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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

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

'ϊπό  κ .Ν . ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ Άστυν. Δ/ντοϋ Α'

ΙΔ.' ΟΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΑ1 ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ
«Καί είπε Κύριος πρός τόν Κάϊν· πού 
είναι ό "Αβελ ό αδελφός σ ου ; Tt έκα
μες ; Ή  φωνή τοΰ αίματος τοϋ αδελφού 
σου βοα πρός έμέ έκ τής γ ή ς» .

(Γένεσις 4 : 9 , 10)

Πλησίαζαν οί μέρες πού ή Ελλάδα μας θά ήταν καί πάλιν ελεύθερη. Τα μη
νύματα έρχονταν τδ ένα πίσω άπ’ τ ’ άλλο.'Η Εθνική Ελληνική Κυβέρνησις είχε 
φθάσει στην ’Ιταλία. 'Η  Γερ
μανία κατέρρεε ραγδαίως. Οί 
Γερμανοί έτοιμάζοντο ν’ άπο- 
συρθοΰν προς τα Βόρεια.

'Ο "Ελλην Στρατιωτι
κός Διοικητής εϊχε κιόλας 
έγκατασταθή στην ’Αθήνα μέ
σα στο οίκημα της ’Αστυ
νομικής Διευθύνσεως καί έ
δινε διαταγές.

'Η  άγωνία των πολι
τών είχε φθάσει στο άπρο- 
χώρητο. Τί θά γινόταν τις 
μέρες έκεϊνες τοϋ Σεπτεμ
βρίου 1944 ; Οί Γερμανοί 
θ’ άποχωροΰσαν ομαλά ή μή
πως τίναζαν στον άέρα.τά 
πάντα, δπως είχαν κανονίσει;
Θά έσώζετο ή λίμνη τοΰ Μα- 
ραθώνος ; "Υστερα- άπο το 
άλλο μέρος, πώς θά έφέροντο 
οί έλασϊτες καί οί κομμουνι- 
σταί τής ΟΠΛΑ ; Μήπως 
συνέχιζαν τις σφαγές τών Έ - 
θνικοφρόνων πού είχαν άρχίσει άπο το 1943 καί μέσα στην Πρωτεύουσα, δπως 
έκαναν στις Επαρχίες καί στα Περίχωρα τών ’Αθηνών;

Ό  τελευταίος Γερμανός στρατιώτης ανέβηκε στις 11 
Οκτωβρίου 1944 στην ’Ακρόπολη καί κατέβασε τή 

σημαία μέ τή σβάστικα τήν τύλιξε στόν ώμο του 
καί έφυγε από τά Ιερά ‘Ελληνικά μνημεία. ‘Η κα

τοχή τής βίας καί τοϋ τρόμου έληξε.
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Κόρες των ’Αθηνών μεταφέρουν σέ επίσημη τελετή τήν 
Κυανόλευκο στον 'Ιερό βράχο τής Άκροπόλεως.

Μέσα στις αγωνιώδεις αυτές στιγμές ή ’Αστυνομία Πόλεων άποτελοϋσε
τή μοναδική έλπίδα καί 
παρηγοριά για τούς τίμι
ους "Ελληνας. Τή χωρο
φυλακή είχαν κατωρθώσει. 
οί κομμουνισταί μέ τις συ
κοφαντίες των, νά τήν ε
ξουδετερώσουν σχεδόν τε
λείως.

Τότε άκριβώς οί α
στυνομικοί μας έδειξαν,, 
δτι οί έννοιες τής Πατρί- 
δος καί του καθήκοντος,, 
άποτελοϋσαν τό φρούριο, 
τό όποιο πλαισιωμένο μ.έ 
τα ίδια τους τά στήθη, έ- 
πρόκειτο ν’ άντισταθή στον· 
έχθρό τοϋ Νόμου, της Τά- 
ξεως καί της κοινωνικής. 
’Ελευθερίας.

Τέλος, ή ήμέρα τής. 
λευτεριάς ξεφάντωσε στήν

Πρωτεύουσα. ΤΗταν ή 12 ’Οκτωβρίου 1944. Στις 10 ή ώρα, ή ’Αθήνα λουσμένη στο- 
φθινοπωρινό ήλιο μέσα σ’ ένα φως πού 
δλα τά έκαμε νά λάμπουν, έννοιωσε νά 
πνέη σιγά - σιγά τό άεράκι τής λευτε
ριάς καί σέ λίγο μέσα σ’ ένα παραλή
ρημα χαράς ξεπετάχτηκαν στις ταράτσες, 
στούς εξώστες, στά παράθυρα, στούς δρό
μους, χιλιάδες σημαίες Ελληνικές, πού 
ό άγέρας πλέον τής λευτεριάς, τις έκαμε 
νά κυματίζουν περήφανες.

Καί δμως, στον ιστό τής Άκροπό- 
λεως, εξακολουθούσε νά κυματίζη άκόμη 
πλάγι στήν κυανόλευκη, ή κόκκινη ση
μαία μέ τή Σβάστικα τοϋ Ναζισμού. "Ο
λων τά βλέμματα ήταν έστραμμένα εκεί.

Περίμεναν νά δοΰν εκείνο, πού τό
σα χρόνια λαχταρούσαν. Καί άπόλαυσαν 
τή στιγμή, δπου άρχισε σιγά - σιγά νά 
κατεβαίνη τό Χιτλερικό σύμβολο, ορι
στικά πλέον τούτη τή φορά.

Έ ! τότε, σ’ δλη τήν ’Αθήνα ξέ
σπασε ένας άλλαλαγμός. "Ολοι έκλαι- 
γαν, άγκαλιάζοντο καί' έφΆοΰΆο. Σέ 
κάθε Δημόσια 'Υπηρεσία έγίνετο καί μιά 
τελετή. 'Η  καμπάνες των έκκλησιών άρ
χισαν νά χτυπούν. Τις στιγμές έκείνες 
τής χαράς, είδαμε, καί τά δύο τελευταία 
Γερμανικά Τάνκς νά φεύγουν άπ’ τήν ’Α
θήνα ολοταχώς, σέρνοντας πίσω τους τις 
κατάρες χιλιάδων ψυχών, ήρωικών καί 
άθφων Ελλήνων.

Ό  στύλο; όπου είχε άνυψωθή ή χιτλε
ρική σημαία έσπασε καί έπεσε κατά γης. 
Στον ίστό πού έστήθη τότε, ό Πρωθυ
πουργός τήξ ‘Ελλάδος έκαμε τήν έπαρση 
τής ‘Ελληνικής σημαίας. Δάκρυα χαρας 
πλημμύρισαν τά μάτια όλων των Ελευ

θέρων Ελλήνων.
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Τότε άκριβώς δόθηκε ή πρώτη ελεύθερη διαταγή τοϋ Στρατιωτικού Διοι- 
κητοϋ στην ’Αστυνομία να κινήση περιπόλους. Καί κινήθησαν οί άστυνομικοί μας 
σέ περιπόλους, ώπλισμένοι μέ αυτόματα καί μέ πολεμικά όπλα πού τούς είχαν 
σταλή άπό τούς Συμμάχους έγκαίρως, άλλα ό λαός ένωμένός σ’ ένα παραλήρημα

Μόλις έφυγαν οί κατακτηταί ό λαός πήγε στό Μνημείο τοϋ Άγνωστου Στρατιώτου καί 
γονατιστός κατέθεσε στέφανο γιά τούς άφανεϊς ήρωας τής Κατοχής καί τής ’Εθνικής

άντιστάσεως.

χαράς, στόλισε τις κάνες των όπλων καί τις άγκαλιές των άστυνομικών μέ άνθη, 
’Έτσι γύριζαν αί περίπολοι μέ λουλούδια καί σημαιοΰλες καί μ’ ένα γέλιο χαρας 
πού έφτανε στα βάθη της ψυχής των, γιατί αύτοί έννοιωθαν περισσότερο άπό τούς

Τά πρώτα ’Αγγλικά τεθωρακισμένα τμήματα Στρατού άπεβιβάσθησαν στόν Πειραιά 
καί άπό κεϊ άνέβηκαν στην Πρωτεύουσα άμέσως μετά τήν άποχώρηση των Γερμανι
κών στρατευμάτων. Ό  λαός ένθουσιάζεται καί συγκροτεί μαζί τους διαδηλώσεις στους

δρόμους τής ’Αθήνας.

άλλους τή χαρά, οτι ό άέρας της λευτεριάς έκανε έστω καί γιά μιά στιγμή τούς 
"Ελληνας νά ξεχάσουν τά μίση καί ν’ άγκαλιασθοϋν.

’Έτσι πέρασαν οί πρώτες στιγμές τής άπελευθερώσεως στήν Πρωτεύουσα, 
πού μόνο σάν μιά άνάμνηση θεϊκής εύλογίας τήν φέρνουμε στό νοϋ μας.§

Γιατί, ύστερα άπό μερικές ώρες, όπου άκόμη τά λουλούδια πού στόλιζαν 
τούς άστυνομικούς δέν είχαν χάσει τή δροσιά τους, ξεχύθηκαν στούς δρόμους κύ
ματα άπό άνθρώπους, πού άλλοι κρατούσαν σημαίες κόκκινες μέ σφυροδρέπανα, ή
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'Ελληνικές μέ τίτλους ΕΑΜ - ΕΛΑΣ - ΟΠΛΑ κλπ. καί άλλοι πάλιν κρατούσαν 
σκέτες Ελληνικές ή μαζί ’Εγγλέζικες καί ’Αμερικάνικες.

’Άρχισε λοιπόν, τη χαρά πού πλημμύρισε για λίγο τα στήθη όλων, να τήν 
πνίγη μια άγωνία περίεργη, μια εξαιρετικά καταθλιπτική αίσθηση γιά τό έπερ- 
χόμενο κακό.

Οί Γερμανοί βρίσκονται πιά μακρυά. Μά κανείς δέν βάλθηκε νά τούς κτυ- 
πήση στή φυγή τους. Κι’ όμως όπλα, χιλιάδες όπλα, βρέθηκαν στήν ’Αθήνα στά 
χέρια Ελλήνων μέ ποικιλόχρωμα σήματα. Άλλου έ'βλεπε κανείς ΕΑΜ - ΕΛΑΣ - 
ΕΙΙΟΝ άλλου έβλεπε Ε.Σ.Α.Σ. - X - ΕΔΕΣ κλπ.

Ή  ’Αθήνα γέμισε άπό οπλοφόρους, γενειοφόρους καί λογής-λογής καπετα- 
ναίους, πού φορούσαν έπιδεικτικώς τά φυσίγγια τους, σάν νά έπρόκειτο νά πολε
μήσουν στήν 'Ομόνοια.

Καί τότε, ή ’Αστυνομία διατάσσεται ν’ άσκήση τά καθήκοντά της. Άρχισε 
ή πιο σκληρή γιά τήν ’Αστυνομία δουλειά. Μέσα στον κυκεώνα αυτό των άλλη- 
λοϋποβλεπομένων άτόμων, ή ’Αστυνομία έπρεπε νά βρή καί νά συλλάβη άμέσως 
τούς δοσιλόγους, νά ξετρυπώση τούς κρυμμένους Γερμανούς, νά φυλακίση έκεί- 
νουξ πού δολοφόνησαν πολίτες επειδή είχαν διαφορετικά φρονήματα άπ’ αύτούς, 
νά προλάβη τέλος άλλα εγκλήματα έγκαίρως καί προ παντός δολοφονίες καί 
αύτοδικίες, γιατί έπρεπε νά λειτουργήση μόνον ό Νόμος τοΰ Κράτους κι’ όχι 
ό Νόμος τοΰ πιστολιού καί τοΰ μαχαιριοΰ.

ΤΗταν τιτάνιο το έργο των άστυνομικών τήν εποχή εκείνη. Κι’ όσο 
προχωρούσαν οί μέρες προς τό Δεκέμβρη, τόσο περισσότερο έγίνετο φανερό ότι 
έπέκειτο κάποια θύελλα τρομακτική. Οί αστυνομικοί μας τήν έβλεπαν κι’ είχαν 
δυσπειρωθή γύρω άπό τήν ιδέα τοΰ καθήκοντος, των, πού συνίστατο :

1) Στήν προστασία της ζωής των άπειλουμένων.
2) Στήν πρόληψη αύτοδικιών πού έγίνοντο μέ τά προσχήματα τού δοσιλόγου, 

τοΰ φασίστα κλπ.
3) Στήν έκτέλεση όλων των έντολών τής Δικαστικής ’Αρχής.
4) Τέλος, στήν πρόληψη στασιαστικών ενεργειών καί καταστολή πάσης 

εκδηλουμένης μεμονωμένης άνταρσίας κατά τού Νομίμου Κράτους.
’Έτσι έφτασε ό Δεκέμβρης τοΰ 1944, όπόταν οί κομμουνισταί έδειξαν 

πλέον φανερά ότι ή ’Εθνική Ενότητα, πού έπεδίωξαν δήθεν, μέ τή συμμετοχή 
τους στήν Ελληνική Κυβέρνηση, δέν ήταν παρά φενάκη γιά νά μπορέσουν νά συγ
κεντρώσουν τούς έγκληματίες των στήν Πρωτεύουσα. Κι’ όταν ένόμισαν ότι 
ήσαν έτοιμοι, έσκηνοθέτησαν σειρά προκλήσεων κι’ έφτασαν στο σημείο νά δο
λοφονήσουν έθνικόφρονας πολίτας, νά τούς βάλουν μέσα σέ φέρετρα καί νά τούς 
περιφέρουν ύστερα στούς δρόμους μέ θρηνωδίες μαυροφορεμένων γυναικών, πού 
δέν ήσαν άλλες παρά οί μαννάδες τών δολοφονημένων, πού ύποχρεώθηκαν κατά 
τρόπο σαδιστικό νά παίζουν τον τραγικό αυτό ρόλο.

Κι’ όταν θέλησαν νά συγκροτήσουν στήν Πλατεία Συντάγματος, παρά τήν 
απαγόρευση τής Κυβερνήσεως, τό περίφημο συλλαλητήριο διαμαρτυρίας στις 3 
Δεκεμβρίου 1944, ή Κυβέρνησις, ή νόμιμος κυβέρνησις, διέταξε τήν ’Αστυνομία 
νά τό άπαγορεύση καί νά διαλύση τούς διαδηλωτάς πού ώπλισμένοι συγκεντρώ
νονταν άπ’ όλους τούς δρόμους.

Μά πριν άκόμη ή ’Αστυνομία χρησιμοποιήση τή δύναμή της, οί κομμουνισταί 
διαδηλωταί—γιατί περί κομμουνιστών έπρόκειτο—πυροβόλησαν κατά τών άστυ
νομικών. Οί πυροβολισμοί αύτοί, μαζί μέ άλλες ενέργειες, πού σχεδόν ταυτόχρονα 
γίνονταν στις συνοικίες τών ’Αθηνών καί τοΰ Πειραιώς, ήταν ή έναρξις τής κομ
μουνιστικής στάσεως τοΰ Δεκεμβρίου.

Τό συλλαλητήριο διελύθη, άλλά προτοΰ οί αστυνομικοί προφθάσουν νά 
γυρίσουν στά Τμήματά τους, ώρισμένα άκραϊα’Αστυνομικά Τμήματα είχαν κιόλας 
καταληφθή άπό τούς κομμουνιστάς.
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Τά ξημερώματα τής 4ης Δεκεμβρίου κατελήφθησαν κι’ δλα τα Τμήματα 
καί 'Υπηρεσίες τής Άστυν. Δ)νσεως Πειραιώς, μέ πρώτο θϋμα τον ’Αστυνόμο· 
Διον. Κολοτοΰρο, πού άντιστάθηκε μέχρις δτου έσωσε καί το τελευταίο φυσίγγι 
καί πολεμώντας μέ τά χέρια έπεσε χτυπημένος άπό τούς λυσσασμένους στασιαστάς.

Στήν ’Αθήνα, τά περισσότερα Τμήματα άντιστάθηκαν στις έπιθέσεις τών 
κομμουνιστών καί άλλα μέν συνεπτύχθησαν προς το κέντρο, άλλα έπολέμησαν 
μέχρι τέλους καί άλλα ύστερα άπό ηρωική άμυνα έπεσαν στά χέρια τών κομμου
νιστών.

Στά τελευταία αύτά Τμήματα, δσοι άστυνομικοί συνελήφθησαν υπήρξαν 
πραγματικοί μάρτυρες. 'Η  σαδιστική μανία τών τερατόμορφων κομμουνιστών 
ξέσπασε έξ ολοκλήρου σ’ αύτούς κι’ δσους άλλους εΐχον την τύχη νά συλληφθοϋν 
οπωσδήποτε.

’Άλλοι, άφοΰ έχλευάσθησαν άπο το οχλοκρατικό καί μαινόμενο πλήθος, 
παρεδόθησαν σ’ αύτό καί έπολτοποιήθησαν' ύπό τά πέλματα άλλοφρόνων χορευτών 
τοϋ θανάτου.

Άλλοι έσφάγησαν μέ μαχαίρια, άλλων άνοιξαν τά στήθη μέ δρεπάνια, άλλοι 
ζωντανοί σχεδόν ρίχτηκαν σέ ξεροπήγαδα μέ μιά δυο πιστολ’ές, άλλοι τέλος 
κλείσθηκαν μέσα σέ σάκκους καί ρίχτηκαν στή θάλασσα. Κι’ δμως, τίποτε δέν 
μπόρεσε νά πτοήση τούς μαχομένους άστυνομικούς. ’Εκείνοι αδιαφορώντας γιά τις 
οΐκογένειές τους πού άπήγοντο στήν όμηρία, άδιαφορώντας γιά τά σπίτια τους 
πού έλεηλατοΰντο καί παρεδίδοντο στή δυναμίτιδα, ή στις φλόγες, πολεμούσαν. 
Πολεμούσαν σκληρά μέ τά λίγα φυσίγγια πού είχαν, άλλά μέ τό μεγάλο θάρρος 
καί τήν πνοή πού τούς έδινε τό αίσθημα τού καθήκοντος προς τήν πατρίδα.

’Έτσι, έβαψαν μέ τό αίμα τους τήν ’Αττική γή κι’ έπότισαν μέ αύτό, τό 
δέντρο τής κοινωνικής έλευθερίας, 203 άστυνομικοί, ήτοι 60 ’Αξιωματικοί, 43 Ά ρχι- 
φύλακες καί 100 άστυφύλακες, έτραυματίσθησαν δέ άλλοι 200 κατά τις μάχες 
πού έδωσαν γιά τήν άπελευθέρωση, τή δεύτερη πλέον άπελευθέρωση τής ’Αθήνας, 
άπό τήν κομμουνιστική βία καί άγωνία.

Κι’ δταν στήν ’Αθήνα, τήν πνιγμένη στούς καπνούς τών πυρκαϊών, πού άνα
ψαν οί Δεκεμβριανοί Έγκληματίαι καί στά σύννεφα σκόνης, πού ύψώθηκαν άπό 
τις ανατινάξεις μέ τή δυναμίτιδα, άρχισαν οί άκτϊνες τού ήλιου νά ρίχνουν δειλά - 
δειλά τό λαμπρό φώς τους, είδαμε δλοι τά συντρίμματα τής θεομηνίας, είδαμε τά 
ερείπια, είδαμε τις ατελείωτες σειρές τών θυμάτων, πού τά σώματα τους ήσαν 
κομματιασμένα σάν άπό ύαινες κι’ άνάμεσα σ’ αύτά, τούς συγγενείς, πού σάν 
φαντάσματα έψαχναν νά βρούν μέσα στήν Δαντική αύτή κόλαση, κάποιον δικά 
τους, θρηνολογώντας γοερά.

Μά τό άποκορύφωμα τής τερατωδίας έλαχε νά χτυπήση έναν αστυφύλακα.
Πολέμησε παληκαρίσια στο οίκημα τής Γενικής ’Ασφαλείας καί σ’ άλλους 

τομείς μέχρις δτου ή ’Αθήνα λευθερώθηκε άπό τούς κομμουνιστάς.
Καί τότε μέ χαρά έτρεξε στο μικρό δωμάτιο πού κρατούσε μέ τή μανούλα 

του στή Καισαριανή, γιατί ήταν κι’ αύτός Μικρασιάτης. Πίστευε δτι θά βρή τή 
μάννα του στο κρεβάτι, έπειδή ήταν κατάκοιτη καί δέν θά βρίσκονταν κανείς 
νά τήν πειράξη. "Οταν μπήκε στο δωμάτιο, είδε στο κρεβάτι τή μάννα του, νά 
κοιμάται, σκεπασμένη μέ μιά κουβέρτα.

’Έτρεξε φωνάζοντας «ξύπνα μάννα,έφυγαν» , καί τήν άγκάλιασε φιλών
τας την. ’Αλλ’ άμέσως τραβήχτηκε πίσω γιατί έννοιωσε παγωμένα τά χείλη 
της καί έσυρε απότομα τήν κουβέρτα. Τότε άντίκρυσε τό τραγικό θέαμα. Οί 
σαδισταί τοϋ Δεκεμβρίου είχαν σχίσει τήν κοιλιά τής άρρωστης μάννας 
του, μέχρι τό στήθος, γιά νά εκδικηθούν τό γυιό της πού έμεινε τίμιος 
άγωνιστής τής Έλευθερίας καί τής Ε λλά δος. Αύτός ήταν ένας άστυφύ- 
λακας.

(Συνεχίζεται)



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α
ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

'Υπό κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΑΤΣΑ Καθηγητοΰ ’Ιατροδικαστικής

Εις πάσαν Κοινωνίαν, οίασδήποτε εποχής καί οίασδήποτε έθνότητος, υπάρχουν 
δυστυχώς άτομα διαπράττοντα, έν έπιγνώσει ή μή, πράξεις έπιβλαβεΐς διά τους 
συνανθρώπους των. Ά πδ των άνθρώπων τούτων ή Πολιτεία ήθέλησε νά προστα- 
τεύση τούς νομοταγείς πολίτας, παρεμποδίζουσα την επιβλαβή ένέργειαν των 
κακοποιών τιμωρούσα δέ αύτούς, ούτως ώστε, νά μή διαπράττουν εις το μέλλον 
πράξεις άντικοινωνικάς.

Προς τον σκοπόν τούτον ή Πολιτεία έθέσπισε νόμους καί διατάξεις, πλεί- 
στων τούτων ή έφαρμογή άνετέθη εις Σώμα άνθρώπων άπασχολουμένων είδικώς 
μέ τήν τήρησιν τών θεσπισθέντων νόμων καί διατάξεων καί τό Σώμα τούτο 
είναι ή ’Αστυνομία.

Δεν κατέχομεν σαφείς πληροφορίας περί τής ’Αστυνομικής νομοθεσίας 
αρχαίων λαών, ούδ’ αυτών τών Προελλήνων, τών παναρχαίων προγόνων ημών. 
Είναι όμως λίαν έπαρκεΐς αί γνώσεις ημών σχετικώς προς τήν διοργάνωσιν τής 
’Αστυνομίας εις τάς άρχαίας ’Αθήνας.

'Η  ένδοξος αύτή δημοκρατία δύναται καί τώρα άκόμη νά διδάσκη, ώς και 
περί τόσα άλλα, καί τούς νομοθετοΰντας καί άσκοΰντας τήν ’Αστυνομίαν χώρας 
τίνος. Ή  ’Αστυνομική νομοθεσία τών άρχαίων ’Αθηνών ήτο πλουσιωτάτη καί πλή
ρης, άφεώρα δέ πλεϊστα θέματα έκ τών νΰν άπασχολούντων τάς διαφόρους ’Αστυ
νομίας, άλλά καί άλλα, άναγκαΐα διά τήν τότε εποχήν, άχρηστα όμως διά τήν 
σημερινήν.

Καί αί λοιπαί 1Ιολιτεΐαι τής άρχαίας Ελλάδος (Σπάρτη, Κόρινθος κλπ.) καί 
η Ρωμαϊκή καί Βυζαντινή αυτοκρατορία καί αί μετέπειτα μέχρι τού νΰν διάφοροι 
άνά τον κόσμον Πολιτεΐαι ήσθάνθησαν τήν άνάγκην έξασφαλίσεως τής ήσυχίας 
τών πολιτών, άλλά καί τής έξασφαλίσεως αύτοΰ τούτου τού Κράτους διά τής 
διοργανώσεως ’Αστυνομίας, καταλλήλου διά τά ήθη καί έθιμα έκάστης χώρας.

Καί ή άπο τού Τουρκικού ζυγού άπελευθερωθεΐσα νεωτέρα Ελλάς, εύθύς 
μετά τήν κήρυξιν τής έπαναστάσεως τού 1821, προσεπάθησε νά διοργανώση κατάλ
ληλον ’Αστυνομίαν. Μετά δοκιμασίας διαφόρων συστημάτων, άνεπιτυχών έν πολ- 
λοΐς διά το άκρως άπαίδευτον, καί τού λαού καί τών έκάστοτε άστυνομικών 
οργάνων, κατέληξεν—ή Νέα Ελλάς—εις τό νΰν έφαρμοζόμενον σύστημα τής έκτε- 
λεσεως τών ’Αστυνομικών διατάξεων, άφ’ ένός μέν ύπό τής Β . Χωροφυλακής, 
άφ’ έτέρου δέ έν Άθήναις, Πειραιεΐ, Πάτραις καί Κερκύρα ύπό τής ’Αστυ
νομίας Πόλεων.

Δέν θά άσχοληθώμεν εις τό παρόν άρθρον μέ τήν διοργάνωσιν τών 
Σωμάτων ’Αστυνομίας. Θά περιορισθώμεν μόνον είς τήν έκθεσιν τών προσόντων, 
τα οποία πρέπει νά κοσμούν τον άστυνομικόν οίασδήποτε προελεύσεως καί οίου- 
δήποτε βαθμού.

Πρέπει δέ νά ληφθή ύπ’ όψιν ότι, λόγω τών εις τήν ’Αστυνομίαν άνατεθει- 
σών πολυειδών άσχολιών, α'ίτινες ένδιαφέρουσι πάντα τά στρώματα τού Λαού, 
τά άνώτατα καί κατώτατα, τούς φιλησύχους πολίτας, άλλά καί τούς ταραξίας, 
τούς πλουσίους, άλλά καί τούς πένητας, τούς μικρούς τήν ήλικίαν, άλλά καί έσχα- 
τογήρους, ό αστυνομικός, οίουδήποτε βαθμού πρέπει νά κοσμήται ύπό προσόντων 
διαφόρων, ίνα άποτελεσματικώς άνταποκριθή προς τήν άποστολήν του, πράγματι 
υψηλήν.
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’Εν αδρά περιγραφή τά κυριώτερα των δι’ άστυνομικον άπαιτουμένων 
προσόντων είναι τά έξης :

1) ’Έρως προς τό έπάγγελμα τοϋ άστυνομικοϋ. Κάνεις αν δεν αισθάνεται 
αγάπην προς τό έπάγγελμά του δεν θά άσκή τοΰτο ώφελίμως και διά τον εαυ
τόν του καί διά τήν Κοινωνίαν. Οΰτε ό ιατρός, ούτε ό δικαστής, ούτε ό ιερούς, 
θά άποδώση δ,τι παρ’ αύτοϋ αναμένει ή Κοινωνία, έάν ό λειτουργός τοιούτου 
τίνος επαγγέλματος δεν αισθάνεται, έρωτα προς αυτό, πολύ δέ ίσως περισσό
τερον ό άστυνομικός πρέπει νά τρέφη έρωτα προς τό έπάγγελμά του.

2) Νά έχη έτοιμότητα κρίσεως, ώστε γρήγορα νά άντιλαμβάνεται τά τής 
ύποθέσεώς τίνος καί ποϋ έγκειται τό δίκαιον.

3) Νά είναι άμερόληπτος εις τάς άποφάσεις του καί τά ληφθησόμενα μέτρα.
4) Νά έχη ευστάθειαν χαρακτήρος, μη συγκινούμενος υπό ελατηρίων 

ξένων προς τό δίκαιον της ύπό τήν έξέτασίν του ύποθέσεώς.
5) Νά δεικνύη άνεκτικότητα, προς τά έλαττώματα των προσαγομένων 

(φλυαρίαν, πονηριάν, άναίδειαν, θρασύτητα κλπ.) καί νά δεικνύη προς πάντας 
έξαίρετόν τι δι’ άστυνομικον προσόν καλωσύνην ψυχής.

6) Νά διατηρή άπορρήτους διά πάντας, πλήν διά τήν 'Υπηρεσίαν του, 
πληροφορίας άφορώσας τήν διαγωγήν τίνος.

7) Νά άποφεύγη τήν συναναστροφήν μετ’.άτόμων δυναμένων νά άπασχο- 
λήσουν ποτέ τήν ’Αστυνομίαν καί μάλιστα έν ταβερνείοις κλπ.

8) Νά άποφεύγη τήν μέθην, ως καί πάσαν τοξικομανίαν (μορφίνην—χα- 
σίς κλπ.).

9) Νά άποφεύγη τήν οίανδήποτε έκμετάλλευσιν γυναικών ή άλλων προ
σώπων.

10) Νά άποφεύγη τήν δωροδοκίαν οίουδήποτε βαθμού. 'Ο μέγας Περικλής 
ήτο σεβαστός διά τούς ’Αθηναίους καί δι’ άλλα προσόντα του, άλλά καί διότι, 
κατά τον Θουκιδίδην, έγένετο χρημάτων διαφανώς άδωρότατος.

11) Νά μή καταχράται τής δυνάμεως τήν οποίαν παρέχουν εις αύτόν οΐ 
’Αστυνομικοί Νόμοι.

12) Νά συναισθάνεται πάντοτε δτι εις τό πρόσωπόν του άντίπροσωπεύεται 
τό ’Αστυνομικόν Σώμα καί δτι, πάσα πράξις του, καλή ή κακή, θά έχη άνά- 
λογον άντίκτυπον διά τήν προς ολόκληρον τό ’Αστυνομικόν Σώμα έκτίμησιν τής 
Κοινωνίας.

Τά προσόντα δμως ταϋτα, όσονδήποτε φυσικώς άνεπτυγμένα, έχουν άνάγκην 
έτι μείζονος άναπτύξεως, καί ούτως εΐπεϊν τακτοποιήσεως. Ταϋτα έπιτυγχάνονται 
διά καταλλήλου διδασκαλίας καί είναι εύτύχημα δτι ή ήμετέρα Πολιτεία πλήρως 
κατενόησε τήν άνάγκην τοιαύτης διδασκαλίας καί άπό έτών οί μέλλοντες άστυ- 
νομικοί είτε έκ τής ’Αστυνομίας Πόλεων προερχόμενοι, είτε έκ τής Β. Χωρο
φυλακής, λαμβάνουσιν έκπαίδευσιν κατά τό δυνατόν πλήρη καί άνάλογον τοϋ 
βαθμοΰ δι’ δν προορίζονται. Στοιχειώδη δηλαδή οί άστυφύλακες καί χωροφύλακες, 
πολύ δέ εύρυτέραν, οί προοριζόμενοι δι’ ’Αξιωματικούς.

Βασικόν μάθημα δι’ άμφότερα τά Σώματα άποτελεΐ ή διδασκαλία καλής 
μεταχειρίσεως τών πολιτών, οΐτινες δι’ αιτίαν τινά ήλθον εις επαφήν προς τήν 
’Αστυνομίαν. Καί τά άποτελέσματα τής διδασκαλίας, επιστήμης τε καί ήθους, 
έπί τών άστυνομικών έν γένει είναι καταφανή εις πάντας. Εις τούς έξ ήμών 
μάλιστα ήλικιωμένους κάμνει μεγίστην έντύπωσιν ή έν γένει έμφάνισις τών νΰν 
άστυνομικών έν παραβολή προς τούς προκατόχους των παλαιοτέρων έτών. Τότε 
τά ’Αστυνομικά Τμήματα καί οί άστυνομικοί άπετέλουν τό φόβητρον τών πολι
τών, δι’ δ ούτοι άπέφευγον καί διά τό όμολογουμένως δίκαιόν των, νά προσφύγουν 
εις τήν ’Αστυνομίαν. Νΰν τό ’Αστυνομικόν Τμήμα άποτελεΐ καταφύγιον διά πάντα
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πολίτην καί άπέκτησεν ουτος τήν πεποίθησιν ότι εις τό ’Αστυνομικόν Τμήμα θά 
συνάντηση κατανόησιν του δικαίου του, αν έχη τοιοϋτον, ή διαφώτισιν.

Δέον να προσθέσωμεν δτι οΐ τυχόν σοβαρώς καί καθ’ έξιν παρεκτρεπόμενοι 
άστυνομικοί ταχέως άποβάλλονται έκ των Σωμάτων αυτών.

Οΐ άστυνομικοί άπδ του κατωτάτου μέχρι τοϋ άνωτάτου, πρέπει νά αισθά
νονται υπερηφάνειαν διότι άνήκουν είε Σώμα προστατεϋον τήν ζωήν τής Κοινω
νίας ΰπδ πάσας τάς έκδηλώσεις αυτής. Καί είναι ευτύχημα διά τήν Πολιτείαν 
μας δτι οΐ νϋν άστυνομικοί, οίασδήποτε προελεύσεως καί οίουδήποτε βαθμού, αισθά
νονται τήν υπερηφάνειαν ταύτην καί καθ’ ήμέραν εχομεν μαρτύρια τής τοιαύτης 
συναισθήσεώς των.

Διαθέτουσι ύπέρ τής Κοινωνίας τήν ήσυχίαν των, εργαζόμενοι ούχί σπα- 
νίως νυχθημερόν. Κινδυνεύουν ούχί μόνον έκ νόσων, άλλά καί έκ τών κακο
ποιών. Δέν είναι άνάγκη νά άνατρέξωμεν εις τά άστυνομικά θύματα τοϋ έαμικοϋ 
κινήματος· καί Εδιώται πολλοί έξετελέσθησαν τότε. Άλλ’ έξετάζοντες τήν καθη
μερινήν ζωήν συναντώμεν ούχί σπανίως άστυνομικούς, γενομένους θύματα τής 
προς τό καθήκον άφοσιώσεώς των.

Καί προσφέρουν οί άστυνομικοί, οί άπλοι άστυφύλακες μάλιστα καί οΐ χωρο
φύλακες, τάς υπηρεσίας των άντί, πράγματι, πινακίου φακής.

Μισθός άνεπαρκής, δι’ ό καί τροφή άνεπαρκής. Καταλύματα ούχί πάντοτε 
υγιεινά. Καί δμως εργάζονται νυχθημερόν άπό άφοσίωσιν προς τό καθήκον, άπό 
Ιρωτα προς τήν άποστολήν τοϋ έπαγγέλματός των, άπό ενθουσιασμόν.

"Ας εΐμεθα πάντες εύγνώμονες προς τά Σώματα τής ’Αστυνομίας.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΤΣΑΣ

ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ ΑΠ’ ΤΟ ΚΡΑΤΗΤΗΡΙΟ
« . . .  Μοΰ είπαν δτι πολεμάν τούς πλουσίους. "Οταν δμως έπεκράτησαν 

τον Δεκέμβρη δέν σφάξανε ούτε ένα πλούσιο. Κάτι φουκαράδες σάν καί μένα 
τράβηξαν στήν Οδλεν καί στά Κρώρα...

Μοΰ είπαν δτι άγωνίζονται γιά τήν Ελλάδα. Στή σελίδα δμως 38 
τοϋ προγράμματος τής Κ. Δ. πού τυπώθηκε άπό τό Λαϊκό Βιβλιοπωλείο 
στήν ’Αθήνα τό 1932 γράφουν: «μοναδική πατρίδα τοϋ παγκόσμιου προ
λεταριάτου είναι ή Σοβιετική "Ενωση...» Καί στήν προκήρυξη τής Βαλκα
νικής Κομμουνιστικής 'Ομοσπονδίας πού δημοσιεύτηκε στον ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ 
τήν Πρωτομαγιά τοϋ 1929 προσθετουν: «...’Εργάτες κινηθήτε γιά τήν 
υπεράσπιση τής Σοβιετικής "Ενωσης...»

Μοϋ είπαν δτι άγωνίζονται γιά τό ψωμί μου, άλλά στο Συνέδριο τοϋ 
Κομμουνιστικού Κόμματος τής Γαλλίας πού έλαβε χώρα τό 1950 δήλω
σαν επίσημα: «...Δέν μάς ενδιαφέρει τό βιοτικό σας έπίπεδο άλλά ό πολι
τικός σκοπός...».

Μέ έξαπάτησαν. Μέ κατάστρεψαν. Ρήμαξαν τό σπιτικό μου. Τρία χρό
νια τώρα γυρνάω άπό φυλακή σέ φυλακή. Γιατί δμως; Γιά ποιόν πολέ
μησα; Γιά τήν Σοβιετική "Ενωση; Αύριο φεύγω. 'Υπόγραψα δήλωση. Ναί, 
τό φωνάζω. Δέν τούς φοβάμαι πιά. Τούς κατάλαβα. Τούς συχάθηκα. Είναι 
άπατεώνες. Αύριο φεύγω. Πάω στο σπίτι μου, στά παιδιά μου, στή γυ
ναίκα μου, στή δουλίτσα μου. Κι’ αν τολμήση κανένας ’Ινστρούχτορας νά μέ 
πλησιάση, θά τον κάνω χίλια κομμάτια.

Σύντροφοι. Μάς έξαπάτησαν. Μήν τούς πιστεύετε. Είναι κτήνη. Είναι 
πουλημένα τομάρια...».

(Βρέθηκε σ’ ένα κρατητήριο τής ’Αστυνομίας τό χειμώνα τοϋ 1947)
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ΚΑΙ Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΑΛΛΟΥ ΑΡΧΙΑΣΤΥΝΟΜΟΥ 

ΞΑΒΕΡΙΟΥ ΠΑΟΛΙ
Κατά μετάφρασιν τοϋ κ. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ Α- 
ΒΡΟΣΙΟΥ ΧΟΥΔΑΒΕΡΔΟΓΛΟΥ-ΘΕΟΔΟΤΟΥ

Άξιωματούχου της Γαλλικής ’Ακαδημίας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΟΤ

Μετά τήν Μεταπολίτευσήν τοϋ 1871, τό Γαλλικόν Κράτος έσκέφθη ότι ώφειλε 
να εΰρη τρόπον, όπως προσελκύση κατ’ άρχάς τούς ηγεμόνας καί άρχηγούς των 
ξένων Κρατών. Καί ή εύκαιρία αυτή παρουσιάσθη ταχέως, όπόταν ήδη ό βασι
λεύς της Βυρτεμβέργης άπεφάσισε να παραθερίση εις τούς ήλιολούστους κήπους 
της Κυανής ’Ακτής, τούτον δέ, άνεπισή- 
μως πάντοτε, ήκολούθησαν, διαμείναντες 
εις τάς Γαλλικάς λουτροπόλεις, δεκαπέντε 
βασιλείς καί αύτοκράτορες, περί τάς 
εξ αύτοκρατείρας καί βασίλισσας καί ά- 
ναρίθμητοι πρίγκηπες καί πριγκήπισσαι, 
μεγάλοι δοϋκες ή έξωτικοί βασιλίσκοι.
Καί ή Γαλλία διώρισεν ευθύς έξ άρχής 
τον Άρχιαστυνόμον Ξαβιέρον Πάολι,
Κορσικανόν τήν καταγωγήν, γεννηθέντα 
τώ 1835, όπως διεξάγη τήν τριπλήν άπο- 
στολήν, όμολογουμένως λεπτήν, τής έπι- 
τηρήσεως των ήγεμόνων τούτων, τής διευ- 
κολύνσεως των σχέσεών των μετά τής 
Κυβερνήσεως καί ιδία, όπως διηγείται 
αυτός ούτος ό Πάολι, «διά νά κατα- 
στήση τήν διαμονήν των έν Γαλλία όσον 
τό · δυνατόν πλέον εύχάριστον». 'Ο «Βα- 
σιλεοφύλαξ» όπως τον ώνόμασεν ό Βα
σιλεύς των Ελλήνων Γεώργιος Α ', ήτο 
συγχρόνως καί έξαίρετος διπλωμάτης.
Διά τούς πλείστους των ξένων ήγεμόνων, 
οίτινες έβλεπαν νά φαίνωνται καί νά έξα- 
φανίζωνται συνεχώς τά Γαλλικά 'Υπουρ
γεία, καί οί όποιοι, εις κάθε ταξίδι των, έδέχοντο τά σεβάσματα προσώπων 
νέων, ό Πάολι παρίστα τήν σταθερότητα τοϋ Κράτους. 'Ο Φελίξ Φώρ, Πρόεδρος 
τής Γαλλίας, τον ώνόμασε μίαν ημέραν «τό πρότυπον τών υπαλλήλων, διότι 
χάρις εις αυτόν ή Γαλλία ήγαπήθη άπό τούς Μονάρχας!» Μόλις, διά τής διπλω
ματικής όδοΰ, ή Γαλλική Κυβέρνησις έπληροφορεΐτο περί τής προσεχούς άφίξεως 
βασιλέως ή πρίγκηπός τίνος, ήρχιζε τό καθήκον του· «υπηρεσίακή έπιστολή» 
τοϋ 'Υπουργείου τον ειδοποιεί συγχρόνως περί τοϋ τόπου τοϋ παραθερισμοΰ εις 
τον όποιον θά μετέβαινεν ό φιλοξενούμενος ήγεμών, τοϋ τίτλου καί τοϋ ονόματος
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μέ τά όποια θά έταξίδευε, τοϋ αριθμού και τής ίδιότητος των προσώπων πού 
θά τον συνώδευαν καί τής άκριβοΰς ώρας τής εισόδου τής αύτοκρατορικής ή βασι
λικής αμαξοστοιχίας εις τό Γαλλικόν έδαφος. Καί τότε ό Πάολι μετέβαινεν άμέ- 
σως μέ τούς γραμματείς του εις τήν πόλιν, όπου άνεμένετο ό ήγεμών. Ετίθετο 
αμέσως εις επικοινωνίαν μέ τον νομάρχην, τον δήμαρχον καί τον άρχιαστυνόμον 
τής πόλεως έκείνης, έλάμβανε πληροφορίας λεπτομερείς περί των προσώπων πού 
θά έπεκοινώνουν μέ τον βασιλικόν επισκέπτην, προ. παντός δέ διά τούς ύπηρέτας 
τοϋ ξενοδοχείου ένθα θά κατέλυεν, έξήταζΐ τά έγγραφα τής ταυτότητός των καί 
τούς ύπέβαλλεν εις λεπτολόγον άνάκρισιν. Κατόπιν προέβαινεν εις έξέτασιν περί 
των.-ξένων πού έκατοικοϋσαν εις την πόλιν καί έμελέτα τήν τοπογραφίαν τής 
περιοχής. Διότι πράγματι ό περίπατος παίζει ρόλον σπουδαΐον εις τον παραθερι- 
σμόν των βασιλέων. Εις αύτούς, νέους ή προβεβηκότας την ήλικίαν, όποθενδήποτε 
καί άν έρχωνται, ό τουρισμός άποτελεΐ τήν προτιμωμένην άσκησίν των. ’Από τής 
στιγμής τής άφίξεώς των μέχρι τής άναχωρήσεώς των, άρέσκονται νά διατρέχουν 
τούς δρόμους, είτε πεζή εΐτε έφ’ άμάξης, καί νά έξερευνοϋν όλα τά πέριξ· ένας 
βασιλεύς, είς ξένην γήν είναι ώσά; ένας μαθητής εις διακοπάς· αγαπά νά μεθύη μέ 
αέρα ζωηρόν, μέ χώρον, μέ κίνησιν. Κατ’ αύτόν τον τρόπον ό Πάολι έθεώρει πολύ 
σπουδαΐον, όπως γνωρίζη έκ των προτέρων όλους τούς περιπάτους τής περιοχής· 
έξήκρίβωνεν έκείνους πού ήμποροϋσαν νά παρουσιάσουν τυχόν κινδύνους, εΐτε ένεκα 
τής μονώσεώς των καί των φυσικών ευκολιών, πού παρουσίαζαν είς τήν διοργάνωσιν 
μιας ένέδρας, εΐτε ένεκα των υπόπτων προσώπων, πού συναντά τις συνήθως. Μια 
μέριμνα καθαρώς αισθητική ώθει τον Πάολι είς τάς προκαταρκτικάς αύτάς έρεύνας· 
έγνώριζε πόσον οί υψηλοί πελάται του έξετίμων, κατά τήν περιοδείαν των, τήν 
αφιλοκερδή γνώμην προσώπου γνωρίζοντος ήδη τήν χώραν. Εΐχεν άφ’ ετέρου τήν 
φιλαρέσκειαν νά καλύπτη κατά τό δυνατόν τό κάπως οχληρόν μέρος τής άποστολής 
του. 'Ο «Βασιλεοφύλαξ» έφρόντιζε νά είναι δι’ αύτούς ένας Μπέντεκερ, πάντοτε 
ανοικτός είς τήν σελίδα, πού επιθυμούσαν νά συμβουλευθοϋν. 'Όταν ή έπι τόπου 
έρευνα τοϋ Πάολι συνεπληροϋτο καί αί μεγάλαι γραμμαί τής διακριτικής έπιβλέ- 
ψεως ήσαν καθωρισμέναι καί δέν είχε πλέον τίποτε νά μάθη περί των προσώπων 
καί των τόπων, έσπευδεν νά συνάντηση είς τον συνοριακόν σταθμόν τον άναμενό- 
μενον ήγεμόνα. Μόλις ή αμαξοστοιχία έσταμάτα, τόν παρεκάλουν ν’ άναβή είς τήν 
βασιλικήν άμαξα. Καί άνελάμβανε τά πολλαπλά άλλά μή καθωρισμένα καθήκοντά 
του. Διότι δέν έπρόκειτο μόνον νά έκτελή συνεχή έπίβλεψιν περί τό βασιλικόν πρό- 
σωπον, τοϋ όποιου είχεν άναλάβει τήν προστασίαν συνωψίζοντο ιδία είς τόν άό- 
ριστον τούτον τύπον «νά καταστή είς τόν ξένον μας ή έν Γαλλία διαμονή κατά 
» τό δυνατόν εύχάριστος, ούτως ώστε άναχωρών νά φέρη μαζί του άπό τήν πα- 
» τρίδα μας τήν άρίστην έντύπωσιν...... Περιττόν νά έπιμείνη έπί τοϋ πολίτικου
συμφέροντος τής εντολής ταύτης.

"Ηρχιζε· λοιπόν . ό Πάολι νά έξακριβώνη άπό τά πρόσωπα τή ς. βασιλικής 
ακολουθίας, τάς συνήθειας τοϋ ήγεμόνος καί τάξ προτιμήσεις του. Έφρόντιζε 
ν’ άπομακρύνη τούς φορτικούς έκείνους τύπους, τούς έκλιπαροΰντας—καί άποτε- 
λοΰν λεγεώνα— πού εισχωρούν πάντοτε μέ τρόπον είς τόν δρόμον ένός βασιλέως·.

Μόλις έφθαναν είς τόν προς δν όρον, οί άστυνόμοι τοϋ Πάολι, τούς οποίους 
είχε τοποθετήσει είς τόν σταθμόν, μέ εν βλέμμα τόν έξησφάλιζαν, ή μέ μίαν 
λεξιν είς τό αύτί τόν ειδοποιούν περί πιθανού κινδύνου. Συχνάκις τώ συνέβη τήν 
τελευταίαν στιγμήν, καί χωρίς ό ήγεμών νά γνωρίζη τήν άφορμήν, νά παρακα- 
λέση μετά σεβασμού, πλήν άποφασιστικώς, όπως μεταβληθή τό δρομολόγιον ή 
όπως ό αμαξηλάτης λάβη άλλον δρόμον παρά έκεΐνον, πού θά ήκολούθει. "Απαξ 
ό ήγεμών ένεκαθίστατο είς τό ξενοδοχεΐον, ό Πάολι έλάμβανε καθημερινώς τηλε- 
γραφικώς πληροφορίας άπό τούς ιδιαιτέρους κομμισαρίους τής έπαρχίας· ότέ μέν



Γεώργιος Α' Βασιλεύς των Ελλήνων 2077

τώ άνήγγειλαν τήν διάβασιν άπό το διαμέρισμά των ένός επικινδύνου άναρχικοϋ, 
δστις άπροσέκτως εΐχεν άπειλήσει τον ξένον μας, ότέ δέ τώ άνέφεραν τήν έξα- 
φνικήν έξαφάνισιν ύποπτων ξένων εΐτε τον έπληροφόρουν περί τής προσεχούς 
άφίξεως άτόμου ύποπτου. Τότε ό Πάολι έλάμβανε τα επιβαλλόμενα μέτρα καί 
διεβίβαζεν εις τήν έπιτόπιον ’Αστυνομίαν προσωπικάς οδηγίας. Κάθε βράδυ έστελ- 
λεν εις Παρισίους κρυπτογράφημα καί περί των έλαχίστων άκόμη γεγονότων της 
ήμέρας. Τα έγγραφά του πάντοτε διεβιβάζοντο εις τον Πρόεδρον, δστις ούτως 
έτηρεϊτο έν γνώσει των εντυπώσεων του ξένου μονάρχου. Συχνάκις έξ άφορμής 
έπιθυμίας έκφρασθείσης ύπ’ αύτοϋ ή διά τήν διακανόνισιν πρωτοκολλικής ύπο- 
θέσεως, πού δεν άπήτει έπίσημον άνάμιξιν, ό Πάολι έκαλεϊτο δπως γίνη ό άνεπί- 
σημος μεσάζων μεταξύ τοϋ Γαλλικού Κράτους καί τοϋ ξένου μονάρχου, ούτως 
ώστε τα πράγματα έκανονίζοντο χωρίς ν’ άναμιχθή τό πολύ έπίσημον δργανον της 
διπλωματίας.

'Ο Πάολι έζησεν έπί 25 έτη έντός πλαισίου ήγεμόνων καί έσχε τήν ευκαι
ρίαν νά τούς παρακολουθή καί νά τούς μελετήση έν τη οίκειότητι τής οικογενεια
κής των ζωής. Αί έντυπώσεις καί άναμνήσεις πού συνέλεξεν έτσι έπί έν τέταρτον 
αίώνος έχουν γραφή άπό τον Πάολι εις βιβλίον πού έξεδόθη εις 20 καί πλέον 
έκδόσεις. ’Αφορούν τήν Έλισσάβετ τής Αύστρίας, τον ’Αλφόνσον ΙΓ ', τον Σάχην 
τής Περσίας, τον Τσάρον Νικόλαον Β', τον Βίκτωρα ’Εμμανουήλ Γ', τον Έδου- 
άρδον Ζ ', τήν Βιλελμίνην τής 'Ολλανδίας, τον Λεοπόλδον Β' τού Βελγίου, τον 
βασιλέα Σίσοβάτ τής Καμπόζης, τήν Βικτωρίαν τής ’Αγγλίας, καί τον Βασιλέα 
των Ελλήνων Γεώργιον Α'. Θ’ άρκεσθώμεν μεταφράζοντες χάριν των άναγνω- 
στών των «’Αστυνομικών Χρονικών» τάς τελευταίας ταύτας σελίδας, πού μας 
ένδιαφέρουν.

Σ. A. X. Θεόδοτος
*

* *

Εις ένα συρτάρι τού γραφείου μου έχω μίαν δέσμην έπιστολών πού διατηρώ 
έπιμελώς καί εις τάς οποίας άπό καιρού εις καιρόν προστίθεται άλλη. Τό γρά- 
ψιμον είναι λεπτόν καί κανονικόν, τό χαρτί δεν φέρει ούτε στέμμα ούτε μονό
γραμμα. Τό έμβλημα πού εξέχει άπό τό βουλοκέρι μέ τό όποιο, είναι σφραγισμένοι 
οί φάκελλοι φαίνεται δτι έχει έκλεγή έπίτηδες διά νά άποθαρρύνη πάσαν άδιάκριτον 
περιέργειαν παριστά κεφαλήν ’Αθήνας κρανοφόρου....

*Η άλληλογραφία αύτή έν τούτοις έχει τό ένδιαφέρον της· είμαι βέβαιος 
δτι ένας ιστοριογράφος θά τής άπέδιδεν άξίαν άνεκτίμητον δχι μόνον θά τω πα
ρείχε περίεργον τεκμηρίωσιν έπί μερικών συγχρόνων συμβάντων, άλλά θά άπε- 
κάλυπτε τήν έξαισίαν εύαισθησίαν μονάρχου συμπαθούς μεταξύ πάντων, τήν νεό
τητα τού πνεύματός του καί τούς λόγους διά τούς οποίους καί ύπό αυτόν τον άκτι- 
νοβόλον ουρανόν τής ’Αττικής, τό στέμμα Βασιλέως ήμπορεϊ ενίοτε νά είναι βαρύ....

’Από είκοσι ήδη ετών γνωρίζω τον έκλαμπρον ύπογράφοντα τών έπιστολών 
τούτων, τον Γεώργιον Α' τών Ελλήνων. Εΐκοσιν έτη άφ’ δτου φροντίζω διά τήν 
άσφάλειάν του πάντοτε οσάκις παραθερίζει εις τήν Γαλλίαν. Καί άπό αυτόν άκρι- 
βώς προέρχεται αύτό τό παρατσούκλι «Βασιλεοφύλαξ» πού μέ τιμά.

Κατ’ αύτήν τήν μακράν μετ’ αυτού άναστροφήν, άπέκτησα τήν ευμενή συμ- 
πάθειάν του καί αύτός τήν φιλόστοργον άφοσίωσίν μου. "Οταν εύρίσκεται έν 
Ελλάδι, τολμώ νά τώ γράφω συχνά- ποτέ δέν λείπει νά μοί άπαντα κανονικώς καί 

η άλληλογραφία μας είναι είδος συνεχείας τών οικείων συνομιλιών πού γεμάται 
από εύθυμίαν καί χάριν έχουν άρχίσει εις τό Αίξ-λε-Μπέν, εις τό Παρίσι, εις τον 
σιδηρόδρομον....

Θά ήτο παιδικόν νά εϊπη τις δτι ό Βασιλεύς Γεώργιος Α' αγαπά τήν Γαλ-
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λίαν ή συχνότης των έπισκέψεών του τό άποδεικνύει. Δεν άρκεΐται αισθανόμενος 
διά τήν χώραν μας ένθερμον θαυμασμόν αύτός ό Δανός ήγεμονόπαις πού άπό 47 
ετη φέρει τό 'Ελληνικόν Στέμμα, ήτο μέ τον γαμβρόν του τον Βασιλέα Έδουάρδον 
ό πλέον Παρισινός άπό τούς ξένους φιλοξενουμένους μας. 'Ο Παρισιανισμός του 
δεν καταφαίνεται μόνον άπό τήν κομψήν ευκολίαν μέ τήν οποίαν όμιλεΐ τήν γλώσ- 
σάν μας· προδίδεται και άπό τό πνεΰμά του τό ούσιωδώς «βουλεβάρδικο», άπό τήν 
λεπτήν, άλλά ρωμαλέαν «σιλουέταν» του, ύψηλήν καί άνετον πού ύπενθυμίζει 
τούς ’Αξιωματικούς μας του ιππικού, καί άπό τήν έλαφράν πονηριάν τήν οποίαν 
ύποσημειοΐ εις τήν φυσιογνωμίαν του μίαν εξακολουθητική δίπλωσις τού οφθαλμού 
καί τού χείλους καί ή οποία άναπηγάζει εις άπροσδοκήτους άστειότητας, καί ήτις 
ακριβώς είναι εκείνη πού κάμνει να λέγουν ότι ήμεΐς εΐμεθα ό πλέον φιλοσκώ- 
πτης λαός τού κόσμου. Πάντως ή «πονηριά» τού Βασιλέως Γεωργίου Α' δεν 
είναι ποτέ σκληρά καί έάν ή είρωνία του ένίοτε κινδυνεύει νά άποβή δηκτική, 
είναι τουλάχιστον, ήμπορώ νά εΐπω, είς τον «τόπον» της. ’Έτσι, όταν κατά τήν 
άρχήν της βασιλείας του, εύρέθη είς τάς πρώτας έσωτερικάς δυσκολίας, ένας 
αρχηγός βουλευτικής άντιπολιτεύσεως, πού έπεθύμει ζωηρώς τήν πτώσιν τού τότε 
'Υπουργείου, ήλθε μίαν ήμέραν νά τον ΐδη καί τώ είπε μέ μελαγχολίαν υποκρι
τικήν

—Ά ,  Μεγαλειότατε, αν είχατε τουλάχιστον ένα 'Υπουργόν....
—"Εναν 'Υπουργόν! άπαντα ό Βασιλεύς προσποιούμενος τον έκπληκτον, 

άλλ’ έχω τουλάχιστον επτά....
’Αναπτυχθείς είς αύτήν τήν θαυμασίαν σχολήν τής άπλότητος, τής εύθύ- 

τητος καί τής καλωσύνης πού έδιδάχθη άπό τον πατέρα του Βασιλέα Χριστιανόν, 
είδικευθείς έκ νεαράς ήλικίας είς όλους τούς έλιγμούς τού πολιτικού λαβυρίνθου, 
έφερεν είς τήν Ελλάδα, όταν ή πτώσις τού Βασιλέως "Οθωνος τον έκάλεσεν ολως 
τυχαίως είς τον Ελληνικόν θρόνον, ού μόνον τό γόητρον των άναριθμήτων καί 
ένδοξων συγγενειών του, καί τον καρπόν πείρας προώρου άποκτηθείσης είς αύτόν 
τον θαυμάσιον κατοπτευτικόν σταθμόν τής Αύλής τής Δανιμαρκίας, έφερεν επίσης 
τάς ιδιότητας τού ψυχρού καί ισοσταθμισμένου χαρακτήρος του, ώς άνθρώπου 
τού Βορρά, έν τώ μέσω τού λαού τούτου διά τον όποιον δέν είναι άνάγκη κρα
σιού σπινθηροβολοΰντος τών Πατρών διά νά κορώσουν τά κεφάλια.

’Έτσι λοιπόν, πόσαι δύσκολοι ώραι!
'Ημείς, θεαταί μακρυνοί τών Ελληνικών σκηνών, οϊτινες ώς επί τό πλεΐ- 

στον γνωρίζομεν τήν Ελλάδα μόνον άπό τήν καλλονήν τού παρελθόντος της καί 
άπό τό σύμβολον πού διαιωνίζει είς τήν φαντασίαν μας τών ποιητών ή είς τό 
πνεΰμά μας τών διανοουμένων, δέν ήμποροΰμεν νά ύποπτευθώμεν τήν λεπτότητα 
κρίσεως, τήν ύπομονήν, τήν ψυχραιμίαν, τήν εύκαμψίαν πού άπαιτεΐ ή κινδυνώδης 
τιμή τής διευθύνσεως τών τυχών τού Ελληνικού ’Έθνους. "Οσον σοβαρά καί αν έφάνη 
ένίοτε ή πολιτική κατάστασις, ποτέ δέν θά ήμποροΰσε νά εΐπη τις ότι τό Στέμμα 
έκινδύνευσεν.

Εσχάτως ακόμη ή νομοτάγεια τών Ελλήνων ύπηκόων άπεδείχθη άπό τήν 
ενθουσιώδη ύποδοχήν πού οί κάτοικοι τής Κερκύρας έκαμαν είς τήν Βασιλικήν 
οικογένειαν καί δλως έσχάτως άκόμη άπό τό αύθόρμητον μέ τό οποίον ό Ελληνικός 
λαός συνεμερίσθη τό πένθος τού Βασιλέως του έξ άφορμής τού θανάτου τού 
Έδουάρδου Ζ'. Οί "Ελληνες, άδιακρίτως κόμματος, άναγνωρίζουν τάς μεγάλας 
ύπηρεσίας πού άπέδωκεν είς τό Ελληνικόν ζήτημα ό βασιλεύς των, πού δέν έπαυ- 
σεν άπό 47 έτών νά ύπερασπίζεται είς τάς Εύρωπαϊκάς Καγκελλαρίας μέ θέρμην 
καί ευφράδειαν άκούραστον.

— Ποτέ δέν συνήντησα διπλωμάτην πλέον πειστικόν καί πλέον ικανόν,
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έλεγε προ δύο έτών ό κ. Κλεμανσώ κατόπιν έπισκέψεως πού είχεν άπο τον 
Γεώργιον Α'.

Ή  ίκανότης του δέν συνίστατο μόνον εις τήν ύπεράσπισιν τής χώρας του 
κατά των τουρκικών φιλοδοξιών, άλλ’ άπεκαλύφθη έν τή ευκολία μεθ’ ής έγνώριζε 
νά κυβέρνα έν τώ μέσω τών έρίδων τών κομμάτων πού δηλητηριάζουν τήν -πολι
τικήν ζωήν τής Ελλάδος. 'Οδηγούμενος άπο τήν φυσικήν εύθυκρισίαν του καί 
άπο μίαν θαυμασίαν γνώσιν τών άνθρώπων, κατέγινεν έν τή Κυβερνήσει του «νά 
αδιάφορή », τουλάχιστον έν τινι μέτρω πού τώ έπιτρέπει νά μή τίθεται εις έκ τοϋ συσ- 
τάδην άντιμάχησιν μέ τήν άγάπην τής έλευθερίας καί τήν όξύχολον έπαρσιν τών υπη
κόων του* ήννόησεν ότι μία έκτακτος εύκαμψία ώφελεΐ μάλλον παρά αί ίσχυρογνώ- 
μονες άρχαί’ καί άπο όλους τούς υπουργούς πού διεδέχθησαν άλλήλους άφότου 
άνήλθεν εις τον Θρόνον, ό διάσημος Κουμουνδοϋρος ύπήρξεν έκεΐνος άπο τον όποιον 
ή Αυτού Μεγαλειότης έτήρησε τούς άρίστους τρόπους τής κυβερνητικής είρωνίας.

Πρέπει άλλως τε νά άναγνωρίσωμεν ότι έάν ό Ελληνικός λαός είναι ένίοτε 
καταπλήττων μέ τά έλαττώματά του καί τάς άδυναμίας του πού ιδιάζουν φυσικά 
είς τον χαρακτήρα καί τήν φυλήν του, είναι γενναίος καί αύθόρμητος, ή δέ φιλύ
ποπτος ύπερηφάνειά του είναι παρ’ αύτώ το άποτέλεσμα φιλοπατρίας θερμής πού 
έκδηλοϋται συχνά ύπο τάς ήδίστας όψεις.

Ούτως, όταν έπείσθη περί τής άνάγκης όπως δημιουργήση πολεμικόν στό
λον καί ή κυβέρνησις άνήγγειλεν οτι έμελλε προς τούτο νά άνοιξη έθνικήν έγγρα- 
φήν, όλοι οί κατάδικοι τών Κρατικών φυλακών έζήτησαν νά νηστεύσουν έπί τρεις 

■ ήμέρας, διά νά προσφέρουν έν εΐδει οβολού είς τήν έγγραφήν, τό ποσόν τής τροφής 
των κατά τάς έβδομήκοντα δύο αύτάς ώρας! Ό  αύτοκράτωρ τής Γερμανίας, είς 
τον όποιον ένας υπουργός "Ελλην έδιηγεΐτο μετά τινας μήνας τό άξιοσημείωτον 
τούτο δείγμα έθνικής άλληλεγγύης, ήρνεϊτο νά τό πιστεύση. Είναι έν τούτοις 
ύπερακριβώς άλήθές.

Άναφέρονται καί άλλα άκόμη. Καθ’ ήν έποχήν ιδία, ή Ελλάς άνανεούσα άρ- 
χαίαν καί χαρίεσσαν παράδοσιν, έσκέφθη προ μικρού νά άνακαινίση τούς ’Ολυμ
πιακούς άγώνας, καί έγνώσθη ότι τό γεγονός τούτο θά προσείλκυεν είς τάς ’Αθήνας 
πολυαρίθμους ξένους, οί «λωποδύται» συνελθόντες έλαβαν τήν ύποχρέωσιν νά 
διακόψουν τάς «έχθροπραξίας» κατά τήν διάρκειαν τών εορτών διά νά άσφαλί- 
σουν τήν καλήν φήμην τής χώρας. Έφρόντισαν μάλιστα νά γνωστοποιήσουν είς 
τό κοινόν τήν «ήμερησίαν διάταξίν» των δι’ άγγελιών τοιχοκολληθεισών. Καί τό καλ- 
λίτερον, έτήρησαν εύλαβώς τον δοθέντα λόγον... καί τότε εΐδεν ό κόσμος αύτό τό άνή- 
κουστον πρά γμα .'Η ’Αστυνομία έσχε διακοπάς, χάρις είς τήν άπεργίαν τών κλεπτών.

Πρό τινων δέ μηνών, ή Κυρία Ζακμαίρ, θυγάτηρ τού κ. Κλεμανσώ, τότε 
πρωθυπουργού, έπεσκέπτετο τήν Ελλάδα. Κατερχομένη σιδηροδρομικώς έξ ’Αθη
νών είς Πειραιά ένθεν θά έπεβιβάζετο διά Τεργέστην, έχασε τον ταξιδιωτικόν 
σάκκον της πού περιείχε τά κοσμήματά της. ’Ητο σαφές ότι ή πολύτιμος αύτη 
άποσκευή εΐχεν ύπεξαιρεθή. Μολονότι ή Κ* Ζακμαίρ ήρνήθη νά ύποβάλη παρά- 
πονον, τό άτύχημά της έγνώσθη ταχέως. Μεγάλη ταραχή. 'Η  Κυβέρνησις διέταξε 
νά γίνη μία άνάκρισις· ύπήρξεν άνωφελής. Ά λλ’ έν τώ μεταξύ αί έφημερίδες ήρπα- 
σαν τό γεγονός· ή δημοσία γνώμη συνεκινήθη, πεπεισμένη είσέτι κατά τήν έποχήν 
έκείνην ότι ό κ. Κλεμανσώ, ούτινος τά φιλελληνικά αισθήματα είναι πασίγνωστα, 
ύπεσχέθη είς τήν Ελληνικήν Κυβέρνησιν τήν ύποστήριξίν του διά νά έπιτύχη τήν 
προσάρτησιν τής Κρήτης είς τήν 'Ελλάδα. 'Η  κόρη έκείνου έπί τής φιλίας τού 
οποίου οί "Ελληνες τρέφουν τόσας έλπίδας δέν πρέπει, λέγουν τά φύλλα, νά άπο- 
κομίση λυπηράν έντύπωσιν άπο τήν Ελληνικήν φιλοξενίαν. Αί έφημερίδες, είς άρθρα 
ορμητικά, έξορκίζουν λοιπόν τον άγνωστον κλέπτην, αν είναι "Ελλην, νά παραιτηθή 
άπο τό κέρδος τής κλοπής του καί νά προβή είς ώραίαν χειρονομίαν αί είς τούς
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τοίχους του Πειραιώς καί των ’Αθηνών τοιχοκολληθεΐσαι άγγελίαι επικαλούνται 
τήν φιλοπατρίαν του....

Μετά ε’ικοσιτέσσαρας ώρας ή ’Αστυνομία έλάμβανε τον ταξιδιωτικόν σάκ- 
κον τής Κυρίας Ζακμαίρ μέ τό περιεχόμενον άνέπαφον, καί άπεδόθησαν εις αύτήν 
κατά τήν άφιξίν της εις Τεργέτην....

’Έτσι ηνωμένος όταν ή έθνική τιμή ή τό συμφέρον τής χώρας διακυβεύονται, 
ο λαός, πού είναι διηρημένος όταν έχουν έξαφθή τά πολιτικά πάθη, τέτοιος είναι 
ο λαός τοϋ οποίου διευθύνει Γεώργιος ό Α ', άπό σχεδόν ήμίσεως αίώνος, τάς 
παταγώδεις τύχας.

Είναι σκληρόν επάγγελμα τό τοϋ πλοηγού όταν όφείλη νά πλέη μεταξύ 
σκοπέλων συνεχών, νά έπιβλέπη άπαύστως πλήρωμα θορυβώδες, καί νά άγρυπνή 
διά τούς κινδύνους πού διατρέχουν διηνεκώς τήν ’Ανατολήν.

’Εννοεί κανείς δτι ό Βασιλεύς Γεώργιος Α' αισθάνεται τήν επιθυμίαν, όταν 
τα γεγονότα τοϋ τό έπιτρέπουν, νά ζητή ύπό άλλους ούρανούς ένα στιγμιαΐον άντι- 
περισπασμόν τών ευθυνών πού τον άπορροφοΰν, εφόσον μάλιστα ή υγεία του τώ 
επιβάλλει νά άκολουθή, οσάκις ήμπορεΐ, λουτροθεραπείαν.

— Βλέπετε, μοί ώμολόγει μίαν ήμέραν ό βασιλεύς Λεοπόλδος τοϋ Βελγίου, 
ή αληθής άνάπαυσις δι’ ήμάς είναι νά λησμονώμεν ποιοι εϊμεθα.

Δεν θά ήμποροΰσεν έν τούτοις νά εϊπη τις δτι αί ψυχαγωγίαι καί ή άνάπαυ- 
σις πού ευρίσκει παρ’ ήμΐν είναι ό μοναδικός σκοπός τοϋ έτησίου ταξιδιού πού ό 
Βασιλεύς Γεώργιος Α' άνελάμβανεν εις τήν Εύρώπην έως προ πέρυσι. Μέσα εις 
τήν άποσκευήν του ώς περιηγητοϋ άπεκόμιζε πάντοτε τον διπλωματικόν σάκκον 
είναι άπό εκείνους πού σκέπτονται δτι ένας μονάρχης ήμπορεΐ νά εργάζεται διά 
τήν χώραν του έστω καί ταξιδεύων διά τήν τέρψιν του.

— Είμαι ό ίδιος πρεσβευτής τοϋ έαυτοϋ μου, μοί έλεγε συχνά.
Ό  βασιλικός ταξιδιώτης έφθανεν εις τήν Γαλλίαν κατά τά τέλη τοϋ ’Ιου

λίου προτοΰ μεταβή εις Κοπεγχάγην, δπου ούδέποτε παρέλειπε νά μεταβή διά νά 
χαιρετίση τον πατέρα του, τον βασιλέα Χριστιανόν, καί τάς άδελφάς του, τήν 
βασίλισσαν τής ’Αγγλίας ’Αλεξάνδραν καί τήν χήραν αύτοκράτειραν Μαρίαν Θεο- 
δωρόβναν. Ή γάπα περιπαθώς τήν έτησίαν ταύτην συναπάντησιν πού συνεκέντρωνε 
πέριξ τοϋ σεβαστοϋ προγόνου, ύπό τά μεγάλα δένδρα τοϋ Φρέδενσβοργ, τήν έξο- 
χωτάτην καί τήν πλέον πολυάριθμον οικογένειαν τοϋ κόσμου, καί έπί τής οποίας 
ή έπίδρασις καί ή έπιβολή τοϋ γηραιοΰ μονάρχου είχαν μείνει τοιαΰται, ώστε τά 
τέκνα του, έστω αύτοκράτορες ή βασιλείς, δεν έτολμοϋσαν νά μεταβοΰν εις τήν πόλιν 
χωρίς νά τώ ζητήσουν έκ προτέρων τήν άδειαν.

—’Εκεί επάνω μοί φαίνεται δτι είμαι άκόμη μικρό άγοράκι ! έλεγε γελών 
ό Βασιλεύς Γεώργιος.

’Εδώ, ήτο νεανίας.
Διεμοίραζε τήν διαμονήν του μεταξύ Αΐξ-λε-Μπέν καί Παρισίων, καί εις 

Παρισίους, δπως καί εις τό Αΐξ, είχε μόνον μίαν μέριμναν- νά άποφύγη τάς επι
σήμους ύποδοχάς. Θά έλυπεΐτο έάν τον μετεχειρίζοντο έπιδεικτικώς ώς μονάρχην- 
δταν έδέχετο τό έπίσημον γεΰμα εις τό όποιον δέν παρέλειπεν ό Πρόεδρος τής 
Δημοκρατίας νά τον καλή, ήρνεΐτο πάντοτε έντόνως δπως γίνη δεκτός είς τήν 
πρωτεύουσαν μέ τιμάς βασιλικάς. Έάν κατά τήν έν Α’ίξ διαμονήν του ύπέκυ- 
πτεν εις τήν ύποχρέωσιν δπως παρίσταται είς τάς δημοτελεΐς πανηγύρεις πού 
διωργάνωνεν ή τερπνή λουτρόπολις, εις τήν οποίαν είναι πολύ δημοτικός, προς 
χάριν του, έπραττε τοΰτο διότι δέν ήθελε νά λυπήση κανένα, έστω καί έλαφρά. 
Καί δταν τον προσεκάλουν νά μεταβή εις κάποιον πυροτέχνημα-

—"Ας πάμε, έστέναζεν, άκόμη μία έσπερίς προς όφελος μου!
(Συνεχίζεται)
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Γ
ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΟΚΤΟΝΙΑΣ (Π.Κ. 303)

I. Γενικά.—'Ορισμός.
II. 'Υποκείμενον τοϋ εγκλήματος καί ειδικώτερον συμμετοχή εις παιδοκτονίαν.

1. Κατά τον καταργηθέντα Ποινικόν Νόμον.
2. Κατά τον νυν ίσχνοντα Ποινικόν Κώδικα.

III . Άντικείμενσν τοϋ εγκλήματος τής παιδοκτονίας καί ειδικώτερον λόγοι ένεκα των
όποιων τούτο άνάγεται εις ιδιώνυμον (delictum sui generis).

1. 'Αντικείμενον τον έγκλήματος.
2. Α ί επί τον θέματος άναπτυχθεϊσαι επιστημονικοί αντιλήψεις.
3. Ή  θέσις τοϋ ήμετέρου Κώδικας. Κριτική.

IV . Ό  Αόλος ώς υποκειμενικόν στοιχείον τοϋ έγκλήματος. ’Αμέλεια.
V. Ποινή.

I .  Γενικά — 'Ορισμός
"Ετερον είδος άνθρωποκτονίας, έκτος τής έκ προθέσεως τοιαύτης, προβλεπο- 

μένης ύπό τοϋ ήμετέρου Ποινικού Κωδικός, είναι καί ή παιδοκτονία.
Τό έγκλημα τής παιδοκτονίας τόσον κατά τον καταργηθέντα Ποινικόν ημών 

Νόμον, όσον καί ύπό τον νϋν ΐσχύοντα Ποινικόν ήμών Κώδικα είναι ιδιώνυμον. ’Α
ποτελεί δέ ή παιδοκτονία, τό τρίτον καί τελευταϊον έκ των κατά τής ζωής τοιούτων, 
ι δ ι ώ ν υ μ ο ν  έγκλημα, τό όποιον καθιεροΐ ό νέος Νόμος ήμών, έκτος τών δύο άλ
λων, περί ών ώμιλήσαμεν προηγουμένως, τής «άνθρωποκτονίας έν συνεναίσει» δη
λαδή καί τής «συμμετοχής εις αυτοκτονίαν».

Περί τής παιδοκτονίας ό ήμέτερος Π. Κ. προβλέπει εις τό άρθρον 303 αύτοϋ. 
Κατ’ αύτό- «μήτηρ, ήτις έκ προθέσεως άπέκτεινε κατά τον τοκετόν ή μετά τον το
κετόν μέν, έφ’ όσον όμως έξηκολούθει ή έκ τούτου προκληθεΐσα διατάραξις τοϋ ορ
γανισμού, τό τέκνον αύτής, τιμωρείται διά καθείρξεως μέχρι δέκα έτών». Έ ξ άλ
λου ό καταργηθείς Ποινικός Νόμος ήμών, περί τής παιδοκτονίας ώμίλει εις τά 
άρθρα 294 καί 295 αύτοϋ. Ή  σχετική διάταξις τοϋ πρώτου έξ αυτών έχει ώς έξής : 
«Ή  μήτηρ ήτις φονεύει έπίτηδες διά πράξεώς τίνος ή έλλείψεως τό νόθον νεογνόν 
τέκνον της, ή έπεχείρησεν έπί σκοπώ δολοφονίας, θανατηφόρους κακώσεις κατά τοϋ 
νόθου τέκνου της, έν καιρώ τοϋ τοκετού πριν έτι τό προαγάγη έντελώς εις τό φώς, 
τιμωρείται ώς παιδοκτόνος μέ δεσμά δεκαπέντε μέχρις είκοσιν έτών. ’Εάν ή παι- 
δοκτόνος άπεφάσισε τον φόνον τοϋ παιδός της, (προ τοϋ τοκετοϋ ή έξετέλεσεν αυτόν 
έσκεμμένως), ή περίστασις αυτή θεωρείται, ώς ιδιαιτέρως έπιβαρυντική. Ώ ς νεο
γνόν θεωρείται παν τό μή έχον εΐσέτι είκοσιτεσσάρων ώρών ήλικίαν». Περαιτέρω, 
ή διάταξις 295 Π. Ν. διαλαμβάνει τά άκόλουθα: .«’Εάν δέ έγινεν ή παιδοκτονία 
είκοσιτέσσαρας ώρας, μετά τον τοκετόν έφαρμόζονται τότε οί γενικοί περί άνθρω
ποκτονίας Νόμοι. Τό αύτό ισχύει καί αν μήτηρ τις φονεύση τό έκ νομίμου γάμου 
νεογνόν αύτής τέκνον».
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Έ κ  τής άντιπαραβολής των άνωτέρω διατάξεων διαπιστοΰμεν, δτι ό Νέος 
Κώδιξ ήμων, έπαναλαμβάνει κατά τα ουσιώδη αυτής μέρη την διάταξιν του άρθρου 
294 Π.Ν. μέ τάς έξής διαφοράς : 1) 'Ο Νόμος παραλείπει τήν ειδικήν μνείαν τής 
διά παραλείψεως άφαιρέσεως τής ζωής τοϋ τέκνου 2) ’Επεκτείνει τήν διάταξιν και 
επί μή νόθων τέκνων καί 3) Άπαλήφει τον χρονικόν περιορισμόν των 24 ώοών καί 
δέχεται, δτι ή πράξις δύναται νά τελεσθή εΐτε κατά τον τοκετόν, είτε καί μετ’ αύ- 
τόν, έφ1 δσον δμως διαρκεΐ ή έκ τούτου προκληθεΐσα διατάραξις τοΰ οργανισμού. 
"Αλλη τέλος διαφορά μεταξύ τούτων ΰπάρχουσα είναι καί ή άναφορικώς προς τήν 
ποινήν τοιαύτη. Διότι ένώ κατά τον Ποιν. Νόμον ή παιδοκτόνος έτιμωρεΐτο διά κα- 
θείρξεως 15 — 20 έτών, κατά τον νϋν ίσχύοντα Ποινικόν ήμων Κώδικα, εις ταύτην 
επιβάλλεται ή ποινή τής καθείρξεως μέχρι 10 έτών.

Καί δσον άφορα μέν τήν ειδικήν μνείαν τής διά παραλείψεως άφαιρέσεως τής 
ζωής τοϋ τέκνου, ούδεμία άμφιβολία δύναται νά γεννηθή, καθ’ δσον καί άνευ ειδικής 
έξάρσεως είναι φανερόν, ώς καί υπό τής αιτιολογίας τ ο ν ί ζ ε τ α ι ,  δτι καί διά πα
ραλείψεως δύναται τις ν’ άποκτείνη, έξομοιοϋται δέ ή θετική πράξις, προς τήν πα- 
ράλειψιν όφειλομένης ένεργείας. 'Όσον άφορα έξ άλλου τούς λόγους ένεκα τών οποί
ων ό Νομοθέτης έπεκτείνει τήν έπιεική ποινικήν προστασίαν καί έπί τών νομίμων 
τέκνων, ώς έπίσης καί τούς λόγους ένεκα τών οποίων τό έγκλημα τιμωρείται ήδη 
έλαφρότερον παρ’ δσον κατά τό παρελθόν, όμιλοΰμεν κατωτέρω.

' Ορ ι σ μ ό ς .  ’Εκ τών άνωτέρω λοιπόν προκύπτει δτι «Παιδοκτονία, είναι, ή 
έκ προθέσεως (δόλου) θανάτωσις ύπό τής μητρός τοϋ τέκνου της, εΐτε κατά τον το
κετόν, εΐτε μετ’ αύτόν, έφ’ δσον δμως έξηκολούθει ή έκ τούτου προκληθεΐσα διατά- 
ραξις τοϋ όργανισμοΰ».

II . 'Υποκείμενον τοϋ έγκλήματος καί ε’ιδικώτερον συμμετοχή εις 
παιδοκτονίαν

1. Κ α τ ά  τ ο ν  κ α τ α ρ γ η θ έ ν τ α  Π ο ι ν ι κ ό ν  Ν ό μ ο ν .
Κατά τά άνωτέρω έκτεθέντα, ύποκείμενον τοΰ έγκλήματος, είναι ή μήτηρ καί 

μόνον αύτή, άσχέτως αν τυγχάνη άγαμος ή έγγαμος. Άντιθέτως κατά τον καταρ
γηθέντα Π. Ν. αΰτη έδει νά ήτο άγαμος, διαζευγμένη ή μοιχός κ.λ.π. έπρεπε δη
λαδή, τό τέκνον νά ήτο νόθον. Έθεωρεΐτο δέ τό τεχθέν νόθον, έάν δέν ύφίστατο ού 
μόνον κατά τήν σύλληψιν, άλλά καί κατά τήν γέννησιν, νόμιμος γάμος. Διότι έάν 
κατά τό έν ή τό έτερον στάδιον ύπήρχε γάμος, τότε τό τέκνον έθεωρεΐτο γνήσιον 
(νόμιμον). Έρωτάται δμως· αν εις τήν πράξιν συμμετέσχε καί έτερός τις (ή πολ
λοί) εΐτε ώς συναυτουργός, εΐτε ώς συνεργός, εΐτε τέλος ώς ήθικός αύτουργός πώς 
πρέπει νά κριθή ούτος ; 'Υπό τό κράτος τοϋ προϊσχύοντος Δικαίου τό όποιον δέν 
έλυε ρητώς διά νομοθετικής διατάξεως τό ζήτημα, δπερ τόσον ήμφισβητήθη (‘), 
δσον άφορα τούς αύτουργούς καί συνεργούς δέν έγεννάτο άμφιβολία. Καθ’ δσον, 
πάντες οί συγγραφείς συνεφώνουν, δτι οί μέν πρώτοι ήθελον κριθή ώς ένοχοι 
κοινής άνθρωποκτονίας, οί δέ συνεργοί, ώς τοιοΰτοι παιδοκτονίας. Άμφισβήτησις 
δμως έγεννήθη, δσον άφορα τον ήθικόν αύτουργόν. Έ π ί τοΰ προκειμένου οί έρμη- 
νευταί τοΰ Δικαίου μας διαφόρους διετύπωσαν γνώμας, έξ ών σπουδαιότεραι αί 
έξής :1 )  Τοΰ Ήλιοπούλου. 'Ο εΐρημένος συνεπής προς τήν ύπ’ αύτοΰ άντίληψιν, 
δτι ό ήθικός αύτουργός ήτο έ ξ η ρ τ η μ έ ν ο ς  συμμέτοχος τοΰ έγκλήματος ένός 
άλλου, έδέχετο δτι αν ή μήτηρ παρεκίνει άλλον εις τον φόνον τοΰ τέκνου της, 
έδει νά τιμωρηθή ώς αύτουργός κοινής άνθρωποκτονίας (διότι ανθρωποκτονία διε- 
πράχθη), άν δέ άλλος παρεκίνει ταύτην, τότε ούτος κριτέος ώς ήθικός αύτουργός

(1) - Ώ ς γνωστόν τό περί συμμετοχής κεφάλαιον λίαν εύστόχως έχαρακτηρίσθη ώς «τό 
άπηλπισμένον κεφάλαιον τοΰ Ποινικού Δικαίου».
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παιδοκτονίας (άφοϋ παιδοκτονία διεπράχθη). Και κατ’ αύτόν, ή λύσις ή το άνεπι- 
εικής, άλλ’ άφοϋ κατά Νόμον, ό ήθικός αυτουργός, έξηρτατο άπό τον αύτουργόν, 
πάσα άλλη λύσις θά ήτο άντίθετος προς τό γράμμα τοϋ Νόμου καί συνεπώς άπα- 
ράδεκτος. 2) 'Ο κ. Γάφος (3) συνεπής καί ούτος προς τήν άποψίν του, δτι τό άξιό- 
ποινον τοϋ ήθικοΰ αύτουργοΰ ήτο άνεξάρτητον άπό τό άξιόποινον τοϋ έκτελέσαντος 
τήν πράξιν, δέχεται, δτι ή ποινή ήτις έδει νά έπιβληθή ήτο είς πάσαν περί- 
πτωσιν κοινής άνθρωποκτονίας διά τον τρίτον, παιδοκτονίας δέ διά τήν μητέρα. 
3) Ό  Κωστής, ύποστηρίζων δτι ή ευθύνη τοϋ ήθικοΰ αύτουργοΰ ήτο αύτοτελής, 
έδέχετο δτι ή μήτηρ ώς ήθικός αύτουργός τοϋ εγκλήματος έδει νά τιμωρηθή ώς 
τοιαύτη παιδοκτονίας. Περαιτέρω δμως έδέχετο δτι ό παρακινήσας τήν μητέρα είς 
παιδοκτονίαν έπρεπε νά τιμωρηθή, ώς ήθικός αύτουργός κοινής άνθρωποκτονίας. 
Διότι κατ’ αύτόν ναι μέν ό ήθικός αύτουργός ήτο έξηρτημένος συμμέτοχος τοϋ 
έγκλήματος άλλου, ή εύθύνη του δμως ήτο α ύ τ ο τ ε λ ή ς .  Οδτω διά τής λύ- 
σεως ταύτης καταλήγομεν είς τό αύτό πρακτικόν άποτέλεσμα, είς δ καί οί οπαδοί 
τής β' των άνωτέρω γνωμών. Φθάνει δμως ό διακεκριμένος ούτος έπιστήμων τής 
εποχής εκείνης, είς τό συμπέρασμα τοϋτο, δι’ άλλης όδοϋ, τής αυτοτελούς τ. έ. 
εύθύνης τοϋ ήθικοΰ αύτουργοΰ, διό καί κατηγορεΐται ύπό τών δεχομένων τήν Β' 
τών άνωτέρω λύσεων. 4) Ό  καθηγητής κ. Χωραφάς ψέγων τον Κωστήν (Χωραφά 
τόμος Α' σελ. 157), διότι χαρακτηρίζει τον ήθικόν αύτουργόν, ώς έχοντα αύτοτελή 
εύθύνην, παρ’ δ,τι τοιοϋτον τι δέν προκύπτει άπό τά Νομοθετικά Κείμενα δέχεται, 
δτι ή μήτηρ ή παρακινούσα έτερον νά φονεύση τό νόθον τέκνον της, ήθελε χαρα- 
κτηρισθή ώς ήθικός αύτουργός παιδοκτονίας καί τοϋτο ελλείψει ρητής νομοθε
τικής διατάξεως καί έπί τή βάσει τής έξής σκέψεως: πραχθέν κακούργημα έν τή 
περιπτώσει ταύτη είναι ή κοινή άνθρωποκτονία. «Άλλ’ έφ’ όσον κατά τήν δεδηλω- 
μένην θέλησιν τοϋ νομοθέτου νά τιμωρήση τήν μητέρα, ώς φυσικόν αύτουργόν ήπι- 
ώτερον, δέν είναι δυνατόν νά δεχθώμεν δτι τό νόημα τοϋ νόμου ήτο νά τιμωρηθή 
αΰτη, ώς ήθικός αύτουργός αύστηρότερον». Κατά τον αύτόν συγγραφέα έξ άλλου, 
ό τρίτος ό παρακινών τήν μητέρα είς τήν τέλεσιν τοϋ έγκλήματος ήθελε κριθή 
ώς ήθικός αύτουργός παιδοκτονίας καί ούχί κοινής άνθρωποκρονίας, διότι έν προκει- 
μένω, συνεπεία τής ίδιότητος τής μητρός μεταβάλλεται ό Νομικός τής πράξεως 
χαρακτήρ, έστω καί αν δέν θεμελιοϋται τό άξιόποινον, ή δέ ίδιότης αύτη 
ή ύπάρχουσα παρά τώ αύτουργώ καί μεταβάλλουσα τον νομικόν τής πράξεως χα
ρακτήρα, έπεκτείνεται καί έπί τοϋ ήθικοΰ αύτουργοΰ. Κατά συνέπειαν ό ήθικός 
αύτουργός τής μητρός, ήτις φονεύει τό νόθεν ταύτης τέκνον, κριτέος ώς ήθικός 
αύτουργός παιδοκτονίας.

2. Κ α τ ά  τ ο ν  ν ΰ ν  ί σ χ ύ ο ν τ α  Π ο ι ν ι κ ό ν  Κ ώ δ κ α .
’Αλλά πάντα τά άνωτέρω, ύπό τον νέον Ποινικόν ήμών Κώδικα, έχουν θεω

ρητικήν μόνον άξίαν, λαμβανομένου ύπ’ δψιν, δτι ούτος καίτοι μή περιέχων ειδικήν 
διάταξιν είς τό περί τών κατά τής ζωής έγκλημάτων κεφάλαιον αύτοϋ, έλυσε τό 
ζήτημα διά τής έν τώ Γενικώ Μέρει σχετικής διατάξεώς του, έφαρμογήν έχούσης 
καί είς άλλας περιπτώσεις, τής δευτέρας § τοϋ άρθρου 49 αύτοϋ. Κατ’ αύτήν περί ής 
καί άλλαχοϋ ώμιλήσαμεν «Ίδιαίτεραι ιδιότητες ή σχέσεις ή άλλαι περιστάσεις, 
έπιτείνουσαι, μειοΰσαι ή άποκλείουσαι τήν ποινήν, λαμβάνονται ύπ’ δψιν μόνον 
έπί έκείνου τών συμμέτοχων παρ’ ω ύπάρχουσιν».

Προς πληρεστέραν κατανόησιν τής λύσεως τήν οποίαν έπί τοϋ προκειμένου, 
διά τής ώς άνω διατάξεως αύτοϋ δίδει δ Κώδιξ ήμϊν, παρατηρητέα τά έξής : Είς 
τήν διάταξιν γίνεται λόγος περί «ιδιαιτέρων ιδιοτήτων, ή σχέσεων ή άλλων περι-

(2) Ό  καθηγητής κ. Γάφος περισσότερον ίσως παντός άλλου ένδιέτριψεν είς τό θέμα 
διά της έργασίας του «Συμμετοχή είς τό έγκλημα».
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στάσεων». 'Ωσαύτως καί εις την πρώτην § του ίδιου άρθρου, ό Κώδιξ όμιλεΐ περί 
«ιδιαιτέρων ιδιοτήτων ή σχέσεων». 'Η  έν λόγω διάταξις έχει ουτω: «"Οπου ό νόμος 
ά ξ ι ο ι ,  διά τό άξιόποινον πράξεώς τίνος ιδιαιτέρας ιδιότητας ή σχέσεις, έάν μεν 
αδται ύπάρχωσι μόνον παρά τώ πράττοντι τότε οί κατά τό άρθρον 46 § 1 συμμέ
τοχοι δύνανται νά τιμωρηθώσι μέ ποινήν ήλαττωμένην (άρθρον 83) έάν δέ ύπάρ
χωσι μόνον παρά τοΐς άρθροις 46 § 1 καί 47 συμμετόχοις, τότε οδτοι μέν τιμω
ρούνται, ώς αύτουργοί, ό δέ πράξας ώς συνεργός».

Αί ίδιαίτεραι ιδιότητες ή σχέσεις περί ών όμιλεΐ ό Νόμος δυνατόν 1) Νά θε- 
μελιοϋν τό άξιόποινον ώς συμβαίνει εις τά delicta propria (ιδιόχειρα έγκλή- 
ματα) 2) Νά μειοϋν ή έπιτείνουν την ποινήν (μεταβάλλουν τό βασικόν πλαίσιον 
της ποινής) καί 3) Νά άποκλείουν τήν ποινήν ή έξαλείφουν τήν ποινικήν τής πο
λιτείας άξίωσιν.

Καί όσον άφορα μέν τάς περιπτώσεις καθ’ ας θεμελιοϋνται τό άξιόποινον 
λόγω των ιδιαιτέρων ιδιοτήτων ή σχέσεων, ό νόμος όμιλεΐ εις τήν πρώτην § αΰτοϋ. 
'Ως γνωστόν δέ τό άξιόποινον θ ε μ ε λ ι ο ϋ τ α ι  μόνον έπί των delictum proprium. 
Τοΰτο άλλως τε καί έκ τής λέξεως « ά ξ ι ο  ΐ» προκύπτει, άλλά καί έν τή αι
τιολογία ρητώς άναφέρεται (’). "Οσον άφορα δέ τάς περιπτώσεις καθ’ άς λόγω 
των υφισταμένων προσωπικών λόγων 1) Μεταβάλλεται τό κατά Νόμον βασικόν 
πλαίσιον τής ποινής ή 2) ’Αποκλείεται αΰτη ή έξαλείφεται ή ποινική άξίωσις τής 
πολιτείας. 'Ο Νόμος όμιλεΐ εις τήν δευτέραν § τοϋ έν λόγω άρθρου. Τό τελευταίου 
συμβαίνει έν αίς περιπτώσεσιν ύφίσταται προσωπικός λόγος άπαλλαγής άπό τής 
ποινής ώς λ. χ. καθ’ ήν περίπτωσιν ό οικείος ό παραλιπών τήν άναγγελίαν εις τήν 
άρχήν μελετωμένου κακουργήματος, ούτινος έλαβε γνώσιν μένει (καθ’ δ οικείος) 
άτιμώρητος κατά τό άρθρον 232 § 2 Π. Κ. Ωσαύτως κατά τό άρθρον 279 Π. Κ. 
έξαλείφεται ή Ποινική άξίωσις τής Πολιτείας. Κατ’ αύτό «τό άξιόποινον τής κλο
πής καί ύπεξαιρέσεως έξαλείφεται, αν ό υπαίτιος, οικεία θελήσει κλπ. ένήρ-
γησε....., τήν άπόδοσιν τοϋ πράγματος ή τήν έντελή ίκανοποίησιν τοϋ ζημιωθέντος».
Τό πρώτον έξ άλλου συμβαίνει έν αΐς περιπτώσεσι συνεπεία τών ιδιαιτέρων ιδιο
τήτων ή σχέσεων ή άλλων περιστάσεων 1) Επιτείνεται ή ποινή. Ουτω λ. χ. έπί 
υποτροπής (άρθρον 89 Π. Κ .) ή έπί διαπράξεως έγκλήματος έκ φιλοκέρδειας (άρ
θρον 81 Π. Κ .) καί 2)Μειοΰται αυτή. Τοϋτο συμβαίνει καί εις τήν προκειμένην 
περίπτωσιν, καθ’ ήν ή ίδιότης καί ή έκ τοϋ τοκετοϋ κατάστασις τής μητρός συνε
πάγεται τήν μείωσιν τοϋ κατά Νόμον βασικοϋ πλαισίου τής ποινής (καί ο ύ χ ί 
τ ή ν  θ ε μ ε λ ί ω σ ι ν  τοϋ ά ξ ι ο π ο ί ν ο υ ) ,  ήτις εις οίανδήποτε άλλην περί- 
πτωσιν είναι ή (ποινή) τής κοινής άνθρωποκτονίας. Τοΰτο διότι πραχθέν κακούρ
γημα είναι τό τής κοινής άνθρωποκτονίας, δπερ καί τό β α σ ι κ ό ν ,  παρ’ οδ άπο- 
σπάται ή παιδοκτονία, ήτις καί άποτελεΐ ιδιώνυμον ή ΐδιογενές (delictum sui 
generis) έγκλημα, ούχί δέ delictum proprium, δι’ δ καί μόνον (τό del. pro
prium) έχει έφαρμογήν ή πρώτη § τοϋ άρθρου, ώς τοΰτο ρητώς τονίζεται καί 
ύπό τής αίτιολογικής έκθέσεως τοϋ είσηγητοϋ καί διακεκριμένου Καθηγητοΰ κ. 
Χωραφα, ήτις λίαν δίαφωτιστική οδσα, έχει έν άρχή ουτω·«’Εν άρθρω 49 προσε- 
τέθη ώς παράγραφος 1 διάταξις ρυθμίζουσα είδικώς τό ζήτημα τής συμμετοχής 
πλειόνων προσώπων εις delictum proprium, εις έγκλημα τ. έ. οδτινος αυτουργός 
κατά Νόμον δύναται νά είναι μόνον πρόσωπον έχον ιδιαιτέρας ιδιότητας ή σχέσεις». 
Ύπό τό Κράτος λοιπόν τοϋ ίσχύόντος δικαίου, ό χαρακτηρισμός τής πράξεως τής 
μητρός εις παιδοκτονίαν, ισχύει μόνον δι’ αυτήν. Οίοσδήποτε άλλος φονεύων νεο
γνού τέκνον, κρίνεται κατά τάς διατάξεις περί άνθρωποκτονίας. 'Ο ήθικός αύ- 
τόυργός τής μητρός χαρακτηρίζεται ένοχος άνθρωποκτονίας καί δέν δύνατάι νά

(3) Δι’ δ καί έκ της πρώτης § έλλείπει ή φράσις «ή άλλων περιστάσεων».
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έπικαλεσθή ιδιαιτέραν τιμωρίαν, έπί τώ λόγω ότι τό έγκλημα τό τελεσθέν ύπό τής 
αύτουργοϋ μητρός φέρει τον χαρακτήρα τής παιδοκτονίας. Ούδεμία (όθεν) έξ άλλου 
αμφιβολία, δύναται νά προκύψη, έξ όσων άνωτέρω έλέχθησαν, ότι ή μήτηρ ή συ- 
νεργήσασα ή παρακινήσασα άλλον, όπως φονεύση τό τέκνον της θά χαρακτηρισθή 
ώς ένοχος παιδοκτονίας καί ούχί κοινής άνθρωποκτονίας.

III. Άντικείμενον τοΰ έγκλήματος τής παιδοκτονίας καί είδικώ- 
τερον λόγοι ένεκα των οποίων τοΰτο ανάγεται είς ιδιώνυμον
(delictum sui generis).

1. Ά ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο ν  τ ο ΰ  έ γ κ λ ή μ α τ ο ς .
Άντικείμενον τοΰ έγκλήματος τής παιδοκτονίας είναι ύπό τό Κράτος τοΰ 

ΐσχύοντος Ποιν. Κωδικός τό τέκνον τής μητρός άνεξαρτήτως τοΰ έάν τοΰτο είναι 
νόμιμον ή νόθον, άρκεΐ ότι τοΰτο έφονεύθη κατά τον τοκετόν ή μετ’ αυτόν, έφ’ 
όσον όμως έξηκολούθει ή έκ τούτου προκληθεΐσα διατάραξις τοΰ όργανισμοΰ. Ά ντι- 
θέτως κατά τον καταργηθέντα Ποινικόν μας Νόμον τοΰτο έδει νά ήτο νόθον καί 
ή θανάτωσις νά έπήρχετο έντός 24 ωρών άπό τοΰ τοκετοΰ. Ά λλ’ ήδη προβάλλει τό 
εξής σπουδαΐον έρώτημα. Διατί ό Νομοθέτης χαρακτηρίζει τό έγκλημα τής Παι
δοκτονίας, ώς ιδιώνυμον, τιμωρούμενον πολύ, έλαφρότερον ή ή Κοινή άνθρωποκτο- 
νία, καθ’ ήν στιγμήν κατά κοινήν ομολογίαν, κατά μίαν ίσως άναλλοίωτον άξίαν 
καί άρχήν, ό ύπό τής μητρός φόνος τοΰ τέκνου της, άποτελεϊ πραγματικόν άνο- 
σιούργημα, άξιον ού μόνον άποδοκιμασίας, άλλά καί αύστηράς τιμωρίας. 'Η  άποψις 
αυτή μέχρις ένός ώρισμένου σημείου είναι ορθή. Διότι διά τοΰ έγκλήματος αύτοΰ, 
δέν προσβάλλεται μόνον μία άνθρωπίνη ΰπαρξις, μη δυναμένη ν’ άμυνθή παντά- 
πασιν, άλλά θίγεται ταυτοχρόνως καί ή ίερότης τής μητρικής στοργής. Έ π ί τή 
βάσει των άνωτέρω, άτινα κατ’ άρχήν στηρίζονται έπί άληθοΰς βάσεως, τά πα- 
λαιότερα δίκαια έπέβαλλον κατά τής παιδοκτόνου μητρός, λίαν αύστηράς ποινάς, 
ώς τον διά πυρός θάνατον, τον τοιοΰτον δι’ ένταφιασμοΰ ζώσης τής μητρός, ή τήν 
άπόπνιξιν ταύτης κλπ. (Νομοθεσία Μεσαίωνος).

Παρά τά έπιχειρήματα όμως καί τάς άντιλήψεις ταύτας τά νεώτερα δίκαια 
(όλα άνεξαιρέτως) έπέφεραν τήν οόσιωδεστάτην έπί τοΰ άντικειμένου μεταβολήν 
τής Νομοθεσίας, στηριζόμενα εις έν σπουδαΐον συμπέρασμα, είς μίαν βιολογικήν 
παρατήρησιν, τής ’Ιατρικής έπιστήμης. 'Η  έπιστήμη αυτή ήχθη είς τό άσφαλές 
συμπέρασμα, ότι κατά τον τοκετόν ή μετ’ αυτόν δημιουργεΐται είς τήν γυναίκα μία 
ψυχική (βιολογική) ταραχή, ήτις τά μέγιστα έπιδρα, έπί των καθόλου ψυχικών 
ταύτης δυνάμεων. Ή  μήτηρ κατά τό χρονικόν τοΰτο διάστημα, ύφίσταται έν είδος 
ψυχολογικής παραλύσεως καί δέν έχει τήν δύναμιν νά συγκρατηθή. 'Η  σωματική 
καί διανοητική τής μητρός θέσις λόγω τών έκ τοΰ τοκετοΰ προκαλουμένων οργα
νικών διαταράξεων, είναι ΐδιαζούσης φύσεως, τό γεγονός δέ τοΰτο άποτελεϊ τήν 
δικαιολογητικήν βάσιν, τής ύπό τοΰ Νόμου έπιδεικνυομένης έπιεικείας προς τήν 
μητέρα, ήν καί τιμωρεί κατ’ άντίθεσιν προς τά παλαιότερον ίσχύοντα δίκαια λίαν 
έλαφρότερον καί αυτής τής κοινής άνθρωποκτονίας.

2. Α ί έ π ί  τοΰ θ έ μ α τ ο ς  ά ν α π τ υ χ θ ε ΐ σ α ι  έ π ι σ τ η μ ο ν ι -  
κ α ί  ά ν τ ι λ ή ψ ε ι ς .

Έ ν τούτοις, τό έγκλημα τής παιδοκτονίας καί ύπό τό Κράτος τών σήμερον 
ίσχυόντων δικαίων, έχει προκαλέσει σοβαράν συζήτησιν, είς τήν σύγχρονον Νομο
λογίαν καί Επιστήμην, ού μόνον ώς προς τό ζήτημα τής έκτάσεως ταύτης, άλλά 
καί όσον άφορα τήν διατήρησίν της. Αί έπί τοΰ προκειμένου, διατυπωθεΐσαι καί 
ύποστηριχθεΐσαι άπόψεις κατατάσσονται είς διαφόρους κατευθύνσεις, έξ ών σπου- 
δαιότεραι αί κάτωθι: α) Ή  δεχομένη οτι δέον νά μή ύπάρχη ιδιαιτέρα περί παιδο-
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κτονίας διάταξις, είς τά Νομοθετικά κείμενα, άλλ’ ό δικαστής, οστις έχει πλέον 
εύρεϊαν δικαιοδοσίαν κατά τάς άντιλήψεις του νεωτέρου Δικαίου, νά καθορίζη τήν 
ποινήν συμφώνως προς τάς περί άνθρωποκτονίας διατάξεις. Ή  άποψις αΰτη, καθ’ ήν 
ή παιδοκτονία δεν πρέπει ν’ άποτελή ιδιαίτερον έγκλημα, ένεφανίσθη έν Γερμανία 
κατά τήν έποχήν του Χιτλερισμού.

Οί οπαδοί ταύτης προβάλλουν τά κάτωθι κυρίως έπιχειρήματα προς ύποστή- 
ριξίν της: 1) Κατά τήν Νεωτέραν Ποινικήν Σχολήν τήν θέτουσαν, ως βάσιν του 
νεωτέρου Ποιν. Δικαίου τήν έξατομίκευσιν τής Ποινής, παρέχεται εύρύτης Ποι
νικής μεταχειρίσεως εις τον Δικαστήν, οστις πλέον δυνάμενος νά κινηθή εις ευρύ
τερα πλαίσια δύναται νά έπιβάλη καί τήν έλαφροτέραν, τήν ύπό του Νόμου διά 
τό έγκλημα τής άνθρωποκτονίας, προβλεπομένην ποινήν. 2) Δεν πρέπει νά λησμο- 
νήται (καθ’ ά άνωτέρω), δτι τό παλαιότερον Δίκαιον, έπί του προκειμένου είχεν 
έντελώς άντιθέτους άντιλήψεις, έτιμώρει δέ πολύ αύστηρότερον καί τής Κοινής 
άνθρωποκτονίας τήν παιδοκτόνον μητέρα. 3) 'Η  άπό μέρους τής μητρός θανάτωσις 
τοϋ τέκνου της, δέν άποτελεϊ μόνον προσβολήν μιας άνθρωπίνης ύπάρξεως, άλλά 
θίγει καί τήν 'Ιερότητα τής μητρικής στοργής, ήτις καί εις αύτά τά ζώα υπάρχει. 
Δέν είναι ορθόν ή μήτηρ ή μή έχουσα συναίσθησιν των μητρικών αύτής καθηκόν
των νά τιμωρηθή ήπιότερον παντός άλλου μή δεσμευομένου, ύπό μιας τοιαύτης 
φυσικής ύποχρεώσεως. 4) 'Η  θανάτωσις τοϋ νεογνού, άποτελεϊ ιδιαιτέρως βαρύ 
καί λίαν επικίνδυνον έγκλημα, καθ’ δ κατευθυνομένου (τούτου) κατ’ άνθρώπου 
άπροστατεύτου καί μή δυναμένου νά προβάλη ούδεμίαν άμυναν καί 5) 'Η  άξια 
τοϋ παιδός αύτή καθ’ έαυτήν, ύπαγορεύει μεγαλυτέραν πρόνοιαν καί προστασίαν 
άπό μέρους τοϋ Νομοθέτου. (Τό επιχείρημα συμβιβάζεται μέ τάς άντιλήψεις τής 
εποχής. Διότι ώς γνωστόν τό ίσχΰον τής έποχής καθεστώς, άπέδιδε μεγίστην άξίαν 
εις τούς νέους, οϊτινες οί αύριανοί δημιουργοί τής Γερμανικής Παντοκρατορίας). 
β) 'Η  δευτέρα Νομοθετική Κατεύθυνσις, δέχεται, δτι τό έγκλημα τής παιδοκτονίας 
δέον νά περιορίζηται μόνον εις τήν περίπτωσιν εκείνην, καθ’ ήν ή μήτηρ φονεύει τό 
νόθον νεογνόν τέκνον της, ή δέ θανάτωσις επέρχεται κατά τό χρονικόν διάστημα, 
καθ’ δ έξακολουθει ύπάρχουσα, ή ίδιάζουσα σωματική καί διανοητική θέσις, τής 
μητρός λόγιο των έκ τοϋ τοκετοϋ διαταράξεων. Κατά τούς άκολουθοϋντας τήν κα- 
τεύθυνσιν ταύτην, δικαιολογητικός λόγος, τής ύπό τοϋ Νόμου έπιδεικνυομένης 
επιείκειας προς τήν μητέρα, είναι κυρίως, ή άκατανίκητος ψυχολογική πίεσις (μά
λιστα ύπό συνθήκας τάς οποίας αί άντιλήψεις τής σημερινής Κοινωνίας ύπαγορεύουν) 
τήν όποιαν προκαλεΐ εις αύτήν, ή ιδέα τής Κοινωνικής άτιμώσεως. Τό συναίσθημα 
λοιπόν τής άτιμώσεως τής μητρός (ήτις άτίμωσις δέν δύναται νά ύπάρχη είς τήν 
Νόμιμον μητέρα) ύπαγορεύει έπιεικεστέραν Ποινικήν μεταχείρισιν. Δέν παραγνω
ρίζουν έξ άλλου οί οπαδοί τής κατευθύνσεως ταύτης καί τον ψυχολογικόν παράγοντα, 
δν δμως θέτουν είς δευτέραν μοίραν, άφοϋ θέτουν ένα χρονικόν περιορισμόν, κατά 
τήν διάρκειαν τοϋ οποίου δέον νά τελεσθή τό έγκλημα, πέραν δέ αύτοϋ έστω καί 
άν φονευθή νόθον τέκνον, ή μήτηρ δέν χαρακτηρίζεται, ώς παιδοκτόνος, άλλ’ ώς 
φονεύς. Ώ ς γνωστόν τήν κατεύθυνσιν ταύτην ήκολούθει καί ό καταργηθείς ήμών 
Ποινικός Νόμος, άφ’ ού κατ’ αύτόν παιδοκτόνος θεωρείται ή μήτηρ ή φονεύουσα 
τό ν ό θ ο ν ,  τέκνον της, έντός ε ί κ ο σ ι  τ ε σ σ ά ρ ω ν  ωρών άπό τοϋ τοκετοϋ. 
'Η  έπί τοϋ προκειμένου διαφορά έπί τοϋ ζητήματος, είναι δτι ό χρονικός περιορι
σμός τών 24 ώρών, είναι έντελώς άψυχολόγητος καί άντίθετος προς τό λαϊκόν 
περί δικαίου συναίσθημα, διότι δέν είναι ορθόν καί δίκαιον, ή μήτηρ ή φονεύουσα 
τό τέκνον της μετά 24 ώρας άκριβώς νά θεωρήται παιδοκτόνος καί νά τιμωρήται 
μέ άρκετά έπιεική ποινήν, έν άντιθέσει πρός μίαν άλλην μητέρα, ύπό τάς αύτάς 
προϋποθέσεις καί συνθήκας τελούσαν, ήτις φονεύει τοΰτο μετά 24 ώρας καί 2' λεπτά. 
’Ακριβώς,διά τούτο πάσαι αί νομοθεσίαι καί έκεΐναι καθ’ άς παιδοκτόνος θεωρείται
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μόνον ή έξώγαμος μήτηρ, άπαλείφουν τον χρονικόν περιορισμόν των 24 ωρών καί 
όμιλοΰν περί ψυχολογικής διαταραχής, έκ τοϋ τοκετού προελθούσης, ή διάρκεια 
τής όπρίας δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθή διά νομικών όρων, άφίεται δέ, εις 
την κρίσιν τοΰ Δικαστοϋ τής ούσίας, ίνα οδτος επικοινωνούν μέ Ιατροδικαστήν 
άποφαίνεται περί τούτου.

Την τελευταίαν αυτήν άποψιν ήσπάζοντο καί τα προγενέστερα Σχέδια τοϋ 
Π. Κ. ήμών (μέχρι τοϋ 1937) καθ’ ά παιδοκτόνος θεωρείται ή μήτηρ, ήτις φο
νεύει τό «νόθον» τέκνον της κατά τον τοκετόν ή μετ’ αύτόν καί έφ’ όσον έξηκο- 
λούθει ή έκ τούτου προκληθείσα διατάραξις τοΰ όργανισμοΰ αύτής. γ) 'Η  τρίτη 
τέλος νομοθετική κατεύθυνσις, δέχεται, ότι 6χι μένον δεν πρέπει νά καταργηθή 
ή περί παιδοκτονίας διάταξις άπό τά Νομοθετικά κείμενα (ώς δέχονται οί οπαδοί 
τής πρώτης), άλλά τουναντίον ή ανάλογος Ποινική προστασία δέον νά έπεκταθή 
καί εις τήν νόμιμον μητέρα. Κατά τάς άπόψεις λοιπόν αύτάς, οίαδήποτε μήτηρ, έφ’ 
όσον φονεύει τό τέκνον της, καθ’ ήν έποχήν τελεί, ύπό τήν έκ τοϋ τοκετοΰ προκλη- 
θεΐσαν διατάραξιν, δέον νά χαρακτηρίζηται ώς παιδοκτόνος. Δικαιολογητική βά- 
σις, είναι έν άντιθέσει, προς δ,τι δέχονται οί οπαδοί τής δευτέρας, ή άνώμαλος 
ψυχολογική κατάστασις τής τικτούσης μητρός καί μόνον αύτή, ούχί δέ ή συναίσθη- 
σις τής άτιμώσεως. «'Η εκκρυθμος καί άνώμαλος κατάστασις, έπιτείνεται έκ 
τών ώδίνων τοΰ τοκετοΰ, ένεκα τών οποίων έπέρχεται τοιοΰτός τις ύπερερεθισμός 
τοΰ νευρικοΰ συστήματος, ώστε ή γυνή άπόλλυσι τήν συνείδησιν τών ιδίων έαυτής 
πράξεων» (Κωστής—Μπουρόπουλος II § 128 σελ. 433). 'Ως παράδειγμα, καθ’ δ 
δέον νά λαμβάνεται ύπ’ όψιν ό ψυχολογικός μόνον παράγων, άναφέρομεν τό εξής. 
'Η  Α' εις τον οίκον άνοχής φονεύει τό τέκνον της μόνον καί μόνον, διά νά μή 
άποτελέση τοΰτο, έμπόδιον, εις τήν περαιτέρω έλεύθερον βίον της. Έ ξ άλλου ή Β' 
τίκτει διδύμους θυγατέρας κατόπιν τών έτέρων εξ τάς οποίας έχει. Αυτή τε
λείως άπορος ουσα, ύπό τήν ψυχολογικήν έπίδρασιν τοΰ τοκετοΰ, άλλά καί τήν ψυ
χικήν πίεσιν ύφ’ ήν εύρίσκεται, συναισθανομένη τήν μελλοντικήν της ένδειαν, φο
νεύει τήν έτέραν τών νεογεννήτων, 'Η  τελευταία μέ κριτήριου τήν ιδέαν τής Κοι
νωνικής άτιμώσεως, θά κριθή ώς κοινός φονεύς, κατ’ άντίθεσιν προς τήν Α', ήτις 
έπί τή βάσει τών ώς άνω άντιλήψεων κριτέα, ώς παιδοκτόνος. Διά τοΰτο λοιπόν, 
άπαλείφεται ή λέξις «νόθον» άπό τό σχετικόν άρθρον τοΰ Νόμου κατά τούς δεχο- 
μένους τήν γνώμην ταύτην.

3. 'Η  θ έ σ ι ς  τ ο ΰ  ή μ ε τ έ ρ ο υ  Κ ώ δ ι κ ο ς .  Κ ρ ι τ ι κ ή .

'Ο νέος ήμών Ποινικός Κώδιξ, άκολουθεΐ τάς απόψεις τής τελευταίας Νομο
θετικής Κατευθύνσεως, έκ τών άναπτυχθεισών άνωτέρω. 'Η  έννοια τής παιδο
κτονίας, έχει βαθείας τάς ρίζας της, εις τό Ποινικόν Δίκαιον, καί ή διαγραφή της, 
άπό τάς διατάξεις τοΰ Νόμου, δέν άνταποκρίνεται προς τάς άπαιτήσεις τοΰ λαικοΰ 
περί δικαίου συναισθήματος. Περαιτέρω είναι έπιστημονικώς παραδεδεγμένον, ότι 
ή έκ τοΰ τοκετοΰ διατάραξις δημιουργεί κατά κανόνα μελαγχολικάς σκέψεις εις τήν 
μητέρα (οίανδήποτε μητέρα καί ούχί μόνον τήν φονεύουσαν τό νόθον τέκνον της) 
ήτις οΰτω καί προτιμά τήν θανάτωσιν τοΰ τέκνου της, ούχί δέ μίαν μελλοντικήν 
άθλιότητα.

Παρά ταΰτα όμως ώρισμένοι συγγραφείς (Τάφος) έπικρίνουν τήν διάταξιν 
ταύτην, ήτις κατά τρόπον γενικόν καί άνευ ούδενός συγκεκριμένου προσδιορισμού 
γενικεύει τό ζήτημα. Οΰτω κατ’ αύτούς, μία γενική λύσις είναι άπαράδεκτος. 
Διότι ναι μέν ό ψυχολογικός παράγων ύπαγορεύει έπιεική ποινικήν μεταχείρισιν, 
ούχ’ ήττον μόνον αύτό, δέν άρκεί διά μίαν ειδικήν έπιείκειαν. Διότι ύπάρχουν 
περιπτώσεις καθ’ άς γυναίκες φονεύουν τά νεογνά των γνήσια τέκνα ή όχι, μόνον 
καί μόνον διά ν’ άνταποκρίνωνται προς τάς άπαιτήσεις τάς οποίας ύπαγορεύει μία
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άψογος (λοΰσα—σιλουέττα) έμφάνισις αυτών, είς τον κύκλον των γνωρίμων τούτων. 
ΑύταΙ κατά τον κ. Καθηγητήν δεν είναι άξιαι επιείκειας. Είναι δμως άλλαι, ύπδ 
άθλιας συνθήκας τελοϋσαι, α'ίτινες και επιβάλλεται να τύχουν ού μόνον ποινικής 
προστασίας άλλά καί νομοθετικής μερίμνης. Διά τον λόγον αύτόν δέον άκόμη νά 
προστεθή είς την διάταξιν «καί εν κοινωνικόν αίτιον, ίνα συμπληρωθή ή νομοθε
τική προϋπόθεσις» (Γάφος άπό τής έδρας).

ΙΥ. 'Ο δόλος ώς υποκειμενικόν στοιχεΐον τοϋ εγκλήματος. ’Αμέλεια.
Τελευταϊον καί άπαραίτητον υποκειμενικόν στοιχεΐον τής έννοιας τοϋ έγκλή- 

ματος τής παιδοκτονίας, είναι ό δόλος τής μητρός.
Δεν έξετάζεται δέ αν ούτος είναι άμεσος ή ένδεχόμενος καθ’ δσον άρκεΐ καί 

ενδεχόμενος τοιοΰτος προς τέλεσιν τοϋ έγκλήματος. 'Η  μήτηρ δηλαδή, ήτις προ
βλέπει τό έγκληματικόν άποτέλεσμα ώς ενδεχόμενον καί τό άποδέχεται, έστω καί 
αν δεν έπιδιώκη τήν άμεσον αύτοΰ έπέλευσιν, διαπράττει τό έγκλημα. Δεν έξετά- 
ζεται ωσαύτως αν αΰτη έξετέλεσε τό έγκλημα, έν βρασμώ ψυχικής ορμής. 'Η  περί- 
πτωσις αυτή άποτελεΐ βεβαίως έλαφρυντικήν περίστασιν, άλλά δέν είναι δυνατόν νά 
μειωθή ή ποινή κάτω των 5 ετών, πράγμα δπερ καί επί τής κοινής άνθρωποκτο- 
νίας συμβαίνει. Άντιθέτως ύπό τον Καταργηθέντα Ποινικόν Νόμον, ή έκ προμε- 
λετημένου δόλου άνθρωποκτονία άπετέλει έπιβαρυντικήν περίστασιν, ύπό τοϋ 
Δικαστοϋ έκτιμωμένην κατά τήν έπιμέτρησιν τής ποινής. (’Εάν ή παιδοκτόνος 
άπεφάσισε τον φόνον τοϋ παιδός της προ τοϋ τοκετοϋ ή έξετέλεσεν αύτόν έσκεμ- 
μένως, ή περίστασις αΰτη θεωρείται ώς ιδιαιτέρως έπιβαρυντική—καθ’ ά άνωτέρω). 
Περαιτέρω ή έξ άμελείας παιδοκτονία άποτελεΐ άνθρωποκτονίαν έξ άμελείας. Διότι 
βασικόν έγκλημα είναι ή κοινή άνθρωποκτονία, κατά τήν θέλησιν δέ τοϋ νομοθέτου, 
ούτος άνάγει τήν άντικειμενικήν τής παιδοκτονίας ύπόστασιν είς αυτοτελές έγκλημα, 
μόνον έφ’ δσον τοϋτο πηγάζει έκ δόλου.

Υ . Ποινή
'Η  παιδοκτονία τιμωρείται διά καθείρξεως μέχρι 10 έτών. Άντιθέτως κατά 

τον Παλαιόν Ποινικόν Νόμον, κατά τής παιδοκτόνου μητρός έπεβάλλετο κάθειρξις 
15—20 έτών. Ό  λόγος τής έπιεικεστέρας Ποινικής μεταχειρίσεως οφείλεται άφ’ ενός 
μέν είς τό πνεΰμα έπιεικείας, δπερ διακρίνει τό δλον δίκαιόν μας, περαιτέρω δέ, 
εις τό γεγονός δτι ή κάθειρξις 15—20 έτών χαρακτηρίζεται ώς άκρως αυστηρά καί 
μή άνταποκρινομένη, είς τήν λαϊκήν περί δικαίου συνείδησιν, λαμβανομένου ύπ’ 
οψιν, δτι πρόκειται περί έγκλήματος πραττομένου ύπό προσώπου, τό όποιον τελεί 
ύπό άνώμαλον ψυχικήν κατάστασιν, ήτις καί δικαιολογεί τήν έπιβολήν ήλαττω- 
μένης ποινής.



ΠΡΩΤΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΙ—ΥΓΙΕΙΝΗ

Π Ρ Ω Τ Α Ι  Β Ο Η Θ Ε Ι Α Ι  
ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

‘Υπό κ. ΑΝΑΡΓ. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ Άστυν. Α' — Ίατροϋ 

( Συνέχεια ίκ  τον προηγουμένου)

2) Ή  επιληψία (σεληνιασμός). Αυτή παρουσιάζεται επί άμφοτέρων των 
φύλων (άνδρας καί γυναίκας) καίμε τα αύτά περίπου συμπτώματα τής υστερίας.

’Επί βαρείας όμως έπιληψίας ό πάσχων καταλαμβάνεται άποτόμως ύπό έν
τονων σπασμών καθ’ όλον τό σώμα, μέ θορυβώδη άναπνοή, μέ μουγκριτά καί ά- 
φρούς άπό τό στόμα, τό δέ πρόσωπον είναι υπεραιμικό καί μελανό.

'Η  παροχή βοήθειας καί εις τάς δύο ταύτας περιπτώσεις συνίσταται εις 
τήν χαλάρωσιν τών ένδυμάτων, συγκράτησιν της κεφαλής είς πλαγίαν θέσιν, συγ- 
κράτησιν τών άκρων καί τοποθέτησιν άντικειμένου τίνος (ξύλο, άκρον σακκακίου) 
μεταξύ τών σιαγόνων διά να προλάβωμεν τον τραυματισμόν ή καί άποκοπήν τής 
γλώσσης.

3) 'Η έγκεφαλική συμφόρησις (ημιπληγία—κόλπος). Αΰτη είναι πά- 
θησις τών ήλικιωμένων όφειλομένη είς άρτηριοσκλήρωσιν καί ΰπέρτασιν. Χαρακτη
ρίζεται δέ άπό τήν άπώλειαν συνειδήσεως καί αισθήσεων, άλλα τό πρόσωπον είναι 
κόκκινο, ή δέ άναπνοή καί ό σφυγμός κανονικά. ’Επί πλέον παρουσιάζει παράλυσιν 
του άνω μόνον ή συγχρόνως καί τοϋ κάτω άκρου άπό τό ένα μόνον μέρος τοϋ 
σώματος (ήμιπληγία).

'Η  π α ρ ο χ ή  β ο ή θ ε ι α ς  συνίσταται εις την χαλάρωσιν τών ένδυ
μάτων, τοποθέτησιν τοϋ πάσχοντος μέ τήν κεφαλήν υψηλά, (άντιθέτως άπό 6,τι 
πράττομεν εις τήν λιποθυμίαν), τοποθέτησιν κύστεως πάγου έπί τής κεφαλής 
καί άμεσον πρόσκλησιν ίατροϋ.

4) Κωματώδεις καταστάσεις διαφόρου αιτιολογίας, ώς
α) Τ ό  τ ρ α υ μ α τ ι κ ό ν  κ ώ μ α ,  τό όποιον προκαλεϊται κατόπιν τραυ

ματισμού τοϋ κρανίου μέ φαινόμενα βαρείας έγκεφαλικής διασείσεως. β) Τ ό 
α π ο π λ η κ τ ι κ ό ν  καί ή μ ι π λ η γ ι κ ό ν  όφειλόμενον είς έγκεφαλικήν αι
μορραγίαν ή μαλάκυνσιν τοϋ έγκεφάλου κλπ.' γ ) Τ ό  έ π ι λ η π τ ι κ ό ν  καί 
υ σ τ ε ρ ι κ ό ν  ώς άνωτέρω. δ) Τό Δ ι α β η τ ι κ ό ν  καί ύ π ο γ λ υ κ α ι μ  ι
όν  κώμα ε) Ο ύ ρ α ι μ ι κ ό ν .  στ) Τ ο ξ ι κ ό ν  κ ώ μ α  (μορφίνη, βερονάλ...). 
ζ ) ’Α λ κ ο λ ι κ ό ν  κ ώ μ α  καί πλείστα άλλα παρουσιαζόμενα έπί βαρειών 
λοιμώξεων (τύφου, μηνιγγίτιδος, ελονοσίας....).

Είς όλας τάς άνωτέρω κωματώδεις καταστάσεις παρατηρεΐται μέν ή έλλειψις 
συνειδήσεως καί αισθήσεων, παραμένουν όμως κανονικαί ή άναπνοή καί ή κυκλο
φορία τοϋ αίματος. Ή  διακομιδή τών ευρισκομένων είς τοιαύτην κατάστασιν 
είς τι νοσοκομεΐον πρέπει νά είναι ταχεία.

Υ ΙΙ. ΑΣΦΥΞΙΑΙ

Αί άσφυξίαι οφείλονται είς τήν έλάττωσιν ή καί τελείαν ελλειψιν τοϋ οξυ
γόνου έντός τών πνευμόνων άφ’ ενός καί άφ’ έτέρου είς τήν κατακράτησιν έντός 
αύτών τοϋ διοξειδίου τοϋ άνθρακος. Τά αίτια πού προκαλοΰν άσφυξίαν είναι:

1) Ή  άλλοίωσις τοΰ ατμοσφαιρικού άέρος, ώς συμμβαίνει είς κλει
στούς χώρους (αΐθουσαι σχολείων, θεάτρων, έκκλησιών, καταφυγίων, σήραγγας 
ορυχείων κλπ.) ένθα εύρίσκονται πολλοί άνθρωποι διά τής άναπνοής τών όποιων 
καταναλίσκεται τό ύπάρχον όξυγόνον καί πλεονάζει τό διοξείδιον τοΰ άνθρακος.
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2) Τά μή καλώς αναμμένα κάρβουνα, τά όποια άναδίδουν τό μ ο ν ο-
ξ ε ί δ ι ο ν τ ο ϋ  ά ν θ ρ α κ ο ς  τό όποιον είναι, ίσχυρότατον δηλητήριον.

3) Τά άσφυξιογόνα αέρια, τό φ ω τ α έ ρ ι ο  ν, τά ά έ ρ ι α  τ ω ν  
β ό θ ρ ω ν  κ α ί  υ π ο ν ό μ ω ν .

4) Ή  άραίωσις τοϋ ατμοσφαιρικού άέρος, ώς συμβαίνει εις μεγάλα 
ΰψη (νόσος άεροπόρων).

5) Ή  συμπίεσις τοϋ θώρακος, λόγω τής όποιας είναι άδύνατον νά γί
νουν αί άναπνευστικαί κινήσεις καί συνεπώς ή μή είσοδος οξυγόνου έντός των 
πνευμόνων, ώς συμβαίνει επί μεγάλου συνωστισμού, λόγω πανικού (πρόσφατον 
παράδειγμα τοϋ κινηματογράφου Πειραιώς). Επίσης επί καταχώσεων διαφόρου 
αιτιολογίας.

6) Ή  άπόφραξις τών άεροφόρων οδών διά ξένου αντικειμένου (φί- 
μωτρον, βρόγχος, τροφαί κλπ.).

Τά συμπτώματα έπί έλαφράς άσφυξίας είναι ζάλη, πονοκέφαλος, εμετός, 
δύσπνοια καί τάσις πρός λιποθυμίαν. Έ πί βαρείας δέ άσφυξίας κυάνωσις τοϋ προ
σώπου, άναισθησία καί τέλος τελεία άπνοια.

'Η  π α ρ ο χ ή  β ο ή θ ε ι α ς  είναι άνάλογος τοϋ αιτίου τοϋ προκαλε- 
σαντος τήν άσφυξίαν. Γενικώς εις κάθε άσφυξίαν πρέπει νά άπομακρύνωμεν τον 
πάσχοντα άπό τον τόπον τοϋ δυστυχήματος, ένεργοΰντες χαλάρωσιν τών ένδυμάτων, 
έντριβάς καθ’ όλον τό σώμα καί έν άνάγκη τεχνητήν άναπνοήν, χορήγησιν άσκοϋ 
οξυγόνου κλπ. ’Επίσης τήν άπομάκρυνσιν τοϋ ξένου άντικειμένου τό όποιον προ- 
καλεΐ τήν άσφυξίαν. Άπαραιτήτως πρέπει νά καλείται ιατρός διά νά παράσχη 
τήν περαιτέρω περίθαλψιν τοϋ πάσχοντος δι’ ενέσεων κλπ.

Υ ΙΙΙ. ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ

'Η  τεχνητή αναπνοή έφαρμόζεται καί-εις έλαφράς, άλλά καί εις βαρείας κυ
ρίως άσφυκτικάς. καταστάσεις.

Διά ταύτης σκοπόν έχομεν νά άναπληρώσωμεν τό έργον τής φυσιολογικής

ΕΙκ. 40. Τοποθέτησή πάσχοντος διά τεχνητήν άναπνοήν

άναπνοής τοϋ άνθρώπου, ή όποια ώς περιεγράψαμεν γίνεται διά ρυθμικών κινή
σεων τών πλευρών τοϋ θώρακος καί τοϋ διαφράγματος συγχρόνως, 18 έως 20 
είς έκαστον πρώτον λεπτόν τής ώρας.
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Τ ρ ό π ο ς  έ κ τ ε λ έ σ ε ω ς .  Διά τήν έκτέλεσιν της τεχνητής άναπνοής 
μεταχειριζόμεθα τάς κάτωθι μεθόδους.

1) Μέθοδος Σέφερ (Shefer). Ξαπλώνουμε τον πάσχοντα εις πρηνή

JE !k. 41. Τεχνητή άναπνοή. Α' άρχική θέσις—Β' ή πρό$ τά έμττρός πίεσι;—Γ' χαλάρωσή

θέσιν καί διασκελίζουμε αύτόν είς τό ύψος των γλουτών γονατιστί, έπειτα επι
θέτουμε τάς παλάμας έπί των πλευρών τοϋ θώρακος κάμπτοντες συγχρόνως το
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σώμα μας, ώστε μέ τό βάρος νά συμπιεστή ό θώραξ του πάσχοντος καί νά έπι- 
τευχθή ή έ κ π ν ο ή. ’Έπειτα έγείροντες το σώμα μας άπομακρύνομεν συγχρόνως 
τάς παλάμας μας άπό τον θώρακα τοϋ πάσχοντος, ίνα οδτω έπιτευχθη ή ε ι σ 
π ν ο ή .  Καθ’ δν χρόνον γίνονται αί κινήσεις αυται ή κεφαλή τοϋ πάσχοντος πρέπει 
νά είναι έστραμμένη εις τα πλάγια καί στηριγμένη έπί τοϋ άντιβραχίου. 'Η  έλξις 
τής γλώσσης προς τά έξω συντελεί πολλάκις εις την διευκόλυνσιν της άναπνοής

2) Μέθοδος Σελβέστερ (Selvester). Ξαπλώνουμε τον πάσχοντα ΰπτίως 
καί λαμβάνουμε θέσιν γονατιστί ένθεν καί ένθεν της κεφαλής, έπειτα πιάνοντες τά 
άντιβράχια αύτοΰ, έκτείνουμε ταΰτα εις θέσιν άνατάξεως, ώστε διά τής κινή-

Είκ. 42. Τεχνητή Αναπνοή

σεως ταύτης νά διευρυνθή ό θώραξ καί νά έπιτευχθη ή ε ι σ π ν ο ή .  ’Έπειτα έκ 
τής θέσεως ταύτης φέρομεν τάς χεϊρας του έπί τοϋ στήθους αύτοΰ, τό όποιον 
διά τοϋ βάρους τοϋ σώματός μας συμπιέζεται καί έπιτυγχάνεται ή έ κ π ν ο ή.

3) Έκτος τών άνωτέρω μεθόδων υπάρχει καί ειδική συσκευή έπί τής 
όποιας ξαπλώνουμε τον πάσχοντα πρηνηδόν καί εις κατάλληλον έπί τής συσκευής 
τοποθέτησιν αύτοΰ, έκτελοϋμεν τήν τεχνητήν άναπνοήν διά τίνος μοχλοΰ πλέον. 
' Η συσκευή αΰτη είναι κατάλληλος διά τάς άσφυξίας τάς όφειλομένας εις πνιγμόν 

ήλεκτροπληξίαν ένθα ή τεχνητή άναπνοή δέον νά παρατείνεται έπί 2 ή 3 ώρας.
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IX . ΠΕΡΙ ΠΝΙΓΜΟΥ

Ό  πνιγμός επέρχεται κατόπιν πτώσεως τοϋ άνθρώπου εντός ύδατος και 
καταβυθίσεως τής κεφαλής αύτοΰ έπί τινα λεπτά 
τής ώρας ύπό τήν έπιφάνειαν τοϋ ύδατος.

Κατά τό διάστημα τοΰτο άφ’ ένός μέν άναστέλ- 
λεται ή άναπνοή καί επομένως δεν εισέρχεται όξυ- 
γόνον εις τούς πνεύμονας, άφ’ έτέρου δέ τό συσ- 
σωρευόμενον εντός των πνευμόνων διοξείδιον τού 
άνθρακος δεν έξέρχεται. Ούτω επακολουθεί αναι
σθητική κατάστασις, έπειδή τό διοξείδιον τοϋ άν
θρακος δρα δηλητηριωδώς έπί τοϋ κέντρου τοϋ εγ
κεφάλου, επακολουθούν βίαιαι άναπνευστικαί κινή
σεις διά των όποιων εισέρχεται ύδωρ εντός των πνευ
μόνων καί τέλος έπέρχεται ό διά πνιγμού θάνατος.

Τρόπος διασώσεως πνιγομένου τινός. Προ- 
κειμένου νά σώση τις τον κινδυνεύοντα νά πνιγή, πρέ
πει νά πλησιάση τούτον έκ των όπισθεν κυρίως καί 
νά τον ΰποβοηθή, ώστε ή κεφαλή του νά βρίσκεται 
άνω τής έπιφανείας τού ύδατος. Ούδέποτε δμως έκ
των έμπροσθεν. ’Επίσης δύναται νά βοηθήση τούτον ε ! κ .  43 .  Πνιγμονή
μέ σωσσίβιον, μέ σανίδι, μέ σχοινί έάν εύρίσκεται 
εις τάς αισθήσεις του.

'Ο επιχειρών νά σώση άνθρωπον πρέπει νά είναι καλός κολυμβητής.

ΕΙκ. 44. Τρόποι διασώσεως πνιγομένου
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Π α ρ ο χ ή  Β ο ή θ ε ι α ς .  Ευθύς ώς άνασύρωμεν αύτόν έκ τοϋ ΰδατος 
τον τοποθετοϋμεν εις πρηνή θέσιν έπί των γονάτων μας ή άλλου τίνος άντ(.κει
μένου, ώστε ό θώραξ νά κεΐται κατωφερώς, διά να διευκολύνεται ή έκρροή τοϋ 
εντός τοϋ στομάχου καί των πνευμόνων ΰδατος. Χαλαρώνουμε τα ένδύματά του 
ή καί γυμνώνουμε έντελώς τό σώμά του, ένεργοΰμεν έντριβάς έπ’ αύτοϋ διά μάλλινου 
υφάσματος μέ οινόπνευμα, άφαιροΰμεν τά έντός τοϋ στόματος υπάρχοντα ξένα 
σώματα (άμμος, βλένναι) καί τέλος ένεργοΰμε τεχνητήν άναπνοήν. 'Η  πρόσκλησις 
ΐατροΰ είναι άπαραίτητος.

Σ η μ ε ί ω σ ι ς : Εις τούς μή γνωρίζοντας νά κολυμβώσι, συνιστοΰμε νά
μεταβαίνουσι στή θάλασσα μέ άλλους μαζί καί ούδέποτε μόνοι των. Νά μήν άπο- 
μακρύνωνται άπό τήν παραλίαν διότι, είναι έπόμενον νά παρασυρθοϋν άπό τά κύ
ματα ή ρεύματα τής θαλάσσης ή καί νά πέσουν εις λάκκον τινά. Ούδέποτε πρέπει 
νά κολυμβοΰν μετά τό φαγητό, διότι είναι έπόμενον κατόπιν ζάλης τίνος νά χάσουν 
τάς αισθήσεις των καί νά πνιγούν.

X . ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

'Η  διέλευσις ήλεκτρικοΰ ρεύματος διά τοϋ σώματος τοϋ ανθρώπου προκαλεϊ 
η λ ε κ τ ρ ο π λ η ξ ί α ν .  Αΰτη * είναι ελαφρά ή βαρεία, άναλόγως τής έντάσεως 
τοϋ ρεύματος ώς καί των συνθηκών ύπό τάς οποίας γίνεται ή διέλευσις αύτοϋ 
(έπαφή άμεσος καί τελεία ή μή, υγρασία κλπ.).

’Ηλεκτροπληξίαν παθαίνουν συνήθως οί έργάται των εργοστασίων ήλεκτρικής 
παραγωγής καί έταιρειών, οί ήλεκτροτεχνΐται κυρίως, άλλά καί οίοσδήποτε έλθη 
εις έπαφήν μέ ήλεκτρικόν ρεΰμα. Τά παιδιά όταν παίζουν μέ χαρταετούς, όταν 
έξ άγνοιας ή άπροσεξίας ούρήση τις έπί ήλεκτροφόρου σύρματος κλπ.

Π α ρ ο χ ή  Β ο ή θ ε ι α ς .  Αυτή συνίσταται είς τήν άμεσον διακοπήν τοϋ 
ρεύματος, οπότε άκινδύνως δυνάμεθα νά έπέμβωμεν. ’Επίσης υπάρχουν διάφορα 
άπομονωτικά μέσα διά των όποιων άκινδύνως άποσύρομεν τον ύποστάντα ήλεκτρο- 
πληξίαν έκ τοϋ τόπου τοϋ δυστυχήματος. Τοιαϋτα είναι ειδικά έκ καουτσούκ υπο
δήματα, γάντια, ράβδοι κλπ. Τά πλέον πρόχειρα μέσα είναι νά πατήσουμε σέ χονδρό 
καί στεγνό σανίδι καί νά τυλίξουμε τά χέρια μέ μάλλινο καί χονδρό 
ύφασμα ή γάντια, νά πιάσουμε τούτον άπό τά άκρα των ένδυμάτων του καί ούδέ
ποτε άπό τά χέρια του ή τά πόδια καί άφοϋ τον άποσύρουμε χαλαρώνουμε τά ένδύ
ματά του, ένεργοΰμε έντριβάς, τεχνητήν άναπνοήν καί έν τέλει προσκαλοΰμε ιατρόν.

Έ π ί τοϋ σημείου τής έπαφής δημιουργεΐται έγκαυμα άνάλογον, όταν δέ τό 
ρεΰμα είναι υψηλής τάσεως έπιφέρει ά π α ν θ ρ ά κ ω σ ι ν  καθολικήν.

X I. ΠΕΡΙ ΗΛΙΟΠΛΗΞΙΑΣ

'Η  ήλιοπληξία προκαλεϊται συνεπεία υψηλής έπιδράσεως των ήλιακών άκτί- 
νων έπί τοϋ σώματος τοϋ άνθρώπου καί κυρίως τής κεφαλής. Αΰτη λαμβάνει χώραν 
κατά τήν έποχήν τοϋ θέρους καί προσβάλλει τούς έργαζομένους είς βαρεϊαν καί 
κοπιώδη έργασίαν, κατά τάς μεσημβρινάς ώρας όπου ό ήλιος είναι καυστικός. 
’Επίσης είς τούς φοροΰντας χονδρά ένδύματα καί τούς ύποβαλλομένους είς μακρυ- 
νάς πορείας ώς οί στρατιώται κλπ.

Τά πρώτα ένοχλήματα τά όποια αισθάνεται τις είναι άφόρητος δίψα, ζάλη, 
κεφαλαλγία, θάμβος τών οφθαλμών, βόμβος τών ώτων, δύσπνοια καί τάσις προς ' 
λιποθυμίαν. Τό πρόσωπον γίνεται υπεραιμικόν, ή θερμοκρασία τοϋ σώματος είναι 
ηύξημένη καί τέλος πίπτει είς ήμικωματώδη κατάστασιν.

Π α ρ ο χ ή  Β ο ή θ ε ι α ς .  Χαλάρωσις τών ένδυμάτων τοϋ πάσχοντος,
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μεταφορά τούτου οίς δροσερόν μέρος και ύπό σκιάν, τον άερίζουμε καί δροσίζουμε 
μέ κρϋο νερό, μέ ψυχρά επιθέματα έπί της κεφαλής ή κύστιν πάγου έάν ύπάρχη.

'Η  κεφαλή τοποθετείται έπί προσκεφαλαίου καί χορηγούμε δροσιστικά ποτά 
καί λεμονάδες, βυσινάδες, καφέ κλπ. καί άπομακρύνουμε τούς πέριξ αύτοΰ περι
έργους.

Π ρ ο φ ύ λ α ξ ι ς .  Διά νά άποφύγη τις τήν ήλίασιν πρέπει νά φορή ελαφρά 
καί λευκά ενδύματα εί δυνατόν, ψάθινον κάλυμμα έπί τής κεφαλής, νά άποφεύγη 
τήν κοπιώδη καί συνεχή έργασίαν κατά τάς μεσημβρινάς ώρας κλπ.

X II . ΠΕΡΙ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ

Αί δηλητηριάσεις προέρχονται άπό τήν εισαγωγήν διαφόρων δηλητηριωδών 
ουσιών ή καί άποσυντεθειμένων τροφών έντός του άνθρωπίνου οργανισμού.

'Η  εισαγωγή τούτων δύναται νά γίνη διά τού π ε π τ ι κ ο ύ  συστήματος, 
τού ά ν α π ν ε υ σ τ ι κ ο ΰ  τοιούτου καί διά τού δ έ ρ μ α τ ο ς .  Τάς δηλητηριά
σεις διακρίνουμε εις δύο κυρίως κατηγορίας : τάς τροφικάς καί τάς φαρμακευ- 
τικάς.

1) Τροφικοί δηλητηριάσεις. Ταύτας τάς διαιροΰμεν εις δύο κατηγορίας,
α) Δ η λ η τ η ρ ι ά σ ε ι ς  π ρ ο ε ρ χ ό μ ε ν ο ι  ά π ό  τ ρ ο φ ά ς  τ ο ύ  

φ υ τ ι κ ο ύ  β α σ ι λ ε ί ο υ .
Αί συνηθέστεραι τροφαί, αίτινες δυνατόν νά έχουν δηλητηριώδεις ούσίας είναι 

τ ά κ ο υ κ ι ά  καί ή φ ά β α  όχι όμως όλα γενικώς, άλλά μερικά έξ αύτών τά 
όποια προέρχονται άπό χωράφια,τών οποίων ή σύστασις τού χώματος δυνατόν 
νά περιέχη τοιαύτας ούσίας.

Τ ά  γ ε ώ μ η λ α  (πατάτες) όταν ταΰτα άποθηκεύωνται εις υγρό μέρος. 
Συνεπεία τής ύγρασίας ή πατάτα βγάζει φύτρο,τό όποιον περιέχει τό δηλητήριον 
(τήν σολανίνην). Διά τούτο δέον νά άπορρίπτωνται ώς άκατάλληλες προς βρώσιν.

Ο ί μ ύ κ η τ ε ς  (μανιτάρια), οίτινες φυτρώνουν σέ κορμούς δένδρων ή άλ- 
λαχοΰ, διά τούτο πρέπει νά γνωρίζη κανείς ποια μανιτάρια είναι κατάλληλα προς 
βρώσιν. Ταΰτα είναι έκλεκτή τροφή τών Εύρωπαίων, διότι έχουν άρκετά θρεπτικά 
συστατικά.

Τ ά  π ι κ ρ α μ ύ γ δ α λ α  ώς καί οί καρποί τών ροδάκινων καί βερυκόκ- 
κων προκαλοΰν έπίσης δηλητηριάσεις, διότι περιέχουν τό ύδροκυάνειον.

β) Δ η λ η τ η ρ ι ά σ ε ι ς  π ρ ο ε ρ χ ό μ ε ν α ι  ά π ό  τ ρ ο φ ά ς  τ ο ύ  
ζ ω ι κ ο ύ  β α σ ι λ ε ί ο υ .

Αί ζωϊκαί τροφαί όταν δεν είναι φρέσκες ή δεν διατηρούνται καλώς εις τά 
ψυγεία, ευκόλως ύφίστανται άλλοίωσιν καί άποσύνθεσιν. Τοιαΰται τροφαί είναι 
τό κ ρ έ α ς ,  τά ψ ά ρ ι α  ώς καί τά προϊόντα αύτών (λουκάνικα, τυρί, αύγά 
κλπ.). Τά ά λ λ α ν τ ι κ ά  (λουκάνικα, μουρταδέλες κλπ.) προκαλοΰν βαρυτάτας 
δηλήτηριάσεις όφειλομένας εις τό ειδικόν βακτηρίδιον λεγόμενον ά λ λ α ν τ ι κ ό ν ,  
ούτινος ή τοξική δύναμις είναι μεγάλη. Π ά σ τ ε ς  καί Π α γ ω τ ά  παρασκευαζό
μενα άπό γάλα, αύγά, σοκολάτα κλπ. τά όποια δυνατόν νά είναι άποσυντεθει- 
μένα, προκαλοΰν δηλητηριάσεις. Φαγητά προηγουμένης ημέρας όταν δεν δια
τηρούνται έντός ψυγείου, ιδίως τό καλοκαίρι ή μαγέιρεύωνται σέ άκασσιτέρωτα 
σκεύη προκαλοΰν δηλητηριάσεις. Έπίσης όταν ώρισμέναι μυϊγες άφήσουν τάς 
άκαθαρσίας των έπί τών τροφών κλπ.

Τέλος τροφικαί δηλητηριάσεις προέρχονται άπό συντετηρημένας τροφάς 
(κονσέρβες) αϊτινες έχουν ύποστή άλλοιώσεις. Διά νά προφυλαχθοΰμε άπό αύτάς 
πρέπει νά έχουμε ύπ’ δψιν τά εξής : 1) Πριν άνοιχθή ή κονσέρβα πρέπει νά τήν 
κυττάξουμε (έξωτερικώς μήπως τό κουτί έχει καμμιά τρύπα ή μήπως είναι σκουρ-
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γιασμένο ή φουσκωμένο οπότε πρέπει νά τό πετάξουμε. 2) Μετά τό άνοιγμα νά 
έξετάσουμε τό περιεχόμενο ώς προς τ η ν  ό ψ ι ν  (πράσινη, φαιά...) ώς προς 
τ ή ν  γ ε ΰ σ ι ν  αύτοϋ (πικρή, ταγγή...) και ώς προς τήν ο σ μ ή ν  (κακο
σμία), οπότε καί πάλιν πρέπει νά πετάξουμε τήν κονσέρβα.

Τά σ υ μ π τ ώ μ α τ α  τής τροφικής δηλητηριάσεως είναι έντονοι πόνοι 
κατά τήν κοιλιακήν χώραν, εμετοί, διαρροϊκαί κενώσεις, λιποθυμικαί καταστά
σεις κλπ.

Π α ρ ο χ ή  β ο ή θ ε ι α ς .  Αϋτη συνίσταται εις τήν πλύσιν του στομάχου 
μέ άφθονο χλιαρό νερό, ήτις έπιτυγχάνεται διά τής εισαγωγής έντός του στο
μάχου ειδικού έλαστικοϋ σωλήνος, ελλείψει δέ τοιούτου σωλήνος, όπερ συνηθέ- 
στατον, χορηγοϋμεν άφθονο χλιαρό νερό προς πόσιν (1—2 οκάδες) τμηματικώς 
όμως καί ερεθίζουμε τον φάρυγγα διά τοϋ δακτύλου προς πρόκλησιν έμέσου. 
Μετά τήν πλύσιν χορηγούμε ζωικόν άνθρακα, καρδιοτόνωσιν κλπ.

2) Φαρμακευτικοί! δηλητηριάσεις. Αύται οφείλονται εις τήν πόσιν δια
φόρων φαρμακευτικών καί χημικών ούσιών. Αί φαρμακευτικαί δηλητηριάσεις 
λαμβάνουν χώραν διά διαφόρους λόγους καί αιτίας, αΐ σπουδαιότεραι τών όποιων 
είναι :

α) Π ρ ο ς  ά π ό π ε ι ρ α ν  α ύ τ ο κ τ ο ν ί α ς  (μέ κινίνο, ιώδιο, σουμ- 
. πλιμέ, αρσενικό, βερονάλ κλπ.), λόγω έ ρ ω τ ι κ ώ ν  π ε ρ ι π ε τ ε ι ώ ν ,  χρο
νιών παθήσεων πού βασανίζουν τον άνθρωπον, ώς κ α ρ κ ί ν ο ς ,  φ υ μ α τ ί ω -  
σ ι ς, νευρασθένειαι κλπ. Διά οικονομικούς λόγούς, δι’ άπόκρυψιν μυστικών εγ
γράφων, σχεδίων κλπ.

β) Δ η λ η τ η ρ ι ά σ ε ι ς  έ ξ  ά γ ν ο ι α ς  ή λ ά θ ο υ ς .  Είναι γνω
στόν οτι έντός τών οικιών υπάρχουν φάρμακα διά θεραπευτικήν χρήσιν ή καί 
διάφοροι χημικαί ένώσεις προς τήρησιν τών όρων τής ύγιεινής καί καθαριότητος 
(φλίτ, τρινάλ, ποτάσσα, ποντικοφάρμακο,....) τά όποια πινόμενα έξ άπροσεξίας 
έπιφέρουν δηλητηρίασιν.

Σπανιώτερα παρατηρούνται δηλητηριάσεις συνεπεία λάθους κατά τήν άνα- 
γραφήν συνταγής έκ μέρους ιατρού τίνος ή κατά τήν έκτέλεσιν ταύτης ύπό φαρμα
κοποιού τινός.

γ) Δ η λ η τ η ρ ι ά σ ε ι ς  δ ι ’ ε γ κ λ η μ α τ ι κ ο ύ ς  σ κ ο π ο ύ ς .  Αύται 
παρατηρούνται μεταξύ άνθρώπων διεκδικούντων κληρονομικά δικαιώματα έπί 
περιουσιών, έπί κυβερνητικών άξιωμάτων, θρόνων καί τίτλων, έπί άντιζηλιών, 
φθόνου, δόλου κλπ.

3) Παροχή βοήθειας. Αυτή είναι άνάλογος τού φαρμάκου τό όποιον 
έπιεν ό άνθρωπος. Καί άλλοτε μέν έπιβάλλεται πλύσις τού στομάχου προς διά- 
σωσιν, άλλοτε δέ άπαγορεύεται αυτή ώς επικίνδυνος, διά τούτο θά άναφέρωμεν 
κατωτέρω τον τρόπον τής έπεμβάσεως έπί έκείνων τών φαρμακευτικών δηλητη
ριάσεων πού συχνότερον λαμβάνουν χώραν έν τή καθ’ ήμέραν ζωή.

α) Δ η λ η τ η ρ ι ά σ ε ι ς  δι ο ξ έ ω ν :  ώς τό ύδροχλωρικόν οξύ, νιτρι
κόν οξύ, φαινικόν όξύ κλπ. Εις ταύτας ά π α γ ο ρ ε ύ ε τ α ι  ή π λ ύ σ ι ς  τ ο ϋ  
σ τ ο μ ά χ ο υ  ή χ ο ρ ή γ η σ ι ς  σ ό δ α ς  διά τον λόγον τής διατρήσεως 
αύτοϋ. ’Ε π ι τ ρ έ π ε τ α ι ,  μόνον ή χορήγησις λ ε υ κ ώ μ α τ ο ς  ω ώ ν ,  γ ά 
λ α  κ τ ο ς ,  έ λ α ι ο  υ, κ ε κ α υ μ έ ν η ς  μ α γ ν η σ ί α ς  (κιμωλία) καί σ α- 
π ο ν ο ύ χ ο υ  υ δ α τ ο ς .

β) Δ η λ η τ η ρ ι ά σ ε ι ς  δ ι ’ ά λ κ α λ ι κ ώ ν : ώ ς τ ό  κ α υ σ τ ι κ ό ν  
ν ά τ ρ ι ο  ν, κ α υ σ τ ι κ ό ν  κ ά λ ι  (ποτάσσα),· ά μ μ ω ν ί α  κλπ. Καί εις 
ταύτας ά π α γ ο ρ ε ύ ε τ α ι  ή π λ ύ σ ι ς  τ ο ύ  σ τ ο μ ά χ ο υ .  ’Ε π ι τ ρ έ 
π ε τ α ι  μόνον ή χ ο ρ ή γ η σ ι ς  δ ξ ο υ ς  αραιωμένου μέ νερό, άραιωμένη 
π ο ρ τ ο κ α λ ά δ α ,  ή λ ε μ ο ν ά δ α ,  γ ά λ α ,  σ α λ έ π ι  καί λάδι.
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γ) Δ η λ η τ η ρ ι ά σ ε ι ς  δ ι ά  β ά μ μ α τ ο ς  ι ω δ ί ο υ .  Εις ταύτας 
γίνεται πλύσις τοϋ στομάχου δι’ άμύλου ή κόλλας καί χορήγησις διαφόρων λευ- 
κωματούχων ουσιών.

δ) Δ ιά  κ ι ν ί ν η ς :  Πλύσις στομάχου διά διαλύμματος ταννίνης, χορή- 
γησις ζωϊκοϋ άνθρακος καί καρδιοτόνωσις.

ε) Δ ι ’ ύ π ε ρ μ α γ γ α ν ι κ ο ϋ  κ α λ ί ο υ  : Πλύσις στομάχου διά δια
λύματος ταννίνης.

στ) Δ ι’ ύ δ ρ ο κ υ α ν ε ί ο υ  (πικραμύγδαλα περιέχουν τοιοΰτον). Πλύ
σις στομάχου δι.’ όξυγονούχου ΰδατος ή ζωϊκοΰ άνθρακος. ’Επί δέ άσφυκτικών 
φαινομένων χορήγησις οξυγόνου, ενέσεις ύποθειώδους νατρίου, άφαίμαξις καί έν 
ανάγκη τεχνητή άναπνοή:

ζ) Δ ι’ υ π ν ω τ ι κ ώ ν  φ α ρ μ ά κ ω ν .  (Λουμινάλ, βερονάλ κλπ.). Πλύ
σις στομάχου δι’ άφθονου ΰδατος καί καρδιοτόνωσις.

η) Δ ι’ ο π ί ο υ  καί μ ο ρ φ ί ν η ς .  Πλύσις στομάχου διά ταννίνης ή 
ύπερμαγγανικοϋ καλίου, χορήγησις ζωϊκοϋ άνθρακος, καφέ καί καρδιοτόνωσις.

θ) Δ ι ’ ά ρ σ ε ν ι κ ο ΰ .  Πλύσις στομάχου' διά κεκαυμένης μαγνησίας, 
χορήγησις λευκώματος ώών σέ % όκα νερό, γάλακτος κλπ.

ι) Δ ι’ υ δ ρ α ρ γ ύ ρ ο υ  (σουμπλιμέ). Πλύσις στομάχου διά λευκώματος 
ώών, χορήγησις ζωϊκοϋ άνθρακος, γάλακτος κλπ.

ια) Δ ιά  π ε τ ρ ε λ α ί ο υ  καί β ε ν ζ ί ν η ς .  Πλύσις στομάχου δι’ 
ΰδατος, χορήγησις ζωϊκοϋ άνθρακος καί γάλακτος.

ιβ) Δ ι ’ ο ι ν ο π ν ε ύ μ α τ ο ς  (μέθη). Πλύσις στομάχου δι’ ΰδατος, χο- 
ρήγησις καφέ, 10 έως 20 σταγόνας άμμωνίας έντός ποτηριού ΰδατος, άμμωνία 
έπί τεμαχίου βάμβακος δι’ είσπνοάς καί ψυχρά επιθέματα έπί τής κεφαλής.

Σ η μ ε ί ω σ ι ς  : Σκόπιμον κρίνομεν νά άναφέρουμε καί τάς δ η λ η τ η 
ριάσεις τάς προερχομένας άπό δήγματα ε ρ π ε τ ώ ν  καί ε ν τ ό μ ω ν  ώς έχί- 
δνης, σκορπιοϋ καί μελισσών.

’Επί δαγκώματος έχίδνης έφαρμόζουμε τήν περίδεσιν πάντοτε άνω τοϋ 
τραύματος καί χαράζουμε τό μέρος έκεϊνο μέ ξυράφι ή μαχαίρι γιά νά τρέξη 
αίμα αρκετό. "Αλλος τρόπος είναι νά κάψουμε τό μέρος αύτό μέ άναμένο σίδερο 
ή νά βυζάξουμε τό μέρος ώστε νά βγή άρκετό αίμα, τέλος νά μεταφέρουμε τον 
πάσχοντα άμέσως εις νοσοκομεϊον ίνα ύποστή τον άντιϊοβόλο όρο. Έ π ί δηγμάτων 
σκορπιοϋ καί μελισσών θέτομεν ψυχρά επιθέματα έπί τής πληγείσης χώρας ή 
αμμωνίαν.'Η πρόσκλησις ΐατροΰ είναι άπαραίτητος, διότι ένίοτε άπό τοιαΰτα δη
λητηριώδη δήγματα επέρχεται καί θανάτος...

"Ολαι αί άναφερθεΐσαι δηλητηριάσεις χαρακτηρίζονται ώς όξεΐαι. 'Υπάρχουν 
δμως καί χρόνιαι δηλητηριάσεις όφειλόμεναι εις έπαγγελματικάς άσχολίας ή 
κακάς έξεις τάς όποιας θά άναφέρωμεν έν συντομία άμέσως κατωτέρω.

4) Χρόνιαι δηλητηριάσεις, α) Μ ο λ υ β δ ί α σ ι ς .  Έ κ  ταύτης πάσχουν 
οί έργαζόμενοι εις τά μετάλλεϊα μολύβδου, έργοστάσια, χυτήρια καί τυπογραφεία. 
Είναι έπαγγελματική νόσος καί έπέρχεται βαθμηδόν καί κατ’ ολίγον. Εις τάς έγκύ- 
ους γυναίκας έπιδρα δυσμενώς έπί τοϋ έμβρύου, τά δέ τέκνα τών έκ χρονιάς μολυ-
βδιάσεως πασχόντων γεννώνται άσθενικά, ήλίθια, έπιληπτικά.....

Ή  θεραπεία έπιτυγχάνεται διά τής άπομακρύνσεως έκ τής έργασίας. 
β) Τ ο ξ ι κ ο μ α ν ί α .  Αΰτη είναι χρονία δηλητηρίασις τοϋ οργανισμού 

όφειλομένη εις παρατεταμένην χρήσιν τοξικών φαρμάκων συνεπεία κακών συνα
ναστροφών καί έξεων ή καί προς κατάπαυσιν πόνων έπί άνθρώπων πασχόντων 
έκ διαφόρων νοσημάτων ώς καρκίνου κλπ.

Τοιαΰτα φάρμακα είναι ή μ ο ρ φ ί ν η ,  ή η ρ ω ί ν η ,  ή κ ο κ α ΐ ν η ,  6
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α ι θ ή ρ ,  τό χ α σ ί ς  κλπ., δσοι δέ κάμνουν χρήσιν τοιούτων φαρμάκων λέ
γονται τ ο ξ ι κ ο μ α ν ε ί ς .

Οί τοξικομανείς κατά τδ στάδιον τής έλαφράς μέθης αισθάνονται εύφορίαν 
καί εύχαρίστησιν, ή φαντασία των εύρίσκεται έν έξάρσει δι’ δ καί οραματίζονται 
διάφορες οπτασίες καί ψευδαισθήσεις συνεπεία των οποίων άλλοι μέν τέρπονται, 
άλλοι δέ μελαγχολούν, συγκινοϋνται, κλαΐνε καί άλλοι γίνονται οξύθυμοι, βλάσφημοι, 
φιλονικούν, βιαιοπραγοΰν καί εγκληματούν.

γ) ’ Α λ κ ο ο λ ι σ μ ό ς :  'Η  μεγάλη καί καθημερινή χρήσις των οινοπνευ
ματωδών ποτών (κρασί, μπύρα, ούζο, κονιάκ, ουίσκι...) προκαλεϊ τον ά λ κ ο ο
λ ι σ μ ό  ν.

’Άτομα ευρισκόμενα σέ συγκεντρώσεις, διασκεδάσεις κλπ. κατά παρακίνησιν 
(πιέτο καί αυτό) πίνουν υπέρ τό δέον, ή καί άπό μίμησιν, έγωϊσμόν κλπ. ’Ολίγον 
όμως κατ’ ολίγον συνηθίζουν εις την κατάχρησιν, οπότε πλέον καταλαμβάνονται 
άπό τήν ά ν ά γ κ η ν  π ρ ο ς  π ό σ ι ν .  Ή  συνήθεια αότη καί ή άνάγκη προς 
πόσιν καταλήγει εις π ά θ ο ς .

Τον άλκοολισμόν διακρίνομεν εις δύο κατηγορίας :
Πρώτον. Τ ο ν  ό ξ ύ ν  ά λ κ ο ο λ ι σ μ ό ν  (Μέθη). Άτομα ευρισκό

μενα εις συγκεντρώσεις κατόπιν μέτριας οινοποσίας άποκτοϋν εύδιαθεσίαν καί 
κέφι, άτινα συντελούν εις τήν παράτασιν τής οινοποσίας οπότε έπακολουθεϊ βαρεία 
μέθη μέ φαινόμενα άσταθείας τού βήματος, θολώσεως τής διανοίας, ύβρεων, φιλο
νικιών κλπ. είναι δέ έπόμενον νά περιπέση καί εις κωματώδη κατάστασιν.

'Η  παροχή βοήθειας έπί τοιαύτης μέθης συνίσταται εις πλύσιν τού στο
μάχου δι’ ΰδατος, ένέσεων καφεΐνης, χορήγησιν καφέ, άμμωνίας, ψυχρά έπιθέματα 
έπί τής κεφαλής κλπ.

Δεύτερον. Τ ο ν  χ ρ ό ν ι ο ν  ά λ κ ο ο λ ι σ μ ό ν .  Άνθρωποι οίτινες 
καταναλίσκουν άσυνήθεις ποσότητας οινοπνευματωδών ποτών καταντούν άλκοο- 
λικοί. 'Η  έπιβλαβής έπίδρασις τού οινοπνεύματος έπί τών διαφόρων οργάνων 
τού άνθρωπίνου σώματος έπιφέρει καί άναλόγους παθήσεις. Π.χ. ό σ τ ό μ α χ ο ς  
ύφίσταται διάτασιν καί χρονιάν γαστρίτιδα, τό σ ι κ ό τ ι παθαίνει κίρρωσιν, ή 
κ α ρ δ ι ά  τήν άλκοολικήν μυοκαρδίτιδα, έκ δέ τού ν ε υ ρ ι κ ο ύ  σ υ σ τ ή μ α 
τ ο ς  παρατηρούνται παραληρήματα, φόβος, ταραχώδης ύπνος, μελαγχολία, παρα
φροσύνη. Έ κ τών ο φ θ α λ μ ώ ν  παρατηρούνται όπτικαί διαταραχαί (σκηναί
καταδιώξεως, φόνου, έγκλήματος.....). Έ κ  τ ώ ν  ώ τ ω ν, άκουστικαί διαταραχαί
(πυροβολισμοί, κρότοι, φωναί.....) κλπ.

Μετά παρέλευσιν χρονικού διαστήματος ό άλκοολικός άνθρωπος παθαίνει 
τήν ά λ κ ο ο λ ι κ ή ν  ά ν ο ι α ν ,  οπότε περιπίπτει εις άξιοθρήνητον κατάστασιν. 
Διατελεϊ χωρίς μνήμην, χωρίς θέλησιν, χωρίς έλεγχον έπί τού άτόμου του, είναι 
άδιάφορος διά τήν κατάστασιν του, βρωμερός, έλεεινός καί έν μια λέξει άνθρώ- 
πινον ράκος.

Καθημεριναί συζυγικαί σκηναί λαμβάνουν χώραν έν τή οικία του. Τά μέλη 
τής οικογένειας του ώθοΰνται παρά τού ίδιου πατρός προς έκλυτον βίον, προς 
έξεύρεσιν χρημάτων διά τον άλκοολικόν πατέρα. Οΰτω ή οικογένεια τού άλκοολικοΰ 
διαλύεται.

"Ετερα καταστρεπτικά άποτελέσματα προέρχονται άπό τήν κληρονομικό
τητα τού άλκοολισμοΰ. Κάθε άλκοολικός πατέρας μεταδίδει εις τά γεννόμενα τέκνα 
του τά στίγματα τού άλκοολισμοΰ (τέκνα κωφάλαλα, έπιληπτικά, μανιακά, ήλί- 
θια, έγκληματικά κλπ. Ούτω ή νόσος αύτη καταντά φοβερά μάστιξ εις τήν κοι
νωνίαν.

Εις περιφερείας ένθα γίνεται μεγάλη παραγωγή οινοπνευματωδών ποτών, 
έκεϊ υπάρχει καί μεγάλη κατανάλωσις αυτών, διά τούτο καί οί παράφρονες άνέρ-
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χονται εις τριπλάσιον άριθμόν άπό τάς περιφέρειας εις τάς οποίας ή παραγωγή είναι 
μικροτέρα.

'Η  θ ε ρ α π ε ί α  βασίζεται εις την άποδηλητηρίασιν τοϋ οργανισμού κα
τόπιν διακοπής τής πόσεως οινοπνευματωδών ποτών, ήτις έπιτυγχάνεται διά τής 
άναπαύσεως έπί τής κλίνης, γαλακτικής διαίτης και αύστηράς έπιβλέψεως εις θε- 
ραπευτήριον, διότι ουτοι δεν λησμονούν τό πάθος των.

Διά τούς μή δυναμένους νά θεραπευθοϋν, υπάρχουν ά σ υ λ α  ά ν ι ά τ ω ν  
εντός τών όποιων κλείονται διά βίου.

Σ η μ ε ί ω σ ι ς. Δεν πρέπει νά συγχέωμεν τούς άλκοολικούς άπό τούς δ ι- 
ψ ο μ α ν ε ΐ ς ,  διότι οί μέν άλκοολικοί πάσχουν συνεπεία πολυποσίας οινοπνευ
ματωδών ποτών, οί δέ διψομανεΐς πάσχουν διανοητικώς προ τοϋ νά πιουν ποτά.

Ή  δ ι ψ ο μ α ν ί α  είναι αίσθημα άπό τό όποιον καταλαμβάνονται άτομα 
τινά, ώστε νά παρουσιάζουν ταΰτα έπιθυμίας καί τάσεις προς χρήσιν οινοπνευμα
τωδών ποτών. Τά άτομα ταΰτα άδυνατοΰν νά άντισταθοϋν κατά τοϋ αισθήματος 
τούτου. Πίνουν κρυφά καί ουδέποτε φανερά. Μετά δέ την πόσιν μετανοούν, συγκι- 
νοϋνται καί αισθάνονται ντροπήν διά τήν πράξιν των ταύτην.

δ) Ν ι κ ο τ ι ν ι σ μ ό ς  : Είναι δηλητηρίασις τοϋ όργανισμοΰ όφειλομένη 
εις τήν ν ι κ ο τ ί ν η ν  τ ο ϋ  κ α π ν ό  ΰ, δσα δέ άτομα κάμνουν κατάχρησιν 
καπνοϋ, παθαίνουν χρονιάν διά νικοτίνης δηλητηρίασιν, συνεπεία τής οποίας προσβάλ
λεται τό άναπνευστικόν σύστημα καί παρουσιάζει κατάρρουν τών βρόγχων καί τών 
πνευμόνων. Επίσης προσβάλλεται τό νευρικόν σύστημα καί παρουσιάζονται άϋ- 
πνίαι, τρόμος χειρών κλπ. Τό κυκλοφορικόν σύστημα προσβάλλεται άπό νευραλ
γίας κατά τήν προκάρδιον χώραν, παλμούς τής καρδίας καί τό σπουδαιότερον άπό 
στηθάγχην.

Οί τό πρώτον καπνίζοντες παθαίνουν ό ξ ε ΐ α ν  δ η λ η τ η ρ ί α σ ι ν ,  ήτις 
είναι μικράς διάρκειας καί έντάσεως. Τά συμπτώματα άτινα παρέρχονται έντός 
ολίγου, είναι ώχρότης τοϋ προσώπου, ίλιγγοι καί ένίοτε εμετοί.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ

ΠΕΡΙ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Α \  ΓΕΝΙΚΑ

Είναι γνωστόν δτι οί άνθρωποι προσβάλλονται άπό διαφόρους άσθενείας, 
έκ τών οποίων άλλαι μέν μεταδίδονται άπό άνθρώπου εις άνθρωπον καί είναι κολ- 
λητικαί, διά τοϋτο λέγονται λ ο ι μ ώ δ ε ι ς  ν ό σο ι , '  άλλαι δέ δέν μεταδίδονται. 
Ένταΰθα θά άναφέρωμεν έν συντομία μόνον τάς λοιμώδεις νόσους, αίτινες άλλοτε 
μέν έπέρχονται κατά περιόδους μακρών χρονικών διαστημάτων ύπό μορφήν με
γάλων επιδημιών προερχομένων έκ ξένων χωρών καί λέγονται έ π ι δ η μ ι κ α ί 
ά σ θ έ ν ε ι α ι ,  άλλοτε δέ εμφανίζονται ώς σποραδικά κρούσματα έν τή χώρα ή 
καί ομαδικά τοιαϋτα κατά διαφόρους έποχάς τοϋ έτους καί λέγονται έ ν δ η -  
μ ι κ α ί.

'Ως άναφέραμε εις άλλο κεφάλαιον, ό οργανισμός τοϋ άνθρώπου λειτουργεί 
κατά συστήματα, ώς τό άναπνευστικόν, τό κυκλοφορικόν κλπ. Πάσα λοιπόν δια
ταραχή τής άρμονικής λειτουργίας τών συστημάτων τούτων, είνομ παθολογική κατά- 
στασις καί δημιουργεί τ ή ν  ν ό σ ο ν .  Άντιθέτως δέ πάσα άρμονική λειτουρ
γία αυτών, συμβολίζει τ ή ν  υ γ ε ί α ν .



2100 ’Αναργύρου Άνδρεοπούλού

Β '. ΠΕΡΙ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ

Τό αίτιον πού προκαλεϊ την νόσον, είναι διάφορα π α θ ο γ ό ν α  μ ι κ ρ ό -
β ι α.

1) Τί είναι μικρόβια; Μικρόβια είναι μονοκύτταροι οργανισμοί αόρατοι 
διά γυμνού οφθαλμού, ορατοί δέ μόνον διά τού μικροσκοπίου. Υπάρχουν όμως 
μικρόβια άόρατα καί διά τού μικροσκοπίου άκόμη καί λέγονται δ ι η θ η τ ο ί  
ι οί .  Τά μικρόβια άνήκουν εις την κατωτάτην βαθμίδα τού ζωικού ή φυτικού 
βασιλείου, εΰρίσκονται δέ εις τον πλανήτην ημών άφ’ δτου άνεφάνη ό έμβιος 
κόσμος.

2) Ποϋ ζοΰν καί πώς άναπτύσσονται τά μικρόβια; Ταΰτα ζοΰν καί 
αναπτύσσονται έντός της άτμοσφαίρας, έπομένως ή ζωήκαί ή άνάπτυξις αυτών 
έξαρτάται· άπό τάς άτμοσφαιρικάς μεταβολάς καί επιδράσεις. Ούτω τό υπερβο
λικόν ψύχος έπιδρα δυσμενώς έπί τής ζωής καί άναπτύξεως τών μικροβίων. Ή  
άνάπτυξις αυτών καί ό πολλαπλασιασμός άναστέλλεται άπό τήν έπίδρασιν διαρ
κούς καί υπερβολικού ψύχους. 'Υπό θερμοκρασίαν κάτω τού μηδενός, ταύτα ζοΰν 
εις λανθάνουσαν κατάστασιν, χωρίς δμως νά φονεύονται. Τά μικρόβια φονεύονται, 
όταν εύρίσκωνται υπό θερμοκρασίαν άνω τών 45 βαθμών. Βλέπομεν λοιπόν δτι 
ή καλυτέρα θερμοκρασία διά τήν ζωήν καί άνάπτυξιν αύτών είναι άπό 0° έως 40° 
καί 45°.

Τά μικρόβια εισερχόμενα έντός τού οργανισμού εκκρίνουν δηλητηριώδεις 
ούσίας τάς λεγομένας τ ο ξ ί ν α ς, αίτινες τοξΐναι δημιουργούν τήν λεγομένην 
λ ο ί μ ι ξ ι ν. "Οταν δέ τά μικρόβια έπικάθηνται έπί τραυματικής τινός έπι- 
φανείας ή έξελκώσεως, προκαλοΰν τήν μ ό λ υ ν σ ι ν.

3) Ά π ό ποϋ προέρχονται τά μικρόβια ; Ή  κυριωτέρα πηγή έξ ής προέρ
χονται ταύτα είναι αύτό τούτο τό σώμα τών νοσούντων άτόμων άπό τό όποιον 
έξέρχονται τά διάφορα έκκρίμματα (κόπρανα, ούρα, πύον, πτύελα κλπ.) τά όποια 
είναι πλήρη μικροβίων. Ά πό τά έκκρίμματα ταύτα μολύνεται τό περιβάλλον (άήρ, 
έδαφος, τρόφιμα, ύδωρ κλπ.).

4) Τά μικρόβια άπό ποϋ εισέρχονται είς τόν ανθρώπινον δργανι- 
σμόν καί διά τίνων μέσω ν;

Τά μικρόβια έχουν πολλάς εισόδους καί ποικίλα μέσα δι’ ών εισέρχονται εις 
τόν οργανισμόν τού άνθρώπου. Π. χ. Δ ιά  τ ο ύ  ά ν α π ν ε υ σ τ ι κ ο ΰ  σ υ σ τ ή 
μ α τ ο ς  μέσω τού μεμολυσμένου άέρος τόν όποιον άναπνέομεν, καί διά τού 
οποίου μεταδίδεται ή φυματίωσις, ή γρίππη κλπ. ’Έστω γνωστόν δτι ό άήρ τών 
κλειστών χώρων, τών υπογείων, τών έργοστασίων ώς καί τών μεγαλουπόλεων 
δέν είναι καθαρός, άντιθέτως δέ τών όρέων, τών δασών καί τής θαλάσσης είναι 
καθαρός. Διά τού π ε π τ ι κ ο ύ  σ υ σ τ ή μ α τ ο ς  μέσω τών τροφών, τοΰ 
υδατος κλπ. άτινα μολύνονται άπό τά πλήρη μικροβίων έκκρίμματα. Ή  μόλυνσις 
τών τροφών γίνεται άπό τις μυϊγες, τή σκόνη, τά άκάθαρτα χέρια (ώς έπί τύ
φου, δυσεντερίας κλπ.). Άπό τό γάλα τό όποιον μολύνεται άπό τά άκάθαρτα 
δοχεία τού γαλακτοπώλου, · ή άπό τά μεμολυσμένα χέρια του, ή άπό τό μεμολυ- 
ίτμένο νερό διά τού οποίου νερώνει τό γάλα, ή άκόμη καί άπό τό γάλα τών 
άσθενούντων αιγών καί άγελάδων (ώς μελιταΐος πυρετός, φυματίωσις....).

Δ ιά  τ ο ύ  δ έ ρ μ α τ ο ς  κατόπιν τσιμπίματος έντόμων καί παρασίτων 
(κώνωπές, ψύλλοι, ψήρες, τσιμπούρια....) ή καί τής έπαφής, ώς ή ψώρα κλπ. 
Δ ιά  τ ή ς  κ α*τ ο ι κ ί α ς  ένθα παρέμενεν άσθενής τις. Διά τών έ ν δ υ μ ά -  
τ ων  καί ά ν τ ΐ  κ,;έ-'ι μ έ ν ω ν πάσης φύσεως τά όποια μετέχειρίζετο ό πάσχων. 
Τέλος διά τής- -'^'κ-νήφ ο ν ο μ ι  κ ό τ η τ ο ς ,  άπό τούς πάσχοντας γονείς εις τά  
τέκνα των. · - -
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5) Πώς δημιουργεΐται ή λοίμω ξις; α) Διά νά δημιουργηθή λοίμωξις 
πρέπει το μικρόβιου νά είσέλθγ] εις τον οργανισμόν διά τής καταλλήλου όδοϋ, διότι 
κάθε μικρόβιου εκλέγει.’ίδιον μέρος εισόδου καί έγκαταστάσεως διά την άνάπτυ- 
ξίν του καί πολλαπλασιασμόν, π.χ. τό τοΰ τύφου έκλέγει τό λεπτόν εντερον, τό 
τής βλενορροίας τον βλεννογόνον τής ουρήθρας, τοϋ κόλπου κλπ.

β ) "Ετερος σπουδαίος παράγων διά τήν άνάπτυξιν ή μή τής λοιμώξεως είναι 
ή ά μ υ ν α  τ ο ϋ  ο ρ γ α ν ι σ μ ο ύ .  Είναι γνωστόν ότι ό οργανισμός τοϋ αν
θρώπου, έχει έκ φύσεως τήν δύναμιν νά άμύνεται κατά των μικροβίων καί νά έξου- 
δετερώνη τά μικρόβια τά οποία εισέρχονται έντός αύτοΰ.. 'Η  δύναμις αυτή λέ
γεται ά μ υ ν α .  'Όταν ή άμυνα τοϋ οργανισμού είναι ισχυρά, έξουδετερώνει τά 
μικρόβια καί άποτρέπει τον κίνδυνον τής λοιμώξεως, όταν όμως ή άμυνα είναι 
μικρά καί άσθενής, τότε τό μικρόβιον υπερνικά καί έπικρατεΐ. Οότω δημιουρ- 
γεϊται ή λοίμωξις.

γ) Έ ξ  ίσου σπουδαίοι παράγοντες ύπάρχουν καί έκ μέρους των μικρο
βίων. Τοιοΰτοι είναι: α ) ' Η  τ ο ξ ι κ ή  δ ύ ν α μ ι ς  τοϋ μικροβίου ή οποία όταν 
είναι ισχυρά κάμπτει τήν άμυναν τοϋ όργανισμοΰ καί καταβάλλει αυτόν, β) Ό  
μ έ γ α ς ά ρ ι θ μό ς των είσδυσάντων μικροβίων, δηλαδή όσον περισσότερα μι
κρόβια είσέλθουν, τόσον εύκολώτερον καταβάλλεται ή άμυνα τοϋ όργανισμοΰ καί 
προκαλεΐται ή λοίμωξις.

Μεταξύ των δύο άντιπάλων, δηλαδή τής άμύνης τοϋ άνθρωπίνου όργανισμοΰ 
άφ’ ενός καί των μικροβίων άφ’ έτέρου, διεξάγεται ένας συνεχής πόλεμος καί 
μία μεγάλη μάχη, ένθα ή θά ύπερισχύση ή άμυνα τοϋ όργανισμοΰ καί θά άπο- 
τραπή ή λοίμωξις, ή θά επικρατήσουν τά μικρόβια τά όποια διά τής κυκλοφορίας 
τοΰ αίματος, θά διασπαροΰν εις ολον τον οργανισμόν καί θά δημιουργήσουν τήν 
ν ό σ ο ν .  Ό  οργανισμός όμως εξακολουθεί νά άμύνεται κατά τής νόσου καί εάν 
τελικώς ουτος ύπερισχύση καί νικήση, θά έπέλθη ή ΐ α σ ι ς τοΰ άτόμου, εάν 
όμως νικηθή καί ύποκύψη, θά έπέλθη ό θ ά ν α τ ο ς .

Εις τινα άτομα ή άμυνα τοΰ όργανισμοΰ είναι τόσον άνεπτυγμένη, ώστε ταΰτα 
δεν προσβάλλονται άπό μικρόβια τινά καί επομένως δεν νοσοΰν. Τά άτομα ταΰτα 
λέγονται ά ν ο σ ίκ, ή δέ ίδιότης τήν όποιαν έχει ό οργανισμός ώστε νά μήν προ
σβάλλεται άπό νοσήματα τινά, λέγεται ά ν ο σ ί α. 'Η  άνοσία όταν είναι έκ φύ- 
σεως λ έ γ ε τ α ι  φ υ σ ι κ ή  ά ν ο σ ί α ,  όταν δέ ό οργανισμός προσβληθή 
άπό έπιδημικήν τινά νόσον, θά άποκτήση άνοσίαν ή οποία λέγεται έ π ί κ τ η τ ο ς  
ά ν ο σ ί α .

ΓΓ. ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑΠΟΑΕΜΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΝΟΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΩΣ

Τοιαΰτα είναι ή άπολύμανσις καί ή άπομόνωσις.
1) Ά πολύμανσις: Αότη γίνεται μέ χ η μ ι κ ά  μ έ σ α ,  δηλαδή διάφορα 

φάρμακα τά όποια έχουν μεγάλην μικροβιοκτόνον ιδιότητα, όπως τό φαινικόν οξύ, 
ό υδράργυρος (σουμπλιμέ), ή καυστική ποτάσσα, ή φορμόλη, ό ασβέστης κλπ. 
'Η  άπολύμανσις γίνεται καί μέ φ υ σ ι κ ά  μ έ σ α ,  όπως είναι ή υψηλή θερμο
κρασία ύπό τήν έπίδρασιν τής οποίας τά μικρόβια φονεύονται. Τήν ύψηλήν θερ
μοκρασίαν έπιτυγχάνομεν διά βρασμοΰ έπί 20 λεπτών τής ώρας καί δι’ άτμοΰ 
100 βαθμών καί άνω έντός των απολυμαντικών κλιβάνων. 'Η  άπολύμανσις πρέπει 
νά γίνεται καθ’ δλην τήν διάρκειαν τής άσθενείας ενός άνθρώπου καθώς καί 
μετά τό πέρας αυτής. Τό ήλιακόν φως έχει έπίσης άπολυμαντικήν ιδιότητα, χάρις 
εις τάς ιώδεις καί υπεριώδεις ακτίνας.

(Συνεχίζεται)



ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

«...Νύχτα Καρναβαλιού... Νύχτα δπου τδ άπαλδ αγέρι πού προμηνύει τον 
ερχομό τής "Ανοιξης, χαϊδεύει σάν βελούδο τδ πρόσωπο.... Θαρρείς καί θέλει νά 
» τού έπανορθώση τδ κακδ πού τούκαμε μέ τδ χειμωνιάτικο άγιάζι... νά τού λιγο- 
» στέψη την άγριάδα καί νά τδ προσαρμόση στήν "Ανοιξη....

« Περασμένα μεσάνυχτα άλλά τούτη ή νύχτα δεν νοιώθει άπδ σιγαλιά. Είναι 
)> πολυθόρυβη, γεμάτη άπ’ τδ χρώμα τού φεγγαριού καί' τής μουσικής τη φωνή. 
)) ’Αντηχεί άπδ γέλια, άπδ φωνές, άπδ ρόδες αύτοκινήτων πού γλυστράνε γοργά 
υ στήν άσφαλτο...

« Παντού κόσμος, παντού ξεγνοιασιά, παντού φασαρία. Τδ κέντρο πού είναι
3) άπέναντί μας, είναι λουσμένο στδ χρώμα. ’Απ’ τις κορφές τών παραθυριών του 
3) ξεπηδάνε στδ δρόμο κοκκινωπές, ρόδινες, πράσινες άνταύγειες. "Ενα βουητό 
3) πελώριας κυψέλης ξεχύνεται άπδ κεΐ μέσα....

« Είναι ή τελευταία νύχτα τού Καρναβαλιού άπόψε. Νύχτα πού δεν είναι 
3> γιά τη μοναξιά φτιαγμένη. Υπάρχει σ’ δλους ή συναίσθηση τού δτι άπδ αύριο 
» μπαίνει τελεία καί παύλα στήν περίοδο τού ξεφαντώματος καί τού γλεντιοΰ, 
3>Άπό αύριο μιά άλλη περίοδος άρχίζει. Περίοδος προσευχής καί νηστείας, περίο- 
3) δος μετάνοιας γιά τήν... έν π ο λ λ α ΐ ς  ά μ α ρ τ ί α ι ς  περιπεσοΰσαν γυ- 
3) ναϊκα... Συμφωνείς ;

« Γιά αύριο αύτά δμως. Γι’ άπόψε, δεν υπάρχει τίποτα άλλο στήν σκέψη 
3) τών άνθρώπων έκτδς άπ’ τδ φόβο τής μοναξιάς. Τέτοια νύχτα δέν είναι γιά 
3> μοναξιά. "Ολοι θά δώσουν τδ παρόν στδ προσκλητήριο τής σερμπαντίνας. Τδ 
3> πού θά γίνη τδ προσκλητήριο, δέν έχει σημασία. Είτε σέ φωτοπλημμυρισμένες 
3) σάλες χορευτικών κέντρων, είτε σέ κομψά αρωματισμένα σαλόνια, είτε σέ φτω- 
3) χόσπιτα πού τά ζευγάρια θά σκοντάφτουν χορεύοντας, στά σύνεργα τής κουζίνας, 
33 είναι ένα καί τδ αύτό....

« Γλυκειά ή συντροφιά τής σερμπαντίνας σ’ αύτές τις νύχτες. ’Ανάγκη έπι- 
33 τακτική τδ τραγούδι. ’Απαραίτητα τά πέταλα τού κομφετί....

« Σέ βοηθούν δλα τούτα σέ πολλά. Σοΰ θυμίζουν τδ χρώμα πού παίρνουν 
33 τά δνειρα, οί προσδοκίες....Σοΰ ξεσκεπάζουν τδν πραγματικό σου εαυτό... Μοιά- 
33 ζουν σάν τις έλπίδες πού τοποθετούνται σκόρπιες, έπιπόλαια, πού ρίχνονται δπου 
33 τύχη...33.

Είχαμε τελειώσει τδ τετράωρο 22—2 κι’ εϊμασταν, φυσικά, κουρασμένοι 
κάπως. Ξαπλωμένος στδ κρεβάτι μου προσπαθούσα νά κοιμηθώ ένώ δ όνειρο- 
πόλος συνάδελφος μονολογούσε άκόμη άπ’ τ ’ άνοιχτό παράθυρο. Πού ύπνος δμως... 
Στο μυαλό μου γύριζαν σάν κινηματογραφική ταινία τόσα καί τόσα πράγματα. 
’Έβλεπα μέ τή φαντασία μου χορούς, σερμπαντίνες, φώτα πολλά, μουσική με
θυστική....

** *
«—Θυμάμαι μιά τελευταία νύχτα τού Καρναβαλιού, ξανάρχισε έκεΐνος
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» στριφογυρίζοντας στο χρεββάτι του καί διώχνοντας τελείως κάθε σκέψη γιά ύπνο. 
»’Έχουν περάσει κάμποσα χρόνια άπό τότε, μά ήταν σαν καί τήν άποψινή. Γλέντι, 
» χαρά, ευτυχία. Χρώμα καί μουσική, ξεγνοιασιά, κέφι, αισθηματικό κι’ αίσθη- 
» σιακό μεθύσι...Τ Ηταν νύχτα σάν καί τήν άποψινή...Τά ζευγάρια είχαν κατακλύσει ά- 
» σφυκτικά τή μεγάλη σάλα του Χορευτικού Κέντρου κι’ ό χορός, τό κέφι καί τό ξε- 
» φάντωμα, βρίσκονταν στήν άποθέωσή τους. Τά γέλια καί τά ξεφωνητά ξέσχιζαν 
» τήν αιθέρια νυχτιά καί γίνονταν άντίλαλος πού επαναλάμβανε σέ τόνο άγριο 
» τά όσα άκουγε. Οί ροζ καί οί πράσινες σερμπαντίνες τυλίγονταν σάν τροπικά 
» φίδια στά κορμιά των χορευτών, φλυαρούσαν στο πέταγμά των γιά τά ειδύλλια 
» πού έπλεκαν μέ τό χρώμα καί τό εΰθραστο υλικό τους. Οί μουσικοί έβαζαν 
)) τά δυνατά τους νά σκορπίσουν τήν πιο τρανή αρμονία. 'Ο πιανίστας χτυπούσε 
» τά πλήκτρα άτάραχος καί ίδρωμένος, ή Ντιζέζ έκλεινε παθητικά τά μάτια τρα- 
» γουδώντας τό βάλς τών κεριών μέ βελούδινη φωνή....

« Καί τά ζευγάρια χόρευαν. Κυρίες ηλικιωμένες μέ άρκετές ρυτίδες στό 
» πρόσωπο, κύριοι μέ γκρίζους κροτάφους. Οί πιο φρόνιμες άπ’ τις κυρίες αύτές, 
» είχαν τήν πρόνοια νά δημιουργήσουν μέ τή μάσκα τήν ψευδαίσθηση της νεότητας. 
» Κι’ οί προνοητικοί κύριοι είχαν βάψει μέ σκούρο χρώμα τούς γκρίζους κρο- 
» τάφους....

« Πλειοψηφούσαν τά νειάτα. Αιθέριες Κολομπίνες μέ μακρυές πλεξούδες, 
» λεβεντόκορμοι νέοι μέ λαδωμένα μαλλιά. Λίγοι οί μασκοφόροι άπ’ αύτούς....

« Κυττοΰσα άπ’ τό τραπέζι μου μιά ζηλευτή Κολομπίνα.Ταλαντευόταν τόσο 
)) ρυθμικά στούς ήχους παθητικών ταγκό καί είχε γίνει τό άντικείμενο γιά ένθου- 
» σιώδη σχόλια άπ’ τήν πλειοψηφία τών θαμώνων. Φαινόταν άφάνταστα εύτυχι- 
» σμένη καί τό προκλητικό της σώμα άναβε καϋμούς ερωτικούς σ’ εκείνους πού 
» τήν περιστοιχίζανε.

«"Ενας μελαψός Πιερότος ήταν ό συνοδός της στήν άρχή. ’Έγιναν τρεις, 
» τέσσαρες, πέντε κατόπιν. Πολλές οί γνωριμίες της. Καί πολλές οί υποχρεώσεις 
» της γιά όλους όσους τήν έπλησίαζαν.’Έπρεπε σ’"όλους νά χαμογελά, σ’ όλους νά 
» παραδίνη το αιθέριο σώμα της, γιά νά στροβιλισθή στή δίνη τού Χορού....

« Κοινωνική της υποχρέωση αύτή. Καθωσπρεπισμός πού έφτασε άναλλοί- 
» ωτος μέχρι σήμερα....

« Είχαν περάσει τά μεσάνυχτα όταν πέταξε τή μάσκα. Πρόσεξα τότε ότι 
» πολλές ήταν οί στιγμές πού ενώ χόρευε, τό πρόσωπό της έπαιρνε τήν μεγάλη 
)) ακτινοβολία πού κατοπτρίζει τήν εύτυχία. Στούς ψίθυρους τού Καβαλλιέρου 
» όμως, γύριζε τό πρόσωπο προς τήν άλλη μεριά καί διάβαζα τότε στή μορφή 
» της τήν τραγωδία, πού τυπωνόταν τόσο έντονα. Στιγμιαία ή κατάσταση αύτη. 
)) Γιατί άμέσως, τό τραγικό ύφος διαδεχόταν ή προσποιητή εύδαιμονία. Είδα ότι 
» τά χαρακτηριστικά αύτά διαδέχονταν too συχνά τό ένα τό άλλο, όταν έκείνη 
» χόρευε μέ τον μελαψό Πιερότο.

« Κάτι συνέβαινε. Μά δέν βαρυέσαι, σκέφτηκα. Νέοι είναι, ίσως νάχουν 
» καί τά βάσανά τους... Καί νάναι τά βάσανά τους άπ’ εκείνα πού εμείς δέν πρέπει 
» νά έπεμβαίνουμε....

** *
«'Η ορχήστρα άρχισε ένα παθητικό ταγκό καί τά ζευγάρια σηκώθηκαν 

» μονομιάς. 'Π πίστα κατακλύσθηκε, χαμήλωσαν τά φώτα καί οί κοκκινωπές, 
» πράσινες, ρόδινες άνταύγειες, σκέπασαν τά πρόσωπα τών χορευτών. Τά κεφάλια 
» έγειραν, οί σερμπαντίνες ξετυλίχθηκαν σιγομουρμουρίζοντας καί μιά άπόκοσμη 
» άρμονία ξεχύθηκε παντού....

« Χόρευα πολύ κοντά στούς δύο νέους, όταν έκείνη σταμάτησε άπότομα τα
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» χορό της. Σήκωσε τό κεφάλι και κυττώντας τον Πιερότο κατάματα, τοϋ είπε 
» σιγανά.

«—Καλά, θά γίνη τό χατήρι σου. Μήν έλπιζεις όμως σέ τίποτα πλέον.... 
» Κι’ οΰτε να μιλήσης ποτέ για μένα....Θ’ άφήσης να έννοηθή δτι ήταν ένα τυχαίο 
)> δυστύχημα....)).

«—Μη λές βλακείες, άποκρίθηκε κείνος, καί τήν παρέσυρε συνεχίζοντας τό 
)) χορό. Πρέπει νά ζήσης... Γρήγορα θά ξεχασθοϋν δλα...)).

« Τά φώτα άναψαν πάλι καί ή πίστα άδειασε.'Η συντροφιά τής Κολομπίνας 
» σηκώθηκε. Πλήρωσαν κι’ έ'φυγαν....

«...Τυχαίο δυστύχημα...». «Πρέπει νά ζήσης...... Δεν μπορεί....
» Είπα στους δικούς μου δτι κάποια υπηρεσιακή μου άνάγκη μέ ύπεχρέωνε να 
» λείψω γιά λίγο καί παίρνοντας τό παλτό μου, βγήκα άπ’ τό Κέντρο.

« Προχώρησαν άρκετά καί σέ κάποιο σταυροδρόμι χώρισαν. Οί δύο νέοι 
» έστριψαν σέ μιά γωνιά καί μπήκαν σέ μιά αυλόπορτα.

« —Σ’ άφήνω τώρα, είπε ό Πιερότος. Καί δπως είπαμε... Πιστεύω νά μήν 
» κάνης καμμιά κουταμάρα!....'Η ζωή είναι πάντοτε γλυκειά... δλα ξεχνιούνται....

« Σήκωσε τό γιακά του κι’ έφυγε σιγοσφυρίζοντας.Εκείνη άνέβηκε τρικλίζοντας 
» μερικά μαρμάρινα σκαλιά καί σέ λίγο ένα θαμπό φωτάκι φάνηκε στις κλειστές 
» γρίλλιες. Ετοιμαζόμουνα νά φύγω βλαστημώντας τον έαυτό μου γιά τις άβά- 
» σιμες υποψίες μου, δταν ακόυσα κλαυθμηρίσματα μικρού παιδιού. Ταυτόχρονα 
» τό φως έσβυσε καί ή πόρτα μισάνοιξε.

«'Η  νεαρή γυναίκα ξεπρόβαλλε κυττάζοντας γύρω της σάν φοβισμένη. Κρα- 
» τοΰσε στην άγκαλιά της ένα μωρό καί κλείνοντας άθόρυβα τήν πόρτα, έφυγε 
» μέ βιαστικά βήματα. Προχώρησε κάμποσα βήματα καί σταμάτησε σ’ ένα σκο- 
» τεινό περιποιημένο σπιτάκι. Κύτταξε γύρω της σάν ύποπτη καί κατόπιν άπώ- 
» θεσε τό μωρό στο κεφαλόσκαλο τού μικρού σπιτιού. ’Έβγαλ.ε υστέρα ένα γράμμα 
» καί τό στήριξε στά ρούχα του....

« Στάθηκε γιά λίγο κυττάζοντας τό μωρό καί κατόπιν έφυγε σάν κυνηγημένη.
«Μόλις έκανα νά τρέξω κοντά της, ακόυσα δυνατά κλαυθμηρίσματα τού μικρού. 

» ’Έστρεψα τό κεφάλι μου προς τά κεΐ καί τό είδα νά κατρακυλά τά σκαλιά βγά- 
» ζοντας άπεγνωσμένα τσιρίγματα. Πλησίασα κι’ ένώ τό τοποθετούσα πρόχειρα 
» άνάμεσα σέ δυο γλάστρες, τά μάτια μου έπεσαν στ’ άνοιχτό γράμμα. Τό σή- 
» κωσα καί στο φως τού φεγγαριού διάβασα:

« «Μη θελήσετε ποτέ νά μάθετε ποιοι ήταν οί γονείς του. 'Ο πατέρας του 
» ήταν ένας περαστικός πού ξανάφυγε κι’ ή μητέρα του ζήτησε τήν έξιλέωση στό 
» θάνατο. ’Αγαπήστε το. Σάς τό ζητά μιά δυστυχισμένη Κολομπίνα».

« Τό παράτησα καί τρέχοντας μ’ δλη τή δύναμή μου πρός τό μέρος πού 
» κατευθύνθηκε ή Κολομπίνα, έπεσα πάνω σ’ έναν αστυφύλακα πού έρχόταν τρε- 
» χοντας πρός τά κεΐ, γιατί ακούσε τις φωνές τού μωρού. Μέ πήρε από πίσω 
» νομίζοντας δτι είμαι κακοποιός....καί ποιος ξέρει τί άλλο. Τού έξήγησα δμως 
» τό τί συνέβαινε καί γύρισε πρός τό μωρό.

«Έτρεξα λίγο ακόμα καί τήν είδα νά στέκεται κοντά στις σιδερένιες ράγες 
» τού τραίνου. ’Από μακρυά άκούγονταν ό θόρυβος των βαγονιών πού έφθαναν. 
» Πλησίασα καί παρέμεινα άκίνητος πίσω άπό έναν τοίχο. ’Ήμουνα περίεργος νά 
)> δώ τον τρόπο μέ τον όποιον θά ένεργοΰσε. Θάχε τήν δύναμη νά πέση μπροστά 
» στο τραίνο, ή θά οπισθοχωρούσε πανικόβλητη!....

« Τό τραίνο βρίσκονταν τώρα σέ μικρή άπόσταση....Κείνη κυττούσε πρός 
» τό μέρος του, προχωρώντας σιγά—σιγά πρός τις ράγιες....

« Λίγες στιγμές άκόμη....’Άν άγαποΰσε τή ζωή της, θάπρεπε νά έπισθοχω- 
» ρήση τώρα!....
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«’Έγειρε το σώμα της μπροστά....Μά πριν πέση, τήν άρπαξα καί την τράβηξα 
» πίσω.

** *

«—Γιατί μέ σώσατε ; ήταν ή πρώτη φράση της Κολομπίνας μόλις συνήλθε 
» άπ’ τον κλονισμό. Νομίζετε οτι κάνατε καλό ;.....'Ό τι μέ σ ώ σ α τ ε  ;.....

« Καί τό παιδί μου ; Τί νάγινε άραγε...
«— Τό πήρε ένας άστυφύλακας....
« —’Αστυφύλακας;....Θεέ μου!....Τό καϋμένο τό παιδί μου...Ποιος ξέρει τί 

» θά τραβήξη....
« Δεν τής μίλησα. Τήν πήρα καί βαδίζοντας άργά, φτάσαμε στο πλησιέστερο 

» Τμήμα.
« —Μά που μέ πηγαίνετε! Τί είν’ έδώ!.... «....’Αστυνομικό Τμήμα». Τί

» λέτε κύριε! Γι’ αύτό μέ σώσατε ; γιά νά μέ παραδώσετε στην ’Αστυνομία;.....
» Προτιμώ νά μέ σκοτώσετε παρά νά μπώ εκεί μέσα!....

« Περάστε δεσποινίς. Κι’ εδώ μένουν άνθρωποι. Είναι κι’ αυτοί πολιτισμένοι.... 
» Έχουν άνθρώπινα αισθήματα....

« —Αύτοί ; Αύτοί πολιτισμένοι ;.... Φαίνεται δέν τούς ξέρετε!....Αυτοί κύ- 
» ριε είναι.... Χαφιέδες....είναι άπό κείνους πού μπορούν νά σέ δολοφονήσουν!....

« Μέ πλησίασε καί συνέχισε έμπιστευτικά, σιγανά, κυττάζοντας σάν άγρίμι 
» προς τό Τμήμα.

« —Ξέρετε τί γίνεται εκεί μέσα ; ’Εγκλήματα μεσαιωνικά κύριε! Χαλκεύ- 
» ονται συνωμοσίες κατά τοϋ λαοϋ!....Αύτοί πληρώνονται γιά νά τυραννοΰν την 
» έργατιά!

« —’Αλήθεια ; Τέτοιοι είναι ;....
« —"Ακου πού σου λέω γώ ! .
« Είχε πάρει φόρα κι’ ετοιμαζόταν νά μοϋ πή πολλά άκόμα. "Ακούσε όμως 

» κλαυθμηρίσματα μωροϋ άπό τό Τμήμα κι’ αμέσως σταμάτησε.
« —"Ακούσε! Ποιος ξέρει τί κάνουν!....’Αλλά μήπως είναι τό δικό μου 

» μωρό;....
« Θυμήθηκε τό παιδί της καί τό μητρικό φίλτρο ξύπνησε μέσα της. Μ’ 

» άφησε κι’ ανέβηκε τρέχοντας τά σκαλιά χωρίς νά δώση σημασία στις ερωτήσεις 
» τοϋ σκοπού. Τήν άκολούθησα καί τήν είδα νά μένη άναυδη.

« Δυο άστυφύλακες κρατούσαν τό μωρό ξεκαρδισμένοι στά γέλια. ’Εκείνο 
» πότε χαμογελούσε καί πότε άφηνε δυνατές φωνές. 'Ο ’Αξιωματικός 'Υπηρεσίας 
» μιλούσε κείνη τήν ώρα σ’ έναν νεαρό κακοντυμένο καί δέν τήν πρόσεξε.

« —Καταλάβατε κύριε ; συνέχιζε ό 'Υπαστυνόμος. Δέν έχει σημασία τό τί 
» κάνατε στο παρελθόν. Σημασία έχει τό νά γίνετε στο έξής ένας νομοταγής πο
υ λίτης. Νά ζήσετε σάν ένας τίμιος άνθρωπος, μέ τά ιδανικά εκείνα πού διδαχθή- 
» κατε στο σχολείο καί στήν οίκογένειά σας. Ν’ άγαπήσετε τή ζωή, τήν τίμια ζωή 
» καί νά πιαστήτε γερά άπ’ αυτήν. 'Υπομονή κύριέ μου, μεγάλη υπομονή! Οί 
» αναποδιές τής ζωής νά μή σάς κάμπτουν ποτέ! Νά κυττάτε τό πληγωμένο 
» σκουλίκι πού όσο μεγάλα κι’ αν είναι τά τραύματά του, εκείνο προσπαθεί νά 
» ξεφύγη άπ’ τήν καταστροφή, νά κρυφθή γιά νά ζήση... "Οτι καινά σάς συμβή, 
» έστω κι’ αν γκρεμιστούν όλα γύρω σας καί άπομείνετε εντελώς μονάχος, κατα- 
» πληγωμένος καί περιφρονεμένος άπ’ τήν κοινωνία, όσους πόνους καί ραπίσματα 
» τής τύχης κι’ αν δοκιμάσετε, παλαίψτε, άγωνιστήτε μέ τή ζωή καί νάστε βέ- 
» βαιος ότι θά νικήσετε! Πιστέψτε όμως στή Ζωή καί στον έαυτό σας. Πιστέψτε 
» σέ ’Εκείνον πού σάς έδωσε τή ζωή καί πού ποτέ δέν σάς έγκαταλείπει. Ν’ άγα- 
» πήσετε τήν τίμια έργασία καί νά μήν ζήτε εις βάρος τών άλλων. "Οσον άφορά
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ί» τό ότι δέν έχετε δουλειά, για ξαναπεράστε αύριο άπ’ τδ Τμήμα. ’Έχω μερικούς 
» γνωστούς κι’ έλπίζω κάτι να γίνη για σας. Καί πέστε στους γονείς σας νά έλθουν 
)) εδώ, νά δοϋμε γιατί σας άποκλήρωσαν.... "Η μάλλον άφήστε. Θά τούς καλέσουμε 
» ’μεϊς κι’ έλπίζω νά άλλάξουν γνώμη όταν τούς μιλήσουμε....

« —Ευχαριστώ κύριε Ύπαστυνόμε, ευχαριστώ πολύ, έκανε τρέμοντας άπ’ 
» τή συγκίνηση ό νεαρός καί σκουπίζοντας τον ιδρώτα του. Ε υ χ α ρ ι σ τ ώ . . . .  
» ’Οπισθοχώρησε ένα βήμα γιά νά φύγη καί άθελά του σκόνταψε πάνω στην 
)) Κολομπίνα. ’Εκείνη γρύλλισε σάν θηλυκό τιγράκι.

« —Στραβομάρα έχεις βρε άλήτη !....Πρόσεχε ! Μέ λέκιασες μέ τά βρωμοτσού- 
» βαλα πού φοράς!....

« —Γιά σταθήτε κύριε του φώναξε ό 'Τπαστυνόμος χωρίς νά προσέξη τή 
» σκηνή μέ την Κολομπίνα. Ποϋ θά κοιμηθήτε άπόψε ;

« —Θά πάω σέ μιά Θεία μου. ’Αλλά είναι πολύ κακιά κύριε 'Υπαστυνόμε.... 
» Μπορεί καί νά μη μέ δεχθη.....

« —’Ελάτε δώ. Στο διπλανό δωμάτιο είναι ένας πέτσινος πάγκος^ ευρύχωρος. 
» Θά σάς δώσουμε καί μερικές κουβέρτες. Μείνετε καλλίτερα εδώ άπόι^ε καί αύριο 
» βλέπουμε....

« —Εύχαριστώ πολύ....Σάς ευχαριστώ....
« —Μά ποιος είν’ αυτός ό κουρελής πού τοϋ μιλάει μέ τόση εύγένεια ό Ύπα- 

» στυνόμος ! μέ ρώτησε ή Κολομπίνα σιγανά. Καί τοϋ φέρνεται μέ τόση καλωσύνη !...
« —Είναι κάποιος πού βρήκαμε νά κοιμάται στο πάρκο πάνω σ’ ένα παγκάκι, 

τής άπάντησε ό αστυφύλακας πού κρατούσε το μωρό.
« —Τον γνωρίζετε ;....
« —’Όχι....ποϋ νά τον γνωρίζουμε!....
«Έννοιωθα την επιθυμία νά την βρίσω γιατί τόση ώρα δέν νοιάστηκε νά πάρη 

» τό παιδί της καί νά τό σφίξη στήν άγκαλιά της σάν μητέρα. Την κύτταξα προ- 
» σεκτικά καί στά μάτια της διάβασα δτι κάποια πάλη γινόταν μέσα της. Τό 
» βλέμμα της φανέρωνε μητρική στοργή. Μά φαίνεται κάτι τήν έμπόδιζε άκόμα νά 
» έξωτερικεύση τά ένστικτα εκείνα πού καί στά ζώα άκόμα, ύπάρχουν σέ πλούσια 
» παρακαταθήκη καί δέν λυγίζουν ποτέ.....

« —Ή  κυρία ; ρώτησε ό 'Υπαστυνόμος γυρίζοντας άπ’ τό διπλανό δωμάτιο 
» πού ώδήγησε τον νεαρό. 'Ορίστε κυρία μου. Καθήστε. Είμαι στή διάθεσή σας....

«ΤΗταν μιά λιγνή γυναίκα περίπου σαράντα χρόνων καί στεκόταν χωρίς νά 
μιλήση καθόλου γιά πολλή ώρα.

« —Κύριε....’Αστυνόμε μου....δέν θά μπορέσετε νά μέ βοηθήσετε σέ τίποτα. 
» Είμαι καταδικασμένη....Μά οί σκέψεις δέν μ’ άφηκαν νά κλείσω μάτι τοΰτες τις 
» βραδυές. Κι’ άπόψε πήρα τήν άπόφαση νάρθω σέ σάς. Ξανάχω έρθει πριν άπό πέντε 
» χρόνια, μά τότε δέν ήσασταν σείς. Τότε κύρ....’Αστυνόμε μου σώθηκα έπειδή ήρθα 
» στο γραφείο σας μόνον. Δέν ξέρω όμως τί θά γίνη τώρα. Φοβάμαι ότι....
» Κύριε ’Αστυνόμε μου,., είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα.Τό παιδί μου κύρ-Άστυνόμε 
» μου, τό παιδί μου έχει πάρει κακό δρόμο. Γυρίζει τις νύχτες μέ παληοπαρέες, 
» μέ παληογυναϊκες....καταλαβαίνετε. Δέν έννοεϊ νά έργασθή καθόλου κι’ όλο ζη- 
» τάει λεπτά γιά νά πηγαίνη νά γλεντάη. ’Απόψε ζήτησε άπ’ τον πατέρα του πάλι, 
» εκείνος δέν τούδωσε καί ήρθε σέ μένα προ ολίγου. Μέ ξύπνησε—ό άντρας μου είναι 
» νυχτοφύλακας σ’ ένα έργοστάσιο καί λείπει—καί μοΰ ζήτησε λεπτά. Δέν είχα 
» νά τοϋ δώσω καί άγρίεψε, μέ χτύπησε κι’ έφυγε... Χτύπησε μένα κύρ ’Αστυνόμε 
» μου! Τή μάννα του πού μέ τόσες στερήσεις τό άνάθρεψα!...Σώστε το κύριε Άστυ- 
» νόμε μου, σώστε το άπ’ τή καταστροφή. ’Εμάς δέν μάς άκούει. Προχτές έκλεψε 
» μέ δυο άλλους ένα ποδήλατο, τό λύσανε καί τό πούλησαν....Τον είδα χτές πού μοί- 
)) ραζε τά λεπτά μέ άλλους δυο έξω άπ’ τό σπίτι μας καί άκουσα νά λένε ότι
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» άπό κεΐ πού το πήρανε, αποκλείετε να τούς άνακαλύψη ή ’Αστυνομία. Δεν μας 
» ακούει σέ τίποτα εμάς κύρ-’Αστυνόμε μου καί φοβάμαι δτι θά κάνη καί κανένα 
» μεγαλύτερο κακό....

« —Μην τρέμετε κυρία μου. 'Ησυχάστε. Είναι στο σπίτι τώρα ;
« —’Όχι. Γυρίζει στις ταβέρνες....
« —Καλά. Θά τον βρούμε μεΐς καί θά τον κάνουμε νά γίνη δπως τον θέ- 

» λετε καί σεις καί μεΐς. "Ωστε....αύτός έκλεψε τό ποδήλατο!...Καί μεΐς κατατσα- 
» κιστήκαμε ν’ άνακαλύψουμε τούς δράστες....

« 'Η  Κολομπίνα μέ κύτταξε μέ τά μάτια ορθάνοιχτα.
« —Καλά, μητέρα αύτή καί προδίδει το παιδί της ;.....
« —Δεν τύ προδίδει δεσποινίς. Ζήτα άπ’ την ’Αστυνομία νά τό προστατέψη, 

» νά κάνη εκείνα πού ή, μάννα κι’ ό πατέρας του δεν μπορούν νά τού κάνουν!....
« Χαμήλωσε τά μάτια καί δέν ξαναμίλησε. Προχώρησε μόνον δειλά-δειλά 

» καί είπε στον άστυφύλακα πού κρατούσε άκόμα τό μωρό στά χέρια του.
« —Μέ συγχωρεϊτε...Δώστε μου νά τό κρατήσω καί γώ λίγο, νά σάς ξεκου- 

» ράσω....
« —Δέν πειράζει Δεσποινίς....’Αλλά κρατήστε το καί σείς λίγο. Βλέπετε τί 

)) δμορφο είναι ; Κοιμάται σάν άγγελοΰδι, νά, σάν εκείνο πού κρατά ή Παναγιά 
»έκεΐ....Γιά κυττάξτε στον τοίχο... Βλέπετε πόσο μοιάζει μέ τό Χριστούλη ; 
» "Ολα τά μωρά τού μοιάζουν! Καί τό δικό μου τέτοιο ήτανε. Παχουλό, δμορφο, 
» ροδοκόκκινο....Πέθανε όμως κι’ άφησε τό σπιτικό μου χωρίς τή χαρά....Καί τούτη 
» ή άποψινή άπονη τό παράτησε κι’ έφυγε!.... Μά την πίστη μου, θά έκλεινα στο 
» κρατητήριο μέ ευχαρίστηση εκείνη πού τό έγκατέλειψε. Τί άπονιά! Καί πόσο 
» άνήθικα σκέπτονται αύτές οί γυναίκες! 'Όπως καί νά τ’ άπόχτησε έπρεπε νά 
)) τό ζήση, νά τό κρατήση κοντά της....Δέν τό βρίσκω άτιμο, δπως καί νά τδφερε 
» στον κόσμο. ’Ατιμία μεγάλη είναι πού τό παράτησε... ’Ίσως δμως καί νάταν 
» γραφτό νά γίνη έτσι. Γιατί τώρα, θά τό υιοθετήσω καί θά βρω πάλι τή χαρά 
» πού μοΰ έλλειψε....

« —Σύμφωνοι κυρία μου, δπως θέλετε..., συνέχισε ό 'Υπαστυνόμος. ’Εμείς 
» θά σάς τον δώσουμε στην οίκογένειά σας τέλειον άνθρωπο, δπως τον όραματί- 
» ζεστε. ’Έχουμε χίλιους τρόπους νά τον κάνουμε ά ν θ ρ ω π ο ,  γνωρίζουμε τί 
» άπαιτεΐται στην κάθε περίπτωση...Πηγαίνετε τώρα. Καί τό πρωί, δπως είπαμε. 
» Μόλις χαράξη θά τον άναλάβουμε....

« —Εύχαριστώ κύρ-Άστυνόμε μου. Εύχαριστώ. 'Η  Παναγιά νά δίνη μέρες 
» σ’ δλους σας....

« ■—Τί συμβαίνει μέ σάς; Γιά πλησιάστε...
« ΤΗτανε δυο άνδρες καί μπήκαν άνάστατοι, συνωδευόμενοι άπό έναν άστυ- 

)) φύλακα.
« —Κύριε 'Υπαστυνόμε, αύτός έδώ μοΰ έπετέθη νά μέ χτυπήση έπειδή τού 

» έκανα τήν παρατήρηση νά πάψη νά ένοχλή τή γυναίκα μου....
« —Ψέματα κύριε 'Υπαστυνόμε! Είναι κομμουνιστής καί προσπαθεί νά μέ....
« —Σιωπή! Δέν σέ ρώτησα τί είναι! Ούτε μ’ ενδιαφέρει. Μ’ ενδιαφέρει μόνον 

» τό γιατί τσακωθήκατε....
« —Ναι κύριε 'Υπαστυνόμε.....Κι’ αν ήμουνα κομμούνι....
« —Δ έν  σέ ρ ώ τ η σ α ,  κ ύ ρ ι ε !  Τ’ άκοΰς;....Τί συνέβη άστυφύλαξ·
« —Τσακώθηκαν κύριε 'Υπαστυνόμε κι’ άναστάτωσαν τό Κέντρο. Έσπασαν 

«καρέκλες, ποτήρια, πιάτα......Χάλασαν τον κόσμο! Τραυματίσανε καί μιά γυναίκα
» πού τήν πήγα στο Σταθμό Πρώτων Βοηθειών. Νά, είχαν κι’ οί δυο μαχαίρια 
» πάνω τους. Τά πήρα γιά νά μη σκοτωθούν__

« —Γιατί τσακωθήκατε ;
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« —Αύτό το ζώον κύριε Ύπαστυνόμε !....
« —Ποιος είναι ζώον βρε ....κτήνος!....
« ’Αναστατώθηκε το γραφείο άπ’ τις φωνές καί το κοσμικά επίθετα πού 

» διεσταυρώνοντο...."Εκαναν ν’ άρπαχτοΰν στά χέρια....
« —Μμμ! Τρικλίζετε κι’ ολας!....Κι’ έχετε διάθεση για καυγά....Γιά πήγαινε 

» τους στο κρατητήριο νά ήρεμήσουν καί το πρωΐ βλέπουμε. Βάλτους σέ χωριστά.... 
» δωμάτια...*.

« ’Εσείς Δεσποινίς τί έχετε ; Γιά πλησιαστε. Καθήστε σ’ αύτό το κάθισμα. 
» Μά κλαΐτε ; Γιατί! τί σας συμβαίνει...."Α! Είστε ντυμένη Κολομπίνα βλέπω.... 
« Καί τά μαλλιά σας γεμάτα κομφετί.... Χορεύατε ;

« Πάρτε τύ μωρό πού τό φορτώσατε στή δεσποινίδα!.... Τί έγινε!.... ’Ακόμα 
» τό Βρεφοκομείο;..., είπε στρεφόμενος προς τούς δύο αστυφύλακες.

« —Λοιπόν ; πήτε μου τώρα τί έχετε.
« —Είχα πολλά κύριε πριν άπό λίγες ώρες....Τώρα δεν έχω τίποτα!....
« —Δώστε μου τό μωρό δεσποινίς....
« —Αφήστε το κύριε άστυφύλακα. Ε ί ν α ι  δ ι κ ό  μ ο υ  !....'0  λ ο- 

τ ε λ α  δ ι κ ό  μου.
« —Δικό σας ;..... Δικό σας ;.....
« Κούνησε τό κεφαλάκι της καταφατικά καί πνίγηκε στούς λυγμούς. Έκλαψε 

« γιά πολλή ώρα....Οί άλλοι τήν κυττοϋσαν γεμάτοι περιέργεια κι’ άμηχανία.
« Τότε πλησίασα καί ’γώ.
« —Μάλιστα κύριε Ύπαστυνόμε. "Αφησε τό παιδί της στην πόρτα ενός 

» σπιτιού κι’ ύστερα ρίχτηκε στις γραμμές τού τραίνου. Εύτυχώς πού τήν παρα- 
» κολουθοϋσα καί τήν έσωσα....’Ελπίζω τώρα νά μετάνοιωσε γιά κείνο πού πήγε 
» νά κάνη καί γιά τό παιδί της καί γιά τον εαυτό της....

« Συνέχιζε νά κλαίη. Σκυμένη δπως ήταν καί μέ τις μακρυές πλεξούδες 
« της ριγμένες πίσω, έμοιαζε μέ μετανοούσα Μαγδαληνή.,,.Σάν μίά Κασσιανή σέ 
» μικρογραφία.....

« 'Ο Ύπαστυνόμος σηκώθηκε καί τήν πλησίασε.
« —Γιά σηκώστε τό κεφάλι δεσποινίς. "Ετσι....πιο πάνω...'Ωραΐααα ! Στα

ματήστε τό κλάμα κι’ άκοΰστε με :
« Πιστέψτε ότι νοιώθω τον πόνο σας πιο πολύ άπ’ δλους δσους σάς γνω- 

« ρίζουν. Κι’ άπ’ τή μάννο  ̂σας, κι’ άπ’ τον πατέρα σας άκόμα....Βρίσκομαι μές τή 
« καρδιά σας....Πρέπει νά παραδεχτήτε δμως δτι αύτό πού κάνατε είναι διπλό 
» έγκλημα κι’ άπ’ τά μεγαλύτερα' πού μπορεί νά κάνη ό άνθρωπος. Τό νά έγκα- 
» ταλείψετε τό παιδί σας, είναι ένα μεγάλο έγκλημα τόσον άπό ποινικής, δσον καί 
» από ανθρωπιστικής καί κοινωνικής πλευράς. Μά καί τό νά θελήσετε νά στερη- 
» θήτε τήν ζωή σας, είναι άκόμα μεγαλύτερο. Δ έ ν  έ χ ε ι ς  π α ι δ ί  μ ο υ  
« δ ι κ α ί ω μ α  τ έ τ ο ι ο  ο ύ τ ε  ά π ’ τ ό  Θ ε ί ο  ο ύ τ ε  ά π ό τ ό ν  
« ά ν θ ρ ώ π ι ν  ο ά γ ρ α φ ο  ν ό μ ο  !....Μά καί νά είχες ένα τέτοιο δικαίωμα, 
» γιά σκέψου, υπάρχει τίποτα πιο γλυκό στον κόσμο άπ’ τή ζωή ; "Οσες τρικυμίες 
» κι’ άν σοΰ ταράξουν τή ψυχή, δσα δεινά κι’ αν πέσουν πάνω σου, πάντοτε ή δίψα 
«γιά τή ζωή θριαμβεύει!..Φτάνει νά πιστέψης στή ζωή, νά τή νοιώσης, νά πι- 
» στέψης σ’ Έ κ ε ΐ ο ν  πού δίνει τή ζωή. Δές εκείνη τήν Εικόνα. ’Εκείνος 
» σταυρώθηκε, ύπέστη τόσους χλευασμούς κι’ έξευτελισμούς, μά βάδισε τόσον 
« ηρωικά τό δρόμο τού Γολγοθά. Κι’ αύτά δλα γιά νά έξασφαλίση στο άνθρώπινο 
«γένος τή γαλήνη, τ ή  Ζ ω ή, νά μάς κάνη νά πιστέψουμε σ’ αύτόν. Κι’, άμα 
«πίστεψες κορίτσι μου σέ ’κείνον, πίστεψες στή ζωή!....

« ’Εκείνος δμως πάλαιψε μέ τή Ζωή. ’Αγωνίστηκε σκληρά, ύπέφερε καί στό 
«τέλος νίκησε. Κι’ άφησε σέ μάς τό Μεγάλο Παράδειγμα. ’Εσύ τί έκανες άπ’ δλ’
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» αύτά ; Πάλαιψες δταν βρέθηκες στην άπόγνωση, στην έγκατάλειψη του άν- 
» θρώπου πού άγάπησες ; Κατέφυγες στο συνάνθρωπο νά ζητήσης τη συνδρομή του ; 
33 Γιατί δεν αποφάσισες νά δρασκελίσης το κατώφλι μας και νά μας πής τον πόνο 
» σου, νά ζητήσης τη συνδρομή μας ;

« —Κύριε 'Υπαστυνόμε, ήμουνα μιά παραπλανημένη. Μιά άσωτη κόρη.... 
3> Πίστευα εντελώς διαφορετικά πράγματα γιά σάς άπό κείνα πού είδα άπόψε 
3) σιωπηλή, γερμένη στη καρέκλα του γραφείου σας....Μοϋ είχανε πή γιά σάς άλλα
3) πράγματα....μ’ είχαν δασκαλέψει διαφορετικά..... Καί τά πίστευα μέχρι άπόψε
33 πού σάς πλησίασα.... άπόψε πού σάς γνώρισα μέ τόσο δραματικές γιά μένα 
33 συνθήκες....

« Πιστέψτε δμως κύριε δτι υστέρα άπ’ δσα είδα, άκουσα καί έμαθα εδώ μέσα, 
33 πήρα θάρρος γιά τη ζωή.... Δεχθήτε κύριε 'Υπαστυνόμε μιά μου παράκληση : 
33 Νά μ’ άφήσετε νάρχωμαι κάπου - κάπου στο Γραφείο σας νά βλέπω, νά νοιώθω, 
33 νά γνωρίζω τον άνθρωπο, νά άντλώ τό Φώς τής Γνώσεως τής Κοινωνίας.... 
33 ’Αφήστε με νάρχωμαι νά κάθωμαι έδώ, σ’ αύτήν τή καρέκλα καί νά μαθαίνω.
33 ’Έμαθα άπόψε πολλά. ’Έμαθα νά ξεχωρίζω τό καλό άπ’ τό κακό.....έμαθα τί
33 είναι ή ’Αστυνομία....Σκεφθήτε δτι δεν ήθελα μέ κανέναν τρόπο νά μπώ στο 
33 γραφείο σας, προτιμούσα νά ξαναρριχτώ στο τραίνο παρά νά μπώ έδώ μέσα.... 
33 Τώρα δμως σάς ζητώ μιά μεγάλη χάρη : ’Αφήστε με νά σάς βλέπω, νά γνωρίσω 
33 πράγματα πού ούτε κάν τά σκεφτόμουνα.....

« Χαίρετε κύριοι... Κύριο 'Υπαστυνόμε, δέν μπορώ νά σάς πώ έκεΐνο πού 
33 πραγματικά αισθάνομαι. Σάς ε υ χ α ρ ι σ τ ώ  δ λ ο υ ς .  Προσπαθήστε νά νοιώ- 
33 στε τή λέξη αύτή. Βγαίνει άπό τά μύχια τής ψυχής μιας γυναίκας πού βρήκε τό 
33 δρόμο γιά τή ζωή...

« Καί σάς κύριε σάς εύχαριστώ. ’Ελπίζω νά βρώ τρόπο νά σάς άνταποδώσω 
33 τό καλό πού μού κάνατε τραβώντας με άπ’ τις ράγιες τού τραίνου. Θά σάς 
33 ευγνωμονώ σ’ δλη μου τή ζωή...

« Πήρε τό παιδί της καί βγήκε άπ’ τό Τμήμα άνάλαφρη, μέ τό κεφάλι 
33 ψηλά...Ήταν άπό οικογένεια οίκονομικώς άνεξάρτητη. Οί γονείς της τή δέχτηκαν 
33 καί τήν άγάπησαν πάλι σάν παιδί τους....

** *
« Δέν άσχοληθήκαμε μέ τον Πιερότο πού έφερε τήν Κολομπίνα ώς τά σί- 

33 δέρα τού τραίνου. Ή ταν έπίμονη παράκλησή της αύτή. Νά τον άγνοήσουμε δπως 
33 θά τον άγνοοϋσε κι’ αύτή....

« Τήν Κολομπίνα έκείνη τήν ξανασυνάντησα πέρυσι. Μάλλον εκείνη μέ συ- 
33 νάντησε. Καί ξέρεις πώς ;

« ’Ήξερα δτι μιά νεαρή γυναίκά πλησίαζε πάντοτε—άλλά προ πάντων τις 
μέρες τού Καρναβαλιού πιο πολύ—τούς άστυφύλακες πού βάδιζαν μές τή προχω- 
33 ρημένη νύχτα. Τούς ρωτούσε γιά τήν οίκογένειά τους, γιά τά όνειρά τους, γιά 
33 τις έπιδιώξεις τους. Ζητούσε νά μάθη τά βάσανα τού καθ’ ένός καί άρχιζε νά τού 
33 λέη....παρηγορητικά λόγια....

« ’Απορούσαν εκείνοι καί ρωτούσαν ύστερα....Ρωτούσαν ώς που μάθαιναν 
33 τήν ιστορία της....

« ’Ήξερα άκόμη δτι τά τρία τελευταία χρόνια, τήν τελευταία νύχτα τού Καρ- 
33 ναβαλιού, μιά πεταχτή μικρούλα έμπαινε στά γραφεία τού Τμήματος πού πήγα 
33 τήν Κολομπίνα έκείνη τή νύχτα. Γέμιζε δλους δσους εύρισκε έκεί μέσα μέ 
33 κομφετί, τούς τύλιγε μέ σερμπαντίνες, άναστάτωνε τό Τμήμα μέ τις φωνές 
33 της....Ήταν ή κορούλα τής Κολομπίνας....

« Πέρυσι λοιπόν, τήν τελευταία νύχτα τής άποκρηάς, βάδιζα στή σκοπιά



ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΗΓΗΜΑ

(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο καί τέλος)

Μιά μέρα στήν έξώπορτα τοΰ σπιτιού του ήταν ή υπηρέτρια καί κρατούσε 
τήν μπεμπέκα στα χέρια της. ’Έψαξα στις τσέπες μου,-βρήκα ένα δίδραχμο- πήγα 
άμέσως καί πήρα ενα μικρό παιγνιδάκι, πλησίασα τδ μωρδ καί τοΰ τδ έδωσα. 
’Εκείνο μέ κύτταζε κατάματα καί μου φάνηκε σάν κάτι νά πέρασε δλο μου τδ 
κορμί. Μέ κύτταζε πολύ ώρα καί τδ χεράκι του πού πήρε τδ παιγνιδάκι έμεινε 
ακίνητο. Νόμιζε κανείς δτι ξαφνικά στδ νήπιο αύτδ ήλθε κάποια σκέψη.

Άλλα καί μένα μέ τράνταζε μιά άνάμνηση σβυσμένη, θαμένη πλέον κάτω 
άπδ τδν πόνο άπδ τήν τεχνική λησμονιά. Δέν είναι δυνατόν! Κύτταξα πρδς τήν 
’Ακρόπολη- βούρκωσαν τά μάτια μου καί έφυγα μέ σφιγμένη τήν καρδιά μου, ένώ 
ή μπεμπεκοϋλα ξεφώνιζε χαρούμενα καί χτυπούσε μέ τά χερούλια της τδ παι- 
γνιδάκΓπού τής χάρισα.

30 τού Γενάρη 1931

Δέν μπορώ πλέον νά ζήσω. 'Υποφέρω πολύ. Καθημερινώς σχεδδν ό άπαίσιος 
έχθρός μου, δ τρομερδς μάγος, μέ βασανίζει.

Τήν μιά μέρα μού στέλνει τά φειδία του καί γώ προσπαθώ νά τά κλείσω 
μέσα στις τρύπες τους, έκεΐνα όμως ξεφυτρώνουν άπ’ άλλο μέρος καί μέ δαγκώ
νουν δυνατά, έτσι πού άνατριχιάζω ολόκληρος καί σέρνομαι χάμω σάν τρελλός.

Άλλοτε πάλι γεμίζει τδ κορμί μου μέ διάφορα ζωΐφια πού μέ άναγκάζουν 
νά γδύνωμαι,νά πετώ τά κουρέλια μου καί νά κυλιέμαι μέσα σέ βούρκους γιά νά 
τά διώξω άπδ πάνω μου. Μιά μέρα τόσο μέ βασανίσανε, πού έτρεξα σέ μιά οικο
δομή κι’ έπεσα στδ λάκκο δπου είχαν οί εργάτες τδν άσβέστη. Μέ βγάλανε άπδ 
έκεϊ καί μέ ρίξανε σ’ ένα βαρέλι μέ νερδ καί έτσι άνακουφίστηκα καί γέλασα 
γιατί έκαψα δλα τά μαυριδερά ζωΐφια πού σάν δαιμονισμένα έτρεχαν πάνω μου 
καί χώνονταν κάτω άπδ τδ δέρμα μου.

» μου, κακόκεφος λίγο καί κουρασμένος. ’Έξαφνα έννοιωσα δυδ άπαλά χεράκια 
» νά μ’ άγκαλιάζουν άπ’ τά πόδια καί κάτι σερμπαντ.νες νά τυλίγωνται στδ 
)) λαιμό μου. Γύρισα καί είδα τή μικρούλα έκείνη.....

« Μιά νεαρή γυναίκα μέ πλησίασε πού συνωδευόταν άπδ έναν άξιοπρεπή 
» κύριο.

« —"Ωστε εισθε ’Α σ τ υ φ ύ λ α κ α ς !__μού είπε κυττάζοντας μέ θαυ-
» μασμό....

« —Ά  σ τ υ φ ύ λ α κ α ς !....’Επανέλαβε σάν ηχώ κι’ ό άντρας πού τή συ- 
» νώδευε—ό σύζυγός της....

«— Ναί! Είμαι ’Α σ τ υ φ ύ λ α κ α ς ! . . . .  Τί θέλατε νά είμαι !....».
ΧΑΡ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ 

Άστυφύλαξ
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Άλλα τή φοβερώτερη τυραννία την πέρασα χτές τδ βράδυ. Θέλησα νά πέσω 
νά κοιμηθώ κάτω άπδ μια μπουκαπόρτα, σ’ ένα υπόγειο καί καθώς τυλίχτηκα 
στα κουρέλια μου στή γωνιά, έ'ννοιωσα μπροστά μου ένα σκελετό.Τόν είδα καθαρά’ 
ήταν άνθρώπινος σκελετός καί όταν περπατούσε έτριζαν τά κόκκαλά του. Μέσα 
στις κόγχες των ματιών του υπήρχε κάτι τό θολό καί σβυσμένο. Έρχονταν κατ’ 
επάνω μου. Τραβήχτηκα όσο μπόρεσα πίσω κι’ όταν μέ πλησίασε πολύ, έβαλα μια

Καθώζ τυλίχτηκα στα κουρέλια μου στή γωνιά, ένοιωσα μπροστά μου ένα σκελετό.

δυνατή φωνή καί δοκίμασα νά φύγω, άλλα τά κοκκαλιάρικα χέρια του μ’ άρπαξαν 
άπδ τούς ώμους καί μ’ έσπρωξαν κάτω. Πάγωσα ολόκληρος κι’ άρχισα ν’ άγωνί- 
ζωμαι γιά νά ξεφύγω άπδ τά χέρια του σκελετού αύτοϋ, πού ήθελε νά μέ πνίξη. 
Τδν έπιασα άπδ τή μέση, τδν λύγησα, τδν σήκωσα στδν άέρα, άρπαξα ένα ξύλο 
νά τον χτυπήσω στδ κεφάλι, άλλά τίποτε δεν μπόρεσα νά κάνω. Καί μόνο τδ τρί
ξιμο πού έκαναν τά κόκκαλά του καί τδ άγκομαχητδ τδ δικό μου άκούγονταν.

Στδ τέλος βουτηγμένος στδν ιδρώτα έπεσα στά σκαλοπάτια τού ύπόγειου 
ανάσκελα καί τδ είδα νά φεύγη μ’ ενα σαρκαστικό γέλιο, πού πάγωσε τδ αίμα 
μου.....Τώρα πιά είμαι κομματιασμένος καί δεν ξέρω πού νά γύρω.

20 τού Μάρτη 1931
Πρέπει νά πεθάνω. Δεν υπάρχει γιά μένα καμμιά σωτηρία.
Τδ κορμί μου όλο είναι σαπισμένο, κουρελιασμένο. Κόβουνται άπδ πάνω 

μου οί σάρκες, πού τις έχουν ξεσχίσει τά στοιχειά, πού κάθε μέρα, κάθε ώρα 
πιά, μέ βασανίζουν.

Πήρχ μιά άπόφαση καί πρέπει νά τελειώνω γρήγορα.
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Θά πάω το άπόγευμα στο Θησείο οπού κάθεται ό φίλος μου καί θά τον 
περιμένω έκεΐ μέχρις δτου έρθη. Θά του μιλήσω, θά τοϋ εΐπώ τή ζωή μου, θά του 
φανερώσω ποιος είμαι. Δεν ξέρω αν τόν ένδιαφέρη αύτό άλλά καταλαβαίνω, οτι 
σέ κάποιον τέλος πάντων πρέπει ν’ άφήσω τή βασανισμένη ψυχή μου ν’ άναλυθή. 
"Τστερα ας πεθάνω.

Θά πεθάνω ήσυχος γιατί θ’ άφήσω γιά κληρονομιά στους άλλους, την ιστορία 
ενός νέου όνειροπόλου, πού έσβυσε κάτω άπό τον Μάγο Σατανά των Ναρκωτικών, 
υστέρα άπό μιά κόλαση πού ξεπερνάει έκείνη τοϋ Δάντη.

Θά ραγίση ή καρδιά τους, όταν θελήσουν νά παρακολουθήσουν τό μαρτύριό 
μου καί θά τρίζουν τά δόντια τους μέ οργή στον έχθρό όλης της κοινωνίας, στον 
εχθρό τδΰ κόσμου, πού μέ τό σκελετωμένο του μαγικό κορμί καί τό ούρλιασμά του

Γονάτισα καί τόν φίλησα στό μέτωπο.

τό άπαίσιο, έρχεται νά πνίξη κάθε ευτυχία. Κι’ ίσως τότε έπαναστατήσουν καί κομ
ματιάσουν τόν Μάγο καί τόν κάψουν, ώστε νά έξαφανιστή γιά πάντα, ένας τύρα- 
νος, πού όμοιο του δέν έχει γνωρίσει έως τώρα τό άνθρώπινο γένος».

ΙΔ'.

Είχε πιά ξημερώσει δταν τελείωσα τό διάβασμα τοϋ ήμερολογίου τοϋ άλήτη 
αύτοϋ, καί έτσι κουβαριασμένο στήν πολυθρόνα μέ βρήκε ή γυναίκα μου, πού τρό
μαξε γιά τήν καταστασή μου αυτή. Τόσο πολύ μ’ είχε επηρεάσει ή ιστορία αυτή 
τοϋ άλήτη, πού δέν ήταν στήν ψυχή του αλήτης, άλλά κάποιος ήρωας, κάποιος
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υπεράνθρωπος πού πάλεψε μ’ ένα αίσθημα καί πού θέλησε να δαμάση κάτι άτί- 
θασσο κάποιο πραγματικό θεριό.

Καί τότε σαν κάτι να ξύπνησε μέσα μου, σάν κάτι να είχα παράλειψη σ’ 
όλη αύτή την ύπόθεση σηκώθηκα άπότομα, φόρεσα το καπέλλο μου καί βγήκα 
έξω να βρω τον Μόρφη, νά τον κρατήσω μαζί μου για πάντα. -  — -- -

"Οταν προχώρησα δμως λίγα βήματα έξω από τό σπίτι μου, είδα στούς 
βράχους πού ήσαν άπέναντι, άρκετούς άνθρώπους μαζεμένους. Έτρεξα καί γώ 
έκεϊ μέ κάποιο βαρύ προαίσθημα καί είδα πραγματικά τό Μόρφη νά είναι καθι
σμένος πάνω στό χόρτο καί νά έχη στηρίξη τις πλάτες του στο βράχο. Τό πρό
σωπό του ήταν γελαστό καί κάτω άπό τό κουρασμένο έκεΐνο κορμί διέκρινε κανείς 
μιά άπέραντη καλωσύνη άνάμικτη μέ άγωνία. Τά βλέμματά του σβυσμένα, είχαν 
πέσει σέ μιά μικρή φωτογραφία πού κρατούσε στά χέρια του.

Θέλησα νά τον βοηθήσω νά σηκωθή καί τότε άντελήφθην πού μέ κύτταζαν 
περίεργα οί άλλοι άνθρωποι.

Άντελήφθην δτι είχε πεθάνει!!
Γονάτισα καί τον φίλησα στό μέτωπο, οπότε άθελά μου έρριξα μιά ματιά 

στη μικρή φωτογραφία πού κρατούσε στό χέρι του.
Θεέ μου!! ΤΗταν ή Καίτη! ή Καιτοΰλα μας!! ή άδελφή μου, πού έμεινε 

ορφανή, δταν ήμουν στον πόλεμο καί τήν έχασα δταν γύρισα.

Καί τώρα στό νεκροταφείο τού ώραίου νησιού, πού μοιάζει σάν μαγικό πα- 
λατάκι μέ τό γαλάζιο του φωτοστέφανο, βρίσκεται ένα άπλό μνήμα μέ δύο σταυ-

τώρα ένα άπλό μνήμα μέ δυό σταυρούς, όπου άναπαύονται

ρούς. Δέν είναι γραμμένο κανένα δνομα πάνω σ’ αύτούς καί μόνο τ’ άνθισμενα στε
φάνια πού κάθε μέρα τούς στολίζουν δείχνουν πώς κάτι τό εξαιρετικό συμβαίνει, 
πώς έκεϊ άναπαύονται δύο νέοι πού έπεσαν, παλεύοντας άνισον άγώνα μέ τήν άνθρώ- 
πινη μοίρα, μέ κάποιο άόρατο στοιχειό...



Ε ΙΔ Η Σ Ε ΙΣ  & ΠΛΗΡΟΦΟ ΡΙΑ Ι

ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Παρητήθησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος, ό Άρχιφ. Κανελλόπουλος Κ., 
καί οί άστ)κες Καραγεώργης Γ., Μουτεβελής Γ., Κουρούπης Π., Σπυρόπουλος Δ., 
καί ’Αντωνίου Ν.

Άπελύθησαν του ’Αστυνομικού Σώματος, διά λόγους πειθαρχίας, ό 'Υπαστ. Β' 
Στάθης ή Ευσταθίου Π., ό άστυφ. Άργυρόπουλος Γ., καί ό μαθ. άστ. Μίχας X.

*j|c *
ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ

Δι’ άποφάσεως τοϋ κ. ’Αρχηγού τοϋ Άστυν. Σώματος, προήχθη εις τον 
βαθμόν τοϋ Ύπαρχ)κος ό άστυφ. Παπαγεωργίου Γεώργιος τοϋ Θεμ., διότι ούτος 
έπεδείξατο πραγματικήν ψυχραιμίαν, θάρρος καί αύταπάρνησιν, παρά τον άμεσον 
καί σπουδαΐον κίνδυνον δν διέτρεξεν ή ζωή του καί έπέτυχε την έπ’ αύτοφώρω 
σύλληψιν δολοφόνου, προς δέ έκ της ένεργηθείσης διοικητικής έξετάσεως προέκυ- 
ψεν ότι τήν 10.10' ώραν τής 5-12-54 έν Άθήναις καί έν τή γρονία τής όδοϋ 
Μαυρομματαίων καί Λεωφ. ’Αλεξάνδρας, εις ήν ήτο διατεταγμένος εις υπηρεσίαν 
ήνδραγάθησεν έξόχως έναντίον τοϋ έν λόγω δολοφόνου Ρούσση Σταύρου άπο- 
κτείναντος ολίγον πρότερον τον Παπαμελετίου Σωτ. καί έξέθεσεν άποδεδειγμένως 
τήν ζωήν του εις άμεσον καί προφανή κίνδυνον, έπιτυχών τήν σύλληψιν τοϋ άναφε- 
ρομένου δράστου τής ώς άνω έκ προθέσεως ανθρωποκτονίας καί έπικινδύνου διά 
τήν δημοσίαν τάξιν καί άσφάλειαν καί τήν κατάσχεσιν τοϋ δπλου, δι’ ου οδτος 
έξετέλεσε τό προαναφερόμενον άδίκημα.

*
*  *

ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Δι’ άποφάσεων τοϋ κ. Ύφυπουργοΰ ’Εσωτερικών, έχορηγήθησαν αί κάτωθι 
άμοιβαί :

— 1) 'Υλική ’Αμοιβή εις τούς : Άστυν. Δ)ντήν Β'Ταβουλάρην Ν., Άστυν. Β' 
Παπαναστασίου Ν., Παρίσην Λ., Άρχ)κας Κολωναρον Π., Καβαλλιεράκην Στ.,

Στεφάνήν Π., 'Υπαρχ)κας Ααμπρόπουλον Η., Παπουλάκον Η., άστ)κας Πράσινον 
Ά ., Οίκονομάκον Γ., Ζιάκκαν Ε., Βασιλομητσάκον Ν., Λεμπέσην Γ., Ζαγκλήν Δ., 
Πανώτην Κ., Παναγόπουλον Π., Μπενετάκον Γ., Δρακόπουλον Π., Άδαμόπουλον 
Ί . ,  Λιακώνην Κ., καί 2) "Επαινος εις τούς : Άστ. Δ)ντήν Α' Πολυχρονό- 
πουλον Ί . ,  Άστυν. Δ)ντήν Β' Κορωνάκον Δ., 'Υπαστ. Α! Κωσταράν Α., Καβαλάρην 
Σ., Πατσιλίβαν Β., Τσάκωναν Κ., Ταραβίραν Δ., Άρχ)κας Παναγόπουλον Π., 
Γεωργοΰτσον Σ., άστ)κας Παπαδημητρίου Φ., Τσίτουραν Α., Άγγελόπουλον Π., 
Σπύρου Δ., Κωνσταντάκον Ί .,  Άνδριτσόπουλον Α., Κουκουλομύτην Α., Γεωρνίό- 
πουλον Α., Καταγάν Α., Περράκην Ί .  καί Χριστοδουλόπουλον Φ., διότι άπατες 
οί άνωτέρω, έργασθέντες μετά ζήλου, προθυμίας καί μεθοδικότητος καί πέρα · των 
κεκανονισμένων ώρών έργασίας, έπέτυχον τήν άνακάλυψιν καί σύλληψιν τοΰΧί έπι- 
κινδύνου κομμουνιστοΰ Καρδάση Δ., κρυπτομένου εντός ειδικής κρύπτης, τ:ροσε- 
νεγκόντες ουτω εξαιρετικήν ύττηρεσίαν εις τήν δημοσίαν ασφάλειαν.

— 1) 'Υλική άμοιβή εις τούς : Άστυν. Α! Κορναράκην Μ., Ά στ ν. Β' 
Κατσάρην Κ., Ύπαστυν. Α' Κωσταράν Α., Άρχ)κα Καλονάρον Π., άστ)κας



Παπαδημητριού Φ., Καταγαν Ά ., καί Ζαχαρήν Ε., καί 2) ’Έπαινος εις τούς, 
Άστυν. Δ)ντήν Α' Πολυχρονόπουλον Ί . ,  Άστυν. Δ)ντήν Β' Κορωνάκον Δ., Τα: 
βουλάρην Ν., Άστυν. Β' Παρίσην Λ. καί Παπαναστασίου Ν., διότι άπαντες ούτοι- 
έργασθέντες μετά ζήλου καί μεθοδικότητος καί πέραν των κεκανονισμένων ωρών 
εργασίας, έπέτυχον την άνακάλυψιν καί σύλληψιν τοϋ έπικεκηρυγμένου έπικινδύνου 
κομμουνιστοϋ Κωστάκου Κ., ώς καί έτέρων τριών επικινδύνων ομοίως κομμου
νιστών.

— 'Υλική αμοιβή εις τούς : Άστυν. Δ)ντήν Β' Ταβουλάρην Ν., Άστυν. Β' 
Παπαναστασίου Ν., Παρίσην Λ., Ύπαστυν. Α' Κωσταράν Ά ., Άρχ)κας Κολωναρον 
Π., Στεφάνήν Π., Μποΰτον Σ., άστ)κας Πράσινον Ν., Ζιάκαν Ε., Βασιλομητσά- 
κον Ν., Φαρσάρην Ε., Χιονίδην Λ., Κωττίνην Ν., Φωτεινόν Ά ., Παπαδημητρίου 
Φ., Άγγελόπουλον Β., Καλαμαράν Β., Μπρίνιαν Δ., Ζαχαρην Έ ., Οίκονομάκον 
Γ., Χριστοδουλόπουλον Φ., Καταγαν Ά ., καί Άνδριτσόπουλον Γ., διότι οΰτοι, 
έργασθέντες μετά ζήλου καί πέραν τών κεκανονισμένων ωρών, έπέτυχον την σύλλη
ψιν τών σημαινόντων κομμουνιστικών στελεχών Λούβαρη Δ., καί άλλων, προσε- 
νεγκόντες οΰτω εξαιρετικήν υπηρεσίαν εις τήν δημοσίαν άσφάλειαν καί

— 'Υλική Αμοιβή εις τον Άστυν. Δ)ντήν Α'. Πολυχρονόπουλον Ί .,  καί 
έπαινον είς τον Άστυν. Δ)ντήν Β' Κορωνάκον Δ., διότι ύπό τήν δεξιάν καθοδή- 
γησιν τών τελευταίων τούτων καί τών δοθεισών παρ’ αυτών, εις άπαντας τούς 
ανωτέρω υπαλλήλους, οδηγιών έπετεύχθη τό αίσιον ώς άνω άποτέλεσμα

** *

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΑΙ ΑΣΤΥΝ. ΠΟΛΕΩΝ

Κατά τήν εκπομπήν τής 16ης Φεβρουάριου 1955, ή Φιλαρμονική τής Άστυν. 
Πόλεων ύπό τήν διεύθυνσιν του άρχιμουσικοϋ καί συνθέτου κ. Σπύρου Δουκάκη, 
έκάλυψε ολόκληρο τό πρόγραμμα μέ έργα τοϋ Γκόλτμαν, τοϋ Πώλν Λίγκς καί 
συνθέσεις τοϋ ίδιου.

'Η  έκπομπή τής 23ης Φεβρουάριου 1955 ήταν άφιερωμένη στο καρναβάλι 
τής παληάς ρωμαντικής καί αξέχαστης Αθήνας, μέ τραγούδια τοϋ Κορώνη—Φί- 
λανδρου καί Γιάννη Δέδε μέ τήν κιθάρα του, σ’ ένα σκέτς γραμμένο άπό τον Άλέκο 
Άγγελόπουλο μέ ραδιοσκηνοθεσία τοϋ Γκύ—Ζυρώ καί τεχνική έπιμέλεια Γιάννη 
Πορετσάν.

** * *.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΝ

— Τήν 13/2/55 έτελέσθησαν περιφερειακοί άγώνες άνωμάλου δρόμου, είς 
ού§ ό μετασχών άστυφύλαξ - άθλητής Σύριος ’Ιωάννης κατέλαβε τήν Α' θέσιν είς 
τη'^ατηγορίαν άνδρών επί άποστάσεως 5.000 μέτρων, είς χρόνον 15'37".

— Τήν 16/2/55 ή Ά στ/κή ποδοσφαιρική όμάς συνηντήθη είς φιλικόν πο- 
.ιρικόν άγώνα μέ τήν Α.Ε. Χαλανδρίου είς τό έν Χαλανδρίω ποδοσφαιρικόν 
Ιον τής δευτέρας. Κατόπιν ένδιαφέροντος άγώνος νικήτρια άνεδείχθη ή Άστυ- 
ή όμάς μέ σκορ 2—1.
— Τήν 20/2/55 έτελέσθη άγών άνωμάλου δρόμου άποστάσεως 7000 μέ

τρων. Είς τόν έν λόγω άγώνα μετέσχε καί ό άστυφύλαξ - άθλητής Σύριος ’Ιωάν
νης, ΰστις κατέλαβε τήν Β' θέσιν είς χρόνον 24'53"9/10.



Κάδε Τετάρτη καί ώρα 7,30 — 

8 μ. μ. ό Κεντρικός Ραδιοφωνικός 

Ιταδμός τών Ενόπλων Δυνάμεων 

δάμεταδίδη την ήμίωρον καδοδη

γητικήν καί μουσικήν εκπομπήν τής 

’Αστυνομίας Πόλεων.

Πρέπει νά τήνπαρακολουδήτε 

όλοι καί δά πεισδήτε περί τής άξίας 

καί ώφελιμότητος αύτής.

νΝΑΛΛΛΑΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛ^


