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ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
'Υπό κ. ΣΠΥΡΟΥ Δ . ΓΑΛΑΝΟΥ τακτικού Καθηγητοΰ της 
Χημείας ,τών τροφίμων έν τω Πανεπιστημίου ’Αθηνών, Μέλους 
τοϋ ’Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου καί τού Άνωτάτου Υγειο
νομικού Συμβουλίου τού Κράτους καί Καθηγητοΰ των Σχολών 
’Αξιωματικών ’Αστυνομίας Πόλεων καί Β. Χωροφυλακής.

( Συνέχεια έκ τον προηγουμένου κα'ι τέλος)

IV. Πότε ύψ ίστα τα ι ή  περ ίπτω σις τής άπομιμήσεως.
V. Πότε ύψ ίστατα ι ψευδής δήλωσις.

VI. Πότε ύψ ίστατα ι π ερ ίτπω σις μειωμένης Ορετπικής αξίας.
VII. Πότε τρόφ ιμόν τ ι  χαρακτηρίζετα ι ώς άωρον.

IV . Πότε ύφ ίστατα ι ή περίπτωσις τής άπομιμήσεως
Ή  άπομίμησις διακρίνεται της νοθείας έκ τοϋ γεγονότος ότι αί άπομιμήσεις 

των τροφίμων ή ευφραντικών ούδεμίαν έσωτερικήν ομοιότητα έχουν μέ τά γνήσια 
τρόφιμα, άλλα παρουσιάζουν ομοιότητα προς αύτά μόνον ώς προς τάς έξωτερικάς 
ιδιότητας, ώς λ.χ. τό σχήμα, τό χρώμα, την οσμήν, την γεϋσιν κλπ.

Ή  περίπτωσις τής άπομιμήσεως εμφανίζεται έν τή πράξει εις τινα μόνον 
τρόφιμα ή εύφραντικά, παλαιότερον δέ ή άπομίμησις έχαρακτηρίζετο σφαλερώς 
ώς χονδροειδής νοθεία.

Κατωτέρω έκτίθενται παραδείγματά τινα άπομιμήσεων.
1) Γάλα και προϊόντα τοϋ γάλακτος. 'Όταν ταϋτα είναι παρεσκευα- 

σμένα έν όλφ ή έν μέρει έκ ξένων προς τό γάλα υλών καί διά τής οψεως ή τής 
δηλώσεως αυτών δύνανται νά έξαπατήσουν τον καταναλωτήν καί να νομίση ουτος 
ότι πρόκειται περί πραγματικού γάλακτος ή προϊόντων τοϋ γάλακτος. Οότω σή
μερον παρασκευάζεται άπομίμησις γάλακτος έκ πολτού κυάμων τής σόγιας άπο- 
λιπανθέντων έν μέρει ή τυρός έκ γάλακτος τοϋ όποιου άφηρέθη τό βούτυρον καί 
άντ’ αύτοΰ προσετέθη άνάλογος ποσότης λίπους ή έλαίου φυτικής προελεύσεως.

2) Κονσέρβαι αυγών καί προϊόντα άρτοποιΐας ή ζυμαρικά μετ’ 
α ύγ ώ ν . "Οταν τά χρώμα αυτών δεν οφείλεται άποκλειστικώς εις κρόκους αύγών, 
άλλα εις χρωστικάς υλας φυτικής ή συνθετικής προελεύσεως.

3) ’Οποί όπωρών. "Οταν ούτοι προέρχωνται άποκλειστικώς έξ έκθλίψεως 
τών δι’ ΰδατος διαποτισθέντων υπολειμμάτων τής έκθλίψεως τών άρχικών όπωρών.

4) Μέλι. Προϊόντα προερχόμενα έκ σιροπιού σακχάρεως η άμυλοσιροπίου 
καί φερόμενα υπό δήλωσιν, έξ ής θά ήδύνατο νά φαντασθή ό καταναλωτής ότι πρό
κειται περί φυσικοϋ πραγματικοϋ μέλιτος.

5) Κ αφές. Κύαμοι καφέ τεχνητώς παρεσκευασμένοι έν όλω ή έν μέρει 
έκ διαφόρων ξένων προς τον καφέ υλών.
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6) Προϊόντα έκ κακάου. 'Όταν ταϋτα είναι παρεσκευασμένα έξ άλλων 
ή των διά τήν παρασκευήν αυτών επιτρεπόμενων υλών καί διά τής έξωτερικής 
έμφανίσεως αύτών δύνανται νά παραπλανήσουν τον καταναλωτήν καί νά νομίση 
ουτος ότι πρόκειται περί γνησίων προϊόντων τοϋ κακάου.

7) ’Αρτύματα. 'Ως άπομιμήσεις άρτυμάτων, χαρακτηρίζονται τά έκ δια
φόρων υλών παρασκευάσματα τά έχοντα τάς έξωτερικάς ιδιότητας τών πραγμα
τικών, ώς λ. χ. τό σχήμα τοϋ πεπέρεως, τών γαρυφάλλων, τών μοσχοκαρύων κλπ. 
Επίσης θεωρούνται ώς άπομιμήσεις τά άναπληρώματα, ώς καί τά άπορρίματα 
του καθαρισμού καί συσκευασίας τών πραγματικών άρτυμάτων, όταν ταϋτα διά 
καταλλήλου επεξεργασίας, ώς λ. χ. δι’ άλέσεως, έχουν καταστή όμοια προς τά 
πραγματικά άρτύματα.

Περαιτέρω θεωροΰνται ώς άπομιμήσεις τά δι’ ευφραντικούς σκοπούς φερό- 
μενα εις τήν κατανάλωσιν άναπληρώματα τών άρτυμάτων, άτινα συγγενεύουν προς 
τά άντίστοιχα γνήσια προϊόντα μόνον ώς πρός τινας ιδιότητας, ώς συμβαίνει λ.χ. 
εις τήν περίπτωσιν τών άλεσθέντων φλοιών πεπέρεως ή άλεσθέντων σπερμάτων, 
καλύκων καί μίσχων τοϋ καρποΰ τής πάπρικας κλπ.

8) Οίνοι καί γλεύκη . 'Όταν ταϋτα είναι τεχνητώς παρεσκευασμένα 
έκ συστατικών τοϋ γλεύκους. Διά τήν γνωμάτευσιν τών προϊόντων αύτών ισχύουν 
αί διατάξεις τοϋ είδικοΰ περί οίνου νόμου.

V . Πότε ύφ ίσ τα τα ι ψευδής δήλωσις
'Η δήλωσις υπό τήν οποίαν φέρεται εις τήν κατανάλωσιν τρόφιμόν τι ή εύ- 

φραντικόν πρέπει νά άνταποκρίνεται άπολύτως είς τήν άλήθειαν. Αί ψευδείς δηλώ
σεις άποτελοϋν άπατηλάς δηλώσεις καί είναι δυνατόν νά άφοροϋν είς χαρακτηρι- 
στικάς ιδιότητας καί γνωρίσματα τών διαφόρων προϊόντων, ώς λ. χ. τήν προέ- 
λευσιν τοϋ προϊόντος, τήν ηλικίαν αύτοΰ (π. χ. ψευδής ήμερομηνία τής παρασκευής) 
τό διατηρήσιμου, τάς ποιοτικάς ιδιότητας, τήν ποσότητα (π. χ. τό βάρος ή όγκον 
τοϋ περιεχομένου) κλπ.

Έ κ τών ανωτέρω συνάγεται ότι είς τήν πράξιν ΰφίστανται πάρα πολλαί 
δυνατότητες ψευδοΰς δηλώσεως, αί όποΐαι, δεν θά έκτεθοΰν δλαι έδώ άλλά θά 
άναφερθοΰν κατωτέρω ένδεικτικώς περιπτώσεις μόνον τινές ψευδοΰς δηλώσεως 
είς τά συνηθέστερα τρόφιμα καί εύφραντικά.

1) Γάλα καί τά προϊόντα έκ γάλακτος. "Οταν σύνηθες κοινόν νωπόν, 
παστεριωμένου ή άποστειρωμένον γάλα φέρεται είς τό έμπόριον ώς ειδικόν γάλα 
διά παιδία ή ώς προνομιούχου γάλα ή ώς γάλα ειδικόν διά θηλάζοντα βρέφη κ.τ.τ. 
Περαιτέρω όταν θερμανθέν γάλα φέρεται ώς νωπόν ή καί άντιστρόφως. "Οταν 
νωπόν γάλα ή μή άντιστοίχως θερμανθέν γάλα, ώς καί μείγμα νωποΰ καί θερ- 
μανθέντος δηλοΰταϊ ώς παστεριωμένου. 'Ομοίως όταν μή άντέχον πλέον είς τον 
βρασμόν γάλα δηλοΰταϊ ώς πρόσφατον γάλα ή άκόμη άπλώς ώς γάλα. 'Ως ψευδής 
δήλωσις χαρακτηρίζεται ή περίπτωσις καθ’ ήν γάλα άλλων ζώων φέρεται είς τήν 
κατανάλωσιν ώς γάλα άγελάδος ή άκόμη. άπλώς ώς γάλα, ώς επίσης καί όταν 
τοΰτο έχη παρασκευασθή διά διαλύσεως ξηροϋ γάλακτος ή άραιώσεως συμπεπυ- 
κνωμένου γάλακτος χωρίς νά δηλοΰταϊ σαφώς ώς τοιοϋτον. Περαιτέρω όταν κοινόν 
όξυνισθέν γάλα δηλοΰταϊ ώς- αφρόγαλα ή γιαούρτη ή κεφίρ ή κουμίς κλπ. 'Ομοίως 
όταν τό άψρόγαλα περιέχη λίπος όλιγώτερον τοϋ άναμενομένου διά τό άντίστοιχον 
είδος. Όμοίως ύφίσταται ψευδής δήλωσις όταν δηλοΰταϊ ώς συμπεπυκνωμένον 
πλήρες γάλα ή άπλώς συμπεπυκνωμένον γάλα καί προσφέρεται συμπεπυκνωμένον 
άπισχνανθέν γάλα. "Οταν περαιτέρω δηλοΰταϊ προϊόν τι ώς καθαρόν ή άνευ σακχά 
ρεώς ή ώς συμπεπυκνωμένον γάλα καί όμως περιέχει σάκχαρον. Όμοίως όταν δηλοΰ- 
ται ώς συμπεπυκνωμένον γάλα καί άποτελεΐται έν μέρει ή έν όλω έκ συμπεπυκνωμέ-
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νου άπισχνανθέντος γάλακτος. Τέλος δταν δηλοϋται ώς γάλα φιάλης καί δεν έχή έμ- 
φιαλωθή εις νομίμως λειτουργούσας καί έπιβλεπομένας γαλακτοκομικάς εγκαταστά
σεις, παρεχούσας τα έχέγγυα τής καλής λειτουργίας άπό ύγιεινολογικής άπόψεως.

2) Βούτυρον. 'Όταν τοϋτο δεν προέρχεται άποκλειστικώς έκ γάλακτος 
καί δηλοϋται ώς βούτυρον. "Οταν δηλοϋται ώς πρόσφατον βούτυρον, ώς έπιτρα- 
πέζιον βούτυρον, ώς έδώδιμον βούτυρον καί τα παρόμοια, ώς άκόμη καί απλώς ώς 
βούτυρον, ένω εις τήν πραγματικότητα δεν δύναται να καταταγή ούδέ εις την 
δευτέραν ποιότητα τούτου. "Οταν ή άλάτισις τοΰ βουτύρου δεν άποτελή ευρέως 
διαδεδομένην τοπικήν συνήθειαν πρέπει τό άλατισμένον βούτυρον να δηλοϋται σα
φώς ώς άλατισμένον, άλλως ύφίσταται ψευδής δήλωσις. ’Επίσης τό άνανεωθέν (φρε- 
σκαρισθέν) δι’ έπανακατεργασίας μετά γάλακτος βούτυρον, ώς καί τα μείγματα 
τοιούτου μετά κανονικού βουτύρου πρέπει νά δηλοϋνται σαφώς τοιαΰτα. Περαιτέρω 
θεωρείται ώς ψευδής δήλωσις δταν τό βούτυρον φέρεται εις τήν κατανάλωσιν ώς προ- 
ερχόμενον έκ γάλακτος άλλου είδους ζώου καί ούχί τοϋ αντιστοίχου, ώς λ.χ. δταν 
δηλοϋται ώς βούτυρον γάλακτος άγελάδος ένω προέρχεται έκ γάλακτος προβάτου.

3) Τυρός. "Οταν έχη μικροτέραν περιεκτικότητα εις λίπος άπό τήν άντι- 
στοιχοΰσαν εις τήν δήλωσιν. ’Επίσης δταν διά τήν ονομασίαν είδους τίνος τυροΰ 
χρησιμοποιούνται δηλώσεις έξ ών θά ήδύνατο νά συμπεράνη τις τήν ύπαρξιν 
ιδιοτήτων έλλειπουσών έκ τοϋ έμπορεύματος. Περαιτέρω θεωρείται ώς ψευδής 
δήλωσις ή ούχί άληθής δήλωσις τής χώρας προελεύσεως τοΰ τυροΰ.

4) Εδώδιμα λίπη καί έλαια. "Οταν λίπος προβάτου λ.χ. δηλοϋται ώς 
λίπος χοίρου κλπ. δηλαδή λίπος ζώου τίνος δηλοϋται ώς προερχόμενον έξ άλλου 
είδους ζώου, ώς γενικώτερον δταν φυτικά έδώδιμα λίπη ή ύδρογονωμένα τοιαΰτα 
δηλοϋνται ούχί συμφώνως προς τήν πραγματικότητα. 'Ως ψευδώς δηλωθέντα 
χαρακτηρίζονται περαιτέρω τά προϊόντα τά όποια φέρονται εις τήν κατανάλωσιν 
χωρίς νά λαμβάνωνται ύπ’ ζψιν αί πραγματικαί ιδιότητες αύτών, ώς λ.χ. δταν ή 
άλατισμένη μαργαρίνη δέν δηλοϋται σαφώς ώς άλατισμένη τοιαύτη.

5) Κρέας καί προϊόντα έκ κρέατος. "Οταν διατηρημένον ή άποστει- 
ρωμένον κρέας δηλοϋται ώς νωπόν ή δταν μέρη τοΰ ζωικού σώματος τά όποια 
δέν συγκαταλέγονται εις τό κρέας φέρωνται εις τήν κατανάλωσιν κακώς ώς κρέας: 
"Οταν κρέας ζώου τίνος φέρεται ώς κρέας άλλου είδους ζώου. Τά ανωτέρω ισχύουν 
καί διά τά έκ κρέατος προϊόντα ώς λ.χ. τούς άλλάντας κλπ.

Επίσης δταν εις τά έκχυλίσματα κρέατος, τούς κύβους ζωμοΰ κρέατος 
κλπ. δέν ύπάρχη κρεατινίνη, ώς έπίσης καί δταν ταϋτα δέν προέρχονται έκ τοϋ 
δηλουμένου είδους ζώου, ώς άκόμη καί δταν αί έκ τών προϊόντων αύτών παραγό- 
μεναι έ'τοιμοι σοΰπαι καί ζωμοί δέν παρέχουν έπαρκώς τήν άντίστοιχον πρός τό 
είδος αύτών οσμήν καί γεΰσιν.

6) Ίχθΰες. "Οταν είδος τι ιχθύος δηλοϋται ώς άλλου είδους.
7) Αύγά. "Οταν ύπό τό δνομα αύγά φέρωνται κακώς εις τήν κατανάλωσιν 

αύγά ετέρου είδους πλήν τών τής δρνιθος. Τά αύγά τών άλλων ζώων, πλήν τών τής 
κατοικίδιου δρνιθος, πρέπει νά δηλοϋνται σαφώς διά τοϋ ονόματος τοϋ αντιστοί
χου ζώου. ’Επίσης δταν κοινά αύγά χαρακτηρίζωνται ώς έξαιρετικώς πρόσφατα 
(αυγά ροφήσεως), έπίσης δταν αύγά τών ψυγείων άτινα λόγω μακροχρονίου έναπο- 
θηκεύσεως δέν άνταποκρίνωνται πλέον πρός τάς διά τά φρέσκα αύγά άπαιτήσεις, 
ομοίως δταν τά δι’ ασβέστου, ύδρυάλου ή κατ’ άλλον τρόπον διατηρημένα αύγά φέ- 
ρωνται εις τήν κατανάλωσιν ώς λίαν φρέσκα ή άπλώς φρέσκα ή φρέσκα έγχώρια, 
χωρίς φυσικά νά δηλοϋται ή πραγματική των φύσις. Τά άνωτέρω ισχύουν άνα- 
λόγως καί διά τάς κονσέρβας αυγών καί τά άναπληρώματα τών αύγών.

8) Μύκητες. "Οταν νωποί, ξηροί ή έν ύγρώ μέσω διατηρημένοι μύκητες 
δηλοϋνται δι’ ονόματος άλλου είδους ή τοΰ πραγματικοΰ.
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9) ’Άρτος καί προϊόντα αρτοποιίας. "Οταν ταΰτα περιέχουν προσθή- 
κας, αϊτινες πρέπει νά δηλοϋνται καί δεν δηλοϋνται σαφώς. Περαιτέρω δταν παρέ- 
χωνται ενδείξεις περί βιταμινών (λ.χ. βιταμινούχος κλπ .) χωρίς νά κέκτηται ό 
παραγωγός βεβαίωσιν άρμοδίας έπιστημονικής ’Αρχής περί τής ύπάρξεως πράγ
ματι τής άναφερομένης περιεκτικότατος ταύτης εις βιταμίνας. ’Εννοείται φυσικά, 
ότι ή περιεκτικότης αΰτη εις βιταμίνας, πρέπει νά ύπερβαίνη αίσθητώς τήν εις τό 
αντίστοιχον σύνηθες είδος περιεχομένην ποσότητα.

10) Ζυμαρικά. "Οταν τά ζυμαρικά μέ αυγά περιέχουν όλιγώτερα τών 2 
αύγών κατά χιλιόγραμμον άλεύρου ή σιμιγδάλεως. ’Επίσης καί δταν ζυμαρικά έξ 
άλλων προϊόντων άλέσεως παρεσκευασμένα δεν δηλοϋνται διά τών πραγματικών 
αύτών ιδιοτήτων.

11) ’Όσπρια. "Οταν χρησιμοποιούνται σχετικώς προς την ηλικίαν καί τήν 
ποιότητα δηλώσεις μη άνταποκρινόμεναι προς τήν άλήθειαν. ’Επίσης θεωρείται 
ώς ψευδής δήλωσις δταν φέρωνται εις τό έμπόριον δσπρια μέ τήν δήλωσιν ούχί 
ορθήν τής ποιότητος ή τής προελεύσεως αύτών.

12) Νωπά λαχανικά. "Οταν πεπαλαιωμένα ή κονσερβαρισμένα κατά οίον- 
δήποτε τρόπον λαχανικά δηλοϋνται ώς φρέσκα τοιαΰτα.

13) Ξηρά λαχανικά. Ώ ς ψευδώς δηλωθέντα θεωροΰνται τά ξηρά λαχα
νικά ή τά έξηραμμένα φυτικά μέρη, τά όποια φέρονται εις τήν κατανάλωσιν υπό 
ονόματα ξένων, μείζονος άξίας φυτικών ειδών, ώς καί περαιτέρω δταν φέρωνται 
εις τήν κατανάλωσιν προς βρώσιν υπό τοΰ ανθρώπου ώς έδώδιμοι κονσέρβαι, μή 
κατάλληλα προς τοΰτο ξηρά παρασκευάσματα (ώς π. χ. έξηραμμένα γεώμηλα 
κτηνοτροφίας).

14) Ό πώραι καί καρποί. Ώ ς ψευδής δήλωσις χαρακτηρίζεται ή ούχί 
πραγματική ονομασία τής οπώρας ή τοΰ είδους τής οπώρας, ώς καί ή ούχί ορθή 
δήλωσις τής προελεύσεως ή τής ποιότητος, ώς καί ή μή αντιστοιχούσα εις τάς 
έμπορικάς συνήθειας τοιαύτη καί δυναμένη ώς έκ τούτου νά άγάγη εις έξαπάτησιν 
τοΰ καταναλωτοΰ. Ώ ς επίσης καί ή μή παροχή ειδικών περιστατικών, άτινα 
έ'χουν αίσθητώς μεταβάλει ή ελαττώσει τήν άξίαν ή τό χρησιμοποιήσιμον γενικώς 
τοΰ εμπορεύματος (ώς π.χ. άωροι όπώραι, είδη διατηρηθέντα έν ψυγείοις, κάρυα 
προώρου συγκομιδής, φρεσκαρισθέντα σΰκα κλπ.).

15) ’Οποί οπωρών. "Οταν ούτοι περιέχουν άμυλοσιρόπιον χωρίς νά δη- 
λοΰται ή προσθήκη αΰτη. Περαιτέρω δταν οί ελεύθεροι άλκοόλης οποί οπωρών 
περιέχουν περισσότερον τοΰ 0,5 ο /ο άλκοόλην. Οί περιέχοντες περισσότερον τοΰ 
0,5 ο /ο άλκοόλην δέον νά χαρακτηρίζωνται ώς άλκοολοΰχοι. Περαιτέρω θεω
ρούνται ώς ψευδώς δηλούμεναι αί τεχνηταί λεμονάδες μέ άρωμα ή γεΰσιν ώρισμένου 
καρποΰ, αίτινες δέν χαρακτηρίζονται σαφώς ώς λεμονάδες μέ άρωμα καρποΰ ή μέ 
γεΰσιν καρποΰ.

16) Είδη σακχαροπλαστικής. "Οταν τά ονόματα τούτων έμφαίνοντα τήν 
ύπαρξιν ώρισμένων ειδών δέν άνταποκρίνωνται εις τήν πραγματικότητα, ώς λ.χ. 
δταν ονομάζονται κουλουράκια βουτύρου καί δέν περιέχουν βούτυρον, bonbons 
μέλιτος, γάλακτος, άφρογάλακτος, άμυγδάλων κλπ. καί δέν περιέχουν τάς άντι- 
στοίχους ΰλας άλλά μόνον άναπληρώματα αύτών. Γενικώς έφ’ δσον τό δνομα 
αύτών δέν άντιστοιχή εις τάς πραγματικάς αύτών ιδιότητας. ’Επίσης ώς ψευδής 
δήλωσις χαρακτηρίζεται ή μή δήλωσις τής τυχόν ύπάρξεως τεχνητών γλυκαν
τικών υλών.

17) Προσθηκαι καί άναπληρώματα κ α φ έ . Ψευδής δήλωσις ύφίσταται 
δταν τοιαΰτα εμπορεύματα ερχωνται εις τήν κατανάλωσιν μέ φανταστικά ονό
ματα τών οποίων ή σύνθεσις δύναται νά παραπλανήση τον καταναλωτήν. ’Εξαι
ρετικός τά παλαιά καθιερωθέντα διά τής μακράς χρήσεως ονόματα, ώς λ.χ.
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συκοκαφές, κιχωριοκαφές, κριθοκαφές, βυνοκαφές κλπ., ώς έπίσης καί ονόματα 
συντεθειμένα έκ τής λέξεως καφές έν ένώσει μέ άρτυμά τ ι καί άναλόγους έκφρά- 
σεις έπιτρέπονται. "Οταν εις προσθήκας ή άναπληρώματα καφέ έχουν προσμειχθή 
κύαμοι γνησίου καφέ πρέπει νά παρέχηται έπί τής συσκευασίας ή περιεκτικότης 
εις κυάμους καφέ, άλλως ύφίσταται ' ψευδής δήλωσις, ώς έπίσης καί όταν δέν 
ύπάρχη ή δηλουμένη άκριβώς ποσότης τοΰ καφέ.

18) "Οξος. " Οταν δέν παρέχεται άκριβώς ή εις οξικόν οξύ περιεκτικότης, 
όταν τό όξος έχη άρωματισθή μέ τεχνητάς άρωματικάς ΰλας χωρίς νά δηλοΰται 
τούτο σαφώς, ώς έπίσης καί όταν περιέχη δριμείας γεύσεως φυτικάς υλας χωρίς 
νά δηλοϋνται αΰται.

19) ’Αρτύματα. Εις τά άρτύματα καί τά άναπληρώματα αύτών τά φερό- 
μενα εις τό έμπόριον υπό φανταστικά ονόματα πρέπει ·νά έρευνάται μήπως δέν 
ύφίσταται μεταξύ τής πραγματικής των άξίας άφ’ ένός καί τής τιμής πωλήσεως 
έν συνδυασμώ προς τήν δήλωσιν ώς άρτύματος άφ’ έτέρου ή πρέπουσα σχέσις, 
ώστε νά δικαιολογήται ή παραδοχή ψευδούς δηλώσεως.

Περαιτέρω θεωρείται ώς ψευδής δήλωσις όταν άναπληρώματα ή μείγματα 
τοιούτων μετά γνησίων άρτυμάτων δηλοϋνται διά τών ονομάτων τών πραγμα
τικών άρτυμάτων.

20) Ζύθος. "Οταν έλαφρότεροι εις οινόπνευμα ζύθοι φέρωνται εις τήν κατα- 
νάλωσιν ύπό δήλωσιν, έξ ής θά ήδύνατό τις νά άναμένη μέτριας πυκνότητος ή 
ισχυρόν ζύθον, ώς έπίσης ψευδής δήλωσις ύφίσταται όταν ό ζύθος έχη παρασκευα- 
σθή έκ κατωτέρας άξίας άναπληρωμάτων, έπίσης όταν δέν δηλούνται σαφώς οι 
πτωχοί εις οινόπνευμα ζύθοι καί τέλος όταν εις έλεύθερα άλκοόλης άναπληρώματα 
έχη έμπιεσθή άνθρακικόν οξύ καί φέρονται ταΰτα εις τήν κατανάλωσιν ύπό δή- 
λωσιν δυναμένην νά παραπλανήση τον καταναλωτήν.

21) Δ ιαιτητικά προϊόντα. "Οταν συνήθη τρόφιμα ή συνήθη προϊόντα 
άλέσεως ή συνήθη ποτά δηλοϋνται ώς θρεπτικά μέσα διά παιδία ή ώς διαιτητικά 
παρασκευάσματα. Τά εΐδικώς έπεξεργασθέντα καί ύπό έξαιρετικώς ύγιεινάς συν- 
θήκας παρασκευασθέντα καί ομοίως συσκευασθέντα προϊόντα άλέσεως δημητριακών 
δέν χαρακτηρίζονται ώς συνήθη προϊόντα άλέσεως.

Γενικώς χαρακτηρίζονται ώς ψευδώς δηλωθέντα τά θρεπτικά, μέσα τών παι
διών καί τά διαιτητικά παρασκευάσματα τών οποίων ή παρεχομένη διά τής δηλώσεως, 
σύστασις ή προέλευσις δέν άνταποκρίνεται άπολύτως εις τήν πραγματικότητα.

ΥΙ. Πότε ύφ ίστατα ι περίπτωσις μειωμένης θρεπτικής άξίας
Μείωσις τής θρεπτικής άξίας προϋποθέτει φυσικά τήν ΰπαρξιν άρχικώς 

οπωσδήποτε θρεπτικής άξίας, ήτις έπομένως δύναται νά μειωθή άρα δέν είναι 
δυνατόν νά ύφίσταται τοιαύτη εις τά εύφραντικά.

Ύπό τον όρον θρεπτική άξια νοείται βεβαίως οΰχί μόνον ή περιεκτικότης: 
εις τάς κυρίως θρεπτικάς υλας (λευκώματα, υδατάνθρακας καί λίπη), άλλά καί ή 
περιεκτικότης εις άνοργάνους θρεπτικάς υλας (άνόργανα άλατα) καί εις δραστικάς 
υλας (βιταμίνας).

Μείωσις τής θρεπτικής άξίας έπέρχεται κατά κανόνα διά τής νοθεύσεως τών· 
τροφίμων, ώς έπίσης καί διά τής άποσυνθέσεως αύτών.

Ό  όρος μ ε ι ω μ έ ν η ς  ά ξ ί α ς  τ ρ ό φ ι μ ο ν  έχει σχετικώς δευ- 
τερεύουσαν σημασίαν καί άφορα κυρίως τον οικονομικόν παράγοντα, άν καί ύφί- 
στανται καί περιπτώσεις τινές μειωμένης άξίας συνεπαγόμεναι καί μείωσιν τής 
θρεπτικής άξίας, ώς π.χ. αί μεγαλύτερα', τού συνήθους περιεκτικότητες εις ύδωρ.

Μείωσις τής θρεπτικής άξίας δύναται νά προκληθή εΐτε δι’ έπιδράσεως τού 
άνθρώπου (π.χ. νοθεύσεως), είτε διά φυσικών έπιδράσεων (π.χ. άποσυνθέσεως).
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Κατωτέρω παρέχονται παραδείγματα τινα περιπτώσεων καθ’ ας ύφίσταται 
μείωσις τής θρεπτικής άξίας χωρίς βεβαίως νά λαμβάνεται ένταϋθα ύπ’ 6ψιν ή 
λόγω νοθεύσεως ή άποσυνθέσεως έπερχομένη μείωσις τής θρεπτικής άξίας.

1) Γάλα. " Οταν τό γάλα εις τό δοχεΐον τής πωλήσεως δεν άναμιγνύεται 
καλώς προ πάσης λήψεως τότε τό επί τής έπιφανείας αύτοϋ συλλεγόμενον άφρο- 
γαλα παρέχεται εις τούς πρώτους άγοροστάς, ένώ οί τελευταίοι λαμβάνουν πτω- 
χότερον εις λίπος δηλ. έν μέρει άποβουτυρωμένον γάλα. Τό τελευταίου τούτο γαλα 
άκριβώς είναι μειωμένης θρεπτικής άξίας. "Οταν τό παστεριωμένον γάλα δηλοϋται 
ώς άπαστερίωτον τότε ύφίσταται παρά τήν ψευδή δήλωσιν καί μείωσις τής θρε
πτικής άξίας, λόγω μερικής καταστροφής των δραστικών ύλών. Περαιτέρω είναι 
μειωμένης άξίας τό προς πόσιν γάλα τό παρασκευαζόμενον έκ ξηρού γάλακτος, 
διότι τούτο είναι έν μέρει άδιάλυτον.

2) Κρέας καί προϊόντα έκ κρέατος. Τό έξαιρετικώς πλούσιον εις 
ύδωρ κρέας, ώς καί τα έκ κρέατος προϊόντα τα περιέχοντα ύπερβολικήν περιε
κτικότητα εις ύδωρ είναι μειωμένης θρεπτικής άξίας.

3) ’Ά λευρα. " Οταν περιέχουν περισσότερον τού 15 ο /ο ύδωρ.
4) Ά ρτος καί προϊόντα άρταποιΐας. "Οταν έχουν μεγαλυτέραν τού συ

νήθους περιεκτικότητα εις ύδωρ.
5) Ξηραί όπώραι. "Οταν περιέχουν περισσότερον τού 30 ο/ο ύδωρ.
6) Εϊδη σακχαροπλαστικής. "Οταν τό σάκχαρον έχη έν μέρει ή έν δλω 

άντικατασταθή ύπό τεχνητών γλυκαντικών ύλών άνευ σαφούς δηλώσεως. Τούτο 
αποτελεί συγχρόνως καί ψευδή δήλωσιν.

V III . Πότε τρόφιμόν τ ι χαρακτηρίζεται ώς άωρον
Κατωτέρω παρέχονται παραδείγματά τινα σχετικώς μέ τον χαρακτηρισμόν 

τροφίμων τινών ώς άώρων.
1) Γάλα . Τό πρωτόγαλα (Colostrum) είναι άκατάλληλον προς βρώ- 

σιν καί προκαλεΐ τήν άηδίαν. Τό περιέχον πρωτόγαλα γάλα χαρακτηρίζεται ώς 
μειωμένης άξίας.

2) Κρέας καί προϊόντα έκ κρέατος. Κατά τούς κτηνιάτρους τό κρέας 
τών μόσχων ηλικίας κάτω τών 4 εβδομάδων είναι άωρον καί άκατάλληλον προς 
βρώσιν. Τούτο ισχύει έπίσης καί διά τά έκ κρέατος προϊόντα καί τάς κονσέρβας 
α'ίτινες είναι παρεσκευασμέναι έκ τοιούτου κρέατος άώρου.

3) ’Ιχθύες . "Οταν δέν έχουν φθάση τό προδιαγεγραμμένον ύπό τών σχε
τικών κτηνιατρικών διατάξεων μήκος.

4) Μέλι. Τό άωρον, πλούσιον εις ύδωρ μέλι είναι έπίσης καί μειωμένης 
θρεπτικής άξίας.

5) "Οζος. Τό μή είσέτι έτοιμον, ήτοι μή πλήρως ζυμωθέν δξος, θεωρείται 
επίσης καί ώς μειωμένης άξίας.

6) Γεώμηλα. Τά γεώμηλα τά όποια δέν έχουν έσχηματισμένην έξωτερικην 
επιδερμίδα καί δέν έμφανίζουν βλαστικάς κοιλότητας χαρακτηρίζονται ώς άωρα 
καί είναι καί έπιβλαβή εις τήν υγείαν.

7) Ό πώραι. Αί άωροι όπώραι είναι άκατάλληλοι προς βρώσιν έν ωμή 
καταστάσει καί πρέπει νά δηλοΰνται ώς όπώραι διά βρασμόν, ή ώς πεσοϋσαι 
όπώραι καί τά παρόμοια, άλλως ύφίσταται περίπτωσις'ψευδούς δηλώσεως.

Αΐ όπώραι αίτινες διά νά καταστούν ώριμοι καί κατάλληλοι προς βρώσιν 
απαιτούν άνάλογον μεθωρίμανσιν έν έναποθηκεύσει δέν θεωρούνται μέν ώς άωροι, 
αλλα πρεπει επί τού γεγονότος τούτου νά έφιστάται ή προσοχή τών καταναλωτών.
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Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΩΞΙΝ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

'Υπό κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΙΝΝΑ
τέως ’Αρχηγού Άστυν. Πόλεων

Πάλη διεξάγεται μεταξύ τής Κοινωνίας καί των έγκληματιών. 'Η Πολι
τεία υπέρ τής Κοινωνίας παρεμβαίνουσα, λαμβάνει μέριμναν να περιορίζη τήν 
δράσιν των εγκληματιών, χρησιμοποιούσα προς τοϋτο τήν ’Αστυνομίαν; ’Έχει 
ύποχρέωσιν ή ’Αστυνομία νά προλαμβάνη τό έγκλημα.

Ή  δρασις έπομένως τής ’Αστυνομίας είναι κατ’ εξοχήν προληπτική. Παρα
κολουθούσα αΰτη τούς εγκληματίας προσπαθεί νά έκμηδενίζη τήν έγκληματικήν 
έκδήλωσιν αυτών. Έάν έπιτευχθή τοϋτο, τότε λέγομεν δτι ή ’Αστυνομία έκτελεΐ 
κατά τρόπον τέλειον τον πραγματικόν προορισμόν της, δηλονότι τό προληπτι
κόν αύτής έργον.

'Ο Ferri έν τώ έργω του « ’Εγκληματική Κοινωνιολογία» όμιλεϊ περί 
μέτρων προληπτικών κατά του εγκλήματος, κατατάσσων ταϋτα εις διαφόρους 
κατηγορίας, ως τα οικονομικά μέτρα, θρησκευτικά κλπ. Εις τάς κατηγορίας 
αύτάς περιλαμβάνει καί μέτρα άναγόμενα εις τήν επιστήμην καί δή τήν Φυσικήν, 
π.χ. τήν χρησιμοποίησιν τής φωτογραφίας, τής δακτυλοσκοπίας, τοϋ τηλεγρά
φου, τοϋ τηλεφώνου κ.ά. Συμπεριλαμβάνει δ’ επίσης καί τά άστυνομικά μέτρα 
διώξεως τοϋ έγκληματίου.

Έάν δμως τό έργον τής ’Αστυνομίας διά τήν δίωξιν τοϋ έγκλήματος θά 
πρέπη νά είναι κατ’ εξοχήν προληπτικόν, δεν δύναται δμως νά τεθή ε ίςκατω - 
τέραν μοίραν καί ή κατασταλτική κατά τοϋ έγκλήματος δρασις τής ’Αστυνομίας, 
ήτοι ή δρασις της έν τή έξυχνιάσει τοϋ διαπραχθέντος ήδη έγκλήματος.

'Η έπιτυχία τής ’Αστυνομίας εις τά καθήκοντά της τ ’ άναγόμενα είς τήν 
πρόληψιν τοϋ έγκλήματος, άλλά καί τήν καταστολήν τούτου, καταδεικνύει ώς 
γνωστόν, τό σημεΐον είς δ εύρίσκεται ή Δημοσία άσφάλεια τοϋ Κράτους.

Διά τήν δίωξιν τοϋ έγκλήματος ή έπιστήμη συνέβαλε σπουδαίως* καί ή ’Α
στυνομία έν τή διώξει αυτοΰ πλειστάκις θά καταφυγή είς τήν έπιστήμην. "Οσον 
δέ περισσότερον ή πρόοδος τών έπιστημών θά χρησιμοποιηθή ύπ’ αύτής, τοσοϋτον 
όλιγώτερον οί έγκληματίαι θά διαφύγουν.

Παλαιότερον ή έξυχνίασις τοϋ έγκλήματος καί ή έκ τής έξυχνιάσεως έπί- 
τευξις νά βεβαιωθή ό δράστης αύτοΰ έστηρίζετο είς έμπειρικούς κατά τό πλεϊστον 
κανόνας. Σύν τώ χρόνω ή συνδρομή ίδια τών θετικών καλουμένων έπιστημών 
άπεδείχθη ώς ό σπουδαιότερος συντελεστής τής έξυχνιάσεως τοϋ έγκλήματος καί 
τής έκ ταύτης βεβαιώσεως τοϋ ένοχου.

'Η χρησιμοποίησις τής έπιστήμης είναι άναγκαία διά τήν ’Αστυνομίαν 
έν τή διώξει ύπό ταύτης τοϋ έγκληματίου, διότι οί σύγχρονοι έγκληματίαι δρώσιν 
ώς έπί τό πλεϊστον έπιστημονικώς καί χρησιμοποιοΰσι τάς συγχρόνους έπιστη- 
μονικάς άνακαλύψεις προσπαθοΰντες έν τή έγκληματική των έκδηλώσει νά έπω- 
φελώνται τών προόδων τής έπιστήμης καί πάσης έπιστημονικής μεθόδου νά κά- 
μνωσι χρήσιν προς τελειοποίησήν τών έγκληματικών των μεθόδων.

Θά ήτο άμφίβολον αν θά ήτο δυνατόν νά βεβαιωθή, αν ή έπιστήμη περισσό
τερον ή όλιγώτερον έβοήθησε τάς διωκτικάς άρχάς είς τό άγαθοποιόν έργον των 
ή τον έγκληματίαν είς τό κακοποιόν έργον του.

Έ φ ’ δσον δέ αί πρόοδοι τής έπιστήμης συντελούν είς τήν μεθοδικωτέραν διά— 
πραξιν τοϋ έγκλήματος καί ό σύγχρονος έγκληματίας έργάζεται ώς έπί τό πλεΐ-
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στον έπιστημονικώς καί προσπαθεί οπωσδήποτε έγκληματών να έπωφελήται άπό 
τήν πρόοδον τών έπιστημών, καί ή Δικαστική ’Αστυνομία διά τοϋτο πρέπει ν’ άντι- 
μετωπίζη τον έγκληματίαν μέ ίσα αν μή άνώτερα όπλα.

Διαπραχθέντος έγκλήματος, ό δράστης του ή γνωστός είναι ή άγνωστος, 
ή Δικαστική ’Αστυνομία ύποχρέωσιν έχει να παραδώση τον έγκληματίαν εις 
τήν Δικαιοσύνην καί προς τον σκοπόν αύτόν θά χρησιμοποιήση καί τάς πρακτι- 
κάς γνώσεις, άλλά καί εις τήν έπιστήμην θά καταφυγή.

Διά της συνδρομής των έπιστημονικών μεθόδων ή Δικαστική ’Αστυνομία 
σπουδαίους καθοδηγείται ώστε νά δύναται νά χωρή ασφαλώς εις τήν άνακάλυψιν 
του ένοχου έγκλήματος, βάσει έξερευνήσεως των κατά τήν διάπραξιν του έγκλή
ματος άφεθέντων ιχνών είς σημεΐον ώστε αί έκ τών ιχνών άποδείξεις υποκαθί
στανται εις τό, ώς τό άπεκάλεσεν ό Bacon, «δηλητήριον τών μαρτυριών».

Πρέπει έδώ νά λεχθή ότι είς τήν έξυχνίασιν τοϋ έγκλήματος σπουδαίως συμ
βάλλει καί τό ’Αστυνομικόν καί Έγκληματολογικόν Μουσεΐον. Τά Μουσεία ταϋτα 
άποτελοϋν έν τών τελεσφορωτέρων μέσων σπουδής ύπό τών άστυνομικών είς τήν 
τέχνην τής έξυχνίάσεως τοϋ έγκλήματος. Αότη έπιτυγχάνεται διά τής έπιδείξεως 
τών συλλογών τοϋ Μουσείου ύπό είδικώς έκπαιδευμένων, οίτινες θά άναπτύξωσι 
πώς π.χ. έξυχνιάσθησαν σοβαρά έγκλήματα, πώς έκ διαφόρων πειστηρίων έκτι- 
θεμένων έν τώ Μουσείω έξηκριβώθησαν έγκλήματα κλπ.

Έν ταϊς συλλογαϊς τοϋ Μουσείου ταξιθετοΰνται τά πειστήρια καί άλλα σχε
τικά άντικείμενα έξυχνιασθέντων έγκλημάτων κατά κατηγορίας, ήτοι φονικά όπλα, 
διαρρηκτικά έργαλεΐα, δηλητήρια, είδη ναρκωτικών, πλαστογραφίας, παραχαρά- 
ξεως καί έν γένει τά μέσα διαπράξεως παντός είδους άδικημάτων καί τά όποια 
συνετέλεσαν είς τήν άπόδειξιν τής τελέσεως τοϋ έγκλήματος.

Ή  έγκληματολογική συλλογή έν τώ Μουσείω περιλαμβάνει φωτογραφίας 
έμφαινούσας τον τόπον ένθα έτελέσθη τό έγκλημα, τήν ιστορίαν τής έγκληματικής 
ένεργείας, φωτογραφίας ιχνών, διαφόρων έκμαγείων, άλλων στοιχείων δι’ ών έξη- 
κριβώθη ή ταυτότης άγνωστων πτωμάτων έξ έγκληματικής ένεργείας ή στοιχείων 
έξ ών έβεβαιώθη ότι υπήρξε φόνος καί όχι αύτοκτονία, περιλαμβάνει ομοίως όλα 
τά μέσα έξυχνίάσεως σοβαρών έγκλημάτων δι’ έπιστημονικών μεθόδων λ.χ. τής 
’Ιατροδικαστικής, Χημείας, Γραφολογίας, Δακτυλοσκοπίας, Φωτοτεχνικής,'Οπλοτε- 
χνικής κ.ά. Είς τά έγκληματολογικά Μουσεία καί έν είδικαΐς προς τοϋτο διασκευα- 
σμέναις αίθούσαις είναι δυνατή ή πλήρης άναπαράστασις σοβαρών έγκλημάτων 
ώς καί ή άνάπτυξις ύπό ειδικευμένων τών έφαρμοζομένων έν τή πράξει προς έξυ- 
χνίασιν τοϋ έγκλήματος έπιστημονικών μεθόδων μετά προβολής σχετικών εικόνων 
καί ταινιών προς πλήρη μόρφωσιν τών άστυνομικών διά τήν δίωξιν τοϋ έγκλή
ματος κατ’ έπιστημονικήν μέθοδον, έφ’ όσον θά άπητεΐτο.

Διά τήν έπιτυχή ένέργειαν έπί τής έξυχνίάσεως τοϋ έγκλήματος, δεν άρκεϊ 
πλέον ή έμπειρική άστυνομική ένέργεια, άλλ’ ή έπιστημονική καί κατέστη διά 
τοϋτο άναγκαία ή δημιουργία ειδικής έπιστημονικής ή τεχνικής υπηρεσίας, τής 
κληθείσης ’Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ή ς  ή Τ ε χ ν ι κ ή ς  ’Α σ τ υ ν ο μ ί α ς .

'Η έπιστημονική ’Αστυνομία έφαρμόζει τάς έπιστημονικάς καί τεχνικάς 
μεθόδους διά τήν δίωξιν τών έγκληματιών καί έχει σκοπόν ν’ άνακαλύψη τά μέσα 
τής έγκληματικής δράσεως τούτων, ν’ άντιδράση κατ’ αύτών καί έκ τής άνακα- 
λύψεως τών μέσων τής έγκληματικής δράσεώς των νά έπιβεβαιώση τήν ένοχήν των.

Κατά τον Reiss ή έπιστημονική ή τεχνική ’Αστυνομία είναι τό σύνολον 
τών έπιστημονικών μεθόδων προς δίωξιν τοϋ έγκλήματος χρησιμοποιουμένων.

'Η έπιστημονική ’Αστυνομία συνδράμει τάς Δικαστικάς καί Άστυνομικάς 
Άρχάς προς άνακάλυψιν τοϋ έγκληματίου. ’Εφαρμόζει αότη ιδία τάς βιολογικάς 
φυσικάς έπιστήμας έν τή διώξη τοϋ έγκλήματος.



Ή  επιστήμη είς τήν δίωξιν τοϋ έγκλήματος 2027

Αί σπουδαιότερα!, έπιστήμαι επί των οποίων στηρίζεται ή ’Επιστημονική 
’Αστυνομία είναι ή ’Ιατροδικαστική, ή Φυσιολογία, ή Χημεία, ή Φυσική κλπ. Εις 
πλείστας έγκληματικάς περιπτώσεις ή συνδρομή τοϋ ίατροδικαστοΰ ζητείται. 
Κατά τούς Πανδέκτας «οί ιατροί δέν είναι ιδίως μάρτυρες, άλλα μάλλον είναι 
δικασταί παρά μάρτυρες».

Πλεΐστα ζητήματα στρεφόμενα περί τήν έξερεύνησιν τοϋ έγκλήματος, τήν 
τεχνικήν άπόδειξιν ένοχης έγκληματίου, άνάγονται εις τήν ιατροδικαστικήν ής 
τάς εδραίας βάσεις έθηκεν ό ’Αμβρόσιος Παρέ κατά τον 16ον αιώνα.

Καί ή Χημεία εις πολλά άδικήματα θά συνδράμη τήν Δικαστικήν ’Αστυνο
μίαν διά τήν έξιχνίασίν των, ως είς τό άδίκημα της κιβδηλείας, της νοθείας των 
τροφίμων κ. ά.

£κς τάς περιπτώσεις καθ’ ας οΰτε ό ’Ιατροδικαστής, ούτε ό Χημικός θά δύ- 
ναται εις τήν έξιχνίασίν τοϋ έγκλήματος νά συμβάλη, τότε δυνατόν νά παραστή 
άνάγκη τής βοήθειας τοϋ Φυσικοΰ.

Ή  έπίδρασις τοϋ ήλιου, τοϋ άνεμου, άλλων φυσικών δυνάμεων, α'ίτινες θά 
παρουσιάζωνται ώς έχουσαι έπιρροήν έπί τίνος έγκληματικής ύποθέσεως,θά δύναται 
νά έξηγηθή υπό τοϋ φυσικοΰ. Θά υπάρξουν περιπτώσεις εφαρμογής φυσικομηχα- 
νικών έξετάσεων. Κατά ταύτας χρησιμοποιείται ιδία ό φασματογράφος, διά τούτου 
γίνεται ό έλεγχος δυσεξακριβώτων έγκλημάτων.

Διάφοροι άλλαι έπιστημονικαί μέθοδοι συντελοΰν είς τήν έξιχνίασίν τοϋ 
έγκλήματος. Τοιαύτη μέθοδος είναι καί ή βιολογική. 'Η μέθοδος αδτη π.χ. έχει 
έφαρμογήν είς έγκλήματα κατά τών ήθών. Είς τήν περίπτωσιν αυτήν διά μικρο- 
σκοπικής έξετάσεως θά είναι δυνατή ή βεβαίωσις δτι μετεδόθη είς τό θΰμα αφρο
δίσιον νόσημα, έξ ου θά είναι δυνατόν νά σχηματισθή ή γνώμη περί ένδεχομενης 
ένοχής κατηγορηθέντος καί πάσχοντος άπό άφροδίσιον νόσημα.

Ή  συνδρομή δθεν τής έπιστήμης, παρουσιάζεται ώς σπουδαίος συντελεστής 
είς τήν δίωξιν τοϋ έγκλήματος, συντελεστής -ό όποιος έξουδετερώνει τάς δικα- 
στικάς πλάνας, τάς καταδίκας άθώων, τάς άπαλλαγάς ένοχων.

'Ο α λ κ ο ο λ ι σ μ ό ς  αποτελεί πληγήν οικογενεια
κήν καί κοινωνικήν. Ή κατάχρησις οινοπνευματωδών 
ποτών οδηγεί είς σωματικήν καί πνευματικήν κατάπτω- 
σιν του ανθρώπου.

Έθνη πού δέν καταπολεμούν τον κοινωνικόν τούτον 
εχθρόν είναι προορισμένα είς εκφυλισμόν, φυλετικήν 
έξουθένωσιν καί έξαφάνισιν άπό προσώπου τής γης.



ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ

Π Α Ν Τ Ε Λ Ε Η Μ Ω Ν
+ Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΙΟΥ
Ό  Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου κ. Παντελεήμων, προς τον όποιον 

ή διεύθυνσις τοΰ Περιοδικού άπέστειλεν εύχαριστήριον έπιστολήν διά την τόσον 
εύμενή κριτικήν του περί τοΰ έργου της ’Αστυνομίας Πόλεων καί του Περιο
δικού μας, άπήντησεν διά τής κατωτέρω γλαφυράς έπιστολής του τήν οποίαν 
καί δημοσιεύομεν ευχαρίστως.

t  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΙΟΤ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ Έν Χίω τη 22α ’Ιανουάριου 1955

Αγαπητέ μου φίλε Κε ’Αρχιμανδρίτη,
Ή  ευλογία τοΰ Θεοϋ ας είναι μαζί σας.
Μοϋ γράφετε εις τήν έπιστολήν, πού είχατε τήν καλωσύνην νά μοΰ στείλετε, 

•δτι οί συνάδελφοί σας ήσθάνθησαν μίαν εύχάριστον έκπληξιν διά τήν κριτικήν 
μου. Σάς βεβαιώ τήν ιδίαν έκπληξιν ήσθάνθην καί εγώ, όταν έπεσε εις τά χέρια 
μου τό τεύχος των ’Αστυνομικών Χρονικών. Καί ή έκπληξίς μου έγινε πιο δυνατή 
όταν έλαβα τήν έπιστολήν σας καί τον τόμον τοΰ Β' έτους τών Χρονικών. "Οσες 
φορές έχω καιρόν, τον άνοίγω καί τον διαβάζω άχόρταγα. Μέ τραβά. ’Εντρυφώ 
στις σελίδες του. Κι’ έτσι δ,τι είχα συναποκομίσει άπό προσωπικάς μου έντυπώ- 
σεις διά τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων καί μάλιστα τήν έποχήν τού άγώνος τής έθνι- 
κής άντιστάσεως, ολοκληρώνεται μέ τήν γνώσιν λεπτομερειών τής δράσεως τών 
άξιωματούχων καί τών άστυφυλάκων τοΰ ευλογημένου Σώματος. Τό αισθάνομαι 
δτι άποτελεΐ «τό άλας τής γής» κατά τήν φράσιν τοΰ Κυρίου, άλλά καί πηγήν 
αληθινού βαλσάμου, διά ν’ άντλοΰν πολλαί πληγωμέναι καρδίαι, θύματα τής Κοι
νωνικής παραζάλης. Σάς ομολογώ δτι έπεχείρησα μέ όλίγας λέξεις νά διατυπώσω 
τήν γενικήν έντύπωσίν μου, άπό τά περιγραφόμενα διάφορα περιστατικά τοΰ τόμου 
αυτού, διά τήν δράσιν τής ’Αστυνομίας. Μά έστάθη άδύνατον νά τό κατορθώσω. 
Καί τήν προσπάθειάν μου δμως αύτήν εις τον τόμον αύτόν ικανοποίησα. Έστάθηκα 
ανεπιφύλακτα στον ορισμόν πού έδωσε ή άμοιρη Μαρία «Ή ’Αστυνομία 
€Ϊναι τό σπ ίτι τοΰ Θεοϋ». ’Έτσι κι’ έγώ τήν αισθάνομαι, σάν σπίτι Θεοΰ κολ- 
λητά μέ τό Ναό τοΰ Θεοΰ, δπου τελούνται τά Θεία Μυστήρια. ’Έτσι καί στήν 
’Αστυνομία τελούνται ιερά Μυστήρια σάν εκείνο, πού τόσο παραστατικά καί ύπέ- 
ροχα περιγράφει ό άστυφύλαξ Σ.Κ.Π. στό δράμα τής Μαρίας.

Είναι άλήθεια δτι, δταν χαραχθή ένας δρόμος καί άνοιχθή, καί στρωθοΰν 
οί τραβέρσες καί βιδωθούν οί σιδηροδοκοί, τό τραίνο δέν άλλάζει κατεύθυνσι. 
Βαδίζει έλεύθερα πάνω στούς σιδηροδοκούς. "Αν τολμήση νά παρεκκλίνη, τότε 
έκτροχιάζεται. Πιστεύω άκραδάντως δτι ή ’Αστυνομία Πόλεων έχάραξε καλά τό 
δρόμο της, τον άνοιξε, έστρωσε τις τραβέρσες, έβίδωσε τάς σιδηροδοκούς. Δύσκολα 
πλέον θά μπορή νά έκτροχιασθή. Είναι καί κάτι άλλο, πού στερεώνει τή γραμμή 
τοΰ εύλογημένου Σώματος- είναι ή άρμονία γενομένη άπό τά πλέον άντίθετα ψυχο
λογικά στοιχεία. Κι’ δταν ή άρμονία έπιτυγχάνεται μέ άντιθέσεις, είναι κάτι, 
πού μοιάζει μέ τό άνοιξιάτικο τριαντάφυλλο. Τά αιχμηρά του άγκάθια δέν μειώ
νουν καθόλου τή γοητεία τής ομορφιάς του καί τό μεθυστικό του, τό έξαϋλωτικό του 
άρωμα. ’Έτσι καί ή ’Αστυνομία. 'Τποχρεωμένη ν’ άντικρύζη τούς κακοποιούς τής 
ζωής, έχει τά αιχμηρά της άγκάθια, τά μέσα τής έπιβολής τοΰ Νόμου. Μά αυτό 
δέν είναι καθόλου ικανό νά μειώση τήν ευεργετική χάρι τής άποστολής της, ούτε 
νά στειρεύση τήν πηγή τοΰ βαλσάμου, σάν κι’ αυτή πού έτρεξε στις πληγές τής



f  Παντελεήμων ό Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου 2029

άμοιρης Μαρίας καί περισσότερο τό έξαϋλωτικό άρωμα πού είσεχώρησε ώς τά βάθη 
της πονεμένης ψυχής της καί πού την άνάγκασε καί νά έκφράση καί να κρεμάση 
πάνω άπό το προσκέφαλό της το ταιριαστό αύτό: «'Η ’Αστυνομία είναι τό σπίτι 
τοϋ Θεοϋ».

Μά, είδατε τί έπαθα ; Πήγα νά σάς γράψω ενα ευχαριστώ για τά καλά 
λόγια, πού είχατε την καλοσύνη νά μοϋ γράψετε στήν επιστολή σας καί απλώ
θηκα σέ μιά ολόκληρο πραγματεία. Μά αίσθάνθηκα κι’ εγώ άκόμη μιά φορά το 
άρωμα της ωραίας επιστολής σας, πού είχα νά τό άναπνεύσω άπό τότε, πού τόσες 
φορές αίσθάνθηκα δίπλα μου την ’Αστυνομία, τότε πού άλυσσοδεμένη άναστέναζε 
ή Ελλάδα, ή μαρτυρική μας Πατρίδα Ελλάδα.

Μέ πολλήν άγάπην καί θερμάς εύχάς 
t  Ο ΧΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2 .3 6 0  ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ ΑΙΜ ΑΤΟΣ 
ΥΠΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΩΝ

Σεμνή τελετή έλαβε χώραν τήν 18ην Ίανουαρίου εις τό Τπποκράτειον 
Νοσοκομεΐον καί εις μνημόσυνον των τραγικός πεσόντων κατά τό άεροπορικόν 
δυστύχημα τής Έλευ- 
σΐνος. 'Ο Σύνδεσμος 
Ελλήνων Αιμοδοτών έ- 
χορήγησε διά τάς άνά- 
γκας τοϋ Νοσοκομείου 
Ελληνικής Βασιλικής 
’Αεροπορίας διά έννέα 
έκ των μελών του 2.360 
γραμμάρια αίματος.

'Η αιμοληψία έγένε- 
το εις τό Αίμοδοτικόν 
Κέντρον τοϋ Ίπποκρα- 
τείομ, παρουσία τοϋ 
'Υφυπουργοΰ τής ’Ε
θνικής Άμύνης κ. Δ.
Βουρδουμπά, τοϋ Γε- 
νικοΰ Γραμματέω,ς τοϋ 
'Υπουργείου Κοινωνι
κής Προνοίας κ. Μαν- 
τέλλου καί άλλων άνω-
TtXJ W™ αζίω μ ατο υχω ν Ό  ‘Υφυπουργός ’Εθνικής ’Αμύνης^κ. Βουρδουμπδς Ιξετάζει Οπό 
τοϋ Υπουργείου Αε- τήν οδηγίαν τοΟ καθηγητοΟ κ. Γούτα τήν κατηγορίαν τοϋ 
ροπορίας. αίματός του.

Οί επίσημοι συνεχά-
ρησαν τούς αίμοδότας τοϋ Σ.Β.Α. διά την πατριωτικήν καί άλτρουϊστικήν των 
πράξιν, έλήφθη δέ καί σχετική κινηματογραφική ταινία ήτις θέλει προβληθή εις 
τούς κινηματογράφους τών ’Αθηνών ΣΙΝΕΑΚ—ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ—ΠΑΝΘΕΟΝ.



ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

• ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ·
• ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΤΩΝ ·
• ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙ

ΕΙΝΗΣ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ·
‘Υπό χ. ΝΙΚ. ΧΑΝΙΩΤΗ Άστυν. Δ/ντοϋ Β'—Ίατροϋ

I. ’Ε παγγελματικο ί άσθένειαι.
II. Έ παγελματικα ί άσθένειαι σχετιζόμενα ι με την υγείαν τών αστυνομικών.

< III. Συνηθέστερα νοσήματα εξ ών προσβάλλονται ο ί ασ τυ νομ ικ ο ί: 1) Ή  πνευμονική φυ- 
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1 . Έ παγγελματικαί άσθένειαι
Α ί έ π α γ γ ε λ μ α τ ι κ α ί  ά σ θ έ ν ε ι α ι  άποτελοΰσιν σπουδαιότατον 

κεφάλαιον τής Παθολογίας της υγιεινής τών έργαζομένων καί τής νεωτέρας νομο
θεσίας έπί τής εργασίας γενικώς.

Ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή  ν ό σ ο ς  είναι έκείνη ή οποία προκαλεϊται άπό 
ώρισμένον έπάγγελμα ή σχετίζεται στενώς μέ αύτό.

Τοιαύται είναι : μολυβδίασις δια τούς τυπογράφους, βαρεϊαι άναιμίαι διά 
τούς άσχολουμένους μέ τα χρώματα άνιλίνης, ή έκ τών άκτίνων Ραϊντγκεν καί 
πολλαί άλλαι.

Εις τούς άσχολουμένους μέ το ’Αστυνομικόν ή μέ σχετικά προς αύτό 
επαγγέλματα παρατηρούνται έπαγγελματικαί νόσοι ; ύπό τήν στενήν σημασίαν 
οχι. Διότι τό ’Αστυνομικόν έπάγγελμα δέν είναι τι τό τυποποιημένον, άλλ’ είναι 
πολυσχιδές καί έξελίσσεται εντός διαφόρων καί έναλλασσομένων συνθηκών.

Έν τούτοις ύπερτριακονταετής πείρα καί μελέτη τής νοσηρότητος τών ά- 
στυνομικών μας, άπέδειξεν ότι ύπάρχουν νοσήματα, τά όποια μέ άξιοσημείωτον 
συχνότητα προσβάλλουν τούς αστυνομικούς.

’Εάν δέν είναι άκριβές νά θεωρώνται ταϋτα ώς άπολύτως επαγγελματικά, 
πρέπει έν τούτοις νά προκαλοϋν τήν προσοχήν τών ένδιαφερομένων ώς νοσήματα 
στενώς σχετιζόμενα μέ τό ’Αστυνομικόν έπάγγελμα.

"Ας τά έξετάσομεν έν συντομία καί μέ πρακτικόν πνεύμα. "Ας ίδωμεν ποια, 
είναι πώς είναι δυνατόν νά προφυλαχθή κανείς άπό αύτά ή πώς νά καταστήση 
τον οργανισμόν του άρκετά ισχυρόν, ώστε νά τά άντιμετωπίση, χωρίς νά ύποστή 
μεγάλην βλάβην. Τούτο μάς οδηγεί άμέσως εις έρώτημα. Ποΐαι είναι αί συνθήκαι 
εν μέσω τών οποίων άσκέϊται τό ’Αστυνομικόν έπάγγελμα καί έκ τών οποίων 
δύναται νά προκληθή προσβολή τής υγείας ή έξασθάνησις τοΰ οργανισμού, προε- 
τοιμάζουσα εις διάφορα νοσήματα, συνήθως παρατηρούμενα ή καί έκ πρώτης 
όψεως άσχετα προς τό ’Αστυνομικόν έπάγγελμα. 'Όταν έξετάζωνται καί καθί
στανται γνωσταί αί συνθήκαι αύταί, τόσον έκ μέρους τής Προίσταμένης ’Αρχής,
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δσον καί έκ μέρους έκάστου υπαλλήλου, θά είναι δυνατόν νά λαμβάνωνται μέτρα 
υγιεινής προστατευτικά καί προληπτικά των νοσηρών καταστάσεων πού θά έξε- 
τάσωμεν κατωτέρω.

II. ’Επαγγελματικοί συνθήκαι σχετιζόμεναι με την υγείαν των  
αστυνομικών

’Ιδού αί κυριώτεραι έκ των έπαγγελματικών συνθηκών αί όποΐαι σχετίζονται 
μέ την υγείαν τών ’Αστυνομικών :

1) Έ κ τ έ λ ε σ ι ς  τ α κ τ ι κ ή ς  κ α ί  ύ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ή ς  υ π η 
ρ ε σ ί α ς  έν κλειστώ χώρω ή έν ύπαίθρω, ύπό οίανδήποτε καιρικήν συνθήκην, 
χωρίς νά είναι δυνατόν πολλάκις λόγω τής φύσεως τής ύπηρεσίας του νά δύναται 
ό άστυνομικός νά λάβη έστω καί στοιχειώδη προφυλακτικά μέτρα.

Κατά τον χειμώνα έκτιθέμενος ύποχρεωτικώς εις τό ψϋχος τούς άνέμους 
τήν βροχήν καί ύγρασίαν, τό θέρος κατά την ήμέραν εις τον καύσωνα. Αί συν- 
θήκαι αύταί δύνανται νά συντελέσουν έάν δεν λαμβάνωνται προφυλακτικά μέτρα 
εις τήν έκδήλωσιν νοσημάτων άπό τοϋ άναπνευστικοϋ συστήματος (βρογχίτιδος, 
βρογχοπνευμονίας, πνευμονίας, άμυγδαλίτιδος κλπ .) καθώς καί γενικώτερα νο
σήματα ώς π.χ. ό ρευματισμός.

2) 'Η ύ π η ρ ε σ ί α  ν υ κ τ ό ς ,  ή οποία καταργεί τον φυσιολογικόν 
νυκτερινόν ύπνον. Έάν συμβή συγχρόνως λόγω τοΰ κοινού στρατωνισμού νά μή 
είναι δυνατόν νά έξασφαλίζεται ύπνος αρκετός καί κανονικός κατά τήν διάρκειαν 
τής ήμέρας, τότε είναι πιθανόν ή υπηρεσιακή αύτη συνθήκη νά προκαλέση βλα
βερά επακόλουθα, δπως είναι έξασθένισις τοΰ νευρικού συστήματος, άϋπνία, γενική 
κατάπτωσις καί έλάττωσις τής άντιστάσεο)ς τοΰ οργανισμού.

3) Α ί ά τ α κ τ ο ι  ώ ρ α ι  φ α γ η τ ο ύ ,  αί όποΐαι δύνανται νά γίνωσι 
άφορμή νόσων τοΰ πεπτικού συστήματος, ώς αί παθήσεις τού στομάχου, τού 
έντέρου, (γαστρίτιδος, έλκους, χρονιάς δυσκοιλιότητος κλπ.).

4) Ή  άσκησις τοΰ ’Αστυνομικού επαγγέλματος δημιουργεί πολλάκις 
άφορμάς νευρικού έρεθισμοΰ ψυχικής καταπτώσεως ή ψυχικών αντιθέσεων καί 
άπωθήσεων, αί όποΐαι πολλάκις προκαλοΰσι ν ε υ ρ ο ψ υ χ ι κ ά ς  έ κ δ η λ ώ -  
σ ε ι ς.

5) "Ολαι αί άνωτέρω συνθήκαι άποτελούσι κακουχίας σωματικάς καί ψυ- 
χικάς, αί όποΐαι έλαττώνωσι τήν άντίστασιν τοΰ οργανισμού εις τάς διαφόρους 
έξωτερικάς προσβολάς καί διαταράσσουσι τήν λειτουργίαν τών διαφόρων συστη
μάτων αύτοΰ. Συνέπεια αύτών είναι ή προετοιμασία τοΰ οργανισμού προς έκδή- 
λωσιν νοσηρών καταστάσεων, αί όποΐαι έκ πρώτης οψεως δεν φαίνονται νά όφεί- 
λωνται εις συγκεκριμμένα υπηρεσιακά γεγονότα, άλλά πράγματι σχετίζονται 
στενώς μέ τάς κακουχίας γενικώς τοΰ ’Αστυνομικού επαγγέλματος.

III. Συνηθέστερα νοσήματα εξ ών προσβάλλονται οί αστυνομικοί
"Ας έξετάσωμεν τώρα, ποια είναι τά συνηθέστερα έκ τών νοσημάτων αύτών 

καί ας ίδωμεν έάν ύπάρχη τρόπος νά προφυλαχθώμεν ή νά τά άντιμετωπίσωμεν 
έπιτυχώς.

1) 'Η π ν ε υ μ ο ν ι κ ή  φ υ μ α τ ί ω σ ι ς  άπετέλει μέχρι προ ολίγων 
έτών σύνηθες νόσημα. Εύτυχώς, μέ τήν αύστηράν έξέτασιν κατά τήν κατά- 
ταξιν, μέ τήν έγκαιρον διάγνωσιν κατά τήν έκδήλωσίν της, μέ τήν έλάττωσιν τών 
πιθανοτήτων μεταδόσεως μεταξύ τών υπαλλήλων, τήν βελτίωσιν τής τροφής διά 
τών συσσιτίων, τήν βελτίωσιν τών δρων υγιεινής τοΰ στρατωνισμού καί μέ τήν 
έφαρμογήν τών νέων άντιβιοτικών φαρμάκων, παρατηρεΐται μεγάλη έλάττωσις 
τοΰ νοσήματος αύτοΰ. 'Η προφύλαξις στηρίζεται εις τήν έφαρμογήν τών δρων
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αυτών άλλα προ παντός εις τήν προσπάθειαν, όπως ό οργανισμός διατηρήση άκμαίας 
τάς δυνάμεις του καί τήν άντοχήν του μέ τήν υγιεινήν διατροφήν, μέ τήν συνεχή 
επιδίωξιν του καθαρού άέρος καί μέ τήν άποφυγήν των καταχρήσεων πάσης (ρύ
σεως, αί όποϊαι έξαντλοϋν τον οργανισμόν.

Πρέπει νά γνωρίζωμεν καλώς ότι καθημερινώς εχομεν ευκαιρίας νά μολυν- 
θώμεν μέ τό μικρόβιον τής φυματιώσεως καί πραγματικώς οί περισσότεροι μολυ- 
νόμεθα, ό μόνος δέ τρόπος νά προφυλαχθώμεν είναι ν’ άποφεύγωμεν τήν άμεσον 
καί μαζικήν, ούτως εΐπεϊν, μόλυνσιν άπό τον πάσχοντα. Αυτή συνήθως γίνεται 
έκ τής στενής έπαφής, ιδία έκ τών σταγονιδίων κατά τον βήχα καί τών πτυέ
λων τοϋ πάσχοντος. ’Επίσης νά γνωρίζωμεν δτι ή μόλυνσις μέ άραιά καί έξησθε- 
νημένα άπό τό φώς καί τον ήλιον μικρόβια ενός οργανισμού ύγιοΰς καί μέ άρτίαν 
άντοχήν δέν είναι καθόλου επικίνδυνος, τουναντίον δέ άποτελεΐ ένα είδος εμβο
λιασμού. "Αλλως αυτό συμβαίνει συνήθως έφ’ οσον είναι γνωστόν δτι άνω τών 
90 ο/ο τών άνθρώπων τών πόλεων είναι μεμολυσμένοι μέ τό μικρόβιον τής φυ
ματιώσεως. ’Επίσης οί νέοι οί ερχόμενοι άπό τάς έπαρχίας καί τον καθαρόν άέρα 
διά νά καταταγώσιν εις τά Σώματα ’Ασφαλείας, πρέπει νά γνωρίζουν δτι δύνανται 
νά προσβληθώσιν εόκολώτατα καί μέ- περισσότερον κίνδυνον, διότι δέν έχουσιν 
ύποστή τον βαθμιαϊον έμβολιασμόν, δπως άναφέρωμεν κατωτέρω. ’Εάν δέ έγκα- 
θιστάμενοι εις τήν πόλιν μαζί μέ τήν έλλειψιν τοϋ καθαρού άέρος καί τής υγιει
νής τροφής, έξαντλοΰσι καί τον οργανισμόν των μέ άϋπνίας καί καταχρήσεις δια
φόρους, έχωσιν πλείστας πιθανότητας νά μολυνθώσιν έπικινδύνως, δπως τό παρε- 
τηρήσαμεν συχνάκις.

2) "Αλλα νοσήματα τοϋ άναπνευστικοϋ συστήματος συχνάκις παρατηρού
μενα εις τούς ’Αστυνομικούς είναι τά σ υ χ ν ά  κ ρ υ ο λ ο γ ή μ α τ α ,  ή π λ ε υ -  
ρ ΐ τ ι ς ,  ή β ρ ο γ χ ΐ τ ι ς ,  ή β ρ ο γ χ ο π ν ε υ μ ο ν ί α ,  ή π ν ε υ μ ο -  
ν ί α. Ευτυχώς σήμερον αύτά δέν είναι έπικίνδυνα διότι εχομεν σοβαρά δπ?.α 
εναντίον αυτών μέ τά άντιβιοτικά φάρμακα, άλλ’ άσφαλώς είναι προτιμώτερον νά 
μή προσβληθή κανείς άπό αύτά καί νά προφυλάσσεται μέ τήν διατήρησιν τής 
καλής λειτουργίας τοϋ οργανισμού του καί τήν άποφυγήν έξαντλήσεως αύτοϋ. 
"Αλλως τε κατωτέρω θά ίδωμεν τά γενικά μέτρα προφυλάξεως.

3) Τό έ λ κ ο ς  τοϋ δ ω δ ε κ α δ α κ τ ύ λ ο υ  δηλαδή τοϋ άρχικοϋ 
τμήματος τοϋ έντέρου, τό όποιον έρχεται εύθύς μετά τον στόμαχον είναι άπό 
τά συνήθη νοσήματα τών άστυνομικών, δπως μάς άπέδειξε μακρά παρατήρησις.

Γνωρίζετε δτι είναι πολύ οχληρά νόσος, μέ τάς στομαχικάς ένοχλήσεις καί 
τούς πόνους μέ τούς οποίους συνοδεύεται καί δτι δύναται νά δημιουργήση κίν
δυνον ζωής μέ τάς αιμορραγίας καί τήν διάτρησιν, αί όποϊαι δυνατόν νά έπέλθουν. 
Διά τον άστυνομικον εΐδικώς, ό όποιος δέν έχει τακτικάς ώρας φαγητού καί δέν 
δύναται ν’ άκολουθήση δίαιταν ειδικήν καί αί ένοχλήσεις είναι έντονώτεραι καί 
ό κίνδυνος μεγαλύτερος. Εύτυχώς μέ τά σημερινά επιστημονικά μέσα καί ή διά- 
γνωσις γίνεται εύχερώς καί ενωρίς καί ή θεραπεία είναι μάλλον άποτελεσματική 
άπό άλλοτε είτε μέ συντηρητικά μέσα καί φάρμακα είτε έν άνάγκη μέ έγχεί- 
ρησιν, ή οποία σήμερον είναι σχετικώς άπλή καί σχεδόν χωρίς κινδύνους. Ή  
ιατρική δμως παρ’ δλας τάς τελευταίας προόδους της δέν γνωρίζει άκόμη ποιον 
είναι τό άκριβές αίτιον τής νόσου αύτής. Κατά συνέπειαν καί ή προφύλαξις άπό 
αυτήν δέν είναι άκόμη καθορισμένη μέ επιστημονικήν άκρίβειαν. Είναι γνωστόν 
δμως δτι ύπάρχουσι συνθήκαι τινές, αί όποϊαι δύνανται νά συντελέσουν εις τήν 
πρόκλησιν ή τήν έπιδείνωσιν τής νόσου αύτής καί δυστυχώς αί συνθήκαι αύταί 
προσφέρονται συχνάκις ύπό τής ’Αστυνομικής Υπηρεσίας. Αύται νομίζω συν- 
τελώσι εις τήν συχνότητα τοϋ νοσήματος αύτοϋ εις τούς άστυνομικούς. Πρέπει 
λοιπόν νά φροντίση νά τηρή τάς κάτωθι προφυλάξεις:
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Νά μή έπιδεινώνη ό ίδιος μέ άδιαφορίαν και άταξίάν τδ γεγονδς της έλλεί- 
ψεως κανονικών ωρών φαγητού, ήτις συχνάκις άναβάλλεται έξ υπηρεσιακών 
λόγων. Νά έφαρμόζη καλήν μάσησιν τών φαγητών του καί νά άποφεύγη τάς πολύ 
έρεθισ τικάς ουσίας, όπως είναι τά καρυκεύματα, τά πολύ άλμυρά τά πολύ ξυνά, 
τά οινοπνευματώδη, το πολύ κάπνισμα, τις πολλές σάλτσες. "Οσω το δυνατόν 
ν’ άποφεύγη τον έκνευρισμδν καί τάς φιλονικίας. ’Εάν ή έκτέλεσις τής υπηρεσίας 
έπιβάλη είς τον καλόν άστυνομικόν τήν παντοτινήν διατήρησιν τής ψυχραιμίας, 
του, ας γνωρίζη ότι τούτο έπιβάλλει καί ή διατήρησις τής υγείας του. Πράγ
ματι αύτό άποτελεΐ έναν άπό τούς όρους προφυλάξεως άπό τό έλκος τού στο
μάχου καί τού δωδεκαδακτύλου, έφ’ όσον πολλοί έπιστήμονες ύποστηρίζουσι ότι. 
τό έλκος είναι νόσος σχετιζομένη συνήθως μέ νευρικούς καί ψυχικούς παράγοντας.

’Άλλος ορος προφυλάξεως εΐναι νά συμβουλεύεται τον ιατρόν του, όταν 
αισθάνεται επιμόνους καί παρατεινομένας στομαχικάς ενοχλήσεις. Διότι μέ τά 
σημερινά μέσα ή διάγνωσις γίνεται πολύ ένωρίς πράγμα, πού έχει μεγίστην ση
μασίαν καί διά τήν προφύλαξίν καί διά τήν θεραπείαν. Δυστυχώς όμως ή τή- 
ρησις όλων τών σχετικών προφυλάξεων αύτοϋ δέν εξασφαλίζουν πάντοτε άπό τήν 
νόσον διότι μάς διαφεύγει, ώς εϊπομεν, τό κύριον αίτιον αύτής καί έπομένως μάς 
διαφεύγει ή γνώσις τής προφυλάξεως έκείνης, ήτις θά έξησφάλιζεν άπολύτως άπό 
τήν νόσον. Πάντως διά τούς έχοντας σχετικήν προδιάθεσιν, ίσως ή τήρησις 
τών μέτρων αύτών έχει προληπτικήν άξίαν.

Θά σάς άναφέρω ένα παράδειγμα άνωμαλίας—συνήθους εις τήν ώραν λή- 
ψεως τού βραδυνοΰ δείπνου έξ υπηρεσιακής άνάγκης—διά νά ύπενθυμίσω, ότι 
έκαστος υπάλληλος πρέπει νά καταβάλη προσπάθειαν διά νά τήν άντιμετωπίση.

'Ο έκτελών υπηρεσίαν π.χ. άπό τής 6ης άπογευματινής μέχρι 10ης νυκτε
ρινής, δέν δύναται νά λάβη τό δείπνον του προ τής 10.30'. Κατά τήν ώραν όμως 
αύτήν δέν θά εύρη τήν κανονικήν τροφήν, είτε είς έστιατόρια, είτε άκόμη καί 
εις τό συσσίτιον. Τότε συνήθως ή άναγκάζεται νά δειπνήση έκ τού προχείρου μέ 
τρόφιμα κρύα καί συνήθως έρεθιστικά (σαλάμι, τυρί, παστό κλπ .) ή δέν δει
πνεί καθόλου καί οΰτω άφήνει τήν στόμαχόν του κενόν πλέον τών 15 ωρών. Έάν 
ό ίδιος δέν προνοήση νά προπαρασκευάση τά τού δείπνου του, θά ύποπέση εις. 
τήν έπιβλαβή αύτήν άνωμαλίαν.

4) Δύο άλλαι έκδηλώσεις αί όποΐαι συναντώνται είς τούς άστυνομικούς μέ 
σχετικήν συχνότητα εΐναι ή χ ο λ ο κ υ σ τ ο π ά θ ε ι α  καί ή χ ρ ο ν ι ά  έ μ 
μ ο ν ο ς  δ υ σ κ ο ι λ ι ό τ η ς .  ’Εκτός τών άλλων αιτίων, κοινών είς πάντας, 
διά τούς άστυνομικούς, ύπάρχουν συνθήκαι προδιαθέτουσαι. Αύται εΐναι ή άταξία 
είς τάς ώρας φαγητού, ή πολλάκις έκ τού προχείρου λήψις φαγητού μέ βίαν, ή 
έλλειψις μασήσεως καλώς τών τροφών καί ή πολλάκις έξ υπηρεσιακών λόγων 
παραμέλησις τής κανονικής λειτουργίας τού έντέρου. Εΐναι άνάγκη έπίσης νά 
γνωρίζωμεν ότι ή χρήσις καρικευμάτων, ή άμετρος λήψις λιπαρών ούσιών υπό
πτου προελεύσεως, αί σάλτσαι, τά τόσον συχνά είς ήμάς τηγανητά, συντελοΰσιν 
είς τήν έκδήλωσιν τών καταστάσεων αύτών.

5) 'Ο χ ρ ό ν ι ο ς  ρ ε υ μ α τ ι σ μ ό ς  εΐναι άλλη συνήθης νόσος τών 
άστυνομικών.

'Η υγρασία καί αί δυσμενείς καιρικά έπιδράσεις είς τάς όποιας ύποχρεω- 
τικώς έκτίθενται συντελούν είς τήν έκδήλωσιν τού νοσήματος μαζί μέ άλλους 
παράγοντας, όπως ή πυώδης χρονιά άμυγδαλΐτις, οί βεβλαμένοι όδόντες ή άλλαι 
μικροβιακαί έστίαι έν τώ όργανισμώ. Ή  έλλειψις έπίσης εύκολου προσαρμογής 
είς τάς μεταβολάς τού. περιβάλλοντος, ή οποία προέρχεται έξ άμελείας διά τήν 
σχετικήν έκγύμνασιν καί στοιχειώδη σκληραγωγίαν τού οργανισμού άποτελεΐ 
πρόσφορον παράγοντα είς τήν έκδήλωσιν τού νοσήματος. Εΐναι λοιπόν άνάγκη
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ό άστυνομικός νά καταστήση τον οργανισμόν του ούχί ευκόλως επιδεκτικόν τοϋ 
νοσήματος διά της άσκήσεως, των θαλασσίων λουτρών τό θέρος καί ψυχροϋ ντούς 
τον χειμώνα, τής παρακολουθήσεως τών όδόντων του καί τής προσφυγής εις τον 
ιατρόν διά τήν άποκάλυψιν καί έξάλειψιν πάσης λοιμογόνου έστίας έν τώ όργα- 
νισμώ.

6) Ν ε υ ρ α σ θ ε ν ι κ ά  ί καί  ψ υ χ α σ θ ε ν τ ι κ α ί  έ κ δ η λ ώ σ ε ι ς  
καθώς καί δ ι α τ α ρ α χ α ί  τοϋ ν ε ύ ρ ο . φ υ τ ι κ ο ί  σ υ σ τ ή μ α τ ο ς
δέν είναι σπάνιαι εις τούς άστυνομικούς.

Ποΐαι συνθήκαι σχετιζόμεναι μέ τό ’Αστυνομικόν έπάγγελμα δύνανται νά 
δημιουργήσουν τάς καταστάσεις αύτάς ; Θά είναι χρήσιμον νά τάς γνωρίζωμεν 
διά νά δυνηθώμεν νά προφυλαχθώμεν καί νά άντιμετωπίσωμεν τάς καταστάσεις 
αύτάς.

Γνωρίζομεν δτι τό ’Αστυνομικόν έπάγγελμα είναι τραχύ, τόσον άπό σωμα
τικής, όσον καί άπό. ψυχικής άπόψεως. ’Απαιτεί οργανισμούς μέ ψυχικόν σθένος, 
σταθερόν χαρακτήρα καί συναισθηματικήν ισορροπίαν. Επομένως νέοι μέ ψυχικήν 
εύπάθειαν, ευσυγκίνητοι, εύαίσθητοι αν καί σημαντικώς καλλιεργημένοι, είναι 
άκατάλληλοι διά τό έπάγγελμα αύτό. ’Άλλως, είναι προορισμένοι υστέρα άπό 
άλλοτε άλλο χρονικόν διάστημα νά παρουσιάσουν ψυχασθενικάς εκδηλώσεις, όπως 
τό βλέπομεν συχνότατα.

Πρέπει λοιπόν νά γίνεται έπιλογή άπό τής άπόψεως αυτής διά καταλλήλου 
ψυχολογικής καί ψυχιατρικής έξετάσεως περιλαμβανούσης -καί την έρευναν τής 
κληρονομικότητος καί τής ψυχοσυνθέσεως τοϋ οίκογενειακοϋ περιβάλλοντος τοϋ 
υποψηφίου.

Πρέπει έξ ιδιοσυγκρασίας νά είναι έφωδιασμένος μέ ψυχικήν άντοχήν καί 
εϋρωστον χαρακτήρα διά νά άντιμετωπίση άνευ βλάβης τάς ψυχικάς συγκρού
σεις, τά ψυχικά τραύματα καί τάς συναισθηματικάς άπωθήσεις, αί όποΐαι είναι 
πολλάκις άναπόφευκτοι έκ τής άσκήσεως τοϋ επαγγέλματος αύτοΰ.

Εις ταύτας προστίθενται μετά τινα χρόνον άπό τής κατατάξεως καί τά 
οικογενειακά βάρη έκ τοϋ γάμου, τά όποια έπιδεινώνουσι τήν ψυχικήν κατάστασιν 
τοϋ υπαλλήλου λόγω άνεπαρκών οικονομικών μέσων. ’Εάν δέ ό γάμος συνοδευθή 
κατόπιν μέ άμετρον τεκνοποιίαν τότε μηριουργοϋνται καταστάσεις, ώς έκ τής 
πείρας μου παρετήρησα, έγγίζουσαι τήν άπελπισίαν.

'Η έπί έτη συνεχή νυκτερινή υπηρεσία, ή άϋπνία ή ό άνώμαλος ΰπνος τής 
ήμέρας είς περιβάλλον ένίοτε άκατάλληλον, λόγω τοϋ στρατωνισμοΰ (θόρυβος, 
φώς) κλονίζουσι τήν νευροψυχικήν καί νευροφυτικήν άντοχήν τοϋ ύπαλλήλου καί 
προδιαθέτουσι είς νευρασθεντικάς έκδηλώσεις.

Πρέπει λοιπόν ό άστυνομικός, γνωρίζων τήν ώς άνω κατάστασιν νά με
ριμνά, τόσον αύτός, όσον καί ή Προϊσταμένη ’Αρχή, διά τήν ψυχικήν του ύγείαν, 
νά μή έξαντλήται ψυχικώς καί σωματικώς καί νά άποφεύγη τήν δημιουργίαν 
οικονομικών ύποχρεώσεων, έάν δέν ύπολογίση έπακριβώς έκ τών προτέρων, ότι 
θά δυνηθή νά τάς άντιμετωπίση.

Είναι άνάγκη έπίσης νά συνηθίση τον έαυτόν του ν’ άντιμετωπίζη τάς ύπη- 
ρεσιακάς καί έξωϋπηρεσιακάς άντιξοότητας μέ ψυχραιμίαν καί φιλοσοφικότητα 
καί νά έπωφελήται τών έκτος τής ύπηρεσίας ώρών καί τοϋ χρόνου τής κανο
νικής του άδειας προς ύγιά ψυχαγωγίαν καί ψυχικήν τόνωσιν.

7) Τ ά  ά φ ρ ο δ ί σ ι α  ν ο σ ή μ α τ α  ιδία δέ ή γ ο ν ο κ ο κ κ ι κ ή  
ο ύ ρ η θ ρ ί τ ι ς ,  τ ά  μ α λ α κ ά  έ λ κ η  καί ή σ ύ φ ι λ ι ς, τά όποια άλλοτε 
παρετηροΰντο συχνάκις είς τούς νέους άστυνομικούς, λόγω παραμελήσεως είς τήν 
λήψιν προφυλακτικών μέτρων, σήμερον, ευτυχώς σχεδόν έξέλιπον.

Τοϋτο οφείλεται κυρίως είς τά νέα άντιβιοτικά φάρμακα, τά όποια θερα-
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πεύοντα ταχέως την νόσον περιορίζουσι τά μέγιστα τάς πιθανότητας μεταδόσεως. 
Οί προσβαλλόμενοι άλλως τε θεραπεύονται έντός ελάχιστου χρονικού διαστήματος 
αρκεί να καταφύγωσιν · άμέσως μέ τά πρώτα συμπτώματα εις τόν.Ίατρόν.

Παρά ταϋτα ή προσοχή γενικώς καί ή χρήσις τών προφυλακτικών μέσων 
επιβάλλονται πάντοτε προς άποφυγήν τών μολύνσεων.

IV . Μέτρα ατομικής υγιεινής καί προιρυλάξεως τοΰ αστυνομικού
’Ανέφερα άνωτέρω τά στοιχεία προφυλάξεως άπό τά περιγραφέντα συχνά 

νοσήματα τοΰ άστυνομικοϋ. ’Ά ς ’ίδωμεν ήδη γενικώς καί έν συντομία, ποια είναι 
τά μέτρα άτομικής υγιεινής, εΐδικώς διά τον άστυνομικόν.

Σκοπός αυτών είναι ή ένίσχυσις τοΰ οργανισμού του. ’Επειδή ούτος είναι 
έκτεθειμένος περισσότερον τών άλλων εις τάς έξωτερικάς προσβολάς, τά μέτρα 
ταΰτα επιδιώκουν νά τον καταστήσουν όλιγώτερον εύπρόσβλητον είς τάς διαφό
ρους νόσους.

’Εν πρώτοις, οί έπιδιώκοντες τό άστυνομικόν έπάγγελμα νέοι, πρέπει νά 
γνωρίζουν καλώς, ότι έάν έχουν οργανισμόν ευπαθή μέ β ε β α ρ η μ έ ν ο υ  π α θ ο 
λ ο γ ι κ ό ν  π α ρ ε λ θ ό ν  τ ό  έ π ά γ γ ε λ μ α  α υ τ ό  θ ά  ε ί ν α ι ά σ φ α -  
λ ώ ς  κ α τ α σ τ ρ ε π τ ι κ ό ν  δ ι ά  τ η ν  υ γ ε ί α ν  κ α ί  τ ή ν ζ ω ή ν τ ω ν .

Ό  γλίσχρος μισθός, ή νυκτερινή υπηρεσία, ή άτακτος τρόπος ζωής καί δια
τροφής, ή έκθεσις είς ολας τάς καιρικάς μεταβολάς ήμέρας τε καί νυκτός, αί 
πολλαπλαΐ συγκινήσεις, υποσκάπτουν ταχέως τήν υγείαν έξησθενημένων οργανι
σμών μή έχόντων ίσχυράν άντοχήν.

Μετά τήν κατάταξίν του κυρία φροντίς τοΰ νεαρού άστυνομικοϋ πρέπει νά 
είναι, ή καθ’ οίονδήποτε τρόπον ένίσχυσις τοΰ οργανισμού του καί ό έθισμός 
αύτοϋ είς τάς δυσμενείς συνθήκας τοΰ άστυνομικοϋ έπαγγέλματος.

Είναι άναμφισβήτητον ότι, διά τής βαθμιαίας άσκήσεως καί τής τηρήσεως 
τών όρων υγιεινής, ό οργανισμός δύναται νά ένισχυθή καί νά καταστή δυσπρόσβλη
τος άπό τάς έξωτερικάς προσβολάς.

Δεν θά έπιμείνω έπί τής σημασίας τής. σ ω μ α τ ι κ ή ς  κ α θ α ρ ι ό -  
τ η τ ο ς καί  τών κ α θ η μ ε ρ ι ν ώ ν  π λ ύ σ ε ω ν  τ ο ΰ  σ ώ μ α τ ο ς  γε
νικών ή τμηματικών μέ βαθμιαίου έθισμόν είς τό ψυχρόν ύδωρ. Τό καλλίτερου 
είναι ό ψυχρός καταιονισμός καί κατόπιν ισχυρά έντριβή τοΰ σώματος μέ σκληρόν 
προσόψιου. ’Έστω καί όλιγόλεπτος σ ο υ η δ ι κ ή  γ υ μ ν α σ τ ι κ ή  μετά τ ’ 
άνωτέρω, έχει εύεργετικώτατα άποτελέσματα ένισχυντικά τής καλής λειτουρ
γίας τοϋ όργανισμοΰ.

Τ ά  θ α λ ά σ σ ι α  λ ο υ τ ρ ά ,  τών οποίων ή εποχή δύναται νά παραταθή 
είς τον τόπον μας έπί πέντε (5) τουλάχιστον μήνας, συνδυάζοντα τήν υδροθερα
πείαν, σωματικήν άσκησιν διά τής κολυμβήσεως, ήλιοθεραπείαν, καί άεροθεραπείαν 
είναι τόσον πολύτιμα καί εύεργετικά, ώστε θά έπρεπε νά γενικευθώσιν είς τούς 
άστυνομικούς ΰπό τον έλεγχον τής Υγειονομικής 'Υπηρεσίας.

Τ ά  θ α λ ά σ σ ι α  λ ο υ τ ρ ά  κατά τό θέρος καί τό  ψ υ χ ρ ό ν  ύ δ ω ρ  
κατά τον χειμώνα είς περιβάλλον θερμοκρασίας περίπου 18° βαθμών άσκοΰσι τό 
νευροφυτικόν σύστημα, ούτως ώστε, νά δύναται ό οργανισμός τοΰ άστυνομικοϋ 
ν’ άντιμετωπίση εύχερώς είς οίανδήποτε στιγμήν πάσαν καιρικήν μεταβολήν άνευ 
βλάβης.

'Η έ σ ω τ ε ρ ι κ ή  έ ν δ υ μ α σ ί α  τοΰ άστυνομικοϋ είναι ύψίστης ση
μασίας διά τον έθισμόν του είς τάς άτμοσφαιρικάς μεταβολάς.

'Ο έσωτερικός ρουχισμός πρέπει νά είναι λεπτός διά νά διατηρήται τό 
δέρμα ξηρόν καί νά μή παρεμποδίζηται ό άερισμός καί ή άδηλος άναπνοή τοΰ 
δέρματος. Εκείνο τό όποιον προστατεύει τό σώμα άπό τό δριμύ ψΰχος τοΰ χει-
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μώνος δεν είναι δ βαρύς εσωτερικός ρουχισμός άλλα τά λεπτά στρώματα άέρος 
τα μεταξύ των εσωτερικών ενδυμάτων.

Ή  χρησιμοποίησις έσωτερικής μάλλινης φανέλλας χονδρής, τήν οποίαν 
πολλοί άκόμη έξακολουθοΰν να φέρουν έκ κακής συνήθειας είναι έπιβλαβής. Δια
τηρεί τδ δέρμα εις διαρκή έφίδρωσιν καί τδ καθιστά έτοιμον προς ψϋξιν δι’ άπο- 
τόμου έξατμίσεως μέ τδ παραμικρόν ρεύμα. ’Ανάγκη λοιπδν ελαφρού έσωτερικού 
ρουχισμού καί προσθήκης έξωτερικοΰ ρουχισμού έκάστοτε άναλόγως των καιρικών 
μεταβολών, δηλ. προσθήκη 1 ή 2 πουλόβερ, ζηλέ, χονδροτέρου σακκακιού ή επα
νωφοριού. "Οταν φορή κανείς πολύ χονδρή φανέλλα διαρκώς είναι πάντοτε ίδρω- 
μένος, έστω καί έλαφρώς καί έτοιμος προς ψΰξιν. Τδ δέρμα, δηλ. ή έπιφάνεια 
τού σώματος πρέπει να διατηρήται ξηρά.

'Ω ς π ρ δ ς  τ ή ν  τ ρ ο φ ή ν  δέν έχομεν νά συστήσωμεν ιδιαίτερα μέτρα 
διά τδν άστυνομικόν.

Πρέπει νά είναι θρεπτική, ιδία διά τούς νέους, νά είναι δέ πρδ παντδς απλή.
Αί σάλτσες, τά αλμυρά, τδ καταστρεπτικό τηγάνισμα, κάκιστη συνήθεια 

τής κουζίνας μας, τά καρικεύματα (πιπέρι, μουστάρδα κλπ .) τά λιπαρά είναι 
επιβλαβή, κουράζουν άδ ήπαρ καί τδ πεπτικόν σύστημα γενικώς καί προδιαθέτουν 
εις νοσήματα αυτού.

Δυστυχώς ενίοτε γίνεται προσπάθεια ή μετρία ποιότης τών τροφίμων ή τδ 
στερεότυπον αύτών νά καλυφθώσι μέ καρικεύματα καί τηγάνισμα, πράγματα επι
βλαβή, ως εϊπομεν.

'Η έπισταμένη μάσησις τών τροφών έχει ιδιαιτέραν σημασίαν καί δυστυχώς, 
ώς παρετήρησα άπδ ολίγους έφαρμόζεται πρδς βλάβην τής καλής πέψεως.

'Η π ε ρ ι π ο ί η σ ι ς  τού σ τ ό μ α τ ο ς  γενικώς καί ι δ ί α  τ ώ ν  
ό δ ό ν τ ω ν έχει μεγάλην έπίδρασιν έπί τής ύγείας. Όδόντες βεβλαμένοι, τερη- 
δωνισμένοι, περιοδοντικαί καί περιριζικαί φλεγμοναί, ούλίτιδες δύνανται νά γίνωνται 
άφετηρία γενικών νοσημάτων, ώς ό ρευματισμός, ή νεφρΐτις καί άλλων σοβαρω- 
τάτων μικροβιακών νόσων. Τδ τακτικό καθάρισμα τών όδόντων μέ σύγχρονον 
πλύσιν τού στόματος καί γαργαρισμδς καθώς καί ή κατά καιρούς έξέτασις ύπδ 
οδοντιάτρου είναι άπαραίτητα προληπτικά μέτρα.

Μ ία  έ π ί σ ή ς  ώ φ έ λ ι μ ό ς  σ ύ σ τ α σ ι ς  ε ί ν α ι  ή μ ε τ ά  τ δ  
τ έ λ ο ς  τ ή ς  ύ π η ρ ε σ ί α ς  ά ν ά π α υ σ ι ς  σ ω μ α τ ι κ ή  κ α ί  ψ υ 
χ ι κ ή ,  έ σ τ ω  κ α ί  μ ι κ ρ ά ς  δ ι ά ρ κ ε ι α ς .  Δυστυχώς πολλοί καί 
ιδίως νέοι συνεχίζουν τήν ύπηρεσιακήν κόπωσιν μέ μετάβασιν εις άνθυγιεινδν 
περιβάλλον καφενείων ή κλειστών χώρων μέ βλαβεράν άτμόσφαιραν. "Αλλοτε άγρυ- 
πνοΰσι περιοριζόμενοι είς όλιγόωρον ύπνον μέ άποτέλεσμα τήν σωματικήν καί 
ίδια νευρικήν έξασθένησιν, τήν έξάντλησιν τής άντοχής τού οργανισμού καί τήν 
προδιάθεσιν αυτού εις διάφορα νοσήματα.

Είναι, λοιπόν, άνάγκη νά γνωρίζη ό άστυνομικδς έκ τών προτέρων τούς 
κινδύνους, τούς οποίους διατρέχει έκ τής φύσεως τού έπαγγέλματός του καί είναι 
άκόμη περισσότερον άνάγκη νά γνωρίζη, οτι ό μόνος τρόπος νά τούς άντιμετω- 
πίζη είναι νά φροντίζη νά διατηρή άκμαίας τάς δυνάμεις άντιστάσεως τού οργα
νισμού του.

Ν. ΧΑΝΙΩΤΗΣ
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ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑΙ ΔΙΑΣΤΡΟΦΑΙ
- ΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΓΕΝΝΕΤΗΣΙΑΚΟΥ ΠΑΘΟΥΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ -

Ύπο χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΑΡΔΙΚΑ Ύπαστυν. Α' 
(Συνέχεια εκ τον προηγουμένου κα ι τέλος)

9. Ψ υχοπαθολογία τών σεξουαλικώς διεστραμένων.
10. Σεξουαλική άγωγή τών παίδων.
11. Μέτρα προς περιστολήν του αρ ιθμού τών σεξουαλικώς διεστραμένων.

9. Ψυχοπαθολογία τών σεξουαλικώς διεστραμμένων
Τά άνώμαλα σεξουαλικώς άτομα παρουσιάζουν διαφόρους παρεκκλίσεις ώς 

προς τάς ροπάς καί την συνολικήν αύτών άτομικότητα- είναι άσθενή, διεστραμμένα, 
ψυχοπαθή καί άποτελοϋν ποικιλόμορφον σύμφυρμα άτόμων, την τύχην καί την 
κατάστασιν τών όποιων άγνοοϋν αί Άστυνομικαί καί Δικαστικαί Άρχαί προ τής 
επί τής σκηνής έμφανίσεώς των. Τά άτομα τής κατηγορίας ταύτης παρουσιάζουν 
διάφορον εγκληματικήν δράσιν, άναλόγως τής διαστροφής ενός έκάστου.

Γενικώς τά περί οδ ό λόγος άτομα, έχουν διέγερσιν παθολογικήν, όφειλομένην 
εις κληρονομικήν μειονεκτικότητα ή είς περιστατικόν τι τής νεαράς ήλικίας των. 
Συνεπεία τής παθολογικής αύτών διέγέρσεως, το συναίσθημα τής ήδονής εις ταϋτα 
διεγείρεται δι’ άγριων καί άντικοινωνικών πράξεων.

Τά άτομα ταϋτα έπωφελοϋνται πάσης ευνοϊκής περιστάσεως, ίνα δράσωσιν 
έγκληματικώς. Έάν έξετάσωμεν άριθμόν τινα τοιούτων άτόμων, εύρίσκομεν οτι 
οδτοι είναι ηθικώς άνάπηροι, πνευματικώς έλαττωματικοί, ψυχροί, άθυμοι, άτολμοι, 
κυνικοί καί έστερημένοι παντός ήθικοϋ χαλινού. Τινές έκ τούτων εχουσιν ένίοτε 
εΰφυάν ΰπόκρισιν, συναγελάζονται ιεροκρυφίως μετά ίεροδούλων, πλήν όμως διαφεύ
γουν τοϋ ’Αστυνομικού ελέγχου ή λόγου τής κοινωνικής των θέσεως ή ένεκεν τής 
έν γένει συμπεριφοράς των, δι’ ής κατορθώνουν καί άποσοβοΰν πάσαν υποψίαν.

Τά ήδονικά τών άτόμων τούτων συναισθήματα παρέρχονται χωρίς καν νά 
χαράσουν είς αύτά μονίμους θυμικάς καταστάσεις καί έντυπώσεις. Τά άτομα τής 
κατηγορίας ταύτης άτενίζουν μέ άδιαφορίαν τήν ιδίαν αύτών ειμαρμένην, έκ νεαράς 
ήλικίας είναι ήττον δεκτικά ήθικών συναισθημάτων καί δεν έγείρεται εις ταϋτα 
εύχερώς συναίσθημα αίδοϋς, αισχύνης καί μεταμελείας καί οΰτω θεμελιοΰται είς 
τήν ψυχήν των τόνος τις άνηθικότητος καί έστιν οτε τάσις προς αισχρολογίαν. 
Στερούνται συνειδήσεως περί δικαίου, τιμής, αίδοϋς καί ίκανότητος προσαρμογής 
είς τον ήθικόν κώδικα τοϋ συνόλου. Αί ήθικαί καί νομικαί έντολαί θεωρούνται παρ’ 
αύτών ώς φραγμοί κωλύοντες αύτούς νά άκολουθήσωσιν τήν οδόν τών επιθυμιών 
των. Παρουσιάζουν έλλειψιν εσωτερικής άρμονίας καί άσυμμετρίαν έν τή άντιλήψει 
καί φαντασίαν. Ένίοτε τά περί ών ό λόγος άτομα φέρουν καί σωματικάς άνωμαλίας 
π.χ. κρανιακήν άσυμμετρίαν, μορφολογικήν άνωμαλίαν ώρισμένων οργάνων κλπ.

10 . Σεξουαλική άγωγή τώ ν παίδων
Ώ ς γνωστόν τά πρώτα τοϋ παιδός ένστικτα άναπτύσσονται έντός τοϋ οικο

γενειακού αύτοΰ περιβάλλοντος, μεθ’ οδ οδτος συνδέεται συναισθηματικούς. Οί γο
νείς είναι τά πρώτα άτομα άτινα παρεμβαίνουν είς τήν σκέψιν καί τήν προσωπικό
τητα τών τέκνων των. Οδτοι έπιτάσσουν τάς πρώτας άπαγορεύσεις καί διδασκαλίας 
σχετικώς μέ τά ήθη, έθη κλπ. Συνεπώς οί γονείς είναι τά πρώτα άτομα, άτινα έπι- 
δρούν καί διεισδύουν εις τον έσώτερον τών τέκνων των κόσμον καί γενικώς τά 
άτομα έκεΐνα, άτινα άσκοΰν μεγίστην έπίδρασιν είς τήν διαμόρφωσιν τοϋ προσω
πικού των χαρακτήρος καί είς τον προσανατολισμόν τών τάσεων αύτών.

Οί παΐδες είναι λίαν περίεργοι, δι’ ό πολύ δικαίως ό Άνατόλ Φράνς έχαρακτή-
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ρισεν τούτους ώς παραγνωρισμένος μεγαλοφυΐας. Ούτοι έν τη φυσική καί δεδικαιο- 
λογημένη αυτών περιεργεία, ούχί σπανίως, υποβάλλουν εις τούς γονείς των διαφό
ρους έρωτήσεις ώς προς τήν διαφοράν των φύλων ή περί τά σεξουαλικά ζητήματα, 
άτινα οί άνήλικες περιβάλλουν μέ κάποιον πέπλον μυστηρίου. Δεν είναι άσύνηθες 
τό φαινόμενον καθ’ ό το άνήλικον έρωτα τήν μητέρα του «μητέρα πώς μέ γέν
νησες;» κ ι’ εκείνη νά δίνη τήν άπάντησιν «άνοιξε τό πόδι μου καί βγήκες» κλπ. 
καί ουτω ό παΐς συνδέει τήν έρώτησίν του μέ έσφαλμένας πληροφορίας, μέ ονει
ροπολήματα καί δημιουργήματα τής φαντασίας του, άτινα οδηγούν τό σεξουαλι
κόν του ένστικτον εις καταστρεπτικάς κατευθύνσεις, φαντασιώσεις καί, μάλιστα 
όταν ούτος πληροφορηθή παρά τών μεγαλυτέρων παίδων τήν πραγματικήν άλήθειαν.

'Ο παΐς προσπαθών καί έπιδιώκων νά λάβη μέρος εις τάς συζητήσεις τών 
ενηλίκων πολύ συντόμως αισθάνεται ότι έμπαίζεται παρ’ αύτών μέ τάς διφορου- 
μένας καί κάπως περιπεπλεγμένας εξηγήσεις, ας λαμβάνει έπί διαφόρων έρωτήσεών 
του. Τό γεγονός τούτο άσκεΐ εις τον παΐδα καταστρεπτικήν έπίδρασιν, διότι ούτος 
καταλαμβάνεται Ικτίνος συμπλέγματος κατωτερότητος, συνεπείφ τού οποίου άναγ- 
κάζεται νά μή έκδηλοΰται ελλείψει εμπιστοσύνης προς τούς άλλους.

Βραδύτερου ό άνήλικος άπροπαρασκεύαστος καί άκατατόπιστος αίφνιδιάζεται 
■συνεπεία φυσιολογικών μεταβολών, αΐτινες πραγματοποιούνται έπί τού ΐδίου του 
σώματος (π. χ. έμφάνισις τών πρώτων ίδιοτύπων τού φύλου, περιοδικές άδιαθε- 
σίες κλπ.). ’Εάν ήδη εις τήν άνησυχίαν ταύτην προσθέσωμεν α) τάς άδεξίας έπι- 
πλήξεις τών γονέων εις τήν σοφίαν τών όποιων ό παΐς καταφεύγει προς έπίλυσιν 
διαφόρων άποριών του καί β) τάς άπειλάς άς δέχεται όταν ούτος έκδηλώση κά
ποιαν σεξουαλικήν τάσιν, εύκόλως άντιλαμβανόμεθα ότι ό άνήλικος έκτρέπεται 
τής εύθείας καί φυσιολογικής οδού. Έάν ώσαύτως άναλογισθώμεν καί τάς ένδε- 
χομένας άνηθίκους έπιδράσεις ή καί εστιν ότε έπιθέσεις, άς δυνατόν ούτος νά δε- 
χθή έκ μέρους διεφθαρμένων ένηλίκων, τότε πλέον αύτονόητος τυγχάνει ή αμη
χανία, αί ψυχώσεις καί αί φαντασιώσεις παρ’ ών ό παΐς καταλαμβάνεται.

Αί ψυχικαί αΰται μεταπτώσεις άποτυπούνται έπί τής εύπλάστου ψυχής τών 
ατόμων, άτινα εύρίσκονται εις τό γίγνεσθαι, κατά τρόπον ώστε νά ύπάρχη μέγας 
κίνδυνος νά ύποστοΰν ταΰτα ψυχικούς τραυματισμούς, άνωμαλίας, διαταραχάς, 
άναστολάς, αντιδράσεις καί διαστροφάς.

Αυτοί ούτοι οί γονείς πολλάκις άσκούν άποφασιστικόν ρόλον εις τήν αύτο- 
καταδίκην τών ένστικτων τών τέκνων των, διότι ούτοι παραγνωρίζουν ένίοτε τάς 
συναισθηματικάς καί διαισθητικάς εύαισθησίας τούτων, δι’ δ καί φέρονται πολ
λάκις βαναύσως καί άμειλίκτως προς αύτά. ’Ενώ άντιθέτως θά εδει νά διεισδύουν 
εις τάς ένδομύχους σκέψεις των καί εις τήν ευπλαστον ψυχήν των καί μέ περισσήν 
εύγένειαν, άγάπην καί τάκτ, ού μόνον νά έξηγοΰν όρθώς παν προς αύτούς τιθέ
μενου έρώτημα, άλλά οΐκοθεν καί έγκαίρως νά κατατοπίζουν τά τέκνα των έπί τών 
πάσης φύσεως δυνατόν άποριών των καί τών άναμενομένων φυσιολογικών μετα
βολών καί φαινομένων.

Τέλος οί γονείς καί οί διδάσκαλοι δέον νά γνωρίζωσιν ότι ή ήβη άποτελεΐ 
μέγιστον καί σπουδαιότατου σταθμόν εις τήν ζωήν τού άνθρώπου. Κατ’ αύτήν 
ή συναισθηματική ζωή τών άτόμων καθίσταται έντονος, ταύτα παρουσιάζουν ένερ- 
γητικότητα, ήτις έναλλάσσεται μέ τήν κατάπτωσιν. Ό  έφηβος άποβλέπει εις τήν 
ανεξαρτησίαν του καί παρουσιάζει σημεία άδεξιότητος καί αμηχανίας. Ό  νέος 
καταλαμβάνεται κατά τήν διάρκειαν ταύτης ότέ μέν άπό ενα σύμπλεγμα κατωτε
ρότητος ότέ δέ άπό μεγαλομανίαν. 'Η νεωτέρα ψυχολογία ονομάζει τήν περίοδον 
τής ήβης δευτέραν φάσιν διαμορφώσεως τού έγώ. Κατά τήν φάσιν ταύτην άφυπνί- 
ζεται ή κρίσις, δημιουργεΐται μία άνεξάρτητος προσωπικότης καί ό έφηβος τείνει 
νά άπελευθερωθή άπό τήν πατρικήν έξουσίαν καί οικογένειαν.
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Εις έκαστον άνθρωπον ή έποχή της ήβης χαρακτηρίζεται άπό βαθείας ψυχικάς 
καί φυσικάς μεταβολάς, δι’ δ ή ευθύνη των γονέων καί των παιδαγωγών είναι έξαι- 
ρετικά μεγάλη έναντι των έφήβων, ών την διαπαιδαγώγησιν καί άνατροφήν άνέ- 
λαβον ώς καί έναντι τής κοινωνίας. Ούτοι άπάσάς τάς σοβαράς εύθύνας των δύ- 
νανται να άντιμετωπίζουν έπιτυχώς εάν έγκαταλείψωσιν τον ρόλον του δεσμοφύ- 
λακος καί άποβοΰν φίλοι των έφήβων πλημμυρισμένοι μέ καλωσύνην καί περισσήν 
ευγένειαν, έν συνεχεία δέ καθοδηγούν τούς εφήβους επί των σεξουαλικών ζητημάτων 
καί τής φυσικής λειτουργίας τών γεννητικών οργάνων άμφοτέρων τών φύλων.

’Ενταύθα δέον νά τονίσωμεν τον άρνητικον ρόλον καί τά καταστρεπτικά άπο- 
τελέσματα, άτινα έπέρχονται εις τά τέκνα έκεΐνα άτινα έκ διαφόρων λόγων έστερή- 
θησαν τού ενός ή άμφοτέρων τών γονέων των. Τά ορφανά κατά κανόνα, έάν μένουν 
καί άπροστάτευτα έκ μέρους τού Κράτους, ρέπουν προς τον τυχοδιωκτισμόν, προς 
τον άναρχισμόν, τήν απειθαρχίαν καί την άκοινωνισίαν, συνεπεία τής πρωταρχικής 
έλλείψεως τής άναγκαίας υποταγής στην οικογενειακήν έξουσίαν, τής άγνοιας κάθε 
ήθικοϋ ιδεώδους καί τής στερήσεως τής γλυκείας έκείνης αισθηματικής .σχέσεως 
τής μητρός προς τά τέκνα της καί τανάπαλιν.

1 1 .  Μέτρα προς περιστολήν τοϋ άριθμοΰ τών σεξουαλικούς διε- 
στραμένων

Προς περιστολήν τοϋ πλήθους τών σεξουαλικώς διεστραμμένων άτόμων, 
άτινα άποτελοϋν μέγα κίνδυνον κατά τοϋ κοινωνικού συνόλου, δέον νά :

α) Έπιδιωχθή μεγαλυτέρα έξυγίανσις καί έξύψωσις τής οικογένειας, καθ’ 
όσον ή οικογενειακή έστία είναι ό αντίπαλος τοϋ έγκλήματος καί ό άντίπους τών 
ψυχικών διαστροφών.

β) Πραγματοποιηθή πλήρης καθοδήγησις τών νέων καί ιδία τών έφήβων 
έπί τών σεξουαλικών ζητημάτων καί τής φυσιολογικής λειτουργίας τών γεννη
τικών συστημάτων άμφοτέρων τών φύλων, έκ μέρους άξιων τής άποστολής των γο
νέων καί διδασκάλων.

γ ) Έπιδιωχθή καί έπιτευχθή ύπό τής Πολιτείας πλήρης παρακολούθησις 
καί ικανή διαπαιδαγώγησις τών πάσης φύσεως ορφανών.

δ) Άσκήται πλήρης καί συστηματική παρακολούθησις παρ’ ειδικών ιατρών 
τών άνωμάλων παίδων.

ε) Έπιδιωχθή μετ’ έπιμονής καί μεγαλυτέρου ένδιαφέροντος ή έφαρμογή 
τών σχετικών Νόμων, περί άπαγορεύσεως εισόδου άνηλίκων εις τά θεάματα έκεΐνα 
ών τά προβαλλόμενα έργα έκρίθησαν άκατάλληλα δι’ ανηλίκους.

στ) Έλέγχωνται τά κυκλοφοροΰντα μυθιστορήματα καί αί πάσης φύσεως 
εικόνες, καθ’ όσον πάντα ταΰτα έξάπτουν τήν φαντασίαν τών άνηλίκων, ο'ίτινες 
καταλαμβάνονται ύπό ρεμβασμού καί έρωτικής φαντασιοπληξίας, εις τήν οποίαν ή 
γεννετησιακή λειτουργία είναι αμέσως ύποτεταγμένη.

Οί Roymord de Ryckere, Louis Holtz καί άλλοι Κοινωνιολόγοι φρονούν 
δτι μεταξύ τών λανθανόντων καί βαθέων αιτίων τού έκ γεννετησιακοΰ πάθους έγκλή
ματος, όφείλομεν νά δώσωμεν ειδικήν όλως θέσιν εις τον τύπον, τήν φιλολογίαν 
καί τό θέατρον. Είναι πρόδηλον δτι ή Φιλολογία, ήτις άρέσκεται νά περιγράφη 
σφοδρά καί νοσηρά πάθη, δίδουσα άκριβή περιγραφήν τών έκδικαζομένων έκ πάθους 
έγκλημάτων, δημιουργεί υποβολήν καί προκαλεΐ μιμητάς.

Τά μυθιστορήματα—ώς τά άπόκρυφα τής γκαρσονιέρας, οί Ρεντζαΐοι κλπ.— 
τά μέγιστα έπέδρασαν έπί τών έφήβων, ώς δέ ό Proal γράφει, τά τοιαΰτα τοϋ 
Balral είναι έκεΐνα τά όποια καί σήμερον άκόμη άνάπτουν εις τούς νέους τήν υπερ
βολικήν αγάπην προς τήν ηδονήν.
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Π Ρ Ω Τ Α Ι  Β Ο Η Θ Ε Ι Α Ι  
ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Ύπο κ. ΑΝΑΡΓ ■ ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ Άστυν. Α' — ’Ιατρού 

( Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

Τ ή ν  α ρ τ η ρ ι α κ ή ν  αιμορραγίαν 8'.ακρινό μ. εν από δύο τινά, ταϋτα είναι 
ό τρόπος μέ τον όποιον ρέει τό αίμα, δηλαδή τό αίμα πετάει σαν πίδακας λόγω 
των συστολών τής καρδίας, επίσης καί τό χρώμα τοΰ αίματος τό όποιον είναι 
ζωηρό κόκκινο ώς προερχόμενον από τήν καρδιά προς τήν περιφέρειαν.

Τ ή ν  φ λ ε β ι κ ή ν  αιμορραγίαν διακρίνομεν πάλιν άπό τον τρόπον μέ

Είκ. 18. Πίεσις διά των 
δακτύλων τής βραχιονίου 

άρτηρίας
Είκ. 19. Πίεσις διά τω ν δα
κτύλων τής μηριαίας αρτηρίας

Είκ. 20. Πίεσις τω ν αγγείων 
λαιμού

Είκ. 21. Πίεσις τής ύπερ- 
κλειδίου άρτηρίας

τον όποιον ρέει το αίμα. ’Εδώ τό αίμα ρέει ήπια καί συνεχώς, όπως τό νερό άπό 
μία στρόφυγγα (βρύση), χωρίς νά πετάη σάν πίδακας, έπίσης καί άπό τό χρώμα 
τό όποιον είναι κόκκινο βαθύ καί σκούρο, διότι είναι άκάθαρτο, ώς προερχόμενον 
άπό τήν περιφέρειαν πρός τό κέντρον τοϋ σώματος.

Εις άμφοτέρας τάς περιπτώσεις ταύτας, πρός κατάπαυσιν τής μεγάλης αιμορ
ραγίας, έφαρμόζομεν τήν λεγομένην π ε ρ ί δ ε σ ι ν δι’ ειδικού αιμοστατικού επι
δέσμου, όστις είναι μία λαστιχένια ταινία ή σωλήν, καί έλλ.είψει τούτων μεταχει- 
ριζόμεθα οΐονδήποτε μέσον (γραβάτα, μαντήλι, ύφασμα....). Καί επί μεν άρτη- 
ριακής αιμορραγίας ή περίδεσις εφαρμόζεται άνω τοΰ τραύματος καί εις άπόστα- 
σιν άπό αύτό. ’Επί φλεβικής δέ αιμορραγίας κάτω τοΰ τραύματος.

Διά τής έπεμβάσεως ταύτης είναι φυσικόν νά σταματήση ή αιμορραγία, άλλά 
τούτο δεν είναι άρκετόν. * Η παροχή τής βοήθειας πρέπει νά έξακολουθήση, διότι
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ό πάσχων διατρέχει έτερον κίνδυνον, τον έξης : Λόγω της περιδέσεως σταματά 
ή κυκλοφορία τοϋ αίματος είς τό τραυματισθέν άκρον καί ώς έκ τούτου, ελλείψει
οξυγονωμένου αίματος, τό άκρον θά πάθη _;
γ ά γ γ ρ α ι ν α ,  ή οποία συνεπάγεται άπο- 
κοπήν τοϋ άκρου τούτου. Άφοϋ λοιπόν έσώ- 
σαμεν τον άνθρωπον άπό την αιμορραγίαν, 
δεν πρέπει να τον άφήσωμεν νά πάθη γάγ
γραινα καί νά άποκοπή τό χέρι ή τό πόδι 
του. Διά τοϋτο δ ύ ο  ώ ρ α ς  μ ε τ ά  τ η ν  
ε φ α ρ μ ο γ ή ν  τ ή ς  π ε ρ ι δ έ σ ε ω ς  
πρέπει νά χαλαρώσωμεν (λύσωμεν) ταύτην 
επί τινα λεπτά της ώρας, ώστε νά κυκλο- 
φορήση τό καθαρόν αίμα είς τό μελανια
σμένο καί ασφυκτικό άκρον καί έπειτα νά 
σφύξουμε έκ νέου την περίδεσι. Τον χειρι
σμόν τούτον επαναλαμβάνουμε κατά άνάλογα 
διαστήματα, έως δτου φθάσει ό άσθενής είς 
τ ι νοσοκομεϊον. Ούδέποτε λοιπόν ή περίδε- 
σις παρατείνεται πέραν των δύο ωρών.

Ή  εφαρμογή τής περιδέσεως γίνεται 
μόνον επί. αιμορραγιών τών άνω ή κάτω 
άκρων. Προκειμένου δέ περί αιμορραγιών 
εις άλλα μέρη τοϋ σώματος, έφαρμόζεται ή 
π ι ε σ τ ι κ ή  έ π ί δ ε σ ι ς  τοϋ τραύματος 
διά γαζών, βάμβακος μεγάλου τεμαχίου....

'Η κατάπαυσις τής αιμορραγίας γίνεται καί δι’ απλής πιέσεως διά τών δακτύ-

Είκ. 23. Κεφαλή έχίδνης καί περίδεσή επί δηλητηριωδών τραυμάτων

λων μας, δταν τό τραϋμα εύρίσκεται έπί ώρισμένων άρτηριών ώς τής καρωτίδος, 
τής υποκλειδίου, τής μηριαίας κλπ.

’Άλλαι έξωτερικαί αίμορραγίαι όφειλ.όμεναι είς τραυματισμόν ή καί παθο- 
λογικάς καταστάσεις είναι αί κάτωθι :

'Η αιμορραγία τ ή ς  ρ ι ν ό ς, τήν οποίαν σταματάμε διά τής δακτυλικής 
πιέσεως επί τοϋ αίμορραγοΰντος ρώθωνος έπί τινα λεπτά ή διά πωματισμού αύτοΰ 
(στούπωμα) μέ γάζα ή βαμπάκι βρεγμένο μέ όξυζενέ ή άλλο φάρμακο.
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'Η αιμορραγία άπό ε ξ α γ ω γ ή ν  ό ό ό ν τ ο ς, τήν οποίαν σταματάμε 
μέ τεμάχιον βάμβακος πιεστικά έπί τής τραυματικής έπιφανείας κλπ., έως δτου 
μεταβή δ πάσχων είς τον ειδικόν ιατρόν.

’Άλλαι αίμορραγίαι όφειλόμεναι εις παθολογικάς καταστάσεις είναι: 'Η α ΐ- 
μ α τ έ μ ε σ ι ς ,  δηλαδή ό πάσχων ξερνά αίμα. Αΰτη είναι άφθονος είς ποσότητα, 
χρώματος μελανού μετά πηγμάτων αίματος καί άνακατωμένη μέ το περιεχόμενον 
του στομάχου (τροφαί, υγρά...). Ό  πάσχων καταλαμβάνεται άπό ζάλην, χάνει τάς 
αισθήσεις του και πίπτει κατά γής, τό σώμα του περιλ.ούεται άπό ψυχρόν ιδρώτα, 
γίνεται κάτωχρος, ό δέ σφυγμός του δεν ψηλαφεΐται. 'Η παροχή βοήθειας συνί- 
σταται είς τήν τοποθέτησιν τοϋ πάσχοντος επί κλίνης άνευ προσκεφαλαίου, κύστιν 
πάγου έπί τής στομαχικής χώρας καί άκινησίαν.Άπαγόρευσις οίασδήποτε τροφής 
καί αύτοϋ τοϋ ΰδατος άκόμη. ’Άμεσος πρόσκλησις ίατροϋ. 'Η αίματέμεσις οφείλεται 
εις έλκος τοϋ στομάχου καί 12)δακτύλου....

'Η α ί μ ό π τ υ σ ι ς ,  δηλαδή ό πάσχων φτύνει αίμα κατόπιν βηχός. Αυτή 
οφείλεται είς πάθησιν τοϋ πνεύμονος. Τδ χρώμα τοϋ αίματος είναι ζωηρό κόκκινο 
καί αφρώδες. Τό συνηθέστερον νόσημα τό όποιον προκαλεΐ τήν αίμόπτυσίν είναι ή 
φυματίωσις τών πνευμόνων, άλλά καί οί εχινόκοκκοι καί ό καρκίνος κλπ. Τον πά- 
σχοντα τοποθετοΰμεν έπί κλίνης μέ μαξιλάρια, ώστε δ θώραξ νά εύρίσκεται υψηλά, 
συνιστώμεν άπόλυτον ήσυχίαν, τόνωσιν τοϋ ήθικοΰ, κύστιν πάγου έπί τόϋ στήθους 
καί άμεσον πρόσκλησιν ίατροϋ.

. 2) Εσωτερική αιμορραγία . Αΰτη οφείλεται είς τραύματα διαφόρου αιτιο
λογίας, ώς διά πυροβόλου δπλου, διά νύσσοντος οργάνου, διά λακτίσματος, διά 
πτώσεως έξ ύψους κλπ. Συνεπεία τοιούτων τραυμάτων έπέρχεται τρώσις μεγά
λων άγγείων ή ρήξις σπλάγχνων (νεφροί, ήπαρ, σπλήν κλπ.) καί κατ’ άκολουθίαν 
ή έσωτερική αιμορραγία, καθ’ ήν δ πάσχων ύφίσταται μεγάλην άπώλειαν αίματος.

Τά συμπτώματα άπό τά όποια θά όδηγηθώμεν, δτι πρόκειται περί έσωτερικής 
αιμορραγίας είναι: λιποθυμική κατάστασις, ώχρότης προσώπου, ψυχρός ύδρώς, 
σφυγμός μόλις αισθητός ή καί άψηλάφητος. Έ πί πλέον δέ έπί τραυμάτων θούρακος 
πόνος έντονος μετά δυσφορίας καί δύσπνοιας.

Ή  βοήθεια τήν όποιαν θά παράσχωμεν είς αύτάς τάς περιπτώσεις, συνί- 
σταται είς τήν μέριμναν διά τήν ταχυτέραν μεταφοράν τοϋ πάσχοντος είς τό πλησιέ- 
στερον νοσοκομεΐον δι’ άσθενοφόοου αυτοκινήτου. Πάσα άλλη έπέμβασις ή μετακί- 
νησις άπαγορεύεται, διότι, ή αιμορραγία ή όποια πολλάκις σταματά αυτομάτως συνε
πεία σχηματισθέντος θρόμβου (πήγματος) α"ματος, ό όποιος φράσσει τήν οπήν 
τοϋ αίμοροαγοΰντος άγγείου, είναι έπόμενον νά άποσπασθή άπό τήν θέσιν του καί 
νά έπαναληφθή ή αιμορραγία.

III. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ

Αΐ κακώσεις τών οστών χαρακτηρίζονται άπό τά κατάγματα αυτών. Κ ά- 
τ α γ μ α δέ λέγεται οΐαδήποτε λύσις τοϋ όστοΰ. Τά κ α τ ά γ μ α τ α  διακρίνομεν 
είς α π λ ά ,  έ π ι π ε π λ ε γ μ έ ν α  καί σ υ ν τ ρ ι π τ ι κ ά .

Α π λ ά  κατάγματα λέγονται έκεΐνα είς τά όποια υπάρχει σπάσιμο μόνον 
τοϋ όστοΰ. Καί άλλοτε μέν τό όστοΰν είναι ραγισμένο καί λέγεται ρ ω γ μ ώ δ ε ς  
κάταγμα, άλλοτε δέ είναι τελείως σπασμένο καί λέγεται τ έ λ ε ι ο ν  κάταγμα.

Έ π ι π ε π λ ε γ μ έ ν α  κατάγματα λέγονται έκεΐνα είς τά όποια έκτος 
τοϋ σπασίματος τοϋ όστοΰ συνυπάρχει καί τραΰμα τών μαλακών μορίων.

Σ υ ν τ ρ ι π τ ι κ ά  δέ  λέγονται έκεΐνα είς τά όποια τό όστοΰν σπάζει σέ 
πολλά σημεία καί γίνεται κομμάτια.

Τά συχνότερα κατάγματα παρατηρούνται είς τά οστά τών άνω καί κάτω
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άκρων ό>ς καί τάς πλευράς τοϋ θώρακος, επειδή ταΰτα είναι λεπτά καί μακρυά, 
σπανιώτερον δέ εις τά οστά τής 
λεκάνης, των σπονδύλων κλπ. τά 
όποια είναι πλατυά καί χονδρά ή 
κοντά καί χοντρά. Είναι γνωστόν 
επίσης δτι τά οστά των ήλι- 
κιωμένων άνθρώπων είναι εΰθρα- 
στα ελλείψει επαρκούς άσβε- 
στίου, κατ’ άντίθεσιν προς τά 
οστά των νεαρών καί μικρών 
παιδιών τά όποια δύσκολα σπά
ζουν, διότι είναι πλούσια εις ά- 
σβέστιον.

Π α ρ ο χ ή  π ρ ώ τ η ς  
β ο ή θ ε ι α ς .  Αΰτη βασίζεται 
κυρίως εις ά κ ι ν η τ ο π ο ί η -  
σ ι ν  τ ο ϋ  σ π α σ μ έ ν ο υ  
μ έ λ ο υ ς .  Αΰτη επιτυγχάνεται 
διά της τοποθετήσεως τοϋ σπα
σμένου μέλους εντός ν ά ρ θ η 
κας . Νάρθηκες είναι διάφοροι θη- 
και (καλούπια) άπό σύρμα, σανί- Eix. 24.'Απλο0υ κάταγμα καί έπιττΕττλεγμέυου τής κνήμης 
δια κλπ. σχήματος καί μεγέθους
άναλόγου προς τό σπασμένο μέλος. Εντός τών ναρθήκων τοποθετοϋμεν τό σπα
σμένο μέλος καί οΰτω επιτυγχάνεται ή πρόχειρος άκινητοποίη* ις.

Είκ. 25. Κάταγμα άπλοΟν καί Ιπιπέττλεγμένον 
τοϋ βραγιού ίου όστοϋ

Είκ. 26. Άκινητοττοίησις κατάγματος 
κνήμης

’Επί έπιπεπλεγμένου κατάγματος δπου συνυπάρχει καί τραύμα τών μαλακών
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•μορίων, περιποιούμεθα πρώτον τό τραΰμκ καθ’ δν τρόπον|άνεφέραμε καί έπειτα τδ 
τοποθετούμε εντός τοϋ νάρθηκος. Εις περίπτωσιν καθ’ ήν δεν υπάρχουν νάρθηκες, 
πότε μεταχειριζόμεθα δύο σανίδια ή δύο χαρτόνια έλλείψει δέ καί τούτων, επί μέν

Εϊκ. 27. Άκινητοποίησις κατάγματος πήχεως

Ε!κ. 28. Άκινητοποίη- 
σις κατάγματος δεξιοϋ 

σκέλους

Εϊκ. 29. Έπίδεσις κα
τάγματος πλευρών

των καταγμάτων των άνω άκρων ή άκινητοποίησις γίνεται έπί τοϋ θώρακος, διά δέ 
των κάτω άκρων έπί τοϋ ύγιοϋς σκέλους ή καί παντός άλλου άντικειμένου (οπλο, 
μπαστούνι, κουβέρτα κλπ .).

ΙΥ. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ

α ) Τάς κακώσεις των άρθρώσεων διακρίνομεν εις έ ξ α ρ θ ρ ή μ α τ α  (βγαλ
σίματα) καί διαστρέμματα (στραμπουλίγματα).

1) Έξάρθρημα είναι ή μετατόπισις μιας αρθρικής επιφάνειας άπό 
την φυσικήν της θέσιν συνεπεία βιαίας καί άποτόμου εξωτερικής έπιδράσεως επ’ 
αυτής. "Οταν η μετατόπισις αυτή είναι μεγάλη καί δεν ύπάρχη καμμιά έπαφή των
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αρθρικών επιφανειών, το έξάρθρημα λέγεται τ έ λ ε ι ο ν ,  δταν δέ αΰτη εΰρί- 
σκεται έν μερική έπαφή τότε λέγεται ά τ ε λ έ ς. Τα συχνότερα έξαρθρήματα

Ε!κ. 30. Έπίδεσις κατάγματος βραχιονίου όστοΟ

είναι τής κατ’ ώμον άρΟοώσεως, τής κατ’ άγκώνα καί τής κάτω γνάθου, σπανιώ- 
τερον δέ του γόνατος, του ισχίου, των σπονδύλων κλπ.

Τά έξαρθρήματα διακρίνονται άπό την παραμόρφωσιν τής άρθρώσεως, τήν 
αναγκαστικήν θέσιν έν άπαγωγή ή προσαγωγή 
καί άπό τήν βράχυνσιν ή έπιμήκυνσιν.

2) Διάστρεμμα είναι ή μετατόπισις τής 
άρθρικής έπιφανείας άπό τήν φυσικήν της 
θέσιν μέ τήν διαφοράν 8τι αΰτη έπανέρχεται 
αυτομάτως εις τήν θέσιν της.

Τόσον εις τά έξαρθρήματα δσον καί εις 
τά διαστρέμματα συνυπάρχει ρήξις άνάλογος 
τοΰ αρθρικού θυλάκου, των άγγείων καί των 
συνδέσμων τής άρθρώσεως, ή δέ κάκωσις έμ- 
φανίζεται υπό μορφήν πριξίματος όφειλομένου 
εις συλλογήν αίματος καί λέγεται α ί μ α ρ - 
θ ρ ο ς, ή ύγροϋ καί λέγεται ύ δ ρ α ρ θ ρ ο ς .

Ή  παροχή βοήθειας εις τά έξαρθρήματα 
συνίσταται εις τήν λεγομένην ά ν ά τ α ξ ι ν, δη
λαδή βάλσιμο εις τήν θέσιν του, έάν καί έφ’ 
οσον γνωρίζη τις τον χειρισμόν, άλλως καλεΐ 
ιατρόν.

'Η ά.νάταξις γίνεται κατόπιν προσεκτικής έλξεως τοΰ μέλους καί ειδικών 
χειρισμών, ώστε νά κατορθωθή ή επαναφορά τής έξηρθρωμένης έπιφανείας εις την 
φυσικήν της θέσιν, οπότε άκινητοποιοϋμεν ταύτην δι’ έπιδέσεως επί τινας ημέρας, 
μετά τήν πάροδον των οποίων άφαιροϋμε τήν έπίδεσιν καί συνιστοϋμε εντριβας, 
θερμά λουτρά, κινήσεις κλπ.

Εΐκ. 31. Έξάρθημα δεξιού άγκώυος 
καί αριστερού ώμου
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Έάν τό έξάρθρημα δέν άναταχθή έγκαίρως, τότε ή άνάταξις δι’ έλξεως κα
θίσταται άδύνατος, διότι τό έξάρθρημα περικαλύπτεται υπό νεοπλάστου ίστοΰ και 
απαιτείται χειρουργική πλέον έπέμβασις.

Διά τά διαστρέμματα έφαομόζομεν μόνον έπίδεσιν, άκινησίαν έπί τινας ημέ
ρας, θερμά λουτρά κλπ. Τά συνηθέστερα τούτων έπέρχονται εις τάς ποδοκνημικάς 
και πηχεοκαρπικάς άρθρώσεις.

β) Μεταφορά άσθενοΰς διά φορείου
Έ πί όλθ-jv των άναφερθέντων ανωτέρω σοβαρών τραυματισμών, ώς μεγάλα 

αίμορραγοΰντα τραύματα, τραύματα θώρακος καί κοιλίας, κατάγματα κάτω άκρων,

Εΐκ. 32. Μεταφορά τραυματίου έπί τω ν χειρών

έξωτερικάς ή έσωτερικάς αιμορραγίας κλπ., ό πάσχων δέον νά. μεταφέρεται άπα- 
ραιτήτως έπί φορείου εις τό πλησιέστερον νοσοκομεϊον.

Διά τήν άρσιν καί τοποθέτησιν τοϋ πάσχοντος έπί τοϋ φορείου ή κλίνης τίνος 
απαιτούνται τρεις τραυματιοφορείς καλώς έκπαιδευμένοι. Ούτοι γονατισμένοι 
προς τό αύτό μέρος τοϋ πάσχοντος, ώστε ό ένας νά εύρίσκεται εις τό ΰψος τοϋ 
θώρακος, ό έτερος εις τό ύψος τών γλουτών καί ό τρίτος τών κνημών. Είς την 
θέσιν αυτήν ευρισκόμενοι έφαρμόζουν λαβήν καί μέ ταυτόχρονον προσπάθειαν ήμι- 
σηκούνονται, οιοτε μέ δευτέραν κίνησιν νά ϊστανται όρθιοι, χωρίς νά προκαλέσουν 
διά της αποτόμου έγέρσεως έπιβλαβεΐς ταλαντεύσεις τοϋ σώματος τοϋ πάσχοντος. 
’Εκ τής όρθιας ταύτης θέσεως έκκινοϋντες μέ ταυτόχρονον βήμα,έναποθέτουν τοϋτον 
έπί τοϋ φορείου.

Τό φορεϊον σηκώνουν δύο ή τέσσαρες τραυματιοφορείς, οΐτινες βαδίζουν 
με σύγχρονον βήμα προς άποφυγήν ταλαντεύσεων. Έ π ί ανωφερούς δέ δρόμου ή 
ανόδου κλίμακος πρέπει νά προηγείται τό μέρος τοϋ φορείου όπου βρίσκεται ή 
κεφαλή δι’ εύνοήτους λόγους, προκειμένου δέ νά βαδίσουν έπί κατωφερούς δρόμους 
ή καθόδου κλίμακος πρέπει νά προηγείται τό προς τούς πόδας μέρος τοϋ φορείου.

Έ πί ελαφρών δέ περιπτούσεων ή μεταφορά δύναται νά γίνη έπί τών ώμων 
(καβάλα) ή έπί τών χειρών συναρμολογημένων έν ε’ίδει καθίσματος.
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Είκ. 34. "Αρσίζ τραυμστίου καί τοποθέτησίζ έττί φορείου
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Είκ. 35. Μεταφορά τραυματίου άνευ φορείου
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'Όταν δεν ΰπάρχη φορεϊον ή δέ κατάστασ'.ς είναι βαρεία, ή μεταφορά δύναται

Είκ. 37. Μεταφορά τραυματίου έπΙ κλίμακοξ

Εϊκ. 38. Μεταφορά τραυματίου 
έττί ράχεως

νά γίνη επί κινητής κλίμακος (σκάλας) ή 
καρέκλας τινός.

ματίου διά υά περιπατήση 

έντδς κουβέρτας ή καί έν άνάγκη επί

Υ . ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΡΥΟΠΑΓΗΜΑΤΑ

Τδ σώμα τοϋ ανθρώπου έκτος των κακώσεων τάς όποιας ύφίσταται διά 
διαφόρων οργάνων, ύπόκειται καί εις άλλας βλάβας τη έπιδοάσει διαφόρων χη-



ΕΓρώται βοήθειαι καί στοιχεία υγιεινής 2051

μικών ούσιών ή καί φυσικών αιτίων (θερμότης—ψύχος). Τάς βλάβας ταύτας τάς 
διακρίνομεν εις δύο είδη : Ε γ κ α ύ μ α τ α  καί Κ ρ υ ο π α γ ή μ α τ α .

1) Ε γκαύματα . "Εγκαυμα καλείται ή βλάβη των ιστών τού σώματος, ή 
οποία προκαλεΐται έκ τής έπιδράσεως υψηλής θερμοκρασίας.

Ταϋτα διακρίνομεν εις θ ε ρ μ ι κ ά ,  τά προκαλούμενα άπό πάσης φύσεως 
θερμαντικού τίνος άντικειμένου (στερεόν, υγρόν, άέριον....), είτε δι’ άμέσου έπι- 
δράσεως, είτε δι’ άκτινοβολίας, καί εις χ η μ ι κ ά ,  τά προκαλούμενα άπό χημικάς 
ούσίας (υδροχλωρικόν οξύ, νιτρικόν οξύ, ποτάσσα κλπ .).

Τά εγκαύματα άναλόγως τής βλάβης πού προξενούν εις τούς ιστούς τά διαι- 
ρούμεν εις έγκαύματα π ρ ώ τ ο υ ,  δ ε υ τ έ ρ ο υ  καί τ ρ ί τ ο υ  β α θ μ ο ύ .

Τά τού πρώτου βαθμού χαρακτηρίζονται άπό την έρυθρότητα, τον πόνον καί 
τό έλαφρό πρίξιμο.

Τά τού δευτέρου βαθμού παρουσιάζουν όλα τ’ άνωτέρω φαινόμενα εις μεγαλυ- 
τέραν έντασιν, άλλά καί επί πλέον φυσαλίδας (φούσκες) πλήρεις διαυγούς ύγροΰ.

Τά τού τρίτου βαθμού παρουσιάζουν μεγαλυτέρας βλάβας τών έν τώ βάθει 
ιστών, ενίοτε δέ καί άπανθράκωσιν άύτών. 'Η άπανθράκωσις γίνεται καί ολοκλή
ρου τού σώματος, όπως συμβαίνη σέ πυρκαϊές καί ηλεκτροπληξίες.

Π α ρ ο χ ή  β ο ή θ ε ι α ς  : Έ π ί φλεγομένου ανθρώπου άπό εύφλέκτους 
ΰλας (βενζίνη, οινόπνευμα κλπ.), ή ταχύτερα κατάσβεσις τών φλογών έπιτυγχά- 
νεται διά τής άμέσου περιτυλίξεως τού φλεγομένου σώματος διά κουβέρτας, σιν- 
δονίου, καί οίουδήποτε υφάσματος. Μετά δέ την κατάσβεσιν τών φλογών άπομα- 
κρύνουμε τά ήμικαυμένα ένδύματα μετά μεγάλης προσοχής τεμαχίζοντες ταΰτα 
διά ύαλλιδίου, έπειτα καθαρίζουμε τό έγκαυμα διά βορικούχου υδατος ή άλλου 
τινός καί άλοίφουμε την επιφάνεια δι’ οίασδήποτε ελαιώδους ή λιπαράς ούσίας ώς 
βαζελίνης, λίπους, λινελαίου, ελαίου κλπ. καί έν τέλει καλύπτουμε διά γαζών έάν 
υπάρχουν, άλλως μέ σινδόνι ή ότι άλλο καθαροπλυμένο (μέ μπουγάδα). "Οπου 
υπάρχουν φυσαλίδες θά τάς κεντήσουμε προς τό κατώτερο μέρος, ώστε νά τρέξη 
τό υγρό, ούδέποτε όμως θά άφαιρέσουμε την επιδερμίδα, διότι τότε θά δημιουρ
γήσουμε τραυματικήν επιφάνειαν έκτεθειμένην εις μόλυνσιν. Επίσης χορηγούμε 
άφθονα ύγρά (λεμονάδες, πορτοκαλάδες....), κατά τών πόνων άσπιρίνη κλπ.

Έάν τό έγκαυμα είναι έκτεταμένον καί καταλαμβάνει τό 1 )3 τού σθύματος 
τότε ό άνθρωπος διατρέχει τον κίνδυνον νά άποθάνη, διότι σταματά ή άδηλος 
άναπνοή, επέρχεται άπόφραξις τών νεφρών κλπ.

2) Κρυοπαγήματα. Ταύτα προκαλούνται συνεπεία έπιδράσεως ύπερβολι- 
κοΰ καί διαρκούς ψύχους έπί ώρισμένων μελών τού σώματος τά όποια είναι ,έκ- 
τεθειμένα (τά άκρα τών χειρών καί ποδών, τό άκρορρίνιον καί τά πτερύγια 
τών ώτων). Ό  άνθρωπος δύναται νά πάθη καθολικήν ψΰξιν καί ν’ άποθάνη, όταν 
εύοεθή έν μέσω χιονοθυέλλης καί καταχωθη ύπό χιόνος (όρειβάται, έκδρομεϊς....).

Το κρυοπάγημα οφείλεται εις τήν παρατεταμένην σύσπασιν τών αγγείων, 
λόγω τής οποίας παρακωλύεται ή κυκλοφορία τού αίματος.

Τά κρυοπαγήματα διακρίνουμε εις π ρ ώ τ ο υ ,  δ ε υ τ έ ρ ο υ  καί τ ρ ί 
τ ο υ  β α θ μ ο ύ .

Τά τού πρώτου βαθμού, διακρίνονται άπό τήν κοκκινίλα, τή φαγούρα καί τό 
πρίξιμο. Χιονίστρες είναι κρυοπάγημα πρώτου βαθμού.

Τά τού δευτέρου βαθμού, χαρακτηρίζονται άπό τά αυτά φαινόμενα, άλλά είς 
μεγαλυτέραν έντασιν. Έ π ί πλέον δέ παρατηρεΐται φούσκα πλήρης ύγροΰ, τό όποι
ον ευκόλως μεταβάλλεται είς πύον. 'Ο άσθενής τότε πρέπει νά μεταφερθή άμέσως 
είς νοσοκομείου διά θεραπείαν, καθ’ όσον πάσα έπιβράδυνσις δύναται νά συντελέση 
είς έπιδείνωσιν τής καταστάσεώς του.

Τά τού τρίτου βαθμού, χαρακτηρίζονται άπό νέκρωσι τών ιστών, κάκοσμον
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πυόρροιαν καί άπόπτωσιν των δακτύλων. Τό στάδιον τοΰτο χαρακτηρίζει ή γ ά γ 
γρ α ινα  καί επιβάλλεται άμέσως ό άκρωτηριασμός.

Ποιοι προσβάλλονται άπό κρυοπαγήματα ;
Κυρίως οί στρατιώται, οί όπρΐοι εΰρίσκονται εις την πρώτην γραμμήν των πο

λεμικών έπιχειρήσεων καί οί όποιοι είναι έκτεθειμένοι ύπό την διαρκή έπίδρασιν του 
ψύχους.

Τρόπος π ρ ο φ υλά ξεω ς . Διά την προφύλαξιν άπαιτεΐται συχνή άλλαγή 
των βρεγμένων καλτσών, έντριβή τών άκρων διά καμφορούχου έλαίου, οινοπνεύ
ματος καί δι’ ειδικών άλοιφών. Έπάλειψις τών άρβυλών διά λιπαράς ουσίας (γρά
σο) διά νά μή συμποτίζωνται άπό τά νερά καί τις λάσπες. ’Απαγορεύονται οί 
γκέτες, διότι μέ αύτές εμποδίζεται ή κυκλοφορία τοϋ αίματος. ’Απαγορεύεται ή 
θέρμανσίς τών άκρων σέ θερμάστρα ή οπού άλλου. ’Επιπροσθέτους χορηγούνται 
θερμαντικαί τροφαί, ώς καρύδια, φουντούκια, σϋκα, σταφίδες, οίνοπνευματώί η 
ποτά, ώς κονιάκ, κρασί καί θερμά εγχύματα.

’•Επί καθολικής ψύξεως γίνεται έντριβή μέ χιόνι κατ’ άρχάς καί ταυτοχρό
νους μεταφέρεται είς δωμάτιόν άνευ θερμάνσεως, ένθα επαναλαμβάνονται αί έν- 
τριβαί δι’ οινοπνεύματος μετά μάλλινου υφάσματος. ΕΙτα σκεπάζουμε αύτόν διά 
κλινοσκεπασμάτων, χορηγοϋμεν κονιάκ καί θερμά εγχύματα (καφέ, τσάι) κ.λ.π.

ΥΙ. ΛΙΠΟΘΥΜΙΑ

'Η λιποθυμία χαρακτηρίζεται άπό τήν άπώλειαν συνειδήσεως καί αισθήσε
ων, ήτις οφείλεται είς στιγμιαίαν άναιμίαν τοϋ έγκεφάλου, τοϋ αίματος συρρεομέ- 
μένου έντός τών άγγείων τών διαφόρων σπλάγχνων, έν άντιθέσει προς τάς λιποθυ
μίας τάς όφειλομένας είς έσωτερικάς ή έξωτερικάς αιμορραγίας.

Τά α ίτ ια  τά προκαλοϋντα τήν λιποθυμίαν είναι διάφορα, ώς φόβος, πόνος, 
λύπη, ένίοτε καί χαρά, ή θέα αίματος, ή όσμή αίθέρος κ.λ.π.

Τά σ υ μ π τώ μ α τα  τής λιποθυμίας είναι ώχρότης τοϋ προσώπου, άναστροφή 
τών βολβών τών οφθαλμών, πτώσις, έξασθένησις τοϋ σφυγμού μέχρι τελείας άσ- 
φυγμίας καί έλάττωσις τής άναπνοής μέχρι τελείας άπνοιας.

Παροχή βοήθειας. Τον λιπόθυμον ξαπλώνουμε ούτως ώστε ή κεφαλή νά 
εύρίσκεται χαμηλότερα τοϋ όλου σώματος, ϊνα τό αίμα μεταφερθή εύκόλως είς τον 
έγκέφαλον. Συγχρόνως χαλαρώνουμε τά ένδύματά του, ραντίζουμε τό πρόσωπόν 
του δι’ ΰδατος, επιφέρουμε έλαφρά ραπίσματα έπί τών παρειών, τον μυρίζουμε μέ αι
θέρα, κολώνια, ξύδι κ.λ.π. ’Επί παρατεταμένης λιποθυμικής καταστάσεως, δέον νά 
καλείται ιατρός.

Πλήν τής συνήθους λιποθυμίας έχομεν καί άλλην βαρυτέραν τοιαύτην, τήν 
καρδι ακήν  λιποθυμίαν ή συ γ κ οπήν ,  ήτις παρατηρεΐται έπί καρδιοπαθών.

Έ π ί τής κ α τ α π λ η ξ ί α ς  (σόκ), τά λιποθυμικά φαινόμενα είναι λίαν έντονα 
παρατηρεΐται δέ έπί βαρέων τραυμάτων ιδίως τής κοιλίας.

’Άλλαι καταστάσεις παρόμοια», μέ τήν λιποθυμίαν, χωρίς όμως νά είναι λιπο
θυμία είναι:

1) Ή  υστερία . Αυτή είναι πάθησις τών γυναικών σπανιώτατα δέ παρατηρεΐ- 
ται καί έπί άνδρών. Είς τήν υστερίαν υπάρχει άπώλεια συνειδήσεως- καί αισθήσε
ων, αντί δέ τής ώχρότητος τοϋ προσώπου υπάρχει έρυθρότης. Ή  άναπνοή καί ό 
σφυγμός ώς έπί τό πλεΐστον είναι κανονικά, είς βαρείας δέ περιπτώσεις παρουσιά
ζονται σπασμοί τού σώματος καί κραυγαί συνσδευόμεναι άπό γέλοιο ή κλάψιμο, έ
νίοτε δέ καί παρατεταμένη υπνηλία, ό υστ ερ ι κός  ύπνος  λεγόμενος.

(Συνεχίζεται)



ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ

Ό φίλος μου ό Μπάμπης
Τον θυμάμαι τόσο καλά....Λες κι’ ήτανε χθες που μιλούσαμε, διαβάζαμε, 

ονειροπολούσαμε, κόβαμε βόλτες τα βράδυα....
Τον θυμάμαι και ή μορφή του χρόνια καί χρόνια τώρα μοϋ κάνει συν

τροφιά, μοϋ γεμίζει μ’ αισιοδοξία τις μελαγχολικές στιγμές, μοϋ δίνει θάρρος 
για τό δύσκολο άνήφορο τής ζωής. 'Η Ζωή μάς είχε τόσο στενά δεμένους τον 
ένα κοντά στον άλλο. Μαζί παίξαμε τά πρώτα παιδιάστικα παιγνίδια, μαζί άντι- 
κρύσαμε τό άγαθό, άλλά καί αύστηρό βλέμμα τοϋ Δασκάλου, μαζί κατόπιν πήγα- 
γαμε καί στο Γυμνάσιο.

Τις λύσεις στά δύσκολα προβλήματα τής ζωής των 18 χρόνων μας, μαζί 
προσπαθούσαμε νά τις βρούμε. Καί πρέπει νά ομολογήσω ότι, πάντοτε βρίσκαμε 
τή λύση, άλλά σχεδόν πάντοτε υπερτερούσε ή γνώμη έκείνου. Τήν έβλεπα φρό
νιμη, ή φαντασία του μοϋ φαινόταν γόνιμη, έποικοδομητική. Γι’ αύτό καί άσπα- 
ζόμουν πάντοτε τή γνώμη του. Λέγω π ά ν τ ο τ ε ,  χωρίς βέβαια καί νά έννοώ τό 
άπόλυτο. Γιατί σέ πολλές περιπτώσεις, άντέτεινα καί τή δική μου γνώμη, τά 
δικά μου έπιχειρήματα, τά δχι μου. Γρήγορα όμως όλα τοΰτα κατέπιπταν σάν 
χαρτονένιος πύργος, παρασυρόμουνα καί άσπαζόμουν τή γνώμη του, εόρισκα τήν 
ιδέα του καλή, τή λύση πού προέτεινε λογική...

«Λένε, μοϋ έλεγε τακτικά, ότι πρέπει νά κάνουμε παρέα μόνο μέ άνθρώπους 
» άνωτέρους μας πνευματικώς καί ήθικώς. ’Έτσι θά έξυψωθοϋμε.,,.Θά μπορέσουμε 
» νά μάθουμε πολλά πράγματα. Γιά σκέψου το όμως λιγάκι αύτό. Γιά βασάνισέ 
)) το. Παράδειγμα : ’Εγώ, πηγαίνω πάντοτε μέ άνθρώπους άνωτέρους μου, πιό 
» μορφωμένους...Μά αύτοί, πιστεύοντας ότι πρέπει νά πηγαίνουν μ’ άνθρώπους 
» άνωτέρους των μόνο, μέ περιφρονοΰν εμένα όπως καί γώ περιφρονώ τούς κα- 
» τωτέρους μου. Σκέψου λοιπόν ότι έάν ό κόσμος πιστέψη στή θεωρία αύτή, 
» ό καθένας μας θά βρίσκεται πάντοτε μονάχος του! ’Έτσι είναι! 'Η θεωρία αύτή 
» λοιπόν ισχύει όχι γιά όλους, άλλά γιά τούς λίγους πού θά τή ξέρουν. Γ ιατί 
» άν τή μάθουν όλοι καί αν προσπαθήσουν νά τήν έφορμόσουν, τότε θά συμβή 
» αύτό πού σοΰ ε ίπ α ! Θά μείνη ό καθένας μας μόνον μέ τον εαυτό του! Γι’ αύτό 
» μήν τά πιστεύεις αύτά πού λένε. Πήγαινε μέ όλους. Καί μέ κατωτέρους σου στο 
» πνεϋμα καί στή δύναμη καί μέ άνωτέρους σου...’Έτσι θάχουμε τήν ίσσοροπία... 
)) Κάτι θά δώσης, κάτι θά πάρης.,.Αύτή είναι ή άποστολή μας στον κόσμο τών 
» άνθρώπων........».

Μαζί λοιπόν, οί δυό μας, άνεβαίναμε συνεχώς. Λαχανιάζαμε βέβαια κάπου- 
κάπου, μά κατόπιν άπό μιά γρήγορη καί προσωρινή άνάπαυλα, συνεχίζαμε πάλιν. 
«Πρέπει νά ξεκινήσουμε γιά τήν κορυφή, γιά νά φθάσουμε στή μέση τουλάχιστον», 
μουλεγε συχνά. «Δέν ξέρεις πόσο ώραΐο είναι αύτό. Ξεκινάς γιά τήν κορυφή, όρα- 
» ματίζεσαι, τό άποφασίζεις γιά νά φθάσης, καί ξεκινάς μέ τις πιό άγαθές ελπίδες. 
» Ε ! Μπορεί τότε στή μέση τοϋ δρόμου νά κουρασθής, νά λαχανιάσης πολύ, πάρα 
» πολύ, νά μήν σέ ύπακούουν τά πόδια σου, ή θέλησίς σου. Καί νά σταματήσης
» στή μέση! Πρόσεξε όμως κάτι....Γιά σκέψου το! Έφθασες στή μέση!.......
» Δέν είναι καί μικρό πράγμα αύτό...“Αν όμως ξεκινούσες γιά τήν μέση, καί συνέ- 
» βαίνε νά κουρασθής, νά έξουθενωθής ψυχικά καί σωματικά πριν φθάσης καν 
» στο προορισμό σου, τότε θάμενες στήν αρχή! Στούς πρόποδες !...Στούς πρόποδες 
» δέν άρμόζει στον άνθρωπο τό μυαλωμένο νά κάθεται. Γι’ αύτό λοιπόν, ξεκίνα 
» γιά τήν κορφή, πίστεψέ το αύτό, συνειδητοποίησέ το καί νά είσαι βέβαιος ότι μιά 
» μέρα θά φθάσης !....Μά, άν σοΰ τύχουν πολλά, πάρα πολλά εμπόδια καί παραμείνης 
» στή μέση, πάλι κάτι κατώρθωσες! Προσοχή όμως. Άπόφευγε τούς πρόποδες!..!.»
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Χωρίσαμε για λίγον καιρό όταν κληθήκαμε νά υπηρετήσουμε τήν πατρίδα. 
’Ένα πρωϊνό όμως, πήρα ένα γράμμα του καί ή επικοινωνία μας άποκαταστάθηκε. 
Μου μιλούσε στο γράμμα του έκεΐνο για τό σαλπιγκτή του Λόχου του. Είχε τή 
γνώμη, έλεγε, πώς ήταν ένας μεγάλος μουσικός! Καί στήριζε τή θεωρία του αυτή 
στο ότι μόλις φυσσοϋσε στή σάλπιγγα καί έβγαιναν οί πρώτοι ήχοι, δλο τό στρατό
πεδο σηκωνόταν στο πόδι, τα πόδια στροβιλίζονταν στις σκάλες πιο γρηγορώτερα 
κ ι’ άπ’ τό πιο πυκνόνοτο βαλς του Στράους!.....

Τοϋ άπήντησα μιλώντας του για τή θεωρία τοϋ Δεκανέα μου, κατά τήν οποίαν 
«...όταν κρατάς τό δπλο σου δρθιο, τό τοιοΰτον στηρίζεται εις τούς δύο ο ν υ ξ ...»

Κατώρθωσε νά έπιτύχη μιά μετάθεση καί νάρθη στήν πόλι δπου υπηρε
τούσα. Τό πρώτο πού πρόσεξε καί μοΰκανε δριμύτατες παρατηρήσεις, ήταν τό δτι 
φορούσα τό δίκωχο στραβά. ’Έμαθα λοιπόν νά τό βάζω καί γώ ίσια, μιας καί 
μοΰλεγε συχνά. «Τό στέμμα νά στέκεται όλόρθιο... Δείχνει έτσι άνθρωπο εύθύ 
καί δχι...πλαγιορρέποντα....»

Τά δειλινά συνηθίζαμε νά κόβουμε βόλτες στήν κεντρική πλατεία τής πό- 
λεως καί νά συζητάμε γιά τό μέλλον. Κάποτε δεν άνθεξα στον πειρασμό καί πέ- 
ταξα ένα κοπλιμέντο σέ μιά όμορφη κοπέλλα πού περνούσε δίπλα μας. 'Ο φίλος 
μου στήν αρχή γέλασε, κατόπιν δμως συνωφρυώθηκε καί άπότομα μοΰ λέει : 
«'Η  μανία νά μιλάνε στις γυναίκες στο δρόμο, είναι μιά πολύ παλαιά συνήθεια, 
» παμπάλαια θάλεγε κανείς καί άποτελεΐ μίαν άπόλαυση γιά τό θηλυκόκοσμο. 
)) Κύτταξε κάτω άπ’ τον μεγάλο πλάτανο. Είναι δυο σεμνότυφοι έρωτευμένοι, οί 
» καθιερωμένοι πλέον Εκείνος καί Εκείνη. Κάθονται στον πλάτανο δπως καί 
» κάτω άπ’ τις σκιερές άλλέες τού πάρκου, στις καρέκλες, άντίκρυ, άντίκρυ.... 
» Δίπλα τους ύπάρχει μιά άδεια καρέκλα, δπου—ύποτίθεται—κάθεται ένας φανταστι- 
» κός τρίτος....Εΐναι μιά ευγενική δσον καί συγκινητική παραχώρηση στήν κοινή 
»  γνώμη....Νά κι’ ένας νέος άνδρας γεμάτος ύγεία καί δροσιά. Μεγάλα άμυγδα- 
»  λωτά μάτια, άλλά μεγάλα έπίσης πόδια. Ξέρεις τί χρησιμεύουν καί τά δύο, ή 
»  μάλλον καί τά τέσσερα;... Τά μέν μάτια γιά νά βλέπη καλύτερα τή γυναίκα, τά δέ 
» πόδια γιά νά φθάνη γρηγορώτερα κοντά της..... »

’Απορούσα κι’ έννοιωθα πολλές φορές τό άδικο γιά τις παράξενες ιδέες 
του, γιά δλα τούτα πού μοΰ έκανε τις παρατηρήσεις. Εΰρισκα δμως κατά βάθος 
πώς είχε δίκηο. Γι’ αύτό καί δέν θύμωνα μαζί του.

'Ένα βράδυ άκούσαμε άπό τό ραδιόφωνο πώς θά γινώμαστε πολίτες. « ’Απο
λύονται κατόπιν διαταγής τού 'Υπουργού Εθνικής Άμύνης οί συμπληρώσαντες..... »

’Αναστατώθηκε τό στρατόπεδο! Δίκοχα χοροπηδούσαν στον άέρα, καραβάνες 
άνέμιζαν. Έφθασε τρέχοντας καί προτού άνοίξει τό στόμα του, σάν νά προαισθανώ- 
μεθα τον Φιλιππικό του, ζαρώσαμε δλοι δπως σέ στιγμές μεγάλης δυστυχίας.... 
«Φτωχοί! ’Επιπόλαιοι!, μάς άποπήρε. Τόση χαρά δέν δικαιολογεί τίποτα τό 
» άνθρώπινο ! Φεύγουμε. Καί λοιπόν ; .......».

«Κι’ έσύ τόσο επιπόλαιος!»... Μέ ξεμονάχιασε καί μοΰ τάψαλλε άπ’ τήν καλή 
γ ιά  πολλή ώρα.......

Στήν ’Αθήνα θέσαμε τό ζήτημα επί τάπητος. Τί θά κάναμε στή ζωή ; Ποιο 
δρόμο θ’ άκολουθούσαμε ;

Πρώτος καί γρήγορος δπως πάντα στις άποφάσεις μου, δήλωσα τότε. « Ε 
γώ θά γίνω δάσκαλος. Θά γραφώ φέτος στήν ’Ακαδημία......

Άπόμεινε σιωπηλός κυττάζοντας βαθειά τά βουνά πού είχαν σκεπασθεΐ 
μέ μιά πυκνή ομίχλη. ’Έξαφνα άκοΰμε μιά φωνή δίπλα μας. Γυρίζουμε καί βλέ
πουμε μιά μητέρα νά τραβά άπ’ τό χεράκι ένα παιδί ίσαμε τεσσάρων χρόνων καί 
νά φωνάζη σ’ έναν άστυφύλακα «Κύριε πόλισμαν. Δέν μ’ άκούει τό παληόπαιδο 
καθόλου! Πάρτε το καί κλείστε το μέσα....»



'Ο φίλος μου ό Μπάμπης 2055

'Ο μικρός στέκεται μέ κατεβασμένα τ’ άθώα ματάκια του, βουβός, έτοιμος 
νά βάλγ] τα κλάμματα. Λες καί περιμένει την καταδίκη του....

Γαλήνιος, ήσυχος καί γελαστός εκείνος—ό άστυφύλακας—πιάνει τό μικρό 
αγγελούδι άπό τα δυό του χέρια. Σκύβει καί τό φιλεΐ στο μέτωπο καί ταυτο
χρόνους βγάζει άπ’ τη τσέπη του καί του δίνει κάτι καραμέλλες.....Βλέπουμε
τότε τό μικρό εκείνο πλασματάκι ν’ άνοίγη διάπλατα τα δακρυσμένα ματάκια του, 
νά παίρνη τό προσωπάκι του μιαν άγγελική δψι, χαρούμενη, καί ν’ άγκαλιάζη με 
τ ’ άπαλά χεράκια του τον άστυφύλακα κι’ άπό τά δυό του πόδια....Χτυπούσε τά 
ποδαράκια του στο χώμα καί φώναζε ευτυχισμένο, χτυπώντας τά χεράκια του έτσι, 
πού δήλωνε στη μητέρα του δτι τήν εκδικήθηκε....«Δεν μέ δέλνει ό κ. Άτυφύλακας, 
δέ μέ δέλνει....Μ’ άγαπάει!..... Καί γώ τον άγαπάω......

Ντροπιασμένη ή μητέρα του, σκύβει τό κεφάλι, παίρνει τό γυιό της άπ’ τό
χέρι κι’ άπομακρύνεται μ’ άργά βήματα, βαθειά σκεπτική.....Τό παιδάκι άνεμίζει
τό χεράκι του καθώς άπομακρύνεται καί φωνάζει.

« ’Αντίο, ’Αντίο κύλ-Άτυφύλακα. Τά μαμά μου νά βάλης μέσα..... ».
«—Πάμε, λέω στο φίλο μου. Τί περιμένουμε; Τί θά γίνης έσύ λοιπόν ;
«—'Οπωσδήποτε ’Αστυνομικός! Τίποτα άλλο...
«—Σοβαρολογείς ;
«—Θ’ άρχίσω έγώ τό έργο μου λίγο πιο κάτω άπό κεΐ πού θ’ άρχίσης έσύ. 

» Άπό έκεϊ πού ό άνθρωπος στέκεται έρμαιος τών κοινωνικών επιδράσεων...Άπό 
» κεΐ πού τό σχολειό άκόμα δέν μπορεί νά κάνη τίποτα...».

Βαδίζαμε άμίλητοι, σκεπτικοί, σάν ύπνωτισμένοι. Νοιώθουμε κάτι χέρια νά 
μάς συγκρατοΰν καί μιά εύγενική φωνή νά μάς λέη. «Μή βαδίζετε άφηρημένοι 
κύριοι. Δέ βλέπετε τό τραίνο πού έρχεται καταπάνω σας;»

’Οπισθοχωρούμε μέ φρίκη καί μόλις κατορθώνουμε νά στηριχθοΰμε στις 
μύτες τών ποδιών μας. 'Ορμητικό σάν χείμμαρος πέρασε άπό μπροστά μας τό 
τραίνο, πού παρά λίγο θά μάς συνέθλιβε....'Ένας άστυφύλακας μάς κυττούσε χαμο
γελαστός, κουνώντας συνάμα τό κεφάλι του. Εύτυχώς πού σωθήκαμε....

Τώρα είχα άπομείνει έγώ σκεπτικός. Αύτός μέ κύτταζε καί χαμογελούσε. 
Άπό τότε πού νοιώσαμε μαζί τή ζωή, τά λόγια του άσκοΰσαν μιάν έπιρροή άκα-, 
τανίκητη στο είναι μου. Καί πάντοτε άσπαζόμουν τή γνώμη του. Πριν χωρίσουμε 
στο σταυροδρόμι, τού λέγω.

« —Ξέρεις, μετάνοιωσα. Θά σ’ άκολουθήσω καί τώρα... Θά γίνω καί γώ  
άστυνομικός...»

Χωρίσαμε. Τον κύτταξα καί είδα ένα ευτυχισμένο δσο καί ικανοποιητικό 
χαμόγελο νά διαστέλλη τά χείλη του.....

Στή Σχολή μοιάζαμε σάν έκεΐνα τά δέντρα πού, ένώ τά κλάδεψες καί τά πό
τισες, πέταξαν πυκνές πράσινες τούφες καί άπλωσαν βαθειά στή γη τις ρίζες 
τους. Μοιάζαμε σάν τά δένδρα πού τά κλαδιά τους δλο καί μεγαλώνουν, ρουφούν 
τον ήλιο, τή ζωή, χαίρονται τον. κόσμο καί βγάζουν καρπούς. "Ομως άγουρους
άκόμη καρπούς. Σάν σέ μικρογραφία.....  Έ κεϊ ήτανε ή Ά νοιξίς μας. Δέν άργησε
δμως νάρθη καί τό καλοκαίρι. Τότε πού τά φρούτα ώριμάζουν καί γεμίζουν γλυ
κούς, θρεπτικού: χυμούς καί προσφέρονται στον καλλιεργητή σάν πληρωμή για 
τούς κόπους του, τούς μόχθους του.......

Μεγάλη είναι τότε ή άγαλλίασις τού καλλιεργητή. Βλέπει δτι οί κόποι του 
δέν πήγαν χαμένοι....Καρποφόρησαν !.......

Σάν δμως καμμιά φορά δέν καρπήσουν τά δέντρα, ό καλλιεργητής στενοχωριέ
ται. Θυμώνει, άλλά περιμένει τον άλλο χρόνο νά τού δώσουν έσοδειές.Άν καί τον άλλο 
χρόνο έκεΐνα συνεχίζουν τήν άδιαφορία τους, τότε μ’ δλο του τό δίκηο θυμώνει στά σο
βαρά, άρπάζειτό τσεκούρι του καί γράφει έναν τραγικό έπίλογο. Πολύ δικαίως δμως...
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’Αλλά ξέφυγα. Φύγαμε λοιπόν άπό τό μεγάλο Φροντιστήριο σάν κοινωνικοί 
επιστήμονες καί άρχίσαμε τό μεγάλο έργο μας. ’Έργο τραχύ κατά πολλούς, απαλό 
σάν βελούδο κατ’ άλλους....Καί αύτοί οί άλλοι, πολλοί είναι, όπως καί οί πρώτοι.....

«—Ξέρεις, μοΰ λέει μιά μέρα ό φίλος μου. ’Από κείνη τή μέρα πού λίγο έλειψε 
» νά κατατσακιστοΰμε άπ’ τό τραίνο, κάτι άλλο έχει γεννηθεί μέσα μου. Νοιώθω 
)> σάν "Ηρωας! Τίποτα δεν μέ φοβίζει. Ούτε καί τό τραίνο πού τόσο πολύ φοβή- 
» θηκα κείνη τήν ήμέρα.,.Καί κάτι άλλο θέλω νά σοϋ πώ : Δεν ξέρεις πόση εύχα- 
» ρίστηση νοιώθω δταν κάνω μιά καλή πράξη. Καί δλη μας ή ζωή τώρα είναι 
» γεμάτη άπό καλές πράξεις. ’Αρκεί νά τό θελήσουμε. 'Η δουλειά μας προβλέπει 
» μόνο καλές πράξεις. Βοηθάς ένα γέρο, έναν άνάπηρο. Συμβουλεύεις έναν παρα- 
» πλανημένο ποιο δρόμο θ’ άκολουθήση δταν βρίσκεται σ’ ένα σταυροδρόμι καί 
» κυττα εκστατικός, άνήμπορος νά βρή μόνος τό δρόμο του.... 'Υποδεικνύεις σ’ 
» έναν άνθρωπο τό δρόμο πού θά πάρη γιά νά βγή στο ’Αστυνομικό κατάστημα δπου 
» θά βρή τή λύση δλων των προβλημάτων πού τον άπασχολοϋν, άφοΰ εσύ δέν 
» μπόρεσες νά τον διευκολύνης μόνος σου. Είσαι οδηγός, μεγάλος οδηγός των 
» πάντων στη ζωή....Δέν σ’ εύχαριστεΐ αύτό ; Δέ νοιώθεις περηφάνεια πάντοτε, 
» ύστερα άπό κάθε σου ένέργεια πού δπως είπαμε είναι καί μιά καλή πράξις ; 
)> Λένε τά βιβλία καί διακηρύσσουν οί άνθρωποι πού γνωρίζουν πολλά, δτι ή δουλειά 
» πού κάνεις πρέπει νά σ’ ευχάριστή. Καί δταν ή δουλειά σου είναι εύχάριστη 
)) σέ σένα, μπορείς νά θαυματουργήσης! ’Αλλοίμονο σέ κείνον πού κάνει τη δου- 
» λειά του άπό άνάγκη, μέ την ιδέα δτι κάνει μιάν άγγαρεία μόνον καί τίποτα
» άλλο..... Έ ! Αύτός είναι δυστυχισμένος, καταδικασμένος. Ποτέ δέν θά έπιτύχη
» στη δουλειά του, ούτε καί στή ζωή. ’Ενώ εμείς....))

Συμφωνούσα καί θυμόμουνα τά λόγια του γιά πολλές ώρες, γιά πολλές μέρες, 
γιά πολλά χρόνια....'Ως σήμερα καί ώς δτου θά ζώ.

« —’Έχεις διαβάσει βιβλία τού Λάο-Τσέ;» Τον ρώτησα ένα δειλινό μόλις 
τελειώσαμε υπηρεσία.

Δέν μοΰ άπάντησε. Τον είδα νά κυττάζη τό μαύρο καπνό πού έβγαινε άπ’ τή 
καπνοδόχο ενός τραίνου πού περνούσε κείνη τήν ώρα. 'Ο ήλιος είχε γείρει καί 
πλησίαζε μέ τις χρυσωμένες άκτίνες του τή ράχη τού βουνού. 'Ύστερα άπό λίγο 
χάθηκε καί άφησε μιά κοκκινωπή άνταύγεια, πού έκανε τά σύννεφα νά μοιάζουν 
σάν χρυσωμένα.

*
*  *

Τήν άλλη μέρα βγήκε πάλι ό ήλιος. ’Απ’ τό παράθυρο τού σπιτιού πού κοι
μόμαστε φαίνονταν οί άνθισμένες τριανταφυλλιές, ή πλατεία τής συνοικίας μας 
πού ήτανε γεμάτη λουλούδια, καί στο βάθος, κάτω κεΐ, τά βουνά είχαν ξαπλώσει
καί χάζευαν κυττάζοντας τον ουρανό. Πίσω άπ’τά βουνά, ήταν ένα χωριό, χαμένο.....

«—Τί ιδέα έχεις γιά τή ζωή; μοΰ λέει κυττάζοντας ένα κίτρινο πουλάκι πού 
» τιτίβιζε χαρούμενο. Σοΰ φαίνεται δτι είναι δπως τή θέλουμε ή καλύτερη άκόμα...

«—Μάλλον χειρότερη άπ’ δτι τήν θέλουμε, άποκρίθηκα. Ποτέ δέν μάς εύχα- 
)) ριστεΐ τό δτι έχουμε. Ζητάμε δλο καί πιο πολλά, δλο καί παραπανίσια άπό κείνα 
)) πού μάς προίκισε ή φύσις κι’ ό Θεός. ’Έπειτα, γιά νάσαι ευχαριστημένος άπό 
»  τή ζωή, πρέπει νά έχης ή πολλά χρήματα ή πολλή γνώση. 'Π γνώση σού δίνει 
»  τή δύναμη νά φιλοσοφής τή ζωή, νά τήν βρίσκης ώραία, άσύγκριτα ωραία άπό τό
»  κάθε τ ί Τά χρήματα έξ άλλου, σοΰ δίνουν κι’ αύτά τή δύναμή τους γιά νά
» καταστήσης τή ζωή σου ευτυχισμένη....Γιά τον μέτριο άνθρωπο λοιπόν, ήζωή είναι
)) απλώς υ π ο φ ε ρ τ ή .  Καί εμείς είμαστε νομίζω μέτριοι.......

«—Λανθάνεις άγαπητέ μου. 'Οπωσδήποτε ή ζωή είναι ώ ρ α ί α ,  άνείπωτα 
)) ώραία'....Φτάνει νά τήν άγαπήσης. Νά αίσθανθής τήν άνάγκη της.... Νά τ ή
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« ζ ή σ η ς  δμως τή ζωή σου! Νά ταλαιπωρηθής, νά δούλεψης σκληρά, νά ύποφέ- 
»  ρης. Ν’ άγαπήσης καί ν’ άγαπηθής άπ’ τον άνθρωπο, νά χάρης τ ’ αγαθά τής 
«  ζωής, ν’ άγαπηθής απ’ δλον τον κόσμο πού σέ περιβάλλει....Αύτή είναι ή ζω ή ! 
)) Είναι καθήκον σου νά ζήσης τή ζωή δπως άρμόζη. Ν’ άγαπήσης προ παντός τον 
»  άνθρωπο καί ν’ άγαπηθής άπ’ αύτόν, σοϋ επαναλαμβάνω. Ξέρεις πώς το κατορ- 
» θώνεις αύτό ; Μόνο μέ καλές πράξεις ! ’Αλλά είπαμε, εμείς κάνουμε μόνον καλές 
»  πράξεις. Είναι ή δουλειά μας τέτοια. Γι’ αύτό λοιπόν μπορούμε νά πούμε δτι 
»  άγαπηθήκαμε άπ’ τον άνθρωπο. Άρα, έ π ι τ ύ χ α μ ε  στή ζωή....’Αρκεί νά 
3) μας βοηθήση κι’ ό Θεός λίγο....

«—Ό  Θεός βοηθά αύτούς πού βοηθούν τον έαυτό τους,...είπα.
«—Κι’ ό θάνατος ; Καλά γιά τή ζωή αύτά. Τί ιδέα λοιπόν έχεις γιά τό 

33 θάνατο ;.........
«—Ά σε με ήσυχον! φώναξα. Είναι νωρίς, πολύ νωρίς άκόμα νά μάς βασα- 

33 νίζη ένα τέτοιο θέμα. Είναι άνύπαρκτο αύτό τό θέμα γιά τήν ήλικία μας.....
«—Μμμμ..... Φυγοδικείς! ’Εδώ σέ θέλω!....Π ώς σοΰ φαίνεται λοιπόν ;
«—.....................
«—Πές μου λοιπόν! Τί σωπαίνεις ; φώναξε άγριεμένος.
«—Κρύος....πολύ κρύος.....
«—Καί πάλι λάθος έκανες. ’Αλλά τά λάθη είναι άνθρώπινα.... Κι’ οί μεγαλο- 

3) φυΐες, έκαναν καί κάνουν λάθη. Σκέψου δτι ό Πονσόν στέ Τερράϊγ, πατέρας
33 τού Ροκαμβόλ, ύπαγόρευε κάποτε στις τέσσερις γραμματείς του : «  Τό χέρι
33 μου ήταν κρύο, σάν τού φιδιού..... 33. Μία τον διέκοπτε τότε. «Λ ά θ ο ς κ. προϊ-
33 στάμενε.... >3. ’Εκείνος συνερχόταν τότε καί ύπαγόρευε πάλι : «....Στο κάθε του 
33 χέρι ό Νέγρος, κρατούσε ένα πιστόλι καί μέ τ ’ άλλο φώναζε δυνατά...... 33 «Λ ά 
ν θ ο ς ,  ξαναδιέκοπτε ή ίδια γραμματεύς του......

«"Ως που μιά μέρα τήν έδιωξε!....Αύτό ήταν φίλε μου τό μεγαλύτερο λάθος
33 του.....

« Καί σύ λοιπόν έκανες ένα μεγάλο λάθος. 'Ο θάνατος δέν είναι καθόλου 
33 κρύος. Είναι ζεστός....γλυκός....’Ιδίως δταν είναι σύντομος καί σχετίζεται μέ κάτι 
33 τό ύψηλό. Μέ τό καθήκον, ας πούμε. Πεθαίνοντας κανείς γιά τό καθήκον, πε- 
33 θαίνει εύτυχής. Πιο πολύ εύτυχισμένος δμως γίνεται δταν ό θάνατος είναι συνάμα 
33 καί σύντομος. Θυμάσαι δτι κάποιος Σοφός στήν άρχαιότητα, θεωρούσε τό σύν-
33 τομο θάνατο ώς τή μεγαλύτερη εύτυχία τής ζωής.....  Σ’ αύτό έγώ προσθέτω δτι
33 γίνεται άσύγκριτα καλλίτερος, πιο πολύ ευτυχισμένος ό θάνατος, δταν έρχεται 
33 μόνον πάνω στήν εκτέλεση τού καθήκοντος. Γιά τήν πατρίδα ας πούμε, γιά τή 
33 διάσωση ενός συνανθρώπου μας.....Τί λές ;.......

«—’Άσε με νά τά σκεφθώ καλά δλ’ αύτά, είπα.
«—Παράτα τις σκέψεις. Είναι δπως σοΰ τά λέω ! ’Έχω πεποίθηση σ’ αύτά 

33 πού άκουσες!......Νά τό τραίνο! "Ερχεται...... Πάμε νά τό δούμε άπό κοντά....33.

Τό τραίνο ήταν ψηλό, γύριζε κουρασμένο καί άγκομαχώντας καί δέν έβλεπε 
μπροστά του. Είχε μόνο μιά τεράστια πίπα, τή μπούκωνε καπνό καί τον καπνό 
τον σκόρπιζε ράθυμα.........

"Ενα κοριτσάκι πρόβαλλε άπό τ ’ άντικρυνό χαμόσπιτο. Πεταχτό, μέ ξέπλεχτα 
τ ’ άταχτα μαλλιά του καί μ’ ένα κανάτι στο χέρι, ώρμησε νά περάση πριν φθάση 
τό τραίνο. Μά σκόνταψε πάνω στις σιδερένιες ράγες, έσπασε τό κανάτι καί τά 
θρύψαλα σκόρπισαν....Κείνο παράμενε κατάκοιτο, χτυπημένο άπ’ τό πέσιμο, άνήμ- 
πορο νά σηκωθή καί νά φύγη.....

Τό τραίνο συνέχιζε τό δρόμο του χωρίς νά βλέπη τίποτα. Τά μάτια μας είχαν 
άνοίξει διάπλατα, γεμάτα φρίκη. Μόλις έκανα τή σκέψη νά ριχτώ γιά νά σώσω τό 
κοριτσάκι, μ’ έπιανε κρύος ίδρώς. Δέν θά πρόφθαινα! Τό τραίνο θά μέ συνέθλιβε....
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Πριν προφθάσω νά κάνω καμμιά κίνησι, τον βλέπω νά όρμοι καί νά πιάνη 
γερά καί μέ τα δυό του χέρια τό κοριτσάκι. Τό σηκώνει καί κάνει νά προχωρήση. 
Κείνη την ώρα φύσαγε δυνατός άέρας....Τό τραίνο άπήχε μόλις μερικά μέτρα.'Ο 
φίλος μου έβαλε δλη τη δύναμή του καί μ’ ένα πέταγμα, έπεσε σάν μαλακό κι’ 
άνάερο πούπουλο τό κορμάκι τοϋ κοριτσιού τρία - τέσσερα μέτρα μακρυά μου. 
’Εκείνος κατάπεσε μέ γδούπο, σύρθηκε λίγο, μά παρέμεινε άβοήθητος.....

Τό κορίτσι άνασηκώθηκε τότε έκειδά καί κύτταξε νά δή τον άέρα πού μόλις
προ ολίγων δευτερολέπτων τού άναστάτωνε τά μαλλιά.....Μά δεν είδε τίποτα....Τό
τραίνο φυσσώντας άέρα καί καπνό, πέρασε μ’ όλη του τή μεγαλοπρέπεια. 'Ο φίλος 
μου παρέμεινε—άθελά του βέβαια—πάνω στις ράγες, περιμένοντας τό μοιραίο....Τό 
τραίνο, χωρίς νά τον προσέξη καθόλου, πέρασε... Κάπνιζε όπως καί πρώτα τή πίπα 
του, κύλησε γιά τελευταία φορά τις ρόδες του καί πέρασε πάνω άπό τον άστυφύλακα 
άνετα - άνετα... Κείνος βέβαια, δέν έφερε καμμιά άντίρρηση... Δεν είπε τίποτα...

Τό συναίσθημα οτι κάτι τό τρομερό συνέβη έκανε τον κόσμο νά μαζευτή 
στο μέρος έκεϊνο. Περίεργο. Ένώ ώς τότε δέν υπήρχε ψυχή στον τόπο έκεϊνο, σέ 
λίγα δευτερόλεπτα μαζεύτηκαν πολλοί, πάρα πολλοί. Άπό σπίτια, από καταστή
ματα, άπό έργοστάσια, άπό σχολεία, όλο καί πετάγονταν καί όλο καί μεγάλωνε ό 
άριθμός των θεατών τού μακάβριου θεάματος. Τον σηκώσαμε δυό πολίτες κι’ έγώ 
καί τον μεταφέραμε σ’ έναν λουλουδιασμένο κήπο. Τό πώς τον μεταφέραμε, είναι 
άπλό, πολύ άπλό. Τρεις άνθρωποι πήραμε κι’ άπό ένα άνθρώπινο κομμάτι καί 
κεϊ, στον κήπο, τά βάλαμε έτσι όπως ήτανε καί προ τού δυστυχήματος........

Άπό τότε πού άρχισε τή συγκοινωνία τό τραίνο, δέν είχε γίνει κανένα δυ
στύχημα. Οί άνθρωποι τό καλοδεχόντουσαν καί τό κατευόδωναν, βγάζοντας τά μαν
τήλια τους. «Στήν εύχή τού Θεού. Κι’ αύριο μέ τό καλό..... ». Καί τό τραίνο έσκυβε
γιά νά περάσουν οί φωνές.........

Τώρα όμως, νά, γίνηκε τ ’ άναπάντεχο θάμα..... ’Εγκαίνια μέ αίμα καί σάρκες
αστυνομικού..........

Τό κοριτσάκι πού γλύτωσε καί πού γιά τή σωτηρία του θυσιάσθηκε ό ά/.η- 
σμόνητος φίλος μου, έφθασε στή σωρό τού πτώματος. ’Ένωσε τά δυό του χέρια, 
ύψωσε τά μάτια του στον ουρανό καί τά χείλη του ψιθύριζαν...."Γστερα ξέσπασε 
σέ λυγμούς πού τράνταζαν τό νεανικό του κορμί, άγκάλιασε τό πτώμα καί φώναζε, 
τραβούσε τά ξέπλεκα μακρυά του μαλλιά.......

Κανένας άπ’ ολο έκεϊνο τό πλήθος πού μαζεύτηκε δέν έμεινε άδάκρυτος.....
Μόνο έγώ δέν δάκρυσα, δέν έκλαψα καθόλου γιά τό χαμό τού φίλου μου. Αισθα
νόμουνα όμως ότι αν μπορούσα καί ’γώ νά κλάψω, θά ξαλάφρωνα, θά έννοιωθα 
καλύτερα...Λέγουν ότι ό βουβός πόνος είναι πιο χειρότερος άπό τά δάκρυα τά πολλά...

** *
Τά σύννεφα είχαν διαλυθεί. Τά φύλλα τών παραθύρων έκλεισαν. Ό  ήλιος 

πρόβαλλε άφθονος, λούζοντας μέ φώς τό νεκρικό φορείο πού μετέφερε τό πτώμα 
σ’ ένα δωμάτιο. Δίπλα, στο πλαϊνό δωμάτιο, ένας ιερωμένος προσευχόταν. Μαζί του 
ήταν καί τό κοριτσάκι πού γλύτωσε, μερικές γυναίκες, κάτι παιδιά....Οί άνδρες 
έστεκαν τώρα βουβοί, άνδρικά....

Δυό περιστεράκια γκρίζα, μέ ρόδινα πόδια, ήρθαν καί κάτσανε στο παρά
θυρο. Τά έδιωξαν, τά ξανάδιωξαν,.,.Μά αύτά ξανάρθαν.....Μιά καμπάνα σκόρπιζε
τούς ήχους της σ’ δλη τή συνοικία, σ’ όλη τήν πόλη  Μελαγχολικούς ; Χαρού
μενους ; .......'Όπως τούς βλέπετε κι’ όπως τούς άκούτε "Οπως τούς θέλετε είναι
οί ήχοι μιας καμπάνας πού χτυπά γιά κάποιο σκοπό......."Οπως τούς φαντασθήτε......

ΧΑΡΑΛ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ 
’Αστυφύλαξ



ΠΟΙΗΜΑ

" Α ι ώ ν ι α  αρμον ία , ,
Κάποιο μαγεμμένο δείλι 
πούβλεπαν δυο μάτια δακρυσμένα 
ήταν νοσταλγία κάποιου Απρίλη 
πούφερναν τριαντάφυλλα ανθισμένα.

Αίώνια άσάλευτη άρμονία
μέσα σέ τούτη τή πεζή,
την όμορφη Ζωή μας
θά κυβερνάς τά πάντα αίωνία
γιατί είσαι Σΰ Πνοής γλυκείας άναπνοή μας.

Όνειρό μας δειλό 
που μιά θύμηση άφήνεις 
φεύγεις τόσο απαλό 
καί γλυκά σιγοσβήνεις.

Αίώνια άσάλευτη άρμονία
μέσα σέ τούτη τή πεζή,
την όμορφη Ζωή μας
θά κυβερνάς τά πάντα αίωνία
γιατί είσαι Σύ Πνοής γλυκείας άναπνοή μας.

"Οταν ό ήλιος φθάση στη Δύση του, πάνω άπό τά ξέμακρα κορφοβούνια, 
πάντα για στερνή του φορά στέλνει τό άνέσπερο φως του. Γιά λίγο ό χρυσοπόρφυ- 
ρος δίσκος του στέκει στήν κορυφή κάποιου βουνοϋ λες καί θέλει νά ξα- 
ποστάση γιά λίγο άπό τό καθημερινό γύρισμά του. 'Η στιγμή αυτή είναι υπέροχη 
οχι γιά πολύ όμως. Σέ μαγεύει τό πλάνο δείλι του, σέ φέρνει σέ κόσμους φανταστι- 
στικούς μέσα σέ μιά άχλή πρωτόγνωρου ονείρου, σέ κάνει νοσταλγικό, σου έμπνέει 
λυρισμό, όπως καί τον Ντάντε Άλλιγκέρι ένέπνευσε, ώστε νά ξεπεράση πάνω άπό 
τ ’ άνθρώπινο περατό, ψηλά στής ’Ιδέας τη σφαίρα, καί νά γίνη καί αύτός μιά ’Α
θάνατη φωτεινή ’Αχτίδα, γιατί Φως άχτίδας Τον φώτιζε στήν κορφή κάποιου βου
νοϋ, πού ήθελε νά ξαποστάση καί ν’ άπολαύση ένα μαγεμένο δειλινό, πού έχει τόση 
δύναμη, σάν τόσα άλλα κάθε μέρα πούρχονται.

'Ο στεκούμενος χρυσοπόρφυρος δίσκος, σάν Στέμμα στήν κορφή κάποιου 
βουνοϋ αρχίζει νά σιγογέρνη προς τά πίσω. . . . Βασίλεψε . . . .  Κεΐ πέρα στ’ άπό- 
μακρα κορφοβούνια πούδυσε ό ήλιος πάνω ψηλά στοΰ άτλαζιοΰ τό βαθυγάλανο Στε
ρέωμα έχει άπομείνει στο πέρασμά του, ένα διάχυτο μονόχρωμο ούράνιο τόξο πού 
τό Θείο Φως Του σκεπάζει μυσταγωγικά τά μέρη αύτά.

Σιγά - σιγά τό φαεινό αύτό φεγγοβόλημα, χάνεται στοΰ έρχομοΰ τά σκοτει- 
νόπτυχα πέπλα. Πιάνει καί σκοτεινιάζει. Ή  Νύχτα είναι γοργή καί μαΰρο κάρ
βουνο έκεϊ πού περνάει .Οί στριγγές τά σκουξίματα, κάθε ήχος φωνής ή βροντής 
σιγανός ή δυνατός, παύει ν’ άκούγεται μέ τή σειρά του. Μόνο τό μάτι τής Νυχτε
ρίδας βλέπει στο Σκοτάδι κεΐ πού γυρίζει σάν άδέσποτη γιά ζουζούνια. Κοντεύει 
νά φανή πάνωθε τό άσπροκέντητο Χάος. Πίσω άπό μιά άλαργινή ράχη θωρρεΐ ολό
γιομη ή Σελήνη, πού άρχίζει ν’ άνεβαίνη ψηλά μέ τό κέρινο Φως Της.



ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Η Κ Ρ Υ Π Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α  
ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ

'Υπό κ. EDMOND LOCARD, Προϊσταμένου 
τοϋ ’Εργαστηρίου τεχνικής ’Αστυνομίας «ΛΥΟΝ»

Γενική είναι ή έντύπωσις των αστυνομικών ότι ή έκμάθησις τής κρυπτογρα
φίας προορίζεται εΐδικώς διά τούς ’Αξιωματικούς του ’Επιτελείου καί τούς διπλω- 
μάτας.

Είναι άληθές δτι κυρίως αί άνακρίσεις αί άφορώσαι τάς υποθέσεις κατασκο
πείας άπαιτοϋσι βαθεϊαν γνώσιν τής τεχνικής τής άποκρυπτογραφήσεως άλλα καί 
εις τάς συνήθεις υποθέσεις άπάτης, κλοπής μετά διαρρήξεως, κλεπταποδοχής, οί 
κακοποιοί ήδυνήθησαν νά κάμωσι χρήσιν τής κρυπτογραφικής γλώσσης. Θά έπε- 
θύμουν νά άναφέρω έδώ τυπικά τινα παραδείγματα.

Μία γυνή συνελήφθη ώς πιθανή συνεργος σπείρας διαρρηκτών. Έ π ’ αυτής 
κατεσχέθη κρυπτογραφική σημείωσις μέ σύστημα πολύ άπλοϋν δπερ ταχέως άπεκρυ- 
πτογραφήθη.

Έν τούτοις δμως ή γυνή αΰτη έφαίνετο δτι άνήκεν εις διανοητικόν επίπεδον 
πολύ μέτριον καί θά διηρωτάτο τις αν θά ήτο ικανή, δχι μόνον νά συντάξη κρυπτο- 
γραφημένον σημείωμα άλλά καί νά άναγνώση κείμενον κάπως μακράν, χωρίς νά 
έχη τήν κλείδα προ οφθαλμών. Άντελήφθησαν τότε δτι ή κλείς αΰτη δεν ήτο άλλο 
τι εΐμή εν κύριον όνομα έστιγμένον έπί τοΰ άριστεροϋ βραχίονος τής χειρός αυτής, 
δπερ ήδύνατο νά συμβουλεύηται καθ’ οίανδήποτε ώραν καί δπου δήποτε καί αν εύ- 
ρίσκετο. 'Η κυριώδης δυσκολία τής άναγνώσεως τών δι’ άριθμήσεως κειμένων εις 
τάς άστυνομικάς υποθέσεις είναι πολύ συχνά τό κατεπεϊγον τών λύσεων. Εις τάς 
σοβαράς άνακρίσεις τής άντικατασκοπείας, είναι προφανώς καλλίτερον νά μή χάνη

Μες στήν ξάστερη νυχτιά, πού κοιμάται ή πλάση, κάτω άπό τήν Πανσέλη
νο, μόνο ή θάλασσα, στά μυστικά Της πλάτη, κλέβει τ ’ άσήμια της, πού στέλνει άπ’ 
τ ’ άπειρου τό σκοτεινό φόντο. 'Η νύχτα περνάει βουβή μέσα στά Σεληνόφωτα σκο
τάδια Της. Μόνο κάπου ένας διάττων ξεφεύγει άπό τό έναστρο Στερέωμα, σχίζει 
βιαστικά τά σκοταδερά ΰψη, άφοϋ διαγράψει μιά φωτεινή τροχιά, χάνεται στο Χάος 
τής ’Αβύσσου. Ή  Νύχτα θά πρνοδιάβαινε άσάλευτη, αν ένα πεφτάστρι δεν έδινες 
τήν εντύπωση πώς καί άλλος Κόσμος άπό τούτον υπάρχει.

Κάπου άκαθόριστα άκούγεται τό τριζόνι. Τό σκοτάδι γίνεται πιο διαπερα
στικό, άρχίζουν οί πρώτοι ψίθυροι άπ’ τά κουρνιασμένα πετούμενα. Ψηλά έχει άπο- 
μείνει τό πιστό τής Αύγούλας ’Αστέρι, πού μέ τό αύγινό τρεμόσβημα, τής κάνει 
νόημα νά φύγουν, προτού φτάση τοϋ ήλιου τό γλυκόλευκο Φώς.

Τά ξέμακρα κορφοβούνια νυσταγμένα τά βρήκε ό "Ηλιος ψηλά, στις δα
σωμένες πλαγιές τους. Σέ λίγο ό ήλιος φτάνη στις πανύψηλες κορφές, ξυπνά τήν 
Πλάση δλη, τής λέει «Καλή μέρα».

'Ο ρυθμός τής Ζωής μας άρχίζει μέσα στήν θεϊκή αύτή άρμονία, κάθε μέρα 
ολόιδια, άπαρέκκλιτα, χωρίς νά χάση άπ’ τήν αρχή του τό παραμικρό του στοιχείο 
- έστω κι’ αν άναπαυώμαστε στά όνειρα γιά τό "Αγνωστο Μέλλον . . . .

'Ως έμεγαλύνθη τά έργα Σου Κύριε ! Πάντα έν Σοφία έποίησας !
Πηλιχός Βασίλειος 

Δόκιμος άστυφύλαξ



Ή  κρυπτογραφία εις τήν Έγκληματολογικήν ‘Υπηρεσίαν 2061

τις τόν καιρόν του έπί έβδομάδας, άλλα τέλος πάντων δύναταί τις να εργάζεται έν 
πάση δυνατή, ηρεμία διότι πάντοτε υπάρχει ό προς μελέτην χρόνος. ’Ακόμη δέ καί 
εις τήν στρατιωτικήν κρυπτογραφίαν, όπου αί ώραι είναι ύπολογίσημοι ή λϋσις πα
ραμένει χρήσιμος ενίοτε δέ καί έξόχως χρήσιμος, άκόμη καί μετά παρέλευσιν της 
ταχθείσης προθεσμίας. Θά ύπενθύμιζον τήν Γαλλικήν υπηρεσίαν άποκρυπτογρα- 
φήσεως κατά τάς άρχάς τής εισβολής τοϋ έχθροϋ κατά τό 1944, ότε τα  έχθρικά ρα
διογραφήματα συνελαμβάνοντο υπό τοϋ στάθμου τοϋ πύργου τοϋ ’Ά ϊφελ μέχρις 
δτου ή άδεξιότης τοϋ στρατηγού Διοικητοϋ μιας άνεξαρτήτου έχθρικής μεραρχίας 
ιππικού έπέτρεψε τήν διέλευσιν τριών άκρυπτογραφήτων λέξεων, α'ίτινες διά χρη- 
σιμοποιήσεως τής μεθόδου τοϋ άναγραμματισμοϋ, κατέστησαν γνωστήν τήν διά- 
ταξιν τής μάχης.

Μετά τινας ήμέρας έγένετο άντιληπτόν καί άπό τάς δύο πλευράς τοϋ Μάρνη 
τό πλεονέκτημα όπερ προσέφερον αί άνωτέρω πληροφορίαι.. Πλήν δμως πρέπει νά 
σημειωθή δτι ή ποινική άνάκρισις έχει καί άλλας άκόμη άπαιτήσειξ. ’Ιδού τό παρά
δειγμα μιας περιπτώσεως καθ’ ήν έπρεπε νά ένεργήση τις ταχέως: Όδηγοϋσιν εις 
τήν άσφάλειαν ένα γνωστόν διεθνή κλέπτην. Τον συνέλαβον διά νά «παράσχη πληρο
φορίας» διότι δεν υπήρχε κατ’ αύτοΰ ούδεμία ώρισμένη κατηγορία.

’Επικαλείται τό «Habeas corpus», τά άπαράγραπτα δικαιώματα τής προ
σωπικής ελευθερίας, άπειλεϊ δτι θά προκαλέση τήν έπέμβασιν τοϋ Προξενείου του.

’Εν τούτοις έπ’ αύτοΰ άνευρίσκεται κείμενον έκ πέντε σειρών κρυπτογραφη- 
μένων καί κατά τά λεγόμετα τοϋ καταδότου, δστις καί έσημείωσε πρώτος τήν πα
ρουσίαν του, έπρόκειτο κατά τό αύτό εσπέρας νά συμμετάσχη εις μίαν κλοπήν διαρ- 
ρήξεως όργανωθεϊσαν καί διευθυνομένην ύπ’ αύτοΰ.

Τό προς άποκρυπτογράφησιν κείμενον έδόθη εις τό έργαστήριον, εις τό όποιον 
έτάχθη προθεσμία δέκα λεπτών διά τήν άποκρυπτογράφησιν. Τό κείμενον ήτο πολύ 
βραχύ, πράγμα δπερ άποτελεΐ μέγα μειονέκτημα.

Τό μάλλον χαρακτηριστικόν ήτο τό σύμπλεγμα 14 ψηφίων. Προφανώς με
λετών τις τάς άλληλουχίας τών ψηφίων ώφειλε νά καταλήξη είς έν άποτέλεσμα, 
άλλά έπρεπε νά έχη τις προς τοΰτο τον άπαιτούμενον χρόνον. ’Έσχε λοιπόν τήν ιδέαν 
νά άναζητήσωσιν άπευθείας τήν κλείδα άνευ υπολογισμού άναχωροΰντες έκ τής ύπο- 
θέσεως δτι τό 14 ίσχυεν ώς e... καί δτι ή κλείς ήτι μία λέξις, ή σύμπλεγμα λέξεων, 
δπου δεν ύπήρχε e... προ τοϋ 14 γράμματος, πράγμα δπερ, χωρίς νά είναι άπίθανον, 
είναι μολαταύτα τί τό εξαιρετικόν είς τήν Γαλλικήν καί έσκέφθησαν δτι ή κλείς θά 
ήδύνατο νά είναι Paris Lyon Marseille δπου τό πρώτον e είναι πράγματι τό δέκα- 
τον τέταρτον γράμμα. Ή  ύπόθεσις κατεδείχθη άκριβής. Δεν δύναμαι νά συστήσω 
ώς τρόπον κανονικόν τήν μέθοδον τής αύτομάτου καί άνευ συλλογισμού διαγνώσεως. 
Τοΰτο ομοιάζει πως μέ λύσιν αινιγμάτων.

Καί ό Sherlock Holms εΐπεν δτι δεν είναι παρά οί άνόητοι οί όποιοι μαντεύ- 
ουσι. Ύπάρχουσι έν τούτοις περιπτώσεις δπόυ ή αυτόματος καί άνευ συλλογισμού 
διάγνωσις πρέπει νά συμπληροϊ τον συλλογισμόν. Καί εδώ συμβαίνει δπως μέ τούς 
άνωτέρους μαθηματικούς ύπολογισμούς.



ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΗΓΗΜΑ

(Συνέχεια άπό το ποογιγούμενο)

22 τοϋ Μάρτη 1930
Δεν βρίσκω ησυχία. Τό ναρκωτικό δεν μοϋ κάνει πια τίποτε. ΔέκαΤμέρες 

τώρα περπατώ συνεχώς σάν άλαφιασμένος. Σαν κάποιος νά μέ σπρώχνη συνεχώς 
άπό πίσω καί νά θέλη νά μπερδέψη τά πόδια μου καί νά μέ ρίξη κάτω. Προσπαθώ 
νά στηριχθώ καί σκοντάφτω. Κάπου - κάπου, άκούω καί κάτι γρυλίσματα σάν 
ουρλ',ασμα σκύλου. Μήπως τρελλάθηκα ; Δεν τό πιστεύω γιατί έχω τά λογικά 
μου. Τρυπώ συνεχώς μέ τις βελόνες τό κορμί μου καί ρίχνω στις σάρκες ναρκωτικό 
γιά νά κοιμηθώ, άλλά τίποτε.

'Ένα βράδυ πού γύριζα ολομόναχος στήν 'Ιερά όδό, άντελήφθηκα πώς κά
ποιος μέ παρακολουθούσε. Θέλησα τότε νά τον παρασύρω παράμερα γιά νά τόν 
ρωτήσω τί ζητάει άπό μένα καί ύστερα νά του έπιτεθώ καί νά τόν άφανίσω, 
γιατί εγώ δέν ζήτησα τίποτε άπό κανένα. 'Όταν έφτασα στήν 'Ιερή έληά κρύ
φτηκα απότομα πίσω άπ’ αύτή καί κύτταζα νά δώ τί θά έκανε αύτός ό τύρ- 
ρανός μου. Τόν είδα γιά μιά στιγμή καί τρόμαξα. Δέν ήταν άνθρωπος, ήτο κάτι 
άλόκοτο, ένα τέρας φρικτό. Σφίχτηκα πάνω στήν έληά, λίγυσαν τά γόνατά μου καί 
σωριάστηκα κατά γης.

Τό πρωί μ’ έσπρωξε μέ τό μπαστούνι του ένας χωρικός καί σάν σηκώθηκα 
προχώρησα πάλι γιά τήν πόλη καί βασάνιζα τό μυαλό μου νά συγκεντρώσω τά 
χαρακτηριστικά τού τέρατος, πού μέ παρακολουθούσε τό περασμένο βράδυ. ’Έπρεπε 
κάτι νά κάνω γιά ν’ άπαλλαγώ άπ’ αυτό- νά τό εξοντώσω. Μοΰ ήρθε μιά σκέψη καί 
θά τήν βάλω σ’ εφαρμογή δταν ξαναέρθη τό τέρας νά μέ παρακολουθήση.

18 τού ’Απρίλη 1930
Καινούργιο πάλι βάσανο αυτό. Δέν μοΰ άρκεΐ τό τέρας πού μέ παρακο

λουθεί καί στρυγκλίζει ξοπίσω μου, πού θέλει νά μέ ρίξη χάμω καί νά μέ τσαλα- 
πατήση. ’Έχω μερικές μέρες τώρα, πού πνίγομαι άπό τόν καπνό."Οπου καίνάπάωγιά 
νά πάρω άέρα, βλέπω ένα μαύρο σύννεφο άπό καπνό νά έρχεται καταπάνω μου, νά 
μέ στραβώνη καί νά μέ πνίγη· δέν μπορώ ν’ άναπνεύσω* νομίζω δτι σβύνω μέ μιας. 
Κρατώ τό στήθος μου δυνατά καί κατόπι ένας βήχας τρομερός μέ τραντάζει ολό
κληρο. Τί νά είναι πάλι αύτό ; Ό λα τά στοιχεία βάλθηκαν νά μέ τυρρανοΰν; Τί 
έχω κάνει τέλος πάντων ; Πήγα καί κρύφτηκα μέσα σ’ ένα βαρέλι σιδερένιο, βέ
βαιος πλέον δτι δέν θά μπορέση νά μπή κεΐ μέσα ό καπνός. ’Αλλά Θεέ μου ήταν 
φρικτό. ’Ήλθε τό σύννεφο καί γέμισε τό βαρέλι. ’Έβαλα μιά φωνή τρομαχτική 
σήκωσα μέ τό χέρι μου τό βαρέλι καί σάν πνιγμένος έτρεξα νά ξεφύγω, άλλά τό 
σύννεφο πήρε μορφή σύφουνα καί μέ ξέτρεχε, λ ε ς  καί ήθελε νά μέ στριφογυρίση. 
'Αρπάχτηκα τότε άπό μιά στήλη τού τηλεγράφου καί κρατήθηκα δυνατά. Πέρασε 
πλάγι μου ό μαύρος σίφουνας σφυρίζοντας σάν δαίμονας. Τί νά κάνω ; Κάθε τόσο 
κι’ ένας καινούργιος τύρρανος παρουσιάζεται γιά νά μέ βασανίζη.
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’Ασφαλώς κάποιος εχθρός υπάρχει, πού δεν τον ξεύρω, κάποιος πού τά 
εχει μαζί μου γιά άγνωστη σ ε  μένα αιτία.

Πρέπει δμως νά τον συναντήσω καί ή να δώσω έξηγήσεις, να συνθηκολογήσω

Τόν είδα γιά μιά στιγμή καί τρόμαξα. Δέν ήταν άνθρωπος, ήταν κάτι άλλόκοτο, ένα 
τέρας φρικτό. Σφίχτηκα πάνω στήν έληά, λίγυσαν τά γόνατά μου καί σωριάστηκα

κατά γης.

μαζί του ώστε νά πάψη νά μέ τυρρανάη, ή νά τον πνίξω, νά τον εξαφανίσω καί 
νά ήσυχάσω μιά γιά πάντα άπ’ αύτόν.

20 τοϋ Γιούλη 1930
Τώρα κατάλαβα. Πρέπει νά είναι μάγος 6 εχθρός μου πού μέ τυρρανα. Ά λ- 

λοιώς δεν εξηγούνται τά βασανιστήριά μου. Πηγαίνω νά ξαπλώσω στύν ήλιο καί 
μέ μιας βλέπω άπό κάθε τρυπίτσα της γης νά βγαίνουν φείδια καί νά μέ κυττά-

\̂ν
.
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ζουν μέ τά ολοστρόγγυλα μάτια τους· θέλω τότε νά φύγω, άλλα μ’ έχουν περικυ- 
κλώσει- βγάζουν περιγελώντας με, τις γλωσσίτσες τους καί προχωρούν κατ’ έπάνω 
μου. Μερικά πηδώντας τηλίχτηκαν στά πόδια μου καί στό κορμί μου. Σηκώνονται 
οί τρίχες στό κεφάλι μου. Άγκομαχάω—πονώ τρομαχτικά—'Αρπάζω ένα-ένα 
φεΐδι, τό δαγκώνω στό κεφάλι καί τό πετώ χάμω. ’Αλλά υπάρχουν μυριάδες

Βλέπω από κάθε τρυπίτσα τής γηζ νά βγαίνουν φείδια καί νά μέ κυττάζουν μέ τά 
ολοστρόγγυλα μάτια τους· θέλω τότε νά φύγω, άλλά μ’ έχουν' περικυκλώσει...

-ΝΖΚ

άπ’ αύτά' μέ παγώνουν περπατώντας στό κορμί μου, μέ τρυποϋν,Γμέ σχίζουν. Τρεις 
ώρες πάλεψα, ώς πού έδυσε ό ήλιος καί σιγά-σιγά, όσα δέν μπόρεσα νά τά σκο
τώσω, χώθηκαν πάλι στις τρύπες τους. ’Έτρεξα τότε καί μάζεψα πέτρες καί λάσπη, 
κι’ άρχισα νά βουλώνω καλά τις τρύπες. ’Έτσι δέν θά μπορέσουν νά βγουν πάλι 
άπό κεΐ μέσα κι’ ό μάγος θά σκάση άπό τό κακό του, γιατί θά χάση την ευχα
ρίστηση νά μέ βλέπη νά βασανίζω μαι έτσι.
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Τώρα πρέπει νά βάλω σ’ ένέργεια το σχέδιό μου για τό τέρας, πού χθες 
κατάλαβα πώς μέ παρακολουθούσε ξανά, γιατί ακόυσα το περίεργο γρύλισμά του. 
Θά το παρασύρω πάλι στην 'Ιερή έληά, θ’ άνεβώ πάνω κι’ άπό κεΐ θά τραβήξω 
τή θηλειά νά το πνίξω σάν θελήση νά μέ φτάση γιά νά μοϋ έπιτεθή. "Υστερα θά 
το κρεμάσω έκεΐ γιά νά το βλέπη ό μάγος νά σχίζεται ή ψυχή του.

30 τού Σεπτέμβρη 1930
Δεν πέτυχε το σχέδιό μου. Ό  εχθρός μου είναι πιο δυνατός καί μ’ έχει 

κουρελιάσει. Μέ βασανίζει συνεχώς, δέν μέ άφίνει ήσυχον μήτε μιά ώρα. Κουρά
στηκα μέρες ολόκληρες- πήγα, έκανα τή θηλειά στή ρίζα τής έληάς καί τήν σκέ
πασα μέ χώμα καί μέ φύλλα γιά νά μή φαίνεται καθόλου. Δοκίμασα δυο φορές 
κι’ είδα πώς έπιανε ύπέροχα. ’Έτσι όταν πιά ήμουν βέβαιος ότι θά πνίξω τό 
τέρας πήγα εύχαριστημένος στήν πόλη καί γύριζα προκλητικά γιά νά μέ παρακο- 
λουθήση. Τό βρήκα στον ύπόγειο Σταθμό τής 'Ομόνοιας. Τό έννοιωσα καλά γιατί 
θέλησε νά μέ ρίξη χάμω μέ τρικλοποδιά καί συγχρόνως ακόυσα τό γρύλισμά του. 
Βγήκα έξω άμέσως κ ι’ άρχισα νά πηγαίνω τρέχοντας σχεδόν προς τήν 'Ιερά οδό. 
Αύτό μέ άκολουθοϋσε χωρίς νά ξέρη τήν παγίδα, πού τού είχα στήσει- κι’ έγώ 
μέσα μου γελούσα γιατί θά τό έβλεπα̂ , έτσι κρεμασμένο νά τινάζεται. "Οταν έφτασα 
στήν έληά, έτρεξα άπότομα κ ι’ άμέσως άνέβηκα έπάνω. ’Εκείνο ξαφνιάστηκε, πού 
μ’ έχασε άπότομα καί γρύλισε μέ τέτοιο τρόπο, πού τό αίμα πάγωσε στις φλέ
βες μου. Τώρα πού πλησίασε τό είδα ολοκάθαρα. "Εμοιαζε σάν άνθρωπος μ’ ένα 
στόμα τεράστιο καί δόντια σκύλου. Στο μέτωπό του είχε τρίχες καστανές καί τά 
μάτια του ήσαν κόκκινα σάν τού δαίμονα πού ζωγραφίζουν στις έκκλησιές. ΤΗταν 
μεγάλο σάν βουβάλι άλλά πολύ εύκίνητο.

’Έκανε γύρω άπ’ τήν έληά μερικούς κύκλους καί μέ τά ρουθούνια του σήκωσε 
σύννεφο τή σκόνη. Κατόπι κύτταξε πάνω καί μέ είδε. Γρύλισε τότε σάν λυσσασμένο 
καί σηκώθηκε ολόρθο γιά νά μέ φτάση, άλλά έγώ ήμουν άρκετά ψηλά καί δέν 
τό κατώρθωσε. Πλησίασε τότε στή ρίζα τής έληάς καί θέλησε νά σκαρφαλώση.

ΤΗταν καιρός π ιά !
Κράτησα καλά τό σχοινί καί κατόπιν τό έστριψα σέ κύκλο καί τό τράβηξα 

άπότομα. Ή  θηλειά έπιασε τό τέρας άπό τό λαιμό καί τό στόμα, πού δάγκωσε 
άμέσως τό σχοινί καί τραβήχτηκε κάτω. ’Έβγαλε άφρούς καί γρυλίσματα άπαίσια. 
Έ γώ έδεσα γρήγορα τήν άκρη τού σχοινιού στήν κλάρα πού βρισκόμουν καί περί- 
μενα νά πνιγή τελείως τό τέρας γιά νά τό κρεμάσω ύστερα. Κείνο τραβούσε μέ 
δύναμη τό σχοινί, πού είχε δαγκώσει καί τράνταζε ολόκληρη τήν έληά.

Δυστυχία μου! Σέ μιά στιγμή ένα τρίξιμο δυνατό άκούστηκε. ’Έσπασε ό 
μισός κορμός τής έληάς καί μαζί του έπεσα καί γώ κάτω. "Ωρμησε τότε κατ’ 
έπάνω μου τό θεριό, μέ τσαλαπάτησε, πρασπάθησε μέ τό δεμένο στόμα του νά 
μέ* κατασπαράξη κι’ ύστερα άπό πάλεμα μιας ώρας κατώρθωσα νά τού ξεφύγω 
καί νά κρυφτώ σ’ ένα ξεροπήγαδο πού ήταν έκεΐ κοντά.............................................

Δέν μοΰ μένει πιά τίποτε. 'Ο έχθρός μου είναι δυνατότερος άπό μένα καί 
βρίσκει ευχαρίστηση νά μέ βασανίζη χωρίς νά ξέρω τήν αιτία.

25 τού Δεκέμβρη 1930
Περνώ συχνά άπό τό Θησείο καί βλέπω τό σπίτι τού φίλου μου, πού δέν 

γνωρίζω μήτε ποιος είναι μήτε πώς λέγεται. Αύτό άλλωστε δέν μ’ ένδιαφέρει, 
άρκεΐ ότι μοΰ κάνει εύχαρίστηση νά μαθαίνω ότι είναι καλά κι’ ευτυχισμένος.

Μιά μέρα τον είδα μέ μιά ωραία κυρία καί μ’ ένα μικρό μωρό, μιά κο- 
ροΰλα. ’Ασφαλώς παντρεύτηκε καί φαίνεται πολύ εύτυχισμένος. Δώ καί δέκα 
μέρες είχα μάθει πώς είναι βαρειά άρρωστος. Αύτό μέ άνησύχησε καί όταν κα- 
τώρθωνα νά βρίσκω λίγη ήσυχία άπό τούς τυρράνους μου, άπό τον άπαίσιο μάγο,
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πήγαινα κάθε μέρα καί ρωτούσα τή γυναίκα του για την υγεία του. "Ετρεμα μήπως 
πεθάνει- πονοϋσα δταν έβλεπα λυπημένη τη γυναίκα του· κι’ όταν βεβαιώθηκα 
πώς ξέφυγε άπό κάθε κίνδυνο καί τον είδα μια μέρα ωχρέ νά κάθεται πίσω άπό τό 
παράθυρό του έννοιωσα μιαν άνακούφιση, σαν κάτι τό έξαιρετικό νά έγινε στή

■Έμοιαζε σάν άνθρωπο? μέ ένα στόμα τεράστιο καί δόντια σκύλου. Στό μέτωπό του 
είχε τρίχε? καστανέ? καί τά μάτια του ή σαν κόκκινα σάν του δαίμονα που ζωγρα

φίζουν στί? έκκλησιέ?.

ζωή μου. Έ παψ* πλέον νά σκέπτωμαι καί νά βασανίζω τό νοϋ μου γιά νά εξηγήσω 
τήν περίεργη αύτή συμπάθεια προς τον άγνωστο φίλο μου. Μοϋ έγινε πλέον συνή
θεια νά θέλω νά ξέρω τί γίνεται, αν είναι ευτυχισμένος καί νά χαίρωμαι δταν 
μαθαίνω πώς αύτός περνάει χαρούμενα.

( Συνεχίζεται)



Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ  & Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Ι
ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Παρητήθησαν τοϋ Άστυν. Σώματος οί άστ)κες Ελένης Στ., Πιτσάνης Γ., 
Κωκόγιαννης Β., Δάρρας Κ., ’Αγγέλου Η. καί Μπαλντάς Β.

** *
ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ

Διά Β. Δ. προήχθησαν έκ των έν ίσχύϊ πινάκων προακτέων τοΰ έτους 1954 
εις τον βαθμόν τοΰ ’Αστυνόμου Β' τάξεως, οί κάτωθι'Υπαστυνόμοι Α' τάξεως,πρός 
πλήρωσιν υφισταμένων κενών οργανικών θέσεων, ώς άκολούθως : 

α) Κατ’ έκλογήν : Ρώσσης Χρηστός καί Άντωνόπουλος Ήλίας. 
β) Κατ’ άρχαιότητα : Καπνιστός Στέφανος.

** *
ΑΜΟΙΒΑΙ

Ό  κ. ’Αρχηγός τοΰ Άστυν. Σώματος άπένειμε έπαινον εις τον 'Υπαστυνό- 
μον Α' κ. Καβαλάρην Σπυρ., διότι Διοικητής ών τοΰ Γ' Παραρτήματος ’Ασφαλείας 
Πειραιώς καί καταγγελθείσης αύτώ κλοπής ύλικοΰ διά ρήξεως τών άποθηκών εν
τός τοΰ Σιδηροδρομικοΰ Σταθμοΰ Πειραιώς, έπέτυχεν εντός ελάχιστου χρονικοΰ 
διαστήματος ν’ άνακαλύψη καί νά συλλάβη τούς διαρρήκτας καί κλεπταποδόχους, 
προκληθέντων εύμενών σχολίων υπέρ τοΰ Άστυν. Σώματος.

** *
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑ! ΕΚΠΟΜΠΑΙ ΑΣΤΥΝ. ΠΟΛΕΩΝ

Εις τήν έκπομπήν τής 2ας Φεβρουάριου, μετέσχον εύγενώς προσφερθέντες 
οί καλλιτέχναι τοΰ άσματος καί τής μουσικής ’Ανθή Άστέρη καί Σώτος Σιδη- 
ρόπουλος μέ συνοδείαν τής ορχήστρας Γιώργου Μουζάκη, καθώς καί ό Μηνάς Κο- 
κόρης μέ τό συγκρότημά του σέ δημοτικά τραγούδια. Μετεδόθη επίσης ραδιο
φωνική σκηνή μέ τίτλο «Ό  εκβιαστής», τοΰ Άλέκου Άγγελοπούλου.

Εις τήν έκπομπήν τής 9ης Φεβρουάριου μετέσχον οί καλλιτέχναι Σοφία Βέμπο 
μέ συνοδεία στο πιάνο τοΰ Γιώργου Πάντρα, ό Βαβάτσικος μέ τήν ορχήστρα Κώ
στα Πρέντα καί ό Θανάσης Καμπαφλής μέ τό συγκρότημά του σέ δημοτικά 
τραγούδια.

’Επίσης μετεδόθη άπόσπασμα άπό τό Ημερολόγιο τοΰ Άστυφύλακος μέ 
τίτλο «Ό  χασισοπότης» γραμμένο άπό τον Άλέκο Άγγελόπουλο.

** *
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Άστυν. Δ)ντήν Β'—’Ιατρόν κ . Ζήσην ’Αλεξίου. Κατόπιν τής δηλώσεώς 
σας οτι δέν επιθυμείτε νά είσθε συνδρομητής τοΰ περιοδικοΰ μας, προέβημεν εις 
τήν διαγραφήν σας άπό 1ης Φεβρουάριου 1955.



Κάδε Τετάρτη καί ώρα 7,30 — 

8 μ.μ. ό Κεντρικός Ραδιοφωνικός 

Ιταδμός τών Ενόπλων Δυνάμεων 

δάμεταδίδη τήν ήμίωρον καδοδη

γητικήν καί μουσικήν εκπομπήν τής 
• - . ;
’Αστυνομίας Πόλεων.

Πρέπει νά τήνπαρακολουδήτε 

όλοι καί δά πεισδήτε περί τής άξίας 

καί ώφελιμότητος αύτής.
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