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1. —ΟΙ Εβραίοι κατά την εποχήν τοϋ Ίησοϋ.
2. —Δικαστική και Θεοκρατική νομοθεσία.—’Αδικήματα και ποιναί.
3. — Διαδικασία, αποδεικτικά μέσα, απολογία κατηγορουμένου καί έκτέλεσις τής άπο-

φάσεως.
4. —'Ο Θρησκευτικός επαναστάτης τής ’Ιουδαίος.
5. —Ί Ι  ελευθερία τοϋ λ.όγου.
6. —Ή  Θρησκεία τοϋ μίσους.
7. —Ό  Μωσαϊκός νόμος.
8. —Ή  διδασκαλία τοϋ Ίησοϋ καί ή άντίδρασις εις αυτήν.

1. Οί Εβραίοι κατά τήν εποχήν τοϋ Ίησοϋ
Κατά τήν έποχήν τής έμφανίσεως τοϋ Ίησοϋ, οί Εβραίοι διετέλουν υπό 

τήν κυριαρχίαν των Ρωμαίων. 'Η  Ίουδαία μετά τής Συρίας άπετέλει ρωμαϊκήν 
επαρχίαν. Τό υπερφίαλον τοϋ περιουσίου λαοΰ τοϋ «Κυρίου>) είχε ταπεινωθή ύπό 
τά ξίφη των ρωμαϊκών λεγεώνων καί ή Ιερουσαλήμ (Provencia Caesaris) ύπή- 
γετο ύπό τήν διοίκησιν τής Κοίλης Συρίας.

’Αλλά καίτοι δουλωθέντες οί ’Ιουδαίοι, άπήλαυον. πλήρους θρησκευτικής 
καί κοινωνικής ανεξαρτησίας μετά δικαστικής τοιαύτης. Οί κατακτηταί ειχον 
θεσπίσει μόνον υπέρ αυτών τό veto επί τών θανατικών άποφάσεων τοϋ Ίουδαϊκοϋ 
δικαστηρίου καί τοΰτο δι’ έγκλήματα άφορώντα τήν ιδίαν ποινικήν νομοθεσίαν 
τών δουλωθέντων.

Κατά τήν ποινικήν ταύτην νομοθεσίαν, ήτις ΐσχυεν έπί τής εποχής τοϋ Ίη-

* Ή  δημοσιευόμενη μονογραφία περί τής δίκης καί της καταδίκης τοϋ Ίησοϋ έγράφη 
άπό τον άείμνηστον ιστορικόν συγγραφέα «Γεώργιον Άσπρέαν, καί παρεχωρήθη είς τό περιο
δικόν μας πρός δημοσίευσιν ύπό της εύγενεστάτης χήρας τοϋ συγγραφέως Κας Δεσποίνης 
Άσπρέα, την όποιαν εύχαριστοϋμεν θερμώς.
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σου, ό ’Ιουδαϊκός νόμος άνεγνώριζεν ώς μέγιστα των αμαρτημάτων τα άδική- 
ματα κατά τής θρησκείας καί τά άδικήματα κατά της ήθικής.

Κατ’ εξοχήν θεοκρατικός λαός οί ’Ιουδαίοι, ειχον άκράδαντον τήν πεποί- 
θησιν, άπό τοϋ Μωϋσέως καί εντεύθεν ιδίως, ότι αύτοί έξ όλων των περίοικων 
λαών έπρέσβευρν τον άληθή Θεόν καί ειχον τήν άκριβεστέραν καί άληθεστέραν 
ιδέαν, επί τής ύπάρξεως τής υπερκόσμιας ταύτης δυνάμεως. ΤΗτο άρα έπακό- 
λουθον, δτι πάσα ιδέα θίγουσα τάς πεποιθήσεις ταύτας έξήγειρε τήν οργήν καί. 
τήν άγανάκτησιν κατ’ εκείνου όστις θά έτόλμα νά ύποκαταστήση εαυτόν εις προ
φήτην. Ή  ίδιότης τοϋ προφήτου ήτο κατ’ εξοχήν τολμηρά καί ριψοκίνδυνος, άπειρα. 
δέ άδικήματα κατά προφητών ειχον άπασχολήσει τάς Ίουδαϊκάς άρχάς διά μέσου 
τών αιώνων. Χαρακτηριστικόν τών θεμελιωδών πεποιθήσεων τής ’Ιουδαϊκής θρη
σκείας είναι καί τοΰτο, ένώ έπίστευον δτι ό άνθρωπος έπλάσθη κατ’ εικόνα καί. 
όμοίωσιν του Θεοϋ,' έφρόνουν ταυτοχρόνως δτι ή θεότης δεν ήδύνατο νά άπεικο- 
νισθή ή καθορισθή εις σχήμα καί διά τοΰτο ούδέ είκών ούδέ εΐδωλον θεοϋ υπήρξε 
ποτέ εις τόν ναόν τοϋ Σολομώντος.

2. Δικαστική καί Θεοκρατική νομοθεσία—Άδικήματα καί ποιναί
Οί τύποι τών άδικημάτων κατά τής' θρησκείας, άτινα συνεπήγον θανατικήν 

καταδίκην είναι ενδεικτικά τοϋ αύστηρώς τυπολατρικοϋ τής θρησκείας τών ’Ιου
δαίων, ήτις έθεσε μερικώς τήν σ,φραγΐδα αυτής καί έπί τής θρησκείας τοϋ Να
ζωραίου.

’Ανευλάβεια κατά τής κιβωτού τής Διαθήκης, άνευλάβεια κατά τοϋ θυσια
στηρίου τοϋ ναοϋ τοϋ Σολομώντος, μή τήρησις τής άργίας τοϋ Σαββάτου, ήσαν 
άδικήματα τά όποια ήδύνατο νά πλήρωσή μέ τόν μαρτυρικόν θάνατον τοϋ λιθο
βολισμού πας ’Ιουδαίος.

Καί τά άδικήματα ταΰτα ήσαν κατ’ έξοχήν έκεΐνα, τά όποια διέπραξε περι- 
φρονών τόν Μωσαϊκόν νόμον ό Θεός τής άγάπης καί τής ειρήνης.

’Αδίκημα έπίσης έπισΰρον τήν θανατικήν ποινήν, ήτο ή εισαγωγή νέου· 
Θεοϋ. Πολίτευμα θρησκευτικόν, δπως τό τών ’Ιουδαίων, δέν ήδύνατο ή νά κατα- 
τάξη ώς εγκλήματα έσχάτης προδοσίας πάντα έν γένει τά άδικήματα τά άπευ- 
θυνόμενα κατά τής θρησκείας.

Αί ποιναί αί όποϊαι έπεβάλλοντο κατά τών άδικημάτων τής θρησκείας, 
ήσαν γενικώς θανατικαί.

Θάνατος έπεβάλλετο κατά τών ψευδοπροφητών, κατά τών μάντεων, κατά 
τών είδωλολατρών, κατά τών βλασφημούντων τό δνομα τοϋ θεοϋ καί κατά τών· 
μή τηρούντων τήν άργίαν τοϋ Σαββάτου.

Ή  έκτέλεσις τής θανατικής ποινής έπεβάλλετο κατά ποικίλους τρόπους,, 
τών οποίων οί συνηθέστεροι ήσαν διά λιθοβολισμού καί διά ξίφους, σπανιώ- 
τεροι δέ ό διά τοϋ πριονισμοϋ, τής διχοτομίας καί τής σταυρώσεως.

Τήν έπομένην τής καταδικαστικής άποφάσεως, διότι ό νόμος δέν έπέτρεπε 
νά δύση ό ήλιος δίς άπό τής ήμέρας τής άποφάσεως μέχρι τής ήμέρας τής έκτε- 
λέσεως, ό κατάδικος τόν όποιον παρηκολούθει όλος ό λαός έχων έπί κεφαλής 
αύτοΰ τούς άρχοντας, ώδηγεϊτο είς τόν τόπον τής καταδίκης καί έκεΐ παριστα- 
μένων τών άρχών έφονεύετο, άφοϋ έβαλλον πρώτον έναντίον αύτοΰ οί μάρτυρες, 
έπί τής καταθέσεως τών όποιων έστηρίχθη ή θανατική καταδίκη τοϋ κατηγο
ρουμένου.

3. Διαδικασία, άποδεικτικά μέσα, άπολογία κατηγορουμένου καί 
έκτέλεσις τής άποφάσεως

Τά άποδεικτικά μέσα τής διαδικασίας έστηρίζοντο συνήθως έπί δύο μαρ
τύρων.
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"Ηρκουν δύο μάρτυρες διά νά πιστοποιηθή ή άλήΟεια. Ούαί όμως καί άλλοί- 
μονον εις αύτούς, έάν συνέβαινε νά άποκαλυφθή δτι έψευδομαρτύρουν.'Ο Ιουδαϊκός 
νόμος ήτο αύστηρότατος εις τούτο. Έτιμωρούντο πάραυτα διά της αύτής ποινής, 
διά τής όποιας θά έτιμωρεΐτο ό δικαζόμενος διά τής μαρτυρίας των.

Εις τήν έξέτασιν των μαρτύρων τά Εβραϊκά δικαστήρια άπέδιδον μεγίστην 
προσοχήν, διότι έξ αυτής έξηρτατο ή τύχη τοϋ κατηγορουμένου. Κατά τήν εποχήν 
τής δίκης τοϋ Χριστού οί μάρτυρες έξητάζοντο χωριστά, χωρίς τουτέστιν νά πα- 
ρευρίσκωνται, δπως συνέ- 
βαινεν εις προηγουμένην έ- 
ποχήν, δλοι όμοΰ κατά τήν 
άποδεικτικήν διαδικασίαν.
~Ητο δέ χαρακτηριστικός ό 
τρόπος τοϋ δρκου καί τής 
έξετάσεως των μαρτύρων.

Οί ’Ιουδαίοι δεν εϊχον 
δρκον, συνεπώς δεν ύπή- 
γοντο οί μάρτυρες ύπό τήν 
κρίσιν τής ίερότητος τοϋ δρ
κου.Ό μάρτυς ΐστατο κατά 
τήν έξέτασιν έχων έστραμ- 
μένον τό πρόσώπον αύτοΰ 
προς τούς δικαστάς, ύψω
νε δέ καί ήπλωνε τήν δε
ξιάν του καί έναπέθετε τήν 
παλάμην έπί τής κεφαλής 
τοϋ κατηγορουμένου.Τοιου
τοτρόπως δέ ψαύων διαρ
κώς τήν κεφαλήν τοϋ κα
τηγορουμένου καθ’ δλην 
τήν έξέτασιν ανέπτυσσε τήν 
μαρτυρίαν του.’Αλλά πλήν 
τής κρίσιμου ταύτης δοκι
μασίας τής συνειδήσεως 
τοϋ μάρτυρος, αύτός ώ- 
φειλε πρώτος νά ρίψη τον 
λίθον τοϋ θανάτου κατά
τοϋ κατηγορουμένου, έάν συνεπεία τής μαρτυρίας του, κατεδικάζετο εις θάνατον. 
Συνεπώς ή ψευδομαρτυρία έναντίον τής οποίας υπήρχε θανατική ποινή, δέν ήτο 
εϋκολον νά καλλιεργηθή μεταξύ τών ’Ιουδαίων, δπως δυστυχώς έκαλλιεργήθη 
μεταξύ τών Χριστιανικών κρατών καί έδημιούργησεν άναρίθμητα θύματα τής 
άσυνειδησίας καί τής άδικίας τών άνθρώπων.

Οί ’Ιουδαίοι μέχρι τής έποχής τοϋ Ήρώδου ουδέποτε μετεχειρίσθησαν βα- 
σάνους ή τυραννικά μέσα έναντίον τών κατηγορουμένων, δπως τούς έξαναγκάσουν 
νά ομολογήσουν τήν πράξίν των.

'Ο κατηγορούμενος άφίνετο έλεύθερος νά άπολογηθή δπως αύτός ήθελεν, 
ουδέποτε δέ έξησκεϊτο βία έπ’ αύτοΰ, ένώ έπί χιλιετηρίδα εις τήν μετέπειτα Χρι
στιανικήν Εύρώπην έν όνόματι τής θρησκείας τοϋ Ίησοϋ, έξέπνευσαν άναρίθμητοι 
άνθρωποι ύπό τά άγριώτερα τών βασανιστηρίων.

Χαρακτηριστικόν έπίσης είναι δτι δέν έλαμβάνετο ύπ’ δψιν ή ομολογία τοϋ 
κατηγορουμένου, δτι ήτο ένοχος ποινής θανάτου. Δέν έθεωρεϊτο ικανή ή ομολογία

Ό  ΙΗΣΟΥΣ, προσευχόμενος εις τό* "Ορος τών Ελαίων.
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αυτή διά νά βεβαίωση το έγκλημα. Έχρειάζοντο προς τοΰτο δύο τουλάχιστον 
μάρτυρες, άνευ των οποίων ή ομολογία τοϋ κατηγορουμένου ώς ένοχου έγκλή- 
ματος συνεπαγομένου θάνατον, δεν έλαμβάνετο υπ’ οψιν ύπο τοϋ νόμου.

Εις τούς μετέπειτα χρόνους έτέθη έν ίσχύϊ καί ό όρκος, εύχρηστότερος 
των όποιων ήτο ό διδόμενος έπ’ όνόματι τοϋ Θεοΰ.

'Ο Μωσαϊκός νόμος πλήν των άλλων έπέβαλε καί σοβαρωτάτας ποινάς εις 
τούς δικαστάς, οίτινες ήθελον φωραθή ούχί άπηλλαγμένοι διακρίσεως προσώπου, 
έπηρεασμοΰ ή φόβου μεταξύ πλουσίων καί πτωχών, ή άρχόντων καί άρχομένων 
ή ομοφύλων καί ξένων. Θάνατος δέ ήτο ή ποινή έναντίον τοϋ δικαστοϋ έκείνου, 
ό όποιος ήθελεν άποδειχθή ότι έξέδωκε καταδικαστικήν άπόφασιν κατά κατηγο
ρουμένου, όρμηθείς ύπο ΐδιοτελοΰς σκέψεως.

Εις τάς θανατικάς ποινάς ό ’Ιουδαϊκός νόμος δέν έπέτρεπε νά ύψωθή ούδε- 
μία φωνή άντίθετος έπί τής άποφάσεως. 'Η  δραματική ύπόθεσις τής Σουσάνας 
είναι μία άπόδειξις τούτου.

’Εάν τοϋ καταδίκου όδηγουμένου προς τον θάνατον, εις καί μόνον ’Ιου
δαίος έτόλμα νά άναφωνήση οτι άδίκως άγεται, ήτο ύποχρεωτική ή άναθεώρησις 
τής δίκης.

Αί θανατικαί άποφάσεις έξετελοϋντο συνήθως τήν έπομένην τής έκδόσεως 
αύτών. Οί δικασταί ήσαν ύποχρεωμένοι νά παραμείνωσι νήστεις καθ’ όλην τήν 
διάρκειαν, τήν μεταξύ τής άποφάσεως καί τής έκτελέσεως, νά άγρυπνήσωσι τήν 
νύκτα καί τρόπον τινά νά ύποβάλωσι διά τής νηστείας καί τής άγρυπνίας τον 
νοϋν καί-τήν συνείδησιν αύτών υπό τό διαρκές έρώτημα, έάν όρθώς καί δικαίως 
έδωσαν τήν ψήφον αύτών καί παρέδωσαν τον κατηγορούμενον εις τον θάνατον.

Άλλ’ εις τήν δίκην τοϋ Ίησοΰ μέγα μέρος τών αύστηρών τύπων ή παρε- 
βιάσθη ή ούδόλως έτηρήθη. 'II καταδικαστική άπόφασις έξεβιάσθη ύπο τοϋ άνω- 
τάτου δικαστοϋ όστις είχε συμφέρον ύφαρπάζων μίαν άπόφασιν, νά επιδίωξη τήν 
άμεσόν αυτής έκτέλεσιν, όπως καί ή σύλληψις καί ή κατηγορία δέν άπετέλουν ή 
εγκληματικήν συνωμοσίαν τών άρχόντων, οίτινες εις τό πρόσωπον τοϋ Ίησοϋ δέν 
διέβλεπον ή τον έχθρόν καί ύπονομευτήν τών ιδίων των συμφερόντων.

4. *0  Θρησκευτικός επαναστάτης τής Ίουδαίας
'Η  έμφάνισις τοϋ Ίησοΰ ύπήρξε στασιαστική. Διά τής ισχύος τοϋ λόγου, διά 

τής ύποβολής τής πειθοΰς, διά τής διανοίξεως τών ζοφερών οριζόντων τών λαϊκών 
ψυχών προς τήν άλήθειαν καί τό δίκαιον, διά τής συγγνώμης καί τής άγάπης, 
ό διδάσκαλος τών άγρών καί τών κωμοπόλεων ήρχετο νά διασείση τά θεμέλια 
μιας θεοκρατικής πολιτείας καί νά άποκλείση τά συμφέροντα τής μερίδος τών 
ισχυρών, οίτινες ύψοΰντο άμοιβαίως έπί τοϋ θρησκευτικοϋ φανατισμοΰ τοϋ όχλου.

’Ισχυροί κατά τήν έποχήν έκείνην εις τήν Ίουδαίαν ήσαν οί ’Αρχιερείς. 
Αύτοί έκράτουν τοϋ Ιουδαϊκού λαοΰ, αυτοί ήσαν οί άρχοντες, αύτών τά συμφέ
ροντα καί τήν ύπόστασιν έπληττεν ή διδασκαλία τοϋ Ίησοϋ, αύτοί είχον συμφέ
ρον νά τον έξευτελίσουν καί νά τον έξοντώσουν, αύτοί ήσαν οί έκμεταλλευταί τοϋ 
φανατισμοΰ τοϋ όχλου, οί όποιοι ούδέποτε έλειψαν άπό ούδέν κράτος, ούδένα 
πολιτισμόν καί ομδεμίαν έποχήν καί ό Ιουδαϊκός λαός, όπως όλοι οί λαοί διά 
μέσου τών αιώνων, τυφλός καί μωρός εις τό άληθές αύτοΰ συμφέρον, ενώ συνέρ- 
ρεε πολυπληθής καί ήκουε καί έφωτίζετο καί άπεδέχετο τήν διδασκαλίαν τοϋ Χριστοϋ, 
έξαφθείς καταλλήλως διά τών οργάνων καί τών μισθάρνων τών άρχόντων εις 
τον θρησκευτικόν φανατισμόν του, έζήτει τον θάνατον τοϋ στασιαστοϋ.

Ό  αυτός λαός ό όποιος έστρωσε μετά βαίων καί κλάδων τον δρόμον τοϋ 
Θεοΰ τής άγάπης καί τής ειρήνης, ό αυτός λαός μετ’ όλίγας μόνον ήμέρας έζήτει 
τό αΐμά του καί παρηκολούθει τό μαρτύριον τοϋ θανάτου του έπί τοϋ σταυροΰ.
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5. Ή ελευθερία τοΰ λόγου
Εις τό συγχρονιστικόν πολίτευμα των Ιουδαίων, τό μή θιχθένύπό των 

καταχτητών, χαρακτηριστικόν είναι καί τοϋτο.
Καίτοι θεοκρατικόν, καίτοι τυπολατρικόν, παρείχε πλήρη ελευθερίαν τοϋ 

λόγου. Γεγονός τό όποιον δεν παρατηρεΐται ούτε εις άλλους συγχρόνους ή προη- 
γηθέντας πολιτισμούς καί γεγονός χάριν τοϋ οποίου ή άνθρωπότης έπάλαισε 
καί παλαίει άκόμη άγριον καί αιματηρόν άγώνα.

Εις τήν 'Ιερουσαλήμ πας ’Ιουδαίος ήδύνατο να συζητήση καί νά όμιλήση 
καί νά άναπτύξη τάς ιδέας 
καί τάς πεποιθήσεις αύτοΰ 
αναφανδόν ενώπιον τοϋ 
λαοΰ, αύτή δ’ αυτή ή ελευ
θερία τοΰ λόγου ήτο τό 
μεγαλύτερον έδαφος επί 
τοΰ οποίου ωκοδομήθη ή 
θεία διδασκαλία τοϋ Ίη - 
σοΰ, δ,τι δέ έν τη διδα
σκαλία του άνεπτύχθη πρώ
τον κατά τοϋ θρησκευτι- 
κοΰ μονοθεϊσμοΰ τών Ιου 
δαίων, ήτο τό Τρισυπόστα
το ν.

"Ωρισε τον Θεόν πνεΰμα 
καί τήν λατρείαν αύτοϋ δυ- 
ναμένην νά γίνη παντοϋ, 
ώς τοΰ πνεύματος πανταχοΰ 
παρόντος καί ούχί δπως οί 
’Ιουδαίοι έπρέσβευον δτι 
ό Θεός κατώκει μόνον εις 
τον έν 'Ιερουσαλήμ ναόν 
τοΰ Σολομώντος, δπου καί 
μόνον έπρεπε νά γίνεται ή 
λατρεία καί έκ .τοϋ οποίου 
άπεστέλλοντο αί αναγνώσεις καί έρμηνεΐαι εις τάς κατά τόπους Συναγωγάς.

6. Ή Θρησκεία τοϋ μίσους
"Ηρξατο της διδασκαλίας του ό Ίησοΰς ούχί άπό της 'Ιερουσαλήμ, ουδέ 

τών μεγαλοπόλεων της Ίουδαίας. "Ηρξατο διδάσκων εις τάς κώμας, εις τάς πο- 
λίχνας καί εις τούς αγρούς. Άνεζήτησε τούς μαθητάς Αύτοΰ μεταξύ τών κατωτέ
ρων στρωμμάτων τοΰ λαοΰ, διότι τον λαόν ήθελε νά φοκτίση, τον λαόν ήθελε νά 
σώση.

Περιεφέρετο άπό χωρίου εις χωρίον καί άπό τών μικροπόλεων εις τούς 
άγρούς διδάσκων πανταχοΰ· εις τάς Συναγωγάς, εις τάς οικίας καί δπου συ- 
ναντάτο μετ’ άνθρώπων.

'Η  βάσις της διδασκαλίας Του ήτο έντελώς άντίθετος προς τό πνεΰμα και 
τάς παραδόσεις της έποχής. Εις τήν εποχήν της μαχαίρας, τοΰ. πυρός καί της 
βίας, τοΰ ΐσχυροΰ, τοΰ άδιαλλάκτου καί κληρονομικοΰ μίσους τών λαών κατ’ άλ-

Ό  ΙΗΣΟΥΣ, έν τώ  μέσω μαθητών του, διδάσκων.
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λήλων, ό Χρίστος έδίδασκεν : «’Αγαπάτε άλλήλους», έδίδασκεν: «’Αγαπάτε τούς 
έχθρούς υμών».

Ή  διδασκαλία Του ήτο άντίθετος προς τάς ψυχικάς ροπάς τοϋ ανθρώπου, 
ήτο έναντία προς τό ένστικτον καί προς τάς άδήλους ή δεδηλωμένας κλίσεις 
των άνθρωπίνων ψυχών. ΤΗτο καταδικαστική των έπιθυμιών, των πόθων, των ορέ
ξεων, των ανθρωπίνων αδυναμιών.

'0  επαναστάτης Θεός ύψωνε την Θρησκείαν τής συγγνώμης.

7. 'Ο Μωσαϊκός νόμος
'Η  συγγνώμη ήτο άγνωστος άρετή εις την θρησκείαν τών ’Ιουδαίων, του

ναντίον ά Μωσαϊκός νόμος έπέβαλε την θρησκείαν της έκδικήσεως. «’Οφθαλμόν 
άντί οφθαλμού καί όδόντα άντί όδόντος καί χεϊρα άντί χειρός, πόδα άντί ποδός, 
κατάκαυμα άντί κατακαύματος, τραύμα άντί τραύματος, μώλωπα άντί μώλωπος».

'Η  Ικδίκησις, ή έμφυτος αΰτη ορμή της άνθρωπίνης ψυχής ήτο ιερός 
νόμος παρά τοΐς Ίουδαίοις. 'Ο υφιστάμενος οίονδήποτε άδίκημα παρά τρίτου, 
εΖχεν υπό τού νόμου τό δικαίωμα νά έπιβάλη εις τον άδικήσαντα την αυτήν έκείνην 
ζημίαν, ήν είχεν ύποστή παρ’ αύτοΰ.

’Έχανε τον οφθαλμόν του, είχε τό δικαίωμα νά έξορύξη τον οφθαλμόν εκείνου 
δστις έξώρυξε τον ίδικόν του, έάν δέ έφονεύετο, οί συγγενείς αυτού είχον τό 
δικαίωμα νά φονεύσωσι τον φονέα κατά τήν περί εκδικητών τού αίματος σχε
τικήν νομοθεσίαν.

'Η  συγγνώμη, ή ταπεινοφροσύνη, ή μετριότης, ή φιλανθρωπία, ή φιλοξενία, 
ή έγκαρτέρησις, ή έλεημοσύνη, ή αύταπάρνησις, χάριν γενικωτέρων ιδεών, ήσαν 
άρεταί άνύπαρκτοι εις τήν θρησκείαν τών συγχρόνων ’Ιουδαίων καί όχι μόνον 
τούτο άλλά οί πλεϊστοι έξ αυτών κατεδικάζοντο ύπό τών θρησκευτικών καί 
κοινωνικών νόμων.

'Ο επαναστάτης Θεός, ό όρμηθείς έκ Γαλιλλαίας, ύψώθη γίγας υπέρ τών 
άρετών τούτων. Ή  μελωδική λαλιά του καί αί υπέροχοι παραβολαί του, έξέπληττον 
κατ’ άρχάς καί έβύθιζον έπειτα τούς άκούοντας εις σκέψεις.

Τό αΐωνόβιον οικοδόμημα τού ’Ιουδαϊκού πολιτισμού καί τής ’Ιουδαϊκής 
θρησκείας έπληττετο είς τά θεμέλια αύτοΰ. Έπλήττοντο αί πεποιθήσεις τού λαού 
καί τά ψυχικά βάθρα τής πίστεως έσαλεύοντο.

8. 'Η διδασκαλία τοϋ Ίησοΰ καί ή άντίδρασις €ΐς αύτήν
Εις τά'Ιεροσόλυμα, τήν καρδίαν τού ’Ιουδαϊσμού, έφθανον μέχρι τών ’Αρχιε

ρέων καί τών ’Αρχόντων άόριστοι κατ’ άρχάς άπηχήσεις, θετικώτεραι μετέπειτα 
επί τής προπαγάνδας έπικινδύνου επαναστάτου, δστις άπό χωρίου είς ,χωρίον 
καί άπό κώμης είς κώμην καί άπό άγροΰ είς άγρόν ένσταλάζει είς τάς ψυχάς τών 
’Ιουδαίων τήν περιφρόνησιν κατά τών καθεστώτων καί επιδιώκει, τί άλλο βε
βαίως, ή τήν άνατροπήν τών άρχών διά τής έξεγέρσεως τού λαού.

Τί ήτο άρα φυσικόν καί άναπόδραστον νά συμβή ύπό εκείνων οίτινες ήσθά- 
νοντο καί διέβλεπον κινδυνεύουσαν τήν ήθικήν καί ύλικήν αυτών ίσχύν ; "Ο,τι 
συνέβαινε καί συμβαίνει είς τήν άνθρωπότητα, δταν μεγάλοι άλτρουϊσταί άνί- 
στανται κατά τών τυραννικών καθεστώτων δπως άπολυτρώσουν τάς κοινωνίας 
ή τούς λαούς επαχθούς άσυνειδήτου καί φαύλου πολιτικού καί κοινωνικού καθε
στώτος. Οί κρατούντες συσπειροΰνται κατ’ αυτών καί ή μάχαφα τού δημίου ή ή 
άγχόνη θέτει συνήθως τέρμα είς τούς όνειροπόλους σκοπούς των.

Τά παραδείγματα είναι άπειρα, άφ’ ής οί άνθρωποι ώργανώθησαν είς πολι
τείας καί κοινωνίας μέχρι τής σήμερον καί θά ύπάρξωσι μέχρι συντέλειας τού
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•αίώνος, έφ’ όσον οί άνθρωποι υπάρχουν έπί της γης καί ό πλανήτης τον όποιον 
κατοικοΰμεν δεν κατάρρευση εις συντρίμματα καί ερείπια.

Τό πρώτον ρεϋμα τής άντιδράσεως κατά τής διδασκαλίας τοϋ Χρίστου 
έξεπορεύθη από τάς Συναγωγάς, από τάς εστίας τής τυφλότητος καί τοϋ σκότους 
των λαών.

Οί ιερείς, οί γραμματείς καί οί Φαρισαίοι καί όλος ό έσμός τών κρατούν- 
των καί αί τάξεις τών ιθυνόντων, οί πλουτοκράται καί οί κεφαλαιοκράται, ολίγον 
κατ’ ολίγον συνησπίσθησαν.

'Η  δύναμις τών κακών έγκειται εις τό ότι συνασπίζονται εύκόλως. Αισθά
νονται άμοιβαίως τον κίνδυνον καί τό πανοΰργον καί δόλιον πνεύμα των συναν- 
ταται εύκόλως.

"Ολος ούτος ό έσμός ήσθάνθη μετ’ ολίγον ότι τό έδαφος ήρχισε να σαλεύε
ται υπό τούς πόδας του καί έζήτησε να έξασφαλισθή. Πώς άλλως όμως ήδύνατο 
να έπιτύχη τοϋτο ή διά τοϋ έξευτελισμοϋ καί τοϋ φόνου τοϋ επαναστάτου ;

Διαμαρτυρίαι έκ τών Συναγωγών έξεπέμποντο προς τον Λαόν, κήρυκες 
•δέ πανοΰργοι ήρχισαν μετ’ ολίγον νά παρακολουθοΰν τον επικίνδυνον επαναστάτην, 
νά προκαλοΰν σκάνδαλα, νά τοϋ υποβάλουν ερωτήσεις διφορουμένας καί σοφιστικάς 
καί νά προκαλοΰν άντεγκλήσεις καί λογομαχίας, μέ τήν έλπίδα νά καταρρίψωσι 
τό γόητρον αύτοϋ παρά τώ Λαώ.

Άλλ’ ή άκαταμάχητος δύναμις τοϋ λόγου τοϋ ήρεμου, τοϋ γαλήνιου επα
ναστάτου, τούς έξηυτέλιζεν εις τήν άντίληψιν τοϋ λαοϋ καί τό άποτέλεσμα επηρ- 
χετο άντίθετον τοϋ προσδοκωμένου.

Τοιουτοτρόπως καθίστατο όσημέραι δυσχερής ή σύλληψις τοϋ Χριστοϋ εις 
τάς επαρχίας.

Πάσα τοιαύτη άπόπειρα θά έξήγειρε τον λαόν, μεταξύ τοϋ όποιου ή δύναμις 
τοϋ λόγου καί ή διάδοσις τών καταπληκτικών θαυμάτων εΐχον εξεγείρει τον θαυ
μασμόν καί τήν άγάπην προς τον ύπέροχον Διδάσκαλον, ό όποιος κατώρθου να 
πράττη υπερφυσικά καί νά διδάσκη αισθήματα αγάπης, ειρήνης, εργασίας και 
συγγνώμης.

'Ό ,τι όμως δεν ήτο δυνατόν νά έπιτευχθή εις τάς επαρχίας κατά τοϋ Ίη 
σοΰ, ήδύνατο νά έπιτευχθή εντός τών Ιεροσολύμων, όπου ό Ίησοϋς διηυθύνθη 
αδιαφορών διά τήν ίσχύν τών άντιπάλων του. ’Αντί νά τούς άποφύγη τούς πριίυ- 
κάλεσε. Μετέβη εις τήν εστίαν τής δυνάμεως καί τοϋ κύρους τών έκμεταλλευτών 
τοϋ λαοϋ διά νά διδάξη καί φωτίση, έκεϊ όπου τό σκότος ήτο πυκνότερον καί ζο- 
ςρερώτερον καί οί κίνδυνοι μέγιστοι καί άμεσοι. (Συνεχίζεται)

Μ ν π μ ό σ υ ν ο ν
Έ να  από τά στυγερώτερα εγκλήματα τώ ν κομμου

νιστώ ν είναι ή μαρτυρική δολοφ ονία  τώ ν 42 άοπλω ν α
στυνομικώ ν , στο Σουληνάρι τώ ν Κ αλαβρύτω ν κατά τήν 
16ην Α π ρ ιλ ίο υ  1944, τήν ήμέραν του Π ά σχα . Τά παιδιά  
αύτά τοϋ λα ο ϋ , ακολουθώντας τά Πάθη τοϋ ’ Ιησού άνέ- 
βησαν τον Γολγοθάν και έσφαγιάσθησαν ενατενίζοντας προς 
τον έσταυρω μένον καί π ιστεύοντας δτι τό αίμα τους θά 
μεταβληθή σε πύρινη φ λ ό γ α , πού θά κατακαίη εις αιώ 
νας αιώ νω ν τούς άπαρνητάς τής Χριστιανικής άγάπης 

καί προδότας τής Ε λλη νικ ή ς Πατρίδος.



ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

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

‘Υπό χ. Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ Άστυν. Δ/ντοϋ Λ" 
(Συνέχεια άπό τα προηγούμενο)

ΣΤ.' ΟΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΑΙ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ

Ποϋ είναι ό αδελφός σου Κ άϊν;
Νά δίωξης απ τον κόσμο θέλησες
Τήν καλωσύνη ;
Τοϋ Θεαγάπηχου τοΰ ωραίου,
Τήν όψη ν’ άποσβύσης θέλησες;

f  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΟΣΙΝΗΣ
κ/*4 Λ

Συνεχίζουμε τη δημοσίευση των φωτογραφιών, πού έλήφθησαν άπό τό φω
τογραφικό συνεργείο της Διευθύνσεως Έγκληματολογικών 'Υπηρεσιών μεΧα 
τον κόκκινο Δεκέμβρη τοϋ 1944. Φαίνονται άπίστευτα όσα μας παρουσιάζουν oL 
φωτογραφίες αυτές; καί όμως τά ζήσαμε, τα είδαμε μέ τα μάτια μας, μαζέψαμε 
μέ τά χέρια μας τά κομματιασμένα κορμιά τόσων άθωων παιδιών, γυναικών, άν- 
δρών, πού ή σαδιστική μανία τών κομμουνιστών, έρριξε στά ξεροπήγαδα καί σέ 
μεγάλους λάκους πού τούς έσκαβαν τά ίδια τά θύματα μέ τά χέρια τους.

Ό  Ταγμστάρχηςξτης χωροφυλακής Κασσόλας κατακοεουργήΟηκε. Νά τό λείψανό του.— 
Τό άνεγνώρισε ό αδελφό; του ’Αστυνομικό; Δ)ντή; Κασσόλα;, τό σκέπασε μέ τήν 
κυανόλευκη καί τό ένταφίασε στόν οικογενειακό τάφο, μέ τί; τιμέ; που άνήκουν σέ ένα

μάρτυρα τη; Πατρίδο;.
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Αύτέ; είναι μερικέ; άπό τί; ατέλειωτε; σειρέ; τών^πτωμάτων, πού βρέθηκαν σέ ομαδι
κού; τάφου; στό Περιστέρι, στήν Κυψέλη, ατό σκοπευτήριο τη ; Σχολή; Εύελπίδων, 
παντού, παντού! Είναι έθνικόφρονε; πολϊται, θύματα των κομμουνιστών. "Αλλοι έσφά- 
γησαν κατά τόν άγριώτερο τρόπο. "Αλλοι Ιβασανίσθησαν, άλλοι έτυφεκίσθησαν. Τα 
πτώματα Ιξετάφησαν καί έξετέθησαν πρό; άναγνώρισιν. Οί δικοί του; ψάχνουν νά 
τού; βροΰν άπό κάποιο γνώρισμα, άπό κάτι τό Ιδιαίτερο πού αύτοΐ έχουν ύπ’ όψει 

του; γιά  τού; αγαπημένου; των νεκρού;.

Νά καί ένα; ξένο; άνταποκριτή; έφημερίδο; πού 
παίονει φωτογραφίε; των πτωμάτων.

Είπαν ότι έκαμαν ταξικόν άγώ να! 
Καί αΰτό τό άμοιρο 14χρονο κο
ριτσάκι πού έσφαξαν οι Έλασϊται 
ήταν μέσα στόν ταξικόν άγώνα; 
"Ο χι! τό θύμα αύτό έσφάγη γιά 
έκδίκηση τού πατέρα του, πού έ
μενε πιστό; στήν Πατρίδα καί στήν 

Θρησκεία.
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Μανία καταστροφής είχε τπάσει τούς Δεκεμβριανούς κομμουνιστάς. Μέγαρα, λαϊκές κα
τοικίες, Μουσεία, Δημόσια Γραφεία, τά πάντα άνετινάσσοντο τό Δεκέμβρη. ’Αναρωτιέ
ται κανείς τί ζητούσαν μ’ αυτό; Μήπως έάν έκεϊνοι έπαιρναν την ’Αρχή στά χέρια τους 
δέν θά έχρειάζονταν τά σπίτια καί τά κτίρια; Μόνο λοιπόν ή έγκληματική μανία τής 

καταστροφής δικαιολογεί τά άνοσιουργήματα αυτά.

Αυτό είναι τό σπίτι τού Στρατηγού Κ. Μαζαράκη. Τό άνετίναξαν άπό μί&ος, γιατί ό 
γέρω-Στρατηγός είχε κάνει τό έγκλημα τότε νά φιλοξενήση κατά καιρούς τό Στρατάρχη 
Ούέϊβελ, τόν Στρατηγό Ούΐλσων, τόν Υπουργό των ’Εξωτερικών τής ’-Αγγλίας κ. Ήντεν

καί τόν Ναύαρχο κ. Κάνιγκαμ.
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ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΣ
'Υπό κ. Κ . Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
καθηγητοϋ της Νευρολογίας καί Ψυ
χιατρικής τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών.

Έορτάσαμεν πάλιν έφέτος τήν άνάμνησιν τοΰ γεγονότος, ότι οί πρόγονοι 
ημών τήν 25 Μαρτίου 1821, ήρχισαν τον άγωνα διά τήν έλευθερίαν της πατρίδος 
μας. ’Ελευθερία καί Πατρίς, δύο ΐδιαίτεραι έννοιαι, άλλα πάντοτε συνδεδυα- 
σμέναι, υπήρξαν διά τούς 'Έλληνας τοΰ 1821 κίνητρα άμα καί ιδανικοί σκοποί, τούς 
οποίους τελικώς έπραγματοποίησαν διά πολλών θυσιών αίματος.

Προτίθεμαι ν’ άναλύσω έν τή βραχεία ταύτη μελέτη μου τάς έννοιας ’Ελευ
θερία καί Πατρίς διά νά καταδείξω, ότι αύται είναι συνυφασμέναι μέ τήν Ψυχι
κήν ύπόστασιν τοΰ άνθρώπου καί άποτελοϋν πνευματικάς άξίας, ότι έπομένως άνή- 
κουν εις τήν περιοχήν τής πνευματικής πραγματικότητος καί δέον νά τοποθε
τηθούν εις τήν κλίμακα τών άξιών τής ζωής.

Έν πρώτοις τί είναι έλευθερία ; ύπο ποιαν έννοιαν ό άνθρωπος αισθάνεται 
τήν άνάγκην τής ελευθερίας καί προς τίνα σκοπόν έπιζητεϊ τήν έλευθερίαν;

'Η  έλευθερία νοείται πρώτον ώς έξωτερική έλευθερία, τουτέστιν ώς άνεξαρ- 
τησία τοΰ άνθρώπου άπό έξωτερικών περιορισμών έκπορευομένων άπό τών άλλων 
ανθρώπων καί έπιβαλλομένων δι’ έπιταγών, άπαγορεύσεων, απειλών, καταναγκα
σμού, βίας. Ό  άνθρωπος έπιθυμεϊ τήν άνεξαρτησίαν, ίνα δύναται νά διαθέτη έαυτόν 
κατά τήν ιδίαν βούλησιν. Τό έγώ τού άνθρώπου έξ έμφύτου τάσεως θέλει νά είναι 

■ άνεξάρτητον καί έλεύθερον. Διά τούτο πολλοί ομιλούν περί ένστικτου έλευθερίας.
Είτα νοείται ώς έσωτερική έλευθερία, τουτέστιν ώς άνεξαρτησία τοΰ άνθρώ

που άπό τού ίδιου του εαυτού. Αΰτη, είναι κατ’ ούσίαν άνεξαρτησία άπό τά πάθη 
καί τάς έπιθυμίας, αί όποΐαι εύρίσκονται εις άντίθεσιν προς τήν λογικήν καί 
ηθικήν, είναι άνεξαρτησία άπό 6,τι πρωτόγονον καί ζωώδες φέρει ό άνθρωπος 
έν έαυτώ. Ό  άνθρωπος δεν θέλει νά είναι δούλος καί υποχείριος αυτών, διότι 
τον καθιστούν δέσμιον καί άνελεύθερον.

Ό  άνθρωπος δηλαδή αισθάνεται τήν άνάγκην μιας έλευθερίας προς τά έξω 
(προς τό έξωτερικόν κοινωνικόν περιβάλλον) καί έτέρας προς τά έσω (προς τον 
ίδιον έαυτόν του) καί οότω θέλει νά είναι έλεύθερος άπό τούς συνανθρώπους του, 
άλλά καί άπό τον ίδιον τον έαυτόν του. ’Έχει δ’ έμφυτον τήν τάσιν διά τά δύο είδη 
τών έλευθεριών. "Οσω περισσότερον έσωτερικώς καί έξωτερικώς έλεύθερος είναι 
ό άνθρωπος, τόσω περισσότερον ρυθμίζει αύτεξουσίως τά συναισθήματά του, τάς 
έπιθυμίας του, τάς σκέψεις του, τάς πράξεις του. Ή  έλευθερία είναι ό άήρ, τον 
όποιον άναπνέει διά νά ζή. Ό  άνθρωπος ζών έν έλευθερία άναπτύσσει τήν προσωπι
κότητά του, τάς άρετάς του, άναπτύσσει δημιουργικότητα, άνθρωπισμόν, άγάπην.

Τήν έλευθερίαν έν γένει, ιδίως τήν έσωτερικήν, διδάσκουν πλήν τών άλλων 
και ή φ'λοσοφία καί ή θρησκεία. Τά δύο είδη τής έλευθερίας είναι άλληλένδετα, 
ιδίως έξαρτάται έν πολλοΐς ή έσωτερική έλευθερία έκ τής έξωτερικής.

"Ομως, σχετικώς προς τήν έξωτερικήν έλευθερίαν τονίζομεν, ότι αυτή δέν 
πρέπει νά νοηθή ώς άνευ περιορισμού άχαλίνωτος έλευθέρα ένέργεια, ήτις μοι
ραίος έπιφέρει τήν άποχαλίνωσιν τού πρωτογόνου καί ζωώδους μέρους τής ύπο- 
στασεώς μας, τοΰ άνηθίκου καί κτηνώδους. Ή  τοιαύτη άχαλίνωτος έλευθερία άντί- 
κειται προς τήν κοινωνικήν συμβίωσιν τών άνθρώπων καί την έσωτερικήν έλευ
θερίαν, ή οποία ώς έλέχθη είναι έλευθέρωσις άπό τών πρωτογόνων παθών. Ε π ο 
μένως περιορισμοί καί δεσμεύσεις διά νόμων καί άπαγορεύσεων είναι άναγκαΐοι, 
ινα κρατούν τον άνθρωπον εις τά όρια έκεϊνα τής έλευθερίας, τά όποια χωρίς νά 
παραβλάπτουν αύτόν εις τήν έλευθέραν άνάπτυξιν τής προσωπικότητος, κατοχυ
ρώνουν τό κοινωνικόν σύνολον άπό τών υπερβασιών τής έλευθερίας τού άτόμου.
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'Ο άνθρωπος δέχεται ευχαρίστως και έξ εμφύτου διαθέσεως ώρισμένον ωφέλιμον 
δι’ αύτον καί τήν κοινωνίαν βαθμόν περιορισμού τής έλευθερίας του.

Έ ξ έτέρου, έάν ό περιορισμός ούτος όποθενδήποτε προερχόμενος είναι λίαν 
έντονος καί φθάση μέχρι καταπιέσεως, δεν είναι ανεκτός καί δημιουργεί δυσφο
ρίαν τού άτόμου, έχθρότητα προς τήν καταπιέζουσαν αιτίαν, μίσος, άντίστασιν, 
έξέγερσιν. Ό  άνθρωπος καταπιεζόμενος καί στερούμενος τής έλευθερίας του γί- 
γνεται υποκριτής, άνειλικρινής, άνέντιμος, δουλοπρεπής, κακός, έπιθετικός. Ούτε 
συμπαθεί ούτε άγαπα,άλλά μισεί. ’Από δέ τον άνθρωπισμόν του, τον όποιον έχει 
ως έλεύθερος άνθρωπος χάνει το πλεϊστον. «'Ήμισυ τ’ άρετής άποαίνυται εύρύππα 
Ζευς άνέρος έφτ’ άν μιν καταδούλιον ήμαρ έλησιν» λέγει ό 'Όμηρος.

"Οταν οί εξωτερικοί όροι ζωής είναι λίαν περιοριστικοί τής έλευθερίας ή 
ύπάρχη διαβίωσις έν δουλεία, ή τάσις προς τήν έλευθερίαν δεν έξαφανίζεται, άλλα 
παραμένει κατεπνιγμένη καί ΰπνώττουσα, έτοιμη νά άναφανή καί να άναζήση. 
'Η  θέλησις προς τήν έλευθερίαν δι’ ούδενός τρόπου καί ούδεμιάς προσπάθειας έκμη- 
δενίζεται. Τούτο σημαίνει ότι είναι βασική καί ούσιώδης ψυχική λειτουργία ούδέ- 
ποτε έξαλειφομένη. Ή  ψυχολογία τού άτόμου καί ή ψυχολογία των λαών, διά 
τής ιστορίας αύτών άποδεικνύουν τούτο έμφανέστατα. Ό  Ελληνικός λαός έπί 4C0 
έ'τη δουλείας δεν έχασε τήν θέλησιν προς έλευθερίαν, ήτις ούδέποτε έσβέσθη, άλλα 
πάντοτε ένοσταλγεΐτο. Παρόμοιον συμβαίνει εις τήν σημερινήν έποχήν μέ τούς υπό 
ζυγόν ζώντας λαούς.

Έ κ τής έλευθερίας έκπηγάζουν καί δι’ αυτής κατοχυρούνται πλεΐστα αγαθά, 
διά τό άτομον καί τήν κοινωνίαν, έν των οποίων είναι π.χ. ή διαμόρφωσις τού 
άνθρώπου εις δημιουργικόν κοινωνικόν μέλος ναι καλόν πολίτην. Είναι δέ παρά
δοξον, ότι οί έλεύθεροι άνθρωποι εύχαρίστως δέχονται καί υποτάσσονται εις τάς 
έπιταγάς τής πολιτείας—έφ’ όσον βεβαίως πρόκειται περί υγιών έπιταγών—, παρά 
οί καταπιεζόμενοι καί οί έν δουλεία ζώντες. Ό  έλεύθερος άνθρωπος γίγνεται νο
μοταγής, άκολουθεϊ τάς έπιταγάς τής κοινωνικής ήθικής καί τής λογικής καί προ. 
παντός έκτελεϊ ταύτας έκ συναισθήσεως τού καθήκοντος καί έξ έλευθέρας έπιγνώ- 
σεως τών ύποχρεώσεών του προς τό σύνολον. ’Από έλευθέρους άνθρώπους δη- 
μιουργεΐται καί ή πολιτική έλευθερία, ή οποία δέν χρησιμοποιείται κακώς, όταν 
απευθύνηται εις διαπαιδαγωγημένους έλευθέρους άνθρώπους, άξιους τής έλευθε
ρίας ταύτης. Ούτω ό έλεύθερος άνθρωπος είναι τό θεμέλιον τής πραγματικώς 
υγιούς κοινωνίας, δημιουργός προόδου καί πολιτισμού καί πνευματικών άξιών.

Ή  υγιής κοινωνία πρέπει νά άποτελήται άπό έλευθέρους αύτοδιατιθεμένους 
καί αύτεξουσίους άνθρώπους.

Κυρίως είπεϊν, ή έλευθερία είναι έλευθερία τής ψυχής καί πνεύματος, ούχί. 
τού σώματος. Τό σώμα είναι τι άνελεύθερον—’Επίσης ή ψυχή εις τάς κατωτέρας. 
της βαθμίδας (τά ένστικτα) είναι άνελευθέρα. Εις τήν πνευματικήν όμως ύπόστα- 

.σιν τού ανθρώπου εύρίσκομεν τήν έλευθερίαν, ή όποια δημιουργεί ιδεώδη καί τά. 
πραγματοποιεί. _

Εκ τών ανωτέρω συνάγεται ότι ή έλευθερία έκπηγάζει άπό τά βάθη τής 
ψυχής τού ανθρώπου καί άποτελεϊ προϋπόθεσιν δημιουργίας άξιών. Επομένως είναι 
®υήή πνευματική αξία καί αΐωνία άλήθεια τής ζωής. Αυτή ώς τιτάνειος δύναμις 
ωδηγησε τον Ελληνικόν λαόν τήν 25 Μαρτίου 1821 εις τήν συγκλονιστικήν έκείνην 
αποτιναξιν της δουλειάς του και ενέπνευσεν είς τον Ρήγαν Φερραΐον τούς στίχους 
με το βαθύ νόημα «καλλίτερα μιας ώρας έλεύθερη ζωή». Ταΰτα περί έλευθερίας.

Το^ ετεοον θέμα τής μελέτης μου, ή πατρίς, είναι ζήτημα τό όποιον έχει 
πολλαπλώς συζητηθή εις τήν έποχήν μας καί διά τήν άξίαν τού όποιου έχουν 
όιατυπωθή αμφιβολιαι. Λεγεται σχετικώς ότι ή πατρίς είναι κάτι, τό όποιον 
δυναμεθα να ^καταργησωμεν καί ότι είναι προκατάληψις ή διατήρησις τής πα- 
τριδος. Ες αντίθετου δέ γίγνεται λόγος περί κοσμοπολιτισμού, διεθνισμού καί.
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περί τού άνευ πατρίδος κοσμοπολίτου. Πάντως υπάρχει άπδ τοϋ 19ου αίώνος μέ
χρι σήμερον, ένας συρμός διεθνισμού, ό όποιος διατυπώνει τήν κατάργησιν της 
πατρίδος ώς στερουμένης ιδιαιτέρου πνευματικού περιεχομένου. Τοϋτο ώς γνω
στόν υποστηρίζεται ιδίως ύπό των κομμουνιστών.

’Ά ς έξετάσωμεν εάν ή ιδέα τής πατρίδος άποτελή αύτοφυά ψυχικήν έκδή- 
λωσιν τοϋ άνθρώπου καί άν συνιστα πνευματικήν άξίαν.

'Ο άνθρωπος είναι έξ άνάγκης υποχρεωμένος να ζή εις κάποιον χώρον, εις 
τον όποιον ύφίσταται τον έπηρεασμόν τών φυσικών καί κλιματολογικών όρων 
καί ώς έκ τούτου διαμορφοϋται άναλόγως προς τούς όρους τούτους. Τοιουτοτρό
πως μία όμάς άνθρώπων διαφέρει άλλης όμάδος, διότι άποκτα ιδίας βιολογικάς, 
φυλετικάς, χαρακτηρολογικάς ιδιότητας καί έν συνεχεία ιδίας συνήθειας, γλώσσαν, 
έ'θιμα κτ.λ. Καί κατά τον τρόπον τούτον διεχωρίσθησαν οί άνθρωποι εις διαφό
ρους λαούς, τά έθνη καί τά κράτη μέ ίδ’ον τύπον νοοτροπίας, συναισθημάτων, 
ενδιαφερόντων, ήθών καί έθίμων, ένδυμασίας, δικαίου, οικονομίας, παραδόσεων, 
ιδανικών. Ό  διαχωρισμός ουτος προκύπτει έξ άντικειμενικών προϋποθέσεων ( ‘).

Εις τάς άνωτέρω αιτίας διαχωρισμού τών λαών προστίθεται καί συνεργεί 
μετ’ αύτών τό ένστικτον αύτοσυντηρήσεως, τό όποιον αναγκάζει τό άτομον χάριν 
τής διαβιώσεώς του νά άνήκη εις μίαν ομάδα διά νά έξασφαλισθή άπό τούς παν- 
τοίους κινδύνους διά τής άλληλεγγύης τών πολλών. Έ κ  τοϋ αισθήματος τής άνάγ
κης ταύτης έκπηγάζει έν συνεχεία ή έπιθυμία τοϋ άτόμου τής διατηρήσεως τής 
όμάδος, ή κατανόησις οτι πρέπει νά άνήκη εις τήν ομάδα ταύτήν, νά είναι πιστός 
εις αύτήν, νά τήν θεωρή ώς ίδικήν του. Τελικώς γεννάται ή άγάπη τής όμάδος. 
Οΰτω ό άνθρωπος συνδέεται προς τον τόπον καί τούς άνθρώπους μετά τών όποιων 
συζή. Πάντα ταϋτα αποτελούν τήν άπαρχήν καί τό περιεχόμενον έκείνου, τό όποιον 
καλοϋμεν πατρίδα. Αί άρχικαί ρίζαι τής πατρίδος είναι, ώς βλέπομεν, ή άνάγκη 
καί ή σκοπιμότης, αί όποΐαι ύπαγορεύονται καί υποκινούνται ύπό τού ένστικτου 
τής κατ’ άγέλας ζωής καί διά τούτο έχουν σαφώς τον χαρακτήρα μιας ένστικτου 
ένεργείας τού άτόμου. Ή  έπακολουθούσα δ’ άγάπη προς τήν οΰτω πως δημιουρ- 
γουμένην πατρίδα είναι έπίσης ένστικτος έκδήλωσις. ’Άλλως τε ή ψυχή τού άν
θρώπου ώς μικρού παιδιού, έξ ένστικτου άγαπα τήν μικράν περιοχήν όπου ζή καί 
τούς έκεΐ άνθρώπους καί διατηρεί έσαεί τήν άγάπην ταύτην. Εις εύρυτέραν κλίμακα 
προσκολλώμεθα καί άγαπώμεν τον τόπον καί τούς άνθρώπους τής πατρίδος μας 
καθόλου, διατηροΰμεν δέ πάντοτε μίαν ιδιαιτέραν άγάπην διά τήν ιδιαιτέραν μας 
πατρίδα.

Εις τήν άρχικήν ταύτην διαμόρφωσιν τής ιδέας καί τής άγάπης τής πατρίδος 
προστίθεται καί συντελεΐται μία έπεξεργασία, ή όποια είναι καθαρώς πνευματική 
καί ή όποια έχει ώς βάσιν τά ΐδιάζοντα πνευματικά στοιχεία τού λαού.

Κάθε λαός είναι δημιουργός πνευματικών άξιών (ήθικών, θρησκευτικών), 
πολιτισμού. Αύται άντικατοπτρίζονται εις τά ιστορικά γεγονότα, εις τάς παραδό
σεις, εις τά ιδανικά του, τά έθιμα, τό είδος τής κοινωνικής ζωής, τήν λαϊκήν 
τέχνην, τήν πολιτικήν του ζωήν καί τόσα άλλα καί άποτελοΰν τό κυρίως πνευμα
τικόν περιεχόμενον αύτοΰ. Αί πνευματικαί άξίαι έχουν τάς ρίζας των είς τά βάθη 
τής ψυχής καί άποτελοΰν «τά ιερά καί τά όσια)) ώς έπιγραμματικώς έλεγον οί 
άρχαΐοι ήμών πρόγονοι. Τά ιερά καί τά όσια προστίθενται ώς νέον στοιχεΐον καί 
μαζί μέ τό φυσικόν καί κοινωνικόν περίβλημα ολοκληρώνουν τήν οίκοδόμησιν τής 
έννοιας τής πατρίδος, είς τήν όποιαν έμπεριέχονται καί είναι συγκεντρωμέναι δλαι 
αί πνευματικαί άξίαι ένός λαού.

Τό πνευματικόν περιεχόμενον τής πατρίδος ήμών είναι άξιολογώτερον ή τό

(ι ) Σημειωτέου δ’ δτι πολιτισμός δημιουργεϊται όταν λαός τις μονίμως κατοικεί κάπου. 
Αέν συμβαίνει τοϋτο εις τάς μετακινουμένας νομάδας.
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φυσικόν. Εΐμεθα υπερήφανοι διά τήν πατρίδα μας, όχι τόσον διά τά φυσικά της 
πλεονεκτήματα, όσον διά τάς πνευματικάς της άξίας, διά τήν πνευματικήν της 
ύπόστασιν. Ύπερηφανευόμεθα π.χ. διά τούς προγόνους μας, οίτινες μέ άνδρείαν 
καί θυσίας, ολίγοι αύτοί άντετάχθησαν κατά τό 1821 έναντι ολοκλήρου αυτοκρατο
ρίας. 'Υπερηφάνειαν αίσθανόμεθα διά τήν ύψηλόφρονα τόλμην, τήν ευψυχίαν καί. 
τό πνεύμα τής αύτοθυσίας τοϋ λαοϋ μας κατά τον τελ.ευταΐον πόλεμον. Αυτά έθαύ- 
μασαν εις ημάς οί άλλοι λαοί.

'Π  ψυχή τοϋ άτόμου άφομοιώνει τά ιερά καί τά όσια της πατρίδος του,, 
συμμετέχει εις ταϋτα καί. ταυτοποιείται προς αύτά.—«Μετεΐναι των ιερών» έλε- 
γον οί άρχαΐοι "Ελληνες. Ταϋτα δέ άγαπα. ’Εν τη άγάπη προς τήν πατρίδα υπάρχει, 
ή άγάπη παντός πνευματικοΰ, τό όποιον έχει ή πατρίς.—Διά τοΰτο ό άγαπών τήν 
πατρίδα του δέν μένει άσυγκίνητος κατά τάς μεγάλας Έθνικάς έορτάς, διότι 
άναζή έν ταύτώ όλον τό παρελθόν καί οίονεί ζωντανεύει ή πατρίς.

Ή  συμμετοχή τής ψυχής τοϋ άτόμου εις τό πνευματικόν περιεχόμενον τής, 
πατρίδος του, συντελεί ώστε ή ΰπόστασις τής πατρίδος του, νά είναι καί υπό- 
στάσις ίδική του, τό πεπρωμένον τής πατρίδος του νά είναι καί άτομικόν του 
πεπρωμένον.'Ο άνθρωπος ώς άτομον έκτελεΐ μίαν πνευματικήν πορείαν. Ταύτην 
έκτελεΐ μαζί μέ τούς άνθρώπους τής πατρίδος του. 'Η  πνευματική πορεία τοϋ λαού- 
τής πατρίδος του γίγνεται άτομικόν πνευματικόν στοιχείου καί τοΰτο είναι έκείνο, τό 
όποιον ταυτοποιεΐ τό άτομον προς τό σύνολον καί δημιουργεί τήν άγάπην προς, 
τήν πατρίδα. Μεταξύ άτόμου καί όλότητος δημιουργεΐται μία πνευματική συμβίωσις. 
"Οπως δέ τά άτομα ενώνονται εις εν Θρησκευτικόν δόγμα, εις ένα έπιστημονικόν 
σκοπόν, οΰτω ένώνονται καί εις τά έθνικά ιερά καί όσια, εις τά έθνικά ιδανικά, 
μέ άγάπην καί πίστιν εις αύτά, έν άλλοις λόγοις μέ άγάπην καί πίστιν προς τήν 
ιδέαν τής πατρίδος των. 'Ο Εύριπίδης εις τάς φοινίσσας λέγει : «'Η πατρίς ώς 
έοικε φίλτατον βροτοΐς, ούδ’ όνομάσαι δύναι’ αν ώς έστιν φίλον». 'Ο δέ Βαλαω- 
ρίτης εις ποίημά του γράφει. «Νοιώθω γιά σε πατρίδα μου στά σπλάχνα χαλασμό»^

Γνωρίζομεν ότι κάθε λαός άναπτύσσει ίδια ιδανικά καί ίδιον πολιτισμόν π.χ. 
ιδίαν μουσικήν, χορόν, ενδυμασίαν, ιδίαν λαϊκήν τέχνην, ιδίας άντιλήψεις περί. 
ήθικής, δικαίου κ.τ.λ., ιδίαν θρησκευτικήν λατρείαν. Οότω καί ώς προς τήν ιδέαν 
τής πατρίδος του άναπτύσσει ιδίας μορφής ιδανικόν, τό όποιον είναι ίδικόν του- 
κατασκεύασμα καί τό όποιον ιδιαιτέρως άγαπα. 'Ο άνθρωπος ζή κατ’ ιδίαν τό ιδα
νικόν τής πατρίδος του καί τήν άγάπην αύτοϋ. (ι ) Διά τοΰτο ή άγάπη προς τήν 
πατρίδα είναι έθνική άγάπη, δέν δύναται νά είναι διεθνής. "Ανθρωποι οί όποιοι δέν 
κατενόησαν τό ιδανικόν τής πατρίδος των, δέν ήγάπησαν τήν πατρίδα των, άν
θρωποι χωρίς πατρίδα οδηγούνται εις τον κοσμοπολιτισμόν, τήν ψευδή ταύτην 
άγάπην δήθεν όλου τοϋ κόσμου.

Ή  άγάπη τής ιδίας πατρίδος δέν συνεπάγεται μίσος διά τήν πατρίδα των- 
άλλων. Τό νά άγαπα τις τήν πατρίδα του ούδόλως άντιτίθεται προς τό ν’ άγαπα. 
άλλος τις τήν ίδικήν του πατρίδα. "Οπως τό νά άγαπα τις ένα πρόσωπον ή τά μέλη 
τής ιδίας οικογένειας ούδεμίαν έχει σχέσιν προς τό ν’ άγαπα άλλος τις άλλο πρό
σωπον, ούδέ γεννά άντιπάθειαν ή μίσος δι’ άλλον τινά. Ουτω ή άγάπη τοϋ συνόλου 
των συμπατριωτών του δέν οδηγεί εις άντιπάθειαν ή μίσος προς τά άλλα άτομα, 
άλλου λαοϋ. Δέν εύσταθεΐ όπως πολλοί θέλουν νά υποστηρίξουν καί νά δικαιολογή
σουν, ότι ή έννοια καί ή άγάπη τής πατρίδος είναι αιτία κακών καί δημιουργεί 
τάς άντιθέσεις τών λαών καί τούς πολέμους. "Αλλαι είναι αί αίτίαι, αί όποΐαι δη
μιουργούν τον σωβινισμόν κ.τ.λ., παθολογικήν δηλαδή άγάπην προς τήν πατρίδα.

Γνωρίζομεν 6τι όλαι αί ψυχικαί έκδηλώσεις τοϋ άνθρώπου δύνανται νά είναι 
όμαλαί ή νά καταστούν παθολογικαί. Καί ή προς τήν πατρίδα άγάπη δύναται νά

I1) Ώ ς γνωρίζομεν, τά ποικίλα Ιδανικά εκφράζουν καί ικανοποιούν τάς Ιδιαιτέρας δο
νήσεις, συγκινήσεις καί άνάγκας τής ψυχής έκάστου άτόμου ή λαοϋ.
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προσλάβη παθολογικήν διαμόρφωσιν, οπότε είναι ένδεχόμενον νά προκόψουν κακά* 
Ό  λαός όμως- δστις έχει τήν ομαλήν προς τήν πατρίδα του άγάπην καί έν αυτή 
βλέπει οχι μόνον τά προτερήματα τοϋ λαοϋ του, άλλα καί τα έλαττώματα, οδτος 
θά αίσθανθή σεβασμόν προς τήν πατρίδα τοϋ άλλου. 'Η  άληθινή πατριωτική 
άγάπη δέν είναι περιφρονήτική καί επιθετική έναντίον τής πατρίδος τοϋ άλλου. 
Άντιθέτως κατανοεί καί άναγνο>ρίζει τήν πνευματικήν άξίαν των άλλων καί τήν 
σημασίαν αύτών διά τον πολιτισμόν έν γένει. 'Η  άγάπη προς τήν ιδίαν πατρίδα, 
ού .μόνον δέν εμποδίζει τήν έκτίμησιν καί τον σεβασμόν προς τήν πατρίδα των 
άλλων, άλλά καί συντελεί εις έκτίμησιν καί θαυμασμόν τοϋ καλοϋ καί πολιτισμού 
των άλλων καί άποκλείει τήν έχθρότητα καί τήν έπιθετικότητα.

Έ ξ άντιθέτου δυνάμεθα νά εϊπωμεν, ότι ό διεθνής άνθρωπος, ό μή άγαπών 
τήν ιδίαν πατρίδα, δέν δύναται κατά μείζονα λόγον νά άγαπήση τούς άλλους*. 
'Η  άγάπη προς τήν πατρίδα πρέπει νά ύπάρχη καί νά προηγήται, ίνα δύναταί τις 
νά άγαπα καί σέβηται ύπό διεθνή έννοιαν. 'Ο πορεία οδηγεί άπό τής αγάπης τής 
οικογένειας εις τήν άγάπην τής πατρίδος, άπό τής άγάπης τής πατρίδος εις τήν 
άγάπην καί τήν συναδέλφωσιν δλων των άνθρώπων, χωρίς ούτε ή άγάπη προς; 
τήν οικογένειαν νά χάνεται έν τή άγάπη προς τήν πατρίδα ούτε ή άγάπη προς, 
τήν πατρίδα νά χάνεται εις τον διεθνισμόν. Διά των πατέρων προς τήν πατρίδα, 
διά τής πατρίδος προς τήν διεθνή συναδέλφωσιν υπό τήν Χριστιανικήν έννοιαν., 
’Άλλως μονομερής καί αποκλειστικός κοσμοπολιτισμός καί διεθνισμός, χωρίς την 
άγάπην τής πατρίδος, άποτελεΐ ήθικήν άναπηρίαν καί διαστροφήν.

Σχετικώς προς τό θέμα τής πατρίδος ας τονισθή, δτι δέν έχει σημασίαν ποια 
είναι ή πατρίς τοϋ άνθρώπου. Σημαντικόν είναι δτι πας ομαλός άνθρωπος αισθά
νεται τήν άνάγκην τής πατρίδος καί δημιουργεί πατρίδα, τήν οποίαν άγαπα.

Διά των άνωτέρω προσεπαθήσαμεν νά άποδείξωμεν, δτι ή ιδέα καί ή άγαπη 
τής πατρίδος είναι αυτοφυής έν τώ άνθρώπω, δτι είναι άναγκαία διά τήν ψυχικήν

πνευματικάς άξίας. Διά. 
των διά των θαυμάσιων 

λόγων τοϋ Πλάτωνος έν τω Κρίτωνι «"Η ούτως εΐ σοφός, ώστε λέληθέ σε, ότι 
μητρός τε καί πατρός καί των άλλων προγόνων άπάντων τιμιώτερον πατρίς εστι 
καί σεμνότερον καί άγιώτερον καί έν μείζονι μοίρα καί παρά Θεοΐς καί παρ’ άνθρω-

εξελιξιν αύτοΰ καί άποτελεΐ μίαν άπό τάς άξιολογωτέρας 
τοϋτο οΐ άρναΐοι διετύπωσαν τήν περί πατρίδος γνώμην

ποις, τοΐς νοΰν έχουσι καί σέβεσθαι δει καί....»
Ό  άνθρωπος έχει ως ψυχικήν ιδιότητα ού μόνον νά δημιουργή πνευματικάς, 

άξίας καί ιδανικά, άλλά καί νά ύπεραμύνηται αύτών καί νά θυσιάζηται δι αυτα.
Όρκιζόμενοι οί άρχαΐοι 'Έλληνες έλεγον α’Αμυνώ υπέρ ιερών καί οσίων......και
τά ιερά τά πάτρια τιμήσω». Είναι δέ εις δλους γνωστόν τοϋ 'Ομήρου το «είς οιω
νός άριστος άμύνεσθαι περί πάτρης».

'Υπό τάς προϋποθέσεις ταύτας κατανοεΐται ή σημασία τοϋ άπελευθερωτικου 
πολέμου καί τοϋ πολέμου ύπερασπίσεως τής πατρίδος. Δοθέντος δτι κάθε λαός εχων 
άναφαίρετον δικαίωμα νά άναπτύσση τάς ψυχικάς καί πνευματικάς του άξίας 
πρέπει χάριν τοϋ σκοποΰ τούτου νά ζή έλευθέρως ή ζών έν δουλεία νά άπελευθε- 
ρωθή ώς έπραξαν οί πρόγονοι ημών κατά τό 1821. 'Ο άπελευθερωτικός πόλεμός 
είναι ιερός καί καθηγιασμένος, ώς έπίσης είναι ιερός ό πόλεμος τής άμύνης όταν 
κινδυνεύουν τά ιερά καί τά δσια. "Οταν φθάνη ή στιγμή τοϋ υπέρ πάντων αγωνος 
έπιτρέπεται νά άκουσθή ή κλαγγή τών δπλων. 'Ο μακρυνός άντίλαλος τής κλαγγής 
αυτής, ή οποία ήρχισε τήν 25 Μαρτίου 1821 άντηχεΐ άκόμη είς τήν άκοήν μ.ας.

"Ενας υπέρ τών πάντων άγων ύπήρξεν ό άγων τοϋ Έλληνικοϋ "Εθνους, κατα 
τό 1821 καί διά τοϋτο είναι δι’ ήμας ιερά παρακαταθήκη γεμάτη μεγαλεΐον. Δια τας 
περιπτώσεις ταύτας οί άνθρωποι θά όμιλοϋν αιωνίως περί έλευθερίας καί πατρίδος*
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ΔΙΑ ΜΕΘΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ (ΞΥΛΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ) 
ΚΑΙ ΑΙΘΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ (ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ)

'Υπό κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΑΤΣΑ, Καθηγητοϋ ’Ιατροδικαστικής

—Εισαγωγή.
I .  —Μεθνλική αλκοόλη (ξνλ,όπνενμα).

II. —ΑΙΘνλική αλκοόλη (οινόπνευμα).
1) Γενικά. 2) Παρασκευή τοϋ οινοπνεύματος. 3) Περιεκτικότης οινοπνεύματος 

εις ποτά. 4) Φυσιολογική ενέργεια. 5) ’Επακόλουθα καταχρήσεως οινοπνεύ
ματος. 6) Διάγνωσις άλκοολ.ισμοϋ— α) Κλινική εικών. β) Έξέτασις αίματος, 
γ )  ’Ωφέλεια έκ τής άνιχνεύσεως οινοπνεύματος. 7) Θεραπεία. 8) Προφύλαξις.

Εισαγωγή
'Υπό τό όνομα άλκοόλαι φέρονται πολλαί χημικαί ούσίαι χαρακτηριζόμεναι 

έκ τοϋ ότι υδρογόνου (Η) τοϋ συστοίχου ύδρογονάνθρακος άντικαθίσταται ύπό της 
όμάδος τοϋ υδροξυλίου (ΟΗ).

Ένταΰθα ενδιαφέρουν τό θέμα ημών αί κεκορεσμένα', άλκοόλαι της σειράς 
τοϋ μεθανίου (CΗ4) καί δή, ή μεθυλική άλκοόλη (CHsOH) καί ή αιθυλική 
άλκοόλη (Ca Η5 ΟΗ).

’Επειδή ή κοινοτέρα καί γνωστοτέρα άλκοόλη, ή αιθυλική, ώς έξαγομένη 
έκ τοϋ οίνου, έκαλεΐτο οινόπνευμα καί αί λοιπαί άλκοόλαι άλλοτε έκαλοΰντο πνεύ
ματα (μεθυλικόν πνεΰμα, αιθυλικόν πνεϋμα κ.λ.π.). Ή  ορθή ονομασία είναι 
άλκοόλαι, έκ ταύτης δέ τα κακά τα όφειλόμενα εις τήν αιθυλικήν άλκοόλην κα- 
λοΰνται αλκοολισμός.

Πάσαι αί άλκοόλαι έπενεργοϋν δηλητηριωδώς έπί τοϋ όργανισμοϋ των άν- 
θρώπων κατά διάφορον έκάστη βαθμόν. Οΰτω ή αιθυλική άλκοόλη είναι δηλη- 
τηριωδεστέρα τής μεθυλικής, άμφοτέρων δέ κατά πολύ, ή άμυλική κ.λπ.

Ώ ς είπομεν έκ των διαφόρων άλκοολών άπό τοξικολογικής άπόψεως ένδια- 
φέρουσι κυρίως ή μεθυλική καί ή αιθυλική, διότι δι’ αυτών συχνότατα έπέρχονται 
δηλητηριάσεις, δυνάμεναι να άπασχολήσουν ’Αρχήν, Τοξικολόγους καί Ίατροδικα- 
στάς καί αύται μόνον θά άπασχολήσουν ή μάς.

I. Μεθυλική άλκοόλη
Καλείται αυτή καί ξυλόπνευμα, διότι λαμβάνεται κυρίως διά ξηράς άποστά- 

ξεως ξύλων. Είναι δέ ή μεθυλική άλκοόλη υγρόν ευφλεκτον καί· άοσμον, αν στε
ρείται προσμίξεων. Χρησιμοποιείται προς παρασκευήν βερνικίων, άρωμάτων, καλ
λυντικών, βαφών κ.λ.π.

Καίτοι ή τοξικότης αύτής είναι μικροτέρα της τών άλλων άλκοολών, είναι 
καί αΰτη λίαν έπικίνδυνος, διότι έκλεκτικώς έπιδρα έπί τών οπτικών νεύρων, άτινα 
μετά χρήσιν τής μεθυλικής άλκοόλης άτροφοϋν καί έπέρχεται οΰτω τύφλωσις τοϋ 
δηλητηριασθέντος, κατά κανόνα άμφοτέρων τών οφθαλμών καί οριστική.

Τά έκ τής λήψεως τής μεθυλικής άλκοόλης άλλα κακά είναι εμετοί, δια- 
ταραχαί τής άναπνοής, κολικοί δρυμεϊς, σπασμοί, κώμα καί θάνατος.

Εΐσάγεται δέ ή μεθυλική άλκοόλη εις τον οργανισμόν κυρίως διά πόσεως 
ταύτης, άναμεμιγμένης ή μή, μετ’ άλλων μεθυστικών ποτών. ’Αλλά καί διά τής 
άναπνοής καί διά τοϋ δέρματος, έπί κατεργαζομένων τό ξυλόπνευμα διά βιομηχα
νικούς σκοπούς δύναται τοΰτο νά εΐσέλθη εις τον οργανισμόν καί νά προκαλέση δεινά.
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Αί έκ των μεθυλικής άλκοόλης δηλητηριάσεις παρετηρήθησαν συχναί έν τάΐς 
"Ήνωμέναις Πολιτείαις τής ’Αμερικής κατά την εποχήν τής πλήρους άπαγορεύ- 
•σεως των άλκοολούχων ποτών (οίνου κ.λ.π.).

Τότε άνθρωποι έκδοτοι εις τήν χρήσιν ή μάλλον τήν κατάχρησιν, τοιούτων 
ποτών, έπί τή έλλείψει τούτων, έπεδίωκον νά μεθυσθώσι και διά μεθυλικής άλκοόλης.

’Ασυνείδητοι άλλως τε έπιχειρηματίαι παρεσκεύαζον κρυφίως ποτά ένέχοντα 
■μεθυλικήν άλκοόλην και έπώλουν αύτά εις άνυπόπτους πότας, ώς οινοπνευματώδη 
ποτά καί εις τιμάς ύπερόγκους. Έπήλθον τότε έν ’Αμερική, άλλά καί εις άλλας 
χώρας, τυφλώσεις πολλών άνθρώπων έκ ποτών δήθεν οινοπνευματωδών, νοθευ- 
■θέντων δμως διά μεθυλικής άλκοόλης. Καί κατά τό 1951 εις Άτλάντην τών 
^Ηνωμένων Πολιτειών έπήλθον δηλητηριάσεις 323 άτόμων έκ πόσεως ουίσκι, 
περιέχοντος 35—40 ο /ο μεθυλαλκοόλης.

’Επειδή δμως ή μεθυλική αλκοόλη, ή χρησιμοποιηθείσα έν ’Αμερική υπό τών 
νοθευτών ήτο άκάθαρτος, ώς έκ τής άποστάξεως τών ξύλων παρήγετο, ένεϊχε 
καί άλλο τι άνεπιθύμητον στοιχεΐον, δπερ έπέδρα έπί τοϋ νωτιαίου μυελού καί 
προεκάλει σπασμωδικήν παραπληγίαν, πολλοί δέ άνθρωποι κατέστησαν δυστυχείς, 
τήν νόσον ταύτην παθόντες.

Τά έκ τής μεθυλικής άλκοόλης κακά, σύν άλλοις, έπέβ άλλον τήν άρσιν 
τής άπολύτου άπαγορεύσεως τών άλκοολούχων ποτών έν ’Αμερική.

Παρ’ ήμίν ή μεθυλική άλκοόλη χρησιμοποιείται προς μετουσίωσιν τοϋ διά 
βιομηχανικούς σκοπούς προοριζομένου οινοπνεύματος. 'Η  πιθανή χρήσις τοιούτου 
οινοπνεύματος προς παρασκευήν οινοπνευματωδών ποτών έπιβάλλει τήν άπαγό- 
ρευσιν τής τοιαύτης νοθείας, προς άποφυγήν τών έκ τής μεθυλικής άλκοόλης 
■δεινών. Τοϋτο άλλως τε έπιβάλλει καί παρ’ ήμίν ό νόμος.

Έν περιπτώσει ύπονοίας τοιαύτης νοθείας, ή χημική άναζήτησις τής μεθυ
λικής άλκοόλης έν τώ ύπό κατηγορίαν ποτώ θέλει δείξει τήν άλήθειαν καί θέλει 
έπισύρει κατά τοϋ δράστου τής νοθείας τάς νομίμους ποινάς.

Θεραπεία. Συνίσταται κυρίως εις ένδοφλέβιον ένεσιν δισσανθρακικοϋ να
τρίου ή καί γαλακτικού νατρίου.

Περιέργως συνίσταται ή κατ’ άραιά χρονικά διαστήματα χορήγησις μικρών 
■δόσεων αιθυλικής άλκοόλης δηλαδή οινοπνεύματος.

II. Αιθυλική άλκοόλη (ΟΙνόπνευμα—CaH50 H )
1) Γενικά. Ή  αιθυλική άλκοόλη προκαλεΐ τήν συχνοτέραν τοξικομανίαν, 

τήν γνωστήν ύπό τό δνομα ’Αλκοολισμός. Αδτη, ώς καί άλλαι ούσίαι προ- 
καλοΰσαι τοξικομανίαν (μορφίνη, κοκαΐνη κ.λ.π.) έπιφέρουν έν άρχή καί άπό 
μικράς δόσεως εύχάριστον διάθεσιν, άπατηλήν ευεξίαν, λησμοσύνην τών άτυχιών 
τής ζωής, διό θεωρούνται ώς εύφραντικά.

Παρασυρόμενος δμως ό άνθρωπος έκ τών χαρισμάτων (;) τούτων εις κατά- 
χρησιν τής αιθυλικής άλκοόλης (οινοπνεύματος) πάσχει δεινά. Ταϋτα έφεξής θά 
μάς άπασχολήσουν.

'Η  περί άλκοολισμοΰ συζήτησις ήρχισεν άπ’ άρχαιοτάτης έποχής καί άπο- 
τελεΐ εΐσέτι άντικείμενον δημοσιεύσεων εις συνέδρια, περιοδικά, διαλέξεις, έφη- 
μερίδας κλπ. Καί εις τό νεαράς ήλικίας περιοδικόν, τά « ’Αστυνομικά Χρονικά» έδη- 
μοσιεύθησαν ήδη διάφοροι ένδιαφέρουσαι μελέται, ώς ή τοϋ κ. Τσίπη, τής Κας 
Ποταμιάνου, Μαυρομμάτη κλπ.

Δεν περιττεύει δέ ή διαρκής συζήτησις περί τοϋ άλκοολισμοΰ προς ένημέρωσιν 
καί διαφώτισιν πάντων καί δή τών άστυνομικών, Ιδιαιτέρως ενδιαφερομένων 
διά τήν πλήρη έπίγνωσιν πάσης λεπτομέρειας άφορώσης τον άλκοολισμόν, λόγω 
τών έκ τούτου άναπτυσσομένων κακών, ένδιαφερόντων τά άτομα καί τήν Κοινωνίαν 
έν τώ συνόλω της.
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2) Παρασκευή τής αιθυλικής αλκοόλης (οινοπνεύματος)
'Ο γνωστότερος τρόπος τής παρασκευής τής αιθυλικής άλκοόλης, παρ’ ήμΐν 

τουλάχιστον, είναι ό διά ζυμώσεως τοϋ γλεύκους των σταφυλών. Προκαλεΐται αυτή 
υπό του σακχαρομύκητος (Saccharomyces vini) διά φυράματος παραγομένου ύπ’ αύ- 
τοΰ. Κατά τήν ζύμωσιν ταύτην εν μόριον σταφυλοσακχάρου άποσχίζεται εις δύο μόρια: 
οινοπνεύματος καί δύο μόρια διοξειδίου τοϋ άνθρακος κατά τήν έξίσωσιν.

C6H iaOe=2COa +  2C3H5OH.
Κατά τήν ζύμωσιν ταύτην τοϋ γλεύκους παράγονται καί άλλα τινά προϊόντα, 

καί δή διάφορα ζυμέλαια, ώς άμυλική άλκοόλη κλπ. Αιθυλική άλκοόλη παράγεται. 
καί έκ διαφόρων άμυλωδών προϊόντων (άραβοσίτου, γεωμήλων κλπ.) κατόπιν· 
μετατροπής τοϋ άμύλου τούτων εις σάκχαρον καί ζυμώσεως είτα τούτου. ’Αλλά, 
καί βιομηχανικώς παρασκευάζεται αιθυλική άλκοόλη (άλκοόλ=οίνόπνευμα) κατά 
διαφόρους τρόπους. Ουτω έν ’Αμερική παρασκευάζεται έκ τής κυτταρίνης των 
πριονιδίων διά σακχαροποιήσεως ταύτης καί κατόπιν ζυμώσεως. Εύνόητον δτι. 
ή τοιαύτης προελεύσεως άλκοόλη ενέχει προσμίξεις έπιβλαβεΐς.

’Αλλά καί συνθετικώς κατωρθώθη ή παραγωγή αιθυλικής άλκοόλης κατά 
διαφόρους τρόπους.

Αί άναλόγως προς τον τρόπον τής παρασκευής συνυπάρχουσαι μετά τής 
αιθυλικής άλκοόλης (οινοπνεύματος) προσμίξεις κέκτηνται μεγίστην έπίδρασιν- 
έπί τήν έντασιν τής έκ τοϋ οινοπνεύματος δηλητηριάσεως καί τήν κλινικήν εικόνα: 
ταύτης, τροποποιοΰσαι αύτήν άναλόγως.

3) Περιεκτικότης αιθυλικής άλκοόλης είς ποτά
Άναφέρομεν τά παρ’ ήμϊν γνωστότερα.

Οίνος ρητηνίτης 11—13ο/ο
Ζϋθος 3— 5 ο/ο
Κόνιάκ—Ούζο—Μαστίχα 40—50 ο /ο
’Ηδύποτα (βερμούτ κλπ.) 30—45 ο/ο
Ροΰμι 70—75 ο/ο
Ουίσκι 45 ο/ο

Έ κ των άνωτέρω ποτών τά μάλλον άλκοολοΰχα περιέχουσι καί τάς μεί— 
ζονας προσμίξεις ώς μεθυλικήν καί άμυλικήν άλκοόλην καί. άλλα ζυμέλαια διό. 
καί λίαν έπιβλαβή είναι τά τοιαΰτα ποτά.

4) Φυσιολογική ενέργεια
Τό οινόπνευμα άποτελεΐ γνώριμον ποτόν, ιδίως ύπό μορφήν οίνου ή ζύθου.. 

Ή  μετρία χρήσις αύτοΰ δεν δύναται νά θεωρηθή έπιβλαβής, τουναντίον έχει γίνει, 
άποδεκτόν δτι ύπό μικράν ποσότητα άποτελεΐ τροφικόν μέσον, καθ’ δσον καίεται 
έν τώ όργανισμώ παράγον επτά θερμίδας από 1 κ. έ καί άναπληροΐ έν μέρει τυχόν- 
ύπάρχουσαν έλλειψιν των υδατανθράκων καί λιπαρών ούσιών, έμμέσως δμως καί. 
τών λευκωματοειδών. 'Η  τροφική δμως δόσις τοϋ οινοπνεύματος είναι έλαχίστη 
ύπολογίζεται δέ εις 30 γρ.ήμερησίως. Ποσόν τοσοΰτον άντιστοιχεΐ προς 300 γρ. 
=100 δράμια, συνήθους ρητινίτου οίνου, λαμβανομένου ήμερησίως, ούχί δέ έφάπαξ. 
Πέραν τών τροφικών τούτων δόσεων τό οινόπνευμα—καί τά άλκοολοΰχα έν γένει. 
ποτά—έπιφέρουν είς τον πίνοντα άποτελέσματα έπί τοσοΰτον άνεπιθύμητα, δσον 
μείζων ύπήρξεν ή ληφθεΐσα δόσις καί περί τούτων κατωτέρω θέλομεν άσχοληθή. 
’Από τοϋδε δμως δέον νά άναφέρωμεν δτι ή τοιαύτη ή τοιαύτη έπενέργεια τοϋ 
οινοπνεύματος έξαρτάται ούχί μόνον έκ τής διαφοράς δόσεως, άλλά καί άλλων 
αιτίων, ώς τής ηλικίας, τοϋ έθισμοΰ, τής συγχρόνου λήψεως τροφών καί δή λι
παρών, τής ασχολίας τοϋ πότου κλπ.



Δηλητηριάσεις 2229

Έσωτερικώς λαμβανόμενον τό οινόπνευμα προκαλεΐ, αν ή δόσις ύπήρξεν 
επαρκής διά τον λαμβάνοντα, δηλητηρίασιν της οποίας διακρίνονται διάφοροι μορ- 
φαί. Μεταξύ τούτων δέον να διακρίνωμεν την όξεϊαν, ύποξεΐαν, την χρονιάν καί 
τήν ύπό τό όνομα διψομανία φερομένην μορφήν.

5) Επακόλουθα καταχρήσεως οινοπνεύματος—Κλινική εΐκών
Κατά πάσας τάς μορφάς τής έξ αιθυλικής άλκοόλης (οινοπνεύματος) δηλη- 

τηριάσεως, ήν άλκοολισμόν καλοϋμεν, δύνανται νά έγερθώσι σοβαρά ιατροδικαστικά 
ζητήματα καί περί τούτων διά βραχέων θέλομεν άσχοληθή κατόπιν.

Λαμβανομένου του οινοπνεύματος έσωτερικώς έπέρχεται έρεθισμός τοϋ 
στομάχου, μικρός ή μέγας άναλόγως τής ποσότητος καί πυκνότητος εις άλκοόλην 
τοϋ ποτοϋ. Συχνός έρεθισμός έκ καθημερινής πόσεως ύπερβολικοϋ ποσοΰ άλκοο- 
λούχου τίνος ποτοϋ προκαλεΐ μόνιμον έρεθισμόν τοϋ στομάχου ύπό μορφήν χρο
νιάς γαστρίτιδος. Τάχιστα έπέρχεται ή άπό τοϋ στομάχου άπορρόφησις τής άλ
κοόλης καί έπέρχεται αυτή εις τήν κυκλοφορίαν, διαχεομένης έντός τοϋ αίματος" 
έν τούτω εύρίσκεται κατά προτίμησιν έντός των έρυθρών αιμοσφαιρίων, όλιγό- 
τερον δέ έντός τοϋ πλάσματος. Έ κ  τοϋ α'ίματος ή άλκοόλη μεταβαίνει είς πάντα 
σχεδόν τά όργανα, κατά πρότίμησιν όμως έγκαθίσταται εις τινα τούτων. ’Ιδιαι
τέρως ένδιαφέρει ή έπί πάσης μορφής μέθης έξ οινοπνεύματος έντόπισις τούτου έπί 
τοϋ κεντρικού νευρικού συστήματος, διά τήν οποίαν προκαλοΰνται τά ιδιαιτέρως 
τήν ’Ιατροδικαστικήν ένδιαφέροντα φαινόμενα.

Επίσης ένδιαφέρουσα άπό Κοινωνικής άπόψεως είναι ή έντόπισις τής άλκοό
λης (οινοπνεύματος) εις τούς γενετησίους άδένας, δηλαδή τούς δρχεις καί τάς ώο- 
θήκας. ’Επέρχεται τότε βλάβη των κυττάρων τής άναπαραγωγής τοϋ είδους, δη
λαδή των σπερματοζωαρίων τοϋ άνδρός καί των ωαρίων τής γυνοακός. Τοΰτο 
καλείται βλαστοφθορά. Γόνοι άναπτυσσόμενοι έκ τοιούτων ύποστάντων βλαστο
φθοράν κυττάρων ορχεων καί ωοθηκών, άμφστέρων ή καί τοϋ ενός μόνου, ένδέ- 
χεται νά είναι ύπολειμματικής διαπλάσεως, σωματικής ή ψυχικής. Είς μέθην 
τών γόνεων κατά τήν ώραν τής συλλήψεως τέκνου οφείλονται πολλαί περιπτώσεις 
ιδιωτείας, μικρονοίας, έκφυλισμοΰ καί άλλων ψυχικών νόσων, ώς καί τερατογονίας. 
’Επιβαρύνεται δέ ή Κοινωνία διά τήν συντήρησιν τών τοιαΰτα πασχόντων, πολυ- 
τρόπως ζημιούντων αυτήν. Είχε δέ δίκαιον ό άρχαΐος φιλόσοφος λέγων προς άναιδή 
καί άνόητον νεανίαν : «ώ παΐ, μεθύων σε ό πατήρ έγέννησε».

Έ π ί μακράς χρήσεως ύπερμέτρου δόσεως οίνοπνευματούχων ποτών βλά
πτονται καί άλλα έπίσημα όργανα, ώς ή καρδία, τά άγγεΐα, αί μήνιγγες, τό ήπαρ, 
οί νεφροί κλπ. Προσβολή τοϋ ήπατος προκαλεΐ τήν ύπό τό όνομα κίρρωσις γνω
στήν νόσον. Τά άπό τοϋ νευρικού όμως συστήματος καί δή τοϋ κεντρικού παρουσιαζό- 
μενα συμπτώματα, κατόπιν μακράς χρήσεως οινοπνεύματος είναι τά κυρίως ένδια
φέροντα τήν ’Ιατροδικαστικήν, διό ιδιαιτέρως θά άπασχολήσουν ήμάς. ’Εμφανί
ζονται δέ τοιαϋτα συμπτώματα καί άπό δόσεων σχετικώς μικρών, οπότε δέν είναι 
αντιληπτά" είναι όμως σημαντικώτατα διά τό θέμα ήμών καί αποκαλύπτονται 
μόνον διά τής έξετάσεως τοϋ πότου δι’ ειδικών ψυχομετρικών οργάνων, (ώς ό lie 
(ΙβΐΘ<;ΐθΓ=έλεγκτής ψεύδους κλπ.).

Ουτω έπί πόσεως μικράς σχετικώς ποσότητος οινοπνεύματος, μή έπιφερούσης 
έμφανή μέθην, έπέρχεται έλάττωσις τής ταχύτητος άντιλήψεως, έξ ής προκαλεΐται 
άνικανότης προς έπιτυχή άντίδρασιν τοϋ πότου, έάν παραστή ανάγκη τις. Ή  άντί- 
ληψις τών χρο^μάτων καί δή τοϋ έρυθροϋ καί πρασίνου καθίσταται δυσχερής ή 
καί έντελώς καταλύεται. Λεπταί μυϊκαί έργασίαι δυσκόλως έπιτελοΰνται, σφάλ
ματα δέ διαπράττονται κατά τήν έκτέλεσιν χονδροειδών σχετικώς μυϊκών έργα- 
σιών. Εύνόητον πόσον τοιαϋται διαταραχαί άποβαίνουν έπικίνδυνοι διά τήν Κοι-
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νωνίαν, άν ό τοιαΰτα πάσχων εργάζεται ώς σωφέρ ή μηχανοδηγός αμαξοστοιχίας 
ή σταθμάρχης ή πιλότος άεροπλάνου κλπ. Τροχαία δυστυχήματα οφείλονται πολ- 
λάκις εις τήν έπίδρασιν τοϋ οινοπνεύματος, πριν ή φανερά μέθη τοϋ σωφέρ έκδη- 
λωθή. Μείζονες δόσεις οινοπνεύματος έχουν σοβαρωτέραν έπίδρασιν έπί τοϋ νευρικού 
συστήματος. Μη σκοποϋντες να έκθέσωμεν έν λεπτομερείς την κλινικήν εικόνα 
έκάστης μορφής τοϋ άλκοολισμοϋ, οξέος ή χρονίου, άρκούμεθα εις τήν άναφοράν 
των κυρίως ένδιαφερόντων ήμας σημείων.

Κατά τήν όξεΐαν μέθην άπό μέτριων δόσεων έπέρχεται διέγερσις τοϋ εγκε
φάλου, έξ ής εύχάριστος διάθεσις τοϋ πιόντος, έκδηλουμένη καί δι’ άλλων καί δι’ 
εύροίας λόγου, τάσεως προς άσματα, χαριεντισμούς κλπ. Ά πό μεγαλυτέρας δόσεως 
ό άνθρωπος διεγείρεται λίαν, έπιτίθεται, δύναται νά παραστήση κατάστασιν σχεδόν
μανιακού καί νά κακουργήση φρικωδώς. Δόσεις μεγαλύτεραι—διά τό λαμβάνον ατο
μον—προκαλοΰν κώμα μετά διαταραχών τής άναπνοής καί κυκλοφορίας, έμέτων, 
άκρατείας ουρών καί κοπράνων. Δόσεις έτι μείζονες προκαλοΰσι τον θάνατον.

Περί τών άπαιτουμένων ποσών προς πρόκλησιν τής μέν ή τής δέ τοξικής 
εΐκόνος τής τοξικής έπιδράσεως τοϋ οινοπνεύματος θέλομεν άσχοληθή κατωτέρω.

Δοθέντος δτι κατά τούς διαφόρους βαθμούς τής έπιδράσεως τοϋ οινοπνεύ
ματος τοΰτο εύρίσκεται έξ ίσου διανεμημένου εις τε τό κεντρικόν νευρικόν σύστημα 
καί είς τό αίμα, δυνάμεθα προσδιορίζοντες ποσοτικώς τό οινόπνευμα—δηλαδή τήν 
αλκοόλην—τοϋ αίματος νά προσδιορίσωμεν τό ποσόν τοϋ έν συνόλω ποθέντος οινο
πνεύματος καί νά είκάσωμεν τήν άναπτυχθεϊσαν κλινικήν εικόνα. Έ ν τώ περί 
διαγνώσεως τμήματι θέλομεν άσχοληθή έπί τούτων.

Διά χρόνου λαμβανόμενον τό οινόπνευμα ύπό δόσεις μείζονας τής άπλής 
χρήσεώς, έκδήλοϊ τήν τοξικήν του ένέργειαν έπί πάντων σχεδόν τών οργάνων και 
παλιν όμως κυριώτατα άπό τοϋ κεντρικού νευρικού συστήματος, αί άπό τούτου δέ 
έκδηλώσεις ένδιαφέρουσι λίαν.

'Ο χρόνιος πότης πάσχει έλάττωσιν καί βαθμηδόν άπώλειαν πασών τών ψυ
χικών λειτουργιών, τών άνυψουσών άτομόν τι εις τήν άξίαν τοϋ άνθρώπου.

'Η  μνήμη, ή βούλησις, ή κρίσις, ή άντίληψις, πάσαι συλλήβδην αί άνώτεραι 
ψυχικαί λειτουργίαι καταρρίπτονται. 'Ο πότης χάνει βαθμηδόν παν αίσθημα άγάπης 
και σεβασμού διά τούς περί αυτόν άποβαίνει ό τύραννος τής οικογένειας του' υπο
πτεύεται άφ’ ενός τήν σύζυγόν του δι’ άπιστίαν, άπαιτεϊ όμως παρ’ αυτής χρήματα, 
διότι αί πρόσοδοί του ήλαττώθησαν ή έξέλιπον, λόγω τής προς έργασίαν άνικανό- 
τητος, διατίθενται δέ καί αί υπάρχουσαι διά τήν έν τή ταβέρνα διαβίωσιν. Ξυλο- 
κοπεΐ σύζυγον καί τέκνα ή καί εις σοβαροτέρας μέχρι θανάτου κακώσεις έπιδί- 
δεται κατ’ αυτών, έπί τή έλαχίστη άφορμή ή καί έντελώς άναιτίως. ’Αλλά καί κατ’ 
άλλων, γνωστών του ή άγνωστων έπιτίθεται έπί άσημάντω άφορμή. Ώθοϋσι δέ 
αυτόν εις τοιαύτας πράξεις ψευδαισθήσεις ή παραισθήσεις δημιουργούμεναι έκ τής 
τοξικής έπιδράσεως τοϋ οινοπνεύματος έπί τοϋ κεντρικού νευρικού συστήματος. 
Αθώον τι κίνημα ή άθώαν φράσιν τής συζύγου του ή άλλου τίνος παρεξηγεΐ καί 

νομίζει άποσκοποΰντα τήν διακωμώδησίν του ή τήν άτίμωσίν του καί έξανιστάμενος 
κατα τών κατ’ αύτόν ύπαιτίων έπιτίθεται κατ’ αυτών. Έν τή καταργήσει πάσης 
κρισεως άφίνονται έλεύθερα καί άχαλίνωτα πάντα τά κακά συναισθήματα. Αί παρα
βάσεις τού Ποινικού Νόμου είναι συνήθεις εις τούς χρονίως άλκοολικούς καί δή αί 
αναφερομεναι εις τό περί βλάβης τών ήθών καί περί αίκιών καί κακώσεων κεφάλαιον 
τού Ποινικού Νόμου. Προσβολαί τής δημοσίας καί άτομικής αίδοΰς, ή αιμομιξία, ή 
επιδειξιμανια, ή κτηνοβασία κλπ. συχνότατα παρατηρούνται παρά τοϊς άλκοολικοΐς. 
Αι επιθεσεις κατ’ άλλων παρατηρούνται κατά πάσας τάς μορφάς τού άλκοολισμοϋ 
και δη κατα τό τρομώδες παραλήρημα. Έκσπα συνήθως ή κατάστασις αύτη είτε 
όταν ο αλκοολικός στερηθή άποτόμως τοϋ προσφιλούς καί άπαραιτήτου πλέον δι’
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αύτόν δηλητηρίου, είτε δταν πυρετικαί νόσοι καί δή πνευμονία προσέβαλον αυτόν. 
Καταλαμβάνουσι τότε αυτόν ύπερέντονος διέγερσις μέχρι μανίας, μετ’ αύξήσεως 
τοϋ συνήθους παρ’ άλκοολικοΐς τρόμου καί βαρειών διαταραχών άπό της κυκλοφο
ρίας καί τρομακτικών ψευδαισθησιών καί πλειστάκις ό θάνατος—ευεργετικός διά 
πάντας—επέρχεται μετά διάρκειαν τής τόσον εντόνου καταστάσεως έπί τινας ημέρας.

’Ιδιαιτέρας μνείας, άπό τής άπόψεως, ύφ’ ήν ήμεΐς νυν έξετάζομεν τον άλκοο- 
λισμόν, δηλαδή τής ’Ιατροδικαστικής, είναι ή μορφή την οποίαν καλοϋσι διψομανίαν. 
Κατά ταύτην άνθρωπός τις κατά περιόδους προσβάλλεται ύπό άκαταβλήτου άνάγκης 
πόσεως οινοπνεύματος εις μεγάλα ποσά. Παρελθούσης τής χρήσεως ό διψομανής 
αποβαίνει νηφάλιος, ούδέν ένθυμούμενος έξ δσων κατά την περίοδον τοϋ παροξυ
σμού διέπραξε. Καί είναι δυνατόν κατά ταύτην νά διέπραξε πράξεις άπαγορευομένας 
ύπό τοϋ Ποινικού Νόμου ή άλλας ενδιαφέρουσας τον ’Αστικόν Νόμον. Σχετικώς 
προς τον ’Αστικόν Νόμον άναφέρομεν παραβάσεις τινάς τού άλκοολικοΰ.

Δύναται οΰτος κατά πάσας τάς μορφάς τοϋ άλκοολισμοΰ, οξέος τε καί χρονίου 
νά προβή εις πράξεις ούχί μόνον διά τούς άλλους επιβλαβείς, άλλά καί διά τον έαυ- 
τόν του. Αύτοτραυματίζεται δι’ έπίδειξιν ή λαμβάνει δηλητήριόν τι ή μασσα θρύμ
ματα ύάλων ύπογράφει συναλλαγματικάς, πωλεΐ κτήματά του εις τιμάς εξευτελι
στικάς, κάμνει δωρεάς εις γνωστούς καί άγνωστους, ύπόσχεται γάμον ή καί δέ
χεται την τέλεσιν τοιούτου, νυμφευόμενος γυναίκα, την οποίαν ουδόλως ίσως 
έγνώριζε καί οίουδήποτε φυράματος. Διακινδυνεύει εις χαρτοπαίγνια την περιου
σίαν του κλπ.Πράξεις τοιαΰται έπιβλαβεΐς καί διά τον ίδιον καί διά τούς συγγε
νείς του προκαλοΰν τήν έπέμβασιν τής ’Αρχής, είτε αύτεπαγγέλτως ένεργούσης ή τη 
έγκλήσει τών ενδιαφερομένων συγγενών. Έργον ψυχιάτρου είναι ό καθορισμός τής 
εύθύνης τού άλκοολικοΰ διά τάς τοιαύτας πράξεις του.

6) Διάγνωσις άλκοολισμοΰ
'Η  διάγνωσις χρονιάς τίνος μορφής τού αλκοολισμού είναι έργον ιατρού καί 

δή'ψυχιάτρου. Ή  προς τούτο έξέτασις ένεργεΐται κάλλιον έν ψυχιατρική τινι κλι
νική. 'Ημάς ενταύθα θέλει άπασχολήση μόνον ή διάγνωσις οξέος άλκοολισμοΰ, 
καθ’ δσον κατά τούτον κυρίως, έστω καί αν χρόνιος άλκοολικός είναι ό πότης, δια
δραματίζονται πράξεις προκαλοΰσαι άμεσον έπέμβασιν τής ’Αρχής. ’Ενδιαφέρει 
δέ δπως ή πόσις οινοπνεύματος βεβαιωθή είτε έπί πτώματός τίνος, είτε έπί ζώντος.

’Επί πτώματος, έπί πάσης μορφής αλκοολισμού θέλει άνευρεθή μεγίστη συμ- 
φόρησις τών σπλάγχνων. Έ π ί χρονίου αλκοολισμού ένδέχεται νά άνευρεθώσιν έπί 
τινων σπλάγχνων άλλοιώσεις δίδουσαι τήν πιθανότητα τής λόγω άλκοολισμοΰ παρα
γωγής των. Τοιαΰται είναι ή χρονιά παχυμηνιγγΐτις, ή κίρρωσις τού ήπατος, ή 
χρονιά νεφρΐτις κλπ. 'Η  δι’ οινόπνευμα δέ έξέτασις τού αίματος καί έπί χρονίου 
αλκοολισμού θά άποδείξη τήν πόσιν οινοπνεύματος κατά τήν ήμέραν τού θανάτου 
καί ό προσδιορισμός τής ληφθείσης δόσεως θέλει δείξη αν ό θάνατος έχει σχέσιν 
προς τό ποθέν οινόπνευμα. 'Η  έπί πτώματος έξέτασις τοϋ αίματος θέλει άπασχο
λήση ήμάς καί κατωτέρω.

Άναγκαιοτέρα όμως είναι ή έπί ζώντος τίνος διάγνωσις αν ουτος εύρίσκεται 
έν μέθη έξ οινοπνεύματος (αιθυλικής άλκοόλης). Τοιαύτης διαγνώσεως παρίσταται 
ανάγκη ιδίως έπί τροχαίων δυστυχημάτων, κατά τά όποια ό ύπαίτιος ένδέχεται νά 
επταισε λόγω τής τοξικής έπιδράσεως τού ύπ’ αυτού εις μεγάλην δόσιν ποθέντος 
οινοπνεύματος. Πρός τοιαύτην διάγνωσιν συμβάλλει άφ’ ενός ή δι’ οινόπνευμα άνί- 
χνευσις τού αίματος, άφ’ έτέρου δέ ειδική κλινική έξέτασις τοϋ έναγομένου. Άμφό- 
τεραι αί έξετάσεις πρέπει νά ένεργώνται έγκαίρως, έφ’ δσον ό ύπαίτιος εύρίσκεται 
εισετι έν μέθη, καθ’ δσον μετά πάροδον ωρών τινων τό μέν οινόπνευμα άπεκκρίνεται 
τού οργανισμού, ή δέ κλινική είκών τής μέθης μεταβάλλεται ή καί έντελώς παρέρ
χεται. Έ π ί τών έξετάσεων τούτων θά άσχοληθώμεν.
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α) Κλινική είκών. Προκαλεΐται αΰτη διά τήν ύπδ του οινοπνεύματος προ- 
καλουμένην χαλάρωσιν ή έξάλειψιν ή διαστροφήν των ψυχικών λειτουργιών. Ή  
έξέτασις δέον νά ένεργηθή ώς τάχιστα και δή ύπδ ιατρού. ’Επειδή δμως ένδέχεται 
ιατρός νά μή άνευρίσκεται κατά τον ένδεικνυόμενον χρόνον, άργοπορία δέ θά διέ
στρεφε ή θά έξήλειφε τήν κλινικήν εικόνα τής δηλητηριάσεως, έθεσπίσθησαν άλλα- 
χοΰ υποδείγματα συμφώνως προς τά όποια πας ιατρός, άλλά καί νοήμων άστυνο- 
μικός υπάλληλος, θά δυνηθή νά συλλέξη στοιχεία χρήσιμα προς άποκάλυψιν τής 
έξ οινοπνεύματος δημιουργηθείσης κλινικής είκόνος. Έ κ  τών υποδειγμάτων τού
των κάλλιστον είναι τδ έν Δανία έφαρμοζόμενον. Τοϋτο δύναται νά συμπλήρωσή 
ελλείψει ιατρού πας άστυνομικός.

’Έχει τδ φυλλάδιον ώς έξής έν συνάψει :
'Οποία ή εξωτερική έμφάνισις τού έξεταζομένου; (Νυσταλέος, υπεραιμία 

προσώπου, εμετοί, σιελόρροια, ιδρώτες κλπ.).
'Οποία ή συμπεριφορά του ; (θορυβοποιός, μελαγχολικός, αυθάδης, εύγλωτ

τος, σκώμμων, άπαθής κλπ.).
Γνωρίζει πού εύρίσκεται και τί ώρα είναι ;
Εις ποιαν κατάστασιν εύρίσκεται ή μνήμη του ; ήτοι :
—Εύχέρεια περιγραφής τού δυστυχήματος 
—Έκτέλεσις άπλών άριθμητικών πράξεων 
—Τρόπος ομιλίας καί άναγνώσεως 

.—Τρόπος: βαδίσματος 
—Γραφή—’Απόπνοια οινοπνεύματος κλπ.
'Η  κλινική δμως είκών, όσονδήποτε καλώς καί αν έλήφθη δεν δύναται νά 

δώση άπόδειξιν μέθης έξ οινοπνεύματος, διότι παρομοία περίπου κλινική είκών είναι 
δυνατόν νά προέλθη έξ έλαφράς δηλητηριάσεως διά μονοξειδίου τού άνθρακος (CO) 
ή δι’ ένεσιν μεγαλυτέρας τού δέοντος ινσουλίνης έπί διαβητικών ή μετά λήψιν βεν- 
ζεδρίνης ή βενατρύλ. Τοιαύτας τινάς περιπτώσεις θέλομεν άναφέρη κατωτέρω. 
Τήν βεβαιότητα τής πόσεως οινοπνεύματος θέλει δώση ή τοξικολογική άνίχνευσις 
τού οινοπνεύματος εις τδ αιμα.

β) Έξέτασις αϊματος δΓ οινόπνευμα.
Αυτή διαπιστοϋσα μετ’ άσφαλείας τήν λήψιν τού οίνοπνεύματος καί μετ’ 

■ασφαλείας προσδιορίζουσα τδ ληφθέν ποσόν, έπιτρέπει νά είκάσωμεν τήν άναπτυ- 
χθεΐσαν κλινικήν εικόνα.

'Υπάρχουσι βεβαίως μεταξύ τών διαφόρων ερευνητών διχογνωμίαι, ώς πρδς 
τα ποσά οινοπνεύματος τά άναπτύσσοντα ταύτην ή έκείνην τήν κλινικήν εικόνα. 
ΙΙαραθέτομεν μόνον τδν κάτωθι πίνακα έκτιμήσεως, παραδεκτόν ύπδ Γάλλων άλλά 
καί άλλων συγγραφέων.

1— 2ο/οο =  Ούδεμία έκδηλος διαταραχή
2— 3,5 ο/οο =  Διέγερσις ψυχική 
3,5—5 ο/οο =  Πλήρης μέθη
5— 6 ο/οο =  Μέθη βαρεία
6— 8 ο /οο =  Κώμα
8—9 ο/οο =  ’Ενδεχόμενος ό θάνατος εντός 

ώρών.
» » » » » 9—10 ο /οο == Θάνατος ταχύτατος,
’Άλλοι έξετασταί δέχονται δτι αί σημειωθεΐσαι μορφαί δηλητηριάσεως 

επέρχονται άπδ μικροτέρων ποσών οινοπνεύματος έν τώ αιματι. Σημειοΰμεν καί 
πάλιν δτι είς τήν πρόκλησιν ταύτης ή έκείνης τής κλινικής είκόνος συντείνουν καί 
άλλοι λόγοι πλήν τής ποσότητας τού οινοπνεύματος, ώς ή ήλικία σοΰ άτόμου, 
τδ πλήρες ή μή έκ τροφών τού στομάχου κλπ.

Οινόπνευμα έν τώ αιματι άπδ
»
»
»
»
»

» » 
» » »

»
»
»

απο
»
»
»
»
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’ Εκτελεΐται δέ ή έξέτασις του αίματος δι’ οινόπνευμα είτε έπί ζώντος ατό
κου, είτε έπί πτώματος. Έ π ί ζώντος παραλαμβάνεται διά παρακεντήσεως φλεβός 
ποσόν αίματος περί τά 20 κ.έ. Έ π ί πτώματος έκ των κοιλοτήτων τής καρδίας. 
Τό αίμα άνιχνεύεται κατά την μέθοδον Nicloux. Δύναται νά έκτελεσθή καί ή κατά 
W idm ark έξέτασις του αίματος έπί έλαχίστης ποσότητος αίματος. Άμφότεραι 
αί μέθοδοι άπαιτοΰσι προς έκτέλεσιν έμπειρον έξεταστήν.

γ) ’Ωφέλεια εκ τής άνιχνεύσεως οινοπνεύματος
'Ο προσδιορισμός τοϋ έν τώ αίματι οινοπνεύματος δύναται νά παράσχη εις 

την άνάκρισιν πολυτίμους πληροφορίας. Οΰτω σωφέρ τις οδηγών τό αύτοκίνη- 
τόν του συνεκρούσθη μετ’ άλλου’ ή παρέσυρε διαβάτην τινα, δοθέντος δτι πλειστά- 
πις τό οινόπνευμα, οπερ τυχόν είχε λάβει ό σωφέρ, είναι ή κυρία αιτία αύτοκινη- 
τικών δυστυχημάτων, ή άνίχνευσις τοϋ αίματος τοϋ σωφέρ δι’ οινόπνευμα καί ό 
-ποσοτικός αύτοΰ προσδιορισμός θέλει κατάδειξη άν τοϋτο ύπήρξεν, ή αιτία ΰπαι- 
τιότητος τοϋ άμαρτήσαντος σωφέρ.

'Η  αυτή συμβολή διαφωτίσεως θά παρείχετο διά παν άτομον διαπραξαν έπι- 
ζημίους πράξεις, καταδεικνυομένης -της έπιδράσεως τοϋ οινοπνεύματος.

’Αλλά καί σκοτειναί τινες υποθέσεις, δύνανται νά διαφωτισθώσι διά τοϋ 
-προσδιορισμού τοϋ έν τώ αίματι άτόμου τίνος ποσοΰ οινοπνεύματος. Οΰτω ό Wie- 
gand άναφέρει χαρακτηριστικήν περίπτωσιν. Νέος τις έξηφανίσθη καί τό πτώμα 
του άνευρέθη έντός ποταμού τίνος. Ύπετέθη δτι άντερασταί του έρριψαν αύτόν 
έκεΐ. 'Ο προσδιορισμός τοϋ έν τώ αίματι οινοπνεύματος έδειξε τοϋτο άνερχόμενον 
εις 3, 8 ο/οο-τοϋτο κατέστησε παραδεκτήν τήν έξήγησιν δτι έκ μέθης μόνος έπεσεν 
■ό νέος εις τον ποταμόν καί έπνίγη. 'Ο αυτός παρατηρητής άναφέρει έτέραν περί- 
πτωσιν άντιθέτου αιτιολογίας. Σωφέρ τις κατ’ αύτοκινητικόν δυστύχημα παρου- 
σίαζεν οψιν κατέρυθρον καί έμέτους, διό ύπετέθη δτι ήτο μεθυσμένος. Ή  άνί- 
χνευσις τοϋ αίματος δι’ οινόπνευμα άπέβη άρνητική. Έπισταμένη έξέτασις έδειξεν 
ότι έκ κακής λειτουργίας τών σωλήνων διαφυγής τών άερίων τής καιομένης βενζί
νης—τοϋ μονοξειδίου τοϋ άνθρακος κυρίως—έπήλθεν έλαφρά δηλητηρίασις τοϋ σω
φέρ, ικανή δμως νά καταστήση αύτόν άνίκανον προς κανονικήν διακυβέρνησιν τοϋ 
αυτοκινήτου του. Άνεφέραμεν άνοίτέρω δτι σύγχισιν προς μέθην έξ οινοπνεύματος 
δύναται νά προκαλέση υπέρμετρος χρήσις ινσουλίνης ή βενζενδρίνης κλπ.

Έν τώ Τοξικολογικώ Έργαστηρίω τοϋ Έθνικοϋ Πανεπιστημίου άπό έτών 
εφαρμόζεται ή έξέτασις τοϋ αίματος τών πτωμάτων, άτινα ύπέστησαν βίαιον ή 
άνεξήγητον θάνατον καί πλειστάκις διά τής έξετάσεως ταύτης έδόθησαν εις τήν Ά -  
νάκρισιν πολύτιμοι πληροφορίαι.

Έπαναλαμβάνομεν, δτι ή άναζήτησις τοϋ οινοπνεύματος (δηλ. τής άλκοόλης) 
εν τώ αίματι δέον νά ένεργήται έγκαίρως, διότι έπί μεν πτώματος ή σήψις, έπί δέ 
ζώντος ή άπέκκρισις, καθιστώσι τήν άναζήτησιν τής άλκοόλης άρνητικήν.

Έν ’Αγγλία καί αλλαχού, έκ σεβασμού προς τήν άτομικήν έλευθερίαν, ίνα άπο- 
φύγωσιν έπί ζώντος τήν νΰξιν διά τής βελόνης προς παρακέντήσιν φλεβός, τήν οποίαν 
ο έξεταζόμενος δικαιούται νά άποκρούση, λαμβάνουν τά ούρά του, τά έξαγόμενα 
κατά τήν ώραν μέθης, διότι τότε τά ούρα ένέχουσιν οινόπνευμα εξίσου προς τό αιμα.

Έν ’Αμερική ύποχρεοΰται ό έξεταζόμενος διά μέθην έξ οινοπνεύματος νά 
-φουσκώση κενήν κύστιν έλαστικήν διά τοϋ άέρος τής έκπνοής του, διότι διά τής 
εκπνοής άπεκκρίνεται τό ποθέν οινόπνευμα. Ό  άήρ δέ τής πληρωθείσης κύστεως 
υποβάλλεται εις έξέτασιν άνιχνεύσεως τοϋ οινοπνεύματος.

Παρ’ ήμίν άπό διετίας καί έντεϋθεν, τό σύστημα τής έξετάσεως τοϋ αίματος 
οδηγών αύτοκινήτων (σωφέρ) διαπραξάντων τροχαΐόν τι δυστύχημα ήρχισεν έφαρ- 
μοζόμενον ύπό τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Πειραιώς, ένεργείαις τοϋ τότε έκεΐ 
Διευθυντοΰ κ. Λιαρομμάτη.
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To αίμα λαμβάνεται τη συγκαταθέσει του έξεταζομένου, μή άσκουμένης βίας 
κατ’ αύτοϋ, υποδεικνυόμενης μόνον εις αυτόν της άνάγκης έξετάσεως του αίμα
τός του προς τό ίδιάν του συμφέρον, καί άρσιν της ύπονοίας ότι έν μέθη ήμάρτησε.

Τό λαμβανόμενον αίμα άποστέλλεται, προς άνίχνευσιν άλκοόλης καί προσδιο
ρισμόν του ποσοϋ ταύτης, εις τό Τοξικολογικόν Έργαστήριον του Πανεπιστημίου. 
Τό μέτρον τοϋτο ένδείκνυται όπως έπεκταθή καί εις ’Αθήνας καί περί τούτου γίνεται 
σκέψις. Έ π ί τοϋ σημείου τούτου άναφέρομεν ότι κατά δημοσίευσιν τοϋ παρελθόντος 
έτους έν τώ ’Ιατροδικαστικοί—Τοξικολογικώ Έργαστηρίω τοϋ έν Κιέλω τής Γερ
μανίας Πανεπιστημίου, έκτελοϋνται κατ’ έτος υπέρ τάς 6.000 έξετάσεις αίματος, 
σωφέρ κυρίως, προς άνίχνευσιν καί προσδιορισμόν τής έν αύτώ άλκοόλης.

7) Θεραπεία
Αΰτη δύναται νά άφορα είτε άνθρωπον έν οξεία μέθη ευρισκόμενον, είτε τον 

όντως άλκοολικόν, δηλαδή τον έκ μακροχρονίου καταχρήσεως άλκοολούχων ποτών 
κατεχόμενον υπό νευροψυχικών διαταραχών, έπακολούθων τη έπί μακρόν καταχρή- 
σει τών άλκοολούχων ποτών.

Κατά τής οξείας μέθης ένδείκνυται ή καταπολέμησις τών άπό τοϋ κεντρικού 
νευρικού συστήματος συμπτωμάτων. “Αν ό πότης εύρίσκεται έν διεγέρσει απλή, 
περιττεύει ίσως πάσα θεραπεία καί μόνον ή μέριμνα προφυλάξεως τοϋ μεθυσμένου 
άπό τοϋ νά κάμη κακόν τι εις έαυτόν ή εις τούς περί αυτόν έπιβάλλεται. 'Ο πότης 
μετά πάροδον ωρών τινων θά συνέλθη ή θά περιπέση εις ύπνον, εύεργετικόν.

“Αν όμως ή μέθη είναι βαρεία καί προεκάλεσε κώμα, τότε προχείρως μέν θά 
χορηγηθή καφές ή καί ένεσις καφεΐνης ή στρυχνίνης, την περαιτέρω όμως θεραπείαν 
θά άναλάβη ό ιατρός. Ούτος θά έπέμβη διαφόρως έκάστοτε, άναλόγως τής καταστά- 
σεως τοϋ άρρωστου, δέν έπιμένομεν δέ έδώ διά τήν άνάπτυξιν τών ένδεδειγμένων.

Κατά τοϋ χρονίου άλκοολισμοΰ, ένδεικνύεται ή έγκλεισις τοϋ πότου εις ψυχια
τρικόν ίδρυμα. Μόνος, άφ’ εαυτού, νά άποστη ό πότης τής χρήσεως τών άλκοο
λούχων ποτών δέν υπάρχει έλπίς. Ή  έκ τοϋ δηλητηρίου, καταπεσοΰσα βούλησις 
καί θέλησις, δέν άντιδροϋν κατά τής κακής έξεως.

Έ ν τώ Ψυχιατρικώ ίδρύματι ή θεραπεία τοϋ άλκοολικοϋ είναι ένδεχομένη 
καί διά τήν άναγκαστικήν παΰσιν πόσεως οινοπνεύματος καί διά τήν ψυχοθεραπείαν 
καί διά τήν χρήσιν φαρμάκων τινών, άτινα, ώς λέγεται, καθιστώσι άποκρουστικά 
πάντα τά άλκοολοΰχα ποτά. Τοιοΰτον φάρμακον θεωρείται έσχάτως τό Antabus.

Πολύ συνεισφέρει προς θεραπείαν ή καλή καί έπαρκής δίαιτα, ή άναγκαστική 
εργασία καί δή εις γεωργικάς ή άλλας χειρωνακτικάς έργασίας κλπ.

8) Προφύλαξις
, Δοθέντος ότι ό άλκοολισμμς άποτελεΐ μάστιγα διά μέγα πλήθος άνθρώπων καί 
συνεπώς διά τήν Κοινωνίαν ολόκληρον, πολλοί δικαίως έξανίστανται κατά τής τοξι
κομανίας ταύτης, ώς άλλως τε καί κατά τών άλλων τοξικομανών καί προτείνουν 
διάφορα μέτρα, έπικαλούμενοι καί τήν άρωγήν τοϋ Κράτους διά τον πόλεμον κατά 
τοϋ άλκοολισμοΰ.

Δυνάμεθα τούς πολεμίους τής άλκοόλης νά διακρίνομεν εις δύο τάξεις. Πρώ
τον την τών άχαλινώτων έπιτιθεμένων κατά τών άλκοολούχων ποτών έν γένει καί 
αποδιδόντων παν κακόν τής άνθρωπότητος ούχί μόνον εις τήν κατάχρησιν τών 
άλκοολούχων έν γένει ποτών, άλλά καί εις τήν άπλήν χρήσιν τούτων, ευκόλως 
παρασύρουσαν εις κατάχρησιν. Κατ’ αύτούς ή κατάπτωσις τών άτόμων ή καί τών 
Εθνών έχει πρωταρχικήν άφορμήν τήν χρήσιν άλκοολούχων ποτών, διό προτείνουν 

την διά νόμου άπόλυτον άπαγόρευσιν τοιούτων ποτών.
Προς τούς ταΰτα πρεσβεύοντας άντιτίθενται άλλοι ύποστηρίζοντες ότι ή άλ- 

κοολη δύναται μέν νά συνεργήση προς άλλας αιτίας, μάλλον ύποσκαπτούσας τον·
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οργανισμόν, δεν είναι δμως κατ’ αυτούς ή κυρία αιτία καί μάλιστα έπί μέτριας 
χρήσεως καί δή οίνου, ούχί δέ άλλων άλκοολούχων ποτών. Καί άναφέρουσιν οδτοι 
παραδείγματα έξοχων άνδρών, καταχρωμένων των οίνοπνευματούχων ποτών καί 
όμως διανυσάντων μακράν καί ένδοξον καί πνευματικούς άνθηράν ζωήν. Έ ξ άρθρου 
του Γερμανού Καθηγητοΰ Kahn, δημοσιευθέντος προ ετών εις το Λαϊκόν Πανεπι
στήμιου τής Βραδυνής (1934) άποσπώμεν σχετικά τινα προς τοιούτους άνδρας.

« Ό  ’Ανακρέων, ό περίφημος λυρικός ποιητής της άρχαιότητος, έφθασε 
την ήλικίαν τών 85 έτών, έξύμνει δέ τό κρασί καί τό έτίμα υπερβαλλόντως.

'Ο Γκαΐτέ άπό νεαράς ήλικίας ήμάρτανε μέ βαρεία μπύρα, ούτε δέ καθ’ δλην 
την ζωήν του άπεκήρυξε τα άλκοολοϋχα ποτά. Καί έρωτούν πολλοί : Θά έγραφε 
καλλίτερα ό Γκαΐτεέάν άντί σαμπάνιας έπινε σέλτς ; Θά έζη περισσότερον έάν άντί 
κρασιού έπινε λεμονάδα ή χαμομήλι ;

Ό  μέγας διά τούς Γερμανούς Βίσμαρκ, ό όποιος ήτο ισχυρός πότης, ύπεστή- ♦ 
ριζεν δχι μόνον θεωρητικώς άλλά καί έμπράκτως, δτι αν θέλη κανείς νά καταλάβη 
την δύναμίν του πρέπει νά έχη μισή ή καλλίτερα μιά μπουκάλα κρασί τού Ρήνου 
μέσα στο στομάχι του».

Θά ήδυνάμεθα εις τά παραδείγματα ταΰτα τού Kahn νά προσθέσωμεν πολλά 
άλλα, έκ τε τής άρχαιότητος καί πρόσφατα. Άρκούμεθα άναφέροντες μόνον τον 
Τσώρτσιλ, δστις παρά τό άφθονον ουίσκι καί τό ολοήμερον κάπνισμα άποτελεΐ 
φαινόμενου σωματικής καί προ πάντων πνευματικής ζωηρότητος, παρά τον Μα- 
λέαν τών 80 έτών, άτινα πρό τίνος ύπερέβη.

Τά παραδείγματα δμως ταΰτα, δσον πολυάριθμα καί αν είναι, δέν άντιπροσω- 
πεύουσιν ουδέ πολλοστημόριου τού πλήθους τών άνθρώπων οί οποίοι καταρρακοΰν- 
ται κατόπιν καταχρήσεως άλκοολούχων ποτών. Προς καταπολέμησιν δέ τών τοι- 
ούτων κακών δικαίως έξανίστανται πολλοί καί ζητούν την καταπολέμησιν καί τής 
απλής χρήσεως οίουδήποτε άλκοολούχου ποτού διά Κρατικής έπεμβάσεως.

’Άλλοι δμως—καί ήμεΐς μετ’ αύτών—δέν δέχονται την γνώμην ταύτην, πρώ
τον διότι καί άν έπιδιωχθή ή πλήρης άπαγόρευσις δέν θά γίνη κατορθωτή καί δεύ
τερον διότι τά εις τήν κατάχρησιν τών άλκοολούχων ποτών παρατηρούμενα κακά 
δέν παρατηρούνται καί κατά τήν άπλήν χρήσιν τοιούτων, ύπό τάς συνήθεις συνθή- 
κας τής ζωής.

Τήν άπόλυτον δι’ έπιβολής τού Κράτους—ή άλλως πως—άπαγόρευσιν χρή
σεως—καί άπλής έστω— τών άλκοολούχων ποτών έφήρμοσαν πρό τινων έτών αί 
'Ηνωμέναι Πολιτεΐαι τής ’Αμερικής. Πολύ δμως πρότερον, αιώνας ολοκλήρους, 
ό περίφημος νομοθέτης τών έν κάτω ’Ιταλία Έπιζεφυρίων Λοκρών Ζάλευκος 
άπηγόρευσεν έπί ποινή θανάτου τήν χρησιμοποίησιν οίνου, τού μοναδικού διά τήν 
έποχήν έκείνην άλκοολούχου ποτού.

'Η  άπόλυτος άπαγόρευσις έφαρμοσθεΐσα άπό 1919—1934 έν 'Ηνωμέναις Πολι- 
τείαις άπέτυχε πλήρως, διό έσπευσαν νά έπιτρέψουν έκ νέου τήν χρήσιν οίνου, ζύθου, 
βαθμηδόν δέ πάντων τών άλκοολούχων ποτών. Άπέτυχε δέ ή άπόλυτος άπαγόρευσις 
διότι έξώθησε τον κόσμον νά προμηθεύεται παντός είδους μεθυστικά ποτά, τά οποία 
κατεσκεύαζον άσυνείδητοι έπιχειρηματίαι έξ ούσιών δηλητηριωδών, ώς μεθυλικής 
άλκοόλης κλπ. Άνεπτύχθη δέ τότε καί τροπή προς άλλας τοξικομανίας (μορφί
νης , ήρωΐνης κπ .) καί λαθρεμπορίου έπικίνδυνον διά τά οικονομικά τού Κράτους.

'Η πείρα δθεν έδειξεν δτι ή άπόλυτος, άπαγόρευσις δέν είναι κατορθωτή, ίσως 
δέ δέν είναι καί έπιθυμητή διά τά άνωτέρω άναφερθέντα κακά.

Δύναται δμως νά καταπολεμηθή ή κατάχρησις οίνου καί τών λοιπών άλκοο
λούχων καί τούτο θά άπασχολήση ήμάς κατωτέρω.

Ή  χρήσις δμως οίνου κυρίως δέν είναι έπιβλαβής, δπως δεικνύει τό πανάρ- 
χαιον σύστημα τής χρησιμοποιήσεως τών άλκοολούχων ποτών. Ό  άνθρωπος, μόλις 
παρέκαμψε τήν πρωτόγονον κατάστασιν, ήσθάνθη τήν άνάγκην δημιουργίας εύφο-



2236 Γρηγορίου Κάτσα— Δηλητηριάσεις

ρίας καί άπολαύσεως, πρώτιστον δέ καί κράτιστον μέσον προς τοοτο υπήρξαν τά 
άλκοολοϋχα ποτά, έκ διαφόρων ούσιών παρασκευαζόμενα.

Οί Σουμέριοι, λαός τοϋ νυν ’Ιράκ, ένδοξος δέ διά τήν εποχήν του, παρε- 
σκεύαζον ποτόν άλκοολοΰχον έκ του καρπού των φοινίκων, άφθονούντων εις τήν 
χώραν των.'Ο Νώε, όπως λέγει ή Γραφή, έμεθύσθη δι’ οίνου. 'Ο 'Ηρόδοτος άναφέρει 
ότι οί αρχαίοι Αιγύπτιοι κατεσκεύαζον ζϋθον έκ κριθής καί έπινον προς άπόλαυσιν.

Ε κ εί όμως όπου έθεοποιήθη ή έξ οίνου μέθη ύπήρξεν ή αρχαία Ελλάς : 
Κατά τήν Ελληνικήν Μυθολογίαν ό Διόνυσος έγεννήθη έκ τοϋ Διός καί τής Σεμέ
λης. Βρέφος είσέτι έσχημάτισε χορόν, στράτευμα έν τή πραγματικότητι άπό 
άνδρας — τούς Σειληνούς, Σατύρους, Πριάπους καί άπό γυναίκας, τάς Μαινάδας, 
τάς Βακχίδας Νύμφας κ.λ.π., καί δι’ αυτών κατέκτησε τον κόσμον, φθάσας μέχρι 
τών ’Ινδιών, νικητής καί τροπαιοϋχος, διαδίδων τήν προς τον οίνον λατρείαν των. 
Άλλοίμονον εις τον άνθιστάμενον εις τά δόγματα τοϋ Διονύσου- τιμωρίαι μεγάλαι 
έπεφυλάσσοντο εις αυτόν. Τοιοϋτόν τι άναφέρει ή Μυθολογία ότι έπαθεν ό βασιλεύς 
τών Θηβών Πειθεύς . . . διότι ίσως δεν έπινε

Έλατρεύετο δέ ό Διόνυσος — δηλαδή ή οινοποσία — καθ’ ολην τήν Ελλάδα 
περιλάμπρως, πανηγύρεις δέ—οΐνοποτικαί—διεξήγοντο καί προ πάντων εις τάς άρχαίας 
’Αθήνας. ’Αλλεπάλληλοι κατ’ έτος διεξήγοντο έορταί πρός τιμήν τοϋ Διονύσου, 
πράγματι όμως πρός διασκέδασιν τών ’Αθηναίων. Τοιαΰται έορταί ήσαν τά κατ’ 
αγρούς Διονύσια, τά μεγάλα ή κατ’ άλση Διονύσια, τά Λήναια, τά Άνθεστηρίωνα, 
τά Θεσίνια, τά Πυθία κ.λ.π. Πάντα πρός άφορμήν οινοποσίας κατά κόρον, ή οποία 
θά έλεγε τις, υπερασπιστής τοϋ οίνου καί παρομοίων ποτών, δέν έκώλυσε τούς 
’Αθηναίους νά γίνουν οί Μαραθωνομάχοι, οί Σαλαμινομάχοι κ.λ.π.

’Έγινε λοιπόν ή χρήσις τοϋ οίνου κοινή συνήθεια, βαθμηδόν ανάγκη κατα- 
στάσα. Καί ή παροχή οίνου καλοϋ καί άφθονου εις τινα έδείκνυε τήν πρός αυτόν 
έκτίμησιν. Εις τήν Ίλιάδα (Δ. 257—263) ό ’Αγαμέμνων, διά νά. κολακεύση καί 
φιλοτιμήση τον ’Ιδομενέα, τοϋ υπενθυμίζει ότι εις τά γεύματα τά όποια παρέθετε, 
έφρόντιζε τό ποτήρι τοϋ Ίδομενέως νά είναι πάντοτε γεμάτο.

Παρ’ όλην όμως τήν συνηγορίαν ύπέρ τής χρήσεως τοϋ οίνου δέν άδικεΐ 
τις καί τούς καταδικάζοντας αύτόν καί άποδίδοντας καί εις τήν απλήν χρήσιν 
τοϋ οίνου — καί δή τών άλλων άλκοολούχων ποτών — τά κακά τής άνθρωπότητος. 
’Έχουν δέ κατά τοΰτο δίκαιον, διότι δέν είναι δυνατόν νά καθορισθή τί ποσόν άντι- 
προσωπεύει τήν χρήσιν καί τί τήν κατάχρησιν, διότι υπάρχουν διαφοραί κατά τήν 
ηλικίαν τοϋ ατόμου, κατά τήν προηγουμένην υγείαν του, κατά πολλούς άσταθμή- 
τους πολλάκις παράγοντας. Σχετικώς πρός τήν ήλικίαν πάντες δέχονται, ότι οί 
παίδες δέν πρέπει νά πίνωσιν ούδαμώς οίνον ή άλλα άλκοολοϋχα ποτά. 'Ο Πλά
των μ,άλιστα εις τούς Νόμους του (Β. 607) συνιστά «τούς παϊδας μέχρις όκτω- 
καίδεκα έτών τό παράπαν οίνου μή γεύεσθαι». Σοφή ύπήρξεν ή πρόνοια τών 
αρχαίων Ελλήνων νά μή πίνωσι τον οίνον άκρατον, άλλά κεκραμμένον μεθ’ υδα- 
τος, έξ ου οί νεώτεροι "Ελληνες όνομάζομεν τον οίνον κρασί (*).

'Τπεμνήσαμεν έν τή περιγραφή τής κλινικής είκόνος τής δηλητηριάσεως τά 
έκ ταύτης προκύπτοντα κακά. Έν συνάψει τοιαϋτα κακά είναι: 1) ή παρώθησις 
πρός έγκλήματα, 2) τά τροχαία δυστυχήματα, 3) ή έκ βλαστοφθοράς δημιουργία 
άπογόνων έλαττωματικών, 4) ή διαταραχή τής οικογενειακής τάξεως, 5) αύτο- 
κτονίαι καί αύτοτραυματισμοί, 6) άνάπτυξις νόσων έπί στομάχου, ήπατος, νεφρών 
κ.λ-π., 7) έλάττωσις τής άποδοτικότητος τής έργασίας, 8) ή δαπάνη τής Κοινω
νίας πρός διατροφήν τών καταστάντων άχρήστων έξ αλκοολισμού, ώς καί τών 
έλαττωματικών άπογόνων των. (Συνεχίζεται)

1. Τόν δδατι κεκραμμένον οίνον συνιστώ θερμώς ό 'Ιπποκράτης «καί φήμι άριστον 
είναι ώς ύδαρέστερον διδόναι τόν οίνον».
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ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΛΑΝΤΖΗ 

ΠΡΟΣ ΝΕΟΥΣ ΑΡΧΙΦΥΑΑΚΑΣ
Δημοσιεύομεν κατωτέρω τήν προσφώνησιν του έπ των Εσωτερικών 

'““Υφυπουργού κ. Ευαγγέλου Καλαντζή, προς τούς νέους Άρχιφύλακας της Ιης εκ
παιδευτικής περιόδου κατά τήν τελετήν τής ορκωμοσίας των, γενομένην εις τήν 
Αστυνομικήν Σχολήν τήν 19ην Μαρτίου έ.έ.

«Συνέχομαι άπο αισθήματα συγκινήσεως διότι ή σημερινή ορκωμοσία παρέχει 
τήν ευκαιρίαν καί τήν δυνατότητα νά έπικοινωνήσω'το πρώτον, διά προσωπικής 
επαφής καί διά ζώσης, μέ τούς έξερχομένους νέους βλαστούς ι!ής Άστυν. Πόλεων 
εκ τής Σχολής Άρχιφυλάκων καί μέ εύρύν κύκλον έκ τών Άνωτάτων καί Άνω- 
τέρων στελεχών τοϋ Σώματος τής ’Αστυνομίας.

'Ο τόπος καί ό χαρακτήρ τής τελετής αυτής ύπο τάς εύλογίας τής ’Εκκλη
σίας, τής τόσον χαρακτηριστικώς σεμνής, προσδίδει τήν άνάλογον σημασίαν εις 
τον χαρακτήρα τών λέξεων, τάς οποίας θέλω νά σάς άπευθύνω.

Τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων είναι συνυφασμένον μέ τήν Ελληνικήν 
ιστορίαν τής τελευταίας 35ετίας, 'Ιστορίαν ύψίστης δόξης αλλά καί μεγάλων συμ
φορών, όπως ή Μικρασιατική καταστροφή, ό Δεκέμβριος τοϋ 1944 καί ό έπακο- 
λουθήσας συμμοριτοπόλεμος.

Κατά τήν περίοδον αυτήν άπεδείχθη ή άξια τοϋ νέου τούτου Σώματος, επιτυ- 
χόντος νά χειρισθή καί ν’ άντιμετωπίση κατά τον καλλίτερον τρόπον, όλα τα εν 
τώ κύκλω τής άρμοδιότητός του ζητήματα τάξεως, άσφαλείας καί κοινωνικής 
εύρυθμίας.

’Αλλ’ αυτήν τήν στιγμήν εύρίσκομαι εις τήν ’Αστυνομικήν Σχολήν, καί 
πρέπει νά σας εΐπω ότι αί Σχολαί εις τά Σώματα ’Ασφαλείας καί είδικώτερον εις 
τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων, έξ όσων γνωρίζω καί έξ όσων έρμηνεύει αύτή αυτή η 
πραγματικότης, ένσαρκουμένη εις τά πρόσωπα τά όποια υπηρετούν εις αυτήν, 
αποβλέπει εις δύο σκοπούς.

Πρώτον εις τήν έπαγγελματικήν κατάρτισιν καί δεύτερον εις τήν καλλιέρ
γειαν καί άνάπτυξιν τοϋ έξαιρέτου πνεύματος τοϋ Σώματος. ’Αλλά καί πέραν τοϋ 
πνεύματος τούτου άποβλέπει εις τήν επιτυχίαν μιας καλώς έννοουμένης αλληλεγγύης 
καί εις τήν προσήλωσιν προς τήν αποστολήν, τήν υψηλήν, τής Άστυν. Πόλεων.

Νέοι Άρχιφύλακες, ή έπαγγελματική σας κατάρτισις πρέπει νά πλαισιοϋται 
και νά στολίζεται μέ τήν ούσιαστικήν άνάπτυξιν εις τάς ψυχάς σας καί εις τας 
συνειδήσεις σας, τοϋ πνεύματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων, το όποιον κατά πρόχειρον 
ερμηνείαν, σάς έμφανίζει καί σάς δημιουργεί φορείς πραγματικούς μιας αποστολής, 
η οποία δέν πρέπει νά περιορίζεται εις τά όρια τής έξασφαλίσεως τής τάξεως και 
τής άσφαλείας μόνον.

'Η  ’Αστυνομία Πόλεων προέκυψεν ώς μία άνάγκη, τοϋ νά προσαρμοσθή 
δηλαδή ή έκτελεστική τοϋ Κράτους εξουσία προς τό σύγχρονον πνεύμα καί προς 
τήν κοινωνικήν καί πολιτιστικήν έξέλιξιν τοϋ λαού καί ν’ άνταποκριθή άναλόγως 
προς τό θέμα τής τάξεως καί τής Άσφαλείας. Σήμερον ή τάξις καί ή άσφάλεια 
δέν έπιβάλλεται τόσον διά τής κρατικής ισχύος καί τής δυνάμεως τοϋ οργάνου 
τοϋ Κράτους, όσον διά τοϋ τρόπου καθ’ δν χειρίζεται τήν έξουσίαν αυτήν τό εκτε
λεστικόν τοΰτο οργανον, όπως είναι ή ’Αστυνομία Πόλεων, καί προπαντός διά τοϋ 
τόνου καί τοϋ χαρακτήρος τον όποιον δίδει είς τάς σχέσεις πολίτου καί Κράτους.

Προεκτείνοντες τήν άποψιν αύτήν φθάνομεν είς τήν άποψιν τήν ύψηλοτέραν, 
δηλ. ό τρόπος καθ’ δν τό Σώμα τής Αστυνομίας Πόλεων εκφράζει τήν έννοιαν
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αύτήν της Κρατικής δηλαδή δυνάμεως προς έπιβολήν τής τάξεως και τής άσφα- 
λείας, είναι συνάρτησις τοΰ βαθμού τοϋ πολιτισμού τής Χώρας. Άνάλ.ογα δηλαδή 
μέ τό ΰψος, εις τδ όποιον ϊστασθε σείς οί βαθμοφόροι καί κατά ίεραρχικήν ταξιν 
άπό τοϋ άστυφύλακος μέχρι τής ηγεσίας τοϋ Σώματος, ό τρόπος καί τό ύψος εις το 
όποιον ϊστασθε εις τήν κοινήν συνείδησιν, είναι εκείνο τό όποιον μας βαθμολογεί καί 
ώς ΙΙολιτείαν καί ώς Κράτος καί ώς ’Έθνος καί ώς Λαόν άπό άπόψεως πολιτισμοϋ.

Αύτής τής υψηλής άποστολής, αύτοϋ τοϋ λειτουργήματος εισθε τώ οντι οί 
ένσαρκωταί καί εγώ άνήκω εις τήν κατηγορίαν των Ελλήνων, οίτινες πιστεύουν 
ότι ό βαθμός τοϋ πολιτισμοϋ ό δικός σας, είναι έκεΐνος ό όποιος βαθμολογεί τον 
πολιτισμόν τοϋ τόπου μας. Συνεπώς δεν πρόκειται έν προκειμένω περί καθαρώς: 
επαγγελματικών Σχολείων, εις τα όποια έδιδάχθητε καί θά διδαχθήτε έν συνεχεία 
καί έν τή πράξει καί κατά τήν έξέλιξίν σας τήν περαιτέρω, τήν έφαρμογήν μόνον 
τών Κανονισμών, τών διαφόρων διατάξεων κλπ.

Έδώ προπαντός χαλυβδώνετε τήν ψυχήν σας, τον χαρακτήρα σας καί συνε
χίζετε τήν παράδοσιν τοΰ Σώματος. Καί οχι ώς Υπουργός τής ’Ασφαλείας, άλλ’ ώς 
Έλλην διακηρύσσω, ότι δικαιούται τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων νά λέγη; 
ότι έχει έδραιώση εις τήν συνείδησιν τοϋ λαοϋ μίαν ύπέροχον παράδοσιν. Διότι, 
μολονότι ό βίος του είναι πολύ βραχύς, άφοΰ τά τριάντα χρόνια τής ’Αστυνομίας 
δεν είναι τίποτε μέσα στήν αιωνιότητα μέ τήν όποιαν πιστεύω πώς είναι συνδε- 
δεμένον τώ Σώμα τοϋτο, έν τούτοις χάρις εις τήν ένεργητικότητα, χάρις εις το 
πνεΰμα τών ιδρυτών τοΰ Σώματος, τήν έργασίαν καί τάς θυσίας τών προκατο- 
χων σας έδραιώθη εις τήν συνείδησιν τοϋ λαοϋ ή έμπιστοσύνη προς τήν ’Αστυνο
μίαν Πόλεων. Αύτήν τήν παράδοσιν, αύτήν τήν κληρονομιάν τήν πολύτιμον τήν 
όποιαν σάς χαρίζουν έκεΐνοι οί όποιοι προσέφερον ζωήν καί αίμα διά νά έχετε 
σείς αύτό τό κεφάλαιον σήμερον εις τά χέρια σας, αύτήν τήν παράδοσιν, έπαναλαμ- 
βάνω, καλεΐσθε όχι νά συντηρήσετε άπλώς, άλλά νά έξυψώσετε περαιτέρω.

Είμαι, όπως είπα καί εις τήν άρχήν, συγκεκινημένος διότι τό πρώτον έπικοι- 
νωνώ διά ζώσης μέ τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων.

Δράττομαι σήμερον τής ευκαιρίας νά σάς εΐπω καί τώρα όσα δι’ άλλου τρόποι» 
σάς διεμήνυσα άπό τής πρώτης ημέρας τής άναλήψεως τής έντολής αύτής παρά τοΰ 
Στρατάρχου, ότι στρέφεται έξ ολοκλήρου τό όφειλόμενον ένδιαφέρον προς τό Σώμα 
τής ’Αστυνομίας Πόλεων. Τονίζω όφειλόμενον, διότι ή Πολιτεία έχει λόγους έκ 
τών πραγμάτων καί έπί τών πραγμάτων στηριζομένους, νά είναι ικανοποιημένη 
από τήν συμβολήν τοΰ Σώματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων καί τήν άνταπόκρισιν 
εις τον ρόλον καί εις τήν διαγραφεΐσαν άπό τής ίδρύσεως αύτοϋ τροχιάν τής δρά- 
σεώς του. Καί ή Πολιτεία δι’ έμοΰ αύτήν τήν στιγμήν, έπί τή εύκαιρία τής ορκω
μοσίας νεωτέρων βλαστών τοΰ Σώματος, σάς τονίζει ότι, μέ τό όφειλόμενον ήθικόν 
ένδιαφέρον άντιμετωπίζει καί θά άντιμετωπίση τά προβλήματα καί τά ζητήματα. 
τοΰ Σώματος έντός τοϋ πλαισίου τών δυνατοτήτων τών οικονομικών τής παρούσης 
δυσκόλου περιστάσεως, μέ τήν άπόφασιν νά τά προαγάγη διά νά έπιτελέση ούτω τό 
καθήκον αύτής, τό όποιον βαδίζει παράλληλα προς τό καθήκον τό ΐδικόν σας, δηλαδή 
ή Πολιτεία θέλει έμπράκτως νά 
Σώματος τής ’Αστυνομίας.

Πιστεύω, ότι θά συνεχίσετε τήν οδόν τοϋ καθήκοντος, οδόν ή όποια έκάστοτε 
νυκτός τε καί ήμέρας θά σάς καλή καί θά σάς ύπενθυμίζη, ότι ό ρόλος σας είναι 
πτωχός μέν εις άπολαυάς, διακεκριμένος όμως εις ύψηλάς ήθικάς άποστολάς.

Τον δρόμον αυτόν, τον όποιον θά διανύσετε καί τον όποιον οί προκάτοχοί 
σας διηνυσαν έν τώ μέσω όχι μόνον άκανθών καί έμποδίων, άλλά καί άπειρων· 
θυσιών, σκληρών καί τραγικών, είτε άνηφορικός είναι, εϊτε άκανθώδης, είτε 
ομαλος, είτε ανώμαλος, έφ’ όσον θά ύπηρετή τήν υπάτην άποστολήν σας, τοϋ-

συντελέση εις τήν ηθικήν καί υλικήν έξύψωσιν τοΰ-
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Α ν α σ τ ά σ ι μ η  πνοή
—Χριστός Άνέστη κύριε 'Υπαστυνόμε...
'Η  φωνή άκούστηκε βραχνή δίπλα μου καί πνίγηκε μέσα στή χαρμόσυνη 

πανδαισία των βεγγαλικών καί τοϋ άντίλαλου άπ’ τις καλόηχες καμπάνες πού 
χτυπούσαν χαρμόσυνα μέσα στήν άνοιξιάτικη τούτη νύχτα.

Μηχανικά γύρισα τό πρόσωπο προς τή φωνή καί ξεχώρισα στο συνωστισμένο 
πλήθος κάτω άπ’ τή στολισμένη μέ σμυρτιές εξέδρα, έναν καλοκαμωμένον άνθρωπο 
να τσουγκρίζη τό αυγό του μέ τον ‘Υπαστυνόμο κ. Νάσο. "Ενα ροδοκόκκινο άγο- 
ράκι βαστοϋσε τή λαμπάδα του άνάμεσα στον 'Υπαστυνόμο καί τον άνθρωπο πού 
πρότεινε τό αύγό του μέ χέρια τρεμάμενα...

** *
'Ο άνθρωπος πού τσούγκρισε τό αύγό μέ τόν'Υπαστυνόμο στέκεται δίπλα μου. 

Μάλλον εγώ στέκομαι δίπλα του, γιατί εγώ τον πλησίασα άθόρυβα καί στάθηκα 
κοντά του. Στέκεται μέ σκυμένο τό κεφάλι, μέ τα χέρια σταυρωμένα στο στήθος 
καί άκούει...’Ακούει άφωνος, βουβός, μέ τα μάτια καρφωμένα στο πλακόστρωτο τής 
’Εκκλησίας. Είναι κι’ αύτός ένας άπό έκείνους πού παραμένουν καί μετά τήν ’Α
νάσταση, ύστερα άπ’ τά τσουγκρίσματα καί τά βεγγαλικά, μετά τήν άποχώρηση 
των δύο τρίτων τοϋ πλήθους...

’Αραιό τό έκκλησίασμα τώρα. Καί μοΰ δίνεται ή ευκαιρία νά προσέξω καλ
λίτερα τον άνθρωπο τούτον. Είναι κι’ αύτός ένας άπό έκείνους, πού τό παρελθόν 
τους έχει άμεσο σχέση μέ τό παρόν. Είναι άπό έκείνους πού, μόλις τούς άντικρύ- 
ζουμε, ένας ολόκληρος κόσμος άναμνήσεων—δυσάρεστων έπί τό πλεϊστον—ξυπνάει 
μέσα μας. Μάς φέρνουν σ’ έπαφή μέ τό Χθές καί μέ τό Σήμερα. Μάς δίνουν τή 
δυνατότητα ν’ άντικρύσουμε σ’ αυτούς καί τό Α ύ ρ ι ο  πολλές φορές....

Βλέπω νά κυλάνε δάκρυα άπ’ τά μάτια του, καθώς στέκεται έτσι βουβός 
μπροστά στά εικονίσματα. Τά χείλη του άνοιγοκλείνουν. Κατά άραιά διαστήματα 
υψώνει τό κεφάλι προς τό μέρος τοϋ 'Αγίου Βήματος· γρήγορα δμως τό κατεβάζει 
καί καρφώνει τό βλέμμα του στο δάπεδο. Προσεύχεται! Καί προσεύχεται μέ τόση 
πίστη, μέ τόση θέρμη!...

Καί δμως! 'Ο άνθρωπος αύτός διεκήρυττε προ τεσσάρων χρόνων ότι δέν 
υπάρχει Θεός..."Οτι τά πάντα διέπονται άπό έναν έντελώς φυσικό νόμο.Ότι ή ύπαρξη 
τού Θεού είναι γιά τούς άνόητους μονάχα νοητή...

Τό ονομα τού άνθρώπου αύτοΰ τυπώθηκε στις έφημερίδες προ ολίγων ήμερων.
«Εις έκτέλεσιν τής ύπ’ άριθ. τάδε ύπουργικής άποφάσεως, άπολύονται των 

■φυλακών τάδε οί δείνα.....»
Καί στο νοϋ μου άναπλάστηκαν δλα τά γεγονότα έκεΐνα πού διαδραματίστηκαν 

κάποια νύχτα...Μιά νύχτα πού χτύπησε τό τηλέφωνο παράξενα μέσα στή σιγαλιά 
κάποιου κομψού γραφείου, πού ξεχυθήκαμε άμέσως στο δρόμο τέσσερα άτομα καί,... 
πού σέ λίγη ώρα μιά νάρκη ξεθαβότανε άπό τή ρίζα τής σιδηροδρομικής γραμμής 
καί δύο άτομα κλείνονταν στο κρατητήριο...

Δυσάρεστες άναμνήσεις. ’Έχουν δμως τόσο μεγάλη έφιαλτική μεγαλοπρέπεια...

νά συντηρήτε τήν ύπόστασιν τής Πατρίδος καί νά διασφαλίζετε τήν έννοιαν τής 
εύνομουμένης Πολιτείας, θά τον βαδίσετε μέ αποφασιστικότητα καί μέ πνεύμα 
συνάδον προς τήν ίεράν παράδοσιν τοϋ Σώματος, καί ύπ’ αύτάς τάς συνθήκας 
σάς εύχομαι γόνιμον καί λαμπράν σταδιοδρομίαν. Κλεινών τήν προσφώνησίν μου, 
νέοι βλαστοί τού Σώματος τής ’Αστυνομίας, σάς καλώ ν’ άναφωνήσωμεν: Ζήτω ή 
Αυτού Μεγαλειότης ό Βασιλεύς! Ζήτω ή ’Αστυνομία Πόλεων!»
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Θυμίζουν πάντοτε τήν κακία του άνθρώπου, τον ύπουλο χαρακτήρα, τον παρα— 
πλανημένο "Ελληνα.

Μά ή λειτουργία τέλειωσε καί ό άνθρωπός μου κυττά φοβισμένος γύρω του. 
Τό ροδοκόκκινο άγοράκι στηρίζεται πάνω του, υψώνει τ’ άθώα γαλανά ματάκια. 
του καί τοϋ λέει τρέμοντας.

—Γιατί κλαΐς μπαμπάκα;...
Τό παίρνει άπό τό χέρι καί προχωρεί άργά προς τήν έξοδο σκουπίζοντας τό- 

πρόσωπο μέ τό μαντήλι του. Μέ τάλλο χέρι πιάνει τον 'Υπαστυνόμο καί προχωρούν- 
προς τα έξω.

—Χριστός Άνέστη!...
—’Αληθώς Άνέστη!...

** *
Θέλω νά πλησιάσω τον άνθρωπο μέ τό ροδοκόκκινο άγοράκι καί νά τσουγ- 

κρίσω τό αυγό μου. Μ’ αυτόν θέλω νά πώ, τό «X ρ ι σ τ ό ς  Ά ν έ σ τ η »  καί όχι. 
μέ τούς γνώριμους πού μέ τριγυρίζουν. Μά ή σιγοκουβέντα πού άρχισε μεταξύ- 
τών δύο μέ κάνει νά γίνω άδιάκριτος, νά παρατήσω τούς δικούς μου καί νά πλη
σιάσω άδέξια τό μικρό, προτείνοντας τό αύγό μου.

'Ο μικρός μου τό σπάζει μέ τη μεγαλύτερη εύχαρίστηση. Τό ξύλινο ομοίωμα 
τοϋ αύγοΰ πού κρατά είναι πολύ ζωηρό....

Ασχολούμαι μέ τό παιδάκι μιας καί ό άνθρωπος εκείνος δέν μέ γνώρισε. 
Προσπαθώ νά τοϋ έμπνεύσω έμπιστοσύνη, νά τό κάνω νά πιστέψη ότι τό άγαπώ. 
Καί μοΰ φαίνεται ότι τό κατορθώνω κατά κάποιον τρόπο, άποκτώντας έτσι την ευχέ
ρεια ν’ άκούσω τη στιχομυθία τών δύο, γιατί ό Ύπαστυνόμος πού μέ είδε μοΰ χα
μογέλασε μέ κατανόηση.

—Γύρισα προχθές...λέει έκεΐνος. Καί...είμαι καλά...’Εσείς τί γίνεσθε κύριε- 
'Υπαστυνόμε;...

■—Τά συνηθισμένα... Καλά...
Κρίσιμες στιγμές. Στιγμές άμηχανίας. Δυο άνθρωποι τόσο διαφορετικοί...
—Νά ένας άτυφύλακας !...μού λέει ό μικρός. Καί γώ τούς άγαπάω τούς 

άτυφύλακες.,.’Έτσι έγαφε ό μπαμπάς στη μαμά. Νά μέ μάθη νά τούς άγαπάω—  
Ά σε με νά τού σπάσω τ’ αύγό του. Λέτε νά έχη αύγό μαζί του;

—’Ό χι μικρό μου. Αύτός κάνει υπηρεσία...
—Γύρισα, συνεχίζει έκεΐνος, γιά νά ζήσω μιά ήσυχη ζωή. Μιά ζωή χωρίς, 

τούς εφιάλτες τής άδυσώπητης ’Ιδέας, πού μ’ έκανε ν’ άπαρνηθώ τον άνθρωπο, τό 
Θείο Νόμο, τήν πατρίδα μου. Τά τέσσερα χρόνια τής παραμονής μου στο νησί, 
μουδωκαν τήν εύχέρεια νά συζητήσω πολλά ζητήματα πού έθεσα ώς προβλήματα 
στον εαυτό μου. Πολλά, πάρα πολλά... Σκέφθηκα καί τον εξωτερικό κόσμο, τήν 
πατρίδα τού Κομμουνισμού, καί τον δικό μας κόσμο, τον Ελληνικό. Είδα σ’ όλα 
αύτά τό ψέμμα καί τήν άπάτη, τήν προστυχιά. Κατάλαβα ότι αύτοί πού μιλάνε γιά 
Ειρήνη καί γιά Δημοκρατία, αύτοί είναι οί πραγματικοί προδότες τής Ειρήνης, οί. 
άνθρωποι πού δηλητηριάζουν τήν ψυχή καί τό άνθρώπινο αίσθημα. Πιστέψτε με 
κύριε, ότι, κατά κάποιο τρόπο, ήταν άπαραίτητο νά φύγω αύτά τά τέσσερα χρόνια 
καί ν’ άπομονωθώ μ’ αύτούς πού πίστευαν ότι καί γώ, τότε... ’Εκεί, ήρεμα καί ρεα
λιστικά, άναλύσαμε όλοι μαζί τό πιστεύω μας. Οί άπορίες τού ενός προσπαθούσαν 
νά βροΰν τή λύση τους στή σοφία τοϋ άλλου...’Ανακαλύψαμε οί τριάντα - οχτώ απ’ 
τούς πενήντα τού νησιού, ότι τό πιστεύω μας ήταν ένα τίποτα. Πίταν κάτι πού- 
προσπαθούσε νά μάς πείση γιά τό δίκηο μας, χωρίς νά τό κατορθώνη. Καί προσπα
θούσαμε μέ κόπο πολύ νά πείσουμε εμείς οί ίδιοι τον έαυτό μας ότι έχουμε δίκηο- 
ότι ό λαός θέλει Ελευθερίες, ότι μάς χρειάζεται ή ισότητα...
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Ποιες Ελευθερίες όμως κύριέ μου; Ποια ’Ισότητα;...
Μεγαλύτερη ’Ελευθερία απ’ αυτή πού έχει ό λαός μας, είναι άδύνατον να 

όνειρευθή καί' ό πιο ’Ιδανικός ένσαρκωτής τής Δημοκρατίας. "Οσο γιά τήν ισότητα 
—όπως τη θέλουν αύτοί τήν ισότητα μέσα σέ στρατόπεδο—νομίζω ότι αποκτηνώνει, 
τον άνθρωπο. Τον κάνει νωθρό, δυσκίνητο, τοϋ άφαιρεΐ τήν ενεργητικότητα. Γιά μια 
τέτοια ισότητα μιλάνε οί οκνηροί, αύτοί πού τρομάζουν στή σκέψη ότι θ’ άντικρύ- 
σουν τή ζωή μ ό ν ο ν  κ ά τ ω  ά π ό  τ ο  π ρ ί σ μ α  τ ή ς  ι κ α ν ό τ η τ α ς ,  
τ ή ς  ά ξ ί α ς  τ ο ϋ  ά τ ο μ ο  υ, τ ή ς  ά ν τ ο χ ή ς . . .

—Μέ δεν είναι φίλε μου 6λ’ αύτά γιά τέτοια μέρα. ’Ελάτε στο γραφείο μου 
όποτε θέλετε να τά ποΰμε ήσυχα. Χάρηκα πολύ πού...

—Σταθήτε κύριε 'Υπαστυνόμε. Είστε ό πρώτος πού πλησιάζω να πώ αύτα 
που γεννήθηκε μέσα μου τά τελευταία χρόνια. Σέ σάς, σκεπτόμουνα να τά πώ όλα 
άπό τότε πού άνακάλυψα το ψέμμα καί τήν άπάτη. Δεν θά σάς άπασχολήσω πολύ, 
αλλά άφήστε με νά σάς πώ ότι τώρα είμαι ένας εύτυχισμένος άνθρωπος· πώς βρήκα 
το δρόμο πού είχα χάσει, πώς θέλω νά γίνω άγαπητος στήν πολιτεία καί νά δώσω 
ό,τι μπορώ γιά τήν πατρίδα μας. ’Αμέτρητες φορές ή ψυχή μου πόθησε σήμερα, 
’Εκείνο πού τόσο χαρμόσυνα διαλαλοΰν οί καμπάνες. Τήν ’Αγάπη, τήν Ειρήνη 
στις άνθρώπινες καρδιές, τή Μετάνοια...’Αμέτρητες φορές κατά το διάστημα τής 
παραμονής μου·στο νησί σκέφθηκα τά λόγια σας. Προσπάθησα καί κατώρθωσα νά 
καταλάβω ότι όσο κι’ αν στήν άρχή άντηχοΰσαν παράξενα στις αισθήσεις μου, άργό- 
τερα έγιναν άντίλαλος πού πρωί, μεσημέρι Vcai βράδυ, σκέπαζε τή σκέψη μου, τή 
γέμιζε μετάνοια καί γνώση τής άλήθειας. Γιά θυμηθήτε κύριε 'Υπαστυνόμε;....

((Είναι μεγάλη πλάνη αύτο πού πιστεύετε, μοΰ είχατε πή εκείνο το πρωϊνο. 
» στο γραφείο σας. Μέ το νά σκοτώνετε άθώους, νά βασανίζετε καί νά τυραννάτε 
» τή συνείδησή σας μέ κάτι πού είναι μεγάλη ούτοπία καί χίμαιρα, κάνετε το με- 
» γαλύτερο έγκλημα στήν κοινωνία. Το πιο μεγάλο έγκλημα τών αιώνων το έκαμε 
» ό Κομμουνισμός στήν ανθρωπότητα. Ώχριοΰν μπροστά του καί έκεΐνοι πού άψή- 
» φιστα κήρυξαν πολέμους καί σάρωσαν άνθρώπινες γενεές, καί έκεΐνοι πού έχουν- 
» γιά μοναδικό τους σκοπό τό έγκλημα. Οί μαυροφορεμένες μάννες κλαΐνε τό χαμό. 
)) τών άδικο σκοτωμένων παδιών τους, ή Ελλάδα θρηνεί τά ερείπιά της, οί χαρά- 
» δρες τών βουνών μας άντηχοΰν άκόμη άπό τά βογγητά τών παληκαριών πού σκο- 
» τώθηκαν πολεμώντας τον κακό δαίμονα, πού τόσο ύπουλα φώλιασε στις έπιπό- 
» λαιες καρδιές μερικών 'Ελλήνων. ’Εκεί πού θά πάτε, θά σάς δοθή εύκαιρία νά 
» σκεφθήτε. Κι’ όταν άντιληφθήτε τό σφάλμα σας, έδώ είμαστε. 'Η  πατρίδα θά σάς 
)) άγκαλιάση όταν μετανοιώσετε είλικρινά. Πηγαίνετε στο καλό, μέ τήν ευχή τοϋ 
» Θεοΰ....)>

’Έφυγα τότε βλαστημώντας καί σάς καί τό θεό σας. Μά ή γαλήνη πού δέν 
ξαναγνώρισα, μ’ έπεσκέφθη καί μουδωσε τήν εύκαιρία ν’ άντιληφθώ τό αίσχος, 
τήν πλάνη καί τή σαπίλα στήν οποία ζοϋσα. Πολλές ήταν οί μέρες πού, άκούοντας 
τήν καμπάνα τοϋ μοναστηριού στο νησί, στεκόμουνα μπροστά στά κύματα καί 
έκλαιγα. Έκλαιγα σάν άλλος 'Ιερεμίας στά χαλάσματα πού μέ τόσους άλλους 
ομοϊδεάτες μου δημιούργησα στον τόπο μας...

Γύρισα προχθές κύριε. ΤΗρθα μέ τήν άπόφαση νά μοΰ δώσετε τό δικαίωμα 
νά γίνω καί γώ δάσκαλος. Θά πώ σέ όλους πού άπομένουν άκόμη μέ τή δηλητη
ριασμένη ιδέα, τον τρόπο μέ τον όποιον θά άνακαλύψουν τήν άλήθεια. Θά τούς πώ 
ότι ό Χριστός, ή άγάπη στον άνθρωπο καί ή άνοιχτή άγκαλιά τής πατρίδας, θάναι 
εκείνα πού θά τούς βοηθήσουν. Καί πιο πολύ θά γκρεμίσω έκεΐνο πού τούς έχει 
κάμει ή προπαγάνδα τους νά πιστεύουνε γιά τά δήθεν βασανιστήρια πού γίνονται 
στούς «άγωνιστές τοϋ λαοΰ». ’Αλλά καί θά φωνάξω μ’ όλη μου τή δύναμη πώς τό.
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κράτος τιμωρεί μόνον τούς εγκληματίες, τούς δέ παραπλανημένους τούς διευκο
λύνει για νάβρουν το δρόμο πού έχασαν....

Σας κούρασα κύριε ‘Υπαστυνόμε,.,.σάς ζητώ συγγνώμην. Ζητώ νά...
—Τί πάει νά πή 'Υπαστυνόμος; μέ ρώτησε άνοίγοντας τ’ άθώα μετάκια του 

ό μικρός πού άκουγε μέ παραξενιά τον πατέρα του νά μίλα τόσο πειστικά.
—’Άνθρωπος πού κάνει τό καλό παιδί μου. Άνθρωπος πού μαζί μέ άλλους 

βοηθάει τούς άνθρώπους νά γίνουν χρήσιμοι στήν κοινωνία..Νά τούς άγαπάς πάντοτε...
—’Εσύ έγραφες στή μαμά νά μέ μάθη ν’ άγαπάω τούς άτυφύλακες...
—Κι’ αυτοί...άτυφύλακες είναι. Μεγάλοι άτυφύλακες...
—Χριστός Άνέστη κύριε.
—’Αληθώς Άνέστη........

** *
Τ’ απόγευμα θά ξαναχτυπήσουν οί καμπάνες. Καί πολλές θά είναι οί καρδιές 

πού κάτω άπό τήν Εικόνα τοϋ Χθεσινού ’Εσταυρωμένου, θ’ άφήσουν νά ξεσπάση 
ή μεταμέλεια γιά κάτι τό κακό πού έκαμαν.

Οί άδολες καρδιές πάντοτε πανηγυρίζουν. Αλλά καί οί φθονερές, οί παρα- 
στρατημένες, δέχονται άνοιχτά την έπίδραση της Άναστάσεως.

«Συγχωρήσωμεν πάντα τη ’Αναστάσει..» ψάλλει ό ψαλμωδός. Γι’ αύτούς 
όμως πού μέ ειλικρίνεια άναγνωρίζουν τό σφάλμα καί ζητάνε τήν συχώρεση, γι’ 
αύτούς πάντοτε είναι Άνάστασις. Πάντοτε ή άγάπη πού στερήθηκαν γιά λίγο ή 
γιά πολύ, τούς περιβάλλει μ’ όλη της τη ζωντάνια. Αύτό τό δίδαγμα μάς άφησε 
ό Άναστάς έκ νεκρών, γιά τήν πραγματοποίηση τού οποίου τόσους έξευτελισμούς 
καί χλευασμούς ύπέστη. 'Η  επιστροφή τού άσώτου ενθουσιάζει τον καλόκαρδο πα
τέρα, ή άγκαλιά του άνοίγει διάπλατα καί πανηγυρίζει τον έρχομό του. Δίδαγμα 
πού άκολουθεΐται αναλλοίωτο, πού γαλουχεΐ τις Χριστιανικές γενεές εις αιώνας 
αιώνων. 'Ο Χριστός, ό ά ν θ ρ ω π ο ς ,  Άνέστη. 'Η ’Αναστάσιμη πνοή έγινε 
κτήμα στον άνθρωπο πού παρακολούθησε τό δράμα Του...

"Οσοι τήν Ανάσταση θέλετε νά ζήσετε, κρατήστε άκοίμητο τό καντήλι τής 
καρδιάς. ’Εμείς στήν Ελλάδα μας, συχνά ζήσαμε τήν εβδομάδα τών «Παθών» 
τοϋ γένους καί πρώτοι σηκώσαμε τό βάρος τών αμαρτωλών επιθυμιών πολλών 
έχθρών μας, εχθρών τοϋ ’Έθνους καί τής ’Αλήθειας. Καί τώρα, πρώτοι καί πανέ
τοιμοι—’Αγκαλιασμένοι καί Ενωμένοι στήν ’Αγάπη—ας εύχηθοϋμε σ’ όλους, καί 
στούς φίλους καί στούς εχθρούς :

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ
γιά ν’ άκουσθή καί πάλι ό αιώνιος Χαρμόσυνος άντίλαλος 

ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ
X. Σ τ - ς  

Άστυφύλαξ
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Δεν είναι μακριά...Στο τέρμα Πατησίων βρίσκεται...
Ελάτε μαζί μου να πάρετε λίγη Δύναμη άπό τήν Πίστη των παιδιών, της 

’Αστυνομίας των Πόλεων... Νά! έδώ μέσα...
Σέ λίγο θά λάβη χώρα μιά σεμνή τελετή...ή πιο ιερή, ή πιο ωραία στην 

ιστορία τοϋ κάθε άστυνομικοΰ υπαλλήλου...
Δεν μέ πιστεύετε δτι είναι ή πιο Ιερή καί ή πιο ώραΐα ; Ρωτήστε όλους 

αυτούς τούς περήφανους άντρες πού έφτασαν στα ’Ανώτατα ’Αξιώματα .τοϋ, ’Α
στυνομικού Σώματος...ρωτήστε τούς Διευθυντάς καί τούς ’Αστυνόμους μας.... 
ρωτήστε τον Άρχηγόμας...’Έχουν πολλά, πάρα πολλά νά σάς πουν, καθένας ξεχω
ριστά, γι’ αυτήν τήν φριχτά θεϊκή στιγμή όταν δίνανε τον 'Όρκο προς τήν.Πατρίδα....

’Αλλά ας μπούμε καλλίτερα μέσα νά δοΰμε άπό κοντά αύτό το αόρατο καρ- 
διοκτύπι πού σφίγγει ζεστά τις καρδιές, τήν ώρα πού μπροστά στον Καλό Θεό 
οί ψυχές γονατίζουν γιά νά ΰποσχεθοϋν...καθώς χιλιάδες διαλεχτές αναμνήσεις 
συγκλονίζουν τήν θύμηση έκείνων πού άρχίνησαν πρώτοι τον δρόμο αυτής τής 
σκληρής ζωής, καί «ήραν Τον Σταυρό καί ήκολούθησαν»..,.....

Περάστε πρώτοι παρακαλώ εσείς...Καί θάρχουμαι κοντά σας γιή νά σάς 
εξηγώ όσα θελήσετε νά μάθετε...δσα δέν λέγονται, δέν φαίνονται, δέν άκαύγονται, 
μά ζοΰν καί κινούνται στο όνομα τών ’Αστυνομικών ’Ιδανικών.., ., ... 1

Δυο ’Αξιωματικοί τής Σχολής πού λάμπουν, πού έχουν στήν έκφραση τήν 
σοβαρότητα τής στιγμής μάς υποδέχονται εύγενικά...Κρατούν στο χέρι τ’ άσπρα 
γάντια τους, πού ’ίσως συμβολίζουν τήν ’Αστυνομική ψυχή...

Αύτός έκεϊ κάτω πού κουβεντιάζει χαμογελώντας μέ έναν δόκιμο είναι 
ό Διευθυντής μας... ■

Έν ’Αρχή ήν ό Λόγος...Λέει τό Εύαγγέλιο...Καί «έν αρχή» είναι έδώ μέσα 
Αύτός...’Από τόν Διευθυντή μας λοιπόν άρχίζω γιατί ’Εκείνος έφτειαξε καί πάλι 
αύτήν τήν Μεγάλη Στιγμή. Δέν είναι κακό πού μιλάω καί πάλι γιά τόν Διευ
θυντή μου. Μήν σπεύσετε νά μέ παρεξηγήσετε αν δέν τόν γνωρίσετε. ’Εκείνος 
είναι ή ψυχή τής Σχολής. ’Ή  μήπως είναι ψέμματα δτι δλα δσα υπάρχουν έδώ 
μέσα είναι δικά του έργα ;

Ν ά! κυττάξτε εκείνο έκεϊ τό κομψό ύποστεγάκι, πού μοιάζει φάν τουρι
στικό περίπτερο προαστείου !!! !Ό  Διευθυντής τό έφτειαξε.

Καί μόνος του τό στόλισε τόσο όμορφα γιά νά άνταποκριθή στις Μεγάλες 
απαιτήσεις τής σημερινής μέρας...Μά μήπως είναι μόνον αύτό;

Δέν λέω γιά τό περιοδικό γιατί μοΰ φαίνεται δτι έχω ξαναμιλήσει...Ούτε 
σάς έφιστώ τήν προσοχή σ’ έκεΐνο τό μαγνητόφωνο, πού γιά πρώτη φορά, έπί 
τών ήμερών του, έφωδιάστηκεν ή Σχολή...Οδτε γιά τό πιάνο πού κατάφερε νά 
άποκτήση ή Υπηρεσία μου...

Σάς μιλάω δμως γιά τις ψυχές πούς φτειάχνει, γιά τούς ωραίους χαρακτή
ρες πού δημιουργεί, γιά τούς ανηφορικούς δρόμους πού χαράζει σ’ έμάς τούς 
άλλους πού τόν άκολουθοϋμε μέ θαυμασμό κι’ εμπιστοσύνη...Μή μέ παρεξηγήσετε 
λοιπόν. Είναι άλήθεια δλα αύτά...

Καί πόσα άλλα Μεγάλα πού δέν είναι τής «παρούσης ώρας»!!!!
"Αλλως τε δέν είναι ή ευγνωμοσύνη ή εύγενεστέρα άρετή, ή μάλλον τό εύγε- 

νεστερο καθήκον, γιά έναν άνθρωπο πού δέν έχασε τόν άνθρωπισμό του;
Κι’ εγώ άπλά θέλω νά τό ξαναφωνάξω δτι τόν Διευθυντή μου δέν τόν συγ

κρίνω μέ κανέναν άλλον άνθρωπο στον Κόσμο...
(Μακάρι δλοι οί συνάδελφοί μου νά διακήρυτταν τόν θαυμασμό τους προς 

τούς προϊσταμένους τους, πού άξίζει νά τούς άγαπάμε δλους γιατί είναι οί γενναίοι 
άγωνιστές τής ζωής μας.,.μιάς ζωής πού εμείς τήν βρήκαμε έτοιμη, γιατί'εκείνοι 
μόχθησαν νά τήν ετοιμάσουν).
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Κάτω άπό τό υπόστεγο τής Σχολής έχουν, τοποθετηθή καθίσματα...ολόγυρα, 
τό πεντακάθαρο προαύλιο είναι γεμάτο κόσμο...Καί καθένας έχει καταλάβει τή 
θέση του, γιατί καθοδηγητικές πινακίδες, επάνω σέ μπλε ξύλινα υπόβαθρα, έχουν 
ορίσει άπό προηγουμένως μέ τάξη την θέση 6λων...

Οί μικρές σημαιοϋλες άνεμίζουν περήφανες, καθώς ένα άπαλό άεράκι τις 
χαϊδεύει προστατευτικά. Καί μπροστά στους επισήμους ένα κοντάρι, περιμένει 
υπομονετικά νά φιλοξενήση την μεγάλη Σημαία τής Σχολής....Δεξιά κι’ αριστερά 
άπό την Κεντρική Πύλη είναι παρατεταγμένοι οί δόκιμοι άστυφύλακες...Καί πόσο 
καμάρι βλέπει κανείς στά πρόσωπά τους, γιατί σήμερα πρωτοφοράν τήν στολή πού 
αγάπησαν πολύ!!! Δίπλα τους οί έκπαιδευόμενοι ‘Ύπαστυνόμοι, παληοί αυτοί καί 
ήλιοκαμένοι άγωνιστές, έχουν στήν οψη τους χαραγμένη τήν Πίστη γιά τό Αύριο 
τής ’Αστυνομίας, στήν άγκαλιά τής οποίας γεννήθηκαν κι’ άνδρώθηκαν...

Καί πιο κεΐ οί δόκιμοι Άρχιφύλακες...Έχουν στά μάτια όλες μαζί τις ομορ
φιές του Κόσμου!!!! Γι’ αυτούς γίνεται ή σημερινή τελετή... Αυτούς συγκεντρώ
θηκαν νά ευχηθούν καί νά προϋπαντήσουν οί πολυάριθμοι επισκέπτες τής σημερινής 
γιορτής...Τά γαλονάκια στά μανίκια θαρρείς καί μεγαλώνουν...Καί γίνονται ορόσημα 
μιας καινούργιας Πολιτείας, τά Κάστρα τής όποιας καλούνται εύσυνείδητα νά δια
φυλάξουν...Ξέρουν πού παν...Ξέρουν γιατί ξεκινάν...Ξέρουν τί τούς περιμένει..."Ολα 
δσα χρειάζονται τά διδάχτηκαν εδώ μέσα μεθοδικά, επίμονα, μέ τέχνη, μέ προσοχή...

Καί γαληνεμένοι καρτερούν τή Φωνή τού ’Έθνους νά τούς φωνάξη «’Εμπρός— 
Πάντα ’Εμπρός».

Ξεκινάν άπ’ τήν άρχή.,.Δέν έχει σημασία αν ή ’Αστυνομία έφτασε σ’ αυτό 
τό ζηλευτό σημείο. Πρέπει κι’ αύτοί νά δημιουργήσουν.

Στο νοΰ μου έρχονται, καθώς τούς άντικρύζω, τά λόγια τού Γκαϊτε :
«..."Οσο κι’ αν έχη προοδέψη στο σύνολό του ό Κόσμος, είναι πάντα ανάγκη 

οί νέοι νά ξεκινούν κάθε τόσο άπό τήν άρχή, καί νά ξαναζούν ώς άτομα τούς 
σταθμούς τού παγκόσμιου πολιτισμού».

"Αντικρύ τους μιά άντιπροσωπεία ’Αξιωματικών τής ’Αστυνομίας...Καί τί 
δέν θάδινα γιά νά μπορέσω νά ήχογραφήσω τούς κτύπους τής Μεγάλης Καρδιάς 
τους...Καθένας άπ’ αυτούς τούς ώριμους άντρες άντιπροσωπεύει καί μιά σελίδα 
στήν ’Αστυνομική 'Ιστορία...’Αλήθε'α! Σκεφτήκατε ποτέ πόσο πρέπει νάμαστε 
περήφανοι γιά όλους αυτούς τούς προϊσταμένους μας, όλοι εμείς πού άποτελοΰμε 
τήν πρώτη βαθμίδα τής ’Αστυνομικής Ιεραρχίας!!! Σκεφθήκατε ποτέ πόσο πρό
θυμα θυσίασαν όλα όσα είχαν στον βωμό έτούτης τής Υπέροχης ’Ιδέας πού υπη
ρετούμε, όταν πρωτοξεκίνησαν μόνοι, μέ πίστη στον Θεό καί τήν ’Αποστολή τους, 
γιά νά έπιβάλουν τήν ’Αστυνομία όχι σάν ένα Σώμα ’Ασφαλείας απλώς, άλλά σάν 
κάτι πιο άπέραντο, πιο ζεστό, πιο ώραϊο!!! ΙΣκεφθήκατε τί τράβηξαν γιά νά μάς 
παραδώσουν αυτήν τήν ώραΐα κληρονομιά, πού είναι πιο πολύτιμη άπό όλα τά 
πλούτη τής Γής!!!!

Έπολέμησαν, έμισήθηκαν, έκοπίασαν, έμόχθησαν, τά έδωκαν ολα.,.Μά δέν 
κάμφτηκαν ποτέ...Ούτε «ό φόβος τών ’Ιουδαίων», ούτε οί άπειλές τών υπόπτων 
συγκροτημάτων, ούτε οί στερήσεις, ούτε τά δεινά τής κουραστικής ζωής τους στά
θηκαν ικανά νά τούς γονατίσουν. Έπολέμησαν έμορφα καί ένίκησαν.

Άποτίω φόρο τιμής σέ όλους, οσοι πρωτοστάτησαν στά πρώτα χρόνια τής 
’Αστυνομικής Ζωής, σ’ αύτούς τούς άκατάβλητους Γίγαντες τής ’Αρετής καί τής 
Φιλοπατρίας.

Καί δέν βρίσκω άλλον δικαιότερο έπαινο, άπό έκεϊνον πού μέ συγκίνηση ό 
Διευθυντής μας στο λόγο του τούς άπένειμε :

...Έδώσαμε τον όρκο μας... «Καί τόν έτηρήσαμε...
Μάρτυς μου ό Θεός ! . . .»

Δίπλα στούς ’Αξιωματικούς μας ή Φιλαρμονική τής ’Αστυνομίας....Καί δέν
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•μπορώ παρά νά έπαναλάβω δ,τι χαί προφορικά είπα σ’ αύτούς τούς καλούς μου φί
λους, πώς δηλαδή είναι τό στολίδι μας. Είναι ή έκφραση των πιο ωραίων 
συναισθημάτων μας. Είναι ή κλίμακα της ψυχής μας...Πάντα δπου συναντώ 
αύτά τά καλόκαρδα παληκάρια νοιώθω περηφάνεια, γιατί είμαι συνάδελφός τους, 
κι’ ορθώνω το άνάστημά μου, κι’ ύπερηφανεύουμαι καί θέλω νά το λέω, όλο νά 
το ξαναλέω, νά το φωνάζω δτι ή Φιλαρμονική μας είναι τό στολίδι μας.

’Απέναντι έχουν συγκεντρωθή ένα σωρό πολίτες...Άρθρωποι άπό κάθε τάξη, 
πού άντιπροσωπεύουν τιμητικά τις στρατιές τών φίλων μας καί μάς ενισχύουν 
-στον σκληρό ρόλο πού ταχθήκαμε.

Τούς ευχαριστούμε όλους. ’Ακόμη καί τά μικρά παιδάκια πού όμόρφηναν τη 
γιορτή μας... Καί καθώς το Μεγάλο Ρολόι της Λεόντειου Σχολής σημαίνει έντεκα φο
ρές, προσέρχονται, ύπο τούς ήχους ένος χαρούμενου εμβατηρίου, ό Έξοχώτατος έπί 
τών ’Εσωτερικών 'Υφυπουργός, συνοδευόμενος άπο τόν Γεν. Δ /ντή κ. Κόκκινο καί τόν 
’Αστυνόμο κ. Τασιόπουλο καί ό ’Αρχηγός τού ’Αστυνομικού Σώματος, πού τον 
άγαπάμε μέ όλη μας τήν καρδιά, γιατί κι’ αυτός μάς άγαπάει μέ όλη την ευγέ
νεια τής όμορφης Καρδιάς του....

Στο άνοικτό γραφείο τού Διευθυντοΰ ό ιερέας πού θά τελέση τή σημερινή 
’Ακολουθία έχει ξεχαστή κυττάζοντας τούς 41 νέους Άρχιφύλακας... Μαντεύω τι 
σκέφτεται ό καλός Λευίτης...Σκέφτεται τά λόγια τού Χριστού :

«'Υμείς έστέ τό φώς τού Κόσμου—'Υμείς έστέ τό άλας τής Γής—Πορευ- 
*θέντες μαθητεύσατε πάντα τά έθνη».............

Σέ λίγο ή τελετή άρχίζει μέ τήν έπαρση τής Σημαίας, ενώ ή Φιλαρμονική 
μας παίζει τόν ’Εθνικό "Υμνο....’Ακίνητοι, σέ στάση προσοχής άπονέμουμε τόν χαι
ρετισμό μας στο Σύμβολο τού "Εθνους μας, ένώ ολόγυρα πλανιώνται οί Σκιές τών 
'Ηρώων τού ’Έθνους....Μεγάλη Στιγμή αύτή. Ρίγη περνάν τό κορμί μου. Οί κτύ
ποι τής καρδιάς μου γίνονται γλήγοροι.,.Δέν μπορώ νά παρακολουθήσω τό ρυθμό 
τους...ένώ κάποιο δάκρυ στέκεται διατακτικό στήν άκρη τών ματιών μου...

'Ο Εθνικός "Υμνος...'Η Σημαία...τό περιβάλλον...οί νέοι Άρχιφύλακες... τό 
Ευαγγέλιο...όλα μαζί ένωμένα φτειάχνουν τήν πίστη μου...τήν πίστη τών πατέρων 
μου...Αύτήν πού κατευθύνει τά βήματά μου μέσα στούς δρόμους τής Ζωής....

Χαιρετώ, καί προσεύχουμαι,.,Κι’ έχω τήν έντύπωση ότι χιλιάδες άγγελοι 
εγέμισαν αύτόν τόν χώρο, σάν άντιπρΟσωπεία τού Ούρανοΰ. "Υστερα άρχίζει ή ’Α
κολουθία τής 'Ορκωμοσίας...Μελωδική ή φωνή τού ιερέα παρακαλεΐ τόν Θεόν... 
ένώ ή γλυκειές φωνές τών παιδιών τής Χριστιανικής Φοιτητικής Ένώσεως, πού 
προσφέρθηκαν νά ψάλουν, υμνούν τόν πλάστην τών "Ολων... «Αύτόν πού είναι 
-παν τό Γεγονός καί *Ον και Έσόμενον» κατά τόν Πλούταρχον...Τώρα άπλώ- 
νεται νεκρική σιγή.,.οί 41 νέοι Άρχιφύλακες άποκαλύπτονται, ύψώνουν τό δεξί χέρι 
καί έπαναλαμβάνουν τόν όρκο :

«'Ορκίζομαι νά φυλάττω πίστιν εις τήν Πατρίδα καί εις τόν Συνταγματικόν 
Βασιλέα τών 'Ελλήνων..............»

"Ολα σωπαίνουν...όλα προσεύχονται...όλα πλημμυρίζουν συγκίνηση, καθώς 
■ένα χαρούμενο περιστέρι περνά βιαστικό.......

"Ισως νάναι οί ψυχές τών ήρώων, τής ’Αστυνομίας, πού έρχονται νά συνδέ
σουν τό παρελθόν μ’ αύτήν τήν θεία στιγμή !!!!

"Ισως νάναι τό "Αγιο Πνεύμα, πού ήλθε νά βεβαιώση τού όρκου τό άσφα- 
■λές!!!!

"Ισως νάναι οί ’Ελπίδες, οί 41 ’Ελπίδες, τών νέων Άρχιφυλάκων πού πετάν 
μέχρι τό θρόνο τού Θεού !!!!

Στώμεν καλώς...Άνω σχώμεν τάς καρδίας.,.Τά νεαρά αστυνομικά βλαστάρια 
γίνονται δέντρα...Καί ριζώνουν στήν κοινωνία, σάν πανύψηλα πλατάνια πού τίποτε 
καί κανείς δέν μπορεί νά τά ξεριζώση.,.Αύτή τή στιγμή θαρρείς κι’ ό Ουρανός
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πλησιάζει τή Γη....Καί ή 'Τπέρμαχος Στρατηγός, προσθέτει την ευλογία Της, σάν- 
τήν καλλίτερη εύχή γιά τό Μεγάλο ταξείδι τους...

Κάποιος συνάδελφος δίπλα μου ψιθυρίζει: «Σοϋ εΰχουμαι κι’ έσύ γλήγορα νά 
δώσης τον ίδιο όρκο». Καί ή καρδιά μου ραγίζει...

Γλήγορα!!! Ούτε τώρα, ούτε στήν άλλη περίοδο!! !..„Τοΰ χρόνου ίσως.... 
Γυρίζω τα μάτια μου προς τον Ουρανό καί κάνω αύτή την εύχή, μέ όση λαχτάρα 
δέν ευχήθηκα τίποτε άλλο στή ζωή μου...

Τώρα τον λόγον έχει ό Διευθυντής μας, πού προσφωνεί τούς νέους Άρχιφύ— 
λακες...Είναι συγκινημένος καί χαρούμενος μαζί...’Έχει τήν χαρά έκείνων πού έπι- 
τελοϋν μέ μαθηματική άκρίβεια τό καθήκον τους...Καί τό ξεπερνούν...Καί δίνουν 
την ψυχή τους γιά νά φτειάξουν ωραίους άνθρώπους, μέσα στήν άσχήμια τής μετα
πολεμικής ζωής.

«...Δεν μπορώ όμως νά κρύψω καί ’γώ ώς Διοικητής σας καί οί καθηγηταί 
σας, πού σάς καμαρώνουν καί οί έκπαιδευταί ’Αξιωματικοί, τή χαρά πού πλημμυ
ρίζει τήν ψυχή μας...»

Καί ή άνέκφραστη ετούτη χαρά είναι δίκαιη...Καί άποκτήθηκε μέ ίδρωτα.
Μέ ιδρώτα πολύ.,.Μέ κόπους...Καί αύτοί οί κόποι γεννούν υποχρεώσεις... άν 

τηρηθούν αύτές οί υποχρεώσεις, είναι ή πιο γλυκεία ικανοποίηση γιά όσους κόπιασαν-
Καί θά τηρηθούν...τό λέει μέ πίστη ό Διευθυντής μας!
«...Σάς βλέπω όλους νά προχωρήτε μέ σοβαρότητα, μέ σταθερότητα, μέ πί

στη, μέ εύγένεια, μέ χαρούμενη όψη καί καρδιά καί μέ ορμή, προς τήν κορυφή 
τής ’Αστυνομικής Πυραμίδος, πού υψώνεται μπροστά σας...»

«Ναι κύριοι! !'Ως αστυνομικοί έχετε άναλάβει τήν υποχρέωση έναντι τής 
Πατρίδος, έναντι τού Βασιλέως, έναντι τού λαού, νά έπιτύχετε ένα συγκεκριμένο 
σκοπό....»

Κάθε λέξη καί ένα ολόκληρο κεφάλαιο μέ έννοιες υψιστες,.,Μέσα στο άπέ- 
ριττο καί λακωνικό αύτό ανακοινωθέν κρύβεται ολόκληρη ή άστυνομική ζωή...

'Ο λόγος τού Διευθυντοΰ ένθουσιάζει, εμψυχώνει, δημιουργεί συναισθήματα 
εύθύνης καί τονώνει τήν πίστη καί τό φρόνημα...

ΤΗταν μοναδικός στο είδος του...Δίχως ποιητικές εξάρσεις καί κούφιους λυ
ρισμούς, ό Διευθυντής μας, άπέδειξε γιά μιά άκόμη φορά οτι κατέχει τό μυστικό 
νά άναπτύσση ογκώδη θέματα μέσα σέ λίγες μόνον φράσεις, νά άναπτύσση τις πιο. 
Μεγάλες ’Αλήθειες σέ δυο άπλές κουβέντες. Καί οί φράσεις του αύτές γράφτηκαν 
μέσα στή σκέψη μου άνεξίτηλες γιά νά μου δείχνουν τον σωστό δρόμο, εκείνον 
πού μ’ αρέσει μέ ενθουσιασμό καί αύταπάρνηση νά άκολουθώ άπό τότε πού έγινα 
μαθητής του καί υποτάχθηκα στήν άπέραντη Δύναμη τής θελήσεώς του.

Πιστεύει ό Διευθυντής μας...Πιστεύει πολύ. Σέβεται βαθειά τις Μεγάλες 
’Αξίες, μέ τις όποιες έζησαν καί μεγαλούργησαν οί πρόγονοί μας. Πιστεύει στά 
’Ιδανικά τού Ελληνοχριστιανικού πολιτισμού όσον καί κανείς άλλος, καί αύτήν 
τήν πίστη του έκήρυξε στούς νέους Άρχιφύλακες, όταν τούς έλεγε :

«..."Οταν μέ τά ιδανικά τού Ελληνοχριστιανικού πολιτισμού γεμίσετε τήν 
ψυχή σας, νά είστε βέβαιοι ότι θά διανύσετε τον εγκόσμιο στίβο υπερήφανοι...ότι 
κι’ εσείς, όπως οί πρόγονοι μας στο άπώτερο καί στο πρόσφατο παρελθόν, κτίζετε 
ναούς τής Σοφίας, τής άνδρείας, τού κάλλους καί τής άγάπης.,.τής άπέραντης 
άγάπης προς όλους καί πΡ°ς τούς εχθρούς καί προς τούς φίλους...» Τής απέ
ραντης αγάπης προς όλους και προς τούς εχθρούς καί προς τούς 
φίλους! ! ! Νά ή μοναδική λύσις γιά νά βγή ή ’Ανθρωπότητα άπό τό σημερινό 
αδιέξοδο...Νά ό δρόμος πού οδηγεί στή «Θεϊκή Πολιτεία» τού Πλάτωνος...

Νά ή άπάντηση στο έρώτημα : Γιατί σταυρώθηκεν ό Χριστός ;
Δύναμις—Δύναμις ακαταμάχητη, παρουσιάστηκε ό Διευθυντής μας σ’ αύτούς 

πού είχαν τήν εύτυχία νά τον άκούσουν....
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Πηγή ανεξάντλητη δυνάμεως—Πιστεύει—’Αγαπά.
Αυτόν τον ’Άνθρωπο άγαπάμε. Κι’ Αυτός κατευθύνει τή ζωή μας. Δέν έχουμε 

άραγε τήν υποχρέωση νά διακηρύξουμε μ’ ένθουσιασμό τήν άγάπη μας καί προς τούς 
εχθρούς καί προς τούς φίλους ;

Άλλα ή ωραιότερη περικοπή του λόγου Του είναι εκείνη πού άναφέρεται στο 
παρελθόν...

((Τούτη τή στιγμή οραματίζομαι». Καί πόσα έχει νά θυμηθή άπο τήν πλού
σια σέ άγώνες ζωή του!!

«...Στρέφω τή σκέψη μου στο παρελθόν, προ 15, προ 20, προ 30 ετών, 
όταν όλοι εμείς, νέοι σαν κι’ έσάς, μέ λαχτάρα καί μέ πίστη, δίναμε τον όρκο 
στήν Πατρίδα, στον Βασιλέα, στήν Αστυνομία Πόλεων»

...Πάντα νοιώθω μια βαθειά συγκίνηση όταν άκούω νά μιλάνε γιά τούς 
άγώνες τών πρώτων άστυνομικών.,.Καί δέν είναι λίγες οί στιγμές πού έστρεψα 
μ’ ευγνωμοσύνη τή σκέψη μου κοντά σ’ αυτούς, πού πάλαιψαν μέ χιλιάδες εμπόδια 
γιά νά δημιουργήσουν τήν ’Αστυνομία καί νά τήν φτάσουν στο σημείο πού βρί
σκεται σήμερα. Μά αυτήν, άκριβώς τήν στιγμή, τήν έπίσημη, τήν Ιερή, ή' συγκί
νησή μου έγέμισε κάθε χώρο τής καρδιάς μου, καί τά μάτια μου ήταν γεμάτα 
θαυμασμό, όταν μ’ ευγνωμοσύνη έστρεψα το βλέμμα μου άπέναντι, στή θέση τών 
Αξιωματικών μας, γιά νά πάρω δύναμη άπο τούς Διευθυντάς καί τούς ’Αστυνόμους 
πού στέκονταν συλλογισμένοι νά θυμούνται...καί νά σιγοκλαΐνε άπο κατάνυξη...

Αύτοί έκεϊ κάτω έδωκαν τον όρκο τους... Καί τ’ άποτελέσματα τά ξέρετε...
« ...Κ α ι έτηρήσαμε τον δρκο. . .  Μάρτυς μου ό Θ εό ς !...»
Στή συνέχεια μίλησε στούς νέους Άρχιφύλακες ό κ. 'Υφυπουργός. Καί είναι 

συγκινημένος γιατί ή σημερινή ορκωμοσία τού δίνει τήν εύκαιρία «νά έπικοι- 
νωνήση τό πρώτον διά προσωπικής επαφής καί διά ζώσης μέ τούς έξερχομένους 
νέους βλαστούς τής Άστυν. Πόλεων καί μέ εύρύν κύκλον έκ τών στελεχών τών 
Άνωτάτων καί Άνωτέρων τού Σώματος τής ’Αστυνομίας...»

Καί τοποθετεί στά στήθη τής ’Αστυνομίας τά ώραιότερα παράσημα πού 
έτοποθέτησε ποτέ χέρι τόσο υπεύθυνο, όσον τού Έξοχωτάτου όμιλητοϋ. ’Εξαιρεί 
το έργο τής Αστυνομίας μ’ ενθουσιασμό, πού προκαλεΐ δίκαιη περηφάνεια στούς 
ακροατές του, καί διατρανώνει τήν πίστη προς το πρόσωπό του ώς τού πιο άξιου 
'Ηγέτου μας. 'Υπήρξαν φράσεις πού ήλέκτρισαν καί λέξεις πού γέμισαν εύγνωμο- 
σύνη τής καρδιές μας. 'Υπήρξαν περικοπαί τού λόγου του πού προκάλεσαν αϊσθη- 
σιν καί άπέραντη χαρά καί θαυμασμό.

Ανάλυσε μέ θαυμαστή έπιδεξιότητα το άστυνομικό έργο καί το έτοποθέ
τησε στή θέση του, παραμερίζοντας παρεξηγήσεις καί συγχίσεις παλαιών έποχών.

Κι’ υστέρα έκάλεσε τούς νέους Άρχιφύλακες νά έργασθοϋν, καθορίζοντας μέ 
περισσή σαφήνεια τά καθήκοντά τους.

Κι’ ήταν τά λόγια τού γεμάτα καλωσύνη καί ομορφιά καί δέν έμεινε σέ κανέναν 
άμφιβολία στο τέλος, ότι μέ τέτοιον άξιο χειριστή τών προβλημάτων μας, ή ’Αστυ
νομία θ’ άνυψωθή καί όλα θά πάνε καλά.

Μνημονεύω ιδιαιτέρως μιά περικοπή βαρυσήμαντη καί υπεύθυνη πού ήταν 
άπο τις πιο αξιοπρόσεκτες:

«...δράττομαι τής εύκαιρίας νά τονίσω όσα δι’ άλλου τρόπου σάς διεμήνυσα 
από τής πρώτης ήμέρας τής άναλήψεως τής έντολής αυτής παρά τού Στρατάρχου, 
ότι στρέφεται έξ ολοκλήρου το όφειλόμενον ένδιαφέρον προς τό Σώμα τής ’Αστυ
νομίας Πόλεων...»

Καί ότι :
«...ή Πολιτεία δι’ εμού αυτήν τήν στιγμήν δράττεται τής εύκαιρίας νά σάς 

τονίση, ότι μέ τό όφειλόμενον ήθικόν ένδιαφέρον άντιμετωπίζει καί θ’ άντιμετω-
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πόση τά προβλήματα καί τά ζητήματα τοϋ Σώματος, έντός τοϋ πλαισίου των δυνα
τοτήτων των οικονομικών τής παρούσης δυσκόλου περιστάσεως. Καί θά τά άντι- 
μετωπίση μέ άπόφασιν νά τά προαγάγη διά νά έκτελέση τό καθήκον της, το όποιον 
βαδίζει παράλληλα προς τό καθήκον τό ίδικόν σας, δηλαδή ή Πολιτεία έμπράκτως 
νά συντέλεση εις την ηθικήν καί υλικήν έξύψωσιν τοϋ Σώματος τή ς ’Αστυνομίας...»

Ό  λόγος αύτός μαγνητοφωνήθηκε άπό τον ’Αλέκο Άγγελόπουλο καί δη
μοσιεύεται σέ άλλη στήλη τοϋ περιοδικού. ’Αξίζει νά τον μελετήσουν μέ προσοχή 
όλοι οί άστυνομικοί διά νά βεβαιωθούν γιά τό άπεριόριστο ένδιαφέρον καί τήν πα
τρική άπέραντη άγάπη προς τό Σώμα μας τοϋ Σεβαστοΰ κ. 'Υφυπουργού μας.

Τώρα πιά ουσιαστικά τέλειωσε ή τελετή τής ορκωμοσίας, καί άκολουθεϊ 
παρέλασις τών Σχολών,' προ τοϋ κ. 'Υφυπουργού καί τών άλλων επισήμων.

'Η  μουσική παιανίζει...’Ενώ πρώτοι οί 'Υπαστυνόμοι μπαίνουν επί κεφαλής 
τής παρελάσεως. ’Ακολουθούν οί νέοι Άρχιφύλακες καί οί δόκιμοι άστυφύλακες....

’Όρθιοι, λεβέντες, αύτοί οί συνεχισταί τών άστυνομικών παραδόσεων, καταχει
ροκροτούνται. Μέ βλέμμα γεμάτο γαλήνη καί άποφασιστικότητα, μέ κορμιά γεροδεμένα 
γεμάτα λεβεντιά, μέ καρδιές γεμάτες πίστη καί 'Ελλάδα δημιουργούν μιά έκλεκτή 
ατμόσφαιρα καί κερδίζουν τον θαυμασμό τών παρισταμένων...

Τότε θυμήθηκα κάποιο στίχο άπό τον ΘΡΙΑΜΒΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΟΡΑ :
«Νά τής Ελλάδος τά λαμπρά καί ξακουστά βλαστάρια!!! 
πού πάλαιψαν, π ’ άκόντισαν, πού νίκησαν !!!
Καί νά τά μαύρα καί τά χάλκινα κορμιά
πού, παληκάρια, τον Πέρση πέρα διώξανε στής Θράκης τά βουνά....»

Αύτό τον στίχο σιγοψιθύριζε εύλαβικά ή καρδιά μου, καθώς συνεχίζονταν ή 
παρέλασις τών ’Αστυνομικών Σχολών...

Κι’ αντίκρυ πάντα ή άντιπροσωπεία τών ’Αξιωματικών...νά τούς κατευο- 
δώνη καί νά γεμίζη καμάρι καί άνείπωτη ικανοποίηση... 'Ικανοποίηση δικαιολο
γημένη. Γιατί σέ άξια χέρια παραδίνουν τήν συνέχεια τής ’Αστυνομικής 'Ιστο
ρίας..μιάς 'Ιστορίας άτέλειωτης πού άρχισε «εκείνον τον καιρόν», όταν «έν κό- 
ποις περισσοτέροις, έν πληγαϊς υπερβαλλόντως, έν θανάτοις πολλάκις...» έδημιουρ- 
γήθηκε ή ’Αστυνομία καί έπιβλήθηκε στη συνείδηση τοϋ κόσμου...

Είναι φριχτό νά παραλαμβάνης μιά πολύτιμη περιουσία καί νά τήν σπαταλάς 
«ζών άσώτως». Νά γιατί πολλές φορές άντικρύζουμε μιά άσυνήθιστη αύστηρό- 
τητα στον έ'λεγχο τών παραπτωμάτων μας άπό τούς παλαιοτέρους ’Αξιωματικούς 
μας. Γιατί άνησυχοϋν. ’Ανησυχούν γιά τό Μέλλον τής ’Αστυνομίας, γιά χάρη 
τής όποιας «πεντάκις τεσσαράκοντα παρά μίαν ελαβον καί έρραβδίσθησαν καί έλι- 
θάσθησαν καί έναυάγησαν καί νυχθημερόν έν τώ βυθώ πεποιήκασι»...

’Ανησυχούν γιά τό Μέλλον τής ’Αστυνομίας, πού τής άφιέρωσαν τά καλλί
τερα χρόνια τής Ζωής τους...

’Ανησυχούν γιά τό Μέλλον τής ’Αστυνομίας, στο βωμό τής όποιας έθυσίασαν 
τά πάντα καί γιά τό Μεγαλείο τής όποιας έπέρασαν τά πρώτα χρόνια τους μέ 
στερήσεις, μέ κόπους, μέ κινδύνους...«κινδύνοις ποταμών, κινδύνοις ληστών, κινδύ- 
νοις έκ γένους, κινδύνοις έξ έθνών, κινδύνοις έν πόλε σι, κινδύνοις έν ψευδαδέλφοις...»,

Κι’ αυτήν τήν ’Επίσημη στιγμή, καθώς παραδίδουν τά ηνία τής Διοικήσεως 
στούς Νεωτέρους, θάθελαν νά έπαναλάβουν, σάν ύποθήκη, τά λόγια τού ’Αποστόλου 
τών ’Εθνών :

«...Καί έπεινάσαμεν καί έδηψίσαμεν καί έκολαφισάμεθα καί έτυμπανίσθημεν 
καί έμπαιγμών καί μαστίγων πείραν έλάβομεν, έτι δέ δεσμών καί φυλακής. Έλι- 
θάσθημεν, έτυρίσθημεν, έν φόνω μαχαίρας κατεδιώχθημεν, περιήλθομεν έν μηλωταϊς, 
εν αίγείοις δέρμασιν, υστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι...»

Καί όμως δέν λύγισαν. Άλλ’ άπεναντίας έδωσαν σέ μάς τό ώραιότερο παρά
δειγμα προς μίμηση...
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«Λοιδορούμενοι ηύλόγουν, διωκόμενοι ήνέχοντο, δυσφημούμενοι παρεκάλουν, 
•ώς περικαθάρματα τοϋ κόσμου έγεννήθησαν, πάντων περίφημα έως άρτι...»

Ναί! Τον δρκο τους δεν τό έπρόδωσαν ποτέ.
Τό είπε υπεύθυνα ό Διευθυντής μας

«Καί τον έτηρήσαμε...
Μάρτυς μου ό Θ εό ς!...» .

Μετά την τελετή οί προσκεκλημένοι συγκεντρώθηκαν στήν Μεγάλη Αίθουσα 
της Σχολής, δπου τούς παρεσχέθησαν άναψυκτικά...

Τρύπωσα μεταξύ τους άπαρατήρητος καί ακόυσα ένα σωρό έπαίνους για τή 
Σχολή, για τήν δμορφη τελετή, για τήν ευγενική φιλοξενία πού συνά.ντησαν. 
Στάθηκα ύστερα στήν άκρη να καμαρώσω τούς νέους Άρχιφύλακες, πού πολλοί άπ’ 
αύτούς είναι φίλοι μου καλοί....

’Εδώ τελειώνει ή φανταστική έπίσκεψη πού κάναμε μαζί στή Σχολή, πού 
βρίσκεται στο τέρμα Πατησίων.

Καί εδώ τελειώνει ή σεμνή τελετή πού παρακολουθήσαμε...
Νύχτωσε πια για καλά...Καί οί φωνές τών παιδιών δεν άκούγονται πλέον. 

Οί «’Αστυνόμοι» πέταξαν τις πανοπλίες τους καί άφωπλίστηκαν, συλληφθέντες 
άπό ένα Τμήμα τής Ε.Σ.Α. τής γειτονιάς μου (’Έτσι άκουσα να άποκαλοΰν τις 
μαννάδες τους...).

Λέω νά ξανανοίξω τον Ποινικό Νόμο καί να συνεχίσω τή μελέτη τοΰ άρ
θρου 380 πού μιλάει για τή Ληστεία. Μά κάποιος άόρατος ληστής μοΰχει κλέψει τήν 
ήσυχία μου...Καί τό πνεύμα μου άναζητά διψασμένη λίγη χαρά...

’Ανοίγω ύστερα τήν Ποινική Δικονομία καί βάζω τά δυνατά μου γιά νά δια
βάσω «περί 'Ορκωμοσίας μάρτυρος γενικώς», άλλά κάποια άλλη ορκωμοσία βάλ- 
θηκε νά μέ τυραννήση...

Κλείνω τότε καί τήν Ποινική Δικονομία...Καί ξανανοίγω τό 'Ημερολόγιό 
μου.,.ένώ στ’ αυτιά εξακολουθεί ν’ άκούγεται ή άγαπημένη μου φωνή :

«...Έδώσαμε τον "Ορκο μας. Καί τον Έτηρήσαμε...
Μάρτυς μου ό Θεός!...».

Μάρτυς μου ό Θεός!!!
'Ο Θεός!!! ΑΤΤΟΝ ακριβώς ζητάει ή ψυχή μου έτούτη τή στιγμή...
Καί γυρνώντας τό 'Ημερολόγιό μου τέσσερις—πέντε σελίδες πίσω, στέκω 

στή σελίδα πού είναι άφιερωμένη σ’ αύτόν.,.Καί ξαναδιαβάζω :
15 Μαρτίου 1955
Σήμερα στή Σχολή είχαμε μιάν ευχάριστη έκπληξη...
Άπορροφημένοι άπό τή δουλειά μας παρ’ ολίγο νά άφήσωμε νά περάση άπα- 

ρατήρητη μιά δροσερή άνάπαυλα τής Χριστιανοσύνης : ή Εβδομάδα τής Προ- 
σευχής.,.Τό ξέρω, δεν είναι μοντέρνο αύτό τό θέμα. Πολλοί λίγοι τό προσέχουν καί 
τό μελετούν. Άλλ’ ίσως γι’ αύτό ή μεταπολεμική ψυχή τυραννιέται έτσι μέ άγω- 
νίες, μέ προβλήματα, μέ φόβους...

Σταλμένη λοιπόν άπ’ τόν Θεό μοΰ φάνηκε αύτή ή νεανική παρέα πού μάς 
επισκέφτηκε σήμερα τ’ άπόγευμα, γιά νά μάς θυμίση «Αύτήν πού Νίκησε δλον 
τόν Κόσμο, τήν Πίστη μας».

'Η Χριστιανική Φοιτητική "Ενωσις ώργάνωσε αύτήν τήν ώραίαν καί συγκι
νητική τελετή. ’Αλήθεια δέν τήν ξέρετε αύτήν τήν 'Ένωση ;

Είμαι γραμμένος άπό πολλά χρόνια. Καί κάποτε πήγαινα τακτικά στις εβδο
μαδιαίες συγκεντρώσεις της πού έδινε στήν πλατεία Καρύτση, μέ ομιλητές τούς 
διαπρεπεστέρους Καθηγητές τοΰ Πανεπιστημίου μας...

Είναι ή «δάση» στήν έρημο καί άνυδρο ζωή τοΰ υλισμού...
ΤΙ1λθαν λοιπόν αυτά τά παιδιά καί μάς κράτησαν μιά ώρα εκλεκτή συν

τροφιά.
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'Ο Καθηγητής τής Σχολής κ. Τσιτσιράγκος είχε αύτή.τήν πρωτοβουλία- 
—Παρέστη ολόκληρη ή Σχολή—Καί ή τελετή ήχογραφήθηκε.

(Νά μέ τί αρχές μας έκπαιδεύει ό Διευθυντής μας. Καί να γιατί τό πνευματικό- 
έπίπεδο τής ' Υπηρεσίας μου βρίσκεται σέ ζηλευτό σημείο!)

'Ομιλητές ήτανε οί φοιτητές κ.κ. Σκουφόπουλος, Οικονόμου, Μιχαλόπουλος 
κ.ά. Καί ή ομιλία τους άνήκε στις διαλεχτές ομιλίες πού μόνον καρδιές πού πιστεύουν 
μπορούν νά συνθέσουν.

«Νέοι έμεΐς—Νέοι κι’ εσείς».
Μ’ αυτά τά άπλα - άπλά λόγια άρχίνησε κάποιος. Γιά νά μάς καλέση ακόμη, 

περισσότερο κοντά τους, νά έργασθοϋμε νά ξαναγυρίση ή Πατρίδα μας εκεί πού 
ξεκίνησε, στά πατρικά Βασίλεια καί νά ξαναντυθή «Τήν στολήν τήν πρώτην».

Κι’ ύστερα ξέσπασε σ’ ένα άσυγκράτητο κι’ ένθουσιώδη ύμνο γιά τήν ’Αστυ
νομία. Μέ - στατιστικές, μ’ έπιχειρήματα άτράνταχτα, άπέδειξε δτι ή ’Αστυνομία 
είναι τό άλάτι πού διατηρεί άκόμη τήν κοινωνία μας σ’ αυτήν τήν υγεία, καί ή 
μ ό ν η  άνασταλτική δύναμις τού κακού.

Μάς ευχαρίστησαν τά παιδιά γιά τούς άγώνες μας, αλλά κι’ εμείς θέλουμε 
νά τούς άνταποδώσουμε τις ευχές τους, δχι τυπικά, οχι μέ συνηθισμένα λόγιά 
άλλά μέ δλη τήν καλή μας θέληση καί διάθεση, καί νά τούς τονίσουμε υπεύθυνα 
δτι δέν θά σταματήσουμε ποτέ, μά ΠΟΤΕ, νά κάνουμε μέ όρεξη, μέ πίστη, μ’ 
ένθουσιασμό τό καθήκον μας, δσο σκληρό κι’ αν είναι, πολεμώντας μέ δλες μας 
τις δυνάμεις τήν Κακία, τήν Άνηθικότητα, τήν ’Απιστία, τον Κομμουνισμό, καί. 
φέροντας κοντά στον Χριστό δσες ψυχές μπορούμε περισσότερες...

Τελευταίος μίλησε ό έκπρόσωπος τής Χριστιανικής Ένώσεως ’Επιστημό
νων Ελλάδος κ. Μόσχος. Καί ή ομιλία του ήταν άληθινά υπέροχη, σέ περιεχό
μενο, καί πλούσια σέ βάθος πνευματικό.

Τον εκπολιτιστικόν ρόλο τής ’Αστυνομίας ύπεγράμμισεν ιδιαιτέρως καί έξήρε 
τις υπηρεσίες της προς τό ’Έθνος.

Είπε πολλά γιά μάς ό κ. Μόσχος. Καί δλα αυτά μάς ένεψύχωσαν άποτελε- 
σματικά στον καλό μας άγώνα, καί μάς έ'καναν πιο πολύ νά πιστεύσουμε σ’ ’Ε
κείνον πού είπε : «’Εγώ νενίκηκα τον κόσμο».

Μέ τέτοιους πολύτιμους φίλους καί συμπαραστάτες ή ’Αστυνομία δέν μπορεί 
παρά νά θαυματουργήση.

Τελευταίος μίλησε ό Διευθυντής μας καί άνάλυσε τήν ’Εντολήν τής ’Αγάπης 
μέ τόση ζεστή παραστατικότητα, ώστε τό πυκνό άκροατήριο, ξέσπασε σ’ ένα θερμό,, 
παρατεταμένο χειροκρότημα, πού ήταν μαζί καί μιά υπόσχεση δτι δέν θά ξεχά- 
σουμε ποτέ τον Θεό, καί στή Χαρά καί στή Λύπη.

Κατά τήν έναλλαγή των ομιλητών ή χορωδία έψελνε θαυμάσιους ύμνους, πού- 
άπλωναν ολόγυρα τήν Γαλήνην «τήν πάντα Νοΰν ύπερέχόυσαν».

Κλείνω τό αποψινό μου «Ημερολόγιο» μέ τήν τελευταία στροφή τού "Υ
μνου τής Χριστιανικής Φοιτητικής Ένώσεως, πού πρέπει νά γίνη καί δικός σου 
ύμνος, καλέ μου αναγνώστη, δσα γράμματα κι’ άν ξέρης, σ’ δποια κοινωνική τάξη 
κι’ άν άνήκης :

«..."Οσοι ποθείτε τήν αλήθεια 
πού δίνει φλόγα στήν ψυχή,
Καί λαχταράτε μές στά στήθεια 
γιά μιά καινούργια ’Εποχή,
'Υψώστε λάβαρο τον Νόμο 
τής ’Αρετής καί τής Τιμής,
Κι’ έλάτε στοΰ Χριστού τον δρόμο, 
πού τον βαδίζουμε κι’ έμεΐς...»
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Κι’ έτσι ή ησυχία μου ξαναγυρίζει.,.ΚαΙ μιά πεποίθηση 'ότι δλα θά πάνε 
χαλά φυτρώνει μέσα μου...

Καί θά πάνε—μήν αμφιβάλλετε γι’ αύτό—φτάνει νά πιστεύουμε. Φτάνει νά 
μην ξεχνάμε τον "Ορκο των πρώτων άστυνομικών καί τά καλά λόγια των παι
διών τής Χριστιανικής Φοιτητικής Ένώσεως. Μάς χρειάζονται καί τά δύο γιά νά 
χαλυβδώσουμε τούς χαρακτήρες μας καί νά φανούμε άντάξιοι των άστυνομικών 
παραδόσεων καί τού αίματος πού χύθηκε γιά τήν Πατρίδα καί τον Θεό. "Ας 
ενωθούμε—"Ας ενωθούμε πιο πολύ—"Ας μάς ένώση ή Πίστη. Ή  Πίστη στον Θεό, 
καί στην ομορφιά τής ’Αποστολής μας. Σέ λίγο θά γίνουμε βαθμοφόροι. Θά διαδε
χτούμε αυτούς πού μάς έμαθαν νά ζοΰμε εύσυνείδητα. "Ας μη τούς ντροπιάσουμε. 
"Ας μή τούς χαλάσουμε τό έργο τους, γιατί έκεΐ μέσα έχουν άποθέσει τον εαυτό 
τους, τον νεανικό ενθουσιασμό τους, τά πρώτα τους όνειρα, ολόκληρη τήν ύπαρξή τους.

Δέν έχω πρόθεση νά φιλοσοφήσω. ’Αφήνω σέ άλλα ίκανώτερα χέρια νά άνα- 
πτύξουν λογοτεχνικά θέματα. Απλά μιλάω. "Οπως πιστεύω. "Οπως σκέφτουμαι. 
’Αγαπάω το επάγγελμά μου. Τ ’ άγαπάω δσο δέν άγάπησα τίποτε άλλο στον 
κόσμο. Το φωνάζω σέ κάθε κατεύθυνση, ιδίως σέ όσους φίλους μέ ρώτησαν τι 
θά κάνω μετά τήν δεύτερη άποτυχία μου στή Σχολή Άρχιφυλάκων. Αύτή είναι η 
άπάντησή μου. Αατρεύω τή δουλειά μου, γιατί μόνο σ’ αύτή βρίσκω τήν ευτυχία 
πού πόθησα, καί μόνο κοντά της αϊστάνουμαι όμορφη τή ζωή.

Μήν μνησικακήτε, φίλοι μου, αν καμμιά φορά τά φέρνει έτσι ή τύχη να 
ύποστήτε μιάν άπογοήτευση. Μήν απογοητεύεστε. Είμαστε νέοι. "Εχουμε την 
-ώραιότερη παράδοση. Έχουσε τήν ώραιότερη άποστολή. Κι’ αν ή δουλειά μας είναι 
σκληρή, είναι ό Θεός ό κοντά μας. ’Ελάτε ν’ άνεβοΰμε μαζί, δλόι μαζί, άγκαλια- 
σμένοι στύ όψος τής Μεγάλης ’Αστυνομικής Πυραμίδος πού άνέφερε στο λόγο του 
ό Διευθυντής μου.

’Αγαπήστε τούς προϊσταμένους σας. Πολύ νά τούς άγαπήστε. "Οχι για χάρη 
τής πειθαρχίας μονάχα, άλλά γιατί το άξίζουν. Καί γιατί είναι 6 μόνος τρόπος να 
φτάσουμε έκεΐ πού θέλουμε. Μάς άγαπάει ό Κόσμος. Κερδίσαμε τήν έκτίμησή του. 
"Ας τήν κρατήσουμε σάν φυλαχτό στήν ψυχή μας. ’Από παντού άκούγονται φωνές 
συμπάθειας γιά τό έργο μας.

Θά δήτε. Θά δήτε αύριο πόσοι άλλοι θά σπεύδουν νά μάς ένισχύσουν στον 
αγώνα μας. Θά τό δήτε στο περιοδικό μας, πού είναι ή φωνή μας καί άξιοποιει τους 
κόπους καί τις θυσίες μας. ’Αγαπήστε το. Κι’ άλλοτε σάς τό ξαναεΐπα. ’Αγαπήστε 
τό περιοδικό μας πολύ, μά πάρα πολύ. Αύτό φέρνει στήν έπιφάνεια καί κάνει γνω
στούς τούς άγώνες σας, τις ταλαιπωρίες σας, τά βραδυνά κουραστικά τετράωρα 
σας, τά άγνωστα στούς πιο πολλούς γεγονότα τής σκληρής δουλειάς σας. Αύτο 
φέρνει κοντά μας φίλους. Αύτό έσήμανε συναγερμό. Καί ξεπέρασε σέ περιεχόμενό, 
σέ υλη, άλλά καί σέ βάθος καί έκταση κάθε άλλο έπαγγελματικό περιοδικό που εκ- 
δίδεται στήν Ελλάδα.

Έργασθήτε κοντά του. Γραφτήτε δλοι συνδρομητές. 'Η  ’Αστυνομία δίνει 
αύτή τή στιγμή τήν μεγαλύτερη ήθική μάχη τής ζωής της. Κανείς νά μήν λιποτα- 
κτήση.

Ναί! Ναί! "Ας έργαστοΰμε. "Ας κοπιάσουμε.
Γιά. νά μπορέσουμε κι’ έμεΐς μιά μέρα νά πούμε περήφανοι καί συγκινημενοι 

•στούς νεωτέρους μας :
«Έδώσαμε τον δρκο μας—Και τον έτηρήσαμε.

Μάρτυς μας ό Θεός».
"Ενας ’Αστυφύλακας

Σ. Κ. Π.
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ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Παρητήθησαν τοϋ Άστυν. Σώματος, ό 'Υπαστυν. Α' Πρεβεζιάνος Λέων, 
καί οί άστ/κες Παπαντωνόπουλος Χρ., Συβοϊδάκης ’Ιωάν., Ρωμαίος Γ., Άνδρεό- 
πουλος Δημ., Ποδάρας Κ., Άλεξόπουλος Νικ., Κόσσυβας I., Παπαευθυμίου ’Αν., 
Ελευθερίου Γ., Ρούσσης Εύστ. καί Δημητρίου Γ.

•—Άπελύθησαν διά λόγους υγείας, οί άστ /κες Άγγελακόπουλος Σωτ. καί 
Παναγιωτόπουλος Κων.

*
*  *

ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Ό  ’Αρχηγός τοϋ Γεν. ’Επιτελείου Βασ. Ναυτικοΰ ’Αντιναύαρχος κ. Λάπ- 
πας, δ ί  έγγράφου του προς τό ’Αρχηγεΐον Άστυν. Πόλεων, έξέφρασε τήν· 
εύαρέσκειάν του προς τούς : Άστυν. Δ/ντήν Β' κ. Τσίπην Κων/τΐνον, ’Αστυνόμον 
Α' κ. Υφαντήν Δημήτριον, ’Αστυνόμον Β' κ. Δημητρίου Άθαν., Ύπαστυνόμον 
Α' κ. Γεωργακόπουλον Γ., άστ/κας Καροϋσον καί Ελένην, διά τον ιδιαίτερον ζή
λον καί επιμέλειαν μεθ’ ών εΐργάσθησαν διά την κατασκευήν των άποδεικτικών 
ταυτότητος των ’Αξιωματικών, Άρχικελευστών καί μονίμων πολιτικών υπαλ
λήλων τοϋ Β. Ν.

Δι’ άποφάσεως τοϋ κ. Ύφυπουργοϋ ’Εσωτερικών άπενεμήθη έπαινος καί 
ύλική άμοιβή εις τον παρά τή Δ /νσει Έγκληματολογικών 'Υπηρεσιών ύπηρετοΰντα 
’Αστυνόμον Β' κ. Κατσιμαγκλήν Δημ., διότι έργασθείς μεθοδικώς, φιλοτίμως καί 
πολύ πέραν τών κεκανονισμένων ωρών, συνέβαλεν σπουδαίως εις την ύπό τής 
Ύποδ/νσεως Γεν. ’Ασφαλείας ’Αθηνών, άνακάλυψιν καί σύλληψιν σημαινόντων 
άνωτάτων κομμουνιστικών στελεχών εΐσελθόντων εις την χώραν έκ τοϋ παρα
πετάσματος.

Δι’ άποφάσεων τοϋ κ. 'Υπουργού ’Εθνικής Άμύνης άπενεμήθη είς τούς : 
Άστυν. Δ/ντήν Β' κ. Άναγνωστόπουλον Γεώργ., ’Αστυνόμον Β' κ. Τσατούχαν 
Γ., Ά ρχ/κα Τριάντην Άθαν. καί 'Υπαρχ/κα Ξένον Δημ., τό Μετάλλιον ’Εθνικής 
’Αντιστάσεως.

*
*  *

Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ κ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

'Ο 'Υποστράτηγος Φρούραρχος ’Αθηνών κ. Κ. Κωστόπουλος έπεσκέφθη τήν 
6-4-955, τήν ’Αστυνομικήν Σχολήν καί συνεχάρη τον Διοικητικήν ταύτης ’Αστυ
νομικόν Δ/ντήν Α ' κ. Ν. ’Αρχιμανδρίτην διά τό άψογον καί τήν καλήν έμφάνισιν 
τών άστυφυλάκων,οί'τινες έλαβον μέρος είς τήν παρέλασιν τής ’Εθνικής μας Εορτής. 
’Επί τή εύκαιρία συνεζητήθη καί συνεφωνήθη νά ύπάρχη στενή επαφή μεταξύ των 
έπί ζητημάτων δυναμένων νά προαγάγωσι πασαν προσπάθειαν τείνουσαν είς τήν 
έξύψωσιν τοϋ πατριωτικού, ήθικοΰ καί μορφωτικού επιπέδου τών έκπαιδευομένων 
καί είς τήν έν γένει συνδυασμένην δράσιν έπί ζητημάτων κοινωνικών καί εκπολιτι
στικών. ,

** *

ΕΝΑΡΞΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΧΙΦΥ- 
ΛΑΚΩΝ ΙΑης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ.

Τήν 31ην Μαρτίου έ.έ. έγένετο άγιασμός καί έναρξις τών μαθημάτων τής ΙΑης 
’Εκπαιδευτικής περιόδου τής Σχολής Άρχιφυλάκων.
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Προς τούς νέους δοκίμους Άρχιφύλακας ό Διοικητής τής Σχολής κ. Ν. 
’Αρχιμανδρίτης, ’Αστυνομικός Διευθυντής Α', είπεν τά εξής:

«Κύριοι,
"Υστερα άπό τήν άγωνία των εισαγωγικών εξετάσεων καί τήν επιτυχία σας 

σ’ αυτές, δεν ήμπορεϊ παρά νά εΐσθέ ευχαριστημένοι καί χαρούμενοι.
Μά καί μεΐς έδώ στή Σχολή είμαστε το ϊδιο μέ σάς ευχαριστημένοι καί 

χαρούμενοι γιατί βλέπουμε, πώς ό σπόρος, πού σπείραμε προ δύο ή τριών χρό
νων στήν ψυχή σας, ρίζωσε καί τώρα δίνει νέα βλαστάρια πού γρήγορα θά 
καρποφορήσουν.

’Από τότε πού πρωτομπήκατε στήν ’Αστυνομική Σχολή γιά νά έκπαιδευ- 
θήτε ώς άστυφύλακες, δεν πέρασε πολύς καιρός, κι’ έτσι άντικρύζετε τό ΐδιο. 
περιβάλλον, μέ μιά μικρή όμως διαφορά- ότι θά. μείνετε σ’ αύτή έδώ τήν αίθουσα, 
πού εϊναΐ ή αίθουσα διδασκαλίας τής Σχολής Άρχιφυλάκων.

Έ δώ θά διδαχθήτε νέα πράγματα.
Θά μάθετε τά νέα σας καθήκοντα τά άστυνομικά, μά καί τά κοινωνικά.
Θά προπαρασκευασθήτε γιά νά γίνετε ήγήτορες μιας δυνάμεως αστυνομικής,, 

θά γίνετε βαθμοφόροι.
Θά κάμετε μιά γενική αναθεώρηση καί ένα νέο γενικό έξοπλισμό τοϋ εαυτού 

σας, έτσι πού κατά τό τέρμα τής έκπαιδεύσεως θ’ άντιληφθήτε τήν πρόοδο.
Δεν πρόκειται νά σάς κάμω συστάσεις γιά τή μελέτη καί τή συμπεριφορά 

σας μέσα στή Σχολή
—Ξέρω ότι ή εύγενής άμιλλα θά σάς όδηγή πάντοτε στις προσπάθειές σας 

νά καταλάβετε τήν πρώτη θέση ώς μαθηταί. Μά καί ώς άστυνομικοί θά πρέπει 
νά φροντίζετε γιά τήν πιστή έφαρμογή τών διατάξεων τού Κανονισμού τής 
Σχολής Άρχιφυλάκων γιά όλες τις περιπτώσεις.

Θά είμαι ευτυχής, έάν δέν άπασχοληθώ καθολοκληρίαν μέ ζητήματα τάξεως 
καί πειθαρχίας στή Σχολή, γιατί έτσι θά ήμπορώ ν’ άφιερώνω περισσότερο χρόνο 
σέ τόσα άλλα ζητήματα ούσιαστικοΰ περιεχομένου γιά τήν εξέλιξη τής ’Αστυνομίας 
Πόλεων, ή οποία άνήκει σέ σάς τούς νέους κατά κύριο λόγο.

Ή  Εκκλησία άγίασε τό χώρο τούτο, σάς εύλόγησε καί προσευχήθηκε στον 
"Υψιστο.Τήν προσευχή αύτή τής Εκκλησίας συνοδεύουν καί οί δικές μας ολόψυχες, 
ευχές μαζί μέ τά έγκάρδια συγχαρητήριά μας.

Καλώς ώρίσατε στή Σχολή νέοι δόκιμοι Άρχιφύλακες».

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ

Τήν 20ήν Μαρτίου 1955 διεξήχθη διαγωνισμός διά τήν Σχολήν Ύπαστυνόμων 
εις τήν έκθεσιν ιδεών. Μετέσχον 209 υποψήφιοι, έκ τών οποίων έπέτυχον 110, οί- 
τινες κατά σειράν είναι οί κάτωθι :

1) Ράϊκος I., 20, 2) Νιάσκος Κ., 19.66, 3) Πέππας Β., 4) Άλεξόπουλος 
Α., 5) Βολιώτης Ν., άπαντες 19,33, 6) Δαλιεράκης Γ., 7) ΆρυδάςΣ., 8) Γάλλος 
Β., άπαντες 19, 9) Παπαγιαννόπουλος Γ., 18.33, 10) Λάος Μ., 11) Παπανι- 
κολάου Κ., άμφότεροι 17.66, 12) Σταθαρής I., 13) Τακάης Φ., 14) ’Αβραάμ 
Σ., άπαντες 17.33, 15) Μπέσσης Γ., 16) Τοτόνης Γ., 17) Πεππές Γ., άπαντες 17, 
18) Ποΰλος Εύστ., 19) Όρφανάκης I., άμφότεροι 16.66, 20) Χατζηχρήστος Ν., 21) 
Πατρ'ανάκος Η., 22) Παπακιμπουρόπουλος I., άπαντες 16.33, 23) Κουβέλης Κ., 
24) Παπατριανταφύλλου X., 25) Παπαθεοδώρου Α., 26) Παπασωτηρίου Κ., 27) 
Ψυχογιός Η., 28) Τζούβαλης Π., 29) Γεωργίου I. άπαντες 16, 30) Καφίρης Α.,. 
31) Ρουμανάς Ν., άμφότεροι 15.66, 32) Λαμπαδιάρης I., 33) Σάμψων Α., 34),
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Σιλιγάρδος Γ., 35) Βακαλάκης Α., άπαντες 15.33, 36) Μπακογιάννης Γ., 37) 
Κοντογιάννης Κ., 38) Ρερρές Π., 39) Ραφτογιάννης Β., 40) Βασιλάκης Σ., 41) 
Δελαπόρτας Εύθ., άπαντες 15, 42) Καλτσας Γ., 43) Παπαδη μητριού ·Ι., 44)
Τζίνης Δ., 45) Ξενάκης Δ., άπαντες 14.66, 46) Καλαϊτζάκης Α., 14.33, 47) Κο
λόνιας X., 14, 48) Μπέλμπας Ν., 49) Μπούσιος Β., 50) Γκίκας Δ., άπαντες 

■ 13.66, 51) Μπάρος Θ., 52) Όρφανουδάκης I., άμφότεροι 13.33,53) Χαλβατζής 
I., 54) Φωτάκης Γ., 55) Οικονόμου Η., άπαντες 13, .56) Μπραΐλας Δ., 57) 
Κοττέας Γ., 58) Λαγουβάρος Γ., 59) Πραντούνας Α., άπαντες 12.66, 60) Δα- 
νέλης Γ., 61) Δελακούρας X., άμφότεροι 12.33, 62) Λαγουβάρδος Γ., 12, 63)
Κουρής Α., 64) Κουτσοσϊμος Εύθ., άμφότεροι 11.66, 65) Στεφάνής Π., 66) 
Πυροβολιώτης Κ., 67) Παπαστεργίου Π .,' 68) Δημητρίου Θ. 69) Βάμβουκας 
Κ., άπαντες 11.33, 70) Μπουκουβάλας Α., 71) Λακαφώσης Δ. 72) Γρηγο-
ράκης Έμμ., άπαντες 11, 73) Μουτζουρίδης Π., 74) Κοτσίκης I., 75) Κάσσης 
Η., 76) Κυριακόπουλος I., 77) Σφαρνάς Γ., 78) Τσιμιτάκης I., 79)Τσάκαλος I., 
80) Ζαχαρόπουλος I., 81) Δέρκας Π., 82) Γεωργόπουλος Β., άπαντες 10,66, 
83) Μελίδης Ν., 84) Μπερδούσης Γ., 85) Μιχελακάκης Α., 86) Τσαντίλης Π., 
87) Φραγκούλης Ο., 88) Σαλταμπάκος Ε., 89) Παπαναστασίου Π., 90) Πορικός 
Ν., 91) Παυλάκης Κ., 92) Άνδρεόπουλος Κ., 93) Ζαφειρόπουλος Δ., 94) Δη- 
μητρακόπουλος Δ., άπαντες 10.33, 95) Μουρελάτος Π., 96) Μαμαλάκης Σ., 
97) Καφαράκης Σ., 98) Λαμπρόπουλος Κ., 99) Σπηλιοτόπουλος Α., 100) Φρύδας 
Κ., 101) Φραϊδάκης Ν., 102) Σχοινάς Σ., 103) Τόμπρος Π., 104) Γκότσης Α., 
105) Γλύκας Δ., 106) Γεωργαντας Θ., 107) Άγάθος Γ., 108) Γεωργόπουλος Β., 
109) Θεοδώρου X., 110) Γκαμαρλιάς Δ., άπαντες 10.

** *
ΔΙΑΛΕΞΙΣ ΕΙΣ ΣΧΟΛΗΝ ΑΜΥΝΗΣ

Την Ιην ’Απριλίου έγένετο διάλεξις εις τήν Άνωτέραν Σχολήν Άμύνης, 
καθ’ ήν ώμίλησεν περί τής έξελίξεως- καί του ρόλου τής ’Αστυνομίας Πόλεων, ό 
’Αστυνομικός Δ/ντής Α', Διοικητής τής ’Αστυνομικής Σχολής κ. Ν. ’Αρχιμαν
δρίτης. Έ ν συνεχεία ώμίλησεν ό Ύποδ/τής τής ’Αστυνομικής Σχολής ’Αστυνόμος 
Α' κ. Έμμ. Άρχοντουλάκης, περί τής όργανώσεως τής Α. Π. καί έκπαιδεύσεως 
εν γένει των άστυνομικών.

** *
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΙΛΩΝ ΤΟΤ ΛΑΟΥ

Κατόπιν προσκλήσεως τής Εταιρείας Φίλων του Λαοϋ θά όμιλήση τήν 25ην 
’Απριλίου ήμέραν Δευτέραν καί ώραν 7.30’ μ.μ. εις τήν αίθουσαν όδοϋ Εύριπίδου 
12β ό ’Αστυνομικός Δ/ντής Α' κ. Νικόλαος ’Αρχιμανδρίτης μέ θέμα «Σχέσεις 
’Αστυνομίας καί Κοινού».

** *
ΕΥΧΑΙ ΕΙΣ ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΑΣ

Τά «’Αστυνομικά Χρονικά» εύχονται «χρόνια πολλά» έπί τή έπετείω τής 
ονομαστικής του έορτής εις τον ’Αστυνομικόν Διευθυντήν ’Αθηνών κ. ’Αναστά
σιον Γεωργίου.

Επίσης εύχονται χρόνια πολλά εις τούς ’Αστυνομικούς Δ /ντάς κ.κ. ’Ανα
στάσιον Κανελλοπουλον, Γεώργιον Άναγνωστόπουλον, Γεώργιον Πολίτην, Γεώρ
γιον Κοντογεώργον και Γεώργιον Παπανικολάου ώς καί εις άπαντας τούς έορτά- 
ζοντας συνδρομητάς τοϋ Περιοδικού.



ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΑΙ ΑΣΤΤΝ. ΠΟΛΕΩΝ

Στην εκπομπή της 6ης ’Απριλίου 1955 Ιλαβον μέρος οί καλλιτέχναι Κ. Μα- 
νιατάκης καί Νίτσα Παπαϊωάννου μέ την ορχήστρα Μαύρου καθώς καί ό Άντ. 
Παπαγιάννης μέ το συγκρότημά του σέ δημοτικά τραγούδια. Μετεδόθη επίσης 
άπό τον Αιακό Χριστογιαννόπουλο τό ήμερολόγιον τοΰ άστυφύλακος μέ τίτλο 
«Τό βουνό», γραμμένο άπό τον Σπΰρο Πηλό. Έκφώνησις Μίμη Φραγκιουδάκη 
καί έπιμέλεια Γιάννη Πορετσιάνου.

Κατά τήν εκπομπή τής 27ης ’Απριλίου 1955 θά μεταδοθή ραδιοφω
νική σκηνή μέ τίτλο «'Ο Κόκκινος Δολοφόνος τοΰ Ύπουργοΰ», σέ κεί
μενα τοΰ ’Αστυνομικού Δ/ντοϋ Α' κ. Ν. ’Αρχιμανδρίτου καί ραδιοσκη
νοθεσία τοΰ Γκύ—Ζυρώ.

*
*  *

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΝ

—Τήν 11ην Μαρτίου έ. έ'. εις τό γήπεδον Π.Α.Ο. έτελέσθη φιλικός ποδο
σφαιρικός άγων μεταξύ των ομάδων ’Αστυνομίας Πόλεων καί Α. Ε. ’Αμπελο
κήπων. Κατόπιν ενδιαφέροντος άγώνος νικήτρια άνεδείχθη ή ’Αστυνομική όμάς 
μέ σκορ 2—0.

— Τήν 12ην Μαρτίου έ. έ. εις τό γήπεδον της ’Εθνικής ’Ακαδη
μίας Σωματικής ’Αγωγής, διεξήχθη φιλική συνάντησις πετοσφαίρας, καθ’ 
ήν έτέθησαν άντίπαλοι αί ομάδες ’Αστυνομίας καί Ε.Α.Σ.Α. Νικήτρια τοΰ έν 
λόγω άγώνος άνεδείχθη ή ’Αστυνομική όμάς μέ 2—1 σέτ.

—Τήν 16ην Μαρτίου έ. έ. εις τό έν Χαλανδρίω γήπεδον τής Ένώσεως 
Χαλανδρίου, συνηντήθησαν είς φιλικόν άγώνα αί ομάδες ’Αστυνομίας καί Χαλαν
δρίου. Νικήτρια τής έν λόγω συναντήσεως άνεδείχθη ή ’Αστυνομική όμάς, έπιτυ- 
χοΰσα πέντε τέρματα έναντι ένός τής Ε. Χαλανδρίου.

— Τήν 20ήν Μαρτίου έ. έ. μεταβάσα ή ’Αστυνομική όμάς εις Μυτιλήνην, 
συνητήθη εις φιλικόν ποδοσφαιρικόν άγώνα μέ τήν ομάδα τοΰ Άρεως Μυτιλή
νης. Κατόπιν ένδιαφέροντος άγώνος τον όποιον παρηκολούθησαν ευάριθμοι φίλα
θλοι αί άντίπαλοι ομάδες έξήλθον ισόπαλοι μέ σκορ 1—1.

—Τήν 3ην ’Απριλίου έ. έ. είς Σκόπια Γιουγκοσλαβίας, έτελέσθη Διεθνής 
’Αγών ’Ανωμάλου Δρόμου έπί άποστάσεως 10.000 μ., είς δν συμμετέσχον αί 
άντιπροσωπευτικαί ομάδες Ελλάδος, Γιουγκοσλαβίας, Τουρκίας διά 5 άθλητών 
έκάστη. *0 μετασχών άστυφύλαξ Σύριος ’Ιωάννης, έτερμάτισεν 11ος είς 
χρόνον 33Ί5".

—Τήν 3ην ’Απριλίου έ. έ. είς τό Παναθηναϊκόν Στάδιον έτελέσθησαν δια- 
συλλογικοί άγώνες Στίβου είς ους μετέσχον καί οί κάτωθι άθληταί άστυφύλακες : 
1) Σίλλης Βασίλειος είς δρόμον 100 μ. 11"7 /ΙΟ. 2) Παπαγεωργίου Άνδρέας 
είς άκοντισμόν 55,50 μ., 3) Πανίτσας Κων/νος είς δρόμον 110 μ. μετ’ έμπο- 
δίων 18"5/ 10, 4) Τρουλλινός Έ μμ. είς σφυροβολίαν 44,24 μ., 5) Διαμαντής 
’Αθανάσιος είς δρόμον 100 μ. 12"1 /10, 6) Μεταξάς ’Αθανάσιος είς δρόμον 
5;000 μ. 17'59" καί 7) Άνδρουτσόπουλος είς 1.500 μ. 4'57".

—Τήν 6ην Απριλίου έ. έ. διά τοΰ ’Ατμοπλοίου «ΙΩΝΙΑ» άνεχώμησε δι’ 
Αίγυπτον ή ’Εθνική Όμάς πυγμαχίας προκειμένου ν’ άντιμετωπίση τήν Αιγυ
πτιακήν τοιαύτην. Είς τήν Ελληνικήν ομάδα συμπεριελήφθησαν οί πυγμάχοι 
άστυφύλακες Κωνσταντόπουλος Σωτήριος καί Σταμπουλόπουλος Γεώργιος.
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Κάθε Τετάρτη και ώραν 7,30 — 

8 μ. μ. ό Κεντρικός Ραδιοφωνικός 

Σταθμός των Ενόπλων Δυνάμεων 

μεταδίδει την ήμίωρον καθοδηγη- 

τικήν Και μουσικήν εκπομπήν τής 

’Αστυνομίας Πόλεων.

Πρέπει νά τήν παρακολουθήτε 

όλοι και θά πεισθήτε περί τής άξίας 

και ώφελιμότητος αυτής.


