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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΟΝΙΚΑ
ΕΚΔΟΣΙΣ: ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Σ

ΠΟΛΕΩΝ

ft ^

Οί ’Αξιωματικοί καί οί όίνδρες τ η ς ’Αστυνομίας Πόλεων
έπί τή'έπετείω τής ονομαστικής έορτής τής Α.Μ. του
Βασίλειος των Ελλήνων Π Α Υ Λ Ο Υ ύποβάλουν εύλαβώς τάς διαπύρους εύχάς αύτών, ύπέρ ύγείας, μακροημερεύσεως καί ευημερίας ΑΥΤΟΥ καί Ικδηλώνουν
τά αισθήματα τής βαθύτατης άφοσιώσεως καί λατρείας
προς τον λαοφιλή καί εύσεβέστατον ΑΝΑΚΤΑ. 1

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
15ΘΗΜΕΡΟΙ

ΕΚΔΟΣΙΣ

ΣΩΜΑΤΟΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΛΕΩΝ

ΜΕΡΙΜΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΑΣΤΥΝ. ΠΟΛΕΩΝ (ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ)
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Οθ. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ
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ΟΔΟ Σ

ετο ς

τ:

I.

ΑΠ Ο ΣΤΟ ΛΑΚΗ
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Π Α ΤΗ ΣΙΩ Ν ,

ΤΗ Λ.

881-262

ΤΕΥΧΟΣ 1470Ν

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

NEW S C O T L A N D

YARD

- ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΣ
ΤΟ Υ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ‘Υπό τοϋ Διευθυντοϋ της Ν. Scotland Yard
----------------- κ. RONALD Μ. H O W E -------------------------------

Το έγκλημα αναφαίνεται, άφ’ ής αί κοινωνία!, των άνθρώπων καί έφ’ δσον ή
άνθρωπίνη φύσις δεν μεταβάλλεται, αίσθητώς, θά έξακολουθή νά ύφίσταται. Τά
αίτια τής έγκληματικότητος είναι πολυάριθμα καί ή έξιχνίασις τοΰ εγκλήματος άποτελεί πεδίον εύρύτατον, έπισϋρον την ιδιαιτέραν προσοχήν τής επιστήμης τής εγκλη
ματολογίας.
Οί άνακριτικοί υπάλληλοι δεν είναι ούτε υπεράνθρωποι, ούτε άνόητοι, άλλα
είναι άνθρωποι ώς οί λοιποί. Το έ'ργον των συνίσταται, εις το νά διευκρινίζωσι, το
έγκλημα καί νά παραδίδωσι τούς δράστας εις τήν δικαιοσύνην. Ή έπιτυχίατων απαι
τεί την συνύπαρξιν τεσσάρων παραγόντων. Κοινής εύθυκρισίας, μεγάλης φιλοπονίας,
μορφώσεως καί πείρας. Πας αστυνομικός ύπάλληλος γνωρίζει δτι το πρώτον του κα
θήκον είναι νά προλαμβάνη το έγκλημα καί δεν δύναται νά παραγνωρίζη τί σημασίαν
έχει έν τούτω καί ή καταστολή. Οί δύο ούτοι δροι έκφράζουσι πολλάκις το αύτό.
Οί πρόδρομοι τής 'Υπηρεσίας τής Γεν. ’Ασφαλείας ήσαν οί δρομείς τής όδοΰ
Bow οί όποιοι άπετέλουν σώμα σχηματισθέν κατά Το 1749 ύπο τοϋ Henry Fielding
δικαστικοΰ λειτουργού τής όδοϋ Bow.
Έπρόκειτο κυρίως περί άνιχνευτών τοϋ άδικήματος, ό δέ άριθμός των ήτο
περιωρισμένος. Κατά το έτος 1782 ή Κυβέρνησις συνέστησεν εν ’Αστυνομικόν Σώμα
όνομαζόμενον «The Patrols» (αί περίπολοι) το όποιον έτέθη ύπό τήν Διοίκησιν
τών Δικαστών τής όδοΰ Bow. Οί ’Αστυνομικοί οί όποιοι το άπετέλουν έπρεπε νά
χρησιμοποιούνται περισσότερον διά τήν πρόληψιν τοϋ εγκλήματος, παρά διά τήν κα
ταστολήν αύτοΰ.
Κατά το έτος 1829, δταν ΐδρύθη ή Μητροπολιτική ’Αστυνομία «Metropoli
tan Police» δέν ύπήρχεν ή 'Υπηρεσία τής Γεν. ’Ασφαλείας.
Αί περίπολοι Bow Street Patrols είχον ένσωματωθή εις τήν νέαν ’Αστυνο
μίαν. Τούτο δέν συνέβη διά τούς Bow Street Bunners οί όποιοι παρέμεινον άνεξάρτητοι καί έθεωροΰντο ειδικοί εις την έξερεύνησιν τοϋ εγκλήματος. Αύτή ή κατάστασις άπεδείχθη ούχί ικανοποιητική.
Κατά το έτος 1837 μία Κοινοβουλευτική ’Επιτροπή ύπεγράμμισεν δτι ούτοι
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ή σαν μάλλον ίδιώται detectives, παρά άποτελεσματικά όργανα έξυπηρετήσεως
των σκοπών τής Δικαιοσύνης.
Κατά το έτος 1839 οί «Bow Street Patrols» έξέλιπον και ή πόλις τοϋ Λον
δίνου δεν είχε πλέον άστυνομικούς επιφορτισμένους μέ τήν άναζήτησιν τοϋ έγκλήματος μέχρι τοϋ 1842, οπότε ίδρύθη μία μικρά υπηρεσία παρά τή Scotland-Yard
(τοπικός προσδιορισμός), άσχολουμένη μέ έγκληματικάς άναζητήσεις καί ήτις
περιελάμβανε δύο έπιθεώρητάς καί εξ άστυφύλακας.
Κατά τό έτος 1868 είχε προσωπικόν έν όλω 15 άνδρών. Κατά τό επόμενον έ
τος, νέα προσπάθεια έγένετο προς καταπολέμησιν πολυαρίθμων κλοπών διά ρήξεως,
αίτινες διεπράχθησαν κατά τούς σκοτεινούς μήνας τοϋ χειμώνος. Έχρησιμοποιήθησαν άποσπάσματα τής ’Αστυνομίας Τάξεως μέ πολιτικήν περιβολήν, διά νά ένεργώσι
περιπολίας εις τάς συνοικίας δπου τά άδικήματα ταϋτα ήσαν συχνότερα, ώνομάζοντο δέ τά συγκροτήματα ταϋτα: «Περίπολοι τοϋ χειμώνος». 'Η ονομασία αυτή, παρέμεινεν εις τούς υπαλλήλους τής ’Αστυνομίας Τάξεως, οί όποιοι ένίσχυον μέχρι τοϋ
1941 τήν 'Υπηρεσίαν τής Γενικής ’Ασφαλείας. ’Από τής εποχής ταύτης ονομάζον
ται Aids (βοηθοί) τής υπηρεσίας ταύτης.
’Από καιροΰ είς καιρόν έγένοντο προσπάθειαι όπως αύξηθή ή δύναμις τής Γενι
κής ’Ασφαλείας, άλλ’ αύται συνήντων πάντοτε ζωηράν άντίδρασιν. Μόλις κατά τό
1878 κατόπιν άποφάσεων ληφθεισών ύπό ’Επιτροπής έπιφορτισθείσης μέ τήν μελέ
την τών ζητημάτων τής ’Αστυνομίας ’Ασφαλείας έπετεύχθη τοΰτο. 'Η 'Υπηρεσία
Γενικής ’Ασφαλείας είχεν ίδρυθή ύπό τοϋ Howart Vincent, όστις έγένετο άκολούθως Sir καί μέλος τοϋ Κοινοβουλίου, άνέλαβε δέ τήν Διεύθυνσιν ύπό τον τίτλον :
«Διευθυντής Έγκληματολογικών ’Αναζητήσεων».
Τό 1884 ή θέσις αΰτη κατηργήθη καί ή Δ/νσις περί ής πρόκειται άνετέθη είς
Διευθυντήν (άκριβώς 'Υποδιευθυντήν). 'Η υπηρεσία αΰτη έπέζησε κατόπιν πολύ
ζωηράς άντιδράσεως, άλλά ή άνάγκη τής ίδρύσεώς της έδικαιώθη πλήρως ύπό του
μόνου τελικώς βαρύναντος κριτηρίου, δηλαδή τών έπιτευχθέντων άποτελεσμάτων.
Πας άστυνομικός όστις εισέρχεται είς τήν Μητροπολιτικήν ’Αστυνομίαν
καί είναι ύποψήφιος διά τήν 'Υπηρεσίαν Έγκληματολογικών ’Ερευνών Criminal In
vestigation Departement οφείλει κατ’ άρχάς έπί ώρισμένον χρονικόν διάστημα
νά έκτελέση εξωτερικήν ύπηρεσίαν τάξεως. ’Εάν ούτος φανή κατάλληλος διά τήν
υπηρεσίαν άσφαλείας, καί έχη καλήν παράστασιν, τά προσόντα αύτοΰ τίθενται ύπό
δοκιμασίαν διά τής χρησιμοποιήσεώς του παρά τής 'Υπηρεσίας Έγκληματολογικών
’Ερευνών, οπότε κατ’ άρχάς περίπολε! προς πρόληψιν τοϋ άδικήματος καί σύλληψιν
τών μετεχόντων τής διαπράξεώς του. ’Εάν κριθή ως συγκεντρών πάντα τά προσόντα
ίνα έκτελέση έπιτυχώς τά καθήκοντά του καί ώς μέλος τής ύπηρεσίας ταύτης, τότε
έμφανίζεται ένώπιον έξεταστικής ’Επιτροπής, καί αν κριθή κατάλληλος ορίζεται ώς
«Detective constable» είς δν βαθμόν ύπηρετεί δοκιμαστικώς έπί έν έτος. Κατά
τήν διάρκειαν τής περιόδου ταύτης άκολουθεΐ έπί 10 ολοκλήρους έβδομάδας, μαθή
ματα τοϋ Ποινικού Δικαίου καί ’Επιστημονικής ’Αστυνομίας.
Μεγάλη κατεβλήθη ύπό ειδικών μέριμνα διά τον καταρτισμόν τοϋ προγράμ
ματος τής διδεκτέας ΰλης. Τά μαθήματα επομένως είναι περιληπτικά καί έξετάζουν
λεπτομερώς θέματα μεταξύ τών οποίων τ ’ άκόλουθα:
Κλοπή, άπάτη, νομοθεσία έταιρειών, συνωμοσίαι, δεκασμός, κλοπή διά
ρήξεως, πλαστογραφία, κιβδηλεία, έκβιασμός, ζητήματα ήθών, ναρκωτικών, διγα
μίας καί νομοθεσίας σχετικής μέ τούς άνηλίκους. Δίδονται έπίσης μαθήματα παρ’
ειδικών έπί θεμάτων ’Ιατροδικαστικής καί ’Επιστημονικής ’Αστυνομίας. Μετά τό
πέρας αυτών γίνονται έξετάσεις, κατά τάς οποίας είναι άναγκαϊον ό δοκιμαζόμενος
νά έπιτύχη καί έξασφαλίση τά 75 % τοϋ άνωτάτου ορίου τής βαθμολογίας. Μετεκ
παίδευσή γίνεται συχνάκις διά τούς άστυνομικούς μέχρι τοϋ 'Υπαστυνόμου. καί
πάντοτε ζητείται τό αύτό έλάχιστον όριον βαθμολογίας.
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'Η έξέλιξις τής ' Υπηρεσίας Έγκληματολογικών Ερευνών (C.I. D .) εις το σημε
ρινόν επίπεδον τής μεγάλης δραστηριότητας καί αποτελεσματικότατος της έγένετο βαθμιαίως καί τά πολυποίκιλα αύτής καθήκοντα τής άνατέθησαν, ούχί δι’ ένός νόμου,
άλλα διά πολλών τοιούτων καί πολλάκις κατά τρόπον αόριστον.
Δέον επομένως νά κατανοηθή, ότι ή προσοχή ένός άστυνομικοϋ ασφαλείας
πρέπει νά διατίθεται εις τό νά συγκρατή όλα τά διάφορα καθήκοντα τά όποια κατά
καιρούς έχουν άνατεθή εις αυτόν.
Βαθεΐα γνώσις τού επαγγέλματος είναι άπαραίτητος, διότι όταν ό άστυνομικός
υπάλληλος καταρτίζη μίαν δικογραφίαν, ής θά λάβουν γνώσιν οΐ Δικηγόροι καί τό
Δικαστήριον καί πρόκειται άμα νά χρησιμεύση ώς μάρτυς επί τή ευκαιρία μιας ύποθέσεως, εις ήν ένήργησε τήν έξεύρεσιν, βλέπει τον έαυτόν του συχνά ΰποχρεωμένον
νά άντιτάξη τάς γνώσεις του καί τήν έπιδεξιότητά του εις τάς τοιαύτας τών καλλιτέρων νομομαθών τής Μεγάλης Βρεταννίας.
'Η Όργάνωσις τής 'Υπηρεσίας Έγκληματολογικών Ερευνών (C.I.D .) τής
Μητροπολιτικής ’Αστυνομίας δύναται άριστα νά κατανοηθή έάν έκτεθώσιν αΐ λεπτομέρειαι τής έκπληρώσεως τών καθηκόντων της. 'Η 'Υπηρεσία, διοικεΐται υπό Διευθυντοϋ (ακριβώς 'Υποδιευθυντοϋ) τήν θέσιν του οποίου κατέχω κατά τήν παρούσαν
στιγμήν. Ό Δ/ντής είναι υπεύθυνος έναντι τού Δ/ντοϋ τής Μητροπολιτικής ’Αστυ
νομίας δι’ όλα τά ζητήματα τ ’ άφορώντα τό έγκλημα. 'Η συνήθεια έπεκράτησεν ό
πως όρίζηται διά τό λειτούργημα τούτο είς νομικός, δστις νά κέκτηται μεγάλην π εί
ραν θεωρητικήν καί πρακτικήν είς τό Ποινικόν Δίκαιον. 'Ο μετ’ αύτόν ονομάζεται
«Δ/τής τής C.I.D .». 'Η υπηρεσία διαχωρίζεται είς δύο κλάδους. 'Ο εις άσχολεΐται
μέ τά εγκλήματα καί τήν έξιχνίασίν των, ό έτερος είναι γνωστός ώς ειδικός κλάδος
(Ειδικής ’Ασφαλείας). Ό δεύτερος είναι επιφορτισμένος μέ τήν άσφάλειαν τών με
λών τής Βασιλικής οικογένειας καί τών μελών τού 'Υπουργικού Συμβουλίου, τήν
άσφάλειαν τού κράτους, τον έλεγχον τών λιμένων καί άλλοδαπών. Διά πολλά κα
θήκοντα ό ειδικός κλάδος έπεκτείνει τον δράσιν του έφ’ όλης τής Χώρας καί ούχί
μόνον έπί τής Μητροπόλεως, δεδομένου ότι μέλη αυτού είναι διεσπαρμένα είς θαλασ
σίους σταθμούς καί τούς άερολιμένας καθ’ δλην τήν χώραν.
'Έκαστος τών δύο τούτων κλάδων διατελεΐ ύπό τήν Διοίκησιν ένός Διοικητοΰ
(άκριβώς Ύποδιοικητοΰ).
Τό προσωπικόν τής Κεντρικής'Υπηρεσίας τής 'Υπηρεσίας Γενικής’Ασφαλείας
είναι έγκατεστημένον είς τήν New Scotland Y ard καί υποδιαιρείται, άναλόγως τής είδικότητος τών καθηκόντων αότοΰ, είς τμήματα άτινα διά μεγαλυτέραν
ευχέρειαν διακρίνονται δι’ ένός άριθμοΰ. ’Αναμφιβόλους τό σπουδαιότερον Τμήμα
είναι τό Α1 τό οποίον διοικεΐται παρ’ ’Αστυνόμου. Άσχολεΐται μέ τάς μάλλον
σοβαράς υποθέσεις έγκλημάτων καί έκείνας αΐτινες έχουσιν άνάγκην ερευνών, είς
πλείονα τών διαφόρων διαμερισμάτων, είς τά όποια διαιρείται άλφαβητικώς ή περι
φέρεια τής Μητροπολιτικής ’Αστυνομίας. ’Επίσης μέ τά έγκλήματα τά άναφερόμενα
είς Κυβερνητικάς 'Υπηρεσίας ώς καί μέ τά σπουδαία άδικήματα τά"] διαπραττόμενα έκτος τής δικαιοδοσίας τής Μητροπολιτικής ’Αστυνομίας, διά τά όποια ό το
πικός Άστυνομικός Διευθυντής έπικαλεΐται τήν συνδρομήν. Άσχολεΐται επίσης με
σοβαράς ύποθέσεις, ών άναλαμβάνει τήν δίωξιν ή άνωτάτη Εΐσαγγελική ’Αρχή καί
ιδιαιτέρως μέ ύποθέσεις έκδόσεως υπόπτων δραπετεύσεως εγκληματιών, μέ διεθνή
έγκλήματα, διά τά όποια άπαιτεΐται μία ειδική μόρφωσις ή ειδική γλωσσομάθεια ώς
καί μέ υποθέσεις πλαστογραφίας καί άπάτας Τραπεζών. 'Ο πίναξ αυτός τών καθηκόν
των δέν είναι πλήρης. 'Υπό τάς διαταγάς τού προϊσταμένου τού Τμήματος ύπηρετούν οκτώ 'Υπαστυνόμοι Α', οΐ όποιοι μεταβαίνουσι κατόπιν αίτήσεως είς τάς ’Ε
παρχίας προς έξεύρεσιν, έπί φόνων καί άλλων σοβαρών έγκληματικών υποθέσεων. Τό
υπόλοιπον τού προσωπικού, όπερ απαρτίζεται άπό 100 υπαλλήλους, περιλαμβάνει
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Υπαστυνόμους B ', Άρχιφύλακας καί ’Αστυφύλακας. To Τμήμα τούτο περιλαμβά
νει. την πτερωτήν ομάδα του μέ τό συγκρότημα των έλαφρών αυτοκινήτων. ’Αστυνο
μικοί υπάλληλοι, κατέχοντες πείραν έφ’ όλων των τύπων των εγκληματιών, εκλέγον
ται διά τήν πτερωτήν ομάδα καί ή άρμοδιότης των εκτείνεται έφ’ ολοκλήρου τού Λον
δίνου. Τό σώμα τούτο έκτελεϊ τό έργον του κατά τρόπον λίαν έχέμυθον, παρ’ όλα τά
πολλά γραφέντα κατ’ αυτού.’Επισκέπτεται επίσης τά ιπποδρόμια τόσον είςτόΛονδΐνον, όσον καί εις τάς ’Επαρχίας, καθ’ όσον εις τά μέρη ταΰτα συνχάζουσι πάντα κλέπται καί άνεπιθύμητα πρόσωπα. Τό Τμήμα Α2 ούτινος προΐσταται ’Αστυνόμος διε
νεργεί άπασαν τήν άλληλογραφίαν, τήν άφορώσαν καταγγελθείσας υποθέσεις καί πά
σας έν γένει τάς άνακοινώσεις τάς προερχομένας έκ τού κοινού ή άλλων υπηρεσιών
έπί εγκληματικών υποθέσεων.
Ή εργασία αυτή άπασχολεϊ συνεχώς ένα Υπαστυνόμον Α', ένα Υπαστυνόμον
Β', τρεις Άρχιφύλακας καί έπτά ’Αστυφύλακας.
Τό Δακτυλοσκοπικόν Τμήμα σημειούμενον διά τού άριθ. Α3 είναι έμπιστευμένον εις ένα ’Αστυνόμον. Πρόκειται περί ενός συγκροτήματος ειδικευμένων υπαλ
λήλων, λειτουργοΰντος δι’ ολόκληρον τήν Χώραν καί άσχολουμένων εις τήν ταξινόμησιν καί διαπίστωσιν τής ταυτότητος διά τών δακτυλικών άποτυπωμάτων, ώς καί
τήν έξέτασιν τών άνακαλυφθέντων άντικειμένων έπί τού τόπου τού έγκλήματος. Οί
άνήκοντες εις τό Τμήμα τούτο άστυνομικοί υπάλληλοι μεταβαίνουσιν εις τούς τόπους
έν οϊς έτελέσθησαν τά έγκλήματα διά νά προβώσιν εις έξέτασιν ύπό τήν ιδιότητα
πραγματογνωμόνων. Αύτή ή υπηρεσία είναι έπιφορτισμένη νά φέρη ένώπιον τών Δι
καστηρίων τήν μαρτυρίαν τών πραγματογνωμόνων έπί τής Δακτυλοσκοπίας, νά λαμβάνη όλας τάς αναγκαίας φωτογραφίας τών τόπων τού έγκλήματος καί νά προβαίνη
εις τήν έξέτασιν έγγράφων διά τών ύπεριωδών καί υπερύθρων άκτίνων, έπί σκοπώ
της άνακαλύψεως τών παραποιήσεων κ.τ.λ. Τά άρχεϊα περιλαμβάνουσι ένα περίπου
εκατομμύριου δακτυλοσκοπικών δελτίων. Τό προσωπικόν τού Τμήματος Α3
περιλαμβάνει ένα'Υπαστυνόμον Α', ένδεκα Υπαστυνόμους Β'. τριάκοντα δύο Άρχιφύλακας καί είκοσι τρεις ’Αστυφύλακας.
'Η έργασία αυτού αύξάνει σταθερώς καί οί άριθμοί θά δώσωσι τήν καλλιτέραν ιδέαν περί τής δράσεώς του. 'Η δακτυλοσκοπική ταξινόμησις γίνεται διά τήν
ολότητα τών Βρεταννικών Νήσων. Τό 1945, 109.680 δακτυλοσκοπικά δελτία έν
όλω έστάλησαν εις τήν υπηρεσίαν προς ένέργειαν έξερευνήσεων. ’Επί τού άριθμοΰ
τούτου έγένετο ή διαπίστωσις 32.026 ταυτοτήτων. Τό 1945 έσημειώθη έπίδοσις
(ρεκόρ) εις τον άριθμόν τών άνηλίκων, ών έξηκριβώθη ή ταυτότης, εις τον όγκον
τής έργασίας ή οποία διεξεπεραιώθη άπό τά διάφορα γραφεία τού Τμήματος, εις
τον άριθμόν τών έξετασθέντων ειδών τών ληφθέντων έκ τού τόπου τού άδικήματος
καί εις τον άριθμόν τών έπιστημονικοΰ περιεχομένου υποθέσεων αΐτινες διεξεπεραιώθησαν. 'Η άναλογία θετικών άποτελεσμάτων έκ τής έξετάσεως τών άποσβεσθέντων
άριθμών έπί τών μετάλλων (έπί 114 ύποβληθεισών περιπτώσεων έγένοντο 102
αποκαταστάσεις) είναι έξ ίσου πολύ μεγάλη. Κατά τήν διάρκειαν τού ίδιου έτους
μία φωτογραφία δακτυλικού άποτυπώματος διεβιβάσθη είς τό Μελβοΰρνον διά τού
άσυρμάτου. Τό αυτό συγκρότημα δίδει επίσης είς άλλας υπηρεσίας τής Χώρας οδη
γίας έπί τών χρησιμοποιουμένων μεθόδων είς δακτυλοσκοπίαν καί φωτογραφίαν
καί ένδιαφέρει νά ύπενθυμίσωμεν οτι παρεσχέθη ύπ’ αυτού σοβαρά συμβολή ώς
προς τάς χρησιμοποιηθείσας μεθόδους διά τήν λήψιν δακτυλοσκοπικών άποτυπω
μάτων έπί πτωμάτων έκταφέντων είς καταληφθείσας χώρας.
Τό Τμήμα ύπ’ άριθ. 4 ή ποινικά’Αρχεία, ίδρύθη δυνάμει τού νόμου 1871 ,όστις
σκοπόν έχει τήν πρόληψιν τών έγκλημάτων καί ό Διευθυντής τής Μητροπολιτικής
’Αστυνομίας ώρίσθη ύπό τού Υπουργού τών ’Εσωτερικών φύλαξ τών ποινικών άρχείων δι’ όλην τήν χώραν, ούτως ώστε πάσα πληροφορία άφορώσα οίονδήποτε άτομον
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καταδικασθέν εν ’Αγγλία εις την Ούαλλίαν ή εις τήν Σκωτίαν περιέρχεται εις τήν
υπηρεσίαν αυτήν. Εις ’Αστυνόμος είναι επιφορτισμένος μέ τήν υπηρεσίαν αυτήν
βοηθούμενος ύπό ενός 'Υπαστυνόμου Α'. Τό προσωπικόν αΰτοϋ περιλαμβάνει επίσης
οκτώ 'Υπαστυνόμους Β', είκοσι επτά Άρχιφύλακας καί τεσσαράκοντα τρεις ’Αστυ
φύλακας.
"Εν εύρετήριον των έγκληματιών καί των εγκλημάτων αύτών τηρείται τακτικώς καί όλος ό κόσμος δύναται νά τό συμβουλευθή.
’Άνευ αύτοΰ δέν θά ήδυνάμεθα ποσώς νά έλπίζωμεν εις τήν επιτυχίαν άποτελεσμάτων είς τάς άναζητήσεις ή εις τήν βελτίωσιν των μεθόδων διά τήν πρόληψιν
του έγκλήματος καί τήν διεξαγωγήν του άγώνος κατ’ αύτοΰ. 'Η υπηρεσία αΰτη τηρεί
όχι μόνον ονομαστικόν εύρετήριον των καταδικασθέντων προσώπων, άλλ’ ή εύρετηρίασις γίνεται είς ολα τά ονόματα των οποίων ό άδικοπραγήσας ήδυνήθη νά κάμη
χρήσιν, σημειοϋται τό παρώνυμόν του ώς καί τά προσωπικά του χαρακτηριστικά,
αί δυσμορφίαι έν λεπτομέρεια, εάν ύπάρχωσι, καί λίαν λεπτομερής περιγραφή τής
μεθόδου τής διαπράξεως άδικήματος.
Μεταξύ των πολυαρίθμων εύρετηρίων τά όποια ή ύπηρεσία αΰτη τηρεί, έχει
συσταθή καί άρχεΐον λεπτομερούς περιγραφής καί ταξινομήσεως των κλαπέντων
άντικειμένων. 'Η έπιτυχία τοΰ συστήματος τούτου διαπιστοϋται έκ τοΰ γεγονότος
ότι κατά τό έτος 1945 κατέστη δυνατή ή διαπίστωσις τής ταυτότητος 1081 άντικειμένων περιελθόντων τή ’Αστυνομία, των οποίων πολλά εύρέθησαν έπί κρατουμένων
καί ύποπτων διαπράξεως έγκλήματος.
Τό τμήμα των ποινικών αρχείων είναι έπίσης έπιφορτισμένον μέ τήν έκδοσιν
εντύπου γνωστού ύπό τον τίτλον ’Αστυνομικόν Δελτίον, τό όποιον διανέμεται είς όλας
τάς Άστυνομικάς 'Υπηρεσίας τής Μεγάλης Βρεταννίας, τής Βορείου ’Ιρλανδίας, τής
Νήσου Μάν, καί τών Άγγλονορμανδικών Νήσων. Προ τοΰ πολέμου άπεστέλλετο έπί
σης είς 'Υπηρεσίας τινάς τής ’ Ηπειρωτικής Ευρώπης.
Τό Δελτίον τοΰτο περιέχει πληροφορίας έπί άναζητουμένων προσώπων, υπό
πτων ή κρατουμένων διά διάπραξιν έγκλήματος, ένδείξεις σχετικάς μέ κλαπέντα άντικείμενα καί μέ πρόσωπα έξαφανισθέντα ώς καί άνευρεθέντα πτώματα καί μέ ξένους
παραβάτας διαφόρων περιοριστικών τών άλλοδαπών διατάξεων. Τό ’Αστυνομικόν
τοΰτο Δελτίον συνοδεύεται μέ παραρτήματα σχετικά μέ ειδικούς έγκληματίας, μέ άτομα
τής κατηγορίας ταύτης, άτινα πρόκειται ν’ άποφυλακισθώσιν, μέ νέας καταδίκας
ατόμων, άτινα έχουσι ήδη καταχωρηθή.'Ημερησίως έκτυποΰνται 7.000 αντίτυπα είς
Νιοΰ Σκότλαντ Γιάρντ είς οίραν έπιτρέπουσαν όπως πάσα ’Αστυνομική 'Υπηρεσία
είς τήν Χώραν λάβη εν μέ τό πρώτον ταχυδρομεΐον τήν έπομένην πρωίαν.
Κατά τό έτος 1945 αί δημοσιευθεΐσαι είς τό Δελτίον τοΰτο πληροφορίαι άφεώρουν 11.587 άτομα καί είς πολλάς μεταξύ αύτών ένεφανίζετο καί ή φωτογραφία τοΰ
άτόμου.
'Η αύτή ύπηρεσία έκδίδει καί θέτει είς κυκλοφορίαν έπίσης μίαν άνάλογον
δημοσίευσιν, τοπικοΰ μάλλον ένδιαφέροντος,γνωστήν ύπό τον τίτλον: «Πληροφορίαι
έμπιστευτικαί τής Μητροπολιτικής ’Αστυνομίας», ή οποία παρέχει ύπό διαφόρους
τίτλους άκριβεΐς πληροφορίας έπί τών χρησιμοποιηθεισών μεθόδων καί δίδει πληρο
φορίας έπί ατόμων θεωρουμένων ώς ύποπτων δραστών τών περί ών πρόκειται
έγκλημάτων, ών ή ένοχή δέν είναι αποδεδειγμένη.
’Εν τέλει μία τελευταία δημοσίευσις ύπό τήν ονομασίαν: «Πίνακες δι’ ένεχυροδανειστάς» έκδίδεται έπίσης καί περιέχει τήν περιγραφήν αντικειμένων αξίας, κλα
πέντων καί τών οποίων ή ταυτότης δύναται νά έξακριβωθή. Αΰτη δέ διανέμεται είς
τούς ένεχυροδανειστάς ή κοσμηματοπώλας.
Τό ύπ’ άριθ. Α5 Τμήμα είναι μία ύπηρεσία, ήτις άσχολεΐται μέ τάς προάγωγάς
τών άστυνομικών ύπαλλήλων καί μέ τάς μηνύσεις αΐτινες θέτουσιν αύτούς ύπό κατη
γορίαν.
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To ύπ’ άριθ. A6 Τμήμα είναι μία νέα υπηρεσία, όνομαζομένη: «Τμήμα Ε τα ι
ρικών άπατων τής Μητροπολιτικής ’Αστυνομίας καί ’Αστυνομίας του ’Ά στεως».
'Ο ρόλος του συνίσταται, ώς καί ή ονομασία του δεικνύει, εις τό να επιλαμβάνεται
περίπλοκων άπατων Εταιριών. Καί τό Τμήμα τούτο διοικεΐται ύπό ’Αστυνόμου.
'Έτερον μέρος του ’Οργανισμού τής C.I. D. είναι τό Έργαστήριον ’Επιστημονικής
Δικαστικής ’Αστυνομίας τής Μητροπόλεως. Διευθύνεται ύπό ένός Διδάκτορος Φυσ.
’Επιστημών. Τό προσωπικόν αύτοΰ άποτελεΐται άπό χημικούς καί άλλους έπιστήμονας. 'Υπάρχουσι διάφορα παρόμοια Εργαστήρια ’Επιστημονικής Δικαστικής ’Α
στυνομίας άνά την Χώραν, εις ά καταφεύγει ή ’Αστυνομία.
Έ π ί τών περισσοτέρων περιπτώσεων, τής τετριμμένης οδού άκολουθουμένης
άνευ εξαιρέσεων, ό δράστης ένός έγκλήματος άφίνει όπισθέν του ένα σπουδαΐον ίχνος
τής διελεύσεώς του, δηλαδή τον τρόπον, καθ’ δν διέπραξε τό έγκλημα. ’Εάν άποτελέση άντικείμενον μιας επιμελούς έξετάσεως καί ταξινομήσεως, άποτελεΐ ένα πολύ
τιμον κρίκον συνδέσεως εις την άνάπτυξιν τών άναζητήσεων καί κατ’ άκολουθίαν τό
εύρετήριον τών χρησιμοποιουμένων μεθόδων συνεισφέρει μίαν συνδρομήν εις τούς
άνακριτάς.
Ή μόρφωσις τών τελευταίων τούτων περιλαμβάνει μίαν διδασκαλίαν περί άναζητήσεως καί άναφοράς μικροτέρων λεπτομερειών, κατά τρόπον έπιτρέποντα εις έκείνους οΐτινες είναι έπιφορτισμένοι μέ την κατάρτισιν τού ευρετηρίου νά καταρτίζωσιν
αύτό κατά τρόπον δσον οϊον τε χρησιμότερον διά τούς ποιουμένους χρήσιν αύτού. Δεν
θ’ άναφέρω παρά ένα παράδειγμα :
Τό παράδειγμα τής απλής κλοπής, ήτις έχει ταξινομηθή ύπό 150 υποδιαιρέσεις,
καί τών κλοπών διά ρήξεως, αίτινες άποτελοΰσιν μίαν ύποδιαίρεσιν τής άπλής
κλοπής καί είναι ταξινομημέναι εις 100 περαιτέρω υποδιαιρέσεις. 'Η κατηγορία ύπό
τόν γενικόν τίτλον άπάτης έχει εκατοντάδας υποδιαιρέσεων. Γενικώς τό Γραφεΐον
τούτο άποτελεϊ ένα εύρετήριον δι δλην την Χώραν τών έγκλημάτων καί τών δραστών
αύτών. Είναι ένα μέσον τό όποιον έπιτρέπει ν’άποδίδωνται τά νέα γενόμενα εγκλή
ματα εις παλαιούς εγκληματίας ή περισσότερα έγκλήματα εις τό αύτό άτομον, παρέχει
δέ τά μέσα τής άναγνωρίσεως μετά βεβαιότητος τών άγνώστων δραστών γνωστών
έγκλημάτων, όταν συλλαμβάνωνται διά νέα έγκλήματα.
Δεν ώμίλησα μέχρι τοΰδε παρά περί τής όργανώσεως τής Κεντρικής'Υπηρεσίας
τής Γενικής ’Ασφαλείας τής έδρευούσης εις τήν New Scotland Yard, άλλά μοί επι
βάλλεται άκόμη νά ομιλήσω καί διά τήν υπηρεσίαν αύτής τήν καλουμένην 'Υπηρε
σίαν Παραρτημάτων.
'Η Μητροπολιτική ’Αστυνομία διαιρείται εις 23 Τμήματα έκαστον τών οποίων
τελεί ύπό τήν διοίκησιν ένός’Αστυνόμου Τάξεως. Τά Τμήματα ταΰτα άποτελοΰσι
τέσσαρα Διαμερίσματα, έκαστον τών οποίων διοικεΐται ύφ’ ένός «Διοικητοΰ καί ένός
Ύποδιοικητοΰ». Ή 'Υπηρεσία τής C.I. D.f δι’ έκαστον διαμέρισμα τελεί ύπό τήν
έποπτείαν ’Αστυνόμου τής ’Ασφαλείας. 'Ο ’Αστυνόμος ούτος καθοδηγεί τούς ύπαλλήλους ’Ασφαλείας τών Τμημάτων εις τό έργον των καί ενεργεί ώς σύνδεσμος μεταξύ
τών Τμημάτων, Διαμερισμάτων καί Δ)ντού Γενικής ’Ασφαλείας.
"Εκαστον τμήμα έχει ίδιον προσωπικόν ύπαλλήλων τής G.I.D. ύπό 'Υπαστυνόμον ’Ασφαλείας τού Τμήματος '(παρ’ ήμΐν Ύπαστυνόμον Παραρτήματος ’Ασφα
λείας). 'Ο 'Υπαστυνόμος ’Ασφαλείας τού Τμήματος βοηθεΐται άπό άλλους 'Υπαστυνόμους ’Ασφαλείας (συναδέλφους του) έκαστος τών όποιων είναι άμετάβλητος, επι
φορτισμένος μέ πλείονας τού ένός ’Αστυνομικούς Σταθμούς καί έχει ύπό τάς διαταγάς του άριθμόν άρχιφυλάκων καί άστυφυλάκων άσφαλείας.
Οί άστυνομικοί τών παραρτημάτων έχουσιν ώς άποστολήν τήν έξιχνίασιν
έγκλημάτων τελεσθέντων εντός τής ζώνης αύτών.
Αί χρησιμοποιούμενα', μέθοδοι, τής άναζητήσεως τού έγκλήματος, είναι πολύ-
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ποικίλοι. ’Επί 128.954 άδικημάτων καταγγελθέντων εις τήν περιφέρειαν της Μητροπολιτικής Αστυνομίας κατά τό 1945, τά 71.664 έθεωρήθησαν έξιχνιάσιμα.
Πολλά των αδικημάτων τούτων δεν ή σαν πράγματι έξιχνιάσιμα άπό τήν Α 
στυνομίαν καί εις τήν περίπτωσιν κλοπών άπό καταστήματα.
Δύναταί τι νά άμφιβάλη δτι ή επιτυχία της άναζητήσεως έξαρτάται έκ της τα
χείας λήψεως καί χρησιμ'οποιήσεως της πληροφορίας ; Αυτό είναι τό κεφαλαιώδες
ζήτημα. Διά τοϋτο τό κοινόν προσεκλήθη νά χρησιμοποιή τον πολύ γνωστόν αριθμόν
«999» διά νά ζητή τήν βοήθειαν τής ’Αστυνομίας καί νά τής άνακοινώνη άμέσως τάς
ένδείξεις τάς οποίας δύαται νά έχη.
Αί στατιστικαί του 1945 δίδουσι μίαν ιδέαν τής συμμετοχής του κοινού είς τήν
ένέργειαν ταύτην ως καί τών έπιτευχθέντων άποτελεσμάτων, δταν τά μέτρα έλήφθησαν άπό τής λήψεως τών πληροφοριών ή τών μηνύσεων.
Τό 1945 ό θάλαμος πληροφοριών τής New Scotland Yard έλαβεν 410.694
μηνύματα, έκτών οποίων 13% είχον φθάσει διά τοϋ συστήματος έπειγούσης άνάγκης.
'Υπάλληλοι λαμβάνοντες τάς πληροφορίας ταύτας μεταδιδομένας άπό τής πηγής
ταύτης (τοϋ θαλάμου) ραδιοφωνικώς ήδυνήθησαν νά πραγματοποιήσωσι 4.462
συλλήψεις.
'Η άναζήτησις τοϋ έγκλήματος είναι άδιαρρήκτως συνδεδεμένη μέ τήν πρόληψιν αύτοΰ. Ό σύγχρονος άστυνομικός διδάσκεται πώς δύναται νά έπιτύχη τήν
μ,εγαλυτέραν βοήθειαν άπό έκείνους οίτινες είναι είς θέσιν νά τοϋ συνεισφέρωσι τήν
συνδρομήν των. Γνωρίζει τον τρόπον κατά τον όποιον δύναται νά χρησιμοποιή καλλίτερον τάς ίατρικάς έπιστημονικάς ή ίατροδικαστικάς υπηρεσίας, διά νά διευκολύνωνται ή νά ένισχύωνται αί άποδείξεις του. Διδάσκεται τάς δυνατότητας τοϋ Χημικοΰ
έργαστηρίου καί δύναται συνεπώς νά καθορίζη ό ίδιος τάς ουσίας καί τά άντικείμενα
τά όποια πρέπει κατάπροτίμησιν νά έμπιστεύηται είς τούς ειδικούς καί είς ποιαν κατάστασιν καί κατά ποιον τρόπον θέλουσιν ούτοι νά τοΐς τά παραδίδει.
"Αλλοτε ό ά σ τ υ ν ο μ ι κ ό ς έ δ ί σ τ α ζ ε νά κ α τ α φ ύ γ η είς
τ ή ν σ υ ν δ ρ ο μ ή ν τήν ό π ο ι α ν ή δ ύ ν α τ ο ν ά σ υ ν ε ι σ φ έ ρ η ή ε π ι
σ τ ή μ η δ ι ά τ ή ν ά ν α ζ ή τ η σ ι ν τ ο ϋ έ γ κ λ ή μ α τ ο ς . 'Η π ρ ό λ η ψ ι ς
α υ τ ή δέν σ υ ν α ν τ ά τ α ι π λ έ ο ν ε ί ς τον σ ύ γ χ ρ ο ν ο ν α σ τ υ ν ο 
μ ι κ ό ν.
Ή άνάπτυξις τής έπιστημονικής έρεύνης τοϋ έγκλήματος θά συντελέση νά
χάση έ'δαφος ή διά μαρτύρων άπόδειξις. Ή σπουδαιότης τής πραγματικής άποδείξεο)ς δέν δύναται νά ύποτιμηθή, διότι τά γεγονότα δέν δύνανται νά ψεύδωνται, ενώ οί
μάρτυρες δύνανται. Αύταί αί τελειοποιήσεις αί όποΐαι έπήλθον είς τήν έξιχνίασιν τοϋ
έγκλήματος έκαλλιτέρευσαν πολύ τήν άπόδοσιν τής άναζητήσεως.
Αί προηγηθεΐσαι παρατηρήσεις δέν έχουσι παρά ενα γενικόν χαρακτήρα καί θά
έπεθύμουν τώρα νά εκθέσω τάς έν χρήσει συνήθεις μεθόδους κατά τήν διάρκειαν τής
ένεργείας τής έξιχνιάσεως έπί αδικημάτων διαπραττομένων καθημερινώς καί τά
όποια άπαιτοΰσιν έκ μέρους τοϋ υπαλλήλου μίαν έφυα ένέργειαν. Διά νά πράξω τοϋτο
έξέλεξα μίαν πραγματικήν ύπόθεσιν, είς τήν οποίαν θά άκολουθήσωμεν τον αστυνο
μικόν κατά τήν διάρκειαν τής έρεύνης του. Κατόπιν μιας αίτήσεως, δι’ ής έζητείτο ή
άμεσος βοήθεια τής ’Αστυνομίας, έ'φθανε κατά τάς πρώτας άπογευματινάς ώρας είς
υπάλληλος τής ’Ασφαλείας είς μίαν ιδιωτικήν οικίαν κειμένην είς τινα συνοικίαν τών
Προαστείων τοϋ Λονδίνου. Ή οικοκυρά έπιστρέφουσα είς τήν οικίαν της άπό τήν
αγοράν, παρετήρησε κατά τήν είσοδόν της είς τό ισόγειον δτι τά δωμάτια αύτοΰ ήσαν
έν άταξία. "Ηκουσε θόρυβον είς εν δωμάτιον τοϋ άνω ορόφου καί έτηλεφώνησεν είς
τήν ’Αστυνομίαν. 'Ο άστυνομικός τής ’Ασφαλείας διέτρεξε ταχέως τό άνω μέρος
τής οικίας καί παρετήρησεν δτι ένας έπισκέπτης είχε φύγει πηδήσας έκ τοϋ παραθύ
ρου τοϋ δωματίου τοϋ δπνου έπί τής χλόης ή όποια ήτο κάτωθι, άφίνων] τόν^χιτωνίσκον του (σακκάκι του) καί τό πηλήκιόν του.
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Μία ταχεία έξέτασις τοϋ κήπου άποδεικνύει, ότι ό κλέπτης ήδυνήθη να φύγη
πηδήσας ένα τοίχον καί νά φθάση εις ένα συνεχόμενον κτίριον. Έξέτασις γενομένη
έπί τόπου (έπρόκειτο περί ενός μικρού χυτηρίου) διεπίστωσεν ότι εις άνθρωπος μεσήλιξ, ύψηλοΰ αναστήματος καί άνευ χιτωνίου, μόλις εϊχεν υπερπηδήσει τον τοίχον,
διήλθε τό οίκημα τροχάδην καί έφθασε έκεΐθεν εις τον δημόσιον δρόμον.
Εϊχεν ούτως ό άστυνομικός τάς άναγκαίας πληροφορίας διά νά δυνηθή νά θέση
εις κίνησιν τήν πρώτην πραξιν τής άναζητήσεως. ’Έδωσε διά τηλεφώνου εις τον θά
λαμον των πληροφοριών παρά τη New Scotland Yard τά χαρακτηριστικά του ανθρώ
που ό όποιος είχε φύγει. Αύταί αί ενδείξεις αμέσως διαβιβασθεΐσαι ραδιοφωνικώς εις
τάς κινουμένας περιπολίας αύτοκινήτων έφωδιασμένων μέ δέκτας, έφείλκυσαν τήν
προσοχήν αύτών. Εις τήν ιδιαιτέραν ταύτην περίπτωσιν αί προσπάθειαι των άστυνομικών των αυτοκινήτων υπήρξαν άκαρποι. 'Ο υπάλληλος έπανήλθεν εις τήν οικίαν,
όπου άνεκάλυψεν ώρισμένα ενδιαφέροντα σημεία, ήτοι ότι ό δράστης είσήλθε διά
διαρρήξεως τοΰ ύαλοπίνακος τοϋ παραθύρου όπισθεν τής οικίας καί ότι ένα έργαλεϊον
όμοιον μέ λαβίδα είχε χρησιμοποιηθή.
Έμέτρησε κατ’ άρχάς μετά προσοχής τήν έκτασιν τοϋ δίκην ψαλιδιού άκρου*
τοΰ οποίου τά ίχνη ήσαν καταφανή έπί τοΰ ξυλίνου πλαισίου τοϋ παραθύρου, έπειτα
τά άποτυπώματα τά όποια άφήκενείςτόν χρωματισμόν, ό όποιος είχε, καταστραφή
έκ τής ένεργείας τοΰ εργαλείου.
Δακτυλικά άποτυπώματα εύρέθησαν πολλά ύπό τοΰ είδικοΰ των αποτυπω
μάτων, άλλά άπεδείχθη ότι άνήκον όλα εις πρόσωπα έχοντα νόμιμον δικαίωμα εισό
δου είς τήν οικίαν. Τά δωμάτια ισογείου έξητάσθησαν λεπτομερώς, άλλ’ ούδεμία άλλη
ένδειξις άπεκαλύφθη. Δέν ήδύνατο νά έλπίζη τις διά τοΰ τρόπου τούτου είς τήν άπόδειξιν τής ταυτότητος τοΰ άναζητουμένου ατόμου. Είς τό δωμάτιον ύπνου τοΰ άνω
πατώματος ήδύνατό τις νά ίδη ότι έγένετο άπόπειρα άφαιρέσεως τοΰ μεταλλικοΰ οπι
σθίου μέρους ένός μικροΰ χρηματοκιβωτίου. Τό έσωτερικόν άκαυστον περίβλημα τού
του εύρίσκετο κατά γής έφ’ ένός ταπέτου, έπί τοΰ όποιου ώφειλεν ό κλέπτης νά είχε
γονατίσει κατά τήν έκτέλεσιν τοΰ έργου του. 'Ο άστυνομικός άνεσήκωσε δείγματα
αύτοΰ τοΰ περιβλήματος καί έλαβε τον τάπητα. 'Ο έγκαταλειφθείς χιτωνίσκος ύπό
τοΰ κλέπτου έξητάσθη, άλλά, έξαιρέσει ένός σήματος καθαριστηρίου, ούδεμία άλλη
ένδειξις θά ήτο δυνατή νά έπιτρέψη τήν άπόδειξιν τοΰ ιδιοκτήτου αύτοΰ.'Ένα πηλήκιον,
τό όποιον δέν άνήκεν είς τούς κατοίκους τής οικίας, εύρέθη έπί τής κλίνης, τό μόνον
δέ ιδιαίτερον πού εϊχεν, ήτο ότι άνέδιδεν ένα άρωμα δυνατόν χρησιμοποιούμενον
διά τήν πλύσιν τών μαλλιών. Τό παράθυρον έκ τοΰ όποιου έπήδησεν ό κλέπτης έτσουγκρανίστηκε πολύ καί σχέδια τής βλαβείσης χρώσεως αύτοΰ έλήφθησαν. Εκμαγεία
κηροϋ παραφίνης καί ρητίνης έλήφθησαν, έκ τών αποτυπωμάτων τών ποδών έπί τής
χλόης, άτινα εϊχεν άφίσει κατά τήν στιγμήν τής φυγής του ό κλέπτης. Πριν ν’ άναχωρήση έκ τής οικίας ό άστυνομικός έλαβε μίαν πλήρη καί λεπτομερή περιγραφήν
ένός χρυσοΰ ώρολογίου καί ένός δακτυλιδιού μέ άδάμαντας, τά όποια εΐχον κλαπή.
Τό έργαζόμενον είς τό μικρόν χυτήριον προσωπικόν έξητάσθη καί πάλιν καί
ευρέθη ότι ούδείς ήτο είς θέσιν νά δώση τήν ταυτότητα τοΰ κλέπτου. Τοιουτοτρόπως
δέν ήδύνατο καί νά έξετασθώσιν αί φωτογραφίαι τών κλεπτών τοΰ Τμήματος τών
Έγκληματολογικών ’Αρχείων. Παρετηρήθη έπίσης ότι ό κλέπτης έτρεξεν έπί δαπέδου
κεκαλυμμένου μέ μεταλλικά ρινίσματα καί δείγμα τούτων έλήφθη. Πολλαί είναι αί
οδοί οίτινες ήκολουθήθησαν διά τήν άνίχνευσιν τοΰ έγκλήματος, άλλά σκοπός μου
εϊναι νά περιγράφω τάς σπουδαιοτέρας. 'Ο ύπάλληλος έπεσκέφθη τό Τμήμα Έγκληματολογικών ’Αρχείων καί κατεχώρησε λεπτομερή περιγραφήν τών κλαπέντων κο
σμημάτων είς τό διά τούς ένεχυροδανειστάς καί κοσμηματοπώλας δελτίον. ’Ανέφερε
κατόπιν καί συνεζήτησε όλας τάς συνθήκας τοΰ έγκλήματος μέ ένα συνάδελφόν του
τοΰ Τμήματος τοΰ Εύρετηρίου Μεθοδικοτήτων,
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’Έχει λεχθή ότι τό νά συλληφθή εις κλέπτης μέ τά χαρτιά είναι μία έργασία
πάρα πολύ ένδιαφέρουσα. 'Η περίπτωσις την οποίαν μελετώμεν προσδίδει πολύ τήν
εικόνα της έπιβεβαιώσεως ταύτης. Έλήφθησαντά δελτία των διαρρηκτών οικιών, τών
δρώντων κατά τήν ημέραν. 'Η κατά προσέγγισιν ηλικία του ύποπτου έπέτρεψεν ν’
άφαιρεθή περαιτέρω ένας μικρός αριθμός δελτίων. Περιωρίσθησαν κατόπιν τά δελτία
εις μόνα τά άνήκοντα εις διαρρήκτας δρώντας κατά τάς άπογευματινάς ώρας ή είσερ1χομένους διά ρήξεως τών οπισθίων παραθύρων τών οικιών διά τοϋ χρησιμοποιηθέντος έργαλείου. Έ πί πλέον τά χαρακτηριστικά τοϋ κλέπτου, έμφαίνοντα οτι έπρόκειτο
περί ένος ανθρώπου ύψηλοϋ καί μεσήλικος, έπέτρεψαν ακόμη νά περιωρισθώσιν αί
άναζητήσεις. Μεταξύ τών άπομεινάντων δελτίων έν έσημείωνεν, είςτά ιδιαίτερα χαρατηριστικά. ότι τό πρόσωπον εις ό άνεφέρετο συνήθιζε νά χρησιμοποιή ισχυρόν άρω
μα εις τά μαλλιά του. 'Ο ένεργήσας τήν έξακρίβωσιν έφυγε μέ τήν βεβαίωσιν ότι
κατείχε τον τρόπον διά νά άνακαλύψη τον δράστην, άλλά παρά ταΰτα δεν εΐχεν άποδείξεις διαπιστούσας τήν ένοχήν αύτοϋ. Πληροφορίαι δημοσιευθεΐσαι εις τό έμπιστευτικό δελτίον τής ’Αστυνομίας έπέσυραν τήν προσοχήν έπί τοϋ άτόμου τούτου καί έζήτησαν: 1) είδικάς άναζητήσεις παρά τοΐς κοσμηματοπώλαις καί εις άλλα μέρη άνάλογα διά νά άνακαλυφθώσι τά κλαπέντα άντικείμενα, άτινα ειχον ήδη περιγραφή εις
τούς σχετικούς πίνακας τών ένεχυροδανειστών, 2) νά συλλεγώσι πληροφορίαι έπί
τοϋ εύρεθέντος σήματος καθαριστηρίου έπί τοϋ χιτωνίσκου.
Αΰτη ή τελευταία αΐτησις άπέδωκεν αποτέλεσμα, διότι έξηκριβώθη ή ταυτότης τοϋ χιτωνίσκου. Είχε κλαπή εις άπόστασιν μερικών χιλιομέτρων από τό Λονδίνον, εις μίαν κατοικίαν εις τήν οποίαν είσήλθε διά ρήξεως ό κλέπτης κατά τάς μεταμεσημβρινάς ώρας, ένα μήνα ένωρίτερον.
Εις τήν ύπόθεσιν αύτήν έχρησιμοποιήθη μία λαβίς τών αύτών διαστάσεων
ώς καί ή είς τήν άλλην κλοπήν. Τοϋτο άποδεικνύει καλώς ότι δυνάμεθα συχνά νά παρακολουθώμεν τάς μετακινήσεις ένός έγκληματίου διά μέσου τής Χώρας. Έ ν τούτοις
είς τήν περίπτωσιν τήν οποίαν έξετάζομεν, ό κύκλος έληξε μέ τήν σύλληψιν τοϋ δρά
στου έντός διαστήματος όλιγωτέρου μιας έβδομάδος. Εις άστυνομικός ένεργών βάσει
τών δημοσιευθεισών έμπιστευτικών οδηγιών συνέλαβε τό άτομον καί εύρέθη είς την
κατοχήν του μία άπόδειξις τοϋ ένεχυροδανειστηρίου άφορώσα ένα ώρολόγιον καί ένα
δακτυλίδιον. Ούτος έδήλωσεν οτι εύρε ταύτην είς τον δρόμον. Έξηκριβώθη ότι τά άντικείμενα άτινα άφεώρα ή άπεδειξις ήσαν αύτά ταΰτα άτινα έξηφανίσθησαν έκ τής
κλαπείσης οικίας. ’Έπρεπε τώρα νά εύρεθή τό μέσον ν’ άποδειχθή κατά τρόπον άναμφισβήτητον, ότι αύτός ήτο ό δράστης τής κλοπής. Ό άστυνομικός διηρεύνησε την
κατοικίαν τοϋ ύποπτου καί άνεκάλυψε μίαν λαβίδα κρυμμένην ύπό τό στρώμα τής
κλίνης του, ή οποία έφερεν είς τά άκρα της πλεϊστα ίχνη χρωματισμού.
Κατέσχεν επίσης διαφόρους ένδυμασίας καί μίαν φιάλην άρώματος διά λοϋσιν
μαλλιών τής κεφαλής, άκολούθως ένα παντελόνι καί τά ένδύματα τοϋ υπόπτου. 1 α
άντικείμενα ταΰτα μέ τά δείγματα τοϋ χρωματισμού τά προερχόμενα άπό τον τόπον
όπου έξετελέσθη τό άδίκημα, τό δείγμα τοϋ περιβλήματος τοϋ χρηματοκιβωτίου και
τά ρινίσματα τοϋ χυτηρίου, παρεδόθησαν είς τό ιατροδικαστικόν έργαστήριον τής
’Αστυνομίας προς έξέτασιν. Μία έξέτασις μέ τό φασματοσκόπιον καί παραβολή τοϋ
εύρεθέντος χρωματισμού έπί τής λαβΐδος μετά τοϋ ληφθέντος δείγματος έκ τής οικίας
άπέδειξαν, ότι ή σύνθεσις τοϋ χρωματισμού ήτο ή αύτή. Είς τά γόνατα τής περισκελίδος, εδρον κλωστάς όμοιας μέ έκείνας τοϋ ταπέτου τοϋ δωματίου καί διεπίστωσαν
προσέτι ότι ή σκόνη ή οποία περιείχετο είς τάς διπλώσεις τής περισκελίδος παρου
σίαζε τά αύτά χαρακτηριστικά μέτό δείγμα τοϋ άκαύστου έσωτερικοΰ περιβλήματος
τοϋ χρηματοκιβωτίου. "Οσον άφορα τά υποδήματα, εδρον έπί τοϋ άνω μέρους τοϋ
ένος έξ αύτών χρώμα τής αύτής συνθέσεως μέ έκείνο τό οποίον έλήφθη άπό τό πλαισιον τοϋ παραθύρου τής οικίας. ’Από κάτω άπό τά δύο ύποδήματα ύπήρχον μικρά
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τεμάχια χαλκού και ορειχάλκου, δμοια μέ τα ρινίσματα τα ληφθέντα άπό του δαπέδου
τοϋ χυτηρίου. ’Ακολούθως παρέβαλον τα υποδήματα μέ τα άποτυπώματα τά όποια
άφήκεν ό έγκληματίας επί τής χλόης δταν έπήδησεν έκ τοϋ παραθύρου τοϋ δωματίου
τοϋ ύπνου καί ή έξέτασις άπέδειξεν δτι συνεφώνουν.
Προ των διαπιστώσεων τούτων ό κλέπτης ('ομολόγησε τά άδικήματά του καί
έκρίθη ένοχος δταν έδικάσθη.
Αυτή ή ύπόθεσις διασαφηνίζει καλώς :
α) Την άνάγκην διά τούς άστυνομικούς νά έχωσι μίαν βαθεΐαν μόρφωσιν καί
νά γνωρίζωσι ούχί μόνον τον νόμον άλλά καί τον τρόπον καθ’ δν θά έφαρμόζηται.
β) Πόσον συμφέρει δπως οί υπάλληλοι ουτοι γνωρίζωσι τελείως εκείνο τό
όποιον πρέπει νά άναζητώσιν εις τον τόπον τοϋ άδικήματος.
γ ) Τον πολύ σπουδαΐον ρόλον, δν ή επιστήμη παίζει εις την σύγχρονον έξερεύνησιν τοϋ εγκλήματος.
'Έκαστον είδος άδικήματος λόγιο τής ιδιαιτέρας φύσεώς του απαιτεί μεθόδους
άναζητήσεως διαφόρους. 'Υπάρχει ένα αδίκημα τό όποιον προκαλεί μεγάλας δυσκο
λίας, είναι τό άδίκημα των ανωνύμων επιστολών τό όποιον ουδέποτε ένεφανίσθη εις
ποινικόν δελτίον. ’Εν τή πράξει ό δράστης είναι άτομον τό όποιον άπολαμβάνει γε
νικής ύπολήψεως.
Αύτό τό είδος τών ύποθέσεων απαιτεί συνήθως πάρακολούθησιν έπί μακράν
περίοδον: α) διά νά καθορισθή ό ύποπτος καί β) διά νά άποδειχθή δτι ό ύποπτος είναι
πράγματι ό ένοχος. Εις τό παρελθόν εϊχομεν έπιτύχει διαφόρους τρόπους, οΰτω π.χ.
είχομεν συμφωνήσει μετά τών ’Αρχών τοϋ Ταχυδρομείου νά πωληθώσιν εις τον ύπο
πτον γραμματόσημα μέ ιδιαίτερον σήμα ή δπως ένα ταχυδρομικόν κιβώτιον έπιστολών κενωθή αμέσως άφ’ ής ό ύποπτος έτοποθέτησε εκεί την άλληλογραφίαν του.
Δέν είναι σπάνιον, εις τάς υποθέσεις ταύτας, νά είναι άνάγκη» νά ζητήσωμεν την συν
δρομήν γραφογνώμονος, διά νά προσθέσωμεν τον τελευταίον κρίκον είςτήν άλυσιν τών
αποδείξεων.'Ο απορροφητικός χάρτης δστις εύρέθη εις τήν οικίαν τοϋ ύποπτου άπέφερε συχνάκις ωφέλιμα στοιχεία. Άρχαί καί μέθοδοι έξερευνήσεως τοϋ άδικήματος
δέν δύνανται νά είναι άκαρποι. Τοϋτο έξαρτάται κατά πολύ άπό τήν νοημοσύνην, έφευρετικότητα καί μόρφωσιν τοϋ άστυνομικοΰ. Πρέπει νά είναι κατά τό πλεΐστον έν τή
πραγματικότητι ένας ψυχολόγος, διότι επιβάλλεται συχνάκις νά είναι ικανός νά κρίνη
τά άτομα καί τάς καταστάσεις καί νά ενεργή μετά διακρίσεως συμφώνως μέ τάς περι
στάσεις. Πρέπει άκόμα νά γνωρίζη καλώς τά πρόσωπα καί πράγματα τής περιφέ
ρειας, εις τήν όποιαν ένεργεΐ. Πρέπει νά γνωρίζη τούς ύπό τήν έξάρτησιν αύτοΰ, καί
τούς βοηθούς του, νά συνδέεται μέ τούς πραγματογνώμονας, εις τούς όποιους θά
ώφειλεν έν άνάγκη νά προσφύγη. Ούδέν είναι τόσον ένδιαφέρον ή περισσότερον ποικίλον άπό τήν έξερεύνησιν τοϋ άδικήματος καί διά νά καταλήξω εις τό συμπέρασμα
τοϋτο θά περιορισθώ νά σάς άναφέρω 0,Tt είπεν εις παλαιός φίλος μου Γάλλος, ό
όποιος ήτο άλλοτε έπικεφαλής τής ’Αστυνομικής 'Υπηρεσίας ’Ασφαλείας έν Γαλλία:
«Τό έπάγγελμα τοϋ άστυνομικοΰ είναι έξ δλων τών έπαγγελμάτων έκεΐνο δπερ άπαιτεΐ -την μεγαλυτέραν διανοητικήν καί φυσικήν ένέργειαν. Είμαι βέβαιος έάν έπρόκειτο νά έπαναρχίσω τήν ζωήν μου, γνωρίζων εκείνο τό όποιον γνωρίζω τώρα, δτι θά
έξέλεγον τό αύτό έπάγγελμα τό οποίον εξασκώ άκόμη, καί έν τούτοις έχω τώρα 42
έτη ύπηρεσίας καί είμαι ηλικίας 64 ετών».

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ

Ο ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ Κ. Κ. Ε.
- ΣΥΛΑΗΨΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟ Υ Κ. Κ. Ε. 'Η 'Υποδιεύθυνσής Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών έσημείωσε μίαν άκόμη μεγάλην επιτυχίαν εις τον τομέα της διώξεως του κομμουνισμού, έξουδετερώσασα
νέαν προσπάθειαν των έκεΐθεν τοΰ παραπετάσματος κομμουνιστοσυμμοριτών διά
την έγκαθίδρυσιν κατασκοπευτικού δικτύου εις τήν Έλληνικήν^Πρωτεύουσαν.
Προ μηνών εΐχεν άποκαλυφθή εύρΰ κατασκοπευτικόν δίκτυον υπό τήν ήγεσίαν
τοΰ Κων. Κολλιγιάννη, μέλους τοΰ Πολιτικού Γραφείου τοΰ Κ.Κ.Ε. καί εΐχον συλληφθή πολλά άτομα μεταξύ τών οποίων οί Εύθυμιάδης Θεόδ., Σιγγελάκης ’Αντώ
νιος, Βουτσάς ’Ελευθέριος καί Γλέζος ’Εμμανουήλ.
Μεταξύ τών διαφυγόντων Κολλιγιάννη, Βέττα κ.λ.π. συγκατελέγετο καί ό
Τρικαλινός Γεώργιος, μέλος της Κεντρικής ’Επιτροπής τού Κ.Κ.Ε. καί ή σύζυγος
τούτου ’Ιωάννα, τό γένος Ζορμπαλα.
Ούτος άπό τής άποκαλύψεως τοΰ δικτύου καί τής συλλήψεως ώρισμένων έκ

Γ. Τρικαλινές

Γ. Γρηγοριάδη;

Μ. Γρηγοριάδου

τών συνεργατών του, έκρύπτετο είς διαφόρους οικίας γνωστών του, έξερχόμενος
κατά άραιά χρονικά διαστήματα διά την πραγματοποίησιν συναντήσεων.
'Η 'Υποδιεύθυνσις Γενικής ’Ασφαλείας, εύρισκομένη επί τά ΐχνη τοΰ κατα
σκοπευτικού μηχανισμού τοΰ Κ.Κ.Ε. κατώρθωσε νά έντοπίση τούτον είς τήν έπί
τής όδοΰ Νάνσεν 2 οικίαν τών Γρηγοριάδου Γεωργίου καί Γρηγοριάδου Μαρίας,
όπου καί συνελήφθη τήν πρωίαν τής 7ης Μαΐου 1959.
Μετ’ αύτοϋ συνελήφθησαν καί οί άποκρύπτοντες τούτον Γρηγοριάδης Γεώρ
γιος καί Γρηγοριάδου Μαρία.
'Ο Γ. Τρικαλινός έγεννήθη τό 1913 έν 'Αλμυρώ Βόλου, είναι δέ τελειόφοιτος
νομικής.
Ούτος έμυήθη είς τον κομμουνισμόν άπό τοΰ έτους 1934 καί έδρασε προπολεμικώς, ώς στέλεχος τής Ο. Κ. Ν. Ε. Διά τήν δράσιν του ταύτην, κατ’ έπανάληψιν συνελήφθη καί Ιξετοπίσθη είς τήν νήσον Φολέγανδρον. Τον ’Απρίλιον
τοΰ έτους 1941 άποδράσας έκ Φολεγάνδρου, συνέχισε τήν κομμουνιστικήν του
δράσιν, κατ’ άρχάς ώς άνώτερον στέλεχος τής Ο.Κ.Ν.Ε. καίαργότερον τής Ε.Π.Ο.Ν.
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Μετά τήν συμφωνίαν της Βάρκιζας άνέλαβεν, ώς β' γραμματεύς, την αναδιοργάνω
σή της 6ης Άχτΐδος της Κ.Ο.Α. καί άργότερον της κομμουνιστικής οργανώσεως
τής πόλεως Βόλου.
Κατά τον συμμοριτοπόλεμον ένετάχθη εις τούς κομμουνιστοσυμμορίτας καί
έδρασεν ώς πολιτικός επίτροπος τής 123ης ταξιαρχίας.
Μετά τήν συντριβήν των κομμουνιστοσυμμοριτών κατέφυγεν εις τάς χώρας
τοϋ Σίδηρου Παραπετάσματος οπού συνέχισε τήν αντεθνικήν του δρασιν. Τό έτος
1951 διετέλεσεν γενικός γραμματεύς τής κομμουνιστικής οργανώσεως των έν Φλωρίκα Ρουμανίας διαβιούντων κομμουνιστοσυμμοριτών, τον δέ μήνα Μάρτιον τοϋ
1952 συνελήφθη ύπό των Γαλλικών ’Αρχών μετά τής έπίσης φανατικής κομμουνιστρίας Λαζάρου Φωφώς, ήδη κρατουμένης είς φυλακάς διά κατασκοπίαν, κατηγο
ρούμενος επί προσβολή τής εξωτερικής ασφαλείας τοϋ γαλλικού κράτους. Ούτος
έξειλίχθη είς άνώτατον ήγετικόν στέλεχος τοϋ Κ.Κ.Ε. καί τυγχάνει σήμερον μέλος
τής Κ.Ε. τοϋ Κ.Κ.Ε.
Τήν άνοιξιν τοϋ έτους 1958 άπεστάλη λάθρα ένταϋθα, ύπό τής ήγεσίας τοϋ
Κ.Κ.Ε. ΐνα έπανδρώση τό ένταϋθα δρών κλιμάκιον ταύτης.
Άφιχθείς ένταϋθα μετά τής συζύγου του Τρικαλινού ’Ιωάννας, τό γένος Ζορμπαλα Δημητρίου, ήλθεν άμέσως είς έπαφήν μετά τοϋ Κολιγγιάννη Κων., μέλους τοϋ
Π.Γ. τής Κ.Ε. καί άρχηγοΰ τοϋ ένταϋθα δρώντος κατασκοπευτικού δικτύου τοϋ Κ.
Κ.Ε. ώς καί άλλων στελεχών αύτοΰ, μεθ’ ών (οργάνωσε κατασκοπευτικόν μηχανι
σμόν, δι’ ού συνεκέντρωνε πληροφορίας στρατιωτικού καί οικονομικού ένδιαφέροντος,
άς διεβίβαζεν είς τάς χώρας τοϋ Παραπετάσματος. Κατά τάς γενομένας τον παρελ
θόντα Νοέμβριον συλλήψεις στελεχών τοϋ κατασκοπευτικού δικτύου, διέφυγε τήν
σύλληψιν καί συνέχισε τό κατασκοτευτικόν του έργον.
Ούτος διώκεται δυνάμει: 1 ) Τοϋ ύπ’ άριθ. Π31 /27/5/1 /50 εντάλματος
συλλήψεως τοϋ Άνακριτοΰ Α' Τμήματος Πλημμελ.ειοδικών Βόλου, 2) τοϋ ύπ’
άριθ. 0/35/13/5/50 έντάλματος συλλήψεως ’Ανακριτοΰ Α' Τμήματος Ήλημμελειοδικών Βόλου, 3) τοϋ ύπ’ άριθ. 180/31/7/50 βουλεύματος τοϋ Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Βόλου, 4) τοϋ ύπ’ άριθ. 261/320/50 έντάλματος συλλήψεως Άνακριτοΰ Α' Τμήματος Βόλου, 5) τοϋ ύπ’ άριθ. 169/332/50 έντάλματος συλλήψεως
Άνακριτοΰ Β' Τμήματος Βόλου, 6) τοϋ ύπ’ άριθ. 39 74/50 15/5/51 έντάλματος
συλλήψεως τοϋ Άνακριτοΰ Πλημελειοδικών Λεβαδείας, 7) τοϋ ύπ’ άριθ. 244/23/9
51 βουλεύματος τοϋ Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Λεβαδείας, 8) τοϋ ύπ’ άριθ.
28/ Δικ. 194/50/5/2/52 έντάλματος συλλήψεως Άνακριτοΰ Β' Τμήματος Βόλου.
9) τοϋ ύπ’ άριθ. 144/30/10/52 έντάλματος συλλήψεως Άνακριτοΰ Β' Τμήματος
Πλημμελειοδικών Βόλου, 10) τοϋ ύπ’ άριθ. 834/21/11/52 βουλεύματος τοϋ Συμ
βουλίου Πλημμελειοδικών Βόλου, 11) τοϋ ύπ’άρ. 65/54/52 άπό 20/5/52 έντάλματος
συλλήψεως τοϋ Άνακριτοΰ Β' Τμήματος Πλημμελειοδικών Βόλου, καί 12) δυ
νάμει τοϋ ύπ’ άριθ. 9/52 άπό 12/12/58 έντάλματος συλλήψεως τοϋ Είσηγητοϋ τοϋ
6ου Τμήματος τοΰ.έν Άθήναις Διαρκούς Στρατοδικείου.
Εΐχεν έπίσης έπικηρυχθή είς ληστήν δυνάμει : 1) Τής ύπ’ άριθ. 34/1980/66
άπό 30/3/50 άποφάσεως τής Ε.Δ.Α.Ν. Μαγνησίας καί 2) τής ύπ’ άριθ. 70/9/22/58
άποφάσεως τής Ε.Δ.Α.Ν. Α ττικής.
Έ ξ άλλου, σχετικώς μέ τήν δρασιν τοϋ Γεωργίου Γρηγοριάδου καί τής συ
ζύγου του Μαρίας, οί όποιοι έκρυπτον είς τήν οικίαν των τον Τρικαλινόν, παρεσχέθησαν αί κάτωθι πληροφορίαι :
Ό Γίώργιος Γρηγοριάδης, τοϋ ’Ελευθερίου καί τής ’Αναστασίας, έργοδηγός,
έγεννήθη τό 1921 έν Μ. Ά σία. Κατά τήν κατοχήν καί μέχρι τοϋ έτους 1946 έδρασε
ποικιλοτρόπως ώς στέλεχος τής Ε.Π.Ο.Ν. τών πόλεων Κέρκυρας καί Ίωαννίνων.
Ά πό τοϋ έτους 1946 καί μέχρι τοϋ έτους 1958 διέμενεν είς Πειραιά μή άπασχολή-

ΕΥΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΑΙ ΝΟΣΟΙ

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΓΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΟΣ
ΤΟΝ ΨΥΧΙΚΟΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
--------------------------

'Υπό τοϋ έκτακτου Καθηγητοΰ Ψυχιατρικής καί
Νευρολογίας τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών
________________
_________κ. ΚΩΝ. ΚΩΝΣΤΑΝΊΊΝΙΔΗ_________
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου καί τέλος)

Μεταξύ της θετικής καί αρνητικής ευγονικής προσπάθειας, ή θετική προσπά
θεια, δηλαδή ή φυσική καί ή τεχνητή επιλογή καί προαγωγή των κληρονομικώς
υγιών καί ικανών, έχει θεωρηθή εις περισσότερον σπουδαία καί σημαντική, παρά ή
αρνητική τοϋ αποκλεισμού τών παθολογικών. Τά θετικά μέτρα είναι άποδοτικώτερα
παρά τά αρνητικά, διά τά όποια δεν έχομεν άσφαλεϊς έπιστημονικάς βάσεις καί προ
βλέψεις, ώστε νά ένεργώμεν άναλόγως μετ’ ευστοχίας.
Γενικώς δέον νά τονισθή, ότι τό έργον τής ευγονικής είναι λίαν δυσχερές,
τόσον ύπό τήν θετικήν έννοιαν, όσον καί υπό τήν άρνητικήν. Δεν είναι άπίθανον έν τή
εύγονική δράσει ήμών νά παρέμβωμεν εις τό έργον τής φύσεως άνατρεπτικώς καί
νά δημιουογήσωμεν κακόν άντί καλοΰ, είτε παρακωλύοντες τήν μεταβίβασιν τών
υγιών στοιχείων τής κλ.ηρονομικής μάζης ε’ίτε μή κατορθώνοντες νά έμποδίσωμεν καί
έξοβελίσωμεν τά παθολογικά. Επίσης δυσχέρειαι προκύπτουν κατά τό σημεΐον
εκείνο, ένθα ό άνθρωπος ώς άτομον εύρίσκεται εις άντίθεσιν προς τον άνθρωπον ώς
ολότητα. Πολλάκις τά δύο ταΰτα άντιτίθεντσι καί καθιστούν δυσχερή τήν ενέργειαν
τής ευγονικής καί τής ιατρικής έν γένει. 'Η ιατρική καί ή ευγονική έχουν ώς μέλημα
ταύτοχρόνως τον ά,νθρωπον ώς συγκεκριμένου άτομον καί τήν άνθρωπότητα, ή
βοήθεια δέ εις τον άνθρωπον ώς άτομον, πρέπει νά παρέχηται χωρίς νά βλάπτωνται
οί απόγονοι ή άντιστρόφως ή μέριμνα διά τούς άπογόνους νά μή γίγνηται αιτία δεινοπαθείας διά τό άτομον. ’Επί τούτοις παρίσταται ανάγκη, όπως ή εύγονική έναρμονίζηται προς τήν άνθρωπίνην ηθικήν, πρός τάς άνάγκας τοϋ λαοΰ, τάς άρχάς τής
έλευθερίας τών άτόμων καί τοϋ δικαίου, τάς θρησκευτικάς πεποιθήσεις, πρός τήν
καθόλου πνευματικήν ύπόστασιν καί τήν νοοτροπίαν τών άνθρώπων, εις οδς μέλλει
νά έφαρμοσθή. Έ ξ όλων τούτων προκύπτουν πολυειδεΐς δυσχέρειαι κατά τήν έφαρμογήν τών ευγονικών μέτρων.
'Η εφαρμογή τής ψυχιατρικής ευγονικής ώς πρός τάς ψυχικάς νόσους, έχει
ώς προϋπόθεσιν τά επιστημονικά δεδομένα περί τής κληρονομικότητας τών ψυχικών
νόσων. ’Εκθέτω δ’ ολίγων, ποΐαι αί γνώσεις έν τή έπιστήμη καί ή πείρα ήμών περί
κληρονομικότητος αυτών.
’Εν πρώτοις διά τήν σχιζοφρένειαν, ήτις είναι ή συχνοτέρα τών ψυχικών πασας τή ν’Αστυνομίαν διά συγκεκριμένην κομμουνιστικήν δράσιν. Τό έτος 1952 ήλθεν
εις γάμον μετά τής νΰν συζύγου του Μαρίας Γρηγοριάδου.
’Από τοϋ Δεκεμβρίου 1957 έγκατασταθείς έν Άθήναις καί εις τήν έπί τής
όδοΰ Νάνσεν 2 ιδιόκτητον οικίαν του, δεν άπησχόλησε τήν ’Αστυνομίαν διά συγκε
κριμένην κομμουνιστικήν δράσιν.
'Η Μαρία Γρηγοριάδου σύζυγος τοϋ Γεωργίου, τό γένος Άντωνοπούλου, τοϋ
Άνδρέα καί τής Εύφροσύνης, έγεννήθη τώ 1926 έν Πειραιεΐ. Κατά τήν περίοδον τής
κατοχής άνεμίχθη εις τήν Ε.Π.Ο.Ν. καί εΐργάσθη μετά φανατισμού ύπέρ τών έπιδιώξεων τοϋ Κ.Κ.Ε. Μετά τήν καταστολήν τοϋ Δεκεμβριανού κινήματος συνέχισε
τήν κομμουνιστικήν της δράσιν, δι’ δ κάί συνελήφθη πρός έκτόπισιν, πλήν όμως
ύπέβαλε δήλωσιν άποκηρύξεως τοϋ Κ.Κ.Ε. καί άφέθη έλευθέρα.
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θήσεων, γίνεται δεκτή ή υπαρξις σχιζοφρενικοϋ γονιδιοτύπου, δστις κληρονομείται
καί δή κατά ύπολειπόμενον τρόπον. 'Η κληρονομική μεταβίβασις υπολογίζεται
είς μικρόν ποσοστόν τόσον διά τάς περιπτώσεις άνακύψεως έκδήλου σχιζοφρενειακής
παθήσεως (16% ), δσον καί διά τάς περιπτώσεις ψυχικών άνωμαλιών-σχιζοειδοΰς
χροιάς (32% ). Έ ξ έτέρου ή ίκανότης άναπαραγωγής εις τούς σχιζοφρενικούς είναι
ώς καί είς τούς έπιληπτικούς μειωμένη πως. Επομένως ό κίνδυνος μεταβιβάσεως
τού σχιζοφρενικοϋ γονιδιοτύπου είναι μικρός.
’Αναμφισβήτητος θεωρείται ή υπαρξις κληρονομουμένου γονιδιοτύπου διά
τήν μανιακο-καταθλιπτικήν ψύχωσιν (μανίαν καί μελαγχολίαν) μέ κυριαρχούσας
καί ύπολειπομένας μερικάς καταβολάς. 'Η πιθανότης νοσήσεως των άπογόνων έκ
μανίας ή μελαγχολίας υπολογίζεται είς 24%, άνακύψεως δέ ψυχικών άνωμαλιών
τύπου μελαγχολίας ή μανίας είς 12%.
Ή παράνοια θεωρείται ώς έχουσα τήν αυτήν κληρονομικήν προϋπόθεσιν ώς
ή σχιζοφρένεια, θεωρείται άλλως τε αυτή ώς φαινότυπος σχιζοφρενικοϋ γονιδιοτύπου.
Μετά βεβαιότητος δυνάμεθα νά όμιλώμεν περί επιληπτικής κληρονομικής
καταβολής είς τήν λεγομένην ιδιοπαθή επιληψίαν, κατ’ άντίθεσιν προς τήν συμπτωματικήν. ’Ά ν καί νΰν πολλαί περιπτώσεις θεωρούμεναι πάλαι ώς ιδιοπαθείς
έπιληψίαι, άποδεικνύονται διά τών σημερινών έπιστημονικών μέσων έξετάσεως ώς
συμπτωματικαί, έν τούτοις, είς πολλάς περιπτώσεις, δύναται νά θεωρηθή βεβαία
ή προϋπόθεσις τοΰ κληρονομικοΰ έπιληπτικοΰ γονιδιοτύπου. ’Ανάγκη δμως, δπως
καθορισθή, εάν ή έκάστοτε περίπτωσις, δέον νά καταγή είς τήν ιδιοπαθή ή τήν συμπτωματικήν επιληψίαν. Προκειμένου περί βεβαίας ιδιοπαθούς έπιληψίας, δυνά
μεθα νά ύποστηρίξωμεν τήν λήψιν ευγονικών μέτρων, διότι έχει άποδειχθή στατιστικώς ή συχνή έμφάνισις είς άπογόνους επιληπτικών ή νόσος τής έπιληψίας
καί ψυχικών άνωμαλιών επιληπτικής χροιάς.
Ώ ς προς τάς όλιγοφρενείας λόγω τής παθογενικής ποικιλομορφίας αύτών,
δεν ε’ίμεθα είς θέσιν νά καθορίσωμεν δι’ δλας τάς περιπτώσεις τήν κληρονομικήν προϋπόθεσιν. Ύπάρχουσιν δμως μορφαί όλιγοφρενείας κληρονομούμεναι καί μάλιστα
είς άξιόλογον ποσοστόν συχνότητος.
’Ελλείπεις καί άσαφεΐς είναι αί γνώσεις ήμών σχετικώς προς τήν υστερίαν
καί τήν ψυχονεύρωσιν, δι’ άς, ή κληρονομική προδιάθεσις, χάνει όπωσοΰν τήν ση
μασίαν λόγω τής έξαρτήσεως τής έκδηλώσεως τών έν λόγω παθήσεων έκ τών έξωτερικών δρων ζωής καί περιβάλλοντος. Τοΰτ’ αυτό ισχύει καί διά τάς ψυχοπαθητικάς ιδιοσυστασίας καί τάς γενετησίους διαστροφάς.
Διά τήν κληρονομικήν προϋπόθεσιν τοΰ χρονίου άλκοολικοΰ δεν γνωρίζομεν
σαφές τι. Γεγονός πάντως είναι, δτι ό χρόνιος άλκοολικός είναι συχνότερος είς πε
ριπτώσεις ψυχαπαθητικών καί άνωμάλων χαρακτήρων. Διά τάς άλκοολικάς ψυχώ
σεις φαίνεται δτι, άναλόγως τοΰ είδους αύτών, πρόκειται κληρονομική προδιάθεσις
έντός πλαισίου είτε κυκλοθυμικοΰ είτε σχιζοφρενικοϋ είτε έπιληπτικοΰ.
Σχετικώς προς τάς τοξικομανίας (μορφινομανίαν κοκαϊνομανίαν κ .λ.π .), δεν
έχει άποδειχθή θετικόν τι άπό κληρονομικής άπόψεως. Οί έν λόγω τοξικομανείς
είναι συνήθως άσθενικής σωματικής κατασκευής καί ψυχοπαθητικοί τύποι, ούδέζονται έν ταύτώ είς τοξικομανίαν άλλου είδους.
Λίαν πιθανή, άλλ’ ούχί άποδεδειγμένη είναι ή κληρονομική καταβολή διά
τάς παντός είδους συμπτωματικάς ψυχώσεις.
Διά τήν προϊοΰσαν γενικήν παράλυσιν γίγνεται δεκτή προδιαθέτουσα κληρο
νομική καταβολή, χωρίς νά δύναται νά καθορισθή ποΰ έγκειται ή κληρονομική
αΰτη προδιάθεσις.
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'Η χορεία τοΰ Huntihgton είναι σαφώς κληρονομική ψυχονευρική πάθησις.
'Η ύβώδης σκλήρυνσις είναι έπίσης σαφώς κληρονομική.
'Η σκλήρυνσις κατά πλάκας δεν ενέχει τό γνώρισμα τής κληρονομικότητας.
Ή κατά την ουραιμίαν καί έκλαψίαν, την δηλητηρίασιν διά C02, παραληρητική είκών καί έπιληπτική κρίσις φαίνεται, ότι προέρχεται έκ κληρονομικής κατα
βολής έπιληψίας.
Διά τάς ψυχώσεις τής γεροντικής ήλικίας (προγεροντικάς καί γεροντικάς)
γνωρίζομεν, δτι εις άμφοτέρας λόγω τών γενικών έκ τής ήλικίας μεταβολών καί
αλλοιώσεων τοΰ οργανισμού, καθίστανται ένεργοί αί έπί μέρους κληρονομικαί καταβολαί, α'ίτινες δημιουργούν τήν ψυχικήν πάθησιν. Έ ν τούτοις διά τήν πάθησιν π.χ.
τής γεροντικής άνοίας, δεν είναι βέβαιον, έάν ύπάρχη ή ού κληρονομική προδιάθεσις. Τδ αυτό ισχύει διά τάς παθήσεις τών νόσων του Pick καί Alzheimer.
'Η περί τής κληρονομικότητος άρτηριοσκληρυντικής ψυχώσεως άποψις, ταύτίζεται προς τήν τής άρτηριοσκληρύνσεως έν γένει άντίληψιν. Κατ’ αύτήν πρό
κειται περί κληρονομικής προδιαθέσεως προς τήν νόσον ταύτην τών άγγείων,
ήτις έν τώ προκειμένω έκδηλοϋται ώς περιωρισμένη άρτηριοσκλήρυνσις τώ»ν άγ
γείων του έγκεφάλου.
Ώ ς έκ τών άνωτέρω βραχέως διατυπωθέντων προκύπτει, αί γνώσεις ήμών
περί τής κληρονομικότητος τών ψυχικών παθήσεων εύρίσκονται έν πολλοϊς έν τώ
σκότει καί είναι αβέβαιοι. "Οπου δεν έ'χομεν γνώσιν τινά, αυτή είναι ούχί σαφώς
καθωρισμένη.
Έ ξ δλων τών ψυχικών παθήσεων κυρίαρχον θέσιν διά τήν κληρονομικότητα
έχουν ή σχιζοφρένεια, ή μανιακο-καταθλιπτική ψύχωσις, ή έπιληψία καί ή όλιγοφρένεια. Εις ταύτας δεχόμεθα τήν ΰπαρξιν ειδικού γονιδιοτύπου, δστις μεταβι
βάζεται κληρονομικώς. Ώ ς δ’ δμως άνωτέρω είδομεν, τό ποσοστόν τής κληρονομικής
μεταβιβάσεως τών έν λόγω νόσων δεν είναι μεγάλου βαθμού, ώστε νά δικαιολογήται άνησυχία διά τό μέλλον τοΰ λαού. Πάντως προτείνεται εύγονική προληπτική
φροντίς διά τήν σχιζοφρένειαν τήν μανιο-καταθλιπτικήν ψύχωσιν, τήν κληρο
νομικήν όλιγοφρένειαν, τήν ένδογενή έπιληψίαν καί τον βαρύν χρόνιον αλκοολισμόν.
"Οτι ή εύγονική έχει σκοπόν καί άποστολήν ούδείς, νομίζω, πρέπει νά άμφισβητή. ’Αντιρρήσεις δύνανται νά έγερθούν τόσον ώς προς τον βαθμόν ώφελιμότητος
ταύτης, δοθέντος δτι, ώς λέγουσί τινες, γίνεται αυτομάτως ό αύτοκαθαρμός τής
φύσεως, δσον έπίσης ώς προς τήν άξίαν καί σκοπιμότητα τών μέσων προς έπίτευξιν
τοΰ έπιδιωκομένου σκοπού. Ή παντελής άρνησις τής σκοπιμότητος τής εύγονικής είναι αδικαιολόγητος. 'Υπάρχουν άναμφιβόλως περιπτώσεις βαρέως πασχόντων, άντικοινωνικών καί διεστραμμένων άτόμων, τών οποίων είναι έπιβλαβής ή
διαιώνισις δι’ άπογόνων.
Ώ ς προς τά έφαρμοζόμενα εύγονικά μέτρα, τά όποια άνωτέρω έμνημονεύθησαν, ταΰτα ώς είδομεν, είναι γενικής φύσεως καί ακαθόριστα, ώς έκ τούτου άνεπαρκή καί ούχί πάντοτε έπιτυχή. Αί δέ δυσχέρειαι προς έφαρμογήν αυτών παντο
ειδείς καί πολλάκις άνυπέρβλητοι. Ή σημαντικωτέρα είναι, δτι δεν γνωρίζομεν
πώς μέλλει νά διαμορφωθή εις έκάστην περίπτωσιν ή κληρονομικότης έν τή έπακολουθούση γενεά. Παράδειγμα άνεπαρκούς εύγονικοΰ μέτρου είναι τό προγαμιαΐον
πιστοποιητικόν, τό όποιον είναι άνίσχυρον νά εξυπηρέτηση καί κατοχυρώση τήν ψυχια
τρικήν εύγονικήν. Επομένως ή εύγονική πολυασχολία ένίων εύγονιστών όραματιζομένων βελτίωσιν τής άνθρωπότητος διά εύγονικών μέτρων, κυρίως αρνητικών (άπαγόρευσις γάμου, στείρωσις κ .λ.π .), άποτελεΐ έπίσης άντίστροφον προς τήν άνωτέρω
μνημονευθεϊσαν υπερβολήν άρνήσεως τής άξίας τής ευγονικής. Ώ ς δ’ άνωτέρω έλέχθη, ούχί τά άρνητικά μέτρα τούτέστιν ή άπαγόρευσις γάμου, ή στείρωσις, αλλά τά
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θετικά δηλαδή ή έπιλογή των κληρονομικώς υγιών είναι ή έν προκειμένω άρίστη ευ
γονική κατεύθυνσις.
"Οτι δ’ ή προσπάθεια της εύγονικής δέον να άποτελή μέλημα τής ιατρικής,
περί τούτου ούδείς λόγος. Έ ν τή προσπάθεια δέ ταύτη ή φύσις δέον νά παραμείνη
οδηγός. 'Η φύσις δημιουργεί καί τό άριστόν καί τό μέσης άξίας καί τό μειονε
κτικόν. 'Η ζωή ύπό τήν συνήθη διαμόρφωσίν της ενέχει όλας τάς βιολογικάς ταύτας άξίας. Δεν είναι ούτε μόνον τό άριστον ούτε μόνον τό μειονεκτικόν. Είναι κυρίως
ό μέσος όρος μέ τό άριστον έξ ένός καί τό μειονεκτικόν έξ ετέρου. 'Η ύπόδειξις
τής ισορροπίας ταύτης ύπό τής φύσεως, δέον νά άποτελή ύπόδειξιν καί διά τήν
ευγονικήν, διότι, ώς λέγει ό Luxemburger: «ή δημιουργία τής φύσεως βαίνει εις
πλάτος καί εις ποικιλομορφίαν. Άσκοΰντες υγιεινήν τής φυλής δι’ αποκλεισμού,
καθαίρομεν άπλώς τό υπερβολικόν τοϋ αρνητικού, τό όποιον παρήγαγε πέραν του
φυσικού καί τοϋ συνήθους ένας πολιτισμός άπομεμακρυσμένος τής φύσεως. ’Αντι
πρόσωποι αυτής τής πλευράς (τής αρνητικής) θά υπάρχουν πάντοτε παρά τήν τυχόν
έντονον προσπάθειαν άποκλεισμοΰ καί έξαλείψεως αύτών. 'Η ιδία φύσις φροντίζει
δι’ αύτό, ποιουμένη χρήσιν τής δυνατότητος των μεταβολών τής κληρονομικής κα
ταβολής, έφ’ όσον νομίζει, ότι είναι (αότη) άναγκαία διά τήν διατήρησιν τής ποικιλομορφίας. 'Ωσαύτως θά δημιουργή έξ ιδίων τούς έξαιρέτους άντιπροσώπους τής θετι
κής πλευράς, ώς άλλως τε πάντοτε τούς έδημιούργησεν. 'Η προσπάθειά μας δέον
νά συνίσταται εις τήν κατά σκόπιμον (συνετόν) τρόπον βοήθειαν τής φύσεως. Μία
κοινωνία μεγαλοφυών δημιουργικών προσωπικοτήτων μέ ύψηλάς διανοίας, ίσχυράς
ιδιοσυγκρασίας καί άψογους χαρακτήρας θά κατεστρέφετο έξ αύτής ταύτης τής τελειοποιήσεώς της, διότι ούδείς θά ύπήρχεν, όστις θά έπραγματοποίει διά κοπιώδους
έργασίας τάς δημιουργικάς ιδέας καί θά άνελάμβανε τάς ταπεινάς έργασίας τής καθ’
ήμέραν ζωής έπί τών άνευ άξιώσεων ώμων του. Θά συνέβαινεν εις τοιαύτην κοινωνίαν
ο,τι είς τον βασιλέα έκεΐνον τής μυθολογίας, όστις προωρίσθη νά άποθάνη έκ πείνης,
διότι πάν ό,τι εψαυε διά τών χειρών του μετεβάλλετο είς χρυσόν». Οί λόγοι οδτοι
τού Luxemburger τοποθετούν, νομίζω, εις τήν έμπρέπουσαν θέσιν τό θέμα τής εύ
γονικής.
Ούτως ή άλλως ή εύγονική δέον νά έξακολουθήση τό έ'ργον της, έπί τή πίστει
ότι έν τώ μέλλοντι θά δυνηθή πληρέστερον νά έπιτύχη τών σκοπών της. Σή
μερον παριστά μέρος τού συνόλου άγώνος, τον όποιον έπιτελεΐ ό άνθρωπος έναν
τίον τών δεινών καί κινδύνων, οί όποιοι περιβάλλουν αυτόν άπό τής στιγμής τής
γεννήσεώς του μέχρι τού τέρματος τής ζωής του. Τά δεινά ταΰτα προέρχονται ώς
δέχεται ή ’Ινδική Θρησκεία καί φιλοσοφία: α) άπό τήν φύσιν, β) άπό τον ίδιον
έαυτόν του, γ ) άπό τούς συνανθρώπους του καί δ) άπό τήν ειμαρμένην. 'Η ζωή
τού άνθρώπου είναι έν πολλοΐς άγών εναντίον τής ειμαρμένης καί πράγμα παρά
δοξον ό άγών έναντίον τής ειμαρμένης είναι πολλάκις νικηφόρος.
Τοιοΰτος άγών έναντίον τής ειμαρμένης είναι καί ό άγών τής εύγονικής.
Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔ Η Σ

ό ΑΡΧΑΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΔΗ ΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
'Υπό τ. Καθηγητοϋ τής ’Ιατροδικαστικής
-------------- κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Γ . ΚΑΤΣΑ

-------------

'Ημείς οί "Ελληνες έ'χομεν το δικαίωμα νά καυχώμεθα διά τούς άρχαίους
ημών προγόνους. Έδημιούργησαν οδτοι τό άθάνατον Ελληνικόν θαΰμα, πράγματι
πολύπλευρον, μια δέ των ενδόξων πλευρών του είναι καί ή συμβολή τούτων είς τήν
άνάπτυξιν της ’Ιατρικής.
Οί άρχαϊοι 'Έλληνες, περισσότερον ίσως άλλων άρχαίων λαών, ένωρίς κατενόησαν τά καλά τής υγείας καί έξύμνησαν αύτήν καί προσεπάθησαν νά διατηρήσουν
τήν υγείαν σώματος καί ψυχής διά τοϋ άθλητισμοΰ, τής καλής διαίτης, τής κανονικής
ζωής.
Διάφοροι ποιηταί ύμνησαν ύπερόχως τήν υγείαν καί ενταύθα άναφέρομεν
μόνον τον περίφημον παιάνα προς τήν υγείαν, ώς θεάν πλέον, τού άρχαίου ποιητοϋ
Άρίφρονος τοϋ έκ Συκιώνος :
α 'Υγίεια, πρεσβίστα μακάρων, μετά σου ναίοιμι το
λειπόμενον βιοτάς, σύ δέ μοι πρόφρων σύνοικος εϊηςεί γάρ τις ή πλούτου χάρις ή νεκέων
ή τάς ΐσοδαίμονος άνθρώποις βασιληΐδος άρχάς ή πόθων
ή ους κρυφίοις Άφροδίτας άρκυσιν θηρεύομεν,
ή είς τις άλλα θεόθεν τέρψις ή πόνων άμπνοά πέφανται,
μετά σεϊο μάκαιρ ΰγίεια
τέθαλε πάντα καί λάμπει χαρίτων Τοαροι·
σέθεν δέ χωρίς ούτις ευδαίμων.
(Κ α τά μετάφ ρασιν υπό τοϋ διδάκτορος Φ ιλολογίας κ. Β. Ζ αφειρακοπονλον) :

Είθε μέ σέ πάντα νά ζώ, θεά πανώρια υγεία,
καί σύ νά μού ’σαι σύντροφος καλόθελη δσο ζήσω.
Γιατί αν υπάρχουν άγαθά άνθίζουνε μέ σένα
υγεία τρισμακάριστη καί ξέχωρα δέν είναι
ούτε τού πλούτου ή ομορφιά, ούτε γονιών ή ελπίδα
ούτε καί ή ζηλευτή άρχοντιά, ή ισόθεη, ούτε οί πόθοι
πού στά κρυφά... μέ τοϋ έ'ρωτα τά δίχτυα κυνηγάμε,
ούτε άλλη απ’ τούς άθάνατους σταλμένη στούς άνθρώπόυς
χαρά ψυχής ξεκούρασμα... Μ έ σ έ ν α λ ά μ π ο υ ν δ λ α
κι’ δλα ομορφαίνουν πού τά ύμνοΰν γλυκόλογα καί οί Μούσες !
Μά δίχως Σέ, κανείς θνητός δέν είναι ευτυχισμένος.
Τούς "Ελληνας δμως άπησχόλησεν ή επαναφορά τής υγείας, άν δι’ οίονδήποτε
λόγον διεταράχθη αΰτη, ή ίασις δηλ. τοϋ πάσχοντος, ή διά τήν οποίαν προσπάθεια
άποτελεΐ τήν άποστολήν τής’Ιατρικής. Ώ ς θεμελιωτήν δέ τής ’Ιατρικής οί ’Αρχαίοι
'Έλληνες έθεώρουν τον ’Ασκληπιόν. 'Η ώραία φαντασία τοϋ Ελληνικού λαού διά
πολλών χαρισμάτων έστόλισε τον ’Ασκληπιόν, έξ ενθουσιασμού διά τάς ύπερανθρώπους επιτυχίας του προς έπαναφοράν τής υγείας καί ΐασιν τών πασχόντων. Έ πίστευσαν οί "Ελληνες ότι ό ’Ασκληπιός ήτο υιός τού θεού ’Απόλλωνος καί τής νύμ
φης Κορωνίδος.
Διά νά δείξουν δέ τό μέγεθος τών έπιτυχιών τού ’Ασκληπιού, έμυθολόγησαν
δτι ό θεός τού "Αδη, Πλούτων, μή βλέπων νά αποθνήσκουν πλέον οί άνθρωποι χάρις

7144

Γρηγορίου Κάτσα

εις τον ’Ασκληπιόν, διεμαρτυρήθη εις τον Δίαν καί ούτος χαριζόμενος εις τον άδελφόν, κατεκεραύνωσε τον ’Ασκληπιόν.
Πολλαί έπαρχίαι της Ελλάδος διεξεδίκρυν'τήν^τιμήν της εις αύτάς γεννήσεως
τοΰ ’Ασκληπιού, ή έπικρατεστέρα δμως γνώμη ήτο ότι ό ’Ασκληπιός έγεννήθη,
εζησε καί έβασίλευσεν εις την Τρίκκην της Θεσσαλίας, τά σημερινά Τρίκαλα.
Ό "Ομηρος λέγει ότι ό ’Ασκληπιός είχε δύο υιούς, ιατρούς καί αυτούς, τον
Μαχάονα καί τον Ποδαλείριον. Άμφότεροι ουτοι έλαβον μέρος εις την Πανελλήνιον
εκστρατείαν εναντίον της Τροίας.
Διά τον Μαχάονα έλέχθη ό περίφημος στίχος τής Ίλιάδος :
Ίητρός γάρ άνήρ πολλών άντάξιος άλλων.
Γιατί άνθρωπος μαθές γιατρός άξίζει πλήθος άλλους.
’Από τον Ποδαλείριον προέρχεται ό δαιμόνιος Δωδεκανήσιος, ό 'Ιπποκράτης,
ό πατήρ τής ’Ιατρικής. Ούτος θεωρείται ό 17ος κατά σειράν γενεαλογίας άπόγονος
τοΰ ’Ασκληπιού. Πάντως δέ οί άπό τοΰ ’Ασκληπιού μέχρι τοΰ 'Ιπποκράτους από
γονοι υπήρξαν ιατροί- ώστε πρόκειται περί ιατρικής οικογένειας έκ κληρονομικότητος καί έκμαθήσεως έχούσης τήν ιδιοφυίαν προς τήν ’Ιατρικήν, μεγαλειώδης δέ κατεφάνη αυτή εις τό πρόσωπον τοΰ πατρός τής ’Ιατρικής, τοΰ 'Ιπποκράτους.
’Αποθεωθείς ό ’Ασκληπιός, έλατρεύετο εις πάντα τά μέρη τής Ελλάδος. Παντοΰ ΰπήρχον βωμοί αύτοΰ καί ναοί καί αγάλματα. Εις αύτά ό ’Ασκληπιός παρίσταται ώς προβεβηκώς μέν τήν ήλικίαν, άλλ’ ακμαίος, ώς σοβαρός άλλά καί μει
λίχιος- κατά κανόνα δέ τήν παράστασιν τοΰ Άσκληπιοΰ συνώδευεν ώς έμβλημα
αύτοΰ όφις.
Έ φ ’ όσον ή θεραπευτική όσημέραι προήγετο, ίδρύθησαν πολλαχοΰ θεραπευ
τήρια, 'Ιερά τής 'Υγείας. Ταΰτα προς τιμήν τοΰ Άσκληπιοΰ άπεκλήθησαν ’Ασκλη
πιεία, έφ’ όσον μάλιστα έπιστεύετο ότι ό ίδιος ό ’Ασκληπιός, ώς θεός, κατήρχετο
εις τά ’Ασκληπιεία καί έλάμβανεν ένεργόν μέρος εις τήν θεραπείαν των προστρεχόντων εις τά ιερά άσθενών.
Τ ά’Ασκληπιεία άνηγείροντο εις θέσεις καταλλήλους άπό άπόψεως θέας, ήλιοφανείας, άφθονίας υδατος κοινοΰ, χρησιμοποιήσεως μεταλλικοΰ τοιούτου κ.λ.π.
'Υπηρέτει εις τά ’Ασκληπιεία πολύπλοκος υπηρεσία, περί τής οποίας θά ομι
λήσω μεν κατωτέρω. Προσήρχοντο εις τά ’Ασκληπιεία πάσχοντες έκ παντοίων
νοσημάτων, κυρίως χρονιών. Αί θεραπεΐαι ήσαν συχναί καί μάλιστα έπί χρο
νιών ψυχικών νοσημάτων. 'Η θεραπεία άπεδίδετο εις τον θεόν, τον ’Ασκληπιόν,
καί εύγνωμονοΰντες οί θεραπευθέντες έδώρουν εις τό ’Ασκληπιείου χρήματα ή
πολύτιμα άντικείμενα, άνήγειρον βωμούς ή άγάλματα τοΰ θεοΰ, κοινότερου δέ άνέγραφον έπί λίθινων πλακών τό πάθημά των, τήν έπιτευχθεΐσαν θεραπείαν χάρις είς
τήν έπέμβασιν τοΰ θεοΰ καί έξεδήλουν τήν ευγνωμοσύνην των πός αυτόν.
Πολλά υπήρξαν τά ’Ασκληπιεία τής 'Ελλάδος. Πλέον όνομαστά ήσαν τό τής
Τρίκκης, τής πατρίδος τοΰ Άσκληπιοΰ, τό τής Κώ, τής πατρίδος τοΰ Τπποκράτους, τό τών ’Αθηνών, κείμενον μεταξύ τών θεάτρων Διονύσου καί Ήρώδου, έπισημότερον όμως ήτο τό τής Έπιδαύρου. Όλιγώτερον όνομαστά ’Ασκληπιεία ύπήρχον καί άλλαχοΰ τής Ελλάδος ώς είς Μεγαλόπολιν, είς Κάλυμνον, είς Κυλλήνην,
είς τήν Λεβήνα τής Κρήτης ( νΰν Λέντα ) καί είς άλλα μέρη.
’Εκ τούτων θά μάς άπασχολήση τό τής Έπιδαύρου. Τοΰτο συνίστατο έκ τε
ραστίου είς έ'κτασιν οικοδομήματος, πλουσίου είς τοιαύτην διασκευήν, ώστε νά ύποβάλλωνται οί προσφεύγοντες είς αυτό, άλλά καί άνέτως νά διαβιώσι. Τό πλήθος
τών προστρεχόντων ήτο μέγα, ώς άφίνει νά συμπεράνωμεν τό έκεΐ υπάρχου μέγα
θέατρου. Τοΰτο άναφέρεται ύπό τοΰ Παυσανίου, περιηγητοΰ τοΰ μετά Χριστόν
αίώνος, ώς θέας άξιου. Θεραπευτήριον καί θέατρου κατεχώσθησαν διά τών αιώνων,
άπεκαλύφθησαν δέ κατά τό 1881 δι’ άνασκαφών ένεργηθεισών ύπό τής Ελληνικής
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’Αρχαιολογικής Εταιρίας υπό τήν διεύθυνσιν καί έπίβλεψιν τοΰ Π. Καββαδία, άποκτήσαντος κατόπιν τοϋ έργου τούτου παγκόσμιον φήμην. ■
Εις τα ’Ασκληπιεία ύπηρέτει πολυάριθμον προσωπικόν. Πρώτος τη τάξει
ήτο ό Π ρ ω θ ι ε ρ ε ύ ς ή μέγας ίερεύς, δηλ. ώς θά έλέγομεν νΰν ό ιατρός—διευθυν
τής της Κλινικής. Μετ’ αυτόν ήρχετο ό π υ ρ ο φ ό ρ ο ς , ό σημερινός έπιμελητής,
βοηθών ή καί άντικαθιστών τον πρωθιερέα. "Ηρχοντο κατόπιν οί ί ε ρ ο μ ν ή μ ο
ν ε ς, σήμερον βοηθοί ή όποβοηθοί. Ουτοι άναλόγως τής εΐδικότητός των, άνελάμβανον τήν ενέργειαν λουτρών ή μαλάξεων ή άλλων φυσιοθεραπευτικών άγωγών
διαταχθεισών ύπό τοϋ πρωθιερέως ή τοΰ πυροφόρου. 'Τπήρχον άκόμη οί θ ε ρ άπ ό ν τ ε ς , άρρενες νοσοκόμοι καί αί ί έ ρ ε ι α ι, γυναίκες νοσοκόμοι καί οί ν α κ όρ ο ι καί ζ α κ ό ρ ο ι, ίσως οί νεωκόροι, καθαρισταί καί καθαρίστριαι τοΰ ιδρύ
ματος. ’Επίσης ΰπήρχον καί τα ιερά ζώα τοΰ Άσκληπιοΰ, ώς αίγες, άλέκτορες, κύνες καί προ πάντων δφεις, τό έμβλημα τοΰ Άσκληπιοΰ.
'Η διεξαγομένη θεραπεία ήτο έντεχνος, μετέχουσα εμπράκτου έπεμβάσεως
καί ψυχολογικής έπιδράσεως, άναγκαίας προς πάσαν πάθησιν καί δή ψυχικήν.
Εις τά ’Ασκληπιεία .ένηργοΰντο διάφοροι χειρουργικαί έπεμβάσεις, φυσιο
θεραπεία διά λουτρών, μαλάξεων, έχορηγοΰντο φάρμακα διάφορα, προ πάντων δμως
κατεβάλλετο πάσα προσπάθεια προς υποβολήν εις τον άρρωστον τής ιδέας δτι αύτός
ό θεός, δηλαδή ό ’Ασκληπιός, άνελάμβανε τήν θεραπείαν του. Έπεξηγοΰντο όνειρα
διάφορα τοΰ πάσχοντος ή τών συγγενών του κατά τρόπον άσκοΰντα μεγίστην έπίδρασιν εις τό πνεΰμα τοΰ άρρώστου, ευνόητος δέ ήτο ή έκ τούτου ωφέλεια. Έφηρμόζετο δηλαδή έντεχνος ψυχοθεραπεία, άφ’ ής δεν έλειπον ίσως στοιχεία ψυχαναλύσεως.
’Εννοείται δτι παρεισέδυε πολλάκς άγυρτική έμετάλλευσις τής εύπιστίαςτοΰ
κοινοΰ καί ταύτην διακωμωδεί ό ’Αριστοφάνης είς τήν κωμωδίαν του: « Ό πλοΰτος ».
Εις τά περισσότερα τών ’Ασκληπιείων δεν έγίνοντο δεκταί γυναίκες προς
τοκετόν. Τό Άσκληπιεΐον τής Έπιδαύρου άπετέλεσε κατά τούς Ρωμαϊκούς χρόνους
έξαίρεσιν καί ειδικόν τμήμα επιτόκων γυναικών άνηγέρθη ύπό τοΰ Ρωμαίου Αύτοκράτορος ’Αντωνίου.
'Ως είπομεν τό Άσκληπιεΐον τής Έπιδαύρου άπέβη τό σημαντικώτερον τής
Ελλάδος άπό άπόψεως μεγαλοπρεπείας, όγκου καί έκτάσεως. Είς τήν προμετω
πίδα τοΰ κυρίου οικοδομήματος ύπήρχεν άναγεγραμμένη περίφημος επιγραφή, άπαιτοΰσα ήθικά προσόντα προς είσοδον είς τον ναόν, άποτελοΰσα συγχρόνως καί ύπόδειξιν προς έπιτυχίαν τής θεραπείας.
'Η δέ έπιγραφή είχεν ώς έξής : « Αγνόν χρή νηοΐο θυώδεος εντός ιόντα έμμεναι1 άγνοίη δ’ έστί φρονείν όσια », δηλαδή : « 'Ο εισερχόμενος έντός τοΰ ίεροΰ
ναοΰ πρέπει νά είναι αγνός· άγνότης δέ είναι νά φρονή δσια ».
'Ως άνεφέραμεν, οί θεραπευθέντες έν τοΐς Άσκληπιείοις έξεδήλουν τήν προς
τον θεόν εύγνωμοσύνην των καί δι’ άναθημάτων διαφόρων, διά χρηματικών δω
ρεών, άλλά καί διά πλακών λίθων. Έ πί τούτων άνεγράφετο τό νόσημα τοΰ πάσχον
τος, ή έπιτευχθεΐσα ίασις καί έξεδηλοΰτο ή ευγνωμοσύνη προς τον θεόν. Περίφη
μοι είναι αί έν τώ Άσκληπιείω τής Έπιδαύρου άνευρεθεΐσαι πλάκες, τάς οποίας
έδημοσίευσεν ό άνευρών αύτάς κατά τάς άνασκαφάς. Π. Καββαδίας καί μετ’ αυτόν,
πολλοί Ευρωπαίοι άρχαιολόγοι, φιλόλογοι άλλά καί ιατροί.
Αί είς τάς πλάκας άναγραφόμεναι ίάσεις άναφέρονται είς διαφορωτάτας πα
θήσεις. Συχνότερου άναφέρονται ψυχονευρικαί ίάσεις, ώς παραλύσεις άκρων, άπώλειαι τής όράσεως κ.λ.π. Φαίνεται δτι έπρόκειτο περί υστερικών εκδηλώσεων, διά
τάς οποίας άπέβαινε συντελεστική προς θεραπείαν ή κατά διαφόρους τρόπους έπιτυγχανομένη ψυχική υποβολή τών πασχόντων.
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Άναφέρονται καί χειρουργικαί επεμβάσεις ώς εξαγωγή λόγχης επί της γνά
θου, άφαίρεσις λίθων έκ της ουροδόχου κύστεως· άναφέρεται επίσης ΐασις φαλάκρας
δι’ έπαλείψεως της κεφαλής διά φαρμάκων ύπό τοϋ θεοϋ καθ’ ύπνους. Δυστυχώς δεν
άναφέρονται τά χρησιμοποιηθέντα φάρμακα προκειμένου να έχρησιμοποίουν αύτά
οί πολυάριθμοι φαλακροί τής σήμερον, ούτε όμως ό ’Ασκληπιός κατέρχεται.
Καί άλλαι περίεργοι ίάσεις άναφέρονται, άναγόμεναι εις τήν περιοχήν τής
Μαιευτικής — Γυναικολογίας.
Εις μίαν πλάκα άναφέρεται ότι γυνή τις, Κλείω όνόματι, ήτο έγκυος άπό
πενταετίας, μή δυναμένη νά γεννήση. Έλθοϋσα εις τό Άσκληπιεΐον τής Έπιδαύρου
καί κοιμηθεΐσα έν τω ναώ έ'τεκεν υιόν, τόσον άνετυγμένον ώστε νά μεταβή μόνος
του εις πλησίον κρήνην όπου έλούσθη καί κατόπιν ήκολούθησε τήν μητέρα του.
Παρομοία περίπου περίπτωσις είναι ή τής έκ Παλλήνης, Ίθμονίκης. Αΰτη
μή κατορθώσασα νά άποκτήση τέκνα ήλθεν είς τό ’Ασκληπιεΐον καί παρεκάλεσε
τον θεόν νά τής χαρίση θυγατέρα. ’Έμεινε πράγματι έγκυος, άλλ’ ό τοκετός ούδέ
μετά τριετίαν έπήλθε, δι’ δ έλθοϋσα έκ νέου παρεπονέθη είς τον θεόν οτι δεν έξεπληρώθη ή αΐτησίς της. 'Ο θεός ένεφανίσθη είς αυτήν κατά τον ύπνον της, έν όνείρω,
καί εΐπεν ότι άδίκως παραπονεΐται, διότι είχε ζητήσει νά μείνη μόνον έγκυος, παρέλειψε δέ νά ζητήση όπως γεννήση, τώρα όμως θά είσηκούετο ή περί τοκετοΰ αΐτησίς
της. Πράγματι δέ, μόλις έξελθοΰσα έκ τοϋ 'Ιεροΰ έτεκε τό πολυπόθητον θυγάτριον.
Πιθανήν έξήγησιν των άνω περιπτώσεων καί άλλων άναφερομένων είς τάς
άφιερωματικάς πλάκας παρέχει είς ώραίαν του έργασίαν, βραβευθεΐσαν έν τω Συμβουλιδίω ίατρικώ διαγωνίσματι, ό άνά τό Πανελλήνιον γνωστός καί σεβαστός Σκεΰος
Ζερβός ('Ιστορία ’Ιατρικής, 1914 ).
Παραλείπομεν τήν άναγραφήν καί άλλων θεραπειών άναφερομένων είς τάς
πλάκας τοϋ ’Ασκληπιείου Έπιδαύρου. Έπαναλέγομεν ότι αί πλεΐσται τών θερα
πειών άναφέρονται είς περιπτώσεις ψυχικής τίνος νόσου. Τότε ή έν γένει ψυχική
υποβολή τών πασχόντων έκ τοϋ έπικρατοΰντος έν τω Άσκληπιείω μυστικισμοΰ,
τής έγκλείσεώς του είς τό 'Ιερόν άβατον, τής υποβολής, τήν όποιαν ύφίσταντο έκ τής
άναγνώσεως τών έπί τών πλακών άναγεγραμμένων θεραπειών, τής οσμής εύωδών
άρωμάτων καί άλλων έπιδράσεων ήτο τοιαύτη, ώστε έπετυγχάνετο ή θεραπεία.
'Ο σημερινός κόσμος δίκαιον είναι νά εύγνωμονή προς τον ’Ασκληπιόν καί
διότι έγένετο άφορμή προόδου τής ’Ιατρικής, κυριώτατα όμως διότι έξ αύτοΰ—αν
είναι άληθής ή παράδοσις—προέρχεται ό δαιμόνιος Δωδεκανήσιος, ό πατήρ τής ’Ια
τρικής, ό 'Ιπποκράτης, άληθώς γίγας τοϋ πνεύματος.
'Υπήρξεν ευτυχής ή ιδέα τοϋ μακαρίτου καθηγητοΰ Βλαδιμήρου Μπένση,
Προέδρου τοϋ έν Άθήναις διεξαχθέντος κατά τό 1936 Γ' Διεθνούς Συνεδρίου τής
Συγκριτικής Παθολογίας, όπως ή τελευταία συνεδρίασις λάβη χώραν είς τό θέατρον τής Έπιδαύρου. Άνεπέμφθησαν έκεΐ ύμνοι προς τον ’Ασκληπιόν καί ό ένθουσιασμός τών συνέδρων κατεδείχθη έκ τών λόγων τών έκφωνηθέντων έν τω θεάτρω προ πλήθους κόσμου Ελλήνων καί ξένων. Περιοριζόμεθα άναφέροντες τά κά
τωθι έκ τής προσφωνήσεως τοϋ παγκοσμίου φήμης Γάλλου έπιστήμονος Achard :
« Ή ’Επίδαυρος είναι ό ιερός μας τόπος · είναι ή Μέκκα τών ιατρών. Ά ς
εύχηθώμεν όπως όργανοΰνται τακτικά ιατρικά προσκυνήματα διά νά δοξάζουν δι’
έπισκέψεως έξ ΐσου πλήρων χάριτος, όσον καί πλουσίων είς διδασκαλίαν τά έκ τής
’Ιατρικής ευεργετήματα καί τήν ευγένειαν τής τέχνης ταύτης ».
ΓΡ. Κ AT ΣΑ Σ
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ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ
S O ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΡΤΙΟΥ ΝΟΗΜΑΤΟΣ ΖΩΗΣ '0 Επίκουρος καταγόταν*άπό τήνΤ Αττική καί γεννήθηκε στη Σάμο τό 341
π.Χ. Τά πρώτα γράμματα έμαθε από τον πατέρα του Νεοκλή πού ήταν γραμ
ματοδιδάσκαλος καί σέ ήλικία 14 έτών ακούσε φιλοσοφικά μαθήματα άπό τον Πλα
τωνικό Πάμφιλο καί τό Ναυσιφάνη ό όποιος δίδασκε τή φιλοσοφία του Δημοκρίτου.
Τό 323 πέρασε άπό την ’Αθήνα δπου έμεινε ένα χρόνο. Μη μπορώντας να ξαναεπιστρέψη στή Σάμο κατέφυγε στον Κολοφώνα κοντά στην ’Έφεσο, δπου παρέμεινε
12 ολόκληρα χρόνια καταγινόμενος μέ φιλοσοφικές μελέτης χωρίς ν’ άκούση κανέναν δάσκαλο. Τούτο τον έκανε νά διακηρύττη
δτι ήταν αύτοδίδακτος. Κατά τό 310 ίδρυσε
Σχολή στή Μυτιλήνη καί κατόπιν στή Λάμψακο. Τό 306 ήρθε στην ’Αθήνα δπου ίδρυσε
φιλοσοφική Σχολή. ’Επειδή δλα τά Γυμνάσια
καί οί Στοές είχαν καταληφθή άπό άλλους φι
λοσόφους, ό ’Επίκουρος αγόρασε ένα κήπο μέσα
στον όποιο δίδασκε. Γι’ αυτό καί οί οπαδοί του
ώνομάστηκαν « οί άπό τού κήπου )). 'Η Σχολή
του υπήρξε κάτι τό έπαναστατικό γιά τήν έποχή του, γιατί είχε καταργήσει κάθε διάκρισι άνάμεσα στους άνθρώπους. Μαθητές του ήσαν
άπ’ δλα τά κοινωνικά στρώματα : πλούσιοι,
δούλοι, γυναίκες, άκόμη καί έταΐρες, πού ζοΰσαν σέ άπόλυτη ισότητα, άλληλεγγύη καί άδελφοσύνη. ’Εδιδάσκοντο φιλοσοφία, καί ταυτόχρο
να δημιουργούσαν μιάν άτμόσφαιρα χαράς, φι
λίας καί έγκαρδιότητος. Γιά τό λόγο αύτό οί
άντίπαλοί του έπλασαν τό μύθο δτι στήν Σχολή
του διεπράττοντο όργια. Τούτο όμως δέν είναι
άληθές.
'Ο ’Επίκουρος ύπήρξε ΐσχυροτάτη φιλοσο
φική διάνοια. ’Έγραψε περί τά 300 συγγράμ
ματα άπό τά οποία δυστυχώς, ελάχιστα λείψανα διασώθηκαν. Τρεις επιστο
λές του πού βρέθηκαν ( ή προς 'Ηρόδοτον, ή προς Πυθοκλέα καί ή προς Μενοικέα ), αί « Κύριαι δόξαι » άποτελούμεναι άπό 40 άφορισμούς στούς οποίους συνο
ψίζει τή φιλοσοφία του, μιά συλλογή άπόψεών του μέ τον τίτλο « ’Επικούρου προσφώνησις », άνακαλυφθεΐσα τό 1888 καθώς καί μερικά άποσπάσματα άπό τό « Περί
φύσεως » σύγγραμμά, του, μάς δίνουν τό μέτρο τής μεγαλοφυίας τού φιλοσόφου.
'Ο « Κανών » στον οποίον διερευνοΰσε τά λογικά προβλήματα, τό « Περί φύσεως »
σύγγραμμά του πού άπετελεΐτο άπό 37 βιβλία, τό « Περί βίων » πού άπετελεΐτο
άπό 4 βιβλία, τό « Περί τέλους )> στο οποίον έκανε βαθυστόχαστους συλλογισμούς
Άναδημοσίευσις έκ τοϋ περιοδικού «Πειραϊκή - Πατραΐκή», τεύχος 42.
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περί τοϋ ύψίστου άγαθοϋ, δλα αύτά πού αποτελούσαν τήν ογκωδέστερη καί πιο πε
ριεκτική έργασία του, χάθηκαν.
'Ο ’Επίκουρος, θεωρεί τη φιλοσοφία ένέργεια, πού σκοπόν έχει νά άντιμετωπίζη τά πρακτικά προβλήματα της ζωής. « ’Ενέργειαν λόγοις καί διαλογισμοΐς τον
εύδαίμονα βίον περιποιοϋσαν », ( ή φιλοσοφία είναι ένέργεια ή οποία μέ σκέψεις
καί συζητήσεις μάς κάνει τή ζωή ευχάριστη ) λέγει. Σύμφωνα μέ τήν αρχή αυτή
πρωτεύουσα θέσι παίρνει το πρόβλημα τής εύδαίμονος ζωής ή δέ θεωρητική γνώσις
τοϋ « είδέναι » τοϋ Πλάτωνα καί ’Αριστοτέλη μπαίνει σέ δευτερεύουσα μοίρα.
Γι’ αύτό ό ’Επίκουρος καί οί μαθητές του δεν ήσχολοΰντο μέ τά άφηρημένα θεωρητι
κά προβλήματα άλλά μέ τις γνώσεις πού εξυπηρετούσαν πρακτικούς σκοπούς τής
ζωής. ' Η σπουδή τής λογικής καί τής διαλεκτικής, ελε, ε, μάς χρησιμεύουν γιά νά
μαθαίνουμε νά σκεφτόμαστε καί νά βρίσκουμε τήν άλήθεια. 'Η μελέτη καί γνώσις
των φυσικών φαινομένων μάς απαλλάσσει αήν ψυχή άπό το φόβο τών θεών, τις δει
σιδαιμονίες καί το φόβο τοϋ θανάτου. Διαιρεί τή φιλοσοφία σέ τρία μέρη : Το Κανικον ( Κανόνες ) πού άναφέρεται στά λογικά προβλήματα, το Φυσικόν πού εξετά
ζει τά φυσικά προβλήματα καί τό ’ Ηθικόν πού άσχολεΐται μέ τά ήθικά προβλήματα.
Στο σύγγραμμά του « Κανών » προσπαθεί νά βρή τό κριτήριο τής άληθείας.
'Ένα κανόνα μέ τον όποιο νά διακρίνουμε τήν άλήθεια άπό τό ψέμα. Διαφωνούσε μέ
τήν ’Αριστοτελική άποψι γιά τις μορφές πού παρουσιάζει ή σκέψις κατά τή λει
τουργία της. Καθώριζε σέ 4 τά κριτήρια τής άλήθειας : Τό « πάθος », τήν « αίσθησι »
τήν « πρόληψι » καί τή « φανταστική έπιβολή τής διανοίαε ». 'Όλα αύτά τά κριτή
ρια είναι διάφορες μορφές τής έναργείας. Πρώτος ό ’Επίκουρος έφεϋρε τό φιλο
σοφικό δρο « ένάργεια » μέ τον όποιον εννοούσε τά συναισθήματά μας πού άντανακλοϋν καί άναπαριστάνουν δλα έκεΐνα πού συμβαίνουν στον έξωτερικό κόσυ.ο.
Πρώτο σκαλοπάτι τήτ ένάργειας είναι τό πάθοε, δηλαδή τό συναίσθημα τής ήδονής
ή τής λύπης. Τό συναίσθημα αύτό μάς κάνει ικανούς νά άντιδροΰμε στις έπιδράσεις
τοϋ έξωτερικοϋ κόσμου, νά άποφεύγουμε τό κακό καί νά έπιζητοΰμε τό καλό. Δεύ
τερο είναι ή αίσθησις μέ τήν όποια φωτογραφίζονται στο υποσυνείδητό μας τά ο
μοιώματα « είδωλα » πού έκπέμπονται άπό τά εξωτερικά αντικείμενα. Αύτή ή
λειτουργία είναι παθητική καί άπεικονίζει τά άντικείμενα δπως άκριβώς είναι χωρίς
νά έπιφέρη σ’ αύτά καμμιά μεταβολή. Τρίτο, είναι ή πρόληψις, όρος πού εφευρέθηκε
έπίσης άπό τον ’Επίκουρο. Πρόληψι θεωρούσε τό αίσθημα πού μπαίνει στήν ψυχή
σάν είδωλο καί συγκρατιέται άπό τή μνήμη. Τό νά ρωτάμε νά μάθουμε γιά ένα πρά
γμα γιά τό όποιο έ'χουμε προκαταβολικώς κάποια άόριστη, έ'στω, γνώσι ( π.χ. τί
είναι θεός ή τί είναι τά φαντάσμ.ατα ) σημαίνει πρόληψι, « πιάνομεν προκαταβολι
κώς )), « προλαμβάνομεν » τά πράγματα. Ή νεωτέρα ψυχολογία τοποθετεί τό αίσθη
μα τής προλήψεως μεταξύ « έποπτείας καί νοήσεως ». Τέταρτο είναι ή φανταστική
έπιβολή τής διανοίας, πού κυρίως άναπτύχθηκε άπό τούς μαθητές του καί σημαίνει
τήν ικανότητα τοϋ άνθρώπου νά βλέπη τήν ουσία καί τών άοράτων άκόμη οντων.
Μέ τήν ένόρασι, δηλαδή, μπορούμε νά σχηματίζουμε άντίληψι τών οντων πού βρί
σκονται πέραν τών όρίων τής έποπτείας μας.
Ή περί φύσεως θεωρία του. Ό ’Επίκουρος έζησε σέ μιά έποχή δπου ή πείνα,
ή έξαθλίωσι καί ό φόβος ήταν μόνιμο καθεστώς. Ή Δημοκρατία είχε έξαφανισθή
καί οι άδιάκοποι πόλεμοι καί οί άπολυταρχίες έφερναν τή δυστυχία καί τό θάνατο
στούς άνθρώπους. Μέσα στήν κατάστασι αύτή έπεζήτησε νά συγκρότηση μιά φυσικη θεωρία μέ τήν όποία νά ένθαρρύνη καί νά γαληνέψη τήν ψυχή τών άδυνάτων.
Σάν τέτοια προτια,ά τήν περί άτόμων θεωρία τοϋ Δημοκρίτου, άπαλλαγμένη δμως
άπό τά ύποκειμενικά της στοιχεία. Άπέρριψε, δηλαδή, τήν περί ύποκειμενικότητος
τών αισθήσεων θεωρία ιοΰ Δημοκρίτου. Τά χρώματα, τά σχήματα, τά βάρη, οί γεύ
σεις, δέν είναι φαινομενικά οΰτε έχουν άνεξάρτητον δπαρξι, δπως ΐσχυρίζετο ό Δη
μόκριτος, άλλά άποτελοϋν συστατικά τοϋ σώματος. « 'Η αίωνία καί σταθερά φύσις
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του σώματος συναπαρτίζεται έξ δλων αυτών. «'Ως κίνητρο της φιλοσοφίας έπαιρνε
τδ φόβο καί την άνησυχία, δχι τον θαυμασμό καί την άπορία πού θεωρούσε ό ’Αρι
στοτέλης. «Εΐ μηθέν ήμας αί των μετεώρων ύποψίαι, ήνώχλουν, καί αί περί θανάτου,
μή ποτέ προς ήμας ή τι, έτι τε τό μη κατανοεΐν τούς δρους των άλγηδόνων καί των
επιθυμιών, ούκ αν προσεδεόμεθα φυσιολογίας ». ( "Αν δεν μάς ενοχλούσαν οί φό
βοι για τα συμβαίνοντα στον ουρανό καί ό φόβος τού θανάτου καθώς καί ή αδυναμία
μας να κατανοήσουμε τά δρια τών πόνων καί επιθυμιών, δέν θά μάς ήτο άναγκαϊον
να ασχοληθούμε μέ τά φυσικά φαινόμενα ). Στο σύμπαν, λέγει, υπάρχουν δύο στοι
χεία : ή όλη πού άποτελεΐται άπό άτομα καί ή οποία ούτε γεννιέται ούτε φθείρεται
καί « άναφής φύσις » τό κενό δηλαδή πού δέν πιάνεται. Ό κενός χώρος είναι άπει
ρος καί συνεπώς καί ή όλη είναι άπειρος. Διότι άν ή όλη ήταν πεπερασμένη μέσα
στήν άπέραντη έκτασι θά έμηδενίζετο. 'Η έσχατη ύποδιαίρεσι της όλης είναι τά
άτομα τά όποια δέν επιδέχονται άλλη ύποδιαίρεσι. Τά άτομα δέν είναι δμοια μεταξύ
τους οΰτε καί έχουν τις ίδιες ιδιότητες. Γι’ αύτό καί τά σώματα πού άποτελοΰνται
άπό τά άτομα δέν είναι δμοια μεταξύ τους οΰτε καί έχουν τις ίδιες ιδιότητες. Τά.
άτομα κινούνται κάθετα άλλα μέ έλαφράν άπόκλισι, « παρέκκλισιν » καί δχι παράλ
ληλα, έτσι εξηγείται, ό συνδυασμός καί ή σύγκρουσις μεταξύ των. 'Η άπόκλισις
αύτή *j ίνεται άπό τήν ίδια τήν έσωτερική φύσι τών άτόμων καί δχι άπό τήν έπίδρασι
εξωτερικών αιτίων. Οί συγκρούσεις τών άτόμων δημιουργούν στον κενό χώρο « πε
ριδινήσεις » άπό τις όποιες γεννιούνται τά. κοσμικά συστήματά μας. ’Ανάμεσα σ’ αύτά
τά κοσμικά συστήματα, στον κενό χώρο, υπάρχουν τά « μετακόσμια » πού κατοι
κούν οί θεοί. Τό σύμπαν δημιουργήθηκε άπό τήν αυτοδύναμη παρέκκλισι τών άτό
μων καί δχι άπό τούς θεούς. Γιατί πώς είναι δυνατόν νά θεωρήσουμε τή δημιουργία
τού κόσμου έργο άνώτερον δντων δταν βρίθει τόσων κακών καί άτοπων ; Οί θεοί
υπάρχουν γιατί τούς πιστεύουν οί άνθρωποι. Είναι δμως αιθέρια δντα, δέν άνακατεύτεύονται στις υποθέσεις τών άνθρώπων οΰτε ξέρουν τί θά πή θυμός, δολοπλοκία ή
εΰνοια, γιατί αυτές είναι άδυναμίες καί ελαττώματα πού δέν νοούνται σέ θεούς. Ζούνε
γαλήνιοι καί άτάραχοι μέσα στούς κενούς χώρους καί άποτελοΰν παράδειγα
τελειότητος σέ μάς τούς άνθρώπους. Διά της δοξασίας περί αύτοκινήσεως τών άτό
μων καί αυτοδύναμης δημιουργίας τού Σύμπαντος, ό ’Επίκουρος άπαλλάσσει καί τον
άνθρωπο άπό τό φόβο της ειμαρμένης καί άποδεικνύει τήν ελευθερία της βουλήσεως.
Δηλαδή άφού τό Σύμπαν δημιουργήθηκε μόνο του καί κινείται μέ δικές του εσωτε
ρικές δυνάμεις δίχως έξωκοσμικές—υπερφυσικές επιδράσεις, άρα καί ό άνθρωπος
πού είναι ένα κομματάκι τού Σύμπαντος δέν κατευθύνεται άπό άόρατες θεϊκές δυνάνάμεις άλλα σκέπτεται καί δρά αύτοβούλως. 'Η ψυχή είναι επίσης, όλη δπως καί τό
σώμα. Άποτελεΐται άπό άτομα λεπτά, στρογγυλ.ά καί πυρωμένα. Μετά, τό θάνατο
τού σώματος διαλύεται κι’ αύτή καί σκορπά στον άέρα.
Τό ήθικό μέρος της φιλοσοφίας του. Σκοπός της ζωής κατά τον ’Επίκουρο
είναι ή ευδαιμονία πού στηρίζεται στήν ήδονή. Μέ τήν λέξι ήδονή δμως δέν ένοοοΰσε
ένα άσωτο βίο άλλά μια ζωή ήρεμη καί ωραία πού νά. μήν ύποφέρη τό σώμα μας
πόνους καί νά μή ταράζουν τήν ψυχή μας βάσανα. « "Οταν ούν λέγωμεν ήδονήν τέ
λος ύπάρχειν ού τάς τών άσώτων ήδονάς καί τάς έν άπολαύσει κειμένας λέγομεν,
ώς τινες άγνοοΰντες καί ούχ όμολογοΰντες ή κακώς έκδεχόμενοι νομίζουσιν, άλλά τό
άλγεΐν κατά σώμα μήτε ταράττεσθαι κατά ψυχήν ». 'Ο άνθρωπος πρέπει νά άποφεύγη τά πάθη, τον παράφορο έρωτα καί τήν άσωτία, πρέπει νά άδιαφορή προς τή δό
ξα, τή φήμη καί τον πλούτο καί νά μήν άνησυχή άνοήτιος γιά τά μετά, θάνατο. 'Ο
θάνατος δέν είναι τρομερό πράγμα άφού δταν ζοΰμε δέν υπάρχει καί δταν έπέλθη
δέν τον νοιώθουμε γιατί παύουμε νά υπάρχουμε. "Ηθελε οί άνθρωποι νά κυριαρχούν
ται άπό άρετές καί κυρίως άπό τή σωφροσύνη πού μάς κάνει νά. χαλιναγωγούμε τις
επιθυμίες μας, τήν άνδρεία πού μάς κάνει ικανούς νά άντιμετωπίζουμε μέ θάρρος τά
βάσανά μας καί τό θάνατο, τή δικαιοσύνη πού κάνει δυνατήΆήν ωραία συμβίωσι
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ΟΙ Ευρωπαίοι έχουσιν, άνευ αμφιβολίας τίνος, παρατηρήσει δτι οί ’Αμερι
κανοί στρατιωτικοί εις τδ έξωτερικδν έξεδήλωνον διά τα ένθύμια ένα υπερβολικόν
καί απεριόριστον θαυμασμόν.
'Η κλίσις αΰτη, άβλαβης καθ’ έαυτήν, έδημιούργησεν έν τούτοις μετά τον πό
λεμον εν σοβαρόν πρόβλημα διά τάς άρχάς των 'Ηνωμένων Πολιτειών, έκ τοϋ γεγο
νότος δτι, μεταξύ των ένθυμίων, τά όποια οί στρατιώται προτιμοΰσιν είδικώτερον,
έπικρατεστέραν θέσιν κατέχουσι τά δπλα τά κατασκευασθέντα έν τώ έξωτερικώ.
Κατά τήν διάρκειαν των τεσσάρων τελευταίων έτών, είσήχθησαν ύπό τύπον
ένθυμίων πυροβόλα δπλα εις μέγιστον άριθμόν εις τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας: αυτό
ματα, τυφέκια, πιστόλια, περίστροφα καί μυδραλλιοβόλα—τά δπλα τά πλέον διαφο
ρετικά, τά όποια οί άνδρες μας ήδυνήθησαν ν’ άνακαλύψουν διαρκουσών των μετακινήσεών των από τόπου εις τόπον άνά τον κόσμον. Μεταξύ των δπλων, έκείνων τά
όποια έσχον τήν μεγαλυτέραν έπιτυχίαν παρά τοΐς Στρατιωτικούς, οίτινες έπέστρεφον εις ’Αμερικήν, ευρίσκει τις δύο Ευρωπαϊκά πιστόλια: τό αύτόματον πιστόλιον
τοϋ Γερμανικού στρατού τό κοινώς όνομαζόμενον «Ρ. 38» καί τό ’Ιταλικόν «Beretta» διαμέτρου τών 9Μ/Μ καί τών 7,65 Μ /Μ. Τά τελευταία τούτα είναι ιδιαιτέρως
περιζήτητα ούχί μόνον ένεκα τής έσωτερικής αυτών άξίας ώς δπλων, άλλ’ έπί πλέον
διότι είναι δυνατόν νά προμηθευθή τις εις τήν ’Αμερικανικήν άγοράν τά καλύτερα
προς τούτο πυρομαχικά (φυσίγγια).
Ούτως ή άλλως, σημαντικός άριθμός τών δπλων τούτων ήλλαξε ιδιοκτήτην
άπό της διακομίσεώς των παρ’ ήμΐν καί έντεΰθεν. Κακοποιοί έλαβον είς τήν κατοχήν
των έκ τών δπλων τούτων καί εις πολλάς περιπτώσεις, αί άρχαί άνεΰρον ήδη έξ αύτών κατά τήν διάπραξιν π.χ. έγκλημάτων καί κλοπών γενομένων μέ τό δπλον.
τών άνθρώπων καί τή φιλία πού είναι σπουδαίο γιά τήν μακαριότητα άγαθό. «Ώ ν
ή σοφία παρασκευάζεται εις τήν τού δλου βίου μακαριότητα, πολύ μέγιστον έστιν
ή τής φιλίας κτήσις ». ( Ά πό έκεΐνα πού επεξεργάζεται ή σοφία γιά τή μακαριότητα
τής ζωής, τό μεγαλύτερον είναι ή φιλία ). Στή φιλία, ό ’Επίκουρος, άποδίδει σπου
δαία σημασία καί μάλιστα τή θεωρεί άγαθό πού πρέπει νά βασιλεύη στις καρδιές
τών άνθρώπων δλης τής Οικουμένης. « 'Η φιλία περιχορεύει τήν οικουμένην κηρύττουσα δή πάσαν ήμΐν έγείοεσθαι έπί τον μακαρισμόν ». ( 'Η φιλία σύρει τό χορό
της πάνω σ’ δλο τόν κόσμο καί φωνάζει νά σηκωθούμε καί νά μακαρίσουμε ό ένας
τον άλλον ). Τις τέσσαρες αύτές άρετές τις θεωρεί άπαραίτητες γιά τήν εύδαιμονία
τών άνθρώπων. ’Εκείνοι δέ οί άνθρωποι πού κατέχουν αύτές τις άρετές είνα ι’ισά
ξιοι τών θεών. Τόση ήταν ή έπίδρασι τής ήθικής διδασκαλίας τοϋ ’Επίκουρου καί
. στούς κατοπινούς αιώνες ώστε 6 μεγάλος Πατέρας τής Δυτικής ’Εκκλησίας Αυγου
στίνος έγραψε δτι θά ήταν « διατεθειμένος νά προτιμήση μεταξύ δλων τών εΐδολωλατρών φιλοσόφων τόν ’Επίκουρο άν είχε κάμει λόγο περί άμοιβών καί ποινών κατά
τήν πέραν τού τάφου ζωήν ».
'Ο ’Επίκουρος πέθανε τό 270 π.Χ., σέ ήλικία 72 έτών. Παρά τούς φρικτούς
πόνους άπό τούς οποίους έδοκιμάσθη κατά τά τελευταία του χρόνια, παρέμεινε γα
λήνιος καί άτάραχος δπως σ’ δλη του τή ζωή. ’Αγαπήθηκε δσο κανείς άλλος δάσκα
λος άπό τούς μαθητές του καί υπήρξε πρότυπον άνθρώπου καί σοφού.
Λ. ΑΠΟΣΤ,
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'Η παρουσία των έν τη χώρα μας ήγειρε εν ιδιαίτερον πρόβλημα έξακριβώσεως
τοΰ είδους των πυροβόλων όπλων διά τά έγκληματολογικά έργαστήρια του έθνους
μας. ’Από πολλών ετών τό Έργαστήριον τοΰ F.B.I. κατήρτισε μίαν συλλογήν τύπων,
περιλαμβάνουσαν πλέον τών χιλίων διαφορετικών ειδών (δειγμάτων) πυροβόλων
όπλων καθώς καί μίαν συλλογήν συγκεντρώνουσαν δείγματα τών συνήθων έν χρήσει
πυρομαχικών.
Προ τοϋ δευτέρου παγκοσμίου πολέμου αί συλλογαί αύται συσχετίσεως έπέτρεπον τήν έξακρίβωσιν (ώς προς τον τύπον) σχεδόν οίουδήποτε αυτομάτου όπλου ή
πυρομαχικοϋ, χρησιμοποιηθέντος κατά τήν ώραν έγκλήματός τίνος είς οίονδήποτε
μέρος τής ’Αμερικής.
’Αλλά άμα ώς ήρχισαν εμφανιζόμενα όπλα κατασκευής εξωτερικού είς τάς υ
ποθέσεις έγκλημάτων οί τεχνικοί τοϋ F.B.I. άντελήφθησαν ότι ή συλλογή των δεν
ήτο πλέον επαρκής. Κατεβλήθησαν προσπάθειαι διά τήν προμήθειαν δειγμάτων έξ
έκάστου τύπου όπλου, βλήματος καί κάλυκος, άτινα θά ήτο ενδεχόμενον νά συναντηθώσι κατά τήν περίπτωσιν ένός έγκλήματός είς οίονδήποτε σημεΐον τοΰ εδάφους μας.
Ήδυνήθημεν νά έπιτύχωμεν δείγματα τών πολεμικών οπλών τών χρησιμοποιηθέντων ύπό τών ’Εθνών τών λαβόντων μέρος είς τον δεύτερον παγκόσμιον πόλεμον καί
νά συγκεντρώσωμεν άφ’ ετέρου μίαν σημαντικήν ποσότητα όπλων κατασκευασθέντων
έν ’Αμερική καί προοριζομένων διά τον τομέα τοΰ έμπορίου, άλλά τά όποια δεν είχον
έ'ως τώρα τεθή είς κυκλοφορίαν εί μή μόνον είς μικρόν άριθμόν.
Ή πρόοδος αΰτη τής υπηρεσίας έξακριβώσεως τοΰ είδους τών πυροβόλων
όπλων τοΰ ’Εργαστηρίου τοΰ F.B.I. καί τής συλλογής δειγμάτων τών έν χρήσει
υπαρχόντων πυρομαχικών, έχει ώς άποτέλεσμα τό νά έπιτρέπη είς τούς περί τήν
βλητικήν (balistigne) πραγματογνώμονας τοΰ F.B.I νά προβαίνωσιν είς έξέτασιν ένός έφθαρμένου πυροβόλου όπλου, ένός χρησιμοποιηθέντος βλήματος, ή ένός άπορριφθέντος κάλυκος, άτινα άνεκαλύφθησαν κατά μίαν έρευναν πέριξ ένός έγκλήματός
μή διαλευκαθέντος καί νά προσκομίσωσιν είς τούς άνακριτάς μίαν πολύτιμον ένδειξιν έπί τοΰ τύπου τοΰ όπλου τοΰ χρησιμοποιηθέντος πρόςδιάπραξιν τοΰ έγκλήματός.
’Εννοείται ότι, δέν ίσχυριζόμεθα ότι αί συλλογαί μας είναι πλήρεις. Τό Έρ
γαστήριον όμως τάς πλουτίζει έν ω μέτρω δύναται νά προμηθευθή τύπους νέους ή δια
φορετικούς όπλων καί πυρομαχικών καί θά έξακολουθήση προβαΐνον οΰτω έν τή
προσπάθεια νά προσφέρη τήν μεγαλυτέραν δυνατήν βοήθειαν^είς όλας τάς Άστυμομικάς 'Υπηρεσίας τής ’Αμερικής.
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1. Γενικά.
2. Μ εταχείρισις κατά την διάρκειαν τής κρατήσεω ς.
3. Μ εταχείρισις μ ετά την άπόλνσιν.
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1. Γενικά.
'Ο αλκοολισμός θεωρείται, γενικώς, ώς παράγων εγκληματικότητας. Έ ν
τούτοις δεν ώργανώθησαν εΐσέτι, συστηματικώς, εις τά σωφρονιστικά καταστήματα,
θεραπευτικά μέτρα άποτοξινώσεως.
'Η άναπτυσσομένη έρευνα, ήτις δύναται ν’ άποκληθή απολογισμός έλλείψεων
έπρεπε νά ένεργηθή, διότι άποτελεΐ τρόπον τινά, αυτοέλεγχον και διότι τά άποτελέσματά της είναι τοιαύτης φύσεως, ώστε νά έμφανίζωσι τάς δυσχερείας αίτινες ήμπόδισαν μέχρι σήμερον μίαν περισσότερον γενικευμένην δραστηριότητα.
Προέβην είς μίαν εύρυτάτην έρευναν καί αί πολλαπλαί εκθέσεις των Διευθυν
τών Καταστημάτων, τών ιατρών καί άνθρωπολόγοιν, της Κοινωνικής 'Υπηρεσίας
της Σωφρονιστικής Διοικήσεως καί τών διαφόρων οργανώσεων κοινωνικής άναπροσαρμογής, ύπογραμμίζουσι τήν ιδιαιτέραν προσοχήν ένός έκάστου έπί του σοβαρωτάτου τούτου προβλήματος, χωρίς όμως νά εύρεθή εΐσέτι μία ικανοποιητική λύσις αύτοϋ.
2. Μεταχείρισις κατά τήν διάρκειαν τής κρατήσεως.
'Ως έξάγεται έκ τών συλλεγεισών πληροφοριών, ό άριθμός τών περιπτώσεων
θεραπείας περιλαμβάνει όλιγωτέρους τών πέντε καί ούδένα υπόδικον. Μόνον έπιτροπαί τινες, συσταθεΐσαι εις Ψυχιατρικά Παραρτήματα, ήρχισαν νά λειτουργούν.
Αυται θέτουσιν ώς όρον διά τήν ύφ’ όρον άπόλυσιν τών αλκοολικών κρατουμένων,
τήν ύποχρέωσιν όπως υποβληθούν ουτοι εις θεραπείαν δι’ antabuse. Ή άπό μέρους
τού κρατουμένου άποδοχή τής ύποχρεώσεως ταύτης, είναι κατά γενικόν κανόνα,
προφορική. Ή θεραπεία άρχεται όλίγας ήμέρας προ τής άπολύσεως, είτε εντός
Ψυχιατρικού Παραρτήματος, είτε εντός Καταστήματος Κοινωνικής Άμύνης. Εις
τάς μετασωφρονιστικάς οργανώσεις άνατίθεται ή έπίβλεψις τής συνεχίσεως τής
θεραπείας εις τον ελεύθερον βίον. 'Ως διαπιστοΰται, ό άπολογισμός είναι πτωχό
τατος, εάν παραλβηθή κυρίως,* ό άριθμός τών ένεργηθεισών θεραπειών προς τον
άριθμόν τού συνόλου τών κρατουμένων, δστις άνέρχεται εις έξ χιλιάδας περίπου
(συμπεριλαμβανομένων καί τών έγκλειομένων άνωμάλων), έξ ών μέγα μέρος άποτελεϊται έξ εγκληματιών έπιδιδομένων καθ’ έξιν είς ύπερβολικόν πάτον.
'Η κατάστασις αΰτη δεν οφείλεται εις άδιαφορίαν τής διοικήσεως, άλλ’ εις τό
γεγονός, ότι ή διακρίβωσις καί ή θεραπεία τών αλκοολικών προσκρούουν, κατά τήν
διάρκειαν τής κρατήσεως, εις τό πρόβλημα τής συνεργασίας αύτών τούτοιν τών κρα
τουμένων, εις τάς δυσχερείας τάς οποίας παρουσιάζει ή κλινική παρατήρησις, είς τήν
θεραπευτικήν άξίαν τής μεταχειρίσεως, ώς καί εις τάς ύλικάς συνθήκας ύφ’ άς αυτή
δέον νά πραγματοποιηθή. Πάντα ταΰτα άντιπροσωπεύουν έν σύνολον αιτίων άτινα
πρέπει ν’ άναλυθώσι.
'Ο κ. Stefens, ιατρός άνθρωπολόγος, ύπηρετών είς τήν Φυλακήν τής Γάν
δης καί ό κ. Schrijvers, τής Φυλακής τού Merxplas, θέτουσιν όρθώς τή ζήτημα καί
θεωρώ ενδιαφέρον νά παραθέσω τά κυριώτερα σημεία τών έκθέσεών των:
Ό κ. Stefens λέγει:
1 Άναδημοσίευσις έκ της Σωφρονιστικής Έπιθεωρήσεως, τεύχος 5 - 6 .
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«'Η ένεργός συνεργασία του ασθενούς είναι απαραίτητος.
«Προηγούμεναι συζητήσεις μεταξύ κρατουμένων και ίατροΰ θά έπιτρέψωσιν
είς τον τελευταίου δπως λάβη γνώσιν της καταστάσεως. 'Ο κρατούμενος πρέπει
να γνωρίζη είς τί συνίσταται ή θεραπεία του καί ν’ άποκτήση την θέλησιν δπως άπαλλαγή τής προς τόν πάτον ροπής του. 'Η τοιαύτη άνάγκη άποκλείει αύτεπαγγέλτως
τούς διανοητικούς άσθενεΐς.
« Ή διά του antabuse θεραπεία άποτελεί μέρος μόνον τής δλης θεραπείας.
Αΰτη δέον νά περιλαμβάνη κυρίως μίαν πειραματικήν ψυχολογικήν έξέτασιν, μέέφαρμογήν διαφόρων τέστς (Wechter, Bellevue, Rorschach κ .λ.π .) ΐνα καταστή δυνα
τόν νά καθορισθή έάν ή προσωπικότης του έγκληματίου είναι ελαττωματική. Πρέ
πει λ.χ. νά διακρίνωμεν τον «άσταθή», δστις προσπαθεί νά «πνίξη» εις το οινόπνευμα
τά προβλήματά του, από τόν «άνήσυχον», δστις εμφανίζει όργανικάς άνεπαρκείας
καί είς τόν όποιον ή κατάχρησις τοϋ οινοπνεύματος αυξάνει όσημέραι, μέχρι του
σημείου νά έξελιχθή είς πραγματικόν τοξικομανή. 'Ο τελευταίος ούτος άπολυτροϋται
διά του οινοπνεύματος έκ μιας καταστάσεως κατωτερότητος είς ήν εύρίσκεται, άντιμετωπίζων τά ομαλά προβλήματα του καθημερινού κοινωνικού βίου. Τό είδος των
ασθενών τούτων επιδίδεται γενικώς καί καθημερινώς είς καταχρήσεις δυνατών άλκοολικών ποτών καί μετά πάροδον ολίγου χρόνου μεταβάλλεται είς ηθικόν καί κοι
νωνικόν ναυάγιον.
«Κατά την διάρκειαν τού Συνεδρίου τής Γενεύης, δπερ έλαβε χώραν κατ’
Αύγουστον 1955, μέ θέμα τήν πρόληψιν τού άλκοολισμοΰ, ό Dr Matrensen - Larsen,
ψυχίατρος έν Κοπεγχάγη, άπέδειξεν, δτι προ πάσης θεραπείας επιβάλλεται ή ενέρ
γεια ιατρικής έρεύνης είς τό οικογενειακόν περιβάλλον, έξ ου προέρχεται ό άλκοολικός. 'Η μεταχείρισις τούτου πρέπει νά έχει ύπ’ δψιν άπάσας τάς άνωμάλους δψεις
τής προσωπικότητάς του, πράγμα δπερ απαιτεί καί έτέρας έξετάσεις, ώς λ.χ. ήλεκ
τρο - εγκεφαλογράφημα ή ορμονικήν έξέτασιν. Πρέπει ν’ άνακαλυφθώσι τά ψυχικά
αίτια τά όποια άποτελοΰν τήν πηγήν κατωτερότητος τού άτόμου καί ωθούν τούτο είς
τόν πότον. ΓΙρό τής άπολύσεως, ό άσθενής δέον δπως ύποβληθή είς ειδικήν διαιτητι
κήν αγωγήν, ήτις ένέχει μεγίστην σημασίαν διά τήν συνέχισιν τής θεραπείας.
'Ο Dr Stefens καταλήγει:
«'Η θεραπεία διά τού antabuse δύναται νά θεωρηθή ώς σημαντικόν μέρος τής
θεραπείας δι’ ώρισμένους κρατουμένους. Δεν δύναται, έν τούτοις, νά θεωρηθή μόνον
ώς μία μορφή τής θεραπείας, ήτις πρέπει νά ένδιαφερθή δι’ δλας τάς δψεις τής προσωπικότητος. 'Η θεραπεία αυτή δύναται νά άρχίση προ τής άπολύσεως, αλλά κύριον
μέρος αύτής άνήκει είς τάς μετασωφρονιστικάς οργανώσεις».
Είς τό έρώτημα έάν τό Κατάστημα διαθέτει τά κατάλληλα μέσα διά τήν θερα
πείαν τών άλκοολικών ό Dr Stefens άπαντα καταφατικώς:
«Διαθέτομεν τό άναγκαΐον προσωπικόν καί κυρίως μίαν βοηθόν ψυχολόγον
διά τήν ένέργειαν τής έρεύνης τής προσωπικότητος. Διαθέτομεν μίαν αίθουσαν παρατηρήσεως είς τήν οποίαν δύναται νά άρχίση ή θεραπεία. ’Εντός ολίγου πρόκειται ν’
άποσπασθή άποκλειστικώς είς τό νεύρο - ψυχιατρικόν παράρτημα, μία κοινωνική
βοηθός, τοιουτοτρόπως δέν θά καταστή δυνατή ή ένέργεια τών άναγκαίων έρευνών
είς τό περιβάλλον τών ένδιαφερομένων. Διαθέτομεν μηχάνημα δι’ έξετάσεις ήλεκτροεγκεφαλογραφήματος. Είμεθα είς έπαφήν μετά τού βιοχημικού τμήματος τού Πανε
πιστημίου τής Γάνδης, ένθα δύνανται νά γίνωνται αί όρμονικαί έξετάσεις».
Τά συμπεράσματα αύτά ίσχύουσι, δυστυχώς, μόνον διά τήν Φυλακήν τής Γάν
δης, διότι τό πλεΐστον τών λοιπών Καταστημάτων στερείται, τόσον καταλλήλου
προσωπικού, δσον καί έπιστημονικοΰ ύλικοΰ. Ό Dr Scheijvers διαπιστώνει έπισης, δτι ή θεραπεία τών άλκοολικών δέν δύναται νά περιορισθή άπλώς είς μίαν νο
σηλείαν διά τού antabuse, άλλ’ δτι ή θεραπεία πρέπει ν’ άναληφθή έντός τού πλαι
σίου τής οργανικής προσωπικότητος τού άτόμου.
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’Επισύρει ιδιαιτέρως την προσοχήν επί της άνάγκης, όπως έξασφαλισθή ή
συναίνεσις τοϋ νοσηλευομένου καί έπί των εγγυήσεων δι’ ών πρέπει νά περιβληθή
ό ιατρός, προ της θεραπείας.
Κατά τον Dr Schrijvers επιβάλλονται αί κάτωθι παρατηρήσεις:
«'Η διά τοϋ antabuse θεραπεία επ’ ούδενι λόγω δύναται νά ένεργηθή άναγκαστικώς. Πρέπει ν’ άνατίθεται κατηγορηματικώς εις πάσαν θεραπείαν έπιβαλλομένην άναγκαστικώς.
«'Η άρχή ήτις, είτε κατόπιν δικαστικής άποφάσεως, εϊτε κατόπιν άποφάσεως
της επιτροπής τοϋ ψυχιατρικού παραρτήματος, επιβάλλει εις έν άτομον μίαν άντιαλκοολικήν θεραπείαν, παραβαίνει τον ήθικόν νόμον, τοσούτω μάλλον καθόσον ή
θεραπεία αυτή δεν είναι άμοιρος κινδύνων. . Δύναται νά παρουσιασθή περίπτωσις
αιφνίδιου θανάτου.
«Δύναται νά γίνουν άποδεκτοί προς θεραπείαν μόνον εκείνοι οί όποιοι αίτοϋσι
τοϋτο οΐκειοθελώς, άφοΰ προηγουμένως διεφωτίσθησαν έπί τοϋ άντικειμένου τής θε
ραπείας καί έλαβον γνώσιν περί των κινδύνων τούς οποίους περιλαμβάνει αΰτη.
«'Υπήρξαν περιπτώσεις εις τό Μέρξπλος, καθ’ ας κρατούμενοι ήτήσαντο οΐκειοθελώς όπως ύποβληθώσιν εις θεραπείαν διά τοϋ antabuse, όταν όμως ήρωτήθησαν
έκ νέου, διεπιστώθη, ότι ένήργησαν ουτω μέ τον σκοπόν όπως άποδείξωσι κατά τήν
ένώπιον τής έπιτροπής τοϋ Ψυχιατρικού Παραρτήματος προσαγωγήν των, τήν προ
σπάθειαν ήν ήθέλησαν νά καταβάλωσι διά νά καταπολεμήσωσι τήν κακήν των έξιν.
Εις τήν πραγματικότητα, ούτοι έπεδίωκον εις τό νά δημιουργήσουν μίαν ευνοϊκήν
ατμόσφαιραν, έν οψει όπως επιτύχουν τήν ύφ’ όρον άπόλυσίν των. Δεν δύναται λοι
πόν νά θεωρηθή, ότι εις τάς περιπτώσεις ταύτας έπρόκειτο περί αυθορμήτων αιτήσεων».
3. Μεταχείρισις μετά τήν άπόλυσίν.
Αί ύπηρεσίαι μετασωφρονιστικής μερίμνης φρονοΰν ότι ή έπί τοϋ προκειμένου
άρμοδιότης των είναι τελείως σχετική, δεδομένου ότι ή θεραπεία των άλκοολικών
υπερβαίνει κατά πολύ τό πλαίσιον των δραστηριοτήτων μιάς κοινωνικής υπηρεσίας,
ήτις μόνον έν Ιργον συμβουλευτικόν ή προστατευτικόν δύναται ν’ άναλάβη. ’Επί τοϋ
προκειμένου όμως εχομεν μίαν περίπτωσιν θεραπείας καθαρώς ιατρικού χαρακτήρος.
'Η γενικωτέρα καί περισσότερον απόλυτος διαπίστωσις ήτις προκύπτει έκ
των παρατηρήσεων τοϋ ιατρικού τμήματος τοϋ 'Υπουργείου καί των γραφείων κοι
νωνικής άναπροσαρμογής, είναι ότι πάν μέτρον λαμβανομένον, άνευ προηγουμένης
συγκαταθέσεως καί ένεργοΰ συνεργασίας τοϋ ένδιαφερομένου, είναι έκ των προτέρων
καταδικασμένον εις μίαν ταχυτέραν ή βραδυτέραν άποτυχίαν. Δεν είναι οθεν νοητόν,
ότι ύφίσταται πιθανότης θεραπείας δι’ ένα άλκοολικόν όστις δεν έπιθυμεΐ πραγματικώς
ν’ άπαλλαγή τοϋ πάθους του.
Τοιαύτη είναι κυρίως ή περίπτωσις, καθ’ ήν ή θεραπεία έπιβάλλεται υπό τον
όρον τής άπολύσεως ή οσάκις άσκεΐται πίεσις έπί τοϋ άπολυομένου όπως ύποβληθή
εις τοιούτου είδους θεραπείαν.
Κατ’ ΐσχυρότερον λόγον, ή θεραπεία ούδεμίαν δύναται νά έχη χρησιμότητα όταν
άναλαμβάνεται παρά τήν θέλησιν τοϋ ένδιαφερομένου, έ'στω καί αν ούτος, φαινομενι
κής, παρέχει τήν συναίνεσίν του, άποσκοπών οΰτω εις τήν άπόκτησιν ένός ευεργετικού
μέτρου.
Τούναντίον, άποτελέσματα θετικά καί σταθερά έσημειώθησαν, άλλ’ εις έξαιρετικάς περιπτώσεις, προκειμένου περί άτόμων έπιθυμούντων πράγματι όπως θεραπευθώσι καί κατεχόντων εις επαρκή βαθμόν μίαν διορατικότητα καί μίαν ψυχικήν
ισορροπίαν διά ν’ άναλάβωσι καί νά έξακολουθήσωσι τήν θεραπείαν των, συμβάλλοντες
εις ταύτην δι’ όλης τής ένεργητικότητός των καί τής καλής των θελήσεως.
Πολλάκις, άλκοολικοί έγκληματίαι ύπεβλήθησαν εις θεραπείαν διά τοϋ an
tabuse, είτε οΐκειοθελώς, είτε τή προτροπή ένός μέλους τής οΐκογενείας των ή τοϋ
κοινωνικού βοηθού, όστις είχεν άναλάβει τήν κηδεμονίαν των.
/
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Παρά το γεγονός, ότι. εις τοιαύτας περιπτώσεις ή συναίνεσις του ενδιαφερομέ
νου έδόθη έν πλήρει καλή πίστει προς τήν άκολουθητέαν θεραπείαν, αί άποτυχίαι
έπήρχοντο ταχέως καί εις μέγα ποσοστόν, αί έπιτυχίαι δ’ ήσαν τελείως προσωριναί
καί αί ύποτροπαί συνηθέσταται.
’Επετεύχθησαν έν τούτοις έ'νια ικανοποιητικά άποτελέσματα, χάρις εις τήν
πραγματικήν συνεργασίαν τοϋ ένδιαφερομένου καί τοϋ οικογενειακού του περιβάλ
λοντος. Παρετηρήθη έπί τοϋ προκειμένου, ότι ή συμβολή τής συζύγου ή ένός στενού
συγγενούς δύναται, εν τινι μέτρω, νά ύποβοηθήση εις τήν έπιτυχίαν τής θεραπείας,
αν καί αυτή έξαρτάται κυρίως έκ τής προσωπικότητος τοϋ ατόμου.
'Η ΰπαρξις έξ άλλου διανοητικών μειονεξιών ή άνωμαλιών εις πολλούς άλκοολικούς έγκληματίας, (τό πλεΐστον έξ αυτών κρατούνται κατ’ έφαρμογήν τοϋ νόμου
περί κοινωνικής άμύνης), καθιστά λίαν εκδηλα τα άποτελέσματα τής θεραπείας.
’Επίσης, ή έ'νδεια τοϋ κοινωνικού περιβάλλοντος, άποτελεΐ πολλάκις μίαν δυσ
χέρειαν, έτι δέ έν έμπόδιον εις τήν κατάρτισιν μιας κανονικής θεραπείας, τήν οποίαν
ό ένδιαφερόμενος άδυνατεΐ ν’ άκολουθήση διά τών ιδίων του μέσων.
Είς περιπτώσεις άλκοολικών έκδιωχθέντων ύπό τής οικογένειας των, τό νέον
κοινωνικόν περιβάλλον, μέ όλους τούς πειρασμούς του, άσκεΐ μίαν έπίδρασιν τοσοϋτον
ίσχυράν, δεδομένου ότι τό άτομον δέν ευρίσκει έτερον τρόπον χαλαρώσεως ή διαφυγής,
άπό τοϋ νά συχνάζη είς κέντρα καταναλώσεως οινοπνευματωδών ποτών.
’Ανεξαρτήτως τών γενικών συμπερασμάτων άτινα έξετέθησαν άνωτέρω, δέον
όπως άναφερθώσι καί άλλαι αίτίαι άποτυχίας τής θεραπείας διά τοϋ antabuse.
Αδται άποτελοΰν έξάρτημα αύτής ταύτης τής φύσεως τοϋ φαρμάκου. Ύπεγραμμίσθη
ότι ή άποτελεσματικότης του ποικίλλει άναλόγως τών ατόμων καί ότι είς ώρισμένας
περιπτώσεις είναι λίαν περιωρισμένη.
'Όταν ό άσθενής λαμβάνει μόνος του τό antabuse, δυνατόν ήθελημένως ή μή,
νά λησμονήση τήν λήψιν του καί τότε, μόνον έν περιβάλλον μέ κατανόησιν καί προ
σοχήν δύναται νά βοηθήση αυτόν είς τήν προσπάθειάν του. "Οταν όμως οδτος διαβιοΐ
μόνος, οφείλει νά έπιδείξη μίαν πραγματικήν δύναμιν χαρακτήρος, διά νά λαμβάνη
έλευθέρως έν φάρμακον τό όποιον θά τόν άποστερήση μιας εύχαριστήσεως καί θά
άποτελή δι’ αύτόν έναν έξαναγκασμόν.
’Εξ άλλου, ή θεραπεία δέν έχει ώς αποτέλεσμα τήν άναστολήν τής διαθέσεως
προς πόσιν οινοπνευματωδών ποτών. Τό μόνον θετικόν άποτέλεσμα όπερ έπιτυγχάνεται
είναι ή πρόκλησις δυσαρέστων άντιδράσεων έάν ό ύπό θεραπείαν έπιδοθή είς τόν πότον.
Ό άλκοολικός έγκληματίας οφείλει τότε νά έξακολουθήση τήν θεραπείαν του
μέ όλονέν καί περισσοτέραν έπιμονήν καί ύπομονήν, αίτινες όμως τελικώς έπιφέρουσι
συνήθως μίαν κόπωσιν καί μίαν άπογόήτευσιν.
’Εξ άλλου, διεπιστώθη συχνάκις, ότι οί άπολυόμενοι έγκληματίαι, άντιμετωπίζοντες έκ νέου τά ψυχολογικά προβλήματα καί τάς δυσχερείας προσαρμογής των άτινα
υπήρξαν ή αρχή τοϋ θλιβερού των πάθους, μή δυνάμενοι ν’ άντεπεξέλθωσι προς
τήν πραγματικότητα, έπαναπίπτουν έκ νέου είς τόν πότον, ένώ κατά τήν διάρκειαν
τής κρατήσεώς των ή αμέσως μετά ταύτην, είχον έπιχειρήσει μίαν θεραπείαν, κι
νούμενοι έξ άορίστων διαθέσεων.
Τέλος, πλεΐστα άτομα, αν καί έπεθύμουν νά βελτιώσουν τήν κατάστασίν των,
ήναγκάσθησαν νά διακόψουν τήν θεραπείαν των, διότι αΰτη προεκάλεσε είς αύτά
φυσιολογικάς διαταραχάς κατά τό μάλλον ή ήττον σοβαράς, παρά τό γεγονός ότι δέν
κατέστη δυνατόν νά διαπιστωθή έπακριβώς ή παραμικρά άντένδειξις.
Αί παρατηρήσεις τών κοινωνικών βοηθών ύπογραμμίζουσι τά μειονεκτήματα
τά προερχόμενα ένίοτε έκ τής θεραπείας διά τού antabuse. Αυτή δέν άποβλέπει οΰτε
είς τήν διακρίβωσιν οΰτε είς τήν θεραπείαν τών βαθυτέρων αιτίων τού άλκοολισμοΰ.
'Απλώς καί μόνον έξαλείφει τά άποτελέσματα, άλλ’ ευθύς ώς ή θεραπεία διακοπή
ή έγκαταλειφθή, ή υποτροπή είναι άναπότρεπτος.
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Εις άς περιπτώσεις ό άλκοολισμός οφείλεται εις συμπτωματικά ή περαστικά
αίτια, δύνανται νά έπιτευχθώσι θετικά άποτελέσματα έάν ό άσθενής κατορθώση νά
λάβη έπίγνωσιν των αιτίων άτινα ώθοΰν αύτόν προς τον πάτον καί δεχθή νά συζητήση τά προβλήματά του μέ τον κοινωνικόν βοηθόν. Βασιζόμενοι έπί τής καλής
θελήσεως τοϋ ένδιαφερομένου, δυνάμεθα νά βοηθήσωμεν αύτόν εις τό νά έπιλύση
τάς δυσχερείας του καί διά του τρόπου τούτου νά τον άπολυτρώσωμεν τοϋ πάθους του.
Τούναντίον, όταν ό άλκοολισμός άποτελεΐ μίαν διέξοδον δ^ έτερα βαθύτερα
προβλήματα καί περισσότερον άπομεμακρυσμένα ή όταν άποτελεΐ τήν έξωτερικήν
έκδήλωσιν μιας άνισυρροπίας ή ψυχικών διαταραχών, τότε εύκταΐον είναι όπως τό
άτομον ύποβληθή οίκειοθελώς εις μίαν ψυχοθεραπείαν, ήτις, κατ’ άσφαλέστερον τρό
πον θά δυνηθή νά προσανατολίση αύτό προς μίαν ομαλήν ή τούλάχιστον ανεκτήν
συμπεριφοράν. Έ ν τή περιπτώσει ταύτη ή θεραπεία πρέπει νά είναι έργον μιας όμάδος άποτελουμένης έκ τοϋ ίατροΰ, τοϋ ψυχολόγου καί τοϋ κοινωνικοΰ βοηθοΰ.
Τό γε νΰν έ'χον καί προς περιορισμόν τών δαπανών, ή άντιαλκοολική θεραπεία
άναγκαστικώς γίνεται, κατά κανόνα, έκτος Καταστήματος καί άνευ έπαρκών έγγυήσεων ΐατρικοΰ έλέγχου, γεγονός όπερ μειώνει ήδη τάς πιθανότητας έπιτυχίας. Ή
ελλειψις θεραπείας διά καταλλήλου ψυχοθεραπείας, οχι μόνον μειώνει άκόμη περισ
σότερον τά άποτελέσματα άλλά δυνατόν ν’ άποτελέση καί κίνδυνον.
Συνέβη πράγματι, ότι ή αποχή άπό τον πότο,ν, ύπό τήν έπίδρασιν άλκοολικής
θεραπείας, έδημιούργησεν ετερα μέσα διαφυγής έκ τής πραγματικότητος καί συνεπώς
νέα προβλήματα (χρήσις ναρκωτικών, πάθος χαρτοπαιξίας κ .λ.π .)
"Ετερος κίνδυνος δύναται νά προκληθή έκ τής άπερισκέπτου έφαρμογής άντιαλκοολικής θεραπείας, ιδία όταν'είς οικείος, έν τή έπιθυμία του όπως θεραπεύση έν
άτομον έκ τοϋ πάθους του, δίδει εις αύτό, έν άγνοια του, δισκία antabuse.
Ή χρησιμοποίησις τής μεθόδου ταύτης διεπιστώθη εις πολλάς περιπτώσεις,
κυρίως εις μη έξελιγμένα κοινωνικά στρώματα, είναι δέ προφανές ότι έπί τοϋ προκειμένου δέν είναι δυνατόν νά γίνη λόγος περί προηγουμένης ιατρικής έξετάσεως, ούδέ
περί κανονικής παρακολουθήσεως δυναμένης νά έπιτρέψη τήν διαπίστωσιν τών άποτελεσμάτων τοϋ φαρμάκου.
Ά πό οικονομικής άπόψεως, δέον νά σημειωθή ότι ούδέ ή θεραπεία διά τοϋ an
tabuse, ούδέ ή ψυχοθεραπεία αναλαμβάνονται ύπό διαφόρων άσφαλιστικών ταμείων
καί συνεπώς ό άσθενής οφείλει νά καταβάλη έξ ιδίων του άπασαν τήν ιατρικήν καί φαρ
μακευτικήν δαπάνην. Έάν δέν εύρίσκεται εις καλήν οικονομικήν κατάστασιν, τό ζή
τημα τοΰτο δύναται ν’ άποτελέση έμπόδιον διά τήν πραγματοποίησιν τής θεραπείας.
Βεβαίως, τά κέντρα διανοητικής υγιεινής, έπιτρέπουν έν τινιμέτρω,τήνάπάλυνσιν τών έν λόγω δυσχερειών, διά τής έξασφαλίσεως δωρεάν τών έξετάσεων καί τοϋ
ΐατρικοΰ έλέγχου, πλήν όμως τά εύεργετήματα ταΰτα ύφίστανται μόνον εις μεγάλας
πόλεις ένθα λειτουργοΰν παρόμοια κέντρα. Έ ξ άλλου ή αγορά τοϋ φαρμάκου βαρύ
νει πάντοτε τον ένδιαφερόμενον.
"Οσον άφορά τήν θεραπείαν διά ψυχοθεραπείας καί μίαν ένδεχομένην παραπο
μπήν εις ψυχιατρικόν κέντρον, ταΰτα άπαιτοΰν υπέρογκους δαπάνας, καί περιορί
ζονται συνεπώς εις άτομα διαθέτοντα έπαρκεΐς πόρους, πράγμα τό όποιον σπανιώτατα συμβαίνει εις τούς αλκοολικούς έγκληματίας.
Συνάγεται όθεν, έκ τών συλλεγεισών πληροφοριών, οτι ώς έχουσι σήμερον τά
πράγματα, αί πιθανότητες θεραπείας τών άλκοολικών έγκληματιών είναι εΐσέτι τε
λείως άδηλοι, άφ’ ένός μέν λόγιο τοϋ πρόσκαιρου χαρακτήρος τής θεραπείας, ήτις
δέν καταπολεμά τά αίτια τοϋ άλκοολισμοΰ άλλά μόνον τά άποτελέσματά του καί άφ’
έτέρου λόγω τής ύπάρξεως συνήθως προβλημάτων ώθούντων προς τον άλκοολισμον,
άτινα μόνον ή ψυχοθεραπεία δύναται νά έπιλύση έφαρμοζομένη παραλλήλως προς το
antabuse.
(Σ υνεχίζεται)

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Άοτυφύλαξ διασώζει λουόμενον
από πνιγμόν
Ί 'τ ζ ο

Δοκίμου Ύπαστυνόμου κ. Σ . ΠΗΛΟΥ

» ...Π ά ν ω στό αϊσθημ,α τής ’Αγάπης πρός τόν π ο λίτη,
έστηρίχθη καί στηρίζεται ολόκληρο τό Οικοδόμημα πού λέ
γεται « ’Α στυνομία Π όλεων», καί στην κορυφή το υ κυματί
ζ ε ι, σάν ιερό έμβλημα, τής Χ ριστιανικής ’Αγάπης τό ατί
μητο Λάβαρο».
( ’Από ομ ιλία τοΰ Δ/ντοϋ κ. Ν. ’Α ρχιμανδρίτου)

*
’Ιούνιος 1959
...Είναι σούρουπο... Σιγά-σιγά νυχτώνει... 'Ο απέραντος πίνακας τής καλο
καιριάτικης φύσης γιομίζει σκούρες πινελιές... "Ενα γκρίζο πέπλο πέφτει άνάλαφρα
πάνω στη γη... Καί την πλημμυρίζει σκιές...
'Η πρεμιέρα της νύχτας δπου νάναι θ’ άρχίση... καθώς ή πολυάριθμη ορχή
στρα των κρυμένων στις φυλλωσιές των δέντρων, πουληών, δίνει την εναρκτήρια
συναυλία τής πρώτης πράξης...
Χειροκροτούν άνυπόμονα τά κλαριά των δέντρων, σπρωγμένα άπ’ τ ’ άνάλαφρο, δροσιστικό άεράκι τοΰ δειλινού...
Καί πάνω στό θεωρείο τοΰ Ουρανού ένα λαμπερό άστέρι καταλαμβάνει μέ
άξιοπρέπεια τή θέση του... "Υστερα άλλο... κι’ άλλο...
Μεγάλο κοσμικό γεγονός, κι’ απόψε θά τό τιμήμη μέ την... 'Υψηλή παρουσία
της ή Α.Μ. ή Βασίλισσα τού Στερεώματος... 'Η έ'νδοξη σελήνη των 15 ήμερων...
Καί ν ά ! Σέ λίγο, πέρα στό τελευταίο σύνορο τής γής, τό βασιλικό άρμα κάνει
τήν έμφάμισή του... Κι’ όλα υποκλίνονται μπροστά το υ...’Άξαφνα όμως σωπαίνουν...
χλωμιάζουν... κρατούν τήν άναπνοή τους... Ό παράξενος σκηνοθέτης τής νύχτας
σβήνει κάθε φως, κρύβει δπως-οπως τά σπίτια, τά δέντρα, τις βουνοκορφές, καί
στήνει τά φτηνά ντεκόρ τής πρώτης πράξης...
Πένθιμη είναι ή έναρξη... Έ να πονεμένο μυστήριο άγγαλιάζει τήν πλάση...
Ή μέρα αργοπεθαίνει... Ή μέρα ξεψυχά...
Μα ή γή δέν πρόλαβε νά μείνη ούτε στιγμή άκυβέρνητη... Δίχως εκλογές καί
φασαρίες ανέβηκε στό θρόνο της ή Νύχτα...
’Έτσι περίπου άρχίζει τό έργο... ’Έργο γιά τούς λίγους καί διαλεχτούς...
Γιά όσους μπορούν νά καταλάβουν τή γλώσσα των πουληών καί τών άστρων... τής
θάλασσας καί τών κάμπων... τής νύχτας καί τής σιωπής... Νυχτώνει... "Ολο νυ
χτώνει... Είναι ή στιγμή πού λατρεύω, πού έχω τρελλά έρωτευθή... Κάποιος άγνω
στος θεός ξεπετάγεται πανέμορφος άπό τά βάθη τού είναι μου... Καί φέρνει στήν
καρδιά μου ταπείνωση, γαλήνη, χίλιους δυο ρεμβασμούς...
Ά π ’ τήν μικρή λιθόστρωτη ταράτσα τού φτωχικού μου σπιτιού, πού βρίσκεται
σκαρφαλωμένο πάνω στό λοφίσκο μιας απόμερης γειτονιάς, ρίχνω μιά ύστερη ματιά
κατά κάτω... κατά τήν πόλη πού βυθίζεται μέσα στά σκοτάδια... πού εξαφανίζεται
δίχως άντίσταση... πού υποτάσσεται άμίλητη στή μοίρα της...
Βλέπω τά πρώτα μικρούτσικα φωτάκια πού άνάβουν ενα-ένα πάνω της, σάν
χιλιάδες γρί-γρί, στή μέση τοΰ άνοιχτοΰ πελάγους.
Ρουφώ τις εύωδιές τών κήπων της... άφίνω νά μοΰ χαϊδέψη τό πρόσωπο τό
δροσερό άεράκι τού λοφίσκου... κι’ ύστερα ξεχνιέμαι σέ ένα σωρό γαλάζιες ονειρο
πολήσεις...
Μά, έξαφνα... ρυθμικά βήματα ταράζουν τό ρεμβασμό μου... Στρέφω νευρια-
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σμένος, καί βλέπω δυο άστυφύλακες πού περνούν έξω άπ’ το σπίτι μου, περιπολώντας στή γειτονιά μου...
Περπατούν άργά-άργά, ήρεμα... Δέν βιάζονται. Πόσο άσυνήθιστη εικόνα
για τήν τρελλή καί γρήγορη έποχή μας... Καλησπερίζουν τούς συνανθρώπους τους,
ρίχνουν κάπου-κάπου τό φως των φαναριών τους σέ πόρτες καί σέ αύλές, κι’ ύστερα
άμίλητοι συνεχίζουν τό δρόμο τους... Τούς βλέπω ν’ άπομακρύνωνται, καί ή καρδιά
μου σκιρτά...
Αύτοί οί δυο άστυφύλακες δέν είναι απλώς δυο καλοί συνάνθρωποί μου...!
Είναι κάτι πολύ-πολύ πάρα πάνω... ’Αντιπροσωπεύουν ολόκληρη τήν πίστη μου,
τα ιδανικά μου δλα... Τούς βλέπω καί τούς καμαρώνω... Τούς βλέπω καί νοιώθω
περηφάνεια γιατί είμαι συνάδελφός τους... Τούς βλέπω καί θυμάμαι τόσα όμορφα
πράγματα! ! !
Καί πρώτα άπ’ δλα θυμάμαι τό ημερολόγιό μου, πού τό έχω ξεχάσει τον τε
λευταίο καιρό...
Τ’ άνοίγω, καί μέ πολλή συγκίνηση γράφω μια άκόμα άληθινή σελίδα, παρ
μένη άπ’ τή ζωή τού άστυφύλακα, τού πανέμορφου καί ήρωικοΰ αύτοΰ άγωνιστή
τής κοινωνικής ζωής... Αύτοί οί δυο άστυφύλακες μοΰ θύμισαν μιαν είδηση πού διά
βασα χτες στις έφημερίδες... μιαν είδηση λακωνική καί μέ μικρά γράμματα, γραμ
μένη στήν τελευταία σελίδα, μέ τίτλο «ΑΣΤΥΦΥΛΑΞ ΔΙΑΣΩΖΕΙ ΛΟΥΟΜΕΝΟΝ
ΑΠΟ ΠΝΙΓΜΟΝ...».
Χαίρω, πολύ χαίρομαι, πού αύτήν τουλάχιστο τή φορά θ’ άναφέρω καί τό
ονομά του... ’Απόψε δέν θά μάς άπασχολήση ένας «άστυφύλακας,» άλλά είδικώτερα
ό άστυφύλακας ΚΒ' 52 (14.413) Μαστοράκος Άνδρέας τοΰ Δημητρίου , γιατί
έτσι λέγεται ό πρωταγωνιστής τής ιστορίας έτούτης...
Κι’ είναι μιά ιστορία άπλή καί άνθρώπινη, πού αρχίζει κάπως έ'τσι :
...Είναι άπόγευμα Παρασκευής... μιά από τις πρώτες μέρες τού ’Ιουνίου...
Ή ώρα είναι τέσσερις περίπου...
'Ο ήλιος άπό ψηλά μαστιγώνει άλύπητα τήν πυρωμένη άπό τή λάβα τοΰ
μεσημεριού γή... Δέν είναι νά βγής νά περπατήσης έξω τέτοιαν ώραν... Στιγμή
κατάλληλη, μοναδική γιά ύπνο, μιά κι’ είναι μιά άπό τις πιο νευραλγικές τής καλο
καιρινής μεσημβρινής ήσυχίας.
’Έτσι, μέ κατάκλειστα τά μπαντζούρια καί άνοικτά τά τζάμια άπό μέσα, οί πιο
πολλοί άνθρωποι άναπαύονται στή σκιά τού δροσερού δωματίου τους, ενώ, έξω στο
δρόμο, έπόνεσε τό χέρι τού παγωτατζή νά δίνη «κρέμες» καί «σοκολάτες» σ’ αύτούς
πού λούζονται στις γραφικές άκτές τής πατρίδος μας.
Μιά τέτοια δμοφη άκτή είναι καί ή άκτή Θεμιστοκλέους στον Πειραιά...
καί έτούτη τή στιγμή είναι γιομάτη κόσμο... Αύτή ή ζέστη δέν σ’ άφίνει δικαίωμα
εκλογής... "Η ύπνο, ή θάλασσα... Έ τσ ι χωρίζονται οί άνθρωποι σέ δυο ειρηνικά
στρατόπεδα... Στούς κοιμισμένους καί στούς λουόμενους. Οί πρώτοι είναι ήσυχοι,
ξένοιαστοι, ονειρεύονται...
Οί δεύτεροι όμως;.. "Αχ! Αύτή ή θάλασσα... Αύτή ή θάλασσα «ή μεγάλη καί
εύρύχωρη» μέ τά άμέτρητα έρπετά τής Γραφής τά «ζώα μικρά μετά μεγάλω ν!!!...» .
Αύτή ή θάλασσα!!!... Είναι ή πανάρχαιη έρωμένη τοΰ λαού μας... Τον πλά
νεψε κάποτε μέ τά σκέρτσα της, τούκανε μάγια μέ τή βοήθεια τοΰ Ποσειδώνα, γέ
μισε τήν καρδιά του λαχτάρα γιά τά κάλλη της... Καί άπό τότες ίσαμε σήμερα δέν
έλειψε ποτές άπ’ τή ζωή του... Κάτω άπ’ τον άσπροκέντητο ούρανό τοΰ πελάγους,
άνάμεσα στούς γλάρους καί τά δελφίνια, μέ νοσταλγικό άκκοπαναμέντο τού Όρφέα
τή μυθική λύρα, έφτειαξεν ό λαός μας τά όνειρά του καί τ ’ άπλωσε στήν καταγάλανη
άπεραντωσύνη τής θάλασσας, πού τον περιτριγυρίζει.. Θές ή μυθολογία, θές ό ρο
μαντισμός, θές ή δίψα τής περιπέτειας ή τό ξεχείλισμα τής ζωτικότητάς του τον
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έσπρωξε μες τοΰ Αιγαίου τά νερά... Νά βολοδέρνη σαν τούς έκδικητές της Τροίας, να
παλεύη μέ τή μανία του ύγροΰ στοιχείου σαν τούς συντρόφους του Όδυσσέα, νάχάνη
καί νά κερδίζη μάχες, άμέτρητες μάχες,για την συντήρηση καί την ιστορία του...
"Ετσι γεννιώνται οί άποικίες... "Ετσι γεννιέται ή Μεγάλη Ελλάς... "Ετσι γεν
νιέται ό Μεσογειακός Πολιτισμός, άπό τούς σπόρους ποΰριξεν ό άνήσυχος "Ελληνας
μετανάστης...
Τί έγινε ύστερα δεν χρειάζεται νά θυμηθώ... Τό θαύμα της γενηάς μας πλημ
μύρισε τή μοίρα μας φως, δόξα, ζωή...
"Αχ! Αυτή ή θάλασσα!!! Καί πόσα δεν της χρεωστάμε... "Ομως... 'Υπάρ
χει κι’ ή θλιβερή σελίδα της... Τού Ποσειδώνα ή Τρίαινα... πού άναταράζει τή γαλήνη
της καί στέλνει στήν καταστροφή καί στο θάνατο πλοία κι’ άνθρώπους...
Γιατί;
Πάνω σέ τούτο τό πονεμένο έρώτημα έφύτρωσαν τά θαλασσινά τραγούδια...
Τραγούδια όλο φωτιά, όλο ζέστη, όλο νοσταλγικό μεράκι... παραπονιάρικα μοιρολόγια πού, κάπου - κάπου, ,καταριώνται της θάλασσας τον χαιρέκακο θυμό... Πόσο
θλιβερές είναι οί σερενάτες τού νερού!!! Πόσο σπαραγμό κρύβουν μέσα τ ο υ ς !!!
Μά, δεν είναι μόνον αύτό...
Πολλές φορές ή θάλασσα (θηλυκό δέν είναι;) οργίζεται μέ τό τίποτα... θυμώ
νει... άστράφτει... γεμίζει μίσος γιά τον άνθρωπο, τον παληό σύντροφο της μοίρας
της... Καί τότες καταλαμβάνεται άπό ένα άνεξήγητο σαδισμό... ’Ανίατη ψυχική άσθένεια... Διπλή προσωπικότης... Ή θυμωμένη θάλασσα ξεμοναχιάζει κάποιον άνύποπτο θαυμαστή της, τον άπομακρύνει άπ’ τήν άκτή καί τούς συντρόφους του, τον
άγγαλιάζει μέ τά τεράστια χέρια της, τον σφίγγει, τον σφίγγει... κι’ ύστερα τόνε
πνίγει στήν άγγαλιά της... γιά νά πετάξη στο τέλος τό πτώμα του, στήν άκροθαλασσιά... Μετά συνέρχεται, γιατρεύεται άπ’ τή ζάλη της μετανοιώνει, μοιρολογάει, γ ί
νεται άκίνδυνη σάν παιδί μικρό... Μά είναι τώρα άργά... Τό κακό έχει γίνει... Δέν
διορθώνεται πιά...
Καί πόσο άσχημο καί χτυπητό είναι ετούτο τό θανατικό ! ! ! Σάν πέση καί τσα
κιστή ένας άπό κάποιο βουνό, τή φρίκη προκαλεϊ βέβαια καί τή συμπόνοια... "Ομως
τίποτε πάρα πάνω άπό ένα όποιοδήποτε άλλο θάνατο...Θάνατος κανονικός μέ αίμα
τα, μέ πληγές, μέ φρίκη...
Σάν βγάλουν όμως κάποιο πτώμα άπ’ τό νερό πόσο διαφεριτική είναι ή εικόνα! ! !
"Ας άφίσουμε τά νεκροτομικά καί νεκροψιακά εύρήματα γιά τούς ειδικούς, κι’ άς
δούμε τον στραγγαλισμένο άπ’ τήν μανία τής θάλασσας, κάτω άπό τό φώς τής κοι
νής γνώμης...
Ό πνιγμένος δέν προκαλεϊ μονάχα τή συμπόνοια ή τή φρίκη... προκαλεϊ πρώτα
άπ’ όλα τήν άβεβαιότητα... Λές νά κλάψης μά μιά έλπίδα σέ συγκλονίζει... Μπορεί
νά ζή, άκοΰς κάποιον νά λέη... Πας νά έλπίσης καί κάποιο φίδι δαγκώνει τήν καρδιά
σου... Δέν είναι δυνατόν νά ζή... Δέν σαλεύει... Δέν αναπνέει... Δέν άντιδρά.
Τό πτώμα πού έχεις μπροστά σου δέν έχει αίματα, ούτε πληγές... Είναι ένας κανονι
κός άνθρωπος άναίσθητος, λιγοθυμισμένος... Πόσο μαρτυρική είναι ή αγωνία σου! ! !
Θυμάμαι κάποτε σ’ ένα νησί... 'Η θάλασσα είχε ξεβράσει τό πτώμα ένός ναυ
τικού... Κόσμος πολύς συγκεντρώθηκε συγκινημένος... ’Ανάστατη ή κοινή γνώμη...
Μέ τραυματισμένη τήν ψυχή... 'Οπότε άπό τό πλήθος ξεπροβέλνει δειλά-δειλά, σπρώ
χνοντας τούς συγκεντρωμένους, ένα διπήθαμο πλασματάκι... "Ενα κορίτσι δχρονο,
ξυπόλητο, ξεσχισμένο... ΤΗταν τό μονάκριβο παιδάκι τοΰ πεθαμένου... Τοΰ κάνουν
όλοι χώρο νά διαβή... Κι’ έκεϊνο σάν πλησιάζη μπροστά στο πτώμα τοΰ πατερούλη
του στέκει άπορημένο...»
—«Γιατί δέν τον πάτε στο σπίτι μας; Τί κάθεστε καί τον κυττάζετε;» ρωτά
τούς μεγάλους... ’Εκείνοι σκύβουν τό κεφάλι...Δέν έχουν τί νάποΰν...Ποιος έχει τό
θάρρος νά μολογήση τή φριχτή άλήθεια; Μιλούν στο σπίτι τοΰ κρεμασμένου γιά σχοινί.
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'Η μικρή δέν κλαίει... Γονατίζει καί τά κοκκαλιασμένα χεράκια της χαϊδεύουν
τό νεκρό... Δέν μπορεί να καταλάβη γιατί έπάγωσεν έτσι ό πατέρας της... Τρέμουν
τα χειλάκια της... Τά μάτια της υγραίνουν... Μά, δέν μπορεί να πέθανε... Δέν βλέπει
αίματα... Ούτε πληγές... Ξαπλωμένος στο λιθόστρωτο ό πατερούλης της είναι όπως
όταν έφυγε όταν έμπάρκαρε μέ τό μικρό καράβι του γιά τά ξένα... Αυτή ή άγωνία,
ετούτο τό μαρτύριο τής κοπελλίτσας, μέκυνηγα χρόνια καί χρόνια τώρα... βαθειά έχει
χαραχθή στη μνήμη μου...
. . . . Θάλασσα λεβεντοπνίχτρα,
θάλασσα φαρμακερή.....
ποιος λοιπόν θά μάς προφυλάξη άπ’ τή μανία της;..Μά είναι άπλούστατο... Προσοχή—
Προσοχή... 'Η θάλασσα δέν άστειεύεται. Μήν άπομακρύνεσαι, φίλε μου, πολύ—
οσο δεινός κολυμβητής κι’ αν είσαι... Μήν σε πλανεύουν τά θέλγητρα τού νερού...
Καμμιά φορά σκοτώνουν...
’Ά ς ξαναγυρίσουμε όμως στήν άκτή Θεμιστοκλέους τού Πειραιώς, άνάμεσα
στους λουομένους καί τή λάβα τού καλοκαιριού...
Νά! ένας νέος... 'Ο Χρίστος Παπαδοδήμας, ετών 25... Κολυμβα άμέριμνος
καί προχωρεί... 'Ένα μέτρο, δύο μέτρα, τρία, τέσσαρα... 15 μέτρα τώρα τον χωρίζουν
άπό τήν άκτή... Μπράβο θαλασσοπούλι...
Μά, ξαφνικά... Κάποιος φωνάζει...
«Βοήθειαΐ Βοήθεια !..» Είναι ό σπαραγμός τών μελλοθανάτων... ’Επίκληση προς
τή ζωή νά διώξη μακρυά τό θάνατο... 'Ικεσία προς τον Ουρανό νά λυπηθή τό πλά
σμα του πού κινδυνεύει... Σήμα κινδύνου προς τούς συνανθρώπους του...’Απεγνωσμέ
νη κραυγή πόνου...
Είναι ό Χρίστος πού φωνάζει... Είναι ό Χρίστος πού πνίγεται...
’Αντηχεί ό άντίλαλος τής φωνής του στήν παραλία, όπου τον επαναλαμβάνει
ό χορός τής τραγωδίας, οΐ φίλοι του πού, άνήμποροι νά βοηθήσουν, υψώνουνε κραυγές
φρίκης:
—«'Ο Χρίστος πνίγεται... Πνίγεται... Πνίγεται...». Σήμα μόρς προς κάθε
άνθρωπο:.. α'Ένας άνθρωπος χάνεται... χάνεται... χ ά νετα ι!!!».
'Ο Χρίστος έν τώ μεταξύ χαροπαλεύει σ’ ένα άνισο άγώνα... Βγαίνει στήν επι
φάνεια... Βουτσί στο βάθος... Κινεί τά χέρια... Μάχεται... Μά υποκύπτει... Χώνεται
μέσα στήν κρύα άπεραντωσύνη τών βυθών, όπου ό Χάροντας τού έχει στρώσει τό
πέτρινο κρεβάτι τού Θανάτου...
Δέν πέθανε άκόμα... Μά ούτε καί ζωντανός μπορεί νά θεωρηθή... 'Απλώς
βρίσκεται ύπό τήν έξουσία τού Χάρου πού τον οδηγεί στά άνήλια βασίλεια τού "Αδη...
τά πάντα χάνονται σιγά - σιγά... 'Ο θάνατος επιβάλλεται... Μά όχι!.. Γιά σταθήτε,
μιά στιγμή...
Ποιο είναι ετούτο τό παλληκάρι στήν άκτή πού στάθηκε νά ίδή τό σπαρακτικό
θέαμα; Είναι ένας άστυφύλακας, ένας λεβέντης ύπάλληλος τού Κράτους... Ό Ά νδρέας... 'Ο Άνδρέας Μαστοράκος..,
Τό σύμβολο τής τάξεως στέκει δίπλα στή θάλασσα... Μά, τί μπορεί νά κάνη;
Μπορεί τάχα νά φτάση ή έξουσία του ίσαμε τό θάνατο;.. ’Αντιπροσωπεύει τό λαμπε
ρό πολιτισμό τής ειρήνης... Δέν είναι όμως καί καμμιά θεότης, νά χαρίζη τήν ζωή
στούς συνανθρώπους του...
Τί πάει νά κάνη λοιπόν;
Σταματούν όλων τών συγκεντρωμένων οί άναπνοές... Μάτια πολλά βουρκώνουν...
Γέροντες σταυροκοπηοΰνται... Γονατίζει ή γρηούλα πού ζητιανεύει στήν άπέναντι
γωνιά...
Ό άστυφύλακας πέτα τό πηλήκιο καί ρίχνεται μέ τή στολή στή θάλασσα...
θέλει έτσι μέ τήν στολή ν’ άνταμώση τον Χάροντα... Κι’ αν θά πέση πάνω στο καθή
κον θέλει μέ τή στολή νά ξαπλώση στο χώμα γιά νά δείξη, γιά νά μάθη, γιά νά διδά-
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ξη στους άλλους, στους φίλους καί στους έχθρούς, ποιος είναι, τί άξίζει, πόσο ήρωϊσμό κρύβει μέσα του ένας άπλός άστυφύλακας...
Τραβά ν’ άνταμώση τό θάνατο μέ τή στολή του...
Κάποτε στα πρώτα χρόνια της άστυνομικής ιστορίας του άπέδωσαν μαγικές
ιδιότητες, είπαν γ ι’ αυτόν δτι κρύβει υπερφυσικές δυ
νάμεις στην καρδιά του...
Καί μήπως είναι ψέμμα;..
'Ο άστυφύλακας Μαστοράκος διασχίζει βιαστι
κά τή θάλασσα... Μοιάζει μέ περήφανο βασιλόπουλο
άρχαίου θρύλου... Τά ροϋχα του δέν τον βαραίνουν..
’Ανάλαφρη είναι ή ψυχή του... “Εχει μεθύσει άπ’ τό
καθήκον... Καί προχωρεί άποφασιστικά.
Πάνω άπό τον πνιγμένο σταματά... Κάνει τό
σταυρό του καί καταδύεται στα βάθη της θάλασσας...
«Τολμηρή». Τήν είπαν τήν κατάδυσή του έτούτη... Μά, μονάχα τολμηρή είναι;..
Κατά τήν κατάδυση ό Μαστοράκος κτυπάει σ’
ένα βράχο καί τραυματίζεται στήν κοιλιά... “Ομως ό
πόνος δέν τον λυγίζει... Δέν οπισθοχωρεί... ’Ανήσυχα
άναζητάει τον συνάνθρωπό του πού κινδυνεύει... Τον
βρίσκει κάποτε καί τον άνασύρει στήν έπιφάνεια
Α. ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ
άναίσθητο...
'Ο Χάροντας λυσσομανα... ’Αφρίζει άπ’ τό κακό του... Καί πέφτει μανιασμέ
νος επάνω στον άστυφύλακα... ’Εκείνος δέν ταράζεται... Στέκει ακλόνητος καί δίνει
τή φοβερή μάχη... Λυσσώδης πάλη συνάπτεται τότε μεταξύ τους...
'Ο πνιγμένος υπάγεται στοϋ χάρου τήν εξουσία... 'Υπακούει άσυνείδητα στις
προσταγές του... Πιάνει τον άστυφύλακα άπό τήν τσέπη τοϋ χιτωνίου του καί τον
βυθίζει στο νερό... 'Ο άστυφύλακας δέν αΐφνιδιάζεται... ’Αγωνίζεται απεγνωσμένα
ν’ άπαλλαγή άπ’ τό θανατηφόρο άγγάλιασμα... Σχίζεται ή τσέπη τοϋ άστυφύλακα
στο τέλος καί έλευθερώνεται... ’Ελευθερώνεται, ναί... Μά, δέν φεύγει ... Δέν παραιτεϊται τοϋ σκοπού του... Ξαναπιάνει τον κινδυνεύοντα συνάνθρωπόν του καί τον ξαναφέρη στήν έπιφάνεια...
Λίγες στιγμές άκόμα καί ή μάχη έχει κριθή... 'Ο θάνατος νικήθηκε καί ξαναβουτα ντροπιασμένος στά ύγρά του Παλάτια... 'Ο άστυφύλακας θριαμβεύει...
Κατάκοπος, τραυματισμένος σέρνει στήν άκτή τον Παπαδοδήμα έν άφασία...
Μά, καί πάλι δέν νοιώθει νά περατώνεται ή άποστολή του... Σκύβει επάνω στον πνιγ
μένο καί τοϋ προσφέρει τις πρώτες βοήθειες... Καταβάλλοντας καινούργιες δυνάμεις
τοϋ κάνει τεχνητή άναπνοή. Ό κόσμος τριγύρω μαρμάρωσε... Δέν μίλα, δέν κινιέται.
Μονάχα βλέπει... Καί άναστενάζει... Καί δακρύζει... ’Ιδού τό μεγαλεϊον της ’Αστυ
νομίας Πόλεων... Είναι τό μεγαλεϊον της θυσίας, της αύταπάρνησης, της χιλιοτραγουδισμένης ’Εντολής τής ’Αγάπης...
Ό καλός ποιμήν, χρόνια καί χρόνια τώρα, γυρνφ τά βράχια, τις ρεματιές καί
τά λαγκάδια τής άμαρτίας νά βρή καί νά σώση τό άπωλλολός...
Κι’ ό άστυφύλακας τί άλλο κάνει;
Θυσιάζεται γιά χάρη τών άλλων... Δίνει τή ζωή του γιά τούς συνανθρώπους
του... Γιά τούς πονηρούς καί αγαθούς... Γιά τούς δικαίους καί άδικους...
’Αστυφύλακα Μαστοράκο... Δέν έχει σημασία αν ή πράξη σου γράφτηκε μέ
μικρά γράμματα στήν τελευταία σελίδα τών εφημερίδων... Γιά μάς, γιά τον κόσμο,
γιά τήν κοινή γνώμη είσαι ένας ήρωας... Έκέρδισες όλων τήν εύγνωμοσύνη καί τον
θαυμασμό...
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Διεφήμισες μέ τον ωραιότερο τρόπο ολόκληρο τό ’Αστυνομικό Σώμα καί όλοι
οΐ συνάδελφοί σου νοιώθουμε τόση περηφάνεια για σένα! ! !
’Α στυφύλακα Μαστοράκο. Δέν έπιτελεϊ τό περιοδικό αύτό ένα τυπικό κα
θήκον έπιβραβεύσεως της πράξεώς σου. Συγκλονίζεται σύγκορμο άπό συγκίνηση.
Συνεπαίρνεται. Τέτοιους ώνειρεύτηκεν ό Διευθυντής του τούς άστυφύλακες. Φωτισμέ
νους, ένθουσιώδεις, μέ πίστη πού περιφρονεΐ τό θάνατο, μ έ’Ιδανικά πού εμπνέουν τή
θυσία... Καί προς αυτήν τήν κατεύθυνση άγωνίστηκε μέ όλες του τις δυνάμεις...
Τήν συνειδητή, τήν ούσιαστική, την έκουσία πειθαρχία ώραματίστηκε... Καί
έκανε ό,τι μπορεί για να τήν κάνη γεγονός...
"A! πόσο άξίζει ό ενθουσιασμός τό ξέρω έγώ καλά - καλά. ’Εκείνος μοϋ δί
δαξε ετούτη τήν παντοδύναμη άλήθεια... ’Αστυφύλακα Μαστοράκο... Είσαι
άξιος τοϋ τιμημένου ’Αστυνομικού Σώματος...
Μάθε καλά, βεβαιώσου ότι όπως ή 'Υπηρεσία πολλές φορές βρίσκεται στο δυ
σάρεστο σημείο νά έπιβάλη ποινές, άπαραίτητες για τήν διατήρησι τής πειθαρχίας
ένός Σώματος, έτσι ξέρει καί νά άμείβη καί νά ενθουσιάζεται μέ τις μεγάλες, μέ τις
εύγενικές πράξεις των ύπαλλήλων της. Πόσο πολύ χαίρουμαι, καλέ μου συνάδελφε,
πού μοϋ δίνεται ή όμορφη εύκαιρία νά τραγουδήσω τον ήμωϊσμό σου! ! !
Καί τώρα ό έπίλογος.
’Εκεί, στήν άκτή καταφθάνει ένας άκόμη λαμπρός κρατικός υπάλληλος... Ό
Προϊστάμενος τοϋ Λιμενικού Φυλακίου «Μπαϊκουτσίου» κ. Μαρκόπουλος, πού σπεύ
δει μέ συγκινητική προθυμία νά βοηθήση τον Παπαδοδήμα. Μέ τήν βοήθειά του αύτή
μεταφέρει ό άστυφύλακας τον κινδυνεύσαντα στο Τζάνειο Νοσοκομείο, καί άπό εκεί
στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Πειραιώς, όπου τοϋ παρασχέθηκεν επιστημονική
βοήθεια έκ μέρους τών έκλεκτών ιατρών τών δύο Νοσοκομείων μας. Τιμή γιά τό
άστικό μας καθεστώς, τό ΰπουλα κατηγορημένο άπό τούς λαοπλάνους κήρυκες τής
γροθιάς καί τοϋ μίσους...
Τά πάντα έτέθηκαν σέ κίνηση γιά τή σωτηρία ένός κινδυνεύσαντος πολίτη...
"Ολοι βρέθηκαν παρά τό πλευρό του... Καί σώθηκε... Καί ξέφυγε άπό τοϋ Χάροντα
τά χέρια... Κι’ έμεινε άνάμεσά μας γιά νά διηγήται τήν αύτοθυσία τοϋ άστυφύλακα...
Τρεις ολάκερες ώρες έμεινε κοντά του ό άστυφύλακας Μαστοράκος... Καί τό
διάστημα τοΰτο ή βρεγμένη στολή του στέγνωσε... Καί ή άνάμνηση τής πράξεώς του
θά μείνη γιά πάντα παράδειγμα σέ όλους μας...
’Α λήθεια!!! Πόσο όμορφη είναι ή ζωή όταν τήν στολίζη κάποιο ’Ιδανικό!!!
Πόση άνάγκη έχουμε άπό πίστη, στά σημερινά ταραγμένα χρόνια τής άκαταστασίας τών ιδεών καί τών φρονημάτων! ! ! "Ας έμπνέουμε αύτήν τήν πίστη στούς
κατωτέρους μας...
Είναι ή θετικώτερη καί πιο άποτελεσματική βοήθεια πού μπορούμε νά προσφέ
ρουμε στο Σώμα πού υπηρετούμε...
Πίστη θά πή ένθουσιασμός, άρετή, θυσία...
'Η Πίστη είναι τό άρωμα τών έκλεκτών τοϋ Θεοΰ...
** *
...'Η πρεμιέρα τής νύχτας κοντεύει νά τελειώση...
Τό φεγγάρι άποσύρεται διακριτικά κατά τό άπέναντι βουνό... 'Ο Ουρανός πλημ
μύρισε άστέρια...
Ν ύχτα!!! Τής καρδιάς μου ή μεγάλη άδυναμία...
Φεύγει ολόχαρη, γεμίζοντας τον ύπνο τών ανθρώπων μέ λογηών - λογηών
όνειρα...
'Η πόλη κοιμήθηκε...
'Ο αέρας δυνάμωσε...
Πλησιάζομε στο φινάλε...
Σέ λίγο ή άνθρώπινη ζωή θ’ άναστηθή...

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑΙ ΣΧΟΛΑΙ

’Εκδρομή στην ’Επίδαυρο
Ύ πό Δοκίμου Ύπαστυνόμου κ. Σ . ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

«Σάν ζής στην έξοχή, στη φύση, στις λαγκαδιές καί στα βουνά, αίστάνεσαι
νά φτάνης τον Θεόν, νά τόν άγκαλιάζης...)).
Έτοΰτο το γοητευτικό ύμνο γιά την ύπαιθρο, πόσες καί πόσες φορές δεν μας
τό τραγούδα, μέ τις άπλές νότες της διδασκαλίας του, στο μάθημα τοϋ Τουρισμού, ό
’Επιθεωρητής μας κ. Νέρης!
Τί τρανή άλήθεια κρύβει τούτη ή γλυκεία, γιά τή φύση, προσευχή!
Σάν ξεγαντζώνεσαι άπό τό πνιχτό άγκάλιασμα της πολιτείας καί μέ καθάριους
τούς λογισμούς σου ξεχύνεσαι στους Ελληνικούς κάμπους, στά βουνά, στά σκαλιστά,
άπό του Δημιουργού τήν σμίλη, άκρογιάλια' σάν άπειθώνης τό κουρασμένο σου κορμί
σιμά στή φιδίσια σιλουέττα ένός ποταμού, λησμονάς τή βασανισμένη μοίρα σου.
Νοιώθεις στούς ώμους σου φτερά κι’ άσυναίσθητα πετας - πετδίς! Αύτό τό άνάλαφρο
ψυχικό φτερούγισμα σοΰ απλώνει στήν ύπαρξη άνεξήγητη γαλήνη, σέ φέρνει στον Θεό !
Τόν βλέπεις τόν Θεό, είναι γύρω σου, αλλά καί μέσα σου!
Σάν γίνεται έτσι, νομίζεις πώς τό πράσινο τής φύσης δργιο παίρνει μορφή μιας
άπέραντης υπαίθριας έκκλησίας. Τότε γίνεσαι δούλος στήν έπιταχτικιά προσταγή
τής ψυχής σου καί ταπεινά σκύβεις γιά νά ύμνήσης τό Δημιουργό!
Kt’ αν τής ύπαίθρου τό θαυμαστό κάλλος είναι ταυτισμένο, έχει αδελφωθεί,
συντροφικά ζή, μέ τό ιστορικό μεγαλείο των προγόνων μας, πού λαμποκοπά άπό κά
ποια άνεμοδαρμένα λείψανα, άπό μερικά χαλάσματα, τότε γονατίζεις δύο φορές.
Μιά γιά νά δοξάσης τό Θεό κι’ άλλη μιά γιά νά τραγουδήσης τό Ελληνικό πνεύμα!
Χύνεται στά μύχια τής ύπαρξής σου ή άθανασία. Γίνεσαι άθάνατος, άφθαρτος,
δπως είναι καί ή Ελληνική Τέχνη, πού φωλιασμένη αιώνες τώρα σέ μερικά... χαλά
σματα δίνει φως στο σημερινό μισοσκόταδο...
Δέν έχει σημασία, αν τά χαλάσματα αυτά άκούουν στ’ δνομα « ’Ολύμπια»,
«Δελφοί», «Μυστράς», «Μυκήναι», « ’Επίδαυρος», «Παρθένων» κ.λ.π.
Νόημα έχει δτι είναι χίλιες φορές τυχερός, δποιος καταφέρνει νά φτάση, τα
πεινός προσκυνητής, σέ τούτες τις χιλιοτραγουδισμένες γωνιές τής γλυκείας μας Πα
τρίδας...
Χίλιες φορές τυχεροί!!
’Έτσι σταθήκαμε κι’ εμείς άπό τήν στιγμή πού ή Διοίκησή μας άποφάσισε
νά έκδράμουμε, οί Δόκιμοι 'Υπαστυνόμοι, στήν ’Επίδαυρο.
Στο πνευματικό εργαστήρι τής ’Αστυνομίας μας, στή Σχολή μας, γίνεται μία
Θά πλημμυρίσουν^ οί δρόμοι, τά κέντρα, τ ’ αυτοκίνητα...
Δέν χαίρουμαι γ ι’ αύτό... Λυπάμαι...
’Ά ς ήταν νά μή ξημέρωνε ποτές...
“Ας ήταν νά μπορούσα άδιάκοπα νά προσεύχουμαι στής νύχτας τή σιγαλιά...
“Ας ήταν νά είχα πάντα τήν ευχέρεια ν’ άναπολώ συγκινημένος τέτοιες όμορ
φες πράξεις συναδέλφων μου... "Οπως αυτήν τού άστυφύλακα Άνδρέα Μαστοράκου..
Γιά νά μπορώ πιό θαρρετά νά έπαναλαμβάνω τού Διευθυντοΰ καί Διδασκάλου
μου τά έμπνευσμένα λόγια :
« ...Π άνω ατό αίσθ η μ α τής ’Α γάπης προς τόν πολίτη, έστηρίχθη και στη 
ρίζεται ολόκληρο τό Ο ικοδόμημα που λέγεται : « ’Α στυνομία Π όλεων»... Κ αι
πάνω στήν κορυφή τον κυμα τίζει, σάν ιερό έμβλημα, τής Χ ριστιανικής ’Α γάπης
τό ατίμ η το Λ άβαρο...»
Σ. ΠΗΛΟΣ
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σοβαρή, άθόρυβη καί γιομάτη μεγαλείο εργασία. Γιομάτη πείρα καί γνώση ή Διοίκησή μας έχει συλλάβει ένα σοφό πρόγραμμα για τήν πλήρη κατάρτιση των δοκί
μων. Μέσα σ’ αύτό, κεντρική ιδέα άς πούμε, είναι καί οί έκδρομές.
Καλή αρχή λοιπόν στήν Έπίδααυρο. 'Η Ελλάδα μας μέ άνοιχτές άγκαλιές
καρτερεί να γνωρίση καί να γνωριστή, άπό τούς αυριανούς ’Αξιωματικούς τής ’Αστυ
νομίας Πόλεων.
Δέν ύπάρχει πιο καρπόφορη διδασκαλία άπό εκείνη της Ελληνικής υπαίθρου,
τού Ελληνικού ’Αρχαίου μνημείου...
"Ας ξαναγυρίσουμε όμως στο θέμα μας, άς ζήσουμε μαζί φίλοι μου, όσοι δέν
σταθήκατε... χίλιες φορές τυχεροί, τήν υπέροχη ’Αστυνομική έξόρμηση στήν ’Επί
δαυρο, κι’ άς παρακολουθήσουμε μέ κατάνυξη τήν τραγωδία τού Αισχύλου «ό ’Α
γαμέμνων», πού παίχτηκε στο ’Αρχαίο θέατρο τής ’Επιδαύρου.
*
* *
’Επί τέλους έφτασε ή ήμέρα τής εκδρομής μας, ή 20-6-59. Τό μήνυμα τής γέν
νησής της, τό γλυκό φως, χαρωπό καί γιομάτο γοητεία, μάς κύκλωσε. Βγαλμένο άπό
τό λίκνο τής ζωής τήν ανατολή, μέσα άπό άμέτρητες ρόζ πινελιές, λουσμένες σέ
πέλαγος, χρυσόσκαμες, χύθηκε σ’ όλη τή φύση καί ξόρκισε τα σκοτάδια.
Άνάβλυζε τό φως άπό τήν άνατολή καί άφθονο έπισκέφθηκε τή Σχολή μας.
Χάιδεψε άπαλά τα μέτωπά μας καί μάς άπάλλαξε άπό τού όπνου τα δεσμά!
Αύτό ήταν. Βουϊτό μελισσιού άντήχησε. Τό τραγούδι τής ζωής, τής δημιουργίας.
Δέν νοιώσαμε για πότε έτοιμαστήκαμε. 'Η άνυπομονησία μάς φτέρωσε.
«Γιώργο μή ξεχάσης τή κουβέρτα... χρειάζεται να ξαπλώσουμε τό μεσημέρι...».
«’Όχι, τήν πήρα, πάρε κι’ εσύ μια πετσέτα, θά χρειαστή...».
«Μή ξεχάσαμε τίποτα; ’Όχι, όλα έν τάξει».
’Αλλά καθώς γίνεται σέ τέτοιες περιστάσεις, όλο καί κάτι ξεχνιέται. Κάποιος
συνάδελφος λησμόνησε τό πηλήκιό του... Τό άντελήφθηκε όμως άμέσως κι’ έτσι τό
κακό διορθώθηκε!..
Σέ λιγάκι φάνηκαν δυο ευρύχωρα, ολοκαίνουργια «Πούλμαν». Πήρε ό καθένας
μας άπό ένα δέμα, μαγικό δεματάκι, άφοΰ περιείχε τον έπιούσιον τής έκδρομής άρ
τον ! ! ! , καί μέ τάξη στρωθήκαμε στα καθίσματα.
'Όλοι παρόντες. Μόνο ό Διευθυντής μας κ. Έμμ. Άρχοντουλάκης άπουσίαζε.
Δέν θάρχόταν μαζί μας. Μάς λύπησε αυτό. Τον θέλαμε σιμά μας να χαρή άπό τό κέφι
μας, άπό τήν όμορφη συντροφιά μας.
Ό 'Υποδιοικητής μας κ. Παν. Λυκούσης ήρθε μαζί μας στο πρώτο «Πούλμαν»
ένώ στο άλλο πήγε ό Κοσμήτορας τής Σχολής μας κ. Αεων. Παπαθανασίου.
Θάταν 6.20' ή ώρα περίπου σαν βόγγησαν τ ’ αύτοκίνητα καί χάθηκαν στήν στρο
φή·
^
(
Γρήγορα άφίσαμε τήν Πρωτεύουσα καί ριχτήκαμε, σφηνωθήκαμε στήν άγκαλιά τής έξοχής.
Σάν άστραπή διαβήκαμε τό Δαφνί καί σέ λίγο τόν Σκαραμαγκά. Ξεχυθήκαμε
στο παραθαλάσσιο δρόμο, πού μάς άγνάτευε ίσος, σάν φίδι τεντωμένο !
Οί ρόδες άσταμάτητα γλύφουν τήν άσφαλτο, ένώ εμείς άχόρταγα θαυμάζουμε
τήν πρωϊνή φύση.
Ή θάλασσα άριστερά μας, αιώνια, γαλάζια, γαληνεμένη. ’Αρχόντισσα, νεράιδα
άσυναγώνιστη, λούζει τα υπέροχα τού κορμιού της κάλλη, στού ήλιου τα χρυσάφια!
Περήφανη καμαρώνει, λές καί νοιώθει τό θαυμασμό μας για τή γοητεία της.
Καθώς καρφώνεις τό βλέμμα σου στο γαλανό κορμί της αισθάνεσαι να σέ μαγνητίζη,
να σέ τραβά στήν άγκαλιά της.
Χρόνος για έρωτα μαζί της δέν μάς μένει, γ ι’ αύτό άρκούμεθα να τής τραγου
δήσουμε ένα παληό τραγουδάκι: «Θάλασσα, θάλασσα τί σουχω κάνει...».
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’Εδώ μερικές βαρκούλες καλότυχες, νωχελικά αύλακώνουν τα νερά της. Πιο
πέρα ένας γέρο ψαράς ρίχνει τό δίχτυ του. Τό μαζεύει μέ λαχτάρα. Τάχα, πόσα στό
ματα δεν καρτερούν να χορτάσουν άπό τήν αρμύρα τη ς !!
Κι’ αύτή, κομμάτι τ’ ούρανοϋ ποΰπεσε στή γή, δίνει μ’ άπλωχεριά τούς καρ
πούς της στον καλό ψαρά μας...
Δεξιά, στον Άσπρόπυργο, υψώνονται έπιβλητικά οί έγκαταστάσεις των διυ
λιστηρίων πετρελαίου. Σύγχρονο έργο δίνει μέ τον δγκο του καί τή πλοκή του το
μέτρο τής δημιουργικής πνοής τοϋ τόπου μας.
’Ετούτη την έποχή ή πράσινη γή έχει γίνει χρυσαφιά. 'Η άνοιξη ποΰφυγε πή
ρε μαζί της τη χλόη, τις παπαρούνες, τ ’ άγριολούλουδα. Ό "Ηλιος τοϋ καλοκαιριού
θαρρείς, πώς ρούφηξε τή δροσιά τής φύσης, πού πλέκει τής γής το πράσινο ταπέτο.
Τή σκέπασε μέ χρυσοκίντρινο πέπλο!..
Τά σπαρτά, θερισμένα, προσμένουν στ’ άλώνια νά γίνουν καθαρό στάρι κι’ ύ
στερα άλεύρι καί ψωμί, πού θά θρέψη φτωχούς καί πλούσιους.
'Υπέροχο τού χωριού το ριζικό, τοϋ περιφρονημένου χωριού ή μοίρα, νά δίνη
τήν πνοή τής ζωής στή Πολιτεία. Νά τής δωρίζη τά προϊόντα τού ιδρώτα του, ν’
άγωνίζεται, μ’ ελάχιστο άντάλλαγμα!
Κιτρινιασμένη ή καλοκαιρινή φύση !! Λές κι’ έχει έλονοσία!!
Είναι δμως το κίτρινο, τά δένδρα πού μάς κυκλώνουν άμέτρητα, κι’ έτσι πάντα
διατηρεί ή έξοχή τή γοητεία της.
Δεξιά κι’ άριστερά μας πλήθος άπ’ αυτά.
Νομίζεις άπο μακρυά σάν τά βλέπης, δτι ένώνουν τά πράσινα μπράτσα τους
σ’ ένα καταπράσινο τείχος, γιά νά σοΰ φράζουν τή πορεία. Γελιέσαι δμως. Σάν σιμώνης σοΰ κάνουν τόπο νά περάσης, σέ καλοσορίζουν.
Οί έληές, το ιερό τής ’Αττικής δένδρο, πλεονάζουν. Οί πιο πολλές γέρικες
καί ρυτιδωμένες μέ βία στέκουν στά πόδια τους.
Άφίνουμε πίσω μας τήν ’Ελευσίνα τή καλότυχη αύτή γή, πού πρώτη έθρεψε
στά σπλάχνα της το τιμημένο σιτάρι. ’Εδώ πριν χιλιάδες χρόνια, ή θεά τής Γεωργίας
Δήμητρα δίδαξε στο Τριπτόλεμο πώς νά καλλιεργή τή γή.
Σάν σιμώνουμε στά κατάλευκα Μέγαρα, πού κάτω άπο τού ήλιου τις άκτΐδες
λαμποκοπούν σάν κοράλια, άρχίζει μέσα στ’ αυτοκίνητα τύ τραγούδι. Μέχρι εκείνη
τήν ωρα μάς διασκέδαζε το ραδιόφωνο μέ γλυκές μελωδίες.
'Η άγρια καί απειλητική μορφή τής Κακιάς Σκάλας μάς φέρνει στο νοΰ το
Θησέα πού σκότωσε έδώ τον Αίμοβόρο Σκείρωνα. Τούτος μέ τό πρόσχημα ενός δύ
σκολου αινίγματος έρριχνε στά βράχια τούς διαβάτες...
Τ’ όμορφο, πυκνό δάσος τής Κινέτας, μάς υποδέχεται. Τό χαιρετάμε μέ εύθυμα
τραγούδια, μέ γέλια, μέ χαρές...
Οί "Αγιοι Θεόδωροι είναι ό πρώτος σταθμός μας.
Άφίνουμε τ ’ αυτοκίνητα γιά λίγο καί τό στρώνουμε, κάπως... πρώιμα βέβαια,
στο σχετικό κολατσό! Τά πρώτα καύσιμα τοϋ στομαχιού μάς εφοδιάζουν...
Τώρα περνάμε τό Καλαμάκι. Φτάνουμε στον ισθμό τής Κορίνθου. Έδώ αρχί
ζει ή Πελοπόννησος.
Μιά μεγάλη γέφυρα ένώνει τά κορμιά τής Στερεάς Ελλάδας καί τού Μωριά,
πού ό άνθρωπος μέ μιά βαθειά μαχαιριά τά χώρισε.
Μέσα στο στενό αύλάκι έχουν πιαστή σ’ ένα αιώνιο καί άλυτο άγκάλιασμα τά
ύγρά μπράτσα τού Κορινθιακού καί Σαρωνικοΰ. Τά ένωσε ή άσυγκράτητη δημιουργική
τού άνθρώπου δύναμη κι’ αύτά πειθήνεια τον ύπηρετοϋν.
Ή διώρυγα έχει μήκος 6,3 χιλ. καί πλάτος 24,6 μέτρα.
'Η Κόρινθος, τού’Αποστόλου Παύλου ή άγαπημένη Πολιτεία, μάς ύποδέχεται.
’Απέναντι της ορθώνεται τό Λουτράκι ή περίφημη Λουτρόπολη. Τό βλέμμα μας τό
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φωτογραφίζει, γιατί είναι μια μοντέρνα πολιτεία μέ μεγάλα δμορφα κτίρια, κτισμένα
δίπλα στη θάλασσα.
Τό τραγούδι δλο καί θεριεύει.
Σαν φωτιά πού της ρίχνουν λάδι καί φουντώνει..!
«...κίνησε ή Γερακίνα..., δεν καθόσουνα στ’ αύγά σου βρε Μπιρμπίλω μου...,
τδ γελεκάκι πού φορείς...».
Κάποιος έρωτευμένος ξεσπάει τόν... πόνο του- «Μεγάλε μου έρωτα... μοναδι
κή χαρά μου... Κι’ ό γράφων πού άνήκει στό... σωματείο αύτδ δέν συγκρατιέται:
«Ποϋ νάσαι τώρα αγαπημένη, που να γυρίζης, που να γυρνάς ;»
Ό έρωτας, ό κεντρικός τροχός της ζωής τής νιότης, φουντώνει πιο πολύ, πάει
να σχίση τη καρδιά μέσα σ’ αυτό τό καταπράσινο οργιαστικό πανηγύρι τής υπαίθρου...
Οί ρόδες χαϊδεύουν την άσφαλτο.
Τό μάτι δέν χορταίνει φύση. Κι’ ή ψυχή τό ’ίδιο.
Τ’ ουρανού ή διαύγεια καθρεφτίζει ομορφιές. Αισθάνεσαι να γίνεσαι γόης καί
προσπαθείς δλη αύτή τή γοητεία τής εξοχής νάτή σαγηνεύσης. Κοπιάζεις νά τήν πιάσης
στά δίχτυα σου καί νά τήν φυλακίσης στήν καρδιά σου!!
Βιάζονται δμως τά πούλμαν ! Τρέχουν - τρέχουν.
Μέ πολύ κόπο άρπάζεις λίγες σταγόνες άπό τό κάλλος τού Θεού, πουναι χα
ραγμένο στή φύση. "Ας είναι έλάχιστες, άρκοΰν. "Εχουν μεγάλη δύναμη, εξευγενίζουν
τήν ψυχή, λεπτύνουν τά αισθήματα!..
Ξαφνικά τό μικρόφωνο άντηχεΐ. «Περνάμε τά Δερβενάκια. ’Αριστερά στά βρά
χια είναι τό άγαλμα τού Κολοκοτρώνη...».
Δέος φωλιάζει στή ψυχή μας. Κλείνουμε τά μάτια, κι’ άφίνουμε άχαλίνωτη τή
φαντασία, νά μάς συνεπάρη...
Τά τρισένδοξα Δερβενάκια!
’Εδώ, στή στενή δίοδο πού κλείνεται άπό βραχώδη βουνά, θεμελίωσε ό Κολοκοτρώνης τή λευτεριά τού γένους. Μέ λιγοστά παλληκάρια τσάκισε σ’ αύτά τά χώ
ματα τή στρατιά τού Δράμαλη, τό 1822.
Τό άγαλμά του, σύμβολο τής άθάνατης Ελληνικής ψυχής, σκαλισμένης στήν
ηλιοκαμένη μορφή του, στέκει άμίλητο κι’ άγναντεύει στό βάθος πέρα.
Ή ψυχή τού Γέρου τού Μωριά φωλιασμένη στό ψυχρό μάρμαρο τού δίνει πνοή,
ζωή, κι’ άθανασία!..
Γονατίζουμε, σιωπηλοί, ψυχικά, μπροστά στό λευκό μάρμαρο, τή φωλιά
αύτή τής δόξας καί τού θρύλου!
Περνάμε τή περιοχή τής Νεμέας, δπου ό 'Ηρακλής σκότωσε τό όμόνυμο λιο
ντάρι.
Κάθε γωνιά τής Ελλάδος έχει νά σοΰ διηγηθή δοξασμένες 'Ιστορίες. Κάθε
λιθάρι, κάθε βράχος μπορεί νά σοΰ πή, δσα δέν προφτάνεις νά διαβάσης σ’ δλη σου
τή ζω ή !
Φτάνουμε στήν ’Ακρόπολη των Μυκηνών, στή χιλιοτραγουδισμένη Πολιτεία
τών ’Ατρειδών. "Ενας ξεναγός μέ λόγια άπλά, μάς μπάζει στή θεία μυσταγωγία τού
μακρυνοΰ πολιτισμού, πού άνθισε κάποτε εδώ.
Ζωσμένος ό λόφος άπό χαλάσματα, πουσαν πριν χιλιάδες χρόνια τείχη Κυκλώ
πεια, χτισμένα άπό τούς πρώτους κάτοικους τής χώρας μας τούς Πελασγούς, δίνει
τήν 6ψη τού αρχαίου μεγαλείου.
’Από τή πύλη τών Λεόντων, πού τήν άποτελοΰν 4 ογκόλιθοι, μπαίνουμε στήν
’Ακρόπολη. Δύο άκέφαλα μεγαλοπρεπή Λιοντάρια, σύμβολο τής Παντοδυναμίας
τών ’Ατρειδών, φυλάσσουν τήν είσοδο.
Μιά πρωτόγνωρη αίσθηση κυριαρχεί στό είναι σου, σάν άγκαλιάζης μέ τή ματια
σου, τά χαλάσματα.
Είναι ή αίσθηση δτι αναπνέεις τόν ίδιο άέρα πού άνάπνευσαν οί δοξασμένες
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θρυλικές μορφές. Ζής στο ίδιο περιβάλλον, ποΰζησαν αύτές. Πατάς στο λιθόστρωτο
δρόμο, πού άντηχοϋσαν τά βαρεία βήματα του Άγαμέμνονα.
Δεξιά χάσκουν οί τάφοι των Βασιληάδων, σιωπηλοί, θαρρείς μέ έξορυγμένα
τά μάτια. Ζοϋν συντροφιά μέ τό σκοτάδι!
’Αριστερά απλώνεται σκελετωμένο, σωριασμένο, τό βασιλικό παλάτι. rHTav
κάποτε ασύλληπτο σέ ομορφιά καί πολυτέλεια, σε τέχνη καί άνεση. Τό χιλιοτραγούδησαν μέσα στους αιώνες, του λόγου τραγουδιστές.
Τώρα όμως οί άέρηδες, τά χιόνια καί οί καται
γίδες τό γονάτισαν, τό μα
στίγωσαν Λίγες πέτρες
χορταριασμένες, πού δεί
χνουν μέ βία τό μεγαλείο
του άνακτόρου, ζοΰν κι’ α
ναπνέουν ! Μερικές γερασμένας πέτρες, πού καθρεπτίζουν στις ρυτίδες τους
παληά ομορφιά, περασμέ
να μεγαλεία!
Νά τό λουτρό πού
σκότωσε ή Κλυταιμνήστρα
τον άνδρα της Άγαμέμνομα, γιάνά συνεχίση τον ά
νομο δεσμό της μέ τον ΑϊΔόκιμοι 'Υπαστυνόμοι πρό τ η ; είσόδου τής Άκροπόγισθο. ’Εδώ μαζεύτηκαν οί
λεως τω ν Μυκηνών
Βασιληάδες τής Πατρίδας
μας κι’ άποφάσισαν νά ξεπλύνουν του Πάρη την άτιμία... Νά πάρουν πίσω τήν ω
ραία Ε λένη ..!
Πιο κάτω υπάρχει ή υπόγεια δεξαμενή. Σ’ αύτή άποταμίευαν νερό γιά τις δύ
σκολες στιγμές. Εκατόν είκοσι σκαλιά σ’ όδηγοΰν στο βάθος της. Μέ άναμμένα κε
ριά φωτίσαμε άχνά τά αιώνιο σκοτάδι της καί ζήσαμε γιά λίγο τήν μυστικοπάθειά
της!
Κάθε λεπτομέρεια μάς τήν έξήγησε ό ξεναγός μας. Τό αύλακωμένο άπό τά χρό
νια πρόσωπό του, έπαιρνε παράξενη δψη κάτω άπό τοϋ ήλιου τις άκτϊδες. Φάνταξε
παράξενο δν, πού βγήκε άπό τά άνεμοδαρμένα χαλάσματα, γιά νά χωθή πάλι σ’ αύτά,
σάν φεύγαμε!
'Η λαλιά του άντηχοϋσε στ’ αύτιά μας πότε σάν θρήνος, πουκλεγε τήν άνθρώπινη ματαιότητα καί πότε σάν εύθυμο τραγούδι, πού υμνούσε τον άφθαστο πολιτι
σμό πού άνθισε κάποτε εδώ.
’Εκστατικοί άκούγαμε, βλέπαμε, θαυμάζαμε. Τό βλέμμα μας έντονο άγκάλιαζε
μία τά σωριασμένα μνημεία καί μιά χύνονταν, χείμαρρος άσταμάτητος, στο θαυμα
στό βάθος τού ορίζοντα.
'Η πεδιάδα τοϋ "Αργους, λές κι’ είχε γονατίσει καί προσκύναγε τήν ’Ακρό
πολη, τό Λόφο τών Μυκηνών, θάλασσα άπέραντη μέ χίλιες άποχρώσεις. Τά δέντρα
πράσινα, κύματα τά στάρια, χρυσά κύματα, λικνίζονταν μέ χάρη καί τέχνη μοναδική
στή χαδιάρικη τού άγέρα μουσική !
Τά βουνά, σιωπηλοί όγκοι, περίζωναν προστατευτικά τό καμπίσιο πέλαγος,
λόγχιζαν τον ουρανό!
Τά λόγια, τό θέαμα τής φύσης, μάς άναστάτωσαν τή φαντασία. Πήρε αυτή
θαυματουργές διαστάσεις, κι’ άνάστησε τή ζωή πού χάραξε τά ίχνη της στο τόπο
αύτό.
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Άνάστησε πρόσωπα, θρύλους, παραμύθια.
’Έξω άπό τήν ’Ακρόπολη υπάρχουν πολλοί τάφοι. Ξεχωρίζουν τρεις, τόσο για
τό μέγεθος, όσο καί γιά τήν τέχνη τους.
Είναι οί τάφοι τής Κλυταιμνήστρας, του Αΐγίσθου καί τοϋ Άγαμέμνονα πούναι ό πιο μεγαλοπρεπής.
Άφοϋ βγάλαμε πολλές φωτογραφίες μέ λύπη καί βαρεία καρδιά άφίσαμε τις
Μυκήνες. Θέλαμε τόσο να
μείνουμε σ’ αύτό τό λόφο.
Μια άόρατη κλωστή, τό άρχαΐο πνεύμα, μάς τράβαγε,
μάς έδενε τήν ψυχή, τή
σκέψη.
Φύγαμε όμως, υπο
ταγμένοι στο λιγοστό χρό
νο ποΰχαμε στή διάθεσί
μας. Σάν άπομακρυνόμαστε
νοιώσαμε να ξεπηδάνε μέ
μιας άμέτρητα πρόσωπα
καί να μάς γνέφουν φιλι
κά, να μάς άποχαιρετοϋν...
Φτάσαμε στο ’Άργος
κι’ άπό κεΐ κατευθείαν γιά
τή μαγευτική τοποθεσία τό
Ό Υποδιοικητής τής Σχολής κ. Λυκούσης μετά τω ν
’Αξιωματικών καί Δοκίμων Ύ παστυνόμων εις τά αρχαία
Κεφαλάρι.
τω ν Μυκηνών
Είναι άνύμπορο νά
ζωγραφιστή μέ λόγια ή ομορφιά αύτοϋ τοϋ τοπίου. Πλούσια κρυστάλλινα νερά, οργι
αστική βλάστηση συνθέτουν μία γωνιά παραδεισένια.
Στάση λοιπόν ! Τά μαγικά... δεματάκια υπό μάλης καί άνεύρεση τοϋ χώρου γιά
τις έχθροπραξίες!..
Έ να έξοχικό έστιατόριο μάς φιλοξένησε. Παρέες-παρέες καθήσαμε στά τρα
πεζάκια, σιμά στά δροσερά ρυάκια.
Μέ άσυνείθηστη βιασύνη άνοίξαμε τά δεματάκια, ένω μιά έκπληξη πρώτου με
γέθους, μάς πλημμύρισε. Καί τί δέν περιείχαν !!
Άφθονο ψητό κρέας, αυγά, κασσέρι, πορτοκάλλια, άσπρο ψωμί. Στ’ άλήθεια
ήταν φροντισμένα μέ γνώση των άπαιτήσεων τοϋ στομαχιού, όστερα άπό εξοχική
περιπλάνηση!..
Μέσα σέ κέφι, σέ ευθυμία, σέ άστεΐα άρχισε ή μάχη... Άφθονη μπύρα καί σαλάτες μάς σέρβιρε ό Βασιλάκης... τό γκαρσόνι, μέ εύγένεια...
Ά ναψαν τά μαχαιροπήρουνα, στέναξαν οί μεζέδες.
Μερικοί γίγαντες τοϋ κουταλιού, διακρίθηκαν ιδιαίτερα. ’Ήταν νά τούς χαίρε
σαι..., καθώς καταβρόχθιζαν, χωρίς οίκτο, χωρίς έλεος τούς μεζέδες!!!
Ή έξοχή θέλει φαγητό καί μεΐς είμαστε πάνω στήν άνάπτυξη ! ! !
Σάν πήρε τέλος τό φαγοπότι θάταν ή ώρα 2. Μερικοί τράβηξαν κάτω άπό τά
δένδρα καί ξάπλωσαν στις κουβέρτες ποΰχανε πάρη μαζί.
Ά λλοι πάλι μέ τή βοήθεια μιάς θεοσταλμένης ορχήστρας:., τής κακιάς ώρας,
τό γλέντησαν γιά καλά.
Ό βιολιτζής, πού αύτοσχεδίως βαπτίσθηκε «Λομπρόζο» γιά τήν ομοιότητά
του, προς τούς «εκ γεννετής έγκληματίας» τοϋ μεγάλου έπιστήμονα, σκόρπισε μέ
τό βιολί του άφθονο κέφι καί διάθεσι.
Στήθηκε ό χορός, κάηκε τό πελεκούδι. Τά πενηντόφραγκα σάν... βροχή έπε
φταν στήν ορχήστρα! Μερικοί ξηλώθηκαν γιά καλά!
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'Η ώρα όμως πέρασε καί γύρω στις 4 ξεκινήσαμε για τό Ναύπλιο. Διασχίσαμε
τον Άργολικό κάμπο μέσα στο καλοκαιριάτικο λιοπύρι.
Τα τραδούγια καί τά διάφορα πειράγματα δεν σταμάτησαν. Τώρα μάλιστα ποΰχαμε έφοδιαστή μέ... καύσιμα!
Συγκίνηση μάς κατάλαβε σαν φτάσαμε στο Ναύπλιο. 'Η πολιτεία καθαρή καί
καλοβαλμένη είναι σχεδόν άγκαλιασμένη μέ τή θάλασσα.
Το Παλαμήδι, φρούριο Βενετσιάνικο, υψώνεται στα βαρεινά αγέρωχο, σάν φύ
λακας τοϋ τόπου.
Τό Ναύπλιο ήταν ή πρώτη πρωτεύουσα της άναγεννημένης Πατρίδας μας.
Έδώ κυβέρνησε καί μαρτύρησε ό Καποδίστριας τό 1831.
Σ’ αύτά τά χώματα πάτησε τό πόδι του ό Βασιληάς ’Όθωνας, πούρθε άπό τή
Δύση για να φέρη τήν τάξη καί τήν οργάνωση στήν Ελλάδα μας.
Τοϋ Άναστημένου μας γένους ή πρόσφατη, ή νεώτηρη 'Ιστορία, είναι ταυτι
σμένη μέ τήν δμορφή αυτή πόλη.
Μείναμε στήν άρχοντικιά πολιτεία άρκετή ώρα κι’ έτσι μάς δόθηκε σχετική
εύκαιρία νά τή γνωρίσουμε κάπως.
Ό προορισμός μας όμως ήταν ή ’Επίδαυρος, τό Φεστιβάλ, πού άπόψε άρχιζε
μέ τή τραγωδία τοϋ Αισχύλου: « ’Αγαμέμνων». Δρόμο λοιπόν για κεϊ.
Θάταν 6 περίπου ή ώρα σάν φτάσαμε στή μαγευτική καί τρισένδοξη ’Επίδαυ
ρο. Μιά σπάνια φυσική ομορφιά μάς υποδέχτηκε.
Τό κάθε τί έδώ ήταν φροντισμένο μέ νοικοκυρωσύνη καί πολιτισμό. Οί δρόμοι
κυκλωμένοι άπό άμέτρητα δένδρα, δροσισμένοι μέ άφθονο νερό, ήσαν πλημμυρισμένοι
άπό πλήθος κόσμου.
Καλαίσθητα περίπτερα στημμένα σε διάφορα μέρη πρόσφεραν άναψυκτικά.
Προχωρήσαμε στ’ άρχαΐα μνημεία. Ελλείψει ξεναγού μάς ξενάγησε ό Κοσμή
τορας τής Σχολής μας κ. Παπαθανασίου. Τά κατάφερε περίφημα.
’Εδώ ήταν τό νοσοκομεΐον τοϋ θεοΰ Άσκληπιοΰ, πού ή θεϊκή του δύναμη
γιάτρευε τούς άρρωστους.
Άφοΰ σταθήκαμε γιά λίγο στο μουσείο καί θαυμάσαμε τις άρχαιότητές του,
μέ γραμμή μπήκαμε καί καθήσαμε στο περίφημο γιά τήν τεχνική καί άκουστική
του άρχαΐο θέατρο.
Στις ξεθωριασμένες άπό τό φθοροποιό χρόνο κερκίδες του άνετα κάθονται 15.000
θεατές. Χτίστηκε στο τέλος τοϋ Δ' π.Χ. αιώνα, άπό τον άφθαστο ’Αργείο αρχιτέκτο
να Πολύκλειτο.
Γύρω στις 7.30' ή ώρα άρχισε τό παίξιμο.
7.000 περίπου άνασεμιές κόπηκαν άπότομα καί γίνηκε ήσυχία νεκρική.
7.000 θεατές! Έλληνες, Γάλλοι, ’Αμερικανοί, Γερμανοί, ’Ιταλοί κ .λ .π .! 'Η
παγκόσμια ψυχή ήρθε άπό τις πιο άπίθανες γωνιές τοϋ πλανήτη μας, γιά ν’ άνάψη
τό καντήλι τής εύγνωμοσύνης στο άθάνατο Ελληνικό πνεύμα.
Ενώθηκαν εχθροί καί φίλοι στή Μέκκα τοϋ πιο μεγαλειώδους πολιτισμού!
'Ο ήλιος βουτηγμένος στά αίματα, μόλις ξεψύχησε καί θάφτηκε στής Δύσης
το νεκροταφείο
Οί πρώτες υποψίες σκοταδιού, θαμπές καί πένθιμες, νώθεψαν τό γαλάζιο
φώ ς! Λίγα άστρα στήν άρχή, κοπάδια μετά, φωλιάστηκαν στούς αιώνιους θρόνους
τους, στο Ούράνιο Βασίλειο!
Τό μεγαλείο καί ή μυστικοπάθεια τής βραδυάς δέν γίνεται νά περιγραφή.
Νόμιζες πώς στή σκηνή είχε στηθή ένας μεγάλος μαγνήτης, πού μάς μαγνήτιζε ψυ
χή καί λογισμό!
Θαυμαστοί σε τέχνη οί ήθοποιοί, άφθαστοι σε άπόδοση, άνάστησαν, άπό τό τά
φο μιά ολάκερη πεθαμένη εποχή...
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’Εκστατικοί, μ’ έντονο τό αίσθημα τοΰ δέους, γίναμε βουβοί μάρτυρες τούτης
της ’Ανάστασης!..
...Νά ή Κλυταιμήστρα, μπροστά στο άνάκτορό της, στις Μυκήνες, χαίρεται
καί πανηγυρίζει στην είδηση, δτι οί"Ελληνες μέ Αρχηγό τον Άγαμέμνονα κυρίεψαν
τήν Τροία.
Δέκα ολόκληρα χρόνια προσμένει τον έρχομό τοΰ άνδρα της. Τώρα τέλειωσαν
τα ψέμματα, θά γυρίση σιμά της.
Προσποιείται, τέλεια γυναίκα, τήν εύτυχισμένη! Στά βάθη δμως τοΰ λογι
σμού της σχεδιάζεται τό άπαίσιο έγκλημα της συζυγοκτονίας.
Μεγαλοπρεπής, ήλιοκαμένος, σκληρός πολεμιστής γυρίζει ό Άγαμέμνονας.
Τον υποδέχεται αύτή μέ προσποιητή λαχτάρα, μέ λατρεία! Ξεχύνεται στο ’Άργος
ή άγαλλίαση, ή εύφροσύνη, γιά τον έρχομό τοΰ Βασιληα.
'Όλα δείχνουν πώς γιορτές καί γλέντια θά έπακολουθήσουν. 'Η Κλυταιμήστρα
όμως, προσωποποίηση της γυναικείας άπιστίας, έχει διαφορετική γνώμη.
Τήν ώρα πού ό άντρας της έπαιρνε τό λουτρό του αύτή τοΰ πήρε τή ψυχή μέ
κοφτερό σπαθί.
Τό αίμα τοΰ Πολεμιστή κι’ άνδρείου Βασιληα πηχτό, άχνιστό, κηλίδωσε τήν
ιστορία τοΰ τόπου. Δέν στάθηκε δμως ικανό ν’ άποκρύψη τά βδελυρά αίτια τοΰ
σκοτωμού, πού δέν ήσαν άλλα άπό τή πρόθεσή της νά συνέχιση τούς άνομους καί
κολασμένους έρωτές της, μέ τον Αίγισθο.
Ζήσαμε κι’ άναπνεύσαμε τήν υπέροχη τραγωδία τοΰ Αισχύλου. Βαθειά πονέ
σαμε γιά τον άδικο χαμό τοΰ Άγαμέμνονα. 'Η μαχαιριά πού τοΰ άφαίρεσε τή
πνοή χτύπησε καί τή δίκιά μας καρδιά!
Βαθύχρυσος ό δίσκος τοΰ φεγγαριοΰ άναστηνόταν άπό τό βάθος πέρα, σάν
πήρε τέλος τό έργο.
Βόγγηξε ή ατμόσφαιρα άπό τά χειροκροτήματα. Συνεπαρμένος, αιχμαλωτι
σμένος, δλος αυτός ό κόσμος, χειροκροτοΰσε γιά πολύ ώρα.
'Ύστερα δλα σώπασαν. Τότε, αίσθανθήκαμε πώς ξυπνάγαμε άπό ενα έντονο
όνειρό. Πώς ερχόμαστε άπό άλλους κόσμους, παράξενους, πρωτόγνωρους.
Τό βράδυ ήταν προχωρημένο σάν πήραμε τό δρόμο τοΰ γυρισμοΰ. Ή ολοήμερη
κούραση βάρυνε τό σώμα μας, άφισε δμως άγγιχτη τή ψυχή μας. Αύτή βυθίστηκε
σέ βαθειά συλλογή γιά δ,τι είδε, γιά δ,τι άκουσε.
'Η εποχή μας μέ τήν έξοχή, μέ τήν Ελληνική έξοχή καί τ ’ άρχαΐα μας μνη
μεία, τή ξεκούρασε, τή δυνάμωσε, τή χαλύβδωσε.
Γυρίζαμε καί νοιώθαμε πιο σοφοί! Είχαμε μάθη τόσα καί τόσα, σέ μιά ήμέρα.
Ό Θεός καί τό Ελληνικό πνεύμα πού συναντήσαμε μας έμφύσησε στήν δπαρξή
μας γνώση καί γαλήνη. 'Ομολογήσαμε πώς ή φύση είναι ό πιο άφθαστος καθηγη
τής, πού μ’ έλάχιστο τίμημα σέ κάνει άληθινό άνθρωπο, σοΰ διώχνει τό προσωπείο
τοΰ πλασματικού ανθρώπου.
Θάταν δύο ή ώρα μετά τά μεσάνυχτα σάν τής Αθήνας τό άγκάλιασμα μάς
έσφιξε καί πάλι.
Τοΰ φεγγαριού ό κύκλος άχνόχρυσος, πού μάς συνοδέυσε σ’ δλη μας τή δια
δρομή, στάθηκε λιγάκι πάνω άπό τό Παρθενώνα, σάν θεϊκό καντηλέρι καί μάς έγνε
ψε μέ τό φωτεινό του χαμόγελο.
Τί τάχα νάθελε νά πή;
Σίγουρα έστειλε άπό τά ύψη του, κι’ άπείθωσε στή ψυχή μας, τό φιλικό του
μήνυμα.
Τό έρωτικό μήνυμα τής καρδιάς τής φύσης τοΰ σύμπαντος προς τήν άνθρώπινη
καρδιά.
Σ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

'Τ πΑ QIL. CEBBRON, χατα μετάφρασιν « ’Αστυνομικών Χρονικών»
(Σ υνέχεια άπό τό προηγούμενο)
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'

"Αχ! καί νάφτανε ή βασίλεια τ ο υ !!! νά γινότανε τό θέλημά τ ο υ !!!...ν ά μάς
ελευθέρωνε άπό τό κακό, άπ’ τούς κτηνώδεις Κάΐδ!!!...
...Τώρα ό Ταρζάν, άφοϋ ρίχνει ένα τελευταίο βλέμμα προς τον Όλάφ, άποσύρεται στο δάσος του, όπου ποτέ δεν υπάρχει κακό, κρύο, φόβος, κλάμμα, οδύνη ή
στεναγμός...
ΤΕΛΟΣ
Υ π ο υ ρ γ ικ ή εγκρισις : No 12.763...
...Τα παιδιά, μέ τον γιακά σηκωμένο, τά χέρια χωμένα στις τσέπες, άμίλητα
ξαναγυρίζουν στον κοιτώνα, μέσα σ’ αύτή τήν ήσυχη νύχτα, πού δεν έχει καθόλου
μυστήριο...
—«Θά χιονίση!...» λέει κάποιο παιδί, πού κατάγεται άπό τήν έξοχή...
Οί άλλοι κοροϊδεύουν γ ι’ αυτό! ! ! . . . Μήπως τό είδε στο φιλμ ; Μήπως χιονίζει
στη ζούγκλα ;...
Τά λεπτά κυλούν άθόρυβα, μονότονα, άπροσδιόριστα... Τά παιδιά άνεβαίνουν
τη σκάλα καί πέφτουν στά κρεβάτια τους, οσο πιο γρήγορα μπορούν...
—«Σβήστε τά φ ώ τα ...! ! ! » φωνάζουν τά περισσότερα. Θέλουν νά βρεθούν γρή
γορα στο σκοτάδι... γιά νά ζήσουν έτσι άνενόχλητοι τις εικόνες πού είδαν στο έργο...
Θέλουν νά ξαναρχίσουν ή νά συνεχίσουν τήν ιστορία τού Ταρζάν, άφοΰ τον άντικαταστήσουν οί ίδιοι... 'Ένα σο>ρό Ταρζάν θά ξεπεταχτοΰν άπόψε άπ’ τήν φαντασία
των παιδιών, μέσα στο σκοτεινό κοιτώνα τού Τερνεραί... «'Ο Ταρζάν Ραντάρ!»...
«'Ο Ταρζάν Βελοΰδος!...»... «'Ο Ταρζάν παρά-νά!...». ’Αμέτρητοι Τ αρζάν!!! Καί
ρίχνονται μέ σφιγμένες γροθιές στή ζούγκλα της νύχτας... Είναι άρκετό μάλιστα
πού, κάτω άπ’ τά σκεπάσματά τους, βγάζουν πνιχτά τή μαγική κραυγή : —«Χ άρ!
Χ άουΙ... ΧίΙ... Χ ά!... Χάο! Χάου !!!>».
...Μονάχα ό ’Αλλέν Ρομπέρ κοιμάται άπό πολλή ώρα... ’Ενώ στο άπέναντι
κρεβάτι, ό Όλάφ, υψώνει τή σκηνή άπό έφημερίδες, κάτω άπό τήν οποίαν είναι
έλεύθερος νά ζήση μέ άνεση τις ονειροπολήσεις του...
..."Εντεκα ή ώρα... 'Η ’Αρχηγός Φρανσουάζ πού, άπό τό δωμάτιό της άκόμα,
άναγνωρίζει κάθε βήμα, κάνει μιά τελευταία βόλτα στο κοιμισμένο βασίλειό της...
Ό ύπνος, σάν μιά ήφαιστειακή έκκρηξη, έχει άπολιθώσει τά παιδιά στήν τε
λευταία τους στάση... στο μάλλωμά τους μέ τά θηρία ή τούς μαύρους μάγους... Αύτό
είναι : «Ο ΤΑΡΖΑΝ ΣΤΗΝ ΠΟΜΠΗ Ι Α»...
'Η ’Αρχηγός Φρανσουάζ μπαίνει πάλι στο δωμάτιό της, οπού άκόμη τριγυ
ρίζουν τό άηδιαστικό άρωμα ένός μικρού άγοριοΰ καί τό φάντασμα ενός μικρού πρί
γκιπα...
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Σβήνει τό φως... Τά σκοτάδια άλλάζουν θέση... ’Έ ξω, ή νύχτα λάμπει άδύνατα... «Κ ύτταξε!» σκέφτεται «θά χιονίση !!!...» .
’Ό χι, θά... Χιονίζει κι’ όλας... Έλαφρειές παράξενες, αβέβαιες οί πρώτες νυφάδες του χειμώνα άναζητάνε, στριφογυρίζοντας, τό δρόμο -ίους. Βλέπουν τό μονα
δικό άνοικτό παράθυρο του κοιτώνος, καί χώνονται μέσα...
Αυτή ή νυκτερινή αύρα κάνει να αΐωρήται αργά, μέχρι τό έδαφος, τό εύθραυστο
οικοδόμημα άπό χαρτί πού προφυλάσσει τον Ό λάφ... ’Αλλά ό μικρός δεν θά ξαναξυπνήση... Τό κρεβάτι του είναι άδειο...
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'

«ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ: ΣΙΩΠΗ!...»
...Ή έξαφάνισις τοϋ πιο καχεκτικοϋ απ’ τούς κατοίκους του άναστάτωσε τη
ζωή τοϋ Τερνεραί... ’Αδύνατον νά κρατηθή μυστική ή νά καμουφλαρισθή αύτή ή
φυγή···
Πριν άκόμα καλά-καλά τά παιδιά τοϋ Κτιρίου No 3 μπορέσουν νά διαδόσουν
τό νέο, είδαν νά καταφθάνη ό κύριος Προβίνς μέ τό άμάξι του, πού άφινε πάνω στο
άθικτο χιόνι τά σημάδια ύπερσιβηριακοΰ σιδηροδρόμου... Είδαν άπό μακρυά τά με
γάλα μουστάκια του, πού μαύριζαν περισσότερο μέσα στο λευκό, χιονισμένο φόντο...
—«"Ολοι κατάλαβαν ότι κάτι συνέβαινε καί, σέ κάθε παιδί, έξύπνησεν ή
σκιά ενός κακοϋ παρελθόντος... Έξύπνησε, ένα δεύτερο παιδί, πονερό, καχύποπτο,
μέ χίλιες δυο κακές συνήθειες...
Ά πό τά βάθη τοϋ ψυχικοΰ του κόσμου ξεπετάχτηκεν ένα φάντασμα, αύτό
πού νόμιζαν ότι είχαν διώξει άπ’ τή ζωή τους μέ τή δύναμη τής φιλίας, των σπόρ,
της καλοσύνης των άλλων..
Καί όμως... "Εφτασε μιά δραπέτευση γιά νά ξεσηκώση μέσα στις παιδικές
καρδιές τον πόθο γιά τήν λεύτερη ζωή, τήν επιθυμία της φυγής, τής ταβέρνας,
τής παιδικής κακίας...
Αύτή ή δραπέτευσις έπεσε σάν ένα τεράστιο βότσαλο μέσα στήν ήσυχη ζωή
τοϋ Τερνεραί.
...Ό κύριος Μροβίνς τό κατάλαβε, καί αυστηρά είπε στο Άσπρο Δόντι :
—«Δέν μπορώ νά νοιώσω τήν ιδιοτροπία σας... τούς κρατάτε δεμένους καί
έλεύθερους συγχρόνως... Είναι πολύ έπικίνδυνο τό πείραμά σας...».
—«Καί όμως είχα τήν εντύπωση ότι μονάχα τήν άνοιξη θά ήταν δυνατόν νά
συμβή κάτι τέτοιο...» παρατήρησε πικραμένος ό «Άσπρο Δόντι».
Μά, ό κ. Προβίνς τον διέκοψε ξερά :
—«Α κριβώς... Μιά άπόδραση μέσα στήν καρδιά τοϋ Χειμώνα είναι πάρα
πολύ σοβαρή...».
—«Α λλά μέ συγχωρεΐτε... τί άκριβώς φοβώσαστε, κύριε;» ρώτησεν άπορημένος, ό Αρχηγός Ρομπέρ.
—-«Τί φοβάμαι; Καλά. Δέν μαντεύετε; Άπλούστατα φοβάμαι τήν αλυσιδωτή
άντίδραση.. Μέ εννοείτε; Φοβάμαι τούς άλλους κρίκους τής άλυσίδας... Μιά δραπέτευσις παρασύρει μιά άλλη—έστω κι’ αν στο τέλος άπουγχάνει... δέν έχει σημασία..».
Ή Αρχηγός Φρανσουάζ έρρίγησε άκούγοντας αύτά τά λόγια... Αύτή ή έξαφάνισις άπ’ τό πρωΐ τήν τυραννοΰσε... Δέ τήν άφινε σέ ήσυχία...
Ό κύριος Προβίνς άναψε, γιά μιά άκόμα φορά, τό ίδιο σιγάρο, πού ολοένα
έσβηνε...
( Συνεχίζεται)
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ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
—Παρητήθη του ’Αστυνομικού Σώματος ό ’Αστυνόμος Β' κ. Σπυρίδων Κώτσης, εις δν άπενεμήθη ό βαθμός του ’Αστυνόμου Α' τάξεως, λόγω συμπληρώσεως
του προβλεπομένου χρόνου υπηρεσίας έν τω Άστυνομικώ Σώματι καί τω βαθμώ του.
—Όμοίως παρητήθησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος οί άστυφύλακες: ’Όθων
Σαραντάκος, Κων/νος Μαυροειδής, Κων/νος Κουλιάς, ’Ιωάννης Κυζιρίδης, ’Αλέξιος
Κοντόπουλος ή Κοντός καί Νικόλαος Δήμου.
—Διεγράφησαν του ’Αστυνομικού Σώματος οί άστυφύλακες: Σπυρίδων "Αν
θής, διά πειθαρχικούς λόγους καί ’Ιωάννης Κακλαμάνος, λόγω θανάτου.
—Άπηλλάγη των καθηκόντων του, διά λόγους υγείας, ό ύπαρχιφύλαξ Νικόλαος
Χρυσανθόπουλος.
*
ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
—Δι’ άποφάσεως τοϋ κ. Ύφυπουργοΰ ’Εσωτερικών έχορηγήθη υλική άμοιβή
εις τον άστυφύλακα Κων/νον Χαντζήν, διότι οδτος, χάρις είς την εξαιρετικήν παρα
τηρητικότητα καί τό όμοίως ζωηρόν ενδιαφέρον προς την υπηρεσίαν επέτυχε ν’
άναγνωρίση καί συλλάβη σεσημασμένον καί έπικίνδυνον διαρρήκτην περιπτέρων.
*
ΕΚΛΕΚΤΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Σέ μεγάλο καλλιτεχνικό σχήμα, μέ πλούσιο περιεχόμενο, διαλεχτή ύλη,
καί προσεγμένη επιμέλεια, έκυκλοφόρησε τό πρώτο φύλλο τοϋ περιοδικού «ΣΤΡΑΤΙΩ
ΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» στήν υπηρεσία τοϋ Ελληνικού Στρατού, Βασιλικού Ναυτικοϋ
καί Βασιλικής ’Αεροπορίας.
Μέ χαρά σημειώνουμε καί χαιρετίζουμε τήν έκδοση, έτούτη, τήν άρτια καί
εμπνευσμένη, σάν ένα σημαντικό γεγονός στή ζωή τών ’Ενόπλων μας Δυνάμεων.
Γιατί, στ’ άλήθεια, πρόκειται γιά ενα περιοδικό πού καταφέρνει νά ξεφύγη άπό τά
συνηθισμένα πλαίσια ένός στρατιωτικού ,έντύπου καί ν’ άποτελέση μία πολύτιμη
συμβολή στον περιοδικό, γενικώτερα, τύπο τής πρωτευούσης. Καί άσφαλώς τιμά καί
τις ’Ένοπλες Δυνάμεις μας καί τον τόπο μας.
Οί επιτυχημένες ποικίλες καμπάνιες του, πού άγγαλιάζουν μέ χάρη καί ομορ
φιά λογηών - λογηών κοινωνικά θέματα, οί δροσερές καί συναρπαστικές φιλολογι
κές διατριβές του; πού έχουν μιά γοητευτική απλότητα καί πίστη, οί τόσο μοναδικές
φωτογραφίες του, (άλήθεια! πόσο επιτυχημένη είναι ή έγχρωμη φωτογραφία τοϋ
Διαδόχου στο έξώφλυλλο! ! ! ) καί πάνω άπ’ δλα ό φλογερός πατριωτισμός του ή
ευγένεια καί τό υψηλό Ελληνοχριστιανικό φρόνημα πού τό διακρίνει καί τό τιμά,
ολα έτοΰτα καί πολλά άλλα εύχάριστακαί τερπνά δημοσιογραφικά στολίδια, πού άνταμώνει κανείς μέσα στις καλογραμμένες σελίδες του, προσφέρουν στον άναγνώστη
του μιά πλούσια καί άκριβή πνευματική τροφή καί κατατάσσουν τά «Στρατιωτι
κά Χρονικά» σέ μιά ξεχωριστά ζηλευτή θέση, μέσα στον έθνικό τύπο τής πατρίδος μας.
’Αξίζει τον κόπο νά φυλλομετρήση κανείς μέ προσοχή τις φροντισμένες άπό
κάθε άποψη σελίδες του. Θά βρή έκεΐ μέσα πολλά πράγματα πού τον ένδιαφέρουν...
’Άρθρα έπιστημονικά, φιλολογικά, περιγραφικά, λογοτεχνικά, στρατιωτικά... άκόμα καί στήλες γιά τά σπόρ, τά γράμματα, τήν τέχνη, τή μουσική, τό θέατρο καί τήν
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κριτική... πολλές διαλεχτές καί άξιόλογες επιδόσεις των «Στρατιωτικών Χρονικών»,
τα όποια συνιστοΰμε ανεπιφύλακτα στούς άναγνώστες και τούς άστυνομικούς μας.
'Η πρώτη έτούτη έκδοσή τους θά γίνη άσφαλώς άνάρπαστη, όχι μονάχα γιατί έχει
μία άκαταμάχητη πνευματική άξια, άλλα καί γιατί είναι τό περιοδικό πού έλειπε.
Οί δοξασμένες ’Ένοπλες Δυνάμεις μας, πρωτοπόρες στον άγώνα τοΰ θανάτου,
πρέπει οπωσδήποτε νά προηγούνται τιμητικά καί στον άγώνα της ζωής...
'Υπό τις προϋποθέσεις αυτές, ή δημοσιογραφική, λογοτεχνική καί εθνική έπιτυχία τών «Στρατιωτικών Χρονικών» είναι αναμφισβήτητα καί μεγαλειώδης.
Γι’ αύτό άνήκει κάθε έπαινος σέ όσους είχαν τήν πρωτοβουλία καί σέ όσους έκοπίασαν γιά τή λαμπρή έτούτη έκδοση.
Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» τών οποίων ό Διευθυντής κ. Νικόλαος
’Αρχιμανδρίτης είλικρινώς έμόχθησε, έπίστευσε καί άγωνίζεται γιά τήν στενώτερη
άκόμα συνεργασία Ενόπλων Δυνάμεων καί Σωμάτων ’Ασφαλείας, χαίρουν άνεπιφύλακτα καί υποδέχονται τον έν δπλοις... συνάδελφό τους μέ ενθουσιασμό, περηφάνεια καί άγάπη πολλή.
Μέ τήν ευκαιρία δέ αύτή, στρέφοντα εύγνώμονα τή σκέψη τους προς τον
ύπέροχον στρατόν ξηρας, θαλάσσης καί άέρος της Πατρίδος μας, εύχονται κάθε
προκοπή καί εύημέρια.
"Ας είναι βέβαια τά άγαπημένα «Στρατιωτικά Χρονικά» ότι τό περιοδικό μας
θά βρεθή παντού καί πάντα στο πλευρό τους.
***
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ.
Μέ πάντα πλούσιο, ευχάριστο, μουσικό καί διδακτικό περιεχόμενο, ή ’Εκπο
μπή τής ’Αστυνομίας Πόλεων, εξακολουθεί νά προσφέρη διαλεχτά ραδιοφωνικά προ
γράμματα, σέ πανέμορφο λογοτεχνικό στύλ καί περιγραφικά ρωμαντικά σκίτσα, άπ’
τή ζωή καί τή φύση.
—'Απαλή, ρωμαντική γαλάζια ή έκπομπή τής 19-6-59, ήταν ολόκληρη άφιερωμένη στά Ελληνικά νησιά, μέ περιγραφικά σκίτσα άπό τή θαλασσινή ζωή καί
νησιώτικα ήθη καί έθιμα.
Στήν ύπηρεσία τοΰ έσωτερικοΰ τουρισμού, τό πρόγραμμα αύτό, ύπεγράμμισε
μέ λογοτεχνική χάρη τις ομορφιές τών νησιών τής πατρίδος μας καί ευχαρίστησε
ξεχωριστά.
Νησιώτικα τραγούδια καί θαλασσινή μουσική πλαισίωναν τήν έκπομπή,
κατά τρόπο ευχάριστο καί συνταιριασμένο.
*
—Ή έκπομπή τής 17-6-59 ήταν άφιερωμένη στά θαλάσσια λουτρά, μέ συνθή
ματα καί καθοδηγητικές ύποδείξεις προς τό κοινό, πάνω σέ ζητήματα γενικωτέρου
κοινωνικού ενδιαφέροντος, όπως τής προλήψεως κλοπών, τοΰ τεντυμποϋσμοΰ καί τής
άντιμετωπίσεώς του, τής προλήψεως τροχαίων δυστηχημάτων καί τις ειδικές υπο
χρεώσεις τών λουομένων γιά τήν προστασία τής ζωής του κ.τ.λ. Εύθυμοι δίσκοι καί
πικάντικα τραγούδια έπλαισίωναν τό πρόγραμμα αύτό, πού επίσης γνώρισε μεγάλη
επιτυχία.
$* $
ΕΥΧΑΙ ΕΙΣ ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΑΣ
Τά « ’Αστυνομικά Χρονικά» εύχονται χρόνια πολλά επί τή έπετείω τής ονομα
στικής του εορτής εις τον κ. Πέτρον ’Αργυρίου, καθηγητήν τών Σχολών 'Υπαστυνόμων καί Άρχιφυλάκων.
’Επίσης είς τον ’Αστυνομικόν Διευθυντήν Β' κ. ’Απόστολον Καθάρειον, ώς
καί άπαν-ας τούς λοιπούς κ.κ. ’Αξιωματικούς καί κατωτέρους άστυνομικούς υπαλ
λήλους.
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Β οηό ήσ τε
τ ά ά σ ό ε ν ικ ά π α ιδ ιά
τ '“ ’ σ τ υ ν ο υ ικ ω ν
ΓΙΟ Ρ ΤΗ Σ Τ Η Ν ΕΚ A AH
t

έ σ α σ ’ έ ν α μ α γ ε υ τ ικ ό π ε ρ ι β ά λ λ ο ν
ό π ο υ ε ίν α ι χ τ ι σ μ έ ν ο τ ό Π ρ ε β α ν τ ό ρ ι ο
τ ο ϋ « Ό μ ί λ ο υ Φ ίλ ω ν ’Α σ τ υ ν ο μ ί α ς »
Ά δ η ν ώ ν Δ - 9 ά π ε ρ ά σ ε τ ε μ ιά ύ π έ ρ ο χ η
βραδυά, μέ π α νσ έλη νο .
Μ ο υ σ ικ ή · Χ ο ρ ό ς · Τ ρ α γ ο ύ δ ι ·
Κ α λ λ ι τ ε χ ν ι κ έ ς έ μ φ α ν ίσ ε ις · Ε σ τ ι α 
τ ό ρ ιο μ έ έ κ λ ε κ τ ά φ α γη τά .
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