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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

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

'Τπό χ. Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ Άστυν. Δ ντοϋ .V 
(Σ υνέχεια  έκ  τον προηγουμένου)

1Γ.' Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ  ΚΑΤΟΧΗΝ 
(1941 -■ 1944)

1 6 . ’Εγκλήματα των καταχτητών κατά τών Ε λ λή ν ω ν  πατριωτών

’Από της πρώτης ημέρας της κατοχής ήρχισαν τα έγκλήματα τών Φασιστών 
καί τών Ναζί κατά τών Ελλήνων. Κατά τά έτη όμως 1943 μέχρι της άπελευ- 
θερώσεως έφθασαν στο κατακόρυφον.

’Έ τσ ι ωσάν νά μή ήρκη, τό μαρτύριον τής πείνης, ό κατακτητής, κακούρ
γος, άσπλαχνος, βάναυσος, βασανιστής καί σκληρός, προσέθεσε καί τό έγκλημα.

Τό ειδικόν φωτογραφικόν συνεργεϊον τής Αστυνομίας κατώρθωσε νά λάβη 
φωτογραφίας άνατριχιαστικάς τών εγκλημάτων αυτών. Μίαν σειράν τοιούτων φω
τογραφιών παραθέτομεν κατωτέρω :

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΓΑΝΤΕΣ

Ό  ήρως Συνταγματάρχης, οργανωτής τής ’Ε
θνικής άντιστάσεως, πέφτει μαχόμενος ήρωϊκώς 
στήν οδόν Πατησίων κάτω άπό τις σφαίρες 
όλοκλήρου αποσπάσματος ’Ιταλών Καραμπι- 
νιέρων. Ή  φωτογραφία τόν παρουσιάζει νε

κρόν είς τό  Ιατροδικαστικόν έργαστήριον.



1972 'Ιστορικά τής ’Αστυνομίας Πόλεων

Ιδού ττώζ έβασανίζοντο oi 
ήρωε; τής άντιστάσεω;. 
Φρικτά μαρτύρια, απάν
θρωπα εγκλήματα. Ή ταν 
τά  μέσα τ ή ; νέα; τάξεω ; 
πραγμάτων των ύπανθρώ- 
πων, οΐ όποιοι έφιλοδόξη- 
σαν νά κυβερνήσουν τόν 
Κόσμον. . . τόν Ελεύθερον 

Κόσμον!

01 μάρτυρες πρίν άκολουθήσουν τόν δρόμον τοΰ Γολγοθά έγραφαν τήν διαθήκη τους πάνω 
στού; τοίχου; καί στί; πόρτε; τ ή ; φυλακή; των
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Σπαράζει ή καρδιά τής μάννας ατό άντί- Τόν άπαγχόνησαν καί τόν άφησαν βορά σ τ  ά
κρυμα τοΟ παιδιού της πού τό σκότωσαν όρνεα. Δ;ν ύπάρχιι άπαισιότερο έγκλημα

οι Γερμανοί. άπό τό  ν’ άφήνης άταφο ένα πτώμα.

Τήν 11/11/943 έδολοφονήθη διά στραγγαλισμού 
μέσα στό δωμάτιό του ό Πρέσσας Κωνσταντίνος 
καί έληστεόθη. Ή  αστυνομία ένήργησεν δραστη- 
ρίως καί άνεκάλυψε τόν δράστην, όστις ήτο ’ Ιταλός.

Τήν 22/1/944 εύρέθη νεκρά είς τόν 
κοιτώνα της φέρουσα είς τόν λαιμόν 
της βρόγχον έκ λευκού τεμαχίου Οφάσ- 
ματος, ή Περάκη ή Πιεράκου ’Ασημίνα. 
Ό  δράστης ήτο Ιτα λός στρατιώτης.

ΧΑΨΔΑΡΙ! Τό άντρον τών μαρτυρίων καί Τούς άρπαξαν άπό τά  κρεβάτια μέ τις 
τών βασάνων. Ή  κόλασις τού Δάντη ώχριςί πιζάμες καί τούς τουφέκισαν γιά παραδειγ- 

μπρός στά  όσα συνέβησαν μέσα σ’ αύτό. ματισμό, οί ανδρείοι τού Χ ίτλερ!
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’Απαίσιοι λησταί τήυ 5-11-943 έφόνευσαν στό  σπίτι των, τόν ιατρόν Μοσχίδην, τήν γ σ  
ναίκα του καί τήν υπηρέτρια των. Τούς κατέσφαξαν μέ μαχαίρι, πού έφερε τόν αγκυλωτό 

σταυρό. 01 δρασται έμειναν άγνωστοι γιατί ήσαν Γερμανοί.
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ΑΛ, ΙΟΑΝΝΙΑΙΐει :μμ u a k a a m a sEMM. ΛΑΤίΚΑ Ϊ*Τ. ΤϊΩΚΟ:
: -
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.Λ~νωστό; ·ιετχς·.ι
Κ Π ' ΛΡ0Σ02ΕΜ » ΚΛΧΚΙΓΕαΡΠΟΤ1 »Κ ' ' >

Μανυάδες, σύζυγοι, πατέρες, άδελφοί, παιδιά, ψάχνουν νά βρουν τά κομματιασμένα άπό 
τις σφαίρες των πολυβόλων κορμιά των δικών τους, πού τούς σκότωσαν οί Γερμανοί.



Η ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
'Υπό κ. ΣΠΥΡΟΥ Δ . ΓΑΛΑΝΟΥ τακτικού Καθηγητοϋ της 
Χημείας των τροφίμων εν τώ  Πανεπιστημίω ’Αθηνών, Μέλους 
τοϋ Άνωτάτου Χημικού Συμβουλίου καί τού Άνωτάτου Υ γ ειο 
νομικού Συμβουλίου τού Κράτους καί Καθηγητοϋ των Σχολών 

’Αξιωματικών ’Αστυνομίας Πόλεων καί Β. Χωροφυλακής

(Σ υνέχεια  έκ  τον προηγουμένου)

I I I .  Πότε χαρακτηρίζεται τρόφιμόν τι ώς άποσυντεθειμένον

'Ως άποσύνθεσις τροφίμου τινός χαρακτηρίζεται ή χειροτέρευα».ς τούτου 
άνευ της άπ’ ευθείας έπενεργείας τοϋ ανθρώπου. Είναι δυνατόν 8μο>ς νά ύφίσταται 
καί έμμεσος ενέργεια τοϋ άνθρώπου ή άμέλεια, ώς λ. χ. συμβαίνει κατά την ύπό 
άκαταλλήλους συνθήκας έναποθήκευσιν προϊόντος τινός.

Ή  έλάττωσις της άξίας προϊόντος τινός, είτε από άπόψεως οικονομικής, 
είτε άπό άπόψεως δυνατότητος χρησιμοποιήσεως, είτε τέλος καί άπό άπόψεως 
θρεπτικής, έχει ώς συνέπειαν την σύμπτωσιν τής έννοίας τής άποσυνθέσεως προς 
την έννοιαν τής νοθείας.

'Ο βαθμός τής άποσυνθέσεως είναι δυνατόν νά είναι διάφορος έκάστοτε. 
Ουτω κατ’ άρχάς εμφανίζεται άσήμαντος μεταβολή των φυσικών ιδιοτήτων, είτα 
προχωρεί εις τό στάδιον τής έλαφράς άποσυνθέσεως ήτις έκδηλοΰται ένίοτε ώς 
μείωσις τής ποιότητος, άκολούθως παρατηρεΐται έντονωτέρα άποσύνθεσις συνε- 
παγομένη την άκαταλληλότητα τοϋ τροφίμου προς χρήσιν υπό τοϋ άνθρώπου 
καί τέλος καταλήγει εις τήν ίσχυράν άποσύνθεσιν ή οποία καθιστά τό προϊόν έπι- 
βλαβές εις τήν υγείαν. Ώ ς  έκ τούτου, άναλόγως τοϋ βαθμοΰ τής άποσυνθέσεως, τά 
σχετικά προϊόντα δύνανται νά χαρακτηρισθοϋν είτε ώς μειωμένης άξίας, είτε ώς 
άκατάλληλα προς βρώσιν, είτε τέλος ώς επιβλαβή εις τήν υγείαν.

Κατωτέρο) παρέχονται παραδείγματά τινα άποσυνθέσεως των σπουδαιο- 
τέρων τροφίμων.

1) Τό γάλα καί τά έξ αύτοϋ προϊόντα. Τό γάλα χαρακτηρίζεται ο>ς 
άποσυντεθειμένον όταν έμφανίζη οπωσδήποτε ελαττώματα. Τό κιτρίνως κεχρω- 
σμένον γάλα χαρακτηρίζεται ώς άποσυντεθειμένον, μόνον όταν ή κίτρινη χρώσις 
τούτου όφείλεται εις βακτηριακήν μόλυνσιν. Περαιτέρω όταν είναι άκάθαρτον ή 
περιέχη χονδροειδείς ξένας προσμείξεις.

Τά άνωτέρω έλαττούματα τοϋ γάλακτος άποτελοϋν στοιχείου χαρακτηρισμού 
τούτου ώς άποσυντεθειμένου, μόνον όταν είναι ταΰτα ευκόλως άντιληπτά καί ούχί 
όταν ταΰτα δύνανται νά άναγνοιρισθοΰν μόνον υπό ειδικευμένων άτόμων. Ώ ς  άπο
συντεθειμένον χαρακτηρίζεται περαιτέρω τό νωπόν γάλα όταν κατά τον βρα
σμόν πήγνυται τοϋτο.

Περαιτέρω, ώς άποσυντεθειμένον χαρακτηρίζεται τό γάλα όταν φέρεται 
εντός άκαθάρτων ή έντόνως οξειδωμένων (σκουριασμένων) δοχείων, ώς καί τό 
έν ζυμώσει ευρισκόμενον, ώς επίσης τό συμπεπυκνωμένον γάλα τό οποίον δεικνύει 
μή κανονικήν γεΰσιν, οσμήν, όψιν ή σύστασιν. Τέλος τό ταγγόν ή στεατώδες ξηρόν 
γάλα καί τά λοιπά προϊόντα τοϋ γάλακτος, τά οποία έχουν τόσον μεταβληθή 
κατά τήν γεΰσιν, οσμήν ή όψιν, ώστε νά μή άνταπυκρίνωνται πλήρως εις τάς δι’ 
αύτά καθωρισμένας άπαιτήσεις.

'Η γιαούρτη χαρακτηρίζεται ώς άποσυντεθειμένη όταν περιέχη μεγαλυτέρας 
τοϋ συνήθους ποσότητας ζυμών ή σπορίων μικροοργανισμών ή έμφανίζη έπί τής 
έπιφανείας εύρωτο μύκητας.

2 ) 'Ο τυρός. "Οταν ούτος έμφανίζη έλαττώματα εις τοιοϋτον βαθμόν,
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ώστε νά είναι άκατάλληλος προς διατροφήν του ανθρώπου ή όταν περιέχη περισ
σότερον τοϋ 0,1 ο)ο νιτρικόν κάλιον ή μεγαλυτέραν, άλλοιοϋσαν την γεϋσιν, περιε
κτικότητα εις άλατα νατρίου ή άσβεστίου. Τέλος ώς αποσυντεθειμένος χαρακτη
ρίζεται ό υπερώριμος τυρός.

3 ) Τά έδώδιμα λίπ η . "Οταν ταϋτα, χωρίς νά είναι επιβλαβή εις τήν 
υγείαν, είναι εις τόσον βαθμόν ταγγά, δύσοσμα, εύρωτιώντα ή άκάθαρτα, ώστε 
νά μη είναι πλέον κατάλληλα προς βρώσιν υπό τοϋ άνθρώπου.

Κατά τήν γνωμάτευσιν ώς προς τήν τάγγισιν, πρέπει πλήν της οργανολη
πτικής έξετάσεως νά λαμβάνηται ύπ’ οψιν καί τό ΐσχύον άνώτατον όριον όξύ- 
τητος. Μεγαλύτερα όξύτης συνεπάγεται τόν χαρακτηρισμόν τής άποσυνθέσεως, 
έν άνάγκη μάλιστα καί τόν τοϋ έπιβλαβοϋς εις τήν υγείαν.

4 ) Τά έδώδιμα έλαια. " Οταν ταϋτα εμφανίζουν σηψιν, εύρωτίασιν ή έξ 
οίουδήποτε άλλου λόγου έχουν καταστή μή βρώσιμα, ώς έπίσης καί τά έντόνως 
ταγγά έλαια σόγιας καί τά δι’ έκχυλίσεως παραληφθέντα έλ.αια τά όποια περιέ
χουν άκόμη υπόλοιπα τοϋ έκχυλ.ιστικοϋ ΰγροΰ. 'Ομοίως τά ταγγώδους ή στεα
τώδους οσμής καί γεύσεως έλαια. "Οταν τά τελευταία ταϋτα ελαττώματα εμφα
νίζονται εις Ιντονώτερον βαθμόν, ύφίσταται ό χαρακτηρισμός τοϋ έπιβλαβοϋς εις 
τήν υγείαν. Τά θολά έλαια χαρακτηρίζονται ως μειωμένης αξίας, έκτος εάν ή θο- 
λότης οφείλεται είς ψΰξιν.

5) Τό κρέας καί τά έξ αύτοΰ προϊόντα. "Οταν ταϋτα κατά τήν 
κτηνιατρικήν έξέτασιν έχουν χαρακτηρισθή ώς ακατάλληλα πρός βρώσιν υπό τοϋ 
ανθρώπου- έπίσης καί τά μή οπωσδήποτε άμεμπτα περιβλ.ήματα των άλ,λάντων 
θεωροΰνται ώς αποσυντεθειμένα.

6) Κονσέρβαι κρέατος καί λαχανικών. Γενικώς, όταν αί είς κυτία 
κονσέρβαι περιέχουν περισσότερον τών 100 χλστγρμ. κασσιτέρου κατά χιλιό
γραμμο ν κονσέρβας. Αί έν άλμει διατηρημέναι κονσέρβαι, όταν τό υγρόν αυτών 
δεν αντιδρά πλέον όξίνως, άλλά παρέχει μάλλον αλκαλικήν άντίδρασιν.

7 ) ’Ιχθύες. Ουτοι χαρακτηρίζονται ώς άποσυντεθειμένοι όταν έχουν προ- 
σβληθή υπό άσθενειών ή έχουν προκαλέσει όμαδικάς δια.ταραχάς τής υγείας τών 
καταναλωτών ή έχουν τέλος ύποστή αισθητήν άλ.λοίωσιν.

Τά άνωτέρω ισχύουν καί διά τά διάφορα όστρακόδεομα καί μαλάκια.
8) Αύγά. Τά έμφανίζοντα εύρωτιώδη ή οπωσδήποτε άποκρουστικήν 

γεϋσιν ή όταν εμφανίζουν κηλίδας ή έχουν έξωτερικώς άκαθαρσίας. Μικρός βαθμός 
τών ελαττωμάτων τούτων προκαλεϊ τόν χαρακτηρισμόν μόνον τής μειωμένης 
αξίας, ένώ πολύ μεγάλοc βαθμόε τούτων δύναται άναλόγως νά έπιφέρη τόν χαρα
κτηρισμόν τοϋ έπιβλαβοϋς είς τήν υγείαν.

9) Μύκητες νωποί. "Οταν ούτοι είναι υγροί, σκωληκόβρωτοι ή εύρί- 
σκωνται έν άρχομένη σήψει.

10) Σιτηρά. "Οταν ταϋτα έχουν σαφή οσμήν εύρωτιάσεως ή έχουν άνε- 
πτυγμένον εύρώτα ή έχουν ξένας όσμάς ή περιέχουν έκβλαστησαντας κόκκους 
πέραν τών άνεκτών ορίων, ώς καί περαιτέρω όταν ταϋτα εϊνα προσμεμειγμένα 
μετά ζωικών οργανισμών ή άπεκριμμάτων τούτων.

11) ’Άλευρα καί λοιπά προϊόντα τής άλέσεως. "Οταν προϊόντα τής 
όμάδος ταύτης έχουν μή κανονικήν οσμήν ή γεϋσιν όξίνην, ταγγήν, εύρωτιώδη, 
πικράν ή οπωσδήποτε ξένην πρός τό είδος αυτών. Περαιτέρω προϊόντα 
τών οπαίων αί πρώται ύλ.αι έχουν ύποστή βλάβην έξ έκβλαστήσεως ή ύπερωριμά- 
σεως. 'Ομοίως άλευρα σιτηρών ΰπερμέτρως τριβέντα κατά τήν άλεσιν ή ποοσμε- 
μειγμένα μετά ζιζανίων, σκωλήκων, άκάρεων ή έκκριμάτων καί ίνών τούτων. 
Τέλος άλευρα τών οποίων ή περιεκτικότης είς άμμον, κονιορτον ή τεμαχίδια τών 
μυλολίθων, υπερβαίνει τό 0,12 ο)ο έπί ξηοάς ύλης. 'Η υπαρξις πλέον τών ιχνών
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συστατικών ζιζανίων, συνεπάγεται τον χαρακτηρισμόν της άποσυνθέσεως, ενώ 
μεγαλύτερα περιεκτικότης εις τοιαϋτα χαρακτηρίζει νοθείαν.

Τό κακώς άρτοπο ιού μενον άλευρον και τά προϊόντα άλέσεως μέ μεγαλυ- 
τέραν τοϋ 15ο)ο περιεκτικότητα εις ύδωρ, χαρακτηρίζονται ώς μειωμένης άξίας.

12) ’Ά ρτος καί προϊόντα τής αρτοποιίας. Ταϋτα είναι δυνατόν νά 
εμφανίζουν διάφορα ελαττώματα καί όμως, τουλάχιστον έν άνάγκη, νά είναι 
κατάλληλα προς βρώσιν. 'Όταν όμως τά ελαττώματα ταϋτα έμφανίζωνται εις 
πολύ προκεχωρημένον βαθμόν, συνεπάγονται τον χαρακτηρισμόν τοϋ άποσυντε- 
θειμένου καί άκαταλλήλου προς βρώσιν. Μεγαλυτέρα περιεκτικότης εις άμμον, 
παρέχει άφορμήν προς χαρακτηρισμόν τοϋ άρτου ώς άποσυντεθειμένου.

13) Ζΰμαι. 'Όταν παρουσιάζουν οσμήν όξυνίσεως ή σήψεως (έπί μεγαλυ- 
τέρου βαθμοΰ τών ελαττωμάτων τούτων ύφίσταται περίπτωσις βλαπτικότητος εις 
την υγείαν) ή όταν εις τό έσωτερικόν αύτών εμφανίζουν εύρωτίασιν ή έχει έλατ- 
τωθή ή ζυμωτική ίκανότης αύτών τόσον, ώστε νά μη είναι πλέον κατάλληλοι διά 
παρασκευήν άρτου.

Αί μη έκπλυθείσαι ζυθοζΰμαι, αί έπιφανειακώς εύρωτιώσαι ή αί ύποκύαναι 
ζΰμαι ή αί κακώς ζυμοϋσαι ή τέλος αί μή οπωσδήποτε διατηρήσιμοι ζΰμαι, θεω
ρούνται ώς μειωμένης άξίας.

14) "Οσπρια. 'Όταν ταϋτα κέκτηνται δυσάρεστον οσμήν ή εύοωτιοΰν ή 
είναι προσβεβλημένα ύπό έντόμων ή παρασίτων εις μικρότερον μέν ποσοστόν 
άλλα πά.ντως ΰπερβαΐνον τά επιτρεπόμενα όρια ή όταν παρουσιάζουν ύπέρβασιν 
τοϋ ορίου τών έπιτρεπομένων ξένων προσμείξεων, ή είναι έντόνως κεχρωσμένα 
δι’ αβλαβών χρωστικών υλών.

15) Μαγειρικόν άλας. 'Όταν εχη υγρασίαν περισσοτέραν τοϋ 7 ο)ο.
16) Λαχανικά. 'Όταν ταϋτα παρουσιάζουν σηψιν ή εύρωτίασιν ή έ'χουν 

προσβληθή ύπό μυκήτων ή έντόμων καί τών σκωλήκων αύτών ή έ'χουν διαβρωθή 
ύπό κοχλιών, σκωλήκων καί άλλων ζώων έστω καί έάν διά τής χρησιμοποιήσεως 
συνήθων μηχανικών μέσων (μαχαιριδίων, ΰδατος κλπ.) δύνανται εύκόλως νά καθα- 
ρισθοϋν άνευ σημαντικής μειώσεως τής άξίας χρησιμοποιήσεο^ς αύτών. Ή  εις 
μικρόν βαθμόν έμφάνισις τών άνωτέρω ελαττωμάτων, συνεπάγεται τον χαρακτη
ρισμόν τής μειο>μένης άξίας. Περαιτέρω όταν εμφανίζουν οσμήν εύρώτος ή οπω
σδήποτε δυσάρεστον, μή άνάλογον τοϋ είδους αύτών οσμήν, ώς καί όταν έχουν 
προσμείξεις προκαλούσας τήν άηδίαν ή είναι τελείως άωρα ή όταν τά γεώμηλα 
έχουν ύποστή κατά τήν έναποθήκευσιν έκβλάστησιν ή έχουν πρασινίση ή έχουν 
προσβληθή ύπό άσθενειών. Σχετικώς μέ τά ύπό παγετώνος προσβληθέντα λαχα
νικά, χρειάζεται προσοχή διότι ώρισμένα είδη διά τοϋ παγώματος ύφίστανται 
βελτίιυσιν τής γεύσεως, ένώ άλλα δι’ αύτοΰ καθίστανται μή βρώσιμα ή Βλάπτονται 
οπωσδήποτε. Ώ ς  κανών ισχύει διά τά κατεψυγμένα λαχανικά ότι ταϋτα τότε 
θεωρούνται ώς ήλλοιωμένα, όταν δεν είναι πλέον κατάλληλα προς διατροφήν τοϋ 
άνθρώπου.

Τά ξηρά λαχανικά χαρακτηρίζονται ώς ήλλοιωμένα όταν έχουν ύποστή εύρω- 
τίασιν η σήψιν ή έχουν προσβληθή ύπό έντόμων ή σκωλήκων ή έχουν οπωσδή
ποτε ά.ηδεΐς ιδιότητας, ώς έπίσης καί όταν έχουν σημαντικήν πρόσμειξιν χώματος 
καί άμμου. Τέλος χαρακτηρίζονται ώς ήλλοιωμένα όταν έχουν ύπερβολικήν ποσό
τητα θειώδους οξέος.

17) Ό πώ ραι καί καρποί. Ώ ς  ήλλοιωμένα χαρακτηρίζονται όταν άρχί- 
ζουν νά προσβάλλ.ωνται ύπό σήψεως ή εύρώτος ή- έχουν προσβληθή ύπό άλλων 
μυκήτων ή έντόμων ή τών νυμφών αύτών (σκωλ.ηκόβρο)τα) ή έχουν διαβρο>θή 
ύπό κοχλιών ή άλλων ζοιων, ή έχουν έντόνως ρυπανθή καί δεν είναι δυνατόν διά 
τής χρησιμοποιήσεως συνήθων μηχανικών βοηθητικών μέσων, εύκόλως καί άνευ
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αισθητής μειώσεως τής άξίας χρησιμοποιήσεως αυτών νά καθαρισθοΰν. Ή  εις 
μικρόν βαθμόν έμφάνισις των άνωτέρω έλαττωμάτοίν συνεπάγεται μόνον μείωσιν 
τής άξίας αυτών.

Περαιτέρω αΐ όπώραι χαρακτηρίζονται ώς αποσυντεθειμένα', δταν έχουν 
ρυπανθή κατά τρόπον προκαλοϋντα τήν άηδίαν ή δταν έχουν άποκτήση δυσάρε
στο ν ή οπωσδήποτε μή άνταποκρινομένην εις τό είδος αύτών οσμήν (π. χ. οσμή 
πετρελαίου, φαινόλης, άμμωνίας κλπ.). Επίσης δταν λόγφ μεταβολής τής συστά- 
σεως αύτών έχουν καταστή άκατάλληλοι προς βρώσιν (π. χ. έν ζυμώσει εύρισκό- 
μεναι όπώραι ή ύποστάντα παγετώνα εσπεριδοειδή καί άλλοι χυμώδεις καρποί 
ή ύποστάσαι βλάβας όπώραι κατά τήν έν τοϊς ψυγείοις έναποθήκευσιν κλπ.). 
Τά κάρυα, τά άμύγδαλα καί τά κάστανα θεωρούνται ώς άποσυντεθειμένα δταν 
περιέχουν περισσοτέρους τών 20ο)ο , κατ’ άριθμόν, βεβλαμένους καρπούς. Αί 
ξηραί σταφυλαί καί τά ξηρά σϋκα χαρακτηρίζονται ώς άποσυντεθειμένα δταν πε
ριέχουν πλέον τών έπιτρεπομένων ποσοτήτων θειώδους οξέος (έστω καί κάτω 
τού ορίου τής βλαπτικότητος εις τήν υγείαν) καί δεν δηλοϋνται σαφώς ώς άκα- 
τάλληλοι δι’ ώμήν χρήσιν καί κατάλληλοι μόνον διά βρασμόν.

Τά άνωτέρω ισχύουν άναλόγως καί διά τάς ξηράς οπώρας.
18) ’Οποί όπωρών. "Οταν ούτοι περιέχουν περισσότερον γών 0,3 γρ. 

πτητικών οξέων (εις 100 κ. έ . ) καί τά έξ αύτών σιρόπια περισσότερον τοϋ 0,15 
γρ. πτητικών οξέων. Εις τά άνωτέρω ποσά δέον νά λαμβάνωνται ύπ’ δψιν καί 
τά τυχόν προστεθέντα προς διατήρησιν πτητικά οξέα. "Οταν άμφότεραι αί τάξεις 
τών ειδών τούτων εμφανίζουν σαφή οσμήν καί γεΰσιν δξους, χαρακτηρίζονται ώς 
ήλλοιωμένα, ώς επίσης καί δταν δεικνύουν έντονον θολερότητα ή σαφή μεταβολήν 
τοϋ χρώματος ή άντιληπτόν άποχωρισμόν ζύμης ή άλλων μυκήτων. 'Η εις μικρόν 
βαθμόν έμφάνισις τών άνωτέρω ελαττωμάτων έν συνδυασμώ καί μέ έλαττώματα 
τής οσμής καί γεύσεως συνεπάγεται τον χαρακτηρισμόν τής μειωμένης άξίας.

Περαιτέρω θεωρούνται ώς άποσυντεθειμένοι οί οποί αίτινες έχουν ύποστή 
έξουδετέρωσιν τής όξύτητος αύτών, έστω καί μερικήν, δι’ άλλων άβλαβών μέσων 
πλήν τοϋ καθαρού άνθρακικοΰ άσβεστίου.

19) Γλεϋκος σταφυλών. Τούτο χαρακτηρίζεται ώς ήλλοιωμένον δταν 
παρουσιάζη υπερβολικήν ποσότητα εις θειϊκά άλατα ή θειϊκόν οξύ, όφειλομένην εις 
έπιτρεπόμενα μέσα οΐνοποιητικής έπεξεργασίας.

’Επίσης θεωρούνται ώς ήλλοιωμένα τά ύποστάντα έντονον έξουδετέρωσιν 
τής όξύτητος αύτών γλεύκη σταφυλών.

20) Μέλι καί άναπληρώματα τούτου. "Οταν ταΰτα έχουν ύποστή ζύ- 
μωσιν η έχουν ρυπανθή εις βαθμόν προκαλοϋντα τήν άηδίαν ή έχουν ύποστή εύρω- 
τίασιν. "Οταν τά έλαττώματα ταΰτα έμφανίζωνται εις έντονώτερον βαθμόν, συνε
πάγονται τον χαρακτηρισμόν τού έπιβλαβοΰς 'εις τήν ύγείαν.

Περαιτέρω ώς άποσυντεθειμένον θεωρείται τό μέλι δταν παρουσιάζη με- 
γάλην οξύτητα (περιεκτικότης εις ελεύθερον όξύ μεγαλυτέρα τών 5,5 κ.έ. Ν)1 
οξέος διά τά 100 κ .έ.). ’Επίσης δταν τό μέλι δέν έμφανίζη τήν οσμήν, γεϋσιν ή 
δψιν τού καθαρού μέλιτος καί δέν είναι έπαρκώς καθαρισμένον, ώς επίσης είναι 
μειωμένης άξίας καί τό άωρον μέλι.

21) Διάφορα σάκχαρα. "Οταν ταΰτα χωρίς νά είναι έπιβλαβή εις τήν 
ύγείαν έχουν τόσον μεταβληθή κατά τάς ιδιότητας αύτών ώστε νά μή είναι πλέον 
κατάλληλα πρόε βρώσιν ύπό τού άνθρώπου.

22) Μαρμελάδαι καί παρόμοια. "Οταν ταΰτα έχουν ύποστή εύοωτίασιν 
ή σήψιν ή έμφανίζουν όπωσδήποτε δυσάρεστον οσμήν καί γεΰσιν ή είναι άκά- 
θαρτα ή έχουν προσβληθή ύπό σκωλήκων ή άκάρεων ή έχουν ύποστή ζύμωσιν 
ή είναι παρεσκευασμένα έξ ήλλοιωμένων καρπών ή έξ άδορριμμάτων καρπών.
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23) Είδη ζαχαροπλαστικής. Τά προϊόντα τοϋ είδους τούτου χαρακτη
ρίζονται ώς αποσυντεθειμένα όταν εμφανίζουν έλαττώματα προκαλούμενα έκ τής 
χρησιμοποιήσεων άκαταλλήλων πρώτων υλών ή έκ διατηρήσεως ύπό ακαταλ
λήλους συνθήκας ή έκ πολύ μακρας έναποθηκεύσεως ή έξ οίασδήποτε άλλης τυχόν 
αιτίας καί γενικώς όταν έξ οίουδήποτε λόγου έχουν μεταβληθή αί ιδιότητες είς 
άς οφείλουν τά προϊόντα ταϋτα την άξιαν των. Άναλόγως τοϋ βαθμού της άλλοιώ- 
σεως έχομεν τον χαρακτηρισμόν τής άποσυνθέσεως ή τής μειωμένης άξίας ή 
καί τής βλαπτικότητος είς τήν υγείαν.

'Ως αποσυντεθειμένα χαρακτηρίζονται περαιτέρω τά είδη τής όμάδος ταύτης 
δταν είναι κονορτοβριθή ή άκάθαρτα ή οπωσδήποτε προσμεμειγμένα μετ’ άκαθαρ- 
σιών ή έχουν κατά τό μάλλον ή ήττον άπωλέση τόν άρχχκόν αύτών χαρακτήρα 
ώς πρός τήν όψιν, την γεϋσιν, τό χρώμα κλπ., ώστε νά έχη σημαντικώς μειωθή 
ή αξία αύτών ούχί μόνον ώς εύφραντικών, άλλά. καί ώς τροφίμων γενικώτερον.

24) Καφές καί άναπληρώματα τούτου. 'Όταν ό καφές έχη ύποστή 
βλάβας έξ υγρασίας ή έξ άβαρίας ή δταν έχη προσβληθή έξ εΰρώτος (ώμος ή 
πεφρυγμένος καφές).

Τά άναπληρώματα τοϋ καφέ δταν έχουν ύποστή εύρωτίασιν ή έμφανίζουν 
ύπερβολικήν ύγρασίαν ή δταν προκαλοΰν τήν άηδίαν λόγιο ύπάρξεως άκαθαρ- 
σιών. Άναπληρώματα τοϋ καφέ έκ σιτηρών χαρακτηρίζονται ώς μειωμένης άξίας 
δταν περιέχουν έκχυλισματικάς υλας όλιγωτέρας τοϋ 25 ο )ο.

25) Κακάον καί προϊόντα έξ αύτοΰ. "Οταν έχουν προσβληθή έξ εΰρώτος 
ή δταν έχουν οπωσδήποτε ύποστή μεταβολήν τής φυσικής αύτών συστάσεως έκ 
σήψεως ή έξ ύπερβολικής φρύξεως (καύσεως) ή έχουν προσβληθή ύπό έντόμων 
ή δταν είναι άκάθαρτα, ώς καί περαιτέρω δταν έμφανίζουν δυσάρεστον οσμήν 
ή γεϋσιν ή έχουν κατά οίονδήποτε τρόπον ύποστή βλάβας, ώς π.χ. δταν είναι 
ταγγά ή πικρά κλπ.

26) Τέϊον. ' Όταν είναι εύρωτιών ή έχη ύποστή άβαρίαν.
'Όταν ή είς ΰδωρ περιεκτικότης τοϋ τείου ύπερβαίνει τό 12ο)ο χαρακτη

ρίζεται ώς μειωμένης άξίας.
27) Ό ξος. 'Όταν τοΰτο είναι άκατάλληλον πρός χρήσιν ώς ευφραντικόν, 

ώς είναι λ.χ. τό έντόνως άκάθαρτον έκ παρουσίας όξομυκήτων, βακτηρίων κλπ. 
'Η  μετά μικρών μόνον ποσοτήτων έκ τών συστατικών τούτων πρόσμειξις προ- 
καλεΐ μείωσιν τής άξίας. Περαιτέρω χαρακτηρίζεται ώς άποσυντεθειμένον τό δξος 
τό παρουσιάζον μεγάλην περιεκτικότητα εις έμπυρευματικάς ΰλας ή τό δι’ άκα- 
ταλλήλου τρόπου έξωραϊσθέν δξος.

28) ’Αρτύματα. 'Ως άποσυντεθειμένα χαρακτηρίζονται τά άρτύματα τά 
σαφώς εύρωτιώντα ή σεσηπότα ή προσβεβλημένα ύπό έντόμων ή σκωλήκων ή 
άλλων /ζώων ή ύποστάντα άβαρίαν ή ύπερβολικώς ύγρά. Ιδιαιτέρως τό σαφρά- 
νιον θεωρείται ώς άποσυντεθειμένον, δταν ή ύγρασία αύτοϋ είναι μεγαλυτέρα 
τοϋ 15ο )ο.

29) Οίνος. "Οταν έμφανίζει οσμήν δξους. Αί έμφανιζόμεναι εις τόν οίνον 
τυχόν άποκλίσεις άπό τών κανονικών ίδιορήτων, έφ’ όσον προκαλοΰνται έξ άσθε- 
νειών ή έλαττωμάτων τοϋ οίνου, δεν συνεπάγονται είς δλας τάς περιπτώσεις 
τόν χαρακτηρισμόν τοϋ ήλλοιωμένού, έξαρτωμένης τής σχετικής γνωματεύσεως 
έκ τοϋ βαθμοΰ τοϋ έλαττώματος. Προϋπόθεσις διά τόν χαρακτηρισμόν τοϋ ήλλοιω- 
μένου είναι τό νά μή είναι ό τοιοΰτος οίνος παραδεκτός ύπό τών καταναλωτών 
ώς πόσιμος, λόγω τών έλαττωμάτων του. Είς τινας περιπτώσεις δμως είναι δυ
νατόν ήλλοιωμένοι οίνοι νά καταστούν πάλιν κατάλληλοι πρός πόσιν δι’ έπιτρε- 
πομένων μεθόδων έπεξεργασίας.
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Οί οίνοι έξ οπωρών χαρακτηρίζονται περαιτέρο) ως ήλλοιωμένοι όταν περιέ
χουν πτητικά οξέα περισσότερα των 3 γρ. κατά λίτρον (μετά την άφαίρεσιν της 
ποσότητος τοϋ θειώδους οξέος).

30) Οινοπνευματώδη ποτά. "Οταν ταΰτα παρέχουν γεϋσιν η οσμήν ξένην 
προς το εΐδος αύτών, προκαλοΰσαν την άηδίαν ή είναι έντόνως άκάθαρτα καί έπο- 
μένως ακατάλληλα προς πόσιν. Μικραί άποκλίσεις άπό των κανονικών ιδιοτήτων, 
ώς προς τήν όψιν (θόλωσις) ή τήν οσμήν ή τήν γεϋσιν, συνεπάγονται μόνον μείωσιν 
της άξίας αύτών.

31) Ζΰθος καί πρώται δλαι αύτοϋ; "Οταν ούτος έχει καταστή όξινος 
ή δύσοσμος ή ιξώδης έκ βακτηρίων. ’Επίσης όταν είναι πολύ θολός ή έχη οπω
σδήποτε άηδή γεϋσιν ή παρέχη έτέρας ενδείξεις άποσυνθέσεως. Περαιτέρω χαρα
κτηρίζεται ώς άποσυντεθειμένος, ό περιέχων υπολείμματα ποτηρίων (βιδάνια) 
ζΰθος. Εις τήν περίπτωσιν τοϋ θολοΰ ζύθου πρέπει νά έξετάζωνται εάν ή θόλωσις 
ή τό τυχόν ελαφρώς ιξώδες τούτου, οφείλεται είς λευκώματα ή δεξτρίνας ή κομ- 
μ,ιοειδεΐς ύλας ή ρητίνας τοϋ λυκίσκου ή ζύμην, οπότε δέν πρέπει νά χαρακτη- 
ρίζηται ώς άποσυντεθειμένος. Επίσης δέν θεωροϋνται ούς αποσυντεθειμένοι οί 
εύπαθεϊς είς τήν θερμοκρασίαν ζΰθοι, οϊτινες εις χαμηλοτέρας θερμοκρασίας καθί
στανται ιξώδεις ή ελαφρώς θολοί λόγω άποχωρισμοΰ λ.ευκωμάτων, διά θερμάνσεως 
όμως καθίστανται πάλιν διαυγείς ή διαυγέστεροι.

'Ο λυκίσκος χαρακτηρίζεται ώς άποσυντεθειμένος όταν παρουσιάζη εύρω- 
τίασιν ή έχη προσβληθή ύπο ζωικών οργανισμών ή είναι άκάθαρτος είς βαθμόν 
προκαλοΰντα τήν άηδίαν. "Ολα τά άλλα ελαττώματα, ώς λ.χ. ή ύπαρξις προ
σμείξεων έξ έτέρων συγγενών φυτών ώς καί ή άνάμειξις λυκίσκων διαφόρου προε- 
λεύσεως καί διαφόρων εσοδειών, ά.νευ σαφοΰς δηλώσεως τούτων, προκαλοϋν μόνον 
μείωσιν τής άξίας.

'Η βύνη χαρακτηρίζεται ώς άποσυντεθειμένη όταν έμφανίζη δυσάρεστον 
οσμήν, είναι όξινη, σεσηπυϊα, έντόνως εύρωτιώσα ή άκάθαρτος είς βαθμόν προ- 
καλοϋντα τήν άηδίαν. Βύνη έχουσαν ύδωρ περισσότερον τοϋ 7ο)ο,  ή περιέχουσα 
όλιγούτερον τοϋ 80 ο )ο βλαστήσαντας κόκκους, χαρακτηρίζεται ώς κατωτέρας 
άξίας.

32) Ό ξυανθρακοϋχα ποτά. 'Ως άποσυντεθειμένα χαρακτηρίζονται τά 
άκάθαρτα ή έκεϊνα είς τά όποια έχει έμπιεσθή δυσαρέστου οσμής ή κακής γεύ- 
σεως άνθρακικόν οξύ, ώς καί τά προϊόντα έκεϊνα είς τά όποια έχουν χρησιμο- 
ποιηθή άποσυντεθειμένοι οποί οπωρών ή φυτικά έκχυλ.ίσματα ή έμφανίζουν αι
σθητήν υποστάθμην. "Οταν τά άνωτέρω έλαττώματα έμφανίζωνται είς μεγάλον 
βαθμόν, τά προϊόντα τοϋ είδους τούτου δέον νά χαρακτηρίζωνται ώς έπιβλαβή είς 
τήν υγείαν.

( Συνεχίζεται)
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Π Ρ Ω Τ Α Ι  Β Ο Η Θ Ε Ι Α Ι
ΚΑ Ι

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α  Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η Σ
*Υπό χ. Α Ν Α Ρ Γ. Α Ν ΔΡΕΟ Π Ο ΥΛ Ο Υ Ά στυν. Α' (Ίατροϋ)

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Ή  μελέτη αΰτη σκοπόν έχει νά χρησιμεύση ώς βοήθημα εις τούς άστυνο- 

μικούς διά τά ζητήματα τής υγιεινής καί των πρώτων βοηθειών. Ή  άνάπτυξις 
των διαφόρων θεμάτων, έπιμελώς έκλεγέντων προς τοϋτο, είναι άδύνατον ν’ άποβή 
καρποφόρος άνευ τής ύπάρξεως ενός μικρού βοηθήματος. Διά τού πονήματος τούτου ό 
άστυνομικός εύχερώς θ’ άναπολή καί επωφελώς θά άφομοιώνη τά άναπτυχθέντα 
εις αύτόν. Ά πο τον τεράστιον όγκον τών κεφαλαίων τής υγιεινής καί τών πρώ
των βοηθειών Ιξελέγησαν καί κατεγράφησαν ένταΰθα μέ πάσαν λογικήν σειράν τά 
άπολύτως χρήσιμα διά τον άστυνομικόν κεφάλαια, συμποσοΰντα γνώσεις άναγκαίας 
καί διά τό κοινωνικόν αυτού έ'ργον.

Έ ν  μεγάλη συντομία περιλαμβάνονται καί στοιχειώδεις τινές γνώσεις έκ 
τής Μικροβιολογίας, ’Ανατολικής καί Φυσιολογίας, τελείως άπαραίτητοι, διά τον 
άστυνομικόν ύπάλληλον καί άναγκαϊαι συνάμα διά την εισαγωγήν εις τά. κυρίως 
θέματα τής ύγιεινής καί τής παροχής τών πρώτων βοηθειών. Γενικώς όλα τά θέ
ματα περιεγράφησαν μέ συντομίαν, άπλότητα καί σαφήνειαν προς ευχερή καί 
άνετον χρήσιν.

Τό πόνημα τούτο, συμπληρούμενον μέ είδικάς διαλέξεις καί μέ έπισκέ- 
ψεις εις διάφορα νοσοκομεία καί ιδρύματα (Συγγροΰ, Λοιμωδών νόσων, Λυσσια- 
τρεΐον, ψυχιατρεία κλπ.) έχομεν τήν γνώμην ότι θά άποβή λίαν ώφέλιμον εις 
τούς άστυνομικούς.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
'I I  ύγιεινή άποτελεΐ κλάδον τής ’Ιατρικής έπιστήμης. ’Από επιστημονικής 

καί πρακτικής άπόψεως ή ύγιεινή άποσκοπεΐ τήν σπουδήν τών επιβλαβών αΐτίοιν 
έπί τής υγείας τού άτόμου (μικρόβια, επιδημιολογία) καί τήν άνεύρεσιν τών μέσων 
προς καταπολέμησιν αύτών. 'Ομοίως διά τήν λήψιν καί έφαρμογήν τών μέτρων 
προς πρόληψιν τών κινδύνων καί τήν άνεύρεσιν τών όρων τών συντελούντων εις 
τήν διατήρησιν τής ζωτικότητος, τής άντιστάσεως καί τής ένεργητικότητος τού 
άνθρώπου.

'Η ύγιεινή έπομένως είναι ή προστάτις τής ζωής, οχι μόνον τού άτόμου άλλά 
ολοκλήρων γενεών, είναι ή έπιστήμη ή μεριμνώσα προς έπίτευξιν υγιούς φυλής. 
Ή  υγιεινή τής σήμερον δέν βασίζεται έπί θεωριών, άλλά έπί σαφών δεδομένων, 
άτινα καθιστούν δυνατήν τήν πρακτικήν έφαρμογήν αύτής. Εις τούτο συνέτειναν 
αί μεγάλαι άνακαλύψεις τής Μικροβιολογίας (Παστέρ, Κώχ κλπ.) καί αί πρόοδοι 
τών φυσικών έπιστημών, ώς τής χημείας, φυσικής, βιολογίας καθώς καί τής άρχι- 
τεκτονικής.

Κλ.άδος τής γενικής υγιεινής είναι καί ή δημοσία μέριμνα περί τήν υγείαν. 
Ή  δημοσία ύγεία ενός Κράτους είναι ό καθρέπτης τής προόδου τού πολιτισμού 
καί τής ευημερίας αυτού.



ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Α '. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ

Τό σώμα τοϋ άνθρώπου άποτελεϊται άπό διάφορα μέρη, τά όποια καλούνται 
όργανα, διότι έκτελοϋν λειτουργίας, αί όποΐαι δλαι μαζί μας παρέχουν την ζωήν. 
Τό ανθρώπινον σώμα έπειδή άποτελεϊται άπό όργανα, καλείται καί ά ν θ ρ ώ π ι- 
ν ο ς  ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς .  Είναι λοιπόν άπαραίτητον να γνωρίζη τις την ύλην 
έξ ής συνίσταται τό ανθρώπινον σώμα. Τήν θέσιν ήν κατέχουσι τά έν αύτώ διά
φορα όργανα. Να γνωρίζη τά διάφορα συστήματα του όργανισμοΰ καθώς καί τήν 
λειτουργίαν ένος έκάστου έξ αύτών κλπ.

Ή  ΰλη έξ ής συνίσταται τό σώμα τοϋ άνθρώπου είναι :

Ε!κ. 1. Σκελετό? τοϋ άν
θρώπου

1) Τ  ά ό σ τ ά τ ά  όποια είναι διαφόρου μεγέθους καί σχήματος καί τά 
όποια αποτελούν τον σκελετόν τοϋ σώματος.

2 )  Τά μ α λ α κ ά  μ ό ρ ι α  (σάρκες) ήτοι τό δέρμα τό λίπος, οί μϋς καί 
τά σπλάγχνα.

3 ) Τ ά  υ γ ρ ά  σ τ ο ι χ ε ί α  ήτοι τό αίμα, έκκρίσεις κλπ.
Τό σώμα κατ’ άδράν διαίρεσιν άποτελεϊται άπό τήν κεφαλήν, τον κορμόν 

καί τά άκρα, (άνω καί κάτω).
1) Ή  Κεφαλή. Αΰτη σύγκειται άπό τά οστά τοϋ κρανίου καί τοϋ προ- 

σώπου, ήτοι τό μετωπικόν όστοϋν, τά δύο βρεγματικά, τά δύο κροταφικά, τό 
ινιακόν, τά δύο ζυγωματικά, αί δύο σιαγόνες καί τό ρινικόν. Τά οστά της κεφαλής 
είνε πλατέα, τά δέ άκρα αύτών (χείλη) οδοντωτά, ώστε η σύνδεσις τοϋ ενός όστοΰ 
μετά τοϋ άλλου νά είναι στερεά καί άδιάσειστος, διότι έντός της κοιλότητος τοϋ
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κρανίου προφυλάσσεται τό πλέον ευαίσθητου καί λεπτόν δργανον, ό έ γ κ έ φ α λ ο ς  
καθώς καί τα δργανα των διαφόρων αισθήσεων.

’Επί της κεφαλής διακρίνομεν τό π ρ ό σ ω π ο ν τό όποιον καταλαμβάνει 
τό έμπροσθεν μέρος αυτής καί τό τ ρ ι χ ω τ ό ν  τής κεφαλής, τό όπισθεν μέρος.

2) *0  Κορμός. Ουτος σύγκειται : α) ’Από την σπονδυλικήν στήλην ήτις 
έ'χει 32 σπονδύλους, έκαστος των όποιων φέρει εις τό κέντοον αΰτοϋ μίαν οπήν 
Οί σπόνδυλοι είναι τοποθετημένοι ό εις επί 
ένα σωλήνα, τον ν ω τ ι α ί ο ν  λεγόμενον.
’Εντός τούτου προφυλάσσεται ό ν ω τ ι α ί 
ο ς  μ υ ε λ ό ς ,  β) ’Από τάς 12 πλευράς έξ 
ών αΐ 7 είναι γ ν ή σ ι α ι, αί δέ άλλαι 5 υ
πολείπονται καί λέγονται ψ ε υ δ ο π λ ε υ 
ρ α ί. γ)  ’Από το>σ τ  έ ρ ν ο ν. δ) ’Από τά 
οστά τής ωμικής ζώνης ήτοι τάς δύο κ λ ε ί 
δ α ς  έμπροσθεν καί τάς δύο ώ μ ο π λ ά- 
τ α ς  ό π ι σ θ ε ν ,  ε)  ’Από τά οστά τής λε
κάνης ήτοι τά δ ύ ο  λ ά γ ό ν ι α καί τό 
ι ε ρ ό ν  ό σ τ ο ΰ ν  μετά του κ ό κ κ υ -

Ό  Κορμός επίσης διαιρείται εις δύο <“>στ“ T̂ s κεφαλής
μέρη : α) Τον θ ώ ρ α κ α  εντός του
οποίου εΰρίσκονται οί δύο π ν ε ύ μ ο ν ε ς  ό δεξιός καί ό άριστερός, ή κ α ρ δ ί α 
ή οποία κεΐται άριστερά τοϋ στέρνου καί δπισθεν του αριστερού μαστού καί ό 
ο ι σ ο φ ά γ ο ς ,  β) Την κ ο ι λ ί α ν  ήτις έμπροσθεν σχηματίζεται άπό τούς

Ε!κ. 3. Σπονδυλική 
στήλη Είκ. 4. Σπόνδυλοι

κοιλιακούς μυς, δπισθεν άπό την οσφυϊκήν μοίραν τής σπονδυλικής στήλης και 
κάτω άπό τά οστά, τής λεκάνης. ’Εντός τής κοιλιακής κοιλότητος εύρίσκονται : 
ό σ τ ό μ α χ ο ς  καί έν συνεχεία αύτοϋ τό λ ε π τ ό ν  καί π α χ ύ  έ ν τ ε ρ ο  ν. 
Το ή π α ρ  (σικότι) μετά τής χ ο λ η δ ό χ ο υ  κ ύ σ τ ε ω ς  εις τό δεξιόν μέρος. 
Ό  σ π λ ή ν εις τό άριστερόν. Τό π ά γ κ ρ ε α ς  δπισθεν τοϋ στομάχου. Οί 
δ ύ ο  ν ε φ ρ ο ί  ε κ α τ έ ρ ω θ ε ν  τής σ π ο ν δ υ λ ι κ ή ς  στή?.ης, εξ cov
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εκπορεύονται οί δ ύ ο  ο υ ρ η τ ή ρ ε ς  άνά είς έξ έκάστου νεφρού καί οΐτινες 
καταλήγουν είς την ο υ ρ ο δ ό χ ο ν  κ ύ  σ τ  ι ν. ’Επί πλέον είς το σώμα τής

γυναικός υπάρχει ή μ ή τ ρ α μέ τά εξαρτήματα αυτής (σάλπιγγες, ώοθήκαι). 
'Ο θώραξ χωρίζεται άπό την κοιλίαν διά του δ ι α φ ρ ά γ μ α τ ο ς .

3) Το άκρα. Ταϋτα είναι τά δύο άνω (χεϊρες) καί τά δύο κάτω (πόδες). 
Τά οστά των χειρών είναι: το β ρ α χ ι ό ν ι ο ν , ή κ ε ρ κ ί ς καί ω λ έ ν η ,  
ό κ α ρ π ό ς  έξ οκτώ μικρών οστών, το μ ε τ α κ ά ρ π ι ο ν  έκ πέντε καί αί 
φ ά λ α γ γ ε ς  τών δακτύλων. Τά οστά τών ποδών είναι :Τ ό  μ η ρ ι α ΐ ο ν ,  ή 
έ π ι γ ο ν α τ ί ς ,  ή κ ν ή μ η  κ α ί  π ε ρ ό ν η ,  ό τ α ρ σ ό ς έ ξ  επτά οστών, 
τό μ ε τ  α τ ά ρ σ ι ο ν έκ πέντε καί αί φάλαγγες τ ώ ν  δ α κ τ ύ λ ω ν  (τρεις 
δι’ έκαστον δάκτυλον, πλήν τοϋ μεγάλου όστις έχει δύο φάλαγγας).

Τό ανθρώπινον σώμα καλύπτεται άπό τό δέρμα, τό όποιον προστατεύει τοϋτο 
άπό τάς άτμοσφαιρικάς μεταβολάς.

Ά πό πρακτικής άπόψεως είς περιπτώσεις τραυματισμών, επικίνδυνοι χώραι 
είναι πρωτίστως ή κεφαλή μέ τον έγκέφαλον, ή σπονδυλική στήλη μέ τον νωτιαίον 
μυελόν, ή καρδία, οΐ πνεύμονες, τό ήπαρ ό σπλήν, οί νεφροί καθώς καί τά άνω 
καί κάτω άκρα πού περιέχουν μεγάλα άρτηριακά καί φλεβικά άγγεϊα άπό τά όποια 
προκαλοϋνται μεγάλαι καί δυσκολοθεράπευτοι αίμορραγίαι.

Β '. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

Ή  λειτουργία τοϋ οργανισμού τοϋ άνθρωπίνου σώματος γίνεται διά. τών 
διαφόρων συστημάτων αύτοϋ. Σύστημα λέγεται τό σύνολον οργάνων, τά όποια 
προορίζονται διά μίαν καί την αύτήν λειτουργίαν. Τοιαϋτα συστήματα είναι :

1) Τό αναπνευστικόν. Τοϋτο άποτελοϋν αί ρινικαί κοιλότητες αίτινες 
υπηρετούν τό άναπνευστικόν σύστημα, ό λάρυγξ, ή τραχεία, οί βρόγχοι, καί οί δύο 
πνεύμονες. ΓΙώς γίνεται ή άναπνοή; Αυτή γίνεται είς δύο χρόνους, την ε ι σ π ν ο ή ν
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Είκ. 6. Τραχεία, ττνεύμων καί 
βρόγχοι

και έ κ π ν ο ή ν. Καί ή μέν ε ι σ π ν ο ή  επιτυγ
χάνεται διά της κινήσεως των πλευρών έκ των έσω 
προς τά. έξο) καί άνω, συγχρόνως δέ καί τοϋ δια
φράγματος έκ των άνω προς τά κάτω, ουτω ή θω- 
ρακική κοιλότης ευρύνεται, οί πνεύμονες έκπτύσσον- 
ται καί εισέρχεται έντός αύτών ό είσπνεόμενος άήρ.
Διά τής άντιΟέτου κινήσεως των πλευρών έκ τών 
έξω προς τά κάτω καί έσω, τοϋ δέ διαφράγματος 
έκ τών κάτω προς τά άνω, σμικρύνεται ή θωρακική 
κοιλότης, οί πνεύμονες συμπιέζονται καί έπιτυγχά- 
νεται ουτω ή έ κ π ν ο ή. 'Ο είσπνεόμενος άήρ πε
ριέχει τό ό ξ υ γ ό ν ο ν, τό όποιον είναι το σπου- 
δαιότερον στοιχείου καί τό πλέον άπαραίτητον διά 
τήν ζωήν τοϋ άνθρώπου. ’Άνευ οξυγόνου δεν υπάρ
χει ζωή. Τό έντός τών πνευμόνων είσερχόμενον ο
ξυγόνου άπορροφάται άπό τό αίμα, ένώ ταυτοχρό
νους άπελευθεροϋται τό δ ι ο ξ ε ί δ ι ο ν  τ ο ϋ  άν-  
θ ρ α κ ο ς τό όποιον έξέρχεται διά της έκπνοής. Φυσιολογικώς αί άναπνοαί εί
ναι 18 — 20 εις έκαστον πρώτον λεπτόν τής ώρας.

2 ) Τό κυκλοφορικόν. Τοΰτο άποτελοϋν ή καρδία καί τά άγγεία αύτής 
(άρτηρίαι, φλέβες καί τριχοειδή).

Ή  κ α ρ δ ί α  είναι μυώδης μάζα μέ κοιλότητας καί χωρίζεται διά δια
φράγματος εις δύο, εις τό δεξιόν μέρος τής καρδίας καί εις τό άριστερόν. 'Έ κα
στον δέ μέρος έκ τούτων χωρίζεται εις έτερα δύο μέρη ήτοι τον δεξιόν κόλπον 
καί τήν δεξιάν κοιλίαν, τον άριστερόν κόλπον καί τήν άριστεράν κοιλίαν. "Εκα
στος κόλπος έπικοινωνεί διά βαλβίδος μέ τήν ομώνυμον κοιλίαν δηλαδή ό δεξιός 
κόλπος μέ τήν δεξιάν κοιλίαν καί ό αριστερός κόλπος μέ τήν άριστεράν κοιλίαν.

"Ας ίδωμεν τώρα πώς γίνεται ή κυκλοφορία τοϋ αίματος.
Τό αίμα διά τών φλεβών μεταφέοεται άπό τήν περιφέρειαν τοϋ σώματος εις 

τον δεξιόν κόλπον καί δι’ άλλεπαλλήλ.ων συστολών εις τήν δεξιάν κοιλίαν. Τό αίμα 
τοΰτο είναι άκάθαρτον, διότι περιέχει τό διοξείδιον τοϋ άνθρακος, καί άπό τήν 
δεξιάν κοιλίαν διά τών άγγείων μεταφέρεται εις τούς πνεύμονας, ένθα παραλαμ- 
βάνει τό είσπνεόμενον όξυγόνον καί άφήνει έλεύθερον τό διοξείδιον τοϋ άνθρακος, 
τό όποιον έξέρχεται διά τής έκπνοής. Ουτω γίνεται ή όξυγόνωσις τοϋ αίματος 
δηλαδή ό καθαρισμός αύτοΰ. Έ ν συνεχεία τό έντός τών πνευμόνων καθαρισθέν 
αίμα μεταφέρεται δι’ άλλων άγγείων εις τον άριστερόν κόλπον καί έκείθεν εις τήν 
άριστεράν κοιλίαν, άπό όπου έκτοξεύεται διά τών άρτηριών εις τήν περιφέρειαν 
τοϋ σώματος. Διά δέ τών τριχοειδών άγγείων μεταβιβάζεται το αίμα άπό τάς 
άρτηρίας εις τά φλέβας. Ουτω έκτελεΐται ή κυκλοφορία τοϋ αίματος.

Τήν κυκλοφορίαν διακρίνομεν εις δύο : 1) Εις τήν μ ι κ ρ ά ν κ υ κ λ ο 
φ ο ρ ί α ν  καθ’ήν τό φλεβικόν αΐμα,τό όποιον εύρίσκεται έντός τοϋ δεξιοϋ μέρους τής 
καρδίας, διοχετεύεται εις τούς πνεύμοναν καί άπό έκεΐ εις τό άριστερόν μέρος 
τής καρδίας ώς καθαρόν πλέον. 2) Εις τήν μ ε γ ά λ η ν  κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ν  καθ’ 
ήν τό εις τό άριστερόν μέρος τής καρδίας καθαρόν αίμα διοχετεύεται διά τών άρ
τηριών εις τήν περιφέρειαν τοϋ σώματος, έκείθεν δέ διά τών τριχοειδών εις τάς 
φλέβας καί δι’ αύτών εις τό δεξιόν μέρος τής καρδίας.

Ή  καρδία διά νά έκτελέση τό έργον της κινείται ρυθμικά διά συνεχών συστο
λών καί διαστολών. Αί κινήσεις αύται λέγονται π α λ μ ο ί  τής καρδίας ή σ φ ύ- 
ξ ε ι ς. Τοιαϋται κινήσεις γίνονται 70 εις έκαστον πρώτον λεπτόν τής ώρας κατά 
μέσον όρον.
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Ε!κ. 7. Καρδία

Είκ. 8. Μικρά καί μεγάλη 
κυκλοφορία αΐματο;

3 ) Τό αίμοποιητικόν σύστημα. Τό αίμα άποτελεϊ το υγρόν στοιχεΐον 
τοϋ σώματος τοϋ άνθρώπου. Τοϋτο κυκλοφορεί συνεχώς εντός τών άρτηριών 
καί φλεβών λόγω τής άδιακόπου λειτουργίας τής καρδίας.

Τά κυριώτερα συστατικά τοϋ αίματος είναι τά λ ε υ κ ά  καί τά ε ρ υ θ ρ ά  
α ι μ ο σ φ α ί ρ ι α .  Ταΰτα είναι μ,ικρά κύτταρα, τά όποια κυλίονται έντός τοϋ 
ύγροΰ μέρους τοϋ αίματος τό όποιον λέγεται π λ ά σ μ α .  ' Ο ά ρ ι θ μ ό ς  τ ώ ν  
ε ρ υ θ ρ ώ ν  α ι μ ο σ φ α ι ρ ί ω ν  ποικίλλει άναλόγως τοϋ φύλου (άρρεν-θήλυ) 
καί τής ηλικίας. Π.χ. έπί άνδρών είναι 4 % —5 έκατομμύρια κατά κυβικόν έκατο- 
στόν., έπί γυναικών 4—4 ψψ έκατομμύρια. Έ π ί άνθρώπων οί όποιοι ζοϋν εις υψηλά 
μέρη, τά έρυθοά αιμοσφαίρια είναι ηύξημένα καί τοϋτο ίνα προσλαμβάνουν περισ
σότερον όξυγόνον, διότι ή άτμόσφαιρα είναι άραιοτέρα έπομένως καί τό όξυγόνον 
όλιγώτερον. Διά τοϋτο τά υψηλά μέρη συνιστώνται εις τούς άναιμικούς, οί όποιοι 
έχουσιν ήλαττωμένα τά ερυθρά αιμοσφαίρια.

'Η έλάττιυσις τών ερυθρών αιμοσφαιρίου κάτω τών 4 έκατομ.. προκαλεΐ 
την α ν α ι μ ί α ,  ή δέ αδξησις άνω τών 5 έκατομ. την ύ π ε ρ ε ρ υ θ ρ α ι μ ί α ν .

Λ ε υ κ ά  α ι μ ο σ φ α ί ρ ι α .  'Ο άριθμός τούτων κυμαίνεται άπό 6—7 
χιλιάδας κατά κυβ. έκατ. Τά λευκά χρησιμεύουν διά τήν άμυναν τοϋ σώματος



Πρώται βοήθειαι καί στοιχεία υγιεινής 1989

δηλαδή έκτελοΰν τό έργον τοϋ στρατού ένός Κράτους. Ταΰτα είναι οΐ φρουροί τοϋ 
άνθρωπίνου σώματος κατά των διαφόρων μικροβίων.Όταν τά μικρόβια εΐσδύσουν 
έντός τοϋ άνθρωπίνου οργανισμού, τά λευκά αιμοσφαίρια τίθενται εν συναγερμώ 
καί σπεύδουν προς συνάντησιν των εΐσελθόντων μικροβίων, ένθα συνάπτεται σφοδρά 
μάχη κατά την οποίαν έκαστον λευκόν αίμοσφαίριον προσκολλάται επί τοϋ μικρο
βίου τό εγκλείει έντός αύτοΰ καί άποθνήσκουν μαζί. ’Από τά πτώματα δέ αυτών 
σχηματίζεται τό π ΰ ο ν.

Τό αΐμα έκτελεΐ σπουδαιοτάτην εργασίαν, διότι άφ’ ένός μέν μεταφέρει διά 
των άρτηριών εις όλον τό σώμα τό όζυγόνον, τό όποιον παραλαμβάνει κατά την 
εισπνοήν καί τό όποιον είναι άπαραίτητον διά τήν ζωήν τοϋ άνθρώπου. Επίσης 
μεταφέρει τά θρεπτικά συστατικά τά προερχόμενα άπό τήν πέψιν των τροφών, τάς 
φαρμακευτικάς ουσίας, τό ύδωρ κλπ. καί οΰτω διατηρεί τήν θρέψιν τοϋ σώματος. 
’Αφ’ έτέρου, διά τοϋ έντός τών φλεβών αίματος άπάγονται τά έκ της καύσεως προϊ
όντα έκτος τοϋ σώματος ώς άχρηστα καί έπιβληβή. Καί διά μέν τών πνευμόνων 
έξέρχεται διά τής έκπνοής τό διοξείδιον τοϋ άνθρακος, διά δέ τών νεφρών έξέρχονται 
τά διάφορα δηλητήρια διά τών ούρων, καθά>ς καί διά τής έπιδερμίδος. Τό αΐμα 
συντελεί έπίσης διά τήν σταθεράν θερμοκρασίαν τοϋ άνθρωπίνου σώματος. Τό πο- 
σόν τοϋ κυκλοφοροΰντος αίματος άποτελεΐ τά 7 ο)ο τοϋ βάρους τοϋ σώματος 
π.χ. έπί άνθρώπου βάρους 65—70 οκάδων, τό αΐμ,α άναλογεΐ εις 5 %  οκάδες περίπου.

4) Τό,.πεπτικόν σύστημα. Τά δργανα τοϋ πεπτικοΰ συστήματος είναι : 
τό στόμα, ό φάρυγξ, ό οισοφάγος, ό στόμαχος, τό λεπτόν έντερον καί τό παχύ. 
Έ π ί πλέον είναι το ήπαρ (σικότι) μετά τής χοληδόχου κύστεως καί το πάγκοεας. 
; γς Τό πεπτικόν^ σύστημα χρησιμεύει διά τήν πέψιν (χώνεψιν) τών τροφών. 
Αί τροφαί εΐσαγόμεναι διά τοϋ στόματος ύφίστανται έντός αύτοΰ τήν πρώτην πέψιν

Είκ. 9. Πεπτικόν σύστημα
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Είκ. 10. Πεπτικόν σύστη μα

μενουσιν επί 3—4 ώρας άναλόγως τοϋ είδους της τροφής. Κατά το διάστημα αυτό 
μεταβάλλονται εις πολ.τόν τή έπιδράσει των γαστρικών υγρών. 'Ο πολτός άπωθεΐται 
δια τών περισταλτικών κινήσεων τοϋ στομάχου προς τό δωδεκαδάκτυλου ένθα καί

διά τής μασσήσεως καί άναμίξεως αύτών διά τοϋ σιέλου. Καταπινόμεναι αί τροφαί 
κατέρχονται διά τοϋ φάουγγος καί τοϋ οισοφάγου εις τον στόμαχον, όπου παρα-
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πάλιν τη έπιδοάσει των ήπατικών καί παγκρεατικών υγρών ΰφίστανται πληρεστέ- 
ραν πέψιν. ’Εκεϊθεν ό πολτός διοχετεύεται ποός τό λεπτόν εντερον, όπου συμπλη- 
ροϋται ή τελεία πέψις και άρχίζει ή άπορρόφησις όλων των θρεπτικών στοιχείων, 
διά των όποιων τρέφεται τό σώμα. Τά έκ τών τροφών υπολείμματα άπωθοϋνται 
ώς άχρηστα προς τό παχύ εντερον καί έκεΐθεν προς τό άπηυθυσμένον, άπο οπού 
καί εξέρχονται ώς κόπρανα.
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5) To ούροποιητικόν. Τά δργανα τούτου είναι οί δύο ν ε φ ρ ο I εκατέ
ρωθεν της σπονδυλικής στήλης, οί δύο ο ύ ρ η τ ή ρ ε ς  άνά εις έξ έκάστου νε
φρού, ή ο υ ρ ο δ ό χ ο ς  κ ύ σ τ ι ς ,  ό προστάτης καί ή ο υ ρ ή θ ρ α .

'Η λειτουργία των νεφρών είναι έπίσης σπουδαιοτάτη, διότι δι’ αυτών άπεκ- 
κρίνονται διά τών ουρών αί δηλητηριώδεις ούσίαι.

Πάσα κακή λειτουργία τών νεφρών συνεπάγεται τήν κατακράτησιν τών δη
λητηρίων έντός τοϋ σώματος καί προκαλεϊται ουτω ή δηλητηρίασις. Οί νεφροί 
είναι τό διϋλυστήριον τοϋ άνθρωπίνου σώματος.

6) Τό γεννητικόν. Τά δργανα τούτου εις μέν τον άνδρα είναι: Οί δ ρ χ ε ι ς,
ή έ π ι δ ι δ υ μ ί ς ,  αί σ π ε ρ μ α τ ο δ ό χ ο ι  κ ύ σ τ ε ι ς ,  ό π ρ ο σ τ ά 
τ η ς  καί τό π έ ο ς .  Εις δέ τήν γυναίκα είναι : Αί ώ ο θ ή κ α ι, αί σ ά λ-
π ι γ γ ε ς ,  ή μ ή τ ρ α ,  ό κ ό λ π ο ς ,  ό π α ρ θ ε ν ι κ ό ς  ύ μ ή ν  καί τό α ΐ-
δ ο ΐ  ο ν μέ τά μικρά καί μεγάλα χείλη.

Τό γεννητικόν σύστημα προορίζεται διά την διαιώνισιν τοϋ άνθρωπίνου γέ
νους, ήτις γίνεται διά της γονιμοποιήσεως τοϋ σπερματοζωαρίου τοϋ άνδρός μετά 
τοϋ ωαρίου τής γυναικός. Ή  γονιμοποίησις έπιτυγχάνεται διά τής έκσπερματώσεως 
τοϋ άνδρός έντός τοϋ κόλπου τής γυναικός κατόπιν συνουσίας. Σήμερον εφαρμό
ζεται καί ή τ ε χ ν ι κ ή  γ ο ν ι μ ο π ο ί η σ ι ς ,  άλλά σπανιώτατα.

7) Τό νευρικόν. Τοΰτο άποτελεϊται άπό τον έ γ"κ έ φ α λ ο ν, τήν π α-
ρ ε γ*κ ε φ α λ ί δ α, τον π ρ ο-
μ’ή κ η μ υ ε λ ό ν  καί τόν 
ν”ω τ ι α ϊ ο ν  μ υ ε λ ό ν  έξ 
ου έκποοεύονται τά ν ω τ ι- 
α ϊ  α ν ε ΰ ρ*α.

Τά νεΰρα  ̂διακρίνονται εις 
α ι σ θ η τ ι κ ά  τά όποια 
προορίζονται διά τάς αισθή
σεις καί εις κ ι ν η τ ι κ ά  διά 
τήν έκτέλεσιν τών κινήσεων.

Διά τών νεύρων νευροϋνται 
άπαντα τά συστήματα τοϋ άν
θρωπίνου σώματος. Ε π ο μ έ
νως τό νευρικόν σύστημα εί
ναι ό ρυθμιστής τής καλής 
λειτουργίας αυτών, πάσα δέ 
διαταραχή αύτοΰ έπιδρα δυσ- 
μενώς έπί ένός έκάστου τών 
συστημάτων.

8) Τό μυϊκόν. Τοϋτο α
παρτίζεται άπό πλήθος μυών 
διαφόρου μεγέθους, οΐτινες 
προορίζονται διά τάς κινή
σεις τοϋ σώματος. "Εκαστος 
μϋς είναι σύνολον πολλών μυϊ
κών ίνών.

Είκ. 12. Νευρικόν σύστημα. — ’Εγκέφαλο;, νωτιαίο; 
μυελό; καί νεύρα



ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

Α '. ΓΕΝΙΚΑ

Ή  παροχή πρώτων βοηθειών εις κινδυνεύοντα συνάνθρωπον είναι ύποχρέ- 
ωσις παντός. Ιδιαιτέρως δέ διά τον άστυνομικόν άποτελεΐ καί καθήκον έπιβεβλη- 
μένον είτε εύρίσκεται έν υπηρεσία είτε οχι. Διά τον σκοπόν δέ τούτον έκαστος άστυ- 
νομικός πρέπει νά έχη στοιχειώδεις γνώσεις, ώστε νά δύναται νά παράσχη έπω- 
φελώς την πρώτην βοήθειαν, έκ τής οποίας πολλάκις έξαρτάται καί ή ζωή τοΰ άτυ- 
χήσαντος, ώς συμβαίνει επί πνιγμού, ήλεκτροπληξίας, ασφυξίας, αιμορραγίας κλπ. 
Ουτιο βλέπομεν δτι ό τρόπος καί ή ένέργεια τής παροχής βοήθειας είναι άνάλογος 
τοΰ είδους τοΰ άτυχή ματος' ή τής παθήσεως.

Ό  κύριος λοιπόν σκοπός μας διά τοϋ κεφαλαίου τούτου είναι νά μεταδώσω- 
μεν τάς πλέον στοιχειώδεις καί απαραιτήτους γνώσεις μέ τάς οποίας θά πρέπη 
νά είναι έφωδιασμένοι οί ά σ τ υ ν ο μ ι κ ο ΐ  υ π ά λ λ η λ ο ι ,  ώστε εις έκάστην 
περίπτωσιν άτυχήματος νά είναι εις θέσιν νά παράσχουν επωφελώς τήν πρώτην 
βοήθειαν.

Τονίζομεν όμως ιδιαιτέρως, δτι εκτός τών γνώσεων τάς οποίας θά πρέπη 
νά έ'χη τις, άπαιτεΐται καί μεγάλη π ρ ο σ ο χ ή  κατά τήν εφαρμογήν αυτών, 
διότι μία κακή ή εσφαλμένη έπέμβασις είναι επόμενον νά βλάψη καί άντί καλό νά 
προξενήση κακό εις τον πάσχοντα παρά πάσαν καλήν θέλησιν καί προσπάθειαν. 
Πολλά σφάλματα οφείλονται εις τήν ά γ ν ο ι α ν ,  άλλά ούκ ολίγα καί εις τήν 
ά π ρ ο σ ε ξ ί α ν .

Ή  καλή καί άποτελεσματική παροχή βοήθειας δέν επιτυγχάνεται μόνον 
μέ τον Ιφοιδιασμόν διά θεωρητικών γνώσεων άλλά άπαιτεΐται καί π ρ α κ τ ι κ ή  
έ ξ ά σ κ η σ ι ς καί ε φ α ρ μ ο γ ή  τών δσων έδιδάχθη τις εις νοσηλευτικά 
ιδρύματα. Δυστυχώς δμως τό άπαραίτητον τοϋτο συμπλήριομα στερούμεθα.

Τά συνηθέστερα καί συχνότερα δυστυχήματα τά όποια λαμβάνουν χώραν 
καθημερινώς καί τά οποία συναντά τις έν παντί τόπω καί χρόνω είναι τά προ- 
καλούμενα άπό τά διάφορα τροχοφόρα οχήματα, άπό συμπλοκές, άπό πτώσεις, άπό 
εγκαύματα, άσφυξίας, πνιγμούς, ήλεκτροπληξίας κλπ.

Πας άνθρωπος ευρισκόμενος προ τοιούτων άτυχημάτων είναι ύποχρεο)μένος 
άπό κοινωνικής καί φιλανθρωπικής άπόψεως νά παράσχη πάσαν δυνατήν βοήθειαν. 
Κατά μείζονα λόγον ό ά σ τ υ  ν ο μ ι κ ό ς  υ π ά λ λ η λ ο ς ,  π ρ ό ς  δ ι δ α σ κ α 
λ ί α ν  κ α ί  έ κ μ ά θ η σ ι ν  τ ο ΰ  ο π ο ί ο υ  έ κ δ ί δ ο μ ε ν  τ ό  π α ρ ό ν  
β ι β λ ι ά ρ ι ο ν, έχει καθήκον νά παράσχη* τήν πρώτην βοήθειαν. Καί διά νά 
παράσχη ταύτην έπωφελώς, πρέπει νά είναι έφωδιασμένος μέ τάς άπαραιτήτους 
στοιχειώδεις γνώσεις.

Β '.  Κ Α Κ Ω ΣΕΙΣ  ΚΑΙ ΒΛΑΒΑΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Πάσα εξωτερική έπίδρασις προερχομένη έξ οίασδήποτε αιτίας καί μέσου 
επί τοΰ σώματος τοΰ άνθρώπου, επιφέρει άναλόγους κακώσεις καί βλάβας. Αί 
κακώσεις αύται άφοροΰν τά μαλακά μόρια τοΰ σώματος,τά οστά καί τάς άρθρώ- 
σεις.



1994 Ά ν. Άνδρεοπούλου

I .  ΚΑ ΚΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ

Τάς κακώσεις των μαλακών μορίων διακρίνομεν εις θ λ ά σ ε ι ς  καί εις 
τ ρ α ύ μ α τ α .

1) Θλάσεις. Αί θ λ ά σ ε ι ς  συνήθως προκαλούνται κατόπιν κτυπήματος 
δι’ άμβλέος οργάνου (άμβλΰ οργανον λέγεται έκεϊνο πού δέν είναι ούτε κοφτερό 
ούτε αιχμηρό) χωρίς να προκληθή τραύμα.

Κατά την θλάσιν των μαλακών μορίων είναι δυνατόν νά έπέλθη έ κ χ ύ μ ω- 
σ ι ς  ή α ι μ ά τ ω μ α .

Έ κ χ ύ μ ω σ ι ς  λέγεται εκείνη ή κάκωσις καθ’ ήν έπέρχεται διαπότησις 
τού υπό τό δέρμα ιστού δι’ αίματος, λόγω ρήξεως τριχοειδών άγγείων, (ώς έπί 
τσιμπήματος..... ). Α ι μ ά τ ω μ α  δέ ή περιγεγραμμένη εντός τών ιστών συλ
λογή μεγάλης σχετικώς ποσότητος αίματος, υπό μορφήν μικρού ογκου λόγω 
ρήξεως μεγαλυτέρων άγγείων. Άμφότεραι αί κακώσεις αΰται έχουσιν χρώμα με
λανόν, τό όποιον μετά τινας ημέρας μεταβάλλεται εις κιτρινωπόν. Τό αιμάτωμα έπί 
πλέον δύναται νά διαπυηθή καί νά καταλήξη εις άπόστημα, εάν δέν άπορροφηθή 
αυτομάτως.

2) Τραύματα. Τραύμα λέγεται οίαδήποτε λύσις της συνεχείας τού δέρ
ματος είτε μεγάλη είναι αύτη, είτε μικρά. Τά τραύματα είναι διαφόρου μορφής καί 
βαρύτητας. Ταΰτα δυνατόν νά είναι έ π ι π ό λ α ι α, δηλαδή εις την έπιφάνειαν τού 
δέρματος, ε λ α φ ρ ά ,  δηλαδή βαθύτερα τού δέρματος, χωρίς δμως νά θέτουν εις 
κίνδυνον την ζωήν τού άνθρώπου, β α ρ έ α ,  δταν είναι έν τώ βάθει καί αφορούν 
τά σπλάγχνα τού θώρακος καί της κοιλίας καί θ α ν α τ η φ ό ρ α ,  δταν άφοροΰν 
τον εγκέφαλον, τήν καρδίαν καί τά μεγάλα αιμοφόρα αγγεία (αορτή κλπ.).

Τά τραύματα άναλόγως τού οργάνου διά τού οποίου έπροξενήθησαν, τά διαι- 
ρούμεν εις διαφόρους κατηγορίας.

α) Θ λ α σ τ ι κ ά  τ ρ α ύ μ α τ α  λέγονται εκείνα τά όποια προξενοΰνται 
δι’ άμβλέος οργάνου, ώς λίθου, ξύλου, γρόνθου, κλπ. Ταΰτα, τά διακρίνομεν άπό 
τά χείλη τού τραύματος τά όποια συνήθως είναι άνώμαλα ή κρημνώδη.

β) Τραύματα τ ο μ ή ς  είναι εκείνα τά όποια προκαλούνται διά τέμνοντος 
οργάνου δηλαδή διά κοφτερού, ώς τό μαχαίρι, τό ξυράφι, τό τσεκούρι, τό γιαλί 
κλπ. Τά τραύματα τομής διακρίνονται άπό τά χείλη των τά όποια είναι ομαλά.

γ ) Τραύματα ν ύ ξ ε ω ς  είναι τά προκαλούμενα διά νύσσοντος οργάνου 
δηλαδή οργάνου τό όποιον έχει αιχμή καί τρυπάει, ώς τό ξίφος, τό καρφί, 
ή βελόνη, τό ψαλλίδι, ό σουγιάς κλπ. Ταΰτα διακρίνονται έκ τής μικράς τραυμα
τικής έπιφανείας μέ ομαλά χείλη, αλλά μέ μεγάλο βάθος. Ταΰτα είναι καί πολύ 
επικίνδυνα, διότι είναι επόμενον νά τρωθοΰν τά σπλάγχνα θώρακος ή κοιλίας ή 
καί μεγάλα αγγεία άπό τά οποία νά κινδυνεύσω ή ζωή τού άνθρώπου.

δ) Τραύματα δ ή ξ ε ω ς λέγονται έκείνα τά οποία προκαλούνται διά δαγ
κώματος, ώς ζώων, ανθρώπων κλπ. Ταΰτα διακρίνονται άπό τό σχήμα τού τραύ
ματος τό όποιον δέν είναι συνεχόμενον, άλλα διακεκομμένον κάπως.

ε) Τραύματα δ ιά  π υ ρ ο β ό λ ο υ  δ π λ ο υ  τά όποια είναι δύο ειδών: 
Τ  ά τ υ φ λ ά  καί τά δ ι α μ π ε ρ ή .

Τό τραύμα λέγεται τυφλόν δταν έχει μίαν οπήν εισόδου καί έπομένως τό 
βλήμα παραμένει εντός τού σώματος. Διαμπερές δέ δταν τό τραύμα παρουσιάζη 
δύο όπάς, μίαν τής εισόδου καί έτέραν τής εξόδου ή όποια είναι καί μεγαλυτέρα 
τής οπής εισόδου, καί μέ χείλη μάλλον άνοψαλα. Τό βλήμα έξέρχεται τού σώματος.
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στ) Τραύματα δι’ έκκοηκτικών ύλών καί βλημάτων. Ταϋτα προκαλοϋνται 
δι’ οβίδων, βομβών, όλμων,' ναρκών, χειρομβομβίδων, δυναμίτιδος κλπ.

Εΐκ. 13. Περιποίησή τραυματίου μέ τραυματικόν σόκ

Τά διά πυροβόλου οπ>ου τραύματα ώς καί έκκρηκτικών ύλών, είναι τραύ
ματα ώς έπί τό πλεϊστον βαρέα καί συχνά θανατηφόρα. Ευρισκόμενοι λοιπόν προ 
ένός οΐουδήποτε έκ τών άναφερομένων τραυμάτων πρέπει νά γνωρίζωμεν, νά πα- 
ράσχωμεν πάσαν δυνατήν βοήθειαν έπωφελώς, διότι ή βοήθεια δεν είναι ή αυτή 
πάντοτε, άλλά έξαρτάται έκ τοϋ είδους τοϋ τραύματος καί έκ της σοβαρότητος 
αύτοϋ.
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3) Τραυματικόν Σόκ. Διά κάθε λοιπόν τραυματίαν πρέπει νά έχωμεν 
ύπ’ οψιν μας τ ό  τ ρ α υ μ α τ ι κ ό ν  σ ό κ  δηλαδή την ζωικήν έξάντλησιν ή 
τό σβύσιμο κοινώς. Τοϋτο έκδηλοϋται διά λιποθυμιών συνεπεία τών πόνων ή αι
μορραγίας τινός, μέ έντονον ρίγος, μέ ωχρότητα τοϋ προσώπου κλπ., και παρα- 
τηρεϊται κυρίως εις τάς βαρείας θλάσεις ή τραύματα τοϋ θώρακος, της κοιλίας 
καί τών άκρων. 'Η προότη μας φροντίς ένταϋθα είναι νά σκεπάσουμε τον πά- 
σχοντα μέ μάλλινες κουβέρτες, νά. βάλουμε θερμοφόρο ή φιάλες μέ ζεστό νερό στά 
πόδια, νά χορηγήσουμε θερμ,ά έγχύματα (τσάι, κονιάκ κλπ.) έάν δέν υπάρχει 
άντένδειξίς τις ώς διάτρησις στομάχου καί έντερων. Οϋτω θά ανακουφίσουμε πολύ 
τον άτυχήσαντα.

4 ) Περιποίησις τραύματος. ’Ήδη θά άναφέρουμε πώς γίνεται ή· π ε- 
ρ ι π ο ί η σ ι ς  ε ν ό ς  τ ρ α ύ μ α τ ο ς ,  δηλαδή μέ ποιον τρόπον καί ποια μέσα.

'Η περιποίησις τοϋ τραύματος 7τρέπει νά γίνεται μέ διάφορα άντισηπτικά 
φάρμακα (όξυγονοΰχον ύδωρ, βενζίνη, αιθέρα..,.) καθώς καί μέ έπιδεσμικόν υλικόν

(άποστειρωμένες γάζες, βαμβάκι καί επιδέσμους). Εις περίπτωσιν όμως καθ’ ήν 
εύρισκόμεθα εις εξοχήν ή μέρος πού δέν υπάρχουν τ’ άνωτέρω μέσα, δυνάμεθα 
νά μεταχειρισθοΰμε διά μέν τον καθαρισμόν τοϋ τραύματος βρασμένο νερό, (κολώ- 
νια, ούζο, κρασί), διά δέ τήν έπίδεσιν αύτοΰ καθαρά καί σιδερωμένα υφάσματα.

'Ο καθαρισμός τοϋ τραύματος σκοπόν έχει τήν πρόληψιν μολύνσεως. ΓΙρός 
τοϋτο λοιπόν πρώτον πρέπει νά σαπουνίσουμε τά χέρια μας καί έπειτα μέ τά άνα- 
φερθέντα μέσα, καθαρίζουμε τό πέριξ τοϋ τραύματος μέρος, ώστε νά απομακρυν
θούν αί ξέναι ούσίαι (χώματα, λάσπες, κάρβουνα....), τέλος δέ τήν τραυματικήν 
επιφάνειαν. Μετά τον άντισηπτικον καθαρισμόν τοϋ τραύματος καλύπτουμε αύτό
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επάνω απο αυ·με αποστειρωμένες γα,ες, 
δένουμε δι’ έπιδέσμου.

5 ) Τρόπος Ιπιδέσεως τοΰ τραύματος. 'Η έπίδεσις δεν γίνεται 
κατά τον αυτόν τρόπον πάντοτε, άλλα διαφέρει αναλογως τοΰ μέρους ένθα ευρι-

Είκ. 15. Έπίδεσις τραυμάτων κεφαλής

σκεται το τραύμα. Διά τοϋτο άπαιτεϊται πρακτική έξάσκησις διά τον τρόπον τής 
έπιδέσεως. Έ ν  γενικαϊς γραμμαΐς άς γνωρίζη τις, οτι ή έπίδεσις δέν πρέπει νά είναι 
πολύ χαλαρά διότι είναι επόμενον νά φύγη άπό την θέσιν της καί νά μολυνθή τό 
τραύμα, άλλά ούτε καί πολύ σφυκτά, διότι τότε έμποδίζεται ή κυκλοφορία τοΰ αί
ματος. Εξαιρείται ή πιεστική έπίδεσις δι’ ής επιδιώκεται ή κατάπαυσις αιμορ
ραγίας.
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Είκ. 16. Έττίδεσίζ τραυμάτων ττώγωνοξ καί ρινάς

Ε!κ. 17. Έττίδεσις τραυμάτων δακτύλων 

I I .  ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΙ

Αιμορραγία λέγεται ή εκ των αιμοφόρων άγγείων ροή τοϋ αίματος εϊτε έκτος 
τοΰ σώματος γίνεται αυτή, εΐτε εντός τοϋ σώματος. Διά τοϋτο την διακρίνομεν εις 
ε ξ ω τ ε ρ ι κ ή ν  καί ε σ ω τ ε ρ ι κ ή ν  αιμορραγίαν.

1) ’Εξωτερική αιμορραγία. Είναι γνωστόν, ότι, άπαντα τά επί της επι
φάνειας τοΰ στόματος τραύματα είτε μικρά είνε ταΰτα, είτε μεγάλα, προκαλοΰν 
άναλόγους αιμορραγίας,. συνεπεία των οποίων πολλάκις τίθεται εις κίνδυνον ή ζωή 
τοΰ τραυματίου, έάν δεν έπέμβη τις καταλλήλως. Αί αιμορραγία», αυται οφείλονται 
εις τρώσιν μεγάλων κλάδων των αρτηριών ή των φλεβών. Επομένως εχομεν τήν 
άρτηριακήν αιμορραγίαν καί τήν φλεβικήν τοιαύτην. Πώς θά διακοίνωμεν τήν μίαν 
άπό τήν άλλην ; (Συνεχίζεται)
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ΣΕΞΟΥΑΑΙΚΑΙ ΔΙΑΣΤΡΟΦΑΙ
- ΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΓΕΝΝΕΤΗΣΙΑΚΟΥ ΠΑΘΟΥΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ -

Ύ πο χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΑΡΔΙΚΑ Ύπαστυν. Α'

5. Σ εξουαλ ικοί διαστροφαί.
6. Α ίτ ια  σεξουαλικών διαστροφών.
7. Σ εξουαλ ικοί διαστροφ αί— ’Έ γκλημ α.
8. Ε γ κ λ ή μ α τα  κ α τά  τών ’Ηθών.

5 . Σεξουαλικά! διαστροφαί

Αί κυριώτεραι έκ τών σεξουαλικών διαστροφών εΐσιν αί κάτωθι :
α ) Σ α δ ι σ μ ό ς  ή έ ν ε ρ γ η τ ι κ ή  ά λ γ ο λ α γ ν ε ί α .
Ή  λέξις Σαδισμός προεκλήθη έκ τοϋ ονόματος του σεξουαλικώς διεστραμμέ

νου Μαρκησίου Σάδ.
Σαδισμόν καλοϋμεν ειδικήν σεξουαλικήν διαστροφήν καθ’ ήν ίνα τις άπολαύση 

πλήρως τήν σαρκικήν ήδονήν δέον προ ή κατά^τήν συνουσίαν να τυραννήση σωμα- 
τικώς τό άγαπητόν του 
πρόσωπον ή τό θϋμα τής 
έρωτικής του παραπλανή- 
σεως. 'Ο σαδιστής τέρπε- 
ται τυραννών, περιφρονών 
ή κακοποιών τό άντικεί- 
μενον τής ήδονής του, τό 
όποιον δύναται νά είναι 
έτερόφυλον ή ομόφυλον 
προς αύτόν πρόσωπον. Με
ρικοί σαδισταί ευχαρι
στούνται έπί τή θέα τοϋ 
αίματος δι’ δ πολλάκις φο
νεύουν τό θϋμα τους. 'Ο 
πραγματικός σαδιστής δεν 
έπιθυμεΐ τήν συνουσίαν.
'Η θέα τοϋ τρόμου καί 
τοϋ πόνου τοϋ θύματος 
άρκοΰν διά νά προξενή
σουν εις αύτόν τον πλέον 
έντονον οργασμόν.

Αί έκδηλώσεις τών σαδιστών είναι πολυάριθμοι, άπό τοϋ άπλοΰ δήγματος 
μέχρι τοϋ κατατεμαχισμού τού θύματος.

'Ο Πλούταρχος (Βίοι παράλληλοι) άναφέρει, ότι ή Φλωρίς, ή έρωμένη τοϋ 
Γαίου Πομπηίου,έγκωμιάζουσα τον έραστήν της έλεγεν, δτι τής ήτο τόσον άγα- 
πητός, ώστε ούδέποτε ήδυνήθη νά τον άποχωρισθή χωρίς νά τον δαγκάση.

«Φλώραν δέ τήν έτέραν έφθασαν ήδη πρεσβυτέραν οδσαν έπιεικώς άεί μνημο- 
νεύειν τοϊς γενομένοις αύτή προς Πομπήϊον ομιλίας, λέγουσαν, ώς ούκ ήν έκείνω 
συναναπουσαμένην άδήκτως άπελθεΐν».

'Ο Λομπρόζο αναφέρει τον 'Ισπανόν Ντε Βιτόριο, οστις εις διάστημα 10 
έτών έστραγγάλισε έξ γυναίκας.

'Η 'Ιστορία διέσωσεν τά ονόματα τής Μεσσαλίνας καί τής Αικατερίνης τών 
Μεδίκων αίτινες υπήρξαν σαδίστριαι.
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'Ωσαύτως ώς μεγαλύτερος σαδιστής άναφέρεται ό Γάλλος Στρατάρχης Cilles 
de Raiz, δστις έφόνευσεν πλέον των 200 παιδιών.

'Η έν λόγω διαστροφή παρατηρεΐται είς άμφότερα τα φϋλα, άλλ’ δμως 
έκδηλοϋται άγριώτερον είς τούς άνδρας. Στοιχεία τής διαστροφής ταύτης εύρίσκο- 
μεν εις διαφόρους λαϊκάς έκφράσεις. Π.χ. θά σοϋ πιω τό αίμα, έτσι μώρχεται νά σέ 
δαγκώσω κλπ.

β ) Μ α ζ ο χ ι σ μ ό ς  ή π α θ η τ ι κ ή  ά λ γ ο λ α γ ν ε ί α .
'Η λέξις Μαζοχισμός έδημιουργήθη έκ τοΰ ονόματος τοϋ Μυθιστοριογράφου

Sacher-Masoch.
Μαζοχισμόν λέγοντες έννοοΰμεν ειδικήν σεξουαλικήν διαστροφήν, έξ ής τό 

πάσχον πρόσωπον επιθυμεί δπως ό σεξουαλικώς σχετιζόμενος προς τούτο, τοϋ
συμπεριφέρεται ώς αύθέν- 
της, ταπεινώνων καί κα
κοποιών αυτόν.

'Ο μαζοχισμός είναι 
τό άντίθετον τού σαδισμοΰ. 
Ουτος συναντάται είς ά
μφότερα τά φύλα άλλά κυ
ρίως είς τάς γυναίκας καί 
είναι γνωστός άπό τής 
άρχαιοτάτης εποχής, ώς 
τούτο άποδεικνύεται έκ των 
εταιρικών διαλόγων τοΰ 
Λουκιανού. Έρευναι τών 
διαφόρων επιστημόνων ά- 
πέδειξαν, δτι οί έπιθυμοΰν- 
τες τήν δημιουργίαν ή. τήν 
αύξησιν τής άφροδισίου ορ
μής διά σκληρών μέσων, 
δέν αισθάνονται τήν στιγ
μήν έκείνην τήν οδύνην ήν 
οί άλλοι θά ήσθάνωντο.

Έ ν  τώ αύτώ άτόμω είναι δυνατή ή ύπαρξις άμφοτέρων τών ώς άνω δια
στροφών, ήτοι τοΰ σαδισμοΰ καί τού ‘μαζοχισμού. Π.χ. δύο γυναίκες νά άλληλομα- 
στιγοϋνται καί μετά ταϋτα νά πίπτουν μέ θέρμη καί ορμή είς τάς άγκάλας τών 
εραστών των.

γ) Φ ε τ  ι χ ι σ μ ό ς.
Φετιχισμόν καλοΰμεν τήν διαστροφήν έκείνην καθ’ ήν ό κατεχόμενος παρά 

ταύτης, λατρεύει μέλος τοΰ σώματος άλλου άτόμου ή καί τά ενδύματα αύτοΰ, κατά 
τρόπον ώστε οσάκις άναλογίζεται ταΰτα ή εφάπτεται αύτών, νά αισθάνεται ύπεο- 
τάτην ηδονήν καί μέγαν έρεθισμόν.

Συνήθως διέγερσιν καί ήδονήν προκαλοΰν είς τούς φετιχιστάς τά χειρόκτια, 
τά ρινόμακτρα, τά ύποδήματα, αί χεΐρες, οί πόδες καί τά λοιπά μέλη τών γυναικών. 
Ουδέποτε τά κεκαλυμμένα μέλη τοΰ σώματος αύτών χρησιμοποιούνται ώς φετίχ.

'Υπάρχουν άπειρων άντιλήψεων φετιχισταί, μεταξύ δέ αυτών συγκαταλέ
γονται καί εκείνοι οί'τινες διολισθαίνουν μεταξύ συγκεντρωμένου πλήθους άτόμων, 
ΐνα άποκόψουν τρίχας έκ τής κεφαλής γυναικός τίνος προς ήδονισμόν των κατά 
τήν στιγμήν τής πράξεώς των ή ίνα προκαλέσωσιν μετέπειτα δι’ άκατονομάστων 
χειροπραξιών καί έπί τή θέα τού άποκοπέντος βοστρύχου, άφροδίσιον έρεθισμόν.

Ό ργανα μαζονιστών
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δ) Έ κ θ ε τ ι σ μ ό ς .
’Εκθετισμόν καλοϋμεν την νοσηράν καί σεξουαλικώς διεστραμμένην τάσιν 

καθ’ ήν ό κατεχόμενος ΰπό ταύτης, επιδεικνύει τά γεννητικά του όργανα είς γυναί
κας καί άνήλικας ή διαπράττει γεννητησίους χειροπραξίας προ των όμμάτων των 
ώς άνω άτόμων.

Οί πάσχοντες έκ της διαστροφής ταύτης δεν δυσκολεύονται νά ένεργοΰν 
ώς άνω, προφασιζόμενοι τούς άφελεΐς, κάτωθι των παραθύρων, προ των άνοι- 
κτών θυρών διαφόρων κέντρων ή οικιών, έν μέση όδώ, είς άπόκεντρα μέρη διε- 
λεύσεως μαθητριών, έντός οχημάτων κλπ. Ουδέποτε τά έν λόγω άτομα έπιζητοϋν 
νά έγγίσουν την γυναίκα, αισθανόμενα μόνον οργασμόν όταν αί πράξεις των γίνουν 
άντιληπταί καί παρατηρούνται παρά τών γυναικών. Τά άτομα της κατηγορίας 
ταύτης, λόγω τών άπεχθών πράξεών των, ούχί σπανίως συλλαμβάνονται ύπό τών 
οργάνων της τάξεως καί οδηγούνται προ τών δικαστηρίων. 'Ο έκθετισμός παρατη- 
ρεΐται κυρίως είς τούς άνδρας καί σπανιώτατα είς τάς γυναίκας.

ε) Μ ι ξ ι ο σ κ ο π ί α .
Μιξιοσκόπους καλοϋμεν τούς σεξουαλικώς διεστραμμένους άνθρώπους ο'ί- 

τινες ύφίστανται σεξουαλικήν διέγερσιν καί ήδονήν θεόμενοι τάς άφροδισίους πρά
ξεις τών άλλων. Ουτοι κοινώς καλούνται μπανισταί.

Ή  έν λόγω διαστροφή συναντάται είς άτομα άμφοτέρων τών φύλων. Τά 
άτομα ταΰτα συναντώνται συνήθως μεταξύ τών εισερχομένων είς τήν περίοδον 
τού γήρατος καί τών διανυσάντων τον βίον αύτών έν κραιπάλη.

’Αλλαχού πλεΐστοι οίκοι άνοχής παρέχουν έπ’ άμοιβή είς τούς έν λόγω έκ- 
φύλους άνάλογα θεάματα, καθ’ ά ούτοι παρακολουθούν διά μέσου οπών έπί τούτω 
κατασκευασμένων, σεξουαλικάς πράξεις έταίρας τίνος μετά τίνος πελάτου της. 

στ) Π υ γ μ α λ ι ω ν ι σ μ ό ς .
Τήν διαστροφήν παρ’ ής κατέχονται ώρισμένα άτομα άτινΐι αισθάνονται 

έρωτα προς τά διάφορα άγάλματα, καλοϋμεν πυγμαλιωνισμόν.
'Η ονομασία της έν λόγω διαστροφής προήλθεν έκ τού ονόματος τού Πυγμα- 

λίωνος όστις έξεδήλωσε σφοδρόν έρωτα προς άγαλμα κόρης τινός.
'Η περί ής πρόκειται διαστροφή ήτο γνωστή κατά τήν άρχαίαν έποχήν ώς τούτο 

άποδεικνύεται έκ τού κάτωθι αποσπάσματος τού Λουκιανού, (Λουκιανού εικόνες) 
λέγοντος ότι νέος τις ήράσθη τήν Κνιδίαν Άφροδίτην έ'ργον τού Πραξιτέλους.

. . . .  «’Αλλά καί τον μύθον ήκουσες, όν λέγουσιν οί έπιχώριοι περί αύτής, 
(τής Κνιδίας ’Αφροδίτης) ώς έρασθείη τις τού άγάλματος καί λαθών ύπολειφθείς 
έν ΐερώ συγγένοιτο, ώς δυνατόν άγάλματι».

ζ) Ν ε κ ρ ο φ ι λ ί α .
Νεκροφιλία καλοϋμεν τον προς τά πτώματα έρωτα παρ’ οδ κατέχονται διε

στραμμένα τινά άτομα.
Δυστυχώς παρετηρήθη ότι ώρισμένα άτομα, πάντοτε άρρενα, παρουσιάζουν 

παθολογικήν ροπήν καί άρέσκονται νά συνουσιάζωνται μετά πτωμάτων, άτινα ένίοτε 
εύρίσκονται είς κατάστασιν σήψεως.

Κλασσικόν, άλλά καί περιώνυμον παράδειγμα νεκροφίλου, άποτελεϊ τό τού 
Γάλλου Λοχίου Bertrand, όστις έκταφίασεν καί έβίασεν άπειρα πτώματα έν τοϊς 
νεκροταφίοις τών Παρισίων. Οότος πρώτον διεσπάθιζεν τά πτώματα καί εΐτα 
έξήγεν τά σπλάχνα καί ήσέλγη άκολούθως έπί τών πτωμάτων. Ή  φρικώδης 
αυτή παρόρμησις έξεδηλοΰτο είς αύτόν περιοδικώς κατά Ιδθήμερον καί άνηγγέλλετο 
διά προδρόμων τινών συμπτωμάτων, ήτοι μελαγχολίας, άγωνιώδους τινός αισθή
ματος, δυσφορίας καί κεφαλαλγίας, μεθ’ ό ό έν λόγω έκυριεύετο ύπό παροξυσμού 
τού πάθους τής νεκροφιλίας καί δέν ύπεχώρει προ ούδενός κινδύνου.
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'Ο 'Ηρόδοτος (Βιβλ. 2ον) άναφέρων τήν έν Αίγύπτω ταρίχευσιν τών νεκρών, 
λέγει ότι αί γυναίκες των επιφανών δεν παρεδίδοντο προς ταρίχευσιν άμέσως μετά 
τον θάνατον, ϊνα μή οί ταριχευταί συνουσιάζονται μετ’ αυτών.

'Η ιστορία διέσωσεν τό παράδειγμα τοϋ Νέρωνος δστις έκταφιάσας τό πτώμα 
της μητρός του συνουσιάσθη μετ’ αύτοϋ. Οΰτος ώς γνωστόν είχε άθεμίτους σχέσεις 
μετά της μητρός του καί ένώ αΰτη εύρίσκετο έν ζωή. 

η ) Α ι μ ο μ ι ξ ί α .
Αιμομιξίαν καλοϋμεν τήν μεταξύ στενών συγγενών άφροδίσιον σχέσιν.
Αΰτη είναι μία έκ τών βδελυρών καί έκφύλων έκείνων πράξεων, αίτινες προ- 

καλοϋν άποτροπιασμόν.
'Η αιμομιξία εις τον καθ’ ημέραν βίον φαίνεται δτι άποτελεϊ σπάνιον φαι- 

νόμενον ένώ εις τήν πραγματικότητα είναι κάπως συχνότερον, άλλά δυσαπόδεικτον. 
Αΰτη πάντοτε άπηγορεύετο ύπό της θρησκείας καί τοϋ νόμου, καθ’ δσον έκπαλαι 
είχεν άναγνωρισθή δτι άπετέλει μεγίστην βλάβην διά τούς άπογόνους.

'Η  έν λόγω διαστροφή είναι γνωστή έκ τής άρχαιότητος καθ’ ήν μάλιστα 
ήτο συνήθης εις τούς Πέρσας καί τούς Αιγυπτίους.

θ) Κ τ η ν ο β α σ ί α .
Κτηνοβασίαν καλοϋμεν τήν μετά τών ζώων άφροδίσιον σχέσιν.
'Η σεξουαλική αΰτη διαστροφή, γνωστή ούσα έκ τής άρχαιοτάτης έποχής, 

συναντάται εις άμφότερα τά φϋλα καί σχετίζεται ένίοτε μέ τον σαδισμόν, καθ’ δσον 
πλεΐστοι έκ τών πασχόντων, καθ’ ήν στιγμήν εύρίσκονται εις μεγάλην ήδονιστικήν 
έκστασιν, στραγγαλίζουν ή άλλως πως φονεύουν τά ζώα έφ’ ών άσελγοϋν.

ι) Π α ρ ά  φ ύ σ ι ν  ά σ έ λ γ ε ι α .
Παρά φύσιν άσέλγεια καλοϋμεν τήν παρά φύσιν μίξιν άνδρός προς άνδρα ή 

άνδρός προς γυναίκα.
ια) Π α ι δ ε ρ α σ τ α ί .

Είς τούς κύκλους τών παρά φύσιν άσελγούντων, συγκαταλέγονται καί οί 
παιδερασταί οίτινες άποτελοΰν κοινωνικήν μάστιγα.

Ούτοι διακρίνονται εις παθητικούς κι’ ένεργητικούς.
Οί ένεργητικοι παιδερασταί ούδεμίαν άφροδίσιον αισθάνονται άπόλαυσιν 

εύρισκόμενοι μετά γυναικός, έξ άντιθέτου άηδιάζουν τήν γυναίκα, ώς μή δυναμέ- 
νην νά έμπνεύση είς αύτούς έρωτα καί ήδονήν. Οΰτοι είναι μανιώδεις έρασταί 
τοϋ άνδρικοΰ σώματος κατά τρόπον ώστε, δταν φθάσουν είς τήν ήλικίαν έκείνην 
κατά τήν οποίαν δεν έπιτρέπεται πλέον είς αύτούς νά έξακολουθήσωσιν τήν ένερ- 
γητικήν των δράσιν, ευχαρίστως μεταβάλλονται είς παθητικούς παιδεραστάς.

Οί παθητικοί παιδερασταί ένίοτε παρά τήν τελείαν θηλυπρεπή αύτών συμπε
ριφοράν, άρέσκονται νά συνευρίσκωνται κάποτε καί μετά γυναικός. Ούτοι είναι 
καθ’ δλην τήν έμφάνισίν των καί τήν ψυχοσύνθεσίν των ώς καί αί γυναίκες, σκέ
πτονται, συμπεριφέρονται, ένδύονται, βαδίζουν, όμιλοϋν, καλωπίζονται καί ζηλο- 
τυποϋν ώς αΰται- τυγχάνουν νευρασθενείς, ύστερικοί, φθονεροί καί έρωτόληπτοι.

Οί έκ φύσεως παιδερασταί γεννώνται, άναπτύσσονται καί θνήσκουν μέ τό 
πάθος αύτό, τό όποιον θεωροϋν ώς τήν πλέον εύχάριστον άπόλαυσιν τής ζωής των 
καί τον μόνον τοϋ βίου των σκοπόν. Διά τοΰτο φθάνουν πολλάκις μέχρι μεγάλων 
ύλικών θυσιών χάρις τοϋ πάθους των καί μέχρι θορυβωδών κοινωνικών σκανδάλων 
διότι μόνον ή άφροδίσιος σχέσις μετά προσώπου τοϋ ίδιου φύλου ώς λέγει ό Kraflet- 
Ebing είς τό έργαν αύτοϋ Traite clinique de psychiatrie, προξενεί εύχαρίστη- 
σιν καί παρέχει υγείαν είς τον άνάστροφον. Ούτοι άδιαφοροΰν τελείως διά πάντα 
ταΰτα, έφ’ δσον τό κατέχον αύτούς πάθος είναι ίσχυρότερον παντός άλλου συναι
σθήματος.
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Ή  παιδεραστία άποτελεΐ άπό άρχαιοτάτων χρόνων έγκλημα τιμωρούμενον 
πάντοτε, ιδία όμως κατά τούς χρόνους εκείνους παραδειγματικός.

ιβ) Φ ι λ ο μ ό φ υ λ ο ι .
Τήν μεταξύ των γυναικών παιδεραστίαν καλοϋμεν φιλομοφυλίαν.
Ή  διαστροφή αυτή είναι γνωστή έκ της άρχαιοτάτης εποχής καί πραγμα

τοποιείται διά τριβαδισμού ή κλειτωριδισμοϋ ή διά σαπφισμού.
6 . Αίτια σεξουαλικών διαστροφών
Αί σεξουαλικα'ι διαστροφαί α'ίτινες παρατηρούνται εις άνώμαλα άτομα, δέον 

νά άποδοθώσιν εις εσωτερικά καί έπιγενέστερα αίτια. Είς δυσμενείς βιολογικούς 
παράγοντας, είς ψυχικούς τραυματισμούς καί νευρώσεις προκληθείσας κατά τήν 
διάρκειαν της παιδικής των ήλικίας, είς κληρονομικά αίτια, είς έλλιπή άνατροφήν, 
είς τήν ίλλειψιν τού καλού παραδείγματος, είς τήν άνυπαρξίαν πάσης φιλαλλήλου 
σκέψεως καί είς τήν έλλειψιν στοργής καί άγάπης παρά των γονέων των ως καί είς τήν 
έγκατάλειψιν έκ μέρους τούτων, συνεπεία τής οποίας έπέρχεται ήθική έκμηδένισις.

Τινές έκ των επιστημόνων άποδίδουν τήν ήδυπάθειαν καί τήν σκληρότητα 
των άνωτέρω άτόμων είς υπόλοιπα άρχαιγονωτάτου πολιτισμού, καθ’ δν ή γεννε
τήσιος ορμή ύπό τάς ταπεινοτάτας αυτής εκφάνσεις, ήτοι τού εκβιασμού, τής άρπα- 
γής καί τής καθυποτάξεως, σημαίνει τήν έπιβολήν τού ίσχυροτέρου έπί τού άσθε- 
νεστέρου φύλου.

7 .  Σεξουαλικοί διαστροφαί — ’Έγκλημα
Παραλλήλως προς το σεξουαλικόν ένστικτον, εύρίσκομεν παρά τ ό  άνθρώπω 

καί τήν τάσιν προς τό ώραϊον καί τό εύγενές, ήτις έκδηλοΰται δυναμικός έν τή 
άντιθέσει καί άμοιβαία άλληλεπιδράσει τών φύλων.

Τήν τάσιν ταύτην καλούμεν έρωτα. ’Ενταύθα δεν θά έπεκταθώμεν είς τά 
περί έρωτος ζητήματα, καθ’ δσον πολλά περί αύτών έχουν γραφεί, άλλ’ άπλώς θά 
έξετάσωμεν τούτον έν συνδυασμό μέ τό δλον ήμών θέμα καί ύπό τήν ένδιαφέ- 
ρουσαν ήμας σκοπιάν.

Ό  έρως άποβλέπει είς τήν ίκανοποίησιν τού σεξουαλικού ενστίκτου μεθ’ (ορισμέ
νου προσώπου τού άντιθέτου φύλου. Ούτος συναντάται είς άμφότερα τά φύλα. Τούς 
κατεχομένους ύπό τούτου, ήτοι τούς έρώντας, διαιρούμεν γενικώς είς δύο κατηγορίας.

α) Είς έκείνους οίτινες μακράν πάσης χυδαίας ύστεροβουλίας, προβαίνουν 
είς άναριθμήτους, περιεργοτάτας καί παραλόγους πολλάκις ένεργείας, ωθούμενοι 
ύπό τού φλογερού πάθους των καί οί όποιοι ούδέν έτερον σκέπτονται ή μή τό 
προσφιλές δι’ αύτούς πρόσωπον χάριν τού οποίου καί χρήμα καί δόξαν καί στέμμα 
ενίοτε έγκαταλείπουν, ού μην, άλλά καί τον ποινικόν κώδικα ενίοτε προσβάλλουν.

β ) Είς έκείνους οίτινες όρμώνται έκ χυδαίων συναισθημάτων καί οίτινες 
ένδιαφέρουν μάλλον τήν έγκληματολογικήν ψυχολογίαν. Οί άνθρωποι τής κατη
γορίας ταύτης έκμεταλλεύονται τον έρωτα τών άλλων ψευδός όρκιζόμενοι, ύπο- 
κρινόμενοι κλπ. μέ άπώτερον σκοπόν νά σιτίζωνται είς βάρος τών θυμάτων των. 
Ούτοι πραγματικός δέν ανήκουν είς τήν κατηγορίαν των έρώντων, άλλά είς τήν 
των σωματέμπορων τοιαύτην, δι’ δ μετέρχονται τό ψεύδος, τήν άτιμίαν καί τήν 
υποκρισίαν. Τά άτομα τής έν λόγω κατηγορίας άπασχολούν ούχί σπανίως τάς Ά -  
στυνομικάς καί δικαστικάς άρχάς.

’Ενίοτε τό σεξουαλικόν ένστικτον έμφανίζεται τοσοΰτον ισχυρόν, ώστε τούτο 
νά μήν ύποχωρή προ τού έγκλήματος, άλλά ώς μαινόμενος δαίμων ώθεί τό άτομον 
προς αύτό. Τό έρωτιγόν πάθος τό όποιον κατατρίχει τήν άνθρωπότητα ύπό πάντα 
τά προσωπεία καί ύπό πάσας τάς μετεμφιέσεις είναι τόσον μανιώδες, τόσον κωμι
κόν, τόσον γελοΐον καί τόσον τραγικόν, ώστε πολλά δεινά έπεσσώρεύει ού μόνον 
είς τούς έρώντας, άλλά καί είς άλλα άσχετα προς αύτούς ένίοτε άτομα. Συνεπεία
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λοιπόν τοΰ σεξουαλικού ένστικτου, πάσης φύσεως εγκλήματα καθ’ έκάστην δια- 
πράττονται. Έ κ  των έγκλημάτων τούτων ΐδιάζουσαν θέσιν κατέχουσι τα κατά 
τής ήθικής τοιαΰτα-, άτινα είναι προϊόντα παθολογικώς διατεθειμένου αφροδισίου 
βίου, καθ’ όσον οί άφροδίσιοι πόθοι έμφανίζονται καί πραγματοποιούνται μέ μικράς 
ή μεγάλας παρεκκλίσεις καί διαστροφάς.

Διεστραμμέναι ροπαί συναντώνται εις άμφότερα τά φύλα. Αί διαστροφαί 
αύται δημιουργούν εις έκτασιν καί μέγεθος μέγα κοινωνικόν θέμα, έμφανιζόμενον 
ώς έγκληματολογικόν πρόβλημα περιλαμβάνον δυσνόητα καί ένίοτε αινιγματικά 
ζητήματα.

Οί σεξουαλικώς διεστραμμένοι άποτελοΰν μέγαν κίνδυνον, στρεφόμενον κατά 
τοΰ κοινωνικού συνόλου. Διότι τά σεξουαλικά έγκλήματα ού μόνον άποτρόπαια 
τυγχάνουν καί φρίκην προκαλούν, άλλά καί δυσάρεστον ψυχολογικήν έπίδρασιν 
άσκοΰν επί τοΰ κοινωνικού συνόλου.

8 . ’Εγκλήματα κατά των ηθών
Είδομεν ότι τό σεξουαλικόν ένστικτον έγκλείει άπροσμέτρητον δύναμιν ήτις 

επιζητεί νά έκφρασθή κατά διαφόρους τρόπους. Επομένως είναι αναπόφευκτες 
οί δυσκολίες καί συνεχείς αί άνάγκαι της αναπροσαρμογής προς τάς έξωτερικάς 
συνθήκας καί τάς έσωτερικάς παρορμήσεις των σεξουαλικώς διεστραμμένων άτό- 
μων, άτινα συνεπεία τούτου, πάσης φύσεως κατά των ήθών έγκλήματα διαποάττουν.

Τά κατά των ήθών έγκλήματα διακρίνομεν :
α) Εις εκείνα κατά την διάπραξιν τών οποίων ή γεννετήσιος ορμή τού υπο

κειμένου ικανοποιείται φυσιολογικώς διά σωματικής βίας κατά τοΰ άντικειμένου 
ή άλλως πως καί

β) Εις έκείνα κατά τήν διάπραξιν τών οποίων ή γέννετήσιος ορμή τοΰ υποκει
μένου ικανοποιείται κατά τρόπον κτηνώδη καί πόρω άπέχοντα τού φυσιολογικού. 
Τά διεστραμμένα πρόσωπα τής κατηγορίας ταύτης, έν τή έξάλλω ορμή των διαπράτ- 
τουν πάσης φύσεως έγκλήματα άτινα ούχί σπανίως στρέφονται καί κατά τής ζωής 
τοΰ αντικειμένου.

Τά άντικείμενα τών κατά τών ήθών έγκλημάτων είναι συνήθως αντιπρό
σωποι τού ωραίου φύλου, μή άποκλειομένων καί τών τοιούτων τού ισχυρού, τών 
παίδων καί αυτών άκόμη τών υπερηλίκων.

Τά συνεπεία τής ίκανοποιήσεως καθ’ οίονδήποτε τρόπον τοΰ σεξουαλικού 
ένστικτου διαπραττόμενα έγκλήματα κατά τής ζωής τών θυμάτων, καλούμεν έρω- 
τικάς άνθρωποκτονίας.

Οί Leppmann καί Ilberg διέκριναν τάς έπομένας μορφάς έρωτικών άνθρω- 
ποκτονιών.

Έκείνας καθ’ άς ό δολοφόνος σεξουαλικώς διεστραμμένος,
α) Δεν άσελγεΐ έπί τού σώματος τού θύματος ούτε πρό, ούτε μετά τήν θα- 

νάτωσιν αυτού, άλλά άπλώς ό φόνος τού θύματος προκαλεί σεξουαλικήν ήδονήν 
εις τον δράστην.

β ) Φονεύει καί άσελγεΐ έπί τού σώματος τού θύματος ένώ τούτο είναι νεκρόν 
ή πριν έπέλθη άπολύτως άκόμη ό θάνατος.

γ) 'Ικανοποιεί τό σεξουαλικόν πάθος του ένώ τό θύμα εύρίσκεται έν ζωή, 
διά βίας ή έθελουσίως καί είτα φονεύει τούτο. Εις τήν περίπτωσιν ταύτην ό φόνος 
διαπράττεται έκ τών υστέρων, πρός έξαφάνισιν τού μάρτυρος τού κατά τών ήθών 
έγκληματήσαντος καί

δ ) Διαπράττει έρωτικήν ανθρωποκτονίαν χωρίς αότη νά είναι καθ’ έαυτήν 
τοιαύτη. Οί φόνοι τής περιπτώσεως ταύτης δέον νά άποδίδωνται εις άλλα έλατήρια 
ούδεμίαν σχέσιν έχοντα προς τό σεξουαλικόν ένστικτον. (Συνεχίζεται)
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" ’Ε κ τ ό ς  υ π η ρ ε σ ί α ς , ,
«τ

«ΟΙ άστυνομικοΐ υπάλληλοι απάντων τών 
βαθμών καί οίασδήποτε'Υπηρεσίας.. -θεωρούνται 
ΕΝ Π ΑΝΤΙ διατελοΰντες έν υπηρεσία (είτε έν 
στολή εϊτε έν πολιτική περιβολή) καί δταν δέν 
είναι ρητώς καί είδικώς τεταγμένοι είς τοιαύτην, 
όφείλουσι δέ νά έπεμβαίνωσι έν πάση περι- 
πτώ σει. . . »

(ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΤΥΝ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ-Άρθρ. 124)

Φεβρουάριος 195___
«..... ’Έ ξω  ό βορηάς μουγγρίζει μανιασμένος...Και στον Ουρανό οότε ένα

άστέρι, ούτε ένα φωτάκι τόσο δά...Σιωπή....Πολλή, άμέτρητη, χειροπιαστή σιωπή....
...Μονάχος άπόψε πάλι στην καμαρούλα μου πλάι ·στή θερμάστρα...καθώς 

ή λάμψη της κοκκινίζει ολόγυρα τό δωμάτιο....Θά βρέξη....
Νύχτα γεμάτη Σκιές κι’ ’Εφιάλτες....
Τρώγωντας κάστανα μαζί μέ κάποιο φίλο μου ξεχαστήκαμε σέ μια ενδιαφέ

ρουσα φλυαρία...Και μονάχα τό τελευταίο τραμ μας θύμισε την ώρα...
Τό μεγάλο ρολόϊ του τοίχου άκούγεται μέσα στη σιωπή, σαν τό κτύπο μιας 

άόρατης καρδιάς.....
....Κάθουμε στο τραπεζάκι μου, δίπλα στο γεμάτο σταχτοδοχείο, πλάι στό 

πιάτο μέ τά κάστανα,άντικρυ άπ’ τή φωτιά, πού μουγγρίζει κοκκινίζοντας άπ’ τό 
θυμό της.

’Ανοίγω τό «'Ημερολόγιό μου» για νά συνεχίσω—όπως κάθε βράδυ—την 
ιστορία τής άστυνομικής μου ζωής....—πού άρχισα έδώ καί πέντε χρόνια....

Σήμερα...Στις 12 Φεβρουάριου....
Σηκώθηκα στις πέντε καί τέταρτο...Κι’ άπό τις 6 ίσαμε τις 11 άκολούθησα 

ένα Συνεργείο, έκτελώντας υπηρεσία πάνω σ’ έκτάσεις έκτος Σχεδίου...Τί είδους 
ύπηρεσία είναι αύτή δέν μπορεί νά καταλάβη καθένας.,..Μονάχα όσοι συνάδελφοί 
μου ύπηρετοϋν σέ άκραΐα Τμήματα θά μαντεύσουν πόσο καταθλιπτική ήταν αύτή 
ή ύπηρεσία μου.....

Κάποτε επί τέλους (γύρω κατά τις 11 καί 20) τελείωσα...Καί ήμουνα πτώμα 
άπό τήν κούραση. Δέν ξάπλωσα όμως νά ξεκουραστώ, άλλά άμέσως μόλις έβγαλα 
τό σήμα ύπηρεσίας (χωρίς νά βγάλω τή στολή) έφυγα βιαστικά άπό τό Τμήμα. 
Μή μέ ρωτήσετε ποϋ πήγαινα γιατί θά είναι άδιάκριτη ή έρώτησή σας—"Αλλως τε 
τί σάς ένδιαφέρει; ’Εκτός ύπηρεσίας είμαι, όπου μοϋ άρέσει πηγαίνω... δ,τι έπι- 
θυμώ κάνω.

Ναί! μάλιστα. ’Εκτός ύπηρεσίας είμαι. Δηλαδή χωρίς σήμα ύπηρεσίας, 
χωρίς χρονομετρημένα δρομολόγια, χωρίς επιθεωρήσεις, χωρίς συστάσεις, χωρίς 
μηνύσεις, χωρίς αύτόφωρα....

’Εκτός ύπηρεσίας..... .^Μά! Ναί! ’Ακριβώς.Αύτή τήν κουβέντα είχαμε
μέ τό φίλο μου (συμφοιτητή καί παληό γείτονά μου) πού έφυγε πρίν λίγη ώρα 
τρέχοντας γιά νά προλάβη τό τράμ τό τελευταίο....

Λέγαμε δηλαδή πώς δουλεύουν οί ύπάλληλοι στήν Ελλάδα. Δηλαδή γιά
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τό 8ωρο, γιά την Κυριακή άνάπαυση καί χίλια άλλα τέτοια θέματα. Δεν ξέρω αν 
κάναμε καλά να καταπιαστούμε μέ τόσο «σοβαρά» θέματα άλλα οφείλω νά ομο
λογήσω ότι έγώ πρώτος άρχίνησα την κουβέντα. Καί είπα :

«...Δεν ξέρεις λοιμόν, Κώστα μου, πόσο σκληρή είναι ή δουλειά μας. Ούτε 
Κυριακή ξέρουμε εμείς, ούτε Πάσχα, ούτε Χριστούγεννα. Καμμιά γιορτή Νύχτα- 
μέρα.,.Μέρα - νύχτα...’Αδιάκοπα στο μαγγανοπήγαδο. Βρε άδελφέ, ό άλλος υπάλ
ληλος δ̂ ν είναι έτσι. Είναι κύριος, 8 γραφείο, 2 σπίτι. Μετά τις 2 ούτε άτομική 
βόμβα, δεν μπορεί νά τον’ μετακινήση. ’Ενώ έμεΐς, 8 υπηρεσία, 2 στο δρόμο...2 καί 
20' >σέ κανένα Σταθμό πρώτων -βοηθειών,,.2 καί πενήντα πέντε...’Αλλά γιατί μέ 
>ίυ’ττάζεις, Κώστα μου, μέ δυσπιστία. Δέν μέ πιστεύεις; ’Άκου λοιπόν τί μοΰ συνέβη 
σήμερα .έκτος ύπηρεσίάς.....

Αυτά τά ολίγα είπα έγώ κάι ή κουβέντα άναψε...."Οσα του είπα λοιπόν θά 
σάς τά Λώ καί έσάς μέ τό νί καί μέ τό σίγμα γιατί ενδιαφέρουν «έαυτούς καί 
άλλήλους καί πάντα τον λαόν....»

’Αλλά ας πιάσουμε τήν κουβέντα άπ’ έκεϊ πού σταματήσαμε πάρα-πάνω. 
Δηλαδή άπ’ έκεΐ όπου έφυγα βιαστικά άπό τό Τμήμα....Πήρα ένα λεωφορείο καί 
κατέβηκα στήν 'Ομόνοια. Κάπου έκεΐ πάρα πάνω είχα δθύσει ραντεβού μ’ ένα φίλο 
μου. στις 12 παρά 10'. Μόλις όμως κατέβηκά άπ’ τό λεωφορείο κι’ άρχισα νά περ
πατώ, ήλθε καί μ’ έπισκέφτήκε άπροσδόκητα κι’ άπαιτητικά, τό 124 άρθρο τού 
Κανονισμού...Κι’ ήταν μεταμορφωμένο σέ μιά καμπουριασμένη γρηούλα, μ’ ένα 
τσαλακωμένο χαρτί στο χέρι, πού ήλθε νά μέ'τραβήξη άπ’· τό μανίκι τής στολής 
γιά νά μοΰ πή πώς είναι άπό τή Θεσσαλία, πώς ήλθε στήν ’Αθήνα σήμερα καί 
πώς θέλει νά πάη στο σπίτι τού παιδιού της (ή διεύθυνσή του ήταν γραμμένη στο 
τσαλακωμένο χαρτί) χωρίς νά ξέρη τό δρόμο. Κυττάζω τό χαρτί. Κάπου κοντά 
στήν Πλάκα. Πού νά τήν άφήσω τήν γρηούλα νά τρέχη μέσα στους δρόμους ; 
(...αν ήταν ή...μάννα μου θά τήν άφηνα;).Τήν πιάνω λοιπόν άγκαζέ, παίρνουμε δρό
μο, άφίνουμε δρόμο καί νάμαστε στήν Πλάκα, στήν οδό X  άριθμός Ψ. Ή  συ
νάντηση ήταν άπ’ έκεΐνες πού δέν λησμονοΰνται· εύκολα. Ποτάμια τά δάκρυα άπ’ 
γά μάτια τής γρηάς. Κι’ ένωνόντουσταν σ’ ένα υπέροχο σύμπλεγμα μέ τά δάκρυα 
τού γεροδεμένου παληκαριού της...Ούτε ευχαριστώ μοΰ είπαν, οΰτε νά περάσω μοΰ 
πρότειναν. Κ ι’ έμεινα πολύ'ευχαριστημένος γι’ αύτό'. Γιατί όταν συνέλθουν άπό τά 
πρώτα δάκρυα καί τά πρώτα φιλιά, θά μέ θυμηθούν, θά μ’ άναζητήσουν καί μέ πιο 
πολύ άνθουσιασμό θά μιλάνε γιά τον άστυφύλακα πού τούς βοήθησε πρόθυμα κι’ 
ευγενικά..

’Αλλά, προς' Θεού, ό φίλος μου πόσες βρισιές θά μοΰ στέλνη, περιμένοντας 
μ’ έκνευρίεμό τον έρχομό μου ; ......

Είμαι ακριβώς έξω άπό τό Ζάππειο καί περιμένω τό τράμ, κυττάζοντας 
κάβε τόσο τό ρολόϊ μου πού δίχως κατανόηση γιά τις άνάγκες τών άλλων μετρά 
τά λεπτά πού κυλούν άπό τήν ώρα πού είχα τό ραντεβού μου.
; ’ ...Ξαφνικά ένα κόρνάρισμα δυνατό μέ τινάζει...ένα φρενάρισμα άπότομο καί
γυαλια πού σπάζουν στο πεζοδρόμιο ξανανοίγοον πάλι δοσοληψίες μ’ αύτό τό 124 
άρθρο, πού νόμιζα πώς ε'ΐχά ξεμπλέξει μαζί του. Δίπλα μου ένα αύτοκίνητο είχε 
χτυπήσει πάνω σ’ ένα στύλο. Κι’ ένα παιδάκι πού έπαιζε πιο κεΐ τραυματίστηκε 
στο κεφάλι. Ί Ι  ώρα είναι 12 καί 20 ', ό φίλος μου μέ περιμένει...άλλά τό ματω
μένο'άγγελούδι πού κοίτεται κλαίγοντας στο πεζοδρόμιο μοιάζει σάν νά μοΰ λέει. 
«"Αν ήτανε ή άδελφούλα σου, εκείνη ή μικρούλα άδελφούλα σου, ή Μιμήκα σου πού 
λατρεύεις, θά τήν άφηνεε 'νά πεθάνη σάν σκυλί στο πεζοδρόμιο;....»

Καν εις’ συνάδελφός’ μοΰ ολόγυρα. Μονάχος στέκω στόν τόπο τού τραυμα
τισμού.σάν. τον 'Ιερεμία πάνω στά ερείπια. Παίρνω τά χαρτιά τού οδηγού (ταυτό
τητά, Δίπλωμα, "Αδεια- κυκλοφορίας), βάζω'μέσα στ’ αύτοκίνητο τό κτυπημένο



«’Εκτός- ύπηρεσίας» 2007

παιδάκι και δσους χώραγε τδ αυτοκίνητο παρατυχόντες μάρτυρες, παίρνω τις ταυ
τότητες τριών - τεσσάρων άλλων μαρτύρων καί δρόμο για τό Σταθμό Α' Βοη
θειών. Τό τραύμα ήταν φαίνεται σοβαρό. Καί μέσα στο Χειρουργείο, ένώ χάϊδευα τό 
ξανθό κεφαλάκι του, γύρισε έκεΐνο τα ματάκια του κατεπάνω μου καί σαν να μου- 
λεγε «Ευχαριστώ πού μέ βοήθησες» ξεψύχησε....Δεν θά ξεχάσω ποτέ.-έκεΐνο τό 
βλέμμα, τ ’ άθώο καί εκφραστικό βλέμμα τοϋ Νεκρού φίλου .μου. Κι’ έννοιωσα σί.ν 
να πέθανε ή άδελφούλα μου καθώς μέ μάτια βουρκωμένα τακτοποιούσα τό κρύο 
πια κεφαλάκι του πάνω στο σκληρό, πέτσινο μαξιλάρι τού χειρουργείου.

Μέ πονεμένη καρδιά καί ματωμένη τη στολή μου οδηγώ τό φονιά τού παιδιού 
καί τούς μάρτυρες στο τμήμα. 'Ο δράστης μοΰ φαίνεται απαίσιος καθώς τον κυτ- 
τάζω. ’Απαίσιος γιατί γιά νά κερδίση λίγο χρόνο τρέχοντας, ρήμαξε ένα σπιτικό. 
Σέ μένα ανατέθηκε ή δύσκολη άποστολή νά φέρω τρώτος τό μαύρο μήνυμα στους 
γονείς του. 'Η θεία του πού τόχε φέρει στο Ζάππειο είχε πάθέι ένα νευρικό' κλο
νισμό, πού άμφιβάλλω, αν. άντεξε ώς τό τέλος...’Έκλαιγε μέσα στο γραφείο τού 
'Υπαστυνόμου καί ρώταγε τό δράστη μέ καλωσύνη : «Γιατί τό σκότωσες' ; Τί 
σούκανε ; Δέν ήταν όμορφο ; Γιατί ; Γιατί τό σκότωσες ;». Τό σπίτι τού νεκρού 
μικρού βρισκότανε στο Δουργούτι. "Ηταν ένα μικρούτσικο καμαράκι μέ τσίγκινη 
σκεπή. Δέν έχω τή δύναμη νά θυμηθώ τί γίνηκε εκεί μέσα, παρ’ όλο πού -χέιρί*- 
στηκα τό ζήτημα όσο μπορούσα πιο έπιδέξια.

Κι’ ύστερα από την κατάθεσή μου στο Τμήμα καί την έγγραφή στό Σημειω
ματάριό μου είμαι έλεύθερος ξανά καί έκτος υπηρεσίας. 'Η ώρα είναι 3... 
Πάει πια τό ραντεβού μου. Καί πόσα άλλα. Πόσα καί πόσα, πού ματαιώθηκαν γιά 
παρόμοιες αιτίες...’Αλλά τό λάθος ήταν δικό μου. Γιατί νά κλείσω ώρισμένη ώρΐ* 
ραντεβού μέ τό φίλο μου καί νά μήν τού πώ μέ ειλικρίνεια :

« ...’Εγώ είμαι αστυφύλακας. Δηλαδή δέν έξουσιάζω ούτε τον Χρόνο, ούτε 
τό κέφι μου, ούτε τήν προσωπική μου έλευθερία. "Ας μήν κλείσουμε λοιπόν ραν
τεβού γιά ώρισμένη ώρα. Τράβα στήν όδό Πανεπιστημίου, κόψε καμμιά έκατοστή 
βόλτες έξω άπό τό «Ρέξ» από τις 11 καί μισή ίσαμε τις 3, κι’ αν δέν έλθω ίσαμε 
τις τρισήμισυ, φύγε στις τέσσερις». "Ετσι έπρεπε νά πώ, μά πάει τώρα. Θά τον δώ 
καί θά τού έξηγήσω. Είναι καλό παιδί ό Κώστας καί θά μέ δικαιολογήση—έστω 
κι’ αν δέν μπορέση νά καταλάβη πόσες ακριβώς ώρες δουλεύουμε εμείς—. Αυτά 
συλλογιζόμουν καθώς περίμενα στή στάση νά μπώ στό λεωφορείο τών Πατησίων. 
’Αλλά περίεργο. Είχα 20' λεπτά στή στάση καί σέ κανένα άπό τά 5 λεωφορεία 
πού ήλθαν δέν κατάφερα νά μπώ. Καί νά γιατί. Μ-'λις έκανα νά πατήσω τό πόδι 
μου στό σκαλοπάτι, νάσου κάποιος δίπλα μου. «Κε άστυφύλαξ σέ παρακαλώ, πομ 
είναι ό τάδε δρόμος;» "Εβγαζα τότε τόν 'Οδηγό τής Πόλεως, γύριζα τά φύλλά 
εύρισκα τήν όδό καί άρχιζα : «Θά πάρετε τό τάδε τράμ, θά κατέβετε στήν δεινά 
στάση...... Αύτό γίνηκε πολλές φορές. Σάν νάχα μαγνήτη επάνω μου καί τρα
βούσα τόν κόσμο πού είχε κατακλύσει τούς δρόμους τής πολυάνθρωπης ’Αθήνας 
ετούτο τό ήλιόλουστο χειμωνιάτικο πρωινό. ’Επί τέλους κατάφερα καί. μήκα στό 
λεωφορείο. Δυο θέσεις ήταν κενές. ’Αλλά δέν κάθισα. Στό Μουσείο μπήκαν δύο 
νεαροί καί κατέλαβαν τά καθίσματα. ’Εγώ πλάι στον οδηγό έννοιωθα μιά φοβερή 
πείνα νά μέ κεντρίζη ενοχλητικά. Καί τό ατύχημα ήταν δτι είχα μονάχα 400 
'>ιΡαΧ!-,·εζ στήν τσέπη μου πού δέν έφταναν ούτε γιά μισό κουλουράκι. ’Αλλά ή ιδέα 
ότι πήγαινα σπίτι μου γιά φαγητό μού άνεπτέρωνε τό ηθικό μου.

. «...Τό τσιγάρο σου κύριος, μέ τό λιγδωμένο μαλλί» ακούστηκε κάποια 
στιγμή ό εΐσπράκτορας.

«Τόν κακό σου τόν καιρό» άπάντησεν ό ένας άπό τούς δυο νεοφερμένους νεα
ρούς. Ο είσπράκτωρ έθίγη, ό νεαρός έπεισματώθη, καί ή συνέχεια έγράφτηκε σέ 
κάποιο Τμήμα δπου τούς ώδήγησα.
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Τώρα άνεβαίνω έναν άσφαλτοστρωμένο δρόμο κάπου στα Πατήσια. Λίγο 
πάρα πάνω είναι τό σπίτι μου. 'Η  πείνα μέ βασανίζει καί έπιταχύνω τό βήμα μου. 
Σαν να τό κατάλαβε κάποια νοικοκυρά καί βγαίνει στην πόρτα καί μέ φωνάζει : 

«Κ ' άστυφύλαξ. Σας παρακαλώ ελάτε μέσα να δήτε αύτήν την άφόρητη κατά
σταση». Μπαίνω μέσα—βγαίνουμε στήν αυλή καί μέ οδηγεί στό.,.,άποχωρητήριο. 
«Κοιτάξτε» μοϋ λέει μέ άγανάκτηση. Σκύβω καί κυττώ. 'Ο βόθρος πλημμυρισ
μένος. 'Η  πείνα μου τό βάζει στα πόδια κυνηγημένη άπό τήν πλούσια ποικιλία 
πού άντικρύζω. Καί ή κυρία έπιμένει νά κάνω μήνυση στους άλλους ένοικους 
πού δέν συμφωνούν νά συνεισφέρουν τον όβολό τους γιά τήν άνοικοδόμηση τού 
ξεχειλισμένου βόθρου........

Τό μεσημέρι δέν έφαγα. Τό άπόγευμα είχα υπηρεσία. Καί τό βράδυ ήλθεν 
ό φίλος μου έξαλλος γιατί τόν είχα κοροϊδέψει—τον κέρασα κάστανα—τού έξήγησα. 
Μιλήσαμε καί έφυγε τρέχοντας γιά νά προλάβη τό τελευταίο τράμ.

Πρίν κλείσω λοιπόν τό 'Ημερολόγιό μου θέλω νά σάς κάνω μιά έκμυστή- 
ρευση. Δέν μετανοιώνω γιά ό,τι έκανα σήμερα. ’Αγαπώ αυτήν τήν ζωή καί δέν 
τήν άνταλλάσω μέ καμμιά άλλη. Θάθελα όμως αύτές τις γραμμές νά τις άφιε- 
ρώσω σέ όσους συζητούν ήσυχα στά κομψά γραφειάκια τους γιά τό μισθό καί γιά 
τή δουλειά τού καθενός.......

’Αλλά καλλίτερα θά κάνω νά σβύσω τό φώς καί νά κοιμηθώ. Γιατί έστω 
κι’ αυτήν τήν ώρα κάποιο συμβάν μπορεί νά μέ κρατήση άϋπνο......

ΕΝΑΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ 
Σ. Κ. Π.

ΡΑΑΙΟΦΩΝΙΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
‘ Η εκπομπή τής 19ης Ίαυουαρίου 1955 ήτο άφιερωμένη είς τήν ήμε

ρον τής νίκης τής ’Αστυνομίας καί των Εθνικών Δυνάμεων κατά των κομ
μουνιστών του κόκκινου Δεκεμβρίου, ήτοι τήν 17ην Ίανουαρίου του 1945. 
Τά κείμενα έγράφησαν άττό τόν Ά στυν. Δ)ντήν κ. Ν. ’Αρχιμανδρίτην, δστις 
καί ώμίλησεν σχετικώς.

Είς τό έορταστικόν τοϋτο πρόγραμμα μετέσχον, ή τραγουδίστρια 
τής νίκης Σοφία Βέμπο, καί ή Γεωργία Μητάκη μέ τόν Γεώργο Καρακό. 
’ Επίσης άπηγγέλθησαν ωραιότατα ποιήματα τοϋ Γ. Δροσίνη.

Κατά τήν έκπομπήν τής 26ης Ίανουαρίου 1955  ̂μετέσχον εύγενώς 
προσφερθέντες οί καλλιτέχναι: Έ λίζα Μαρέλη, Φώτης Πολυμερής μέ τήν 
όρχήστρα Θέμη Ρούσσου καί ή Γεωργία Μητάκη σέ δημοτικά τραγούδια 
μέ τό συγκρότημα Γεωργίου Καρακοϋ. ’ Επίσης μετεδόθη άπόσπασμα άπό 
τό Ημερολόγιο τοϋ Άστυφύλακος μέ τόν τίτλο «Ό κομμουνιστής» γραμ
μένο άπό τόν Άλέκο Ά γγελόπουλο, δστις καί έπιμελεϊται τών έκπομπών 
τοϋ Τμήματος Πνευματικής ’Αγω γής ’Αστυνομίας.
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(Συνέχεια άπδ το προηγούμενο) 

2 τοΰ Δεκέμβρη 1929
Είμαι αλήτης. Μοΰ έξήγησε τό νόμο ό κύριος ’Αστυνόμος. Μέ ρώτησε τί δου

λειά κάνω καί του άπήντησα, ότι δεν έχω τώρα δουλειά. Μέ ρώτησε πού κάθομαι 
καί γώ δεν τοΰ άπαντοΰσα, γιατί δεν ήξευρα τί νά του πώ. Είσαι άλήτης μοϋ λέει 
καί θά πας νά δικαστής. Κάτι θέλησα νά τοΰ εΐπώ άλλά ή γλώσσα μου δέθηκε 
καί νόμισα πώς γκρεμίζονταν όλο τό μέγαρο της ’Αστυνομίας. "Υστερα μηχανικά 
έκανα ότι μοϋ έλεγαν καί άπαντοΰσα σέ ότι μέ ρωτοΰσαν. ’Αμέσως μοΰ πήραν τ ’ 
αποτυπώματα άπό τά δάχτυλά μου, μέ μέτρησαν, κύτταξαν τό χρώμα τών μα
τιών μου, έψαχναν τά χέρια μου καί τό στήθος μου σάν γιατροί, έγραψαν τό όνομα 
τοΰ πατέρα μου, τής μητέρας μου, τοΰ χωριοΰ μου καί πολλά άλλα- καί όταν λη
σμονιόμουν κάπου-κάπου μέ ξυπνοΰσαν μέ δυνατές φωνές. ((Ξύπνα χαρμάνι, μα
στουρώθηκες καϋμένε;» Αυτά ήταν κινέζικα γιά μένα καί δέν τά έννοιωθα. 
Βάστηξε ώς μιά ώρα αύτή ή δουλειά κι’ ύστερα μέ κλείσανε στο κρατητήριο μαζί 
μέ τούς πέντε άλλους. "Οταν βρέθηκα κεϊ μέσα, πήγα καί κάθησα στο παράθυρο, 
πίσω άπό τά κάγκελα, άμίλητος, όπως όλοι οί άλλοι. Κάπου-κάπου άνοιγε ή πόρτα 
καί ένας-ένας πήγαινε στο γραφείο καί ύστερα άπό λίγο γύριζε πίσω μουρμουρί
ζοντας. Μέχρις ότου νύχτωσε κανείς μας δέν μιλούσε, ύστερα ξάπλωσαν οί πέντε 
προσπαθώντας νά κοιμηθοΰν. Έ γ ώ  έμεινα άγρυπνος καί περιεργαζόμουνα τό κλουβί 
αύτό, όπου χωρίς νά τό νοιώσω βρέθηκα κλεισμένος. ΤΗταν ένα στενόμακρο κελί, 
πού μέ βία μάς χωροΰσε. Τό ταβάνι καμωμένο άπό τσιμέντο όπως καί τό πάτωμα 
άγγιζε σχεδόν τό κεφάλι μας. Χάμω είχαν ρίξει λίγα ξύλα γιά κρεβάτι καί μόνο 
ένα μικρό παραθυράκι μέ χοντρά κάγκελα, άφηνε νά μπαίνη τό φώς της ημέρας 
μέσα. 'Όταν προχώρησε ή νύχτα θέλησα καί γώ νά κοιμηθώ καί ξάπλωσα πλάγι 
στούς άλλους πάνω στά σανίδια. Μά σέ λίγο άκούω ένα βογγητό φοβερό, σάν άπό 
άνθρωπο πού ψυχορραγούσε. 'Ηταν ό Παντελής πού κοιμόταν δίπλα μου. "Αρχισε 
τότε νά σφίγγη τίς γροθιές του, νά πιάνη τήν κοιλιά του πού άναταραζόταν άπό 
στιγμή σέ στιγμή καί νά φωνάζη δυνατά, έτσι πού τρέξανε πολλοί άστυνομικοί καί τον 
κυττοΰσαν. «Δέν ύπάρχει Θεός ; θά πεθάνω κύρ ’Αστυνόμε μου ((Σώσε με πεθαίνω, 
ώ χ! ώ χ ! μέ σφάζουνε». Μά καμμιά άπάντηση δέν έπαιρνε. Κατόπιν σηκώνεται 
έπάνω, πηγαίνει στο παράθυρο, άρπάζει τά κάγκελα μέ τά γερά του μπράτσα καί 
βγάζοντας ένα βογγητό, τά τραβά μέ δύναμη, έτσι πού κάνοντας φοβερό θόρυβο τά 
λίγησε. Τρέξανε πάλι οί άστυνομικοί τον πιάσανε, ένώ μούγκριζε σάν θηρίο καί 
τοΰ βάλανε χειροπέδες. "Υστερα τον άφησαν έτσι δεμένον χάμω, νά φωνάζη καί 
νά κάνη έμετούς. ’Αλλά τό κακό, πού είδα μετά άπό μιά ώρα μ’ έκανε νά τρομάξω. 
Ό  ένας ύστερα άπ’ τον άλλο, ό ζωγράφος, ό Γιώργης, ένας Διογένης τσαγκάρης 
μέ ξυρισμένο μουστάκι, κι’ ό Κυριάκος, ένα παιδαρέλι ώς 18 χρονών, άρχισαν τούς 
έμετούς, τά βογγητά καί τίς φωνές όλοι μαζί. Στριφογύριζαν χάμω σάν φείδια, 
κτυποΰσαν τά κεφάλια τους στον τοίχο καί μούτζωναν προς τον ουρανό· γίνονταν
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τέτοιος θόρυβος, πού νόμιζε κανείς πώς βρίσκεται στην κόλασι. Έννοιωθα πώς 
κάτι μέ πνίγει, άνασηκώθηκα, στηλώθηκα στον τοίχο καί κυττοϋσα τά κορμιά αυτά 
πού σπαράζανε χάμω χωρίς νά μπορώ νά κάμω τίποτε. Τότε έννοιωσα καί γώ μια 
άνατριχίλα, πού έκανε τύ δέρμα μου ν’ άγριέψη καί το κεφάλι μου άρχισε να σφίγ
γεται τρομερά. Μπορεί νά ήταν άπο την τρομάρα πού πήρα βλέποντας ολα αυτα. 
’Έπιασα τότε το κεφάλι μου μέ τις παλάμες μου καί έσφιξα το κρανίο μου, πού 
νόμιζα πώς πάει νά σπάση. Μά άμέσως μου ήρθε μιά δεύτερη άναταραχή, πού μ1 
έκανε νά τρέμω σάν τύ ψάρι. Ξάπλωσα χάμω άλλά τώρα έννοιωθα πώς το κεφάλι 
μου βούιζε φοβερά. Νόμισα πώς είμαι άρρωστος καί πώς τά βογγητά μέ φόβισαν 
καί μοϋ προκάλεσαν τις άνατριχίλες. Προσπάθησα νά είμαι ψύχραιμος άλλά χωρίς

Είμαστε ζωντανά πτώματα καί κάτω|άπό τ ' αδύνατο ήλεκτρικό τής φυλακής, φαινόμαστε
σάν καταραμένοι βρυκόλακες

νά το θέλω έτρεμα ολόκληρος. Τά σαγόνια μου πήγαιναν πάνω κάτω καί τά δόν
τια μου χτυπούσαν γρήγορα. ’Έ τσ ι άντί νά ήσυχάσω έννοιωθα τά γόνατά μου νά 
λυώνουν καί κατόπιν ένας σπασμός μέ/φοβερό κόψιμο στήν κοιλιά μ’ έκανε νά φω
νάζω δυνατά. « ’Ώ χ ! ώχ.,.μά τί έχω καί άρρώστησα έτσι μονομιάς;». ’Ένοιωθα τον 
εαυτό μου σάν νά βούλιαζε σέ μιά παγωμένη θάλασσα. Μά μήτε ό θάνατος, μήτε 
ή άναισθησία έρχόταν ήθελα νά σηκωθώ νά περπατήσω άλλά τά γόνατά μου λυνό
ταν καί δέν ύπάκουαν στη θέλησή μου- καί οί πόνοι άρχισαν νά γίνωνται πιο δυ
νατοί, άπαίσιοι, έως δτου καί γώ φώναζα πλέον μαζί μέ τούς άλλους δυναμώ
νοντας τήν άντάρα σ’ αύτή την κόλαση. Χτύπησαν μεσάνυχτα καί μεΐς δλοι βογγού- 
σαμε πεσμένοι μπρούμητα χάμω. Είμαστε ζωντανά πτώματα καί κάτω άπο  τ ’ 
άδύνατο ηλεκτρικό της φυλακής, φαινόμαστε σάν καταραμένοι βρυκόλακες. Σέ μιά 
στιγμή θυμήθηκα κάτι πού είχα ξεχάσει. Στο μανίκι μου είχα βάλει τό σκονάκι 
πού μοϋ είχε δώσει ό Παντελής στήν παράγκα. ’Άρχισα νά ψάχνωμαι γρήγορα καί 
νευρικά καί σέ λίγο τό βρήκα. Τό πήρα στο χέρι καί άνασηκώθηκα λίγο. Οί άλλοι 
μέ καταλάβανε καί σάν νά πέρασε σ’ δλους ήλεκτρικό ρεύμα πετάχτηκαν επάνω καί 
μέ κυκλώσανε. Τά μάτια τους είχανε πάρει μιά γλυκάδα περίεργη. Καί δλοι ανα
ζητούσαν γρήγορα κανένα κομματάκι χαρτί γιά νά κάμουν τό σωληνάρι γιά τό ρού-
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φηγμα. 'Ο  Παντελής πήρε άπό τά χέρια μου το σκονάκι γιά να κάνη τή μοιρα
σιά κι’ άρχισε να δίνη άπό λίγη ήρωίνη στον καθένα, πού τή ρουφούσε δυνατά, 
τραντάζονταν κι’ ευχαριστημένος έβγαζε ένα άχ! Πήρα καί γώ μέ τή σειρά την 
πρέζα μου κι’ έπειτα έπεσα άνάσκελα φαρδύς πλατύς στο πάτωμα. Σέ λίγο μάς 
πήρε όλους ένας βαθύς ύπνος κι’ έτσι ή προηγουμένη κόλαση τού διαβόλου, πήρε 
τώρα άλλη όψη, μέ την άπόλυτη σιγαλιά πού άπότομα βασίλεψε κεΐ μέσοι. Τά ξημε
ρώματα έννοιωσα νά μέ κουνούν δυνατά κι’ έτσι ξύπνησα. Πίταν οί άστυνομικοί. 
Σηκωθήκαμε όλοι σύντομα μάς έδεσαν δύο δύο μέ χειροπέδες σιδερένιες και κατόπιν 
μάς πήραν καί πήγαμε στή Σήμανση όπου μάς φωτογράφησαν. Ά πό εκεί πήγαμε 
στον Εισαγγελέα, πού άφοΰ μάς κύτταξε καλά καλά, μάς έστειλε στο δικαστήριο 
χωρίς νά πή τίποτε. "Ολ’ αύτά έγιναν μηχανικά καί σχεδόν χωρίς νά καταλάβω 
τίποτε.

22 τού Δεκέμβρη 1929
Μάς κυττοΰσαν πολλοί έκεϊ, κι’ αύτό μ’ έκανε καί μένα νά κυττάζω τούς 

άλλους, πού ήσαν μαζί μου δεμένοι μέ τις χειροπέδες. Τότε είδα ότι όλοι μοιά-

Καθήσαμε στό εδώλιο τοϋ κατηγορουμένου στή σειρά... ,Ό  πρόεδρος κτύπησε τό κουδούνι
καί άρχισε ή δίκη μας
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ζαμε σάν πτώματα, όλοι είμαστε ωχροί τρομερά. Στο πρόσωπά μας ήταν ζωγρα
φισμένη ή άγωνία, πού άφηνε σημάδια περίεργα. Προχωρήσαμε καί καθήσαμε 
στον πάγκο στη σειρά καί περιμέναμε, ώς πού να έρθη ό Πρόεδρος τού δικαστη
ρίου νά μάς δικάση. 'Όσο περνούσε ή ώρα τα γόνατά μου λύνονταν καί αισθανό
μουνα πώς δεν θ’ άντέξω περισσότερο. Δάγκωνα τή γλώσσα μου για νά πονέσω, 
προσπαθούσα νά σπρώξω τή σκέψη μου σέ διάφορα πράγματα, στο παρελθόν μου, 
στο παιδικό παρελθόν μου, άλλά σύντομα, μερικές άνατριχίλες περνούσαν το κορμί 
μου καί μ’ έκαναν ν’ άνατινάζωμαι ολόκληρος σέ τρόπο, πού φαίνεται προκάλεσα 
τον οίκτο καί σ’ αύτον τον άστυνομικο πού μέ συνώδευε, γιατί τον είδα νά πλη- 
σιάζη καί νά μοΰ λέη «μή στενοχωριέσαι, έρχεται ό πρόεδρος καί θά τελειώσουν 
τά βάσανά σου».

Περίεργο! δέν καταλάβαινα, μά το Θεο τίποτα- τέλος, ή αρχή, ήταν αύτό; 
Τότε φάνηκε ό Πρόεδρος- τον κύτταξα φοβισμένα. 'Ένας άνθρωπος μικροκαμω- 
μένος μέ σγουρά μαλλιά ριγμένα προς τά πίσω, μέ κομμένο μουστάκι, καί μέ 
μάτια μικρά κι’ εύκίνητα. Πλάγι του κάθισε ένας γεροντάκος μέ γυαλιά, πού 
όταν ήθελε νά κυττάξη μακρυά κατέβαζε το κεφάλι γιά νά βλέπη πάνω άπο τά 
γυαλιά, κι’ όταν ήθελε νά κυττάξη κοντά σήκωνε ψηλά το κεφάλι. Μιλούσε σι
γανά σάν άγιος άνθρωπος. Ό  Πρόεδρος χτύπησε τό κουδούνι κι’ άμέσως τον 
άκουσα νά λέη βιαστικά : «άρχεται ή συνεδρίασις» καί νά φωνάζη διάφορα ονό
ματα. Προσπάθησα ν’ άκούσω τί έλεγαν καί γιατί έδίκαζαν έναν έναν, πού καθό
ταν στο μεσιανό σκαμνί τού κατηγορουμένου άλλά δέν άντιλαμβανόμουν τίποτε- 
μόνον έβλεπα πού έναν έναν τον έπαιρναν οΐ άστυνομικοί κι’ έφευγαν. «Γεώργιος 
» Μόρφης !» φωνάζει ό Πρόεδρος».Πετάχτηκα επάνω καί πλησίασα. Πώς ονομάζεσαι 
» καί πού κατοικείς ; Κατηγορεΐσαι ότι είσαι άλήτης. Τί λές, γιατί δέν εργάζεσαι; 
» Πού τον εύρήκατε ρωτά, τον άστυνομικο. Στο χασισοποτείο, έ ! Τί ήθελες εκεί; 
» Κάτι θέλησα νά είπώ άλλά μέ σταμάτησε ό Πρόεδρος μέ τήν ερώτηση ; «έργά- 
» ζεσαι ;» «’Ό χι άπάντησα». «’Έχεις σπίτι;»  Μέ ξαναρώτησε. «Ό χι»  απαντώ 
» καί πάλι. «Καλά- κάθησε κάτω». Έστράφη ύστερα στον Εισαγγελέα πού μέ 
» κυττοΰσε έχοντας στημένο ψηλά το κεφάλι, καί ρώτησε- «ό κ. εΐσαγγελεύς; 
» Κι’ αύτος άπάντησε μέ μιά φωνή ένρινη. Ένοχος..·..... Κηρύσσει αύτόν ένοχον 
» παράβασις άρθρου 1 Ν. 1681 «περί άλητείας» άκούω καί λέγει ό Πρόεδρος καί
» κάτι γράφει πάνω στο χαρτί- κι’ ύστερα ξανά ρωτά τον εισαγγελέα......... «'Ωε
» προς τήν ποινήν;» «10 μέρες» άπαντά έκεΐνος.....  «Καί επιβάλλει εις αύτον
» ποινήν φύλακίσεως δέκα ημερών ώς καί τά της δίκης έξοδα» επαναλαμβάνει ό 
» Πρόεδρος καί μού λέγει, «πήγαινε- το δικαστήριο έπιεικώς σέ δίκασε- νά μή 
» ξανάρθης έδώ γιατί θά σέ κλείσουυιε γιά καλά στή φυλακή».

Ό λ ’ αύτά έγιναν τόσο σύντομα πού μήτε κατάλάβα καλά - καλά τί συνέβη. 
Κάθησα πάλι στην πρώτη μου θέση κι’ ύστερα άπο λίγη ώρα ήρθε ό άστυνομικός, 
μού πέρασε τις χειροπέδες μαζί μέ τον Παντελή, πού κάτι μουρμούριζε καί φύγαμε. 
“Ακόυσα τον Παντελή πού έλεγε.... «πάμε γιά το φρέσκο». Νά δούμε πώς θά τήν 
περάσουμε, πού δέν έχουμε μήτε ψηλή στή τζέπη». Ά πο κεΐ φύγαμε καί πήγαμε 
στο καθαρτήριο πού βρίσκονταν άπέναντι άπύ τις φυλακές τού Παλαιού Στρα- 
τώνος. «Έ δώ  είναι το Τμήμα Μεταγωγών» μού λέγει ό Παντελής. «Νά δούμε πώς 
θά τά περάσουμε». ’Εγώ έπαψα πλέον νά σκέπτωμαι καί σάν ύποτακτικος άκουγα 
τι μοΰ έλεγε κι’ έκανα ότι διάταζε ό Παντελής. Αύτος φαίνεται πώς γνώριζε τά 
κατατόπια, ήξευρε ποιο κελί ήταν βολικώτερο καί παρακαλοΰσε το φύλακα νά 
μάς βαλη σέ κείνο. "Ύ στερα έγραψε σ’ ένα χαρτάκι κάτι ιερογλυφικά πού δέν μπο
ρούσα να τά διαβάσω έγώ καί το έδωσε σ’ έναν ξένο νά το πάη κάπου, κατόπιν 
μοΰ είπε να καθίσουμε, κι’ άμίλητοι περιμέναμε. Μετά άπο λίγη ώρα ήρθε στην 
πόρτα τού κελιού κάποιος καί μάς έφερε ένα κουτί σιγάρα καί λίγο ψωμί. Έ τρεξε
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μέ λαχτάρα ό Παντελής και τα πήρε, κι’ άφοϋ μέ πλησίασε, μοϋ λέγει «σωθήκαμε 
για σήμερα». Τραβήχτηκε πάλι στη γωνιά άνοιξε τό κουτί μέ τά σιγάρα, μοϋ 
έδωσε νά καπνίσω, καί μοϋ δείχνει στή μέση ένα σιγαρέττο λέγοντας «αύτδ θά 
μάς κάνη νά τά ξεχάσουμε ολα το βραδάκι. Τώρα βάσταξε την καρδιά σου». ’Έ τσ ι 
στριμωχτήκαμε στον τοίχο καί καπνίζαμε. Σέ λίγη ώρα άνοιξε τδ κελί μας κι’ 
ήρθαν κι’ οί άλλοι σύντροφοι, πού δλοι δικαστήκανε, άλλος πέντε, άλλος δέκα καί 
άλλος είκοσι μέρες φυλακή....... *

Πάλι καλά, πού θά έχουμε παρέα.
"Οταν νύχτωσε, ό Παντελής μοίρασε ηρωίνη σέ δλους καί άφοϋ την ρουφή- 

ξαμε ήδονικά, ξαπλωθήκαμε χάμω στις πλάκες καί πέσαμε στή νάρκη μας, ώς 
πού το χτύπημα τής πόρτας μάς ξύπνησε. Μάς πήραν άπό κεί καί μάς πήγαν στο 
άπολυμαντήριο, δπου μάς έκοψαν σύριζα τά μαλιά. Αυτό ήταν άπαραίτητο γιατί 
οί ψείρες δργωναν το κορμί μας, κατόπιν μέ το αυτοκίνητο πού μοιάζει σάν νε
κροφόρα των ζωντανών, μάς μεταφέρανε στις φυλακές τοΰ Παλαιού Στρατώνος 
«στήν Παληά» όπως έλεγε ό Παντελής γιά νά πάρουμε φρέσκο. Μά αύτό δέν 
τον τρόμαζε- μάλλον τοΰ έφερν? χαρά γιατί θά έβλεπε παληούς φίλους όπως έλεγε.

20 τοΰ Γενάρη 1930
Μόλις βγήκα άπό τή φυλακή έτρεξα στή στοά, δπου μέ υποδέχτηκαν τρί

βοντας τά χέρια τους οί άλήτες μου. Είχαν μάθει πώς μέ πήγαν στή φυλακή κι’ 
έκαναν κάθε τρόπο γιά νά μή στερηθώ το ναρκωτικό, πού ήξευραν πόσο θά μέ 
βασάνιζε. Τώρα πιά δέν θά μ’ άφηναν, δπως έλεγαν, νά πηγαίνω στο καφενεδάκι 
γιατί έκεΐ πάει ή άστυνομία. Καλλίτερα νά είμαι άλήτης τοΰ δρόμου, γιατί σ’ 
αυτούς δείχνουν κάποια έπιείκεια κι’ ό κόσμος καί οί άστυνομικοί.’Έ τσ ι, τώρα 
βρίσκω ύπνο, κάτω άπό τις μπουκαπόρτες τών υπογείων ή μέσα στά παληόχαρτα 
μαζί μέ τούς άλλους άλήτες.

Χθές τό άπόγευμα καθόμαστε μερικοί πάνω στούς ρόλους άπό τό δημοσιο
γραφικό χαρτί, δπου σέ μιά στιγμή είδα άπέναντι στο καφενείο νά κάθεται ό 
άνθρωπος, πού μοΰ είχε  δώσει δώ καί άρκετό καιρό τή δραχμή στο καφενείο 
τής Όμονοίας. Μέ κύτταξε έπίμονα σάν νά ήθελε νά μοΰ είπή κάτι. Ταράχτηκα 
τόσο πολύ ώστε άμίλητος σηκώθηκα καί σιγά - σιγά τον έπλησίασα. 'Η φωνή μου 
πνιγόταν καί νόμιζα πώς τή στιγμή έκείνη αφανιζόμουν τελείως. «Μέ γνωρίζετε;» 
τον ερωτώ. Ή  ερώτησή μου αυτή τον έφερε σέ δυσκολία κι’ άργά μοΰ άπάντησε 
μέ ένα «’Ό χι».

Δόξα σοι ό Θεός. Δέν μέ γνώριζε. Ά λλ’ άναλογίζομαι, γιατί άρα γε νά μέ 
παρακολουθή ; τί ήθελε νά βρή σέ μένα ; Αύτό μοΰ είναι άδιάφορο!! ’Αρκεί ότι 
δέν μέ γνώριζε. Έμειδίασα, τον χαιρέτησα μέ τό κεφάλι καί έφυγα προς τήν έξοδο 
τής στοάς εύχαριστημένος. Παρ’ δλα αυτά όμως κάτι διαισθανόμουν πώς μέ συνέδεε 
με τον άνθρωπο αυτό. Καί τότε χωρίς καί γώ νά ξαίρω γιατί, πέρασα πίσω άπό 
μερικά κιβώτια εμπορευμάτων καί κρύφτηκα έκεί, μέχρις δτου βγήκε ό άνθρωπος 
αυτός γιά νά φύγη. Τότε τον παρακολούθησα κι’ είδα πώς έμενε στο Θησείο σ’ ένα 
μικρό διόροφο σπιτάκι. "Ύστερα έφυγα καί προσπαθούσα νά συνδέσω μερικές σκέψεις, 
που έρχονταν στο μυαλό μου, προσπαθούσα νά βρώ κάποια αίτια, μιάν άνάγκη, πού 
μ εκανε και μένα νά θέλω νά μάθω κάτι άπό τη ζωή τοΰ άνθρώπου αύτοΰ πού 
με παρακολουθούσε μέ τόση επιμονή καί μ’ ένα περίεργο ένδιαφέρο.

15 τοΰ Φλεβάρη 1930
Πλαγιασα γιά νά ξεκουράσω τό έρμο τό κορμί μου.Τώρα τελευταία άποζη- 

ταω περισσότερό ναρκωτικό. Τρυπάω τή σάρκα μου μέ σκουριασμένες βελόνες σάν 
κάτι άχρηστο που θέλω να τό αφανίσω. Προχτές κάποια κυρία μ’ είδε πού έδενα



ΑΝΤΙΑΛΚΟΟΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝ

ΕΡΓΑΤΗΣ  Δ ΙΑΤΕΛΩΝ ΕΝ ΜΕΘΗ 
ΕΦΟΝΕΥΣΕ ΤΗΝ ΚΟΡΗΝ ΤΟΥ

'Ως άνεγράφη εις τήν έφημερίδα «Καθημερινή» τής 1-12-54, την 29ην Νοεμ
βρίου π.έ. καί ώραν ΙΟην μ.μ. εις τήν Μάνδραν καί έντός της. οικίας του ό Άνδρέας 
Π. Ρούτσης ή Κατσαρέλος ετών 36, εργάτης έλαιοτριβείου εις Ελευσίνα, διατε- 
λών έν μέθη έξεσφενδόνισε κατά τής συζύγου του Κωνσταντίνας έτών 30 ένα κρη- 
τικόν μαχαίρι μέ άποτέλεσμα να φονεύση τήν μονογενή θυγατέρα των Αικατερίνην 
10 έτών. 'Ο δράστης έτράπη εις φυγήν καί ένώ άνεζητεΐτο ύπό άποσπασμάτων χω
ροφυλακής εις τα περί τήν Μάνδραν δάση, κατώρθωσε να φθάση είς τάς ’Αθήνας 
καί παρουσιάσθη αύθορμήτως είς τήν εισαγγελίαν.

’Από τήν προανάκρισιν προέκυψεν δτι ό Τούτσης ή Κατσαρέλος, νυμφευθείς 
όν του προ Ιδετίας άπέκτησεν εξ τέκνα, έκ τών όποιων έπέζησε μόνον ή 

μικρά Κατίνα. 'Ο Ρούτσης είχε τό ελάττωμα νά πίνη κατά κόρον καί μεταξύ foG 
ζεύγους έδημιουργοϋντο σχεδόν καθημερινώς επεισόδια, τά όποια άπέληγον είς 
άγριον ξυλοδαρμόν τής συζύγου.

Τήν 29-11-54 ό Ρούτσης άφοϋ έμέθυσεν, έπέστρεψε τήν ΙΟην νυκτερι
νήν είς τήν οικίαν του. Είς τάς διαμαρτυρίας τής συζύγου του τήν εδειρεν άνηλεώς 
καί όταν εκείνη άρχισε νά κραυγάζη, καταληφθείς άπό μανίαν, ήρπασεν ένα κρητι- 
κό μαχαίρι καί τό έξεσφενδόνισεν εναντίον της.

'Η Κωνσταντίνα έξ ένστικτου έκυψε διά νά άποφύγη τό κτύπημα καί τό μα
χαίρι εύρεν είς τό άριστερόν αυτί τήν ΙΟέτιδα κόρην των Αικατερίνην,ή όποια είχεν 
έν τώ μεταξύ άφυπνισθή άπό τό έπεισόδιον.

Ό  Ρούτσης άντιληφθείς τί είχε διαπράξει έτράπη είς φυγήν, ένώ οί είς τάς 
κραυγάς τής δυστυχούς συζύγου καί μητέρας προστρέξαντες γείτονες ήρπασαν τήν 
αίμόφυρτον μικράν καί τήν μετέφεραν μέ ταξί είς ’Ελευσίνα, όπου όμως διεπιστώθη 
οτι ειχεν άποθάνει. Τό μαχαίρι άφοϋ διέτρησε τό όπισθεν τού ώτός όστοϋν τού 
κρανίου ένεσφηνώθη είς τον έγκέφαλον.

Ό  Ρούτσης είπεν είς τον εισαγγελέα ότι «τό άτιμο τό κρασί μέ πήρε στο λαιμό 
του. Δέν φαντάσθηκα ότι είχα σκοτώσει τό κοριτσάκι μου. Νόμισα μόνο ότι τό είχα 
τραυματίσει καί πήρα τά μάτια μου καί έφυγα. ΤΗλθα στήν ’Αθήνα καί σήμερα μό
λις έμαθα άπό ένα πατριώτη μου ότι έσκότωσα τό κοριτσάκι μου καί ότι οί κουνιά
δοι μου μέ κυνηγούνε γιά νά μέ σκοτώσουν. Καί ήλθα γιά νά παραδοθώ».

μιά πληγή στο χέρι μου καί μοΰ έδωσε δέκα δραχμές νά πάρω άπολυμαντικό. 
’Εγώ πήρα κι’ άλλη ήρωίνη τή διέλυσα καί χτύπησα μιά ένεση στο πόδι. ’Έπεσα 
φαίνεται άναίσθητος γιατί μόλις σήμερα ξύπνησα τυλιγμένος μέσα σέ παληό- 
χαρτα, άπό κείνα πού βγάζουν οί τοιχοκολληταί άπό τούς τοίχους όταν περάση 
ό καιρός τους. Μ’ είχαν τυλίξει μ’ αύτά οί άλήτες μου γιά νά μή κρυώσω. Κάθε 
άπόγευμα περνάει άπό τή στοά ό φίλος μου—έτσι τον λέω πιά—μοϋ γελάει, τον 
χαιρετώ καί γώ καί φεύγει. Πολλές φορές κάθεται κεί καί μέ παρακολουθεί. Αύτό 
τώρα μ’ ευχαριστεί. Μοϋ έγινε συνήθεια καί μού φαίνεται, πώς μόνο αύτός κι’ 
οί άλήτες μου μέ προσέχουν καί κανείς άλλος. *0  κόσμος περνάει άδιάφορος μπρος 
μου, όπως άλλωστε καί-γώ δέν δίνω καμμιά σημασία γιά οσα γίνονται γύρω 
μου. Τί τον ένδιαφέρει τον κόσμο ένας άλήτης καί τί τον νοιάζει τον άλήτη ό 
κόσμος όλος · (Συνεχίζεται)

την σύζυγ



ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΑΥΧΡΟΝΟΠΟΥΑΟΣ

Τήν 16ην ’Ιανουάριου 1955 άπεβίωσεν έκ συγκοπής της καρδίας ό Διοικητής 
τής 'Τποδιευθύνσεως Γενικής ’Ασφαλείας Πειραιώς, ’Αστυνομικός Διευθυντής 
Α' τάξεως ’Ιωάννης Πολυχρονόπουλος.

Ή  κηδεία τούτου έγένετο πάνδημος έν Πειραιεΐ τήν 17 ’Ιανουάριου έκ τοϋ 
ίεροϋ ναού 'Αγίου Κωνσταντίνου, παρηκολούθησαν δέ.ταύτην ό Υφυπουργός’Εσω
τερικών κ. Εύάγγελ.ος Καλαντζής, οί τέως 'Υπουργοί κ.κ. Κ. Μανιαδάκης, Π. Ντεν- 
τιδάκης καί Π. Λυκουρέζος, οι βουλευ- 
ταί κ.κ. Εύάγγ. Σαββόπουλος, Σπυρίδων 
Βοβολίνης, Δημ. Π. Προκουλάκος, Γ .
Τζαννετής, Σάββας Παπαπολίτης καί 
Άλιπράντης, ό ’Αρχηγός τής ’Αστυνομί
ας, ό Λιμενάρχης Πειραιώς, ό Δήμαρχος 
Πειραιώς, ό Διοικητής Πυροσβεστικής 
'Υπηρεσίας Πόλεως Πειραιώς, άντιπροσω- 
πεΐαι οπλών καί Σωμάτων, καί ολόκλη
ρος ή Πειραϊκή κοινωνία.

Κατετέθησαν είς τήν σωρόν τούτου 
τεσσαράκοντα στέφανοι μεταξύ τών οποί
ων του κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών, τού 
’Αρχηγού ’Αστυνομίας Πόλεων, τής ’Α 
στυνομικής Δ)νσεως Πειραιώς, τής Ά στ.
Δ)νσεως ’Αθηνών, τής 'Υπ)νσεως Γεν.
’Ασφαλείας Πειραιώς, τού Δήμου Πειραι
ώς, τού Ο .Φ .Κ .Λ .Π ., τής Πυροσβεστι
κής 'Υπηρεσίας Πειραιώς, τού Συνδέ
σμου Ραδιοτηλεγραφητών Ε. Ν., τής 
Παμμεσηνιακής Ένώσεως ’Αθηνών, τής 
Παμμεσηνιακής Ένώσεως Πειραιώς, τού 
Συνδέσμου Σεριφίων, τής Ένώσεως Με- 
σσηνίων Πειραιώς καί πλείστων άλλων.

Μετά τήν νεκρώσιμον άκολουθίαν έξεφώνησεν έν μέσω βαθυτάτης συγκινή- 
σεως τον έπικήδειον ό ’Αστυνομικός Διευθυντής Πειραιώς κ. Σπυρίδων Πολιτό- 
πουλος είπών τα έξής :

«Πολύκλαυστε φίλε καί συνάδελφε
«Έπέπρωτο εις έμέ, όστις προχθές μόλις, όλοψύχως σέ συνέχαιρον έν τώ 

)) γραφείο) μου, διά τάς τελευταίας λαμπράς έπιτυχίας σου ύπέρ τής ασφαλείας 
» τής πόλεως τού Πειραιώς, νά έκφωνήσω σήμερον τον έπικήδειον σου.

« Είναι άνεξερεύνητοι αΐ βουλαί τής Θείας Προνοίας.
« Καί σήμερον ή ’Αστυνομία καί ολόκληρος ή Ελλάς, εις τον άγώνα τής οποίας 

» έπεσες, θρηνεί εΐλικρινώς τον άδόκητον θάνατόν σου.
« Δέν έχω τήν δύναμιν τής ψυχής, ούτε ευρίσκω τάς καταλλήλους λέξεις, 

» ίνα διατρανώσω τήν βαθυτάτην θλϊψιν, ήτις διακατέχει πάντας ήμας διά τήν 
» πρόωρον άπώλειάν σου καί νά έξάρω τάς πολλάς καί ωραίας άρετάς σου.



2016 ’Ιωάννης Πολυχρονόπουλος

« Δεν είχες άρετάς απλώς, δπως οί πολλοί έκ των άνθρώπων. Είχες τό προ- 
» νόμιον των όλίγο^ν, των έκλεκτών έκείνων, οί όποιοι διαβαίνουν άπό τό γήϊνον 
» στερέωμα τής άνθρωπίνης κοινωνίας, ώς οί διάττοντες άστέρες εις τό ουράνιον.

« ΤΗσο ή συνισταμένη πασών τών άρετών. ~Ησο ό χρηστός πολίτης, ό κα- 
» λός στρατιώτης τής Πατρίδος, ό ειλικρινής φίλος, ό έξαίρετος συνάδελφος, σπά- 
» νιος ώς οικογενειάρχης.

«'Η  προσωπικότης σου έπεβάλλετο εις πάσαν έκδήλωσιν τής πολυμόρφου 
» δράσεώς του.

«ΤΗσο ευθύς, άγαθός, άρχικός, δραστήριος, αυστηρός εις πειθαρχίαν καί 
» τάξιν.

«~Ησο πεπλασμένος αστυνομικός καί σεμνός καί άκαμπτος στρατιώτης, 
» εις τον όποιον ή φιλτάτη Πατρίς είχεν έμπιστευθή την άσφάλειάν της. Καί έξε- 
)) πλήρωσες τό καθήκον σου προς αυτήν μέ εύψυχίαν, τόλμην, άφοσίωσιν, αύτα- 
» πάρνησιν, έπιδεξιότητα, άλλά καί μέ Χριστιανικήν δικαιοσύνην καί έπιείκειαν, 
)) δπως δλοι οί μεγάλοι άνθρωποι.

«'Η  εύγενής ψυχή σου ύψοϋτο εις βουλεύματα θερμουργά καί μεγάλα καί 
» φιλοπάτριδα καί ύψηλά καί άγια.

«Ήγωνίσθης μέ σθένος άπαράμιλλον μέχρι τής τελευταίας σου πνοής ύπέρ 
» τών 'Ελληνικών ιδανικών καί ύπέρ τοϋ Ελληνικού πολιτισμού τών τριάκοντα 
» Ελληνικών Αιώνων.

«Έπίστευες εις τό θειον παράγγελμα τού Σωκράτους, τού φωτοδότου καί 
» ήθικοΰ παιδαγωγού τής άνθρωπότητος «Βέλτιστα καί ζήν καί άποθανεΐν». Καί 
» έτήρησες καθ’ δλον τον βίον σου τό Χριστιανικώτατον αύτό παράγγελμα.

«'Η  δράσις σου, ώς Διοικητού τής 'Υποδιευθύνσεως Γενικής’Ασφαλείας τού 
» Πειραιώς δονεί τήν άτμόσφαιραν καί φεγγοβολεΐ εις τό στερέωμα.

<« Κλαίομεν διά τήν πρόωρον άπώλειάν σου- άλλά μάς άφήνεις ώς παρηγο- 
» ρίαν τήν λάμψιν τής φωτεινής διανοίας σου, τήν άγνότητα τής ψυχής σου καί 
)) τήν εύψυχίαν σου, τάς όποιας ενθυμούμενοι ήμεϊς οί συνάδελφοί σου, θά έχωμεν 
» τήν ψευδαίσθησιν δτι είσαι πάντοτε μεταξύ μας καί θά σκεπτώμεθα, ότι είναι 
» άδύνατον τοιαΰται θεΐαι έκδηλώσεις, νά χάνωνται μαζί μέ τό φθαρτόν σκή- 
» νωμά των.

« ’Αγαπητέ μου φίλε καί συνάδελφε
« Διά τού άδοκήτου θανάτου σου καταλείπεις δυσαναπλήρωτου κενόν, καθ’ 

» δν χρόνον μετ’ ελπίδων πολλών ήτένιζε προς σέ ή ’Αστυνομία καί άλλα παρά 
» σοΰ προσεδώκα φιλοπατρίας έ'ργα.

«Ά λλ’ είθε η μνήμη σου, παραμένουσα παρ’ ήμϊν άκμαία καί άΐδιος νά 
» χρησιμεύη ώς κάλλιστον τών νεωτερων έναυσμα προς τά ώραϊα ύπέρ τής Πα- 
» τρίδος έργα.

« Αίωνία ας είναι ή μνήμη σου».
’Επίσης συγκεκινημένος κατέθεσεν στέφανον ό 'Υφυπουργός έπί τών ’Εσω

τερικών κ. Εύάγγελος Καλαντζής, έξάρας έν όλίγοις τάς προσφερθείσας ύπό τού 
έκλιπόντος ύπηρεσίας προς τήν Πατρίδα.

'Η σωρός, ήγουμένης τής Φιλαρμονικής τ ή ς ’Αστυνομίας Πόλεων έν τώ μέσω 
τού παρακολουθοΰντος συγκεκινημένου Πειραϊκού Λαού, μετεφέρθη διά τών οδών 
Β. Γεωργίου—Β. Σοφίας, μέχρι τής όδοΰ Πύλης καί έκεϊθεν δι’ αύτοκινήτου 
εις τό Α' Νεκροταφείου ’Αθηνών, δπου καί ένετεφιάσθη εις οικογενειακόν τάφον.



ΕΙΔΗΣΕΙΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ

ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Παρητήθησαν του Άστυν. Σώματος, οί άστ)κες Θεοδωράκης Ε ., Φαρμάκης 
Α., Οίκονομακος Χαρ., Άραπάκος Έ λ . καί Βελώνης Κων)τΐνος.

Άπελύθη τοϋ Άστυν. Σώματος διά λόγους υγείας, ό 'Υπαστυνόμος Β ' Ρη- 
γόπουλος Χρ.

*
*  *

ΑΜΟΙΒΑΙ

*0  Διοικητής τοϋ Βασιλικού Ναυστάθμου Σαλαμΐνος Πλοίαρχος Β . Ν. 
κ. Γ . Μπουζάνης δι” εγγράφου του προς το Άρχηγεΐον Άστυν. Πόλεων εκφράζει 
την ευαρέσκειάν του προς τον Ύπαστυνόμον Α' κ. Μιχελήν Σπ., διότι κατά τό 
έπί διετίαν καί πλέον χρονικόν διάστημα, καθ’ δ ήτο άπεσπασμένος εις τον Βα
σιλικόν Ναύσταθμον, έπεδείξατο έξαίρετον ζήλον, άφοσίωσιν εις τό καθήκον, 
εργατικότητα καί άριστον πνεύμα συνεργασίας, άντιπροσωπεύσας οΰτω έπαξίως 
τό Άστυν. Σώμα παρά τώ Βασιλικώ Ναυτικώ.

** *
Ε Ξ ΕΤΑ Σ ΕΙΣ  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΩΝ

Τήν 16ην Τανουαρίου 1955 διεξήχθη διαγωνισμός διά την Σχολήν Άρχιφυ- 
λάκων εις τήν έ'κθεσιν ιδεών. Μετέσχον 678 υποψήφιοι έκ τών οποίων επέτυχαν 
302 οίτινες κατά σειράν είναι οί κάτωθι :

1) Πηλός Σ. καί 2 ) Ράϊκος Ίωάν., άμφότεροι 20, 3 )  Γκούστρας Λ., 19,
4 ) Όρφανίδης Ί . ,  18, 5 ) Παπανδρέου Εΰστ., 6 )  Παρίσσης Φ ., άμφότεροι 17, 
7) Άνδριώτης X ., 8 ) Μπάμπαλης Π., 9) Κοντοπύργιος Ν., άπαντες 16,66, 10) 
Δημακόπουλος Σ ., 11) Δρανάς Π., άμφότεροι 16, 12) Άσημακόπουλος Σ ., 13) 
Παπαδόπουλος Γ ., άμφότεροι 15,66, 14)Πεπές Γ ., 15) Μανέττας Γ ., άμφότεροι 
15.33, 16) Δημητρακόπουλος Δ., 17) Παπακωστόπουλος X ., 18) Σκορδίλης Ν., 
19) Φωτόπουλος Σ ., άπαντες 15, 29) Καρακανδάς Μ., 21) Μπεάκος Γ ., άμφότεροι 
14.66, 22) Καλογερόπουλος Έ . ,  23) Άντωνόπουλος Χ .,2 4 )  Μπαλτζάκης Έ μ μ ., 
25) Τσιχριντζής Β ., άπαντες 14.33, 26) Γεωργακάκης Μ., 27) Αθανασίου Ά θ ., 
28) Μανωλόπουλος Β. 29) Μπλέτσας Γ. 30) Ράπτης Ν. 31) Ματσάγγας Ά ν. 
άπαντες 14, 32) Νταγάνος Δ. 33 ) Κοκκορογιάννης Γ ., 34) Δανέλης Κ ., 35) Μαρ
γαρίτης Π., 36) Μακοής Δ ., 37 ) Λυμπερόπουλος Κ ., 38) Γκίκας Ά θ .^ 39) Πετρό- 
πουλος Β ., άπαντες 13.66, 40) Μάλλιος Εύάγγ., 41) Νΐτσος Ά θ ., 42) Μελισ- 
σαρόπουλος Ά γ γ ., 43) Μπουρδάκος Ν., άπαντες 13.33, 44) Άποστολόπουλος
Λ., 45) Βελεγράκης Μ., 46) Μαγκούτης Θ., 47) Δορλής Ά ν ., 48) Νικολόπαυλος 
Μ., 49) Γεωργόπουλος Γ ., 50) Ιΐιροβολάκης Κ ., 51) Μιχαλέας Γ . ,5 2 )  Καμα- 
ρινός Κ., 53) Τσάκαλος Ί . ,  άπαντες 13, 54) Κολπετϊνος Σ ., 55) Μπιτσικόλης 
Σ ., 56) Δριλεράκης Ν., 57) Γατσής Ά γ γ ., 58) Λαψάνητ Κ., 59) Καραγκούνης 
Ν., 60) Παπαδάκης X .. 61) Τζίφας Π ., 62) Σπανάκος Γ ., 63) Σϋρος Κ., 64) 
Ζήκος Θ., 65) Κανέλλος Ά ν., 66) Άντωνόπουλος Κ., 67) Πολύχρονης Δ., 68) 
Πρίμπας Έ π ., 69) Βογιατζής Ά ν., άπαντες 12.33, 70) Κοντούλης Δ ., 71) Λού- 
ρης X ., 72) Κολλάτος Ί . ,  73) Καραστάθης X ., 74) Δρακόπουλος Γ ., 75) Κα
κίσης Σ ., 76) Πανοϋτσος X ., 77) Ψιμόγιαννης Ν., 78) Παλλαδινός Ί . ,  79) Κεν-
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τρωτής Έ . ,  80 ) Οίκονομάκος Γ ., 81 ) Λορεντζατος Σ ., 82) Ψημόπουλος Ά λ ., 
83) Σπανάκος Π, άπαντες 12, 84) Καλάκος Ί . ,  85 ) Άντωνόπουλος Ά ρ ., 86) 
Λάππας Γρ. 87) Σκορδας Α., 88 ) Τασιόπουλος Δ ., 89 ) Σπέντζος Εύστ., άπαντες 
11.66, 90) Κανελλόπουλος Δ.. 91) Παναγέας ’Αν., άμφότεροι 11.33, 92) Βέργής 
Ά χ ., 93) Μιχελουδάκης Κ., 94) Κάτσος Δ ., 95) Άγγελακος Θ., 96) Μακρής 
Θ., 97) Δημόπουλος Γ ., 98) Παναγάκης Α., 99) Στάϊκος Ν., 100) Παναγιωτό- 
πουλος X ., 101) Παναγάκης Ά ν., 102) Παυλάκης Ί :  103) Κουτρουμπέλης X ., 
104) Σαραντάκος Σ ., 105) Άποστολόπουλος Ν., άπαντες 11, 106) Θανασόπου- 
λος Ή λ ., 107) Κούρτης Θ., 108) Άλεξόπουλος Φ., 109) Κατσαρός Έ μ μ ., 110) 
Λαγουβάρδος Γ ., 111) Βλαχογιάννης Κ., 112) Κατζουράκης Β ., 113) Μητσέας 
Κ ., 114) Γαλανάκης Φ., 115) Δη μητριού Δ ., 116) Κοτρωνιάς Ζ., 117) Αάλας 
Γ ., 118) Σιλικόνης Φ., 119) Χριστόπουλος Π ., 120) Χαρλαύτης Ά γ γ . 121) Παν
τελώς Κ ., 122) Ξυνόγαλος Δ., 123) Δήμος ’Αν., 124) Κότσιφας Δ ., 125) Κου- 
κουνάκης Γ ., 126) Κυρανάκος Ν., 127) Μαυρογιάννης Β ., 128) Κόγιας Κ ., 129) 
Σαντάς Στ., 130) Σαλτερής Δ ., 131) Τσατάλας Κ ., 132) Οεοδωρακόπουλος X ., 
άπαντες 10.66, 133) Μπαγετάκος Ή λ., 134) Γιαννόπουλος Ν., 135) Λουκόπουλος 
Β ., 136) Καπουλέας Κ., 137) Γιολδασέας Π., 138) Καραχισαρίδης Έ . ,  139) Μϊ- 
χος Κ., 140) Άνδρειώτης Π., 131) Βαρουχάκης Γ ., 142) Δασενάκης Γ ., 143) 
Βουτσινάς Γ ., 144) Κάλλιας Εύάγγ., 145) Άπανωμεριτάκης Σ τ., 146) Κου- 
ρέτσας Δ., 147) Νεροϋτσος Β ., 148) Κραββαρίτης Β ., 149) Κεραμίδας Μ., 150) Ά -  
θανασάκης Δ., 151) Μαυραγάννης Ή ρ., 152) Μπόμπολας Ί . ,  153) Χριστοδούλου 
Γ ., 154) Πετρόπουλος Μ., 155) Παπαμιχαήλ Δ., 156) Σώτηρας Ν., 157) Σι- 
γιώργης Π., 158) Παπαπαναγιώτου Εύστ., 159) Φεράκης Ί . ,  160) Τριανταφυλ- 
λόπουλος Κ ., 161) Φράγκος Σ ., 162) Πέτροβας Ί . ,  163) Χρυσομέρης Π., 164) 
Σοϋλτος X ., 165) Πέτσας Δ ., 166) Σαλοϋρος Κ., 167) Βαρούχας Κ., 168) Πιερ- 
ρακάκης Γ ., 169) Παναγιωτάκης Ί . ,  170) Μενάζης X ., 171) Άνδριτσόπουλος 
Ά ν., 172) Βαρότσος Ί . ,  173) Άργυρακόπουλος Ή λ ., 174) Άνδρουλάκης Ί . ,  
175) Σουοής Μ., 176) Σκαλίνοζος Ίωάνν., 177) Τσιμπούκης Ά θ ., 178) Γαβα- 
θόπουλος Δ., 179) Άδαμόπουλος Π., 180) Παπαδόπουλος Δ., άπαντες 10.33, 
181) Άντίοχος Δ., 182) Άθανασακόπουλος Ά λ ., 183) Διαμαντόπουλος Γ ., 184) 
Κιμπουρόπουλος Γ ., 185) Άντωνόπουλος Γ ., 186) Κούρκουλος X ., 187) Άνα- 
στασόπουλος Σ ., 188) Άντζουλάτος Γ ., 189) Λιακώνης X ., 190) Γεωργακόπουλος 
Γ ., 191) Βαλτζάτης Ί . ,  192) ’Ελευθερίου Γ ., 193) Μουντζουράνης Κ ., 194) Ντζι- 
αβίδας Ή λ ., 195) Κασφίκης X ., 196) Ήλιάδης Ά ν., 197) Κοκκαλάς Σ ., 198) 
Μπακής Ά θ ., 199) Ζητουνιάτης Θ., 200) Μητσόπουλος X ., 201) Μαραβίτσας Π., 
202) Αυγουστίνος Ν., 203) Λαμπρόπουλος Ά λ ., 204) Γυφτόπουλος X ., 205) Νι- 
κολακόπουλος Δ., 206) Μηλιώνης Σ ., 207) Μαθιουλάκης Ν., 208) Μιχαλάτος Γ ., 
209) Λιακάκος Π., 210) Ζαφειρόπουλος Ν., 211) Ντουρακόπουλος X ., 212) Κάκ- 
κος X ., 213) Μουροϋτσος Εύάγγ., 214) Ντόκας X ., 215) Κούφης Γ ., 216) Κούρ
κος X ., 213) Μουροϋτσος Εύάγγ., 214) Ντόκας X ., 215) Κούφης Γ ., 216) Κουρ- 
σάρης Ί . ,  217) Λαζανάς Ά ν., 218) Βασιλόπουλος Φρ., 219) Κατσουρίνης Π., 
220) Μπερτσιάς Θ., 221) Δόσχορης Γρ., 222) Γρεβενίτης Ν., 223) Ματσούρης 
Φ. 224) Κορδάτος Π.. 225) Μουρελάτος Π., 226) Άντωνάκος Κ., 227) Κοτζΐνος 
Ί . ,  228) Καντιάνης Ν., 229) Μπιλήρης Γ .,  230) Εύγένης Κ., 231) Τσιριμώκος 
Ά γ γ ., 232) Σαρρής Δ. 233) Σταυρόπουλος Ί . ,  234) Τζικόπουλος Ν., 235) Σαρ- 
λής Γ ., 236) Πίσπας Ά λ., 237) Τσίγκας Ν., 238) Σταυρόπουλος Ά ν., 239) Στε- 
φανάκης Ν. 240) Παπαδόπουλος Κ. 241) Χαρλαύτης Ά .,  242) Πάζας Ί . ,  243) 
Σολωμός Δ., 244) Πετράκης Π., 245) Χαλβατζής Ί . ,  246) Παυλάκος Π., 247) 
Χατζηχρήστος X . 248) Τσάκαλος Γ ., 249) Σπόρου Ά λ ., 250) Σιματος Π., 251) 
Παπαγεωργόπουλος Π., 252) Σαράντης Κ., 253) Τζώρτζης Δ., 254) Σέργης Γ .,



255) Παπαβασιλείου Ά ρ ., 256) Παπουτζής Σ ., 257) Χάγιος Ί . ,  258) ϊΐαπασω- 
τηρίου Κ., 259) Σποΰλλος Ί . ,  260) Πχπαματθαίου Δ., 261) Ποϋλος Δ., 262) Στα- 
μάτης Ί . ,  263) Παπαγγελόπουλος Π., 264) Σταματίου Γ ., 265) Παγκαλάκης Ί . ,  
266) Τσέρος Ά λ ., 267) Χοραΐτης Ν., 268) Χατζημιχάλης Π., 269) Σταθακό- 
πουλος Ά . 270) Σταματόπουλος Σ ., 271) Φλώρος Λ., 272) Σπυρούλιας Ί . ,  273) 
Χατζής Ά θ ., 274) Ψυχογιός Β ., 275) Γαλανός Κ., 276) Παπαθανασίου Ά γ γ ., 
277) Πετρόπουλος Ί . ,  278) Περδίου Ά ρ. 279) Ρήγας ’Αν., 280) Μουρλας Ά ν., 
281) Νικητόπουλος Χρ., 282) Μπακόμητρος Έ μ μ ., 283) Μπόβης Ν., 284) Νιά- 
σκος Εύθ., 285) Ίωαννίδης Β ., 286) Κάτσος Γ ., 287) Δαουτάκος Εύθ., 288) Κου- 
βελιώτης Κ ., 289) Ζαφείρης Σ ., 290) Λιακουνάκος Ί . ,  291) Κατσικαδάκος Σ ., 
292) Τσιγκόλης Κ.. 293) Χοιστόπουλος Δ ., 294) Ρουσσόπουλος Δ., 295) Στασι- 
νόπουλος X ., 296) Κούφης Π., 297) Λιόγκας Β ., 298) Γεωργόπουλος Δ., 299) Πα- 
ρασκευόπουλος Κ., 300) Βαγγώγης Π., 301) Παγκοάτης Κ. καί 302) Νικολέας 
Π. άπαντες 10.

*
*  *

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΙΣ  ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΝ

Εις τον τελεσθέντα τήν 11ην ’Ιανουάριου έ.έ. ποδοσφαιρικόν άγώνα μεταξύ 
των ομάδων Ενόπλων Δυνάμεων Ελλάδος—Η.Η.Α. μετέσχον έπιλεγέντες οί 
άστ)κες—ποδοσφαιρισταί Πολύζος Εύθύμιος καί Άπέργης Άνδρέας.

Τό Σάββατον 15 τρέχ. μηνός καί άπό 11ης μέχρι 13ης ώρας, συνηλθεν εις 
την αίθουσαν Χαρτών τοϋ Γ .Ε .Ε Θ .Α ., ή ολομέλεια τής Άνωτάτης Συντονιστικής 
’Επιτροπής ’Αθλητισμού ’Ενόπλων Δυνάμεων, ύπό τήν Προεδρίαν τού ’Αντιπρο
έδρου τής Κυβερνήσεως καί 'Υπουργού ’Εθνικής Άμύνης κ. Κανελλοπούλου Παν.

Παρέστησαν οί : 1) 'Υπουργός Παιδείας, 2) 'Υπουργός παρά τώ κ. Προ- 
έδρω τής Κυβερνήσεως, 3 ) 'Υπουργός ’Εμπορικής Ναυτιλίας, 4 ) 'Υφ)ργός ’Εθνικής 
Άμύνης, 5) 'Υφ)ργός ’Εσωτερικών κ. Καλαντζής, 6 ) 'Ο Γραμματεύς τού 'Υπουρ
γικού Συμβουλίου, 7) 'Ο ’Αρχηγός Γ.Ε .ΕΘ .Α ., 8) 'Ο Αρχηγός Γ .Ε .Σ ., 9 ) 'Ο 
Αρχηγός Γ.Ε .Ν ., 10) 'Ο ’Αρχηγός Γ .Ε .Α ., 11) 'Ο Αρχηγός ’Αστυνομίας κ. Λεον- 
ταρίτης Θεόδωρος, 12) 'Ο 'Υπαρχηγός Χωρ)κής, 13) 'Ο ’Αρχηγός Λιμενικού Σώ
ματος 14) 'Ο Γενικός Γραμματεύς Α .Σ .Α .Ε.Δ. καί οί παρ’ έκάστω Άρχηγώ 
τεχνικοί των εις τον άθλητισμον σύμβουλοι, μέλη τής Τεχνικής ’Επιτροπής ’Αθλη
τισμού Α .Σ .Ε .Α .Ε .Δ .

Τα θέματα άτινα άπησχόλησαν τήν ολομέλειαν τής Α .Σ .Ε .Α .Ε .Δ . κατά 
τήν έν λόγω συνεδρίασιν ήσαν τά κάτωθι : 1) Περί τής Όργανώσεως παρά τής 
Α .Σ .Ε.Α .Ε.Δ . τών διασυμμαχικών άγώνων Στίβου, έν Άθήναις τον προσεχή 
’Ιούλιον. 2 ) Περί τής ψηφίσεως τού σχετικού Νόμου, περί συστάσεως τής Α .Σ .Ε. 
Α .Ε.Δ ., τών σκοπών ούς έπιδιώκει αύτη καί τής άναπτύξεως τού έν γένει άθλ.η- 
τισμού εις τάς Έλληνικάς ’Ενόπλους Δυνάμεις καί Σώματα ’Ασφαλείας, 3 )  Περί 
εισδοχής καί τού Πυροσβεστικού Σώματος, ώς μέλους τής Α .Σ .Ε .Α .Ε .Δ ., 4 ) Περί 
ίδρύσεως Κέντρου Φυσικής Α γωγής ’Ενόπλων Δυνάμεων, 5) Περί ύποχρεωτικής 
άθλήσεως, πάντων τών ύπηρετούντων είς τάς ’Ενόπλους Δυνάμεις καί Σώματα 
’Ασφαλείας Αθηνών καί 6 ) ’Απολογισμός Α .Σ .Ε .Α .Ε .Δ . έτών 1953—1954.

'  *
* *

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Ύπαστυνόμον Α' κ. Κουμπήν. Έλήφθη έπιστολή σας καί έμελετήθησαν 
μετά ποοσοχής τά έκτιθέμενα. Σάς ένεγράψαμεν συνδρομητήν άπό 1ης ’Ια
νουάριου 1955.



Κάδε Τετάρτη και ώρα 7,30 — 

8 μ. μ. ό Κεντρικός Ραδιοφωνικός 

Σταδμός των Ένόπλων^Δυνάμεων 

δά μεταδίδη τήν ήμίωρον καδοδη

γητικήν καί μουσικήν εκπομπή νΓτής 

’Αστυνομίας Πόλεων.

Πρέπει νά τήν παρακολουδήτε 

όλοι και δά πεισδήτε περί τής άξίας 

καί ώφελιμότητος αύτής.


