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Η ΑΣΤΥΝ ΟΜ ΙΑ ΠΟΛΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ
ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ( 1 9 2 1 - 1 9 5 5 )
Ύπό χ. Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ Άοτυν. Δ/ντοϋ Α*
(Σ υνέχεια από τό προηγούμενο)

ΙΕ'. Ο ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ
V- Η ΕΠΙΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
-

ΤΟ Β' ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ ΤΜΗΜΑ Π Ε Ρ ΙΛ Η Ψ Ε ΙΣ

49.—Σ η μ α σία τής καταλήψεως τον Β' ’Α στυνομικού Τ μήματος
(συνοικίας Π λάκας).
50 —Π ροετοιμασία τον Τ μήματος γ ια την άμυνα κατά τής έπερ
χόμενης έπιθέσεως.
51. —Ψ υχολογική β ία τώ ν κομμουνιστώ ν κ α ί απειλές.
52. —Ή επίθεση, ή άμυνα καί ή κατάληψη τού Τ μήματος άπό
τούς κομμούνιατάς.
53. —Ή δολοφονία τώ ν ’Α ξιωματικώ ν κ α ί τών άνδρών τον Β ’
Α στυνομικού Τμήματος.
54. —Π οιοι οι ήρω ϊκώ ς πολεμήσαντες πού έπέζηααν.

*
* *
49.
Σημασία τής κα τα λή ψ εω ς τοΰ Β' ’Αστυνομικού Τμήματος (σ υ
νοικίας Π λάκας).
To Β' Αστυνομικό Τμήμα ’Αθηνών (συνοικίας Πλάκας) άποτελοϋσε για
τούς κομμουνιστάς σοβαρό εμπόδιο στήν προώθησή τους προς τό κέντρο καί στην
ολοκλήρωση της πολιορκίας τοΰ Συντάγματος Μακρυγιάννη τής Βασιλικής Χωρο
φυλακής.
Τό Τμήμα αύτό είναι έγκατεστημένο στήν πλατεία 'Αγίας Αικατερίνης καί
βρίσκεται στο χώρο μεταξύ τοΰ Συντάγματος Χωροφυλακής, τών γραφείων τοΰ Α'
Σώματος Στρατού καί τοΰ Τήματος Μεταγωγών (Χωροφυλακής) τής όδοϋ Νικο
δήμου.
Δηλαδή ή θέση του ήταν άνάμεσα σ ε τρία κέντρα ’Εθνικής άντιστάσεως, πού
οί κομμουνισταί ήθελαν μέ κάθε τρόπο νά έξουδετερώσουν καί ήξευραν οτι στα κέν
τρα αυτά θά εΰρισκαν σοβαρώτατη άντίσταση, καί θά πολεμούσαν σκληρά.
λ
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"Επρεπε λοιπόν νά πέση πρώτα τό ’Αστυνομικό αύτό Τμήμα, πού θά μπο
ρούσε ενδεχομένως νά χρησιμεύση ώς μέσον επαφής μεταξύ των τριών αύτών ση
μαντικών εχθρών τοϋ κομμουνιστικού κινήματος.
Γι’ αύτό τό λόγο ή έπίθεση εναντίον τού Β' ’Αστυνομικού Τμήματος άρχισε,
λίγο ένωρίτερα, παρά ή έπίθεση έναντίον τού Συντάγματος Χωροφυλακής και τού
Τ-μήμ. Μεταγωγών. Τό κτίριο όπου έστεγάζετο τό Β' Τμήμα ήταν άπό πάσης άπόψεως μειονεκτικό, γιατί έξετίθετο στά πυρά τών άντιπάλων του άπό διάφορα ύπερ
κείμενα κτίρια καί ιδίως άπό τούς οίκίσκους καί τά σπήλαια τής συνοικίας Ά ναφιώτικα, τής όποιας ή φυσική θέση είναι πολύ ψηλότερα καί στην οποία οί στασιασταί είχαν φτιάξει άπό ένωρίτερα κατάλληλες οχυρώσεις γιά την έπίθεση.
Βέβαια πάνω στήν ’Ακρόπολη είχαν σταθμεύσει ’Ά γγλοι άλεξιπτωτισταί,
άλλά καί αύτοί δέν μπορούσαν νά βλέπουν τί γινόταν στήν Πλάκα, πού βρίσκεται
στούς πρόποδες τού Βράχου τής Άκροπόλεως’ άλλωστε είχαν καί ώρισμένο προ
ορισμό, τή φύλαξη δηλ. τών μνημείων τής Άκροπόλεως καί οχι τήν έπίθεση κατά
τών έλασιτών.
50.
Προετοιμασία τοΰ Τμήματος γιά τήν άμυνα κατ~ τής έπερχ
μένης έπιθέσεως.
"Ηδη άπό τής 4 καί 5 Δεκεμβρίου οί κομμουνισταί άρχισαν τήυ έπίθεση κατά
τών Αστυνομικών Τμημάτων τών ’Αθηνών καί αύτό τό γνώριζαν οί άξιωματικοΐ

t Σ. ΚΟΜΨΑΣ

ΐ I. ΖΑΡΟΤΛΗΣ

t Γ. ΜΑΚΡΟΘΤΜΙΟΣ

καί οί άνδρες τού Β' ’Αστυνομικού Τμήματος. Γι’ αύτό άκριβώς ό Διοικητής τού
Τμήματος αύτού ’Αστυνόμος Α' ’Ιωάν. Ζαρούλης, μέ τούς Ύποδιοικητάςτου, ’Αστυ
νόμους Β',Κομψάν Σπυρίδωνα καί Μακροθύμιον Γεώργιον καθώς καί τον Διοικητήν
τοΰ Β' Παραρτήματος ’Ασφαλείας ’Αστυνόμον Β'Κων)νον Πήλιαν καί τον Ύγειον.
’Αξιωματικόν Δ/ντήν Β' τάξεως κ. ’Αντώνιον Λάσκαρην, σε μιά σύσκεψη πού έκα
ναν, πήραν τήν απόφαση ν’ άντισταθούν στήν έπερχόμενη κομμουνιστική έπίθεση,
προπαρασκευάζοντας άμέσως άποτελεσματική άμυνα.
Ώ ς πρώτο μέτρο άσφαλείας τού οικήματος έλήφθη ή κατάλληλη άπομάκρυνση
τών ολίγων άστυνομικών, πού κατά τις πληροφορίες των μπορούσαν νά λιποψυχίσουν ή νά μή έκτελέσουν τό καθήκον τους. ’Έ τσι άμέσως οί άστυνομικοί αυτοί τοπο-
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θετήθηκαν σέ υπηρεσίες ή φρουρές έξω άπό το οί'κημα (π.χ. στή φρουρά του μονο
πωλίου, στα ταμεία κ λ π .).
Κατόπιν έτακτοποιήθηκαν οί πολεμίστρες, στις όποιες έτοποθετήθησαν οί
πιο θαρραλέοι άστυνομικοί μέ τά αυτόματα όπλα. Γενικά, οί άπομείναντες στο Τμήμα
άστυνομικοι ήσαν όλοι άλληλέγγυοι καί είχαν πάρει τήν άπόφαση νά μή παραδώ
σουν μέ κανένα τρόπο τά όπλα, καίτοι γνώριζαν ότι ή θέση τους ήταν μειονεκτική
καί άπό άπόψεως τοποθεσίας καί άπό άπόψεως δυνάμεως καί οπλισμού.
5 1. Ψυχολογική βία τω ν κομμουνιστώ ν καί α π ειλ έ ς.
Ά πό τό άπόγευμα τής 5 Δεκεμβρίου 1944, οί προπαρασκευές των κομμουνι
στών γιά τήν επίθεση κατά του Β' Τμήματος είχαν τελειώσει. Κατά τις πληροφο
ρίες τής Αστυνομίας, ή δύναμη των κομμουνιστών πού διετέθη γιά τήν επίθεση κατά
τοϋ Β' Τμήματος άπετελεΐτο άπό δύο τάγματα έλασιτών,τών συνοικισμών Βύρω
νος, Νέας Ελβετίας καί Γούβας, μέ ένίσχυση τοϋ εφεδρικού ΕΛΑΣ τής συνοικίας
Πλάκας. Δηλαδή έν συνόλω είχε διατεθή δύναμη 1500 άνδρών, μέ άφθονα όπλα καί
πυρομαχικά, μέ όλμους, χειροβομβίδες καί βαρειά πολυβόλα, πού είχαν έγκατασταθή σέ ύπερκείμενα τοϋ ’Αστυνομικού οικήματος σπίτια. Τό Διοικητήριο τών
έπιτιθεμένων είχε έγκατασταθή στή Γυναικολογική Κλινική επί τής όδοΰ Κυδαθηναίων 16 τοϋ Ιατρού Ν. Νικολακοπούλου, πού ήταν κατά τις πληροφορίες τής ’Α
στυνομίας ταγματάρχης τοϋ ΕΛΑΣ. Στην ταράτσα μάλιστα τής κλινικής αύτής,
πού έβλεπε κατ’ εύθεΐαν στο Β' Τμήμα, είχαν έγκατασταθή μυδραλιοβόλα καί οπλο
πολυβόλα.
To Β' ’Αστυνομικό Τμήμα ήταν άπό τά Τμήματα εκείνα πού είχαν σέ λει
τουργία τό τηλέφωνο καί μπορούσε νά έπικοινωνή μέ τήν Ά στυν. Διεύθυνση καί μέ
τις γειτονικές κρατικές υπηρεσίες. Τό τηλέφωνο όμως αύτό άπετέλεσε μέσο γιά
τήν άσκηση ψυχολογικής βίας τών άστυνομικών, γιατί συνεχώς εκαλούντο σ’ αύτό
ό Διοικητής καί οί ’Αξιωματικοί άπό τήν Κλινική Νικολακοπούλου καί

t Σ. ΠΟΤΑΚΗΣ

t Κ. ΠΗΛΙΑΣ

t Θ. ΜΑΡΚΟΤ

έγίνετο προσπάθεια πότε μέ δελεαστικές προτάσεις καί πότε μέ άπειλές
νά παραδοθή τό Τμήμα καί ό οπλισμός του. Οί άστυνομικοί όμως απαντού
σαν σταθερά, ότι στήν τυχόν επίθεση θ’ αμυνθούν καί ότι δέν πρόκειται νά παραδώ-
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σουν ποτέ τους δπλα πού τούς ένεπιστεύθη ή Πατρίς. Είχε ληφθή οριστική άπόφαση γιά τήν άμυνα, παρ’ ολο δτι ή δύναμη τοϋ Τμήματος σέ άνδρες καί σέ πολε
μικό ύλικό ήταν δυσανάλογα μικρή, έναντι τής δυνάμεως των κομμουνιστών. Γι’
αυτό ό Διοικητής τοϋ Τμήματος άείμνηστος ’Αστυνόμος Α' ’Ιωάννης Ζαρούλης,
έζήτησε έπανειλημμένως άπό τήν ’Αστυνομική Διεύθυνση ν’ άποστείλη ενίσχυση
σέ άνδρες καί σέ πολεμικό ύλικό, ώστε νά καταστή δυνατόν ν’ άντιμετωπισθοϋν
έπιτυχώς οί επιτιθέμενοι. Δυστυχώς παρά τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως δέν κα
τέστη δυνατό νά σταλή καμμία άπολύτως ένίσχυση. Οί διοικοϋντες μάλιστα τό Τμήμα
έσκέφθησαν δπως, άφοΰ άντισταθοΰν κατά τών κομμουνιστών σθεναρώς, εάν μέν
τούς καταβάλουν νά συνεχίσουν κατέχοντες τό Τμήμα έρχόμενοι μάλιστα σέ έπικοινωνία μέ τό Σύνταγμα Χωρ/κής Μακρυγιάννη, μέ τό Τμήμα Μεταγωγών καί
τό Α' Σώμα Στρατού, γιά τό συντονισμό τών ένεργειών. ’Εάν δμως παρ’ έλπίδα
εξαντληθούν τά. πυρομαχικά, νά γίνη έξοδος τών πολιορκημένων άστυνομικών προς
τήν πύλην Άδριανοϋ, οπότε οί άπώλειες σέ έμψυχο ύλικό θά ήταν κατά πολύ μικρό
τερες, άπό κείνες πού θά επακολουθούσαν τήν κατάληψη τοϋ Τμήματος άπό τούς
κομμουνιστάς, δπως καί έγινε.
'Ο 'Υγειονομικός μάλιστα άξιωματικός, Ά στυν. Δ/ντής Β' κ. ’Αντώνιος
Λάσκαρης κατώρθωσε καί μετέβη εις Ά στυν. Δ/νσίν, δπου άνέφερε προφορικώς
πάντα ταϋτα καί ζήτησε τήν ένίσχυση τοϋ Τμήματος ή άλλως τήν έγκριση εξόδου
τών πολιορκουμένων, πλήν μήτε ένίσχυση, μήτε έγκριση έξόδου έδόθη. ’Έτσι
ό κ. Λάσκαρης έπέστρεψε στο Β' Τμήμα, δπου καί παρέμεινε μετά τών άλλων
ήρωΐκών μαχητών.
' Η νύχτα τής 5 προς 6 Δεκεμβρίου πέρασε μέ έλάχιστες αψιμαχίες, άπό τις
όποιες δμως έγίνετο φανερό δτι οί κομμουνισταί περιέσφιγγαν περισσότερο τον κλοιό
γύρω άπό τό Τμήμα. Οί άστυνομικοί έμειναν άγρυπνοι στις θέσεις τους, άπό τό Διοι
κητή μέχρι τον τελευταίο άστυφύλακα, περιμένοντας τήν έναρξη τής έπιθέσεως καί
μή έπηρεαζόμενοι άπό τά χωνιά, πού τούς καλοΰσαν νά παραδώσουν τά δπλα, μέ
υποσχέσεις δτι θά τούς άφήσουν ελεύθερους κατόπιν. Μήτε καί τά τηλεφωνικά
τελεσίγραφα, πού έγίνοντο στο Διοικητή καί πού ώριζαν ώρα παραδόσεως, μπόρεσαν
νά κάμψουν τό εθνικό φρόνημα τών άστυνομικών.
52.
Ή έπίθεση, ή άμυνα καί ή κατάληψ η τοϋ Τμήματος άπό το
κομμουνιστάς.
’Έ τσι ξημέρωσε ή 6 Δεκεμβρίου, εορτή τοϋ. Ά γιου Νικολάου. Στις 5.45'
άκριβώς άρχισε ή επίθεση, πριν άκόμη καλά-καλά χαράξη.'Η επίθεση υπήρξε άπό τήν
άρχή έντονωτάτη. Τό θέαμα πού παρουσίαζε δλη ή περιοχή γύρω άπό τό ’Αστυνο
μικό Τμήμα, ήταν καταπληκτικό. Ά πό τήν όδό Άδριανοϋ, άπό τή μικρή πλατεία
τής όδοϋ Τριπόδων, άπό τά σπίτια πού ήσαν άπέναντι στήν Εκκλησία τής Α γίας
Αικατερίνης,άπό τά Άναφιώτικα, έκατοντάδες έλασΐτες έβαλλαν συνεχώς,μέ ντου
φέκια, μέ περίστροφα, μέ αυτόματα, μέ πολυβόλα, μέ χειροβομβίδες καί μέ δλμους.
Γυναίκες καί παιδιά πού είχαν μέ τή βία έπιστρατευθή, άνεφοδίαζαν διαρκώς μέ
πυρομαχικά τούς κομμουνιστάς.
Α λλά καί οί άστυνομικοί άπαντοΰσαν μέ πείσμα. Στις 10 ή ώρα ή έπίθεση
είχε πάρει τρομακτική έκταση. Οί κομμουνισταί βλέποντας πώς δέν μπόρεσαν άπό
τήν πρώτη στιγμή νά καταλάβουν τό Τμήμα, άρχισαν καταιγιστικό πΰρ άπό δλες
τις πλευρές, χρησιμοποιοΰντες πολλές χειροβομβίδες καί βαρειά πολυβόλα, πού έκα
ναν ολόκληρο τό οίκημα τοϋ Τμήματος νά σείεται κυριολεκτικά. 'Ένας δλμος έξερράγη στήν είσοδο τοϋ Τμήματος καί έκανε καταστροφή μεγάλη. Φιάλες μέ βενζίνη
σέ μεγάλη ποσότητα καί άλλες χειροποίητες βόμβες μέ εκρηκτικές ύλες πού είχαν
άνάψει, έδιναν τραγική έντύπωση τής καταστάσεως. Παρ’ όλα αύτά, δλοι οί ύπάλ-
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ληλοι μέ πείσμα καί θάρρος κρατούσαν τις θέσεις τους. 'Ο Άρχιφύλαξ ’Ιωάννης
Μπαμπέτας είχε άναλάβει τό γέμισμα των γεμιστήρων των αυτομάτων, ό δέ ια
τρός κ. Λάσκαρης για νά μή έλαττωθή έστω καί κατά ένα ή δύναμη των μαχητών
άστυνομικών μετέφερε τούς γεμιστήρες στις θέσεις των αυτομάτων καί ένεψύχωνε
όλους νά άντισταθοϋν έπίμονα, μέ τήν ελπίδα ότι δεν θά έβράδυνε νά έλθη ενίσχυση
άπό έξω. ’Έ τσι βάσταξε ή μάχη μέχρι τις 10, δηλαδή 4 καί πλέον ώρες χωρίς νά
ύπάρξη καμμία άπώλεια σέ άστυνομικούς, ένω οί κομμουνισταί είχαν άρκετούς νε
κρούς καί τραυματίες. Στις 10.15' ό Άρχιφύλαξ Μπαμπέτας χορηγητής των πυρομαχικών, άνέφερε ότι " τά φυσίγγια των αύτομάτων έξηντλήθησαν καί ότι μόνον 60 υπήρχαν
πλέον. Κείνη τη στιγμή έτραυματίσθη ό πρώτος
άστυφύλαξ Β. 78 Δ ο ύκ α ς Γ εώ ρ γ ιο ς καί άμέσως μετά λίγη ώρα ό άστυφύλαξ Β. 102 Γεωργό π ο υλ ο ς Χ ρήστος. Έ νω ό ιατρός κ. Λ ά
σκα ρης έπέδενε τά τραύματα τών άστυφυλάκων τούτων, χειροβομβίδα πού έρρίφθη μέσα
στο Τμήμα έξερράγη καί έτραυμάτισε θανάσιμα
τον Άρχιφύλακα Μ άρκου Θ εόδωρον καί
έλαφρότερα τον Άρχιφύλακα Κ. 129 Γ εω ρ γ ίο υ
Π α ν α γ ιώ τη ν . ' Ο ιατρός Λάσκαρης έπελήφθη
τοϋ έργου του, ένω ή έπίθεση τών έλασιτών έγίνετο έντονώτερη καί τά πυρομαχικά τών άμυνομένων έξηντλήθησαν τελείως, εις τρόπον ώ
στε ούτοι νά εύρεθοϋν άοπλοι πλέον, σέ εξαιρε
τικά μειονεκτική θέση, γιατί καμμιά ένίσχυση
δέν έφθασε στο Τμήμα. Στις 11 ή ώρα τά
πυρά τοϋ Τμήματος έσίγησαν σχεδόν τελείως,
ένω τά πυρά τών κομμουνιστών έξακολουθοϋσαν
Α. ΛΑΣΚΑΡΗΣ
έντονα. 'Ο Διοικητής τοϋ Τμήματος άείμνηστος
Ζ αρούλης βλέποντας ότι θά έθυσιάζοντο οί άστυφύλακες πέφτοντας στά χέρια τών
κομμουνιστών, έπεκοινώνησε τηλεφωνικώς μέ τό Λ' Σώμα Στρατού, άνέφερε στο
Διοικητή αύτοϋ τήν κατάσταση καί έζήτησε όπως έγκριθή ΐνα μέ έξοδον οί άστυνομικοί
καταφύγουν στο οίκημα τοϋ Σώματος. 'Η αΐτησις άπερρίφθη. Κατά τή διάρκεια
όμως τών ένεργειών αυτών τοϋ Διοικητοΰ τοϋ Τμήματος, ό 'Υπαστυνόμος Σοΰπος
Γεώργιος, ό όποιος διέκειτο ώς διεπιστώθη έκ τών υστέρων εόμενώς προς τούς κομμουνιστάς, έπεκοινώνησε μέτόν ιατρό Νικολακόπουλο καί κατόπιν βγήκε άπό τό Τμή
μα καί πήγε στήν κλινική τούτου. "Υστερα άπό λίγο ξαναγύρισε συνοδευόμενος άπό
τον ιατρό Νικολακόπουλο, ένα ύπολοχαγό τοϋ ΕΛΑΣ, δύο έλασΐτες μέ στολή καί
έναν μέ πολιτικά- Μαζί τους ήταν καί ό 'Υπαρχιφύλαξ Β. 14 Βασιλάκης Κων/νος
πού είχε προσχωρήσει σ’ αυτούς. Σέ λίγο μπήκαν καί πολλοί άλλοι έλασΐτες. Κατά
τή στιγμή έκείνη έπεκράτησε πλήρης σύγχυσις. 'Ο ηρωικός διοικητής τοϋ Τμή
ματος Ζαρούλης, όρθιος στο κλιμακοστάσιο, έφώναζε προς τούς άνδρας του νά άμυνθοΰν μέχρις έσχάτων. Ά λ λ ’ ήτο πλέον άργά, γιατί πολυάριθμοι πάνοπλοι στασιασταί έμπαιναν διαρκώς άπό τήν άνοικτή πλέον πόρτα στο άστυνομικό κατάστημα
καί άφώπλιζαν τον ένα μετά τον άλλο τούς άστυφύλακες καί τούς άξιωματικούς
των, πού δέν είχαν άλλως τε πιά φυσίγγια.
'Ο κατακτητής κομμουνιστής ιατρός Νικολακόπουλος συνήντησε τον υγειο
νομικό άξιωματικό κ. Λάσκαρη καί τον κατέκρινε αυστηρά γιατί ώς γιατρός δέν
προσπάθησε νά μεταπείση τούς μαχητάς τοϋ Τμήματος νά τό παραδώσουν χωρίς
αιματοχυσία, όπως κατ’ έπανάληψη τοϋ έπρότεινε άπό τηλεφώνου, τόσον αυτός ό
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ΐδιος δσο καί ό ταγματάρχης τοϋ ΕΛΑΣ πού διηύθυνε τήν επιχείρηση κατά τοϋ
Τμήματος
Οΐ τραυματίαι άστυνομικοί μετεφέρθησαν στην κλινική του Νικολακοπούλου,
δπου υπήρχαν καί πολλοί τραυματίαι κομμουνισταί, προς τούς οποίους ό κ. Λάσκαρης προσέφερε ύγειονομική περίθαλψη προσδέσας τά τραύματά τους.Στην ίδια Κλι
νική μετεφέρθησαν καί οί συλληφθέντες άστυνομικοί, ήτοι 6 Διοικητής τοϋ Τμή
ματος ’Ιωάννης Ζαρούλης, οί ’Αστυνόμοι Β' Κομψάς, Μακροθύμιος καί Πήλιας, ό
'Υπαστυνόμος Ποτάκης Στ., καθώς καί οί Άρχιφύλακες καί οί άστυφύλακες. Στήν Κλινική ένας ύπολοχαγός τοϋ ΕΛΑΣ διέταξε να τεθούν δλοι οί άστυνομικοί ύπδ περιορισμόν, γιατί δπως είπε έξω εξακολουθούσε ή μάχη μεταξύ των έλασιτών καί τής δυνάμεως τοϋ Τμήματος Μεταγωγών.
’Αργότερα ό κομμουνιστής ιατρός Νικολακόπουλος έπέτρεψε στον 'Υγειο
νομικό ’Αξιωματικό κ. Λάσκαρη να φροντίση για τή μεταφορά των τραυματιών
αστυνομικών καί κομμουνιστών άκόμη σέ Νοσοκομεία. Βρέθηκε έ'να αγοραίο αυτο
κίνητο δπου τοποθέτησε τούς τραυματίας, άλλά δέ μπόρεσε νά τούς μεταφέρη γιατί
έβάλλετο καί έτσι γύρισε πάλι στήν κλινική, δπου στις 16.15' ύπέκυψε στά τραύματά
του δ Άρχιφύλαξ Μάρκου.
Στις 7 τό άπόγευμα, κατόπιν συνεννοήσεων τοϋ κ. Λάσκαρη, έφτασε στήν κλι
νική τοϋ Νικολακοπούλου άσθενοφόρο ’Αγγλικό αύτοκίνητο πού παρέλαβε τούς
τραυματίες άστυνομικούς καί έλασίτες σέ δύο διαδρομές.
Τό περίεργο είναι δτι ό έπικεφαλής ’Άγγλος τοϋ νοσοκομειακού αύτοκινήτου
δέν έδέχετο νά παραλάβη καί τον κ. Λάσκαρη, διότι δπως έλεγε είχε έντολή νά πάρη
μόνο τραυματίες, ό δέ κ. Λάσκαρης καίτοι ιατρός, είχε τήν άτυχία γιά τήν περί
σταση έκείνη νά μή τραυματισθή. Έ ν τούτοις άκολουθήσας τήν τεχνική τοϋ Δουρείου ίππου κατώρθωσε νά φθάση στήν ’Αστυνομική Διεύθυνση, άφοΰ πρώτα άόρατος συνώδευσε τούς τραυματίας καί τούς παρέδωσε στον Εύαγγελισμό.
53.
Ή δολοφονία τω ν ’Α ξιω μ ατικώ ν καί άνδρών τοϋ Β' ’Α στυνομ
κού Τμήματος.
Οί συλληφθέντες άστυνομικοί άφοΰ Ικρατήθησαν έπί ώραν περίπου στήν κλι
νική τοϋ Νικολακοπούλου, παρελήφθησαν κατόπιν άπό ομάδα έλασιτών γιά τήν
μεταφορά τους στον τόπο τών μαρτυρίων καί τής δολοφονίας των. ’Έ τσι τις μετα
μεσημβρινές ώρες τής Τετάρτης, 6 Δεκεμβρίου, οί περίοικοι τής Πλάκας πού παρα
κολουθούσαν άπό τά ξημερώματα μέ άληθινή άγωνία τή σκληρή μάχη γύρω άπό
τό Τμήμα, είδαν μιά οχλοκρατική πομπή νά βγαίνη άπό τό κτίριο τής κλινικής τού
’Ιατρού Νικολακοπούλου. ΤIIσαν οί αιχμάλωτοι αξιωματικοί καί άνδρες τού Β'
’Αστυνομικού Τμήματος, πού παρά πάσα έννοια καί παρά τούς κανόνες τού πολέ
μου, άντί νά τύχουν σεβασμού, γιατί άκριβώς πολέμησαν σάν ήρωες, ύπέστησαν
αφόρητους έξευτελισμούς καί μαρτύρια. Ή συνοδεία τών έλασιτών έχοντας στο
κέντρο τούς άξιωματικούς καί τούς άστυφύλακες, τούς οποίους είχαν υποχρεώσει
νά κρατούν τά χέρια τους δεμένα πίσω άπό τά κεφάλια τους καί νά βαδίζουν στή
στάση αυτή σ’ δλη τή διαδρομή, τούς περιέφεραν στή συνοικία Ψυρρή, στά Σφα
γεία, στο Νέο Κόσμο,στή Γούβα, στον Υμηττό, καί τελικά έφθασαν στον 5ο τομέα
'Ηλιουπόλεως καί τούς φυλάκισαν σέ μιά έπαυλη Τζερτούλια πού βρίσκεται στην
άκρη τού συνοικισμού. Σ’ δλη αύτή τή διαδρομή, γύρω στούς αιχμαλώτους αυτούς,
στούς ήρωϊκούς μάρτυρες αστυνομικούς, πολυάριθμοι έλασίτες είχαν τά δπλα τους
προτεταμένα καί έκράδαιναν ούρλιάζοντες μέ υπερηφάνεια σπαθιά,ρόπαλα καί μαχαίρια.
'Υπήρχαν αξιόπιστοι μάρτυρες, κάτοικοι τού Ψυρρή, πού βεβαίωναν δτι κατά
τό μικρό χρονικό διάστημα, πού έζησαν άκόμη, οί ήρωες αύτοί ύπέστησαν παντός
είδους ψυχικά καί σωματικά βασανιστήρια, μέχρίς δτου γίνη ή δολοφονία τους ύπό

Ό κόκκινος Δεκέμβρης
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■συνθήκες άπερίγραπτης άγριότητος. "Οσοι άπό τούς άστυνομικούς αυτούς είχαν
χρυσά δόντια πριν άκόμα δολοφονηθούν τούς τα έβγαλαν μέ τανάλια καί μέ μαχαίρια
οί άπαίσιοι έγκληματίαι, οί άνθρωποι πού ίσχυρίσθησαν ότι δεν πιστεύουν στο χρυ
σάφι.
Στην 'Ηλιούπολη, στις 7 τού Δεκέμβρη, τούς δίκασε ένα δήθεν λαϊκό δικα
στήριο, στο όποιο μετείχαν καί τρεις κατάπτυστοι προδότες άστυνομικοί, πού ύπηρετοΰσαν στο Β' Τμήμα, ό Άνθυπαστυνόμος Κόλιας ’Αλέξανδρος, ό άστυφύλαξ
Β. 50 Βερσής Δημήτριος καί ό άστυφύλαξ Β. 34 Μπαμπάτσικος Θεόδωρος.
’Αφού βγήκε ή άπόφαση την 20ή ώρα, μετέφεραν σέ μικρή άπόσταση τον
Διοικητή ’Ιωάννη Ζαρούλη καί τούς ’Αστυνόμους Κομψάν, Μακροθύμιο καί Πήλια,
τούς οποίους έδεσαν στή σειρά καί τούς έγάζωσαν μέ μανία μέ τα πολυβόλα τους.
Το άλλο πρωί έξετελέσθησαν καί οί Ύπαστυνόμοι Β' Ποτάκης Σταύρος, Άρχιφύλαξ
Γ. Σκούρας καί Γ. Καλογερόπουλος καί οί άστυφύλακες ’Ιωάννης Κουλιανός καί
Έύστ. Ξανθός.
54. Ποιοι οί ήρωϊκώς πολεμήσαντες πού έπέζησαν.
’Από τούς ήρωϊκούς μαχητάς έπέζησαν ό 'Υγειονομικός ’Αξιωματικός,
Διευθυντής Β' κ. ’Αντώνιος Λάσκαρης, ό Ύπαστυνόμος Β' κ. Βασίλειος Καραχάλιος, ό Άρχιφύλαξ Κ. 126 ’Αναγνώστου ’Επαμεινώνδας, ό Άρχιφύλαξ Κ. 129

Π. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Β. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ

Ν. ΠΟΛΙΤΗΣ

Γεωργίου Παναγιώτης, ό Ύπαρχιφύλαξ Γ. Βασιλόπουλος, ό άστυφύλαξ Κ. 396 Πο
λίτης Νικόλαος, ό άστυφύλαξ Μεντογιάννης Δημήτριος, ό άστυφύλαξ Κυμπερόπουλος Γεώργιος, ό άστυφύλαξ Νικολαΐδης Θεμιστοκλής, ό άστυφύλαξ Γεωργόπουλος Χρήστος καί ό άστυφύλαξ Δούκας Γεώργιος.
"Ολοι αυτοί, πλήν τού κ. Λάσκαρη δστις έσώθη ύπό τάς άνωτέρω άναφερθείσας συνθήκας, κατώρθωσαν κατά τήν πρώτη στιγμή τής συγχύσεως καί τής λεηλα
σίας πού άκολούθησε τήν είσοδο των έλασιτών στο Τμήμα νά διαφύγουν. Εις όλους
αυτούς οφείλεται ήθική άναγνώριση καί εύγνωμοσύνη, διότι άπέδειξαν ότι ή Α στυ
νομία Πόλεων δέν άπεμπολεΐ τά ’Εθνικά ιδεώδη καί είναι σέ θέση οποτεδήποτε
χρειασθή νά χρησιμοποιή τον οπλισμό τού Κράτους, γιά τήν άναχαίτιση παντός έγκληματίου.
Βέβαια έκ των υστέρων διετυπώθη ή άποψη, ότι θά μπορούσε καί θά έπρεπε

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΙΝ
ΤΗΣ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ ΕΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟΝ
ΤΩΝ Δ Ι Κ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ω Ν Α Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν
■Τττδ κ. I. Κ . ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ Ά ντιπρυτάνεως καθηγητοΰ της Παντείου Ά νωτάτης
Σχολής Πολιτικών ’Επιστημών τών ’Αθηνών,
ώς καί καθηγητοϋ τών Σχολών Ύπαστυνόμων
καί ’Ανθυπομοιράρχων
Π Ε Ρ ΙΛ Η Ψ Ε ΙΣ

(Συνέχεια άπό τό προηγούμενον καί τέλος)

V.—Έ μφάνισις τοϋ θεσμού τών δικαστηρίω ν ανηλίκων εν Έ λλάδι.
VI —Π αιδαγωγικός σκοπός τών δικαστηρίω ν ανηλίκων.
V II.—Μόρφωσις τοϋ άντικοινω νικοϋ χαρακτήρος.
V I Ι Ι . —Παρέκβασις.

IX .—’Ε πίλογος.

** *
Υ . Έ μ φ ά νισ ις τοϋ θεσμοΰ τώ ν δικαστηρίων ανηλίκω ν έν Έ λλάδι.
1. 'Υπάρχει μία διατριβή έπί διδακτορία γεγραμμένη είς γαλλικήν γλώσσαν,
ήδη άπό τοϋ έτους 1912, περί δικαστηρίων άνηλίκων. ’Εγκεκριμένη υπό τής νομι
κής σχολής τοϋ πανεπιστημίου τών Παρισίων. ’Οφείλεται εις τήν έλληνίδα Ελένην
Τρογιαννοϋ. ’Έφθασεν ή εργασία αΰτη άλλοτε μέχρι τών χειρών μου έν βιβλιοθήκη
ξένου τίνος πανεπιστημίου. Καί ένθυμοϋμαι περίπου μίαν παραστατικήν περιγρα
φήν της, διά τήν έ ξ ’Αμερικής περαιτέρω διάδοσιν τοϋ θεσμοΰ τών ειδικών δικαστη
ρίων ’Ανηλίκων. ’Έγραφε: «Καί έξεχύθη ό θεσμός. 'Υπερέβη σύνορα, διέβη όρη,
διέσχισε κύματα, έπέρασεν ωκεανούς. Καί διεσκορπίσθη ή ευεργετική του πνοή
εις δλας τάς ήπείρους καί έγένετο πλέον κτήμα διαρκές καί πολύτιμον δλης τής πεπολιτισμένης άνθρωπότητος τής ύφηλίου».
2. Είδικώς έν Έλλάδι, ή πρώτη κίνησις προς εισαγωγήν τοϋ θεσμοΰ τών δι
καστηρίων άνηλίκων παρ’ ήμϊν, έσημειώθη μετά τήν λήξιν τοΰ πρώτου παγκοσμίου
καί τοΰ μικρασιατικοΰ πολέμου. Έξεπήδησε δέ άπό διαφόρους κοινωφελείς συλ
λόγους, φερ’ εΐπεΐν τό ’Εθνικόν Συμβούλων τών Έλληνίδων (Ραλλοΰ Γεωργαντά
κτλ), τον Σύλλογον Κρατουμένων Γυναικών καί ’Ανηλίκων (κυρίαι ’Αμαλία Ψάλτη,
Ευανθία Γκινοπούλου, Παπαγεωργίου κ .ά .), δστις σήμερον δρα ώς Σωματεϊον ύπό
τό δνομα «Μέριμνα ’Ανηλίκων» (Αίγλη Ψάλτη κ.ά.), τήν «Γενικήν Εταιρείαν Προ
στασίας τής παιδικής καί έφηβικής ήλικίας» (’Άννα Παπαδημητρίου κ.ά.) κτλ.,
καί ιδίως άπό συμμετεχούσας ώς μέλη Έλληνίδας Κυρίας (Μεταξύ τών πρωτοπό
ρων έκ τών ά”δρών μνημονεύομεν τούς Α. Ρηγανακον, Α. Κουτσουμάρην, Π. Σκουριώτην, Λουκαν Κανακάρην Ροΰφον, Σ. Βέραν, Σωτήριον Σολιώτην, Α. Ζάμπον,
’Αργύρων Κωτούλαν, Η. Ααγάκον, I. Βεργόπουλον, Ε. Φωτάκην κ.ά.).
νά μή άφεθή χωρίς ένίσχυση τό Β' ’Αστυνομικό Τμήμα άπό μέρους τ ή ς ’Αστυνομι
κής Διευθύνσεως, δπου υπήρχε κατά τήν 6 Δεκεμβρίου άρκετή δύναμη άστυνομικών
πού ήμποροΰσε νά κτυπήση τούς κομμουνιστάς άπό τά πλάγια, δηλαδή άπό τάς πα
ρόδους τής πλευράς τής πύλης τοΰ Άδριανοΰ καί έτσι νά δώση εύκαιρία στούς μαχητάς νά κάνουν έξοδο άπό τό Τμήμα χωρίς άπώλειες ή καί νά δημιουργήση έλεύθερη δίοδο, οπότε άσφαλώς θά παρέμενε στά χέρια τής Κυβερνήσεωςή περιοχή έκείνη,
μέ τά κέντρα άντιστάσεως τοΰ Μακρυγιάννη καί τοΰ Αόυ Σώματος Στρατοΰ.
( Συνεχίζεται)

Τό ϊργον των δικαστηρίων άνηλίκων
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Καί τούτο είναι εύεξήγητον. ΑΙ ύψηλαί καί εύεργετικαί διά τα έν ήθικώ κινδύνω τελοΰντα τέκνα νέαι ΐδέαι έκίνησαν τάς χορδάς εύγενών καρδιών έπιλέκτων
γυναικών της 'Ελλάδος. Έργον άγάπης τδ δικαστήριον άνηλίκων, δεν ήτο δυνατόν
παρά νά συγκινήση «την γεμάτη άπό αγάπην καρδιά της έλληνίδος μάννας».
Τοιουτοτρόπως έγεννήθη κατά τό έτος 1931, έπί πρωθυπουργίας ’Ελευθε
ρίου Βενιζέλου καί έπί υπουργίας έπί τής Δικαιοσύνης Πετρίδου, ό νόμος 5098 περί
δικαστηρίων άνηλίκων. Έλαβον άφορμήν κατά την εποχήν εκείνην, εις την πρώτην
μου συγγραφικήν έπιστημονικήν σταδιοδρομίαν, νά προβώ εις συγκριτικήν έρευναν
τοϋ ποινικού δικαίου άνηλίκων, τού ΐσχύοντος εις διαφόρους χώρας. Καί κατέληξα
εις τό άντικειμενικόν συμπέρασμα μετ’ εθνικής συγκινήσεως, δτι ό ψηφισθείς έλληνικός νόμος ήτο ό άρτιώτερος. Πλήν δυστυχώς ό νόμος έκεΐνος είχε τήν άχίλλειόν
του πτέρναν, δηλονότι μίαν τελευταίαν διάταξιν, ήτις έπέτρεπεν εις τό ύπουργεΐον
έπί τής Δικαιοσύνης νά άναβάλη τήν έναρξιν τής Τσχύος τού νόμου. Καί τής διατάξεως ταύτης έγένετο συνεχής χρήσις, δυστυχώς όμως, άνευ παραλλήλου προπαρασκευ
αστικής έργασίας προς προλείανσιν τού έδάφους χάριν τής λυσιτελούς έφαρμογής τού
νόμου. 'Έως ού φαίνεται δτι τό ύπουργεΐον έβαρύνθη πλέον καί τελικώς μετά τινα
έτη διά νέου νόμου κατήργησε τον νόμον 5098 (πλήν έλαχίστων έξαιρέσεων). Καί
κατ’ αυτόν τον τρόπον ό άρτιος έκεΐνος νόμος άπέθανε πριν ή προφθάση νά ζήση.
3.
Θεωρώ τον εαυτόν μου ευτυχή, διότι άργότερον έπί ύπουργίας έπί τής Δι
καιοσύνης τού έγκριτου άνδρός "Αγιδος Ταμπακοπούλου έν έτει 1939 εΐσηγήθην
ύπό τήν τότε ιδιότητά μου ώς έπιστημονικού συνεργάτου τής Διευθύνσεως Μελετών
τού έν λόγω 'Υπουργείου, τήν εισαγωγήν τού νέου θεσμού καί είσηκούσθην. Τοιου
τοτρόπως άπό τής Ιης’Ιανουαρίου 1940 ήρξατο ισχύων ό θεσμός τών δικαστηρίων
άνηλίκων έν'Ελλάδι,έπι τή βάσει τού παρ’ έμοΰ συνταχθέντος νόμου 2135 περί έκδικάσεως τών έγκλημάτων τών άνηλίκων. ’Οφείλω δμως έν ταύτώ νά παρατηρήσω
δτι διά τού νόμου τούτου έπεζήτησα απλώς νά χαράξω τό πρώτον βήμα. Τήν ολο
κληρωτικήν εισαγωγήν πλήρους συστήματος έπεδίωξα έκ παραλλήλου διά τής ύπ*
έμοΰ προταθείσης καί γενομένης εύμενώς άποδεκτής, συνεπικουροΰντος καί τού τότε
έγκριτου καί ρέκτου Διευθυντού τής Διευθύνσεως Μελετών, νύν δέ καθηγητοΰ τού
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Πέτρου Βάλληνδα, τής συντάξεως ειδικού Κώδικος
’Ανηλίκων, περιλαμβάνοντος άπάσας τάς ούσιαστικάς,δικονομικάς καί έκτελεστικάς
διατάξεις.'Ο έκραγείς πόλεμος κατά τό έτος 1940 άνέκοψε τήν άρξαμένην προσπά
θειαν τής συγκροτηθείσης ειδικής έπιτροπής. Σήμερον έχει ή νομοθεσία περί άνη
λίκων συμπληρωθή διά τών νέων έλληνικών κωδίκων έτους 1950, τού ποινικού καί
τού δικονομικοΰ, εις τούς πρωτοπόρους πρωτεργάτας τών οποίων ή ήμετέρα χώρα
οφείλει εύγνώμονα άναγνώρισιν.
Υ Ι. Π αιδαγωγικός χαρακτήρ τώ ν δικαστηρίων άνηλίκω ν.
1.
Έ κ τής άνωτέρω έκτεθείσης ιστορικής έπισκοπήσεως τής έμφανίσεως έν
τή πεπολιτισμένη ύφηλίω τού θεσμού τών δικαστηρίων άνηλίκων, δυνάμεθα νά καταλήξωμεν εις τό συμπέρασμα δτι τό θεμελιούμενον νέον ποινικόν δίκαιον άνηλίκων
είναι κατ’ έξοχήν δίκαιον άγάπης καί δίκαιον παιδαγωγικόν. Προς τήν ψυχήν δέ
τού πρωτεργάτου έκείνου τών δικαστηρίων άνηλίκων έν τώ κόσμω Βεν. Λίνδσεϋ
δυνάμεθα νά έπαναλάβωμεν τήν έν τώ κατά Ματθαίον Εύαγγελίω 5, 16 ρήσιν: «Οδτω
λαμψάτω τό φώς υμών έμπροσθεν τών άνθρώπων, δπως ίδωσιν ύμών τά καλά έργα
καί δοξάσωσι τον Πατέρα ύμών, τον έν τοΐς ούρανοΐς!»
Μετά δυνάμεως ύπογραμμίζομεν δτι άπασαι αί εις τούς άνηλίκους άφορώσαι
ούσιαστικαί, δικονομικαί καί σωφρονιστικά! διατάξεις δέον νά έρμηνεύωνται καί
νά έφαρμόζωνται ύπό παιδαγωγικήν πνοήν.
"Ας γίνη σαφώς νοητόν δτι τά δικαστήρια άνηλίκων είναι παιδαγωγικά δικαστή-
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ρια.Ό τι οί πλαισιοΰντες ταϋτα δικασταί, εισαγγελείς καί άνακριταί άνηλίκων, οί άνήκοντες εις την ειδικήν άστυνομίαν άνηλίκων, ήτις δυστυχώς άκόμη δεν ίδρύθη, ώς
ώφειλεν, οί ειδικοί έπιμεληταί άνηλίκων καί γενικώς πάντες οί άνήκοντες έϊς τήν χο
ρείαν τής δικαστηριακής βοήθειας του δικαστηρίου άνηλίκων όφείλουσι να ώσιν
οί φιλόστοργοι παιδαγωγό' τής έν ήθικώ κινδύνω ευρισκόμενης νεότητος. Καί τέ
λος ας γίνη σαφώς νοητόν καί δτι τά πάσης φύσεως καταστήματα, έντός τών οποίων
είσάγονται οί άνήλικοι έγκληματίαι, είναι παιδαγωγικά ιατρεία, έπιδιώκοντα πάσαις δυνάμεσι τήν παιδαγωγικήν σωτηρίαν τών άνηλίκων τροφίμων άπό τον κίνδυ
νον τοϋ ηθικού θανάτου.
’Εάν παραβλέψωμεν τήν άλήθειαν ταύτην θά άποτύχωμεν. ’Εάν ό δικαστής
άνηλίκων καί οί πλαισιοΰντες τούτον έχωσι προ οφθαλμών τον σκοπόν τούτον, τότε
θά έργάζωνται μετ’ άσφαλείας καί σταθερότητας, θά άποφεύγωσι τήν χρησιμοποί
ησή μέσων άντιπαιδαγωγικών καί δέν θά ταλαντεύωνται έν τή έξασκήσει τοϋ έπιδιωκομένου έργου ύπ’ αύτών.
2.
Έ ν συναφεία προς τά άνωτέρω έπιθυμοϋμεν να άναφερθώμεν καί εις μί
παρ’ ήμίν ύπό διαφόρων κύκλων ψιθυριζομένην πεπλανημένην γνώμην. Κατά τήν
γνώμην ταύτην τό δημιουργηθέν διά τοϋ νέου ελληνικού ποινικού κώδικος, νέον ποι
νικόν, δικονομικόν καί σωφρονιστικόν δίκαιον άνηλίκων, έπειδή είναι παιδαγωγικόν,
είναι έπιεικές, καί επειδή είναι επιεικές, είναι έπιζήμιον, είναι βλαπτικόν, καί τοΰτο,
διότι έξασθενεΐ τήν εύεργετικήν δύναμιν τοϋ νόμου. Τήν γνώμην ταύτην άνεγνώσαμεν καί εις τινας άθηναϊκάς εφημερίδας. Ή γνώμη αυτή είδικώτερον άπέδωκε τήν
τέλεσιν διαφόρων βαρέων έγκλημάτων, ιδίως φονικών καί ληστειών, κατά τήν τελευταίαν τετραετίαν, άκριβώς εις τήν είσαχθεΐσαν διά τοϋ νέου ποινικού κώδικος
πολιτικήν τής επιείκειας έναντι τών νεαρών έγκληματιών.
Έ ν τούτοις κατέναντι τών τοιούτων άντιλήψεων άντιτάσσομεν δτι οί ταϋτα φρονοΰντες δέν άντελήφθησαν τό βάθος καί τήν υφήν τών νέων θεσμών, Ή θεμελίωσις
τοϋ παιδαγωγικού δικαίου διά τούς άνηλίκους έγκληματίας δέν σημαίνει, ούδέ κατ’
ιδέαν, εφαρμογήν έπιεικοΰς δικαίου καί έπιεικοΰς πολιτικής. 'Απλώς σημαίνει έφαρμογήν δικαίου, προσαρμοζομένου προς τήν ίδιου ρυθμοΰ προσωπικότητα τοϋ νέου
άνθρώπου,άρα πλέον άποτελεσματικοΰ καί πλέον καρποφόρου, ουσιαστικούς δέ πλέον
αύστηροτέρου άπό πολλών άπόψεων άναφορικώς προς τήν εις τον άνήλικον προξενουμένην έντύπωσιν.
Πρόκειται περί άληθειών, αί όποϊαι έχουσι κατανοηθή βαθέως πανταχοΰ τοϋ
πεπολιτισμένου κόσμου.
Υ ΙΙ. Μόρφωσις αντικοινω νικού χαρακτήρος.
1. Καί έπρεπε νά ή τό δικαστηρίου άνηλίκων θεσμός χριστιανικής άγάπης
καί θεσμός διαπαιδαγωγήσεως. Διότι άληθώς τό μεγαλύτερου ποσοστού τών παι
διών, τά όποια διαφθείρονται καί φθάνουσι μέχρι τών θυρών τοϋ δικαστηρίου, είναι
τέκνα, τά όποια εστερήθησαν άγάπης καί έστερήθησαν διαπαιδαγωγήσεως. Καί τά
παιδία ταϋτα δέν τροφοδοτοΰσι μόνον τάς φυλακάς, άλλά πάσαν κοινωνικήν πληγήν
λ.χ. τήν φυγοπονίαν, τήν άθείαν, τάς ύλιστικάς κοσμοθεωρίας, τάς άνατρεπτικάς
ιδέας, τήν έταιρίασιν, τήν άλητείαν, τό φρενοκομείου ή άλλας πληγάς. Ταϋτα πάντα
άποδεικνύονται έκ στατιστικών. Ά λλά καί έκ παρατηρήσεων άτομικών περιπτώ
σεων. 'Όλα τά παιδία ταϋτα είναι κατά τό μάλλον ή ήττον τέκνα διαλελυμένων οι
κογενειών, φερ’ είπείν άπορφανισθέντα, νόθα, έκθετα, τέκνα τοξικομανών, οίνοφλύγων, πορνών, εγκληματικών γονέων, τέκνα τών λίαν πενήτων, τέκνα τελοΰντα ύπό
κακόν πατρυιόν ή κακήν μητρυιάν, τέκνα στερηθέντα τής έπιβλέψεως τών γεννητό
ρων κ.ο.κ. Πάντα δέ τά τέκνα ταϋτα σχηματίζουσιν άντικοινωνικήν κοσμοθεωρίαν
καί γίνονται εχθροί τής κοινωνίας άκριβώς καί διότι νομίζουσιν δτι δέν άγαπώνταί
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■εΐτε άπο τούς γονείς καί τούς οικείους των, είτε άπο τούς συνανθρώπους. Έγένοντο
εχθροί της κοινωνίας, διότι έτραυματίσθησαν ψυχικώς καί ηθικώς, παρ’ αύτής καί
λανθανόντως την έμίσησαν.
2. Άποσπώμεν έκ τής' διδασκαλίας του ίδρυτοϋ τής Σχολής τής ’Ατομικής
Ψυχολογίας Alfred Adler, τάς άκολούθους σοφάς άληθείας : « Ά λ λ ’ ώ άνθρωπε,
είσαι δν κοινωνικόν, το όποιον δεν δύναται να ζήση χωρίς τήν βοήθειαν των άλλων.
Έπλάσθης διά νά άγαπας καί οχι νά μισής. Ή άγάπη είναι ή πρωταρχική λειτουρ
γία τής ζωής, λειτουργία, τήν οποίαν ζητεί ή άνθρωπίνη φύσις, είναι τό θετικόν,
είναι ή άλήθεια. Τό μίσος είναι άρνητικόν, δευτερόγονον, μή κείμενον έν τή άνθρω
πίνη φύσει, είναι πλάνη. "Αν έγκληματής εναντίον των συνανθρώπων σόυ, τούτο
πράττεις, διότι δεν έδοκίμασες έξ άπαλών ονύχων τήν άπαιτουμένην άγάπην. "Αν
κατά τήν έποχήν εκείνην είχες δοκιμάσει περισσοτέραν άγάπην, δεν θά ήσο έγκληματίας, θά άπέβαλες τήν σφαλεράν πεποίθησιν οτι ή κοινωνία είναι κακή. Δεν θά
έλάμβανες έχθρικήν στάσιν άπέναντί της, δεν θά έμίσεις αυτήν. Θά έμάνθανες καί
σύ τότε τήν τέχνην τού άγαπαν καί θά έπανήρχεσο εις τούς κόλπους της φίλος, προσφέρων έξ ολοκλήρου τάς ύπηρεσίας σου προς αύτήν».
Κρίνων τήν διδασκαλίαν ταύτην ό προς δν τρέφω εύγνώμονα άγάπην καί άπεριόριστον σεβασμόν διδάσκαλός μου καθηγητής καί τέως έκπαιδευτικός σύμβουλος
κ. X. Γκιτακος παρατηρεί εύστόχως: «'Ο Adler άπέναντί τής Χριστιανικής Θρη
σκείας Περιοδ. « ’Ατομική ψυχολογία» τόμος ΣΤ' 1937 σ. 120 έπ .:
«Δεν νομίζετε δτι ό ψυχολογικός άμβων τού Adler εύρίσκεται έν άρμονία προς
τον άμβωνα τής ήθικής διδασκαλίας τής χριστιανικής έκκλησίας, τής έκκλησίας
τής άγάπης; "Οτι τό κήρυγμα τού μετά λόγου βιώσαντος σοφού είναι κήρυγμα των
αιωνίων τής χριστιανικής ήμών πίστεως άληθειών, άκουόμενον άπο τού έπιστημονικοΰ πεδίου;»
3. "Ας παρακολουθήσωμεν τάς ύπό τής έπιστήμης διδασκομένας τοιαύτας
άληθείας έν τή ζωή σταχυολογοΰντες ενια παραδείγματα, άτινα καθιστώσι σαφή
τήν διδασκαλίαν τής θεωρίας.
"Ας παρακολουθήσωμεν αίφνης τήν δραματικήν έξέλιξιν τού νόθου παιδίου.
Τούτο πριν ή γεννηθή έστερήθη τής άγάπης των γεννητόρων, ού μόνον δέ τού έγκαταλείψαντος άσυνειδήτου πατρός, άλλά καί αύτής τής, συνήθως βλακικής, μητρος
του. Διότι ή μήτηρ του θά έδοκίμασε νά άπαλλαγή άπ’ αύτοΰ διά τής οδού τής άμβλώσεως, άργότερον ή μήτηρ του θά έσκέφθη τήν οδόν τής παιδοκτονίας ή τής έκθέσεως.’Εάν τό έκράτησε παρ’ έαυτή, δεν θά τό έπεριποιήθη, άλλά θά έπέδειξε σκοπιμον άδιαφορίαν καί διά τήν διατροφήν του καί διά τήν ύγείαν του, ευχόμενη εν
τώ βάθει τής ψυχής του ένδομύχως νά άπαλλαγή άπ’ αύτοΰ διά τής όδοΰ τού ύποσιτισμοΰ ή τής άσθενείας.’Εάν παρά ταύτα τό παιδίον κατορθώση νά έπιζήση, η μή
τηρ του θά έζήτησε νά τό παραδώση εις οίανδήποτε τροφόν έναντι άμοιβής, άδιαφοροΰσα διά τήν παρά τής τελευταίας πιθανήν έκμετάλλευσιν τού τέκνου. ’Εάν πάλιν
παρά ταύτα ή μήτηρ έκράτησε τό νόθον τέκνον της παρ’ έαυτή, θά συμπεριφερηται
προς αύτό μετά σκαιότητος, ιδίως έν στιγμαΐς έκνευρισμού καί τούτο, διότι τό προ
σώπου τού νόθου τέκνου της θά ύπενθυμίζη εις αύτήν άνά πάσαν στιγμήν τό ήθικον
της στίγμα καί θά άποτελή διαρκές έμπόδιον τής έν τή κοινωνία άποκαταστασεως
της. ’Αλλά τό νόθον θά αίσθανθή ότι αν καί δεν πταίη, περιφρονείται καί χλευάζε
ται καί έν τή κοινωνία ύπό των λοιπών συνανθρώπων άκριβώς έπειδή είναι
νόθον. Αί τίμιαι οΐκογένειαι δεν έπιτρέπουσι εις τά τέκνα των νά συμπαίζωσι
μετά νόθου, διότι φοβούνται τήν διαφθοράν. Βαδίζον έν τή όδώ τό νόθον, θά άκουση
πολλάκις υπόπτους ψιθύρους περί τής έξωγάμου ιδιότητάς του εις βάρος του παρα
διαφόρων παιζόντων τον ρόλον τού άπαΐοντος, γειτόνων ή ετέρων, ένίοτε δέ, έν στιγμή
τυχαίας δυσαρέσκειας τρίτου τίνος κατ’ αυτού, θά άκούση έκτοξευομένην χυδαίως
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κατά πρόσωπον την ΰβριν δτι είναι έξώγαμον. Μοιραίως λοιπόν τό νόθον θά άναζητήση τήν συναναστροφήν καί την φιλίαν εις τούς κύκλους της σαπρίας τής άνηθικότητος έν τή κοινωνία, ένθα ή νόθος γέννησις δεν θεωρείται ώς τι τό έπίμεμπτον, διότι
εις τούς κύκλους αυτούς των πορνών, των εγκληματιών, τών άλητών, τών διεφθαρ
μένων στοιχείων, ή νόθος γέννησις δέν θεωρείται στίγμα, διότι είναι συνήθης ΐδιότης. Ά λ λ’ ή άξεστος καί πλήρης ποταπότητος τοιαύτη συμπεριφορά καί τών γεν
νητόρων καί τών συνανθρώπων τραυματίζει βαθέως τήν μικράν παιδικήν ψυχήν του
νόθου τέκνου, καί ένσταλλάζει βαθύ μίσος είς τήν ψυχήν του κατά τής άδικου καί
σκληράς κοινωνίας. Καί άσυνειδήτως σχηματίζει τούτο άντικοινωνικήν στάσιν καίάντικοινωνικόν χαρακτήρα. Δέν πρέπει άρα νά άπορήσωμεν, έάν ή στατιστική δεικνύη
οτι τό ποσοστόν τών νόθων έν τή φυλακή είναι ύπερδιπλάσιον («Η. Kipp. Die Hnehelichkeit, ihre psychologische Situation und Problematik. Leipzig 1933»
περί ου «Κ.Γ. Γαρδίκα. ’Εγκληματολογία. Τόμος Β' Τεύχος Α' Άθήναι 1947»
σ. 13).
Ά λ λ ’ ας παρακολουθήσωμεν καί τά τέκνα τών λίαν πενήτων. Εις τάς τάξεις
αύτάς θάλλει ό πότος, τό άφροδίσιον νόσημα, ή ελονοσία, ή φυματίωσις, ό υποσι
τισμός, ή' ανθυγιεινή καί υγρά κατοικία, ή στενότης κατοικίας μέ δλα τά κακά έπακόλουθά της τής προώρου γενετησίου ώριμάνσεως καί τών ένδεχομένων αίμομειξιών,
ή άμάθεια, ή τραχυτάτη καί σκληρά εργασία καί ή άφθονία σωματικών καί ψυχι
κών μειονεξιών. Τά τέκνα τών τάξεων τούτων αισθάνονται δτι ή κοινωνία είναι άδι
κος έναντι αυτών. Μισούν τήν εργασίαν εις τήν οποίαν άπό μικρας ήλικίας έρρίφθησαν, έν ώ άλλα παιδία παίζουσιν θεωροΰντα ταύτην ώς κατάραν καί ώς άγγαρείαν.
Ά ποκτώσι μανίαν άποκτήσεως τών υλιστικών άγαθών λατρεύοντες τό χρήμα τού
όποιου στερούνται καί εις δ μόνον διαβλέπουσι τήν ευτυχίαν, καί άποκτώσιν ώς έκ
τούτου ύλιστικάς κοσμοθεωρίας,τάσεις άνατρεπτικάς καί άντικοινωνικόν χαρακτήρα.
Τό μίσος δέ κατά τής κοινωνίας θά είναι μεγαλύτερον, έάν τό παιδίον συνάντηση
έν τή καθ’ ήμέραν ζωή του σκηνάς άστοργίας. Άναφέρομεν αίφνης τήν ακόλουθον
σκηνήν δυστυχώς άρκετά συνήθη έν Άθήναις : Άποσπώμεν δέ τήν περιγραφήν τής
περιπτώσεως έκ τού περιοδικού «Φωνή Κυρίου» τής Άποστολικής Διακονίας τής
Ελλάδος» τής 20 ’Ιανουάριου 1955.
«Μέσα στο λεωφορείο. Οί έπιβάτες περιμένουν τον σωφέρ γιά τήν έκκίνησι.
'Ένα μικρό καί συμπαθητικό παλληκαράκι μπαίνει μέσα. Δέν είναι γιά ταξίδι.
Ά κούγεται ή βραχνή του φωνή.
—Τσίχλες...Καραμέλλες λεμόνι... γιά τό δρόμο καραμέλλες.
Σιωπή.
Ή φωνή του ξανακούγεται ικετευτική. Τό πρόσωπό του έκφράζει έσωτερικούς πόθους καί ποιος ξέρει, τί άγω νίες!... Πάντως πολλά λέει.
Στο κάθισμα πίσω κάποιος κουνιέται. Γιά νά άγοράση καραμέλλες; Τό παληκάρι μας, βλέποντάς τον, πετάει άπό χαρά καί τον πλησιάζει. Τί άκούει;
—Τσακίσου άπό δώ, λούστρο! Μάς ζάλισες. Τσιμπούρι έγινες...
Σαν νάπεσε κεραυνός πάνω του. Κατέβασε τό προσωπάκι του καί φεύγει.
Δέν μίλησε. ’Αλλά πόσα φάνηκε νά είπε στην καρδιά μας:».
ΑΙ πικραί δμως αύται λέξεις, Κυρίαι καί Κύριοι, φονεύουσι τάς ψυχάς. Καί
δημιουργοΰσι τούς έγκληματίας, τούς οπαδούς τών ανατρεπτικών ιδεών καί τούς
άνθρώπουςτής σαπρίας τής άνηθικότητος.
Γενικώς άς έχωμεν ύπ’ οψιν ήμών δτι τά θλιβερά ταΰτα βιώματα προκειμένου περί τής παιδικής ήλικίας άποκτώσιν δλως ιδιαιτέραν σπουδαιότητα. "Ολοι οί
δυσμενείς οδτοι έρεθισμοι δέν παρέρχονται χωρίς νά καταλείπωσιν ίχνη έπικίνδυνα.
προς τήν κατεύθυνσιν τής διαφθοράς εις τήν ψυχήν τού νεαρού άτόμου. Καί έπειδή
είναι λίαν πιθανόν δτι θά έπακολουθήσωσι καί άλλα τοιαύτα βιώματα πικρίας, θά
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δημιουργηθή μία άλυσσος άπδ θλιβεράς καταστάσεις. Καί εντεύθεν θά δημιουργηθή
ό κίνδυνος διαμορφώσεως άσυνειδήτου άντιβιαλογικοΰ καί άντικοινωνικοϋ προγράμ
ματος ζωής. Δηλαδή θά δημιουργηθή μία λανθάνουσα έμπόλεμος κατάστασις προς
τό περιβάλλον. 'Ο άνήλικος θά άποκτήση έχθρικήν διάθεσιν δι’ αύτό. 'Η διάθεσις
αυτή, έξεταζομένη ψυχολογικώς, έκφράζει δτι τδ νεαρόν άτομον συναισθάνεται άνικανότητα προσαρμογής εις τάς άπαιτήσεις του περιβάλλοντος, έν τώ όποίω ζή, δτι
δεν κατώρθωσε νά συμβιβάση τδ άτομικόν πρδς τδ κοινωνικόν συμφέρον. 'Ο νεαρδς
άνθρωπος άρχίζει νά πιστεύη δτι οί συνάνθρωποι είναι φορείς κινδύνου διά την προ
σωπικότητά του, εναντίον των οποίων πρέπει νά λάβη μέτρα άμύνης καί έπιθέσεως.
’Ακριβώς κατ’ αύτδν τδν τρόπον τίθενται αί βάσει τοΰ αντικοινωνικού χαρακτήρος
τού μέλλοντος έγκληματίου.
"Οταν δέ ό παΐς λάβη έχθρικήν στάσιν άπέναντι τής κοινωνίας, έν τοιαύτη
περιπτώσει αί πνευματικαί λειτουργίαι καί αί σωματικαί καί αί ψυχικαί του δε
ξιότητες μικρόν κατά μικρόν θά έξελιχθώσι καί θά άναπτυχθώσιν ύπδ τήν έπίδρασιν τού κεντρικού αύτοΰ σκοπού.
'Η άνθρωπίνη ψυχή του έζήτει άγάπην, διότι μόνον εντός άτμοσφαίρας άγάπης άναπτύσσεται ΰγιώς πας άνθρωπος. ’Εάν είχε τήν άγάπην αύτήν καί άναγνώρισιν τής άνθρωπίνης άξίας, δεν θά έλάμβανε τήν έχθρικήν στάσιν κατά των συναν
θρώπων, δεν θά εΐχεν εις τδν χαρακτήρα του τάς ιδιότητας τού άντικοινωνικοϋ άνθρώπου. 'Η ελλειψις άγάπης τδν μετέβαλεν εις έγκληματίαν. ’Αφού εις τήν κοινω
νίαν, εις τήν όποιαν έζη, δεν άπήλαυε τιμής, ήρχισε νά παλαίη κατ’αύτής.Καί ούτως
ήλθεν είς σύγκρουσιν πρδς τούς ίσχύοντας γραπτούς καί άγράφους νόμους τής οικο
γένειας, τού σχολείου, τού έπαγγέλματος, τής πολιτείας. Καί κατ’ αύτδν τδν τρό
πον περιήχθη εις ηθικήν κρίσιν, διότι έχει άπωλέσει τήν ηθικήν ισορροπίαν του, τήν
αρμονίαν τής γυχής του.
4.
Καί έρχεται νΰν ή αποστολή τού δικαστοΰ άνηλίκων καί τής συνεργαζομένης μετ’ αύτοΰ κοινωνίας έπί σκοπώ άποκαταστάσεως τής ηθικής υγείας τών έγκληματισάντων παιδιών. Καί περιβάλλει ουτος μετ’ άνυποκρίτου στοργής τά έξολισθήσαντα λόγω άστοργίας τών οικείων των καί τής κοινωνίας παιδία. Καί τά περι
βάλλει διά τής προστασίας του.
'Η προσέγγισις αΰτη, ή ψυχική τού δικαστοΰ άνηλίκων μετά τών παιδιών
είναι άπδ τά εύγενέστερα έργα τοΰ δικαστοΰ τούτου. Είναι μία λεπτή καί συγκι
νητική συνάντησις δύο ψυχών, ή οποία άναβιβάζει τό έργον τοΰ δικαστοΰ άνηλίκων
είς ΰψιστον λειτούργημα.
Άναμένομεν άπδ τήν συνάντησιν αύτήν τών δύο ψυχών νά κερδηθή ή ήθική
ευτυχία τής παιδικής ψυχής. Συνάντησις, ή όποια έχει ώς βάθρον τήν άγάπην καί
έχει δραματικόν μεγαλεΐον. Δι’ αυτής θά άναδυθή άπδ τήν ήθικήν νόσον τής ψυχής
ό νέος άνθωπος, άνανεωμένος μέ νέας ήθικάς δυνάμεις καί νέον προσανατολισμόν,
ό όποιος θά έγγυάται υπέρ αύτοΰ ήθικήν έπιτυχίαν είς τήν ζωήν.
Καί κατά, τήν συνάντησιν αύτήν τών δύο ψυχών θά όμιλήση ώς έξής ή ψυχή
τού δικαστοΰ πρδς τήν παιδικήν :
«Παιδιά μου, μή πικραίνεσθε! ’Εάν εύρίσκωνται μερικοί άνθρωποι μέσα είς
τήν κοινωνίαν άνάγωγοι, άνοικτίρμονες, άγροΐκοι, δεν πρέπει νά νομίσητε δτι τοι
αύτη είναι ή κοινωνία τών συνανθρώπων έν τώ συνόλω της.' Η υγιής κοινωνία τό έκλεκτδν μέρος τής κοινωνίας είναι μαζί σας.
Καί ό Χριστός Σάς άγαπά. Μ’ αύτούς, πού περιφρονοΰσαν, έκαμε ό Χριστός
μας τήν πιο γλυκειά συντροφιά. Γιά Σάς σταυρώθηκε ένας Θεός. Γίνετε τίμια καί
ήθικά. Μή παρασύρεσθε άπδ αυτά, πού βλέπετε άπδ τούς ολίγους άναγώγους. Κρα
τάτε καλά τδν εαυτόν Σας, μακρυά άπδ τδ μίσος καί τδ μόλυσμα τοΰ κακοΰ!»
Καί κατά αύτδν τδν τρόπον θά προσπαθήση ό δικαστής άνηλίκων νά κτίση
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μίαν νέαν προσωπικότητα, ήθικώς καί ψυχικώς ίσορροπημένην, ή όποια θά έχη ψυ
χικήν άρμονίαν καί μίαν ειλικρινή έσωτερικήν ζωήν, άρα καί ικανότητα να νίκα τάς.
δυσκολίας τής ζωής.
5.
Δι’ αυτόν άκριβώς τον λόγον θεωροϋμεν γενικώς είπεΐν ώς άπαραίτη
προϋπόθεσιν οίουδήποτε έργου ήθικής άναμορφώσεως του έγκληματίσαντος άνηλίκου, τήν συναίσθησιν ειλικρινούς άγάπης έναντι αύτοΰ έκ μέρους παντός τεταγμένου
οργάνου δικαστού άνηλίκων ή έτέρου. Άποκρούομεν μετά δυνάμεως τήν συμμετο
χήν προσώπων, μή έμφορουμένων ύπό πλούτου συναισθημάτων κοινωνικής φιλαλ
ληλίας, άδολου χριστιανικής άγάπης υπέρ των συνανθρώπων, καί είδικώτερον καί.
άγνής στοργής προς τά παιδία.
Κατά τον κορυφαΐον των άνθρωπιστών Desiderius Erasmus ("Ορα σχετικώς «Δημ. Γ. Μωραΐτου. 'Ιστορία τής Παιδαγωγικής. Άθήναι 1953 «σ. 79) (1467—
1536) «ώς τά δώρα συνήθως δεν είναι ποτέ εύπρόσδεκτα, παρά όταν προέρχωνται.
άπό άγαπητά πρόσωπα, τοιουτοτρόπως καί ή άγωγή έπηρεάζει μόνον, όταν εκεί
νος ό όποιος τήν προσφέρει, άγαπάται ύπό τοϋ διαπαιδαγωγουμένου». Ούτως έξηγεΐται καί ή παιδαγωγική σημασία τής διαπαιδαγωγήσεως, τήν οποίαν προσφέρει,
ή καλή μάννα στά παιδιά της καί τίποτε δέν ζητεί διά τον έαυτόν της».
« ’Αλλά δυστυχώς ΰπάρχουσι καί παιδαγωγοί δυσάρεστοι διά τούς τρόπους,
των, άνθρωποι έχοντες πρόσωπον συνοφρυωμένον, μέ συναναστροφήν άποκρουστικήν, κακής διαθέσεως, άνίκανοι νά εΐπωσι μίαν χαριτολογίαν, θά έλεγέ τις δτι α ί
Χάριτες άπέστρεψαν κατά τήν γέννησίν των άπ’ αυτών τό πρόσωπόν των. Ά λ λ ’
δμως εις τοιούτους άνθρώπους παραδίδομεν προς διαπαιδαγώγησιν τήν νεολαίαν,
νομίζοντες έσφαλμένως δτι τό σοβαρόν των πρόσωπον άποδεικνύει παιδαγωγόνάνεπίληπτον καί ικανόν. Ά λ λ ’ δμως έχομεν άδικον νά έμπιστευώμεθα εις τήν έξωτερικήν μορφήν τοϋ σοβαρού άνθρώπου. Διότι οί τοιοϋτοι δυσάρεστοι τύποι είναι
δήμιοι διά τήν μόρφωσιν όμαλοϋ παιδικού χαρακτήρος, έμπνέοντες μόνον τρόμον
εις τά παιδία. Τό πρώτον, τό όποιον πρέπει νά έπιτύχουν οί παιδαγωγοί, είναι ή
άγάπη. ’Ολίγον κατ’ ολίγον έρχεται ούχί ό βλαπτικός τρόμος, άλλά τό σέβας, δπερ·
μόνον επιτυγχάνει καί ώφελεϊ».
Έπαναλαμβάνομεν. ’Αληθώς τό μέγα μυστικόν τής επιτυχίας τών δικαστη
ρίων άνηλίκων είναι ή άγάπη.
«Διά τής άγάπης, ήτις τά πάντα στέγει, τά πάντα ελπίζει, τά πάντα ύπομένει. Διά τής άγάπης, ήτις ουδέποτε έκπίπτει».
ΥΙΙΙ. Παρέκβασις.
Πλησιάζων εις τό πέρας τής ομιλίας μου θεωρώ καθήκον μου τήν στιγμήν
ταύτην νά προβώ εις μίαν όφειλομένην παρέκβασιν καί ώς Έλλην καί ώς άνθρωπος.
"Εχει καί ή Ε λλάς προσωπικότητας ώς έκεϊνος ό ύπέροχος Βενιαμίν Λίνδσεϋ. Τό
λέγω μετά συγκινήσεως. Μεταξύ τών ακροατών τής σημερινής ομιλίας μου άκρι
βώς παρακάθηται μία Ελληνική Χριστιανική φυσιογνωμία, ήτις, κατ’ εμέ κριτήν,
αποτελεί έτι ύπεροχωτέραν μορφήν έκείνου, ό Αίδεσιμώτατος Πατήρ 'Ιερεύς κ. Γεώρ
γιος Πειρουνάκις, ιερουργών έν Έλευσΐνι. Ώ ς πνεύμα, ώς ψυχή καί ώς δράσις
κορυφαίος καί θρύλος.
Μία άλλη χώρα, έάν είχε τήν ευτυχίαν νά διαθέτη τοιοΰτον ύψίστης πνοής
άνδρα, θά άνήγειρε προς τιμήν του άγαλμα, θά άφιέρωνε ένθουσιώδη άρθρα δ(* αυτόν,
θά έπεδείκνυε μεθ’ ύπερηφανείας κινηματογραφικάς ταινίας άναφερομένας εις τήν
ύπέροχον δράσιν του.
IX. ’Επίλογος.
Νΰν έπιθυμώ νά άναφερθώ εις τήν άνάγκην τής συνεργασίας τής ήθικώς ύγιοΰς
καί ήθικώς έπιλέκτου κοινωνίας μετά τοϋ δικαστηρίου άνηλίκων, δπερ συνιστα έργον·
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π ίσ τ ε ω ς κ α ί ά γ ά π η ς. "Ανθρωποι καλ^τύνης, άνδρες καί γυναίκες, γέροντες,
ώριμοι καί νέοι, οίονδήποτε έπάγγελμα καί αν άσκήτε, οΐανδήποτε μόρφωσιν, καί
έάν κέκτησθε, εις οΐανδήποτε κοινωνικήν καί οικονομικήν τάξιν καί έάν άνήκητε,
άνθρωποι καλωσύνης, συναισθανθήτε τον θεσμόν των δικαστηρίων άνηλίκων ως ίδικόν Σας. Καί άγαπήσατε αυτόν καί άφοσιωθήτε καί εις αυτόν.'Ο δικαστής άνηλί
κων είναι ό Φύλαξ "Αγγελος των τέκνων Σας.Περιβάλλατε αυτόν καί τό έπιτελεΐον
του, έπιτελεΐον άνθρώπων της καλωσύνης, μέ έμπιστοσύνην καί μέ τιμήν. Καί υπο
στηρίξατε τό έργον του πάση δυνάμει καί πάσαις θύσίαις. Συνεργαζόμενοι μετά τοϋ·
δικαστηρίου άνηλίκων τίθεσθε εις τήν 'Υπηρεσίαν τής Ά γάπης. 'Ο παλμός τής κα
λωσύνης Σας, ας Σάς καλέση νά έλθητε πλησίον των έν ήθικώ κινδύνω τελούντων
παιδιών καί έφήβων, ΐνα γίνηται άρωγοί εις τάς δυσχερείς στιγμάς τής ζωής των
καί βοηθήσητε αυτούς νά άνεύρωσι τήν οδόν τής άληθοϋς κατ’ άρετήν ζωής. Ά ποβλέψατε εις τό εργον τής συνεργασίας μετά* τοϋ δικαστηρίου άνηλίκων ύπό τό φως
τής χριστιανικής άγάπης. Διά τής εμπράκτου συνδρομής τοϋ έργου αύτοϋ ή ζωή
Σας θά άναχθή εις ιερόν λειτούργημα καί θά άποκτήση νόημα, καί δή βαθύτατον
καί ώραιότατον. Μέ τήν συνεργασίαν αυτήν ή καλωσύνη τής ψυχής Σας θά άπο
κτήση περιεχόμενον, θά εύρη ωραίους καί άνωτέρους, θείας πνοής, προσανατολι
σμούς. Γίνεται φωτεινοί οδηγοί εις μίαν πολιτιστικήν προσπάθειαν άνεκτιμήτου άξίας. 'Η ζωή Σας θά γίνη ζωή πνοής Θεοΰ. Βοηθοΰντες τον δικαστήν άνηλί
κων βοηθεΐτε τήν κοινωνικήν συμφιλίωσιν καί τήν δημιουργίαν κοινωνίας άγάπης.
Σπείρατε τον καλόν σπόρον, ό όποιος δεν θά άργήση νά φέρη τούς ωραίους καρπούς
του. Έ ν τή όδώ τής τοιαύτης συνεργασίας διανοίγεται πλέον ενώπιον 'Υμών ή θύρα
τής έμπράκρου άγάπης καί έστέ βέβαιοι δτι ή εύτυχία θά οίκήση έν τή ψυχή
'Υμών, δτι «ή Βασιλεία τοϋ Θεοϋ έντός 'Υμών έστί» (Αουκ. κεφ. ζ' 21).
ΤΕΛΟΣ

Τά "ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ,, εύχονται
εις τούς συνδρομητάς των Καλά Χρι
στούγεννα καί Εύτυχές τό άνατέλλον
Νέον "Ετος 1956.
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IV .—Τά είδικώ τερα προβλήματα. ( “Εθιμον—Αναλογία—‘Ε ρμηνεία).
*

* *
ΙΥ. Τά είδικώτερα προβλήματα.
^
1.
’Έθιμον. Εισερχόμενοι ήδη εις την έπί μέρους ειδικήν τοϋ άξιώματ
άνάπτυξιν παρατηροϋμεν τά έξης: Διά τής είρημένης αρχής έπιδιώκεται ού μόνον
ό περιορισμός των καταχρήσεων τής δικαστικής έξουσίας, άλλά καί τής νομοθε
τικής τοιαύτης. Διότι ό μέν δικαστής δεν δύναται νά έπιβάλη ποινήν, έάν προηγου
μένως νόμος τις δέν ώρισε ταύτην, ό δέ νομοθέτης δέν δύναται νά θέσπιση νόμον
μέ άναδρομικήν ΐσχύν, ουδέ τοιοϋτον προβλέποντα έντελώς άορίστους ποινάς.
—Περαιτέρω έκ τής αρχής ταύτης, έπεται ότι οϋτε τό έθιμον, ούτε ή άναλογία (περιορισμός τοϋ δικαστοΰ έτερος) δύνανται νά χρησιμεύσωσιν ώς πήγα! κα
νόνων προς θεμελίωσιν ή έπαύξησιν τοϋ άξιοποίνου. Περί τούτου ούδεμία άμφιβολία υπάρχει, όμοφώνως δέ γίνεται δεκτόν, ότι μόνον ό νόμος καί δή ό γραπτός τοιοΰτος (lex scrip ta) άποτελεΐ πηγήν δικαίου , προς θεμελίωσιν ή έπαύξησιν τοϋ άξιοποίνου. Λέγοντες δ’ έν προκειμένω νόμον δέν νοοΰμεν τοΰτον, ύπό τήν στενήν τοϋ
όρου έννοιαν, άλλά καί τά νομοθετικά διατάγματα, τά έκδιδόμενα κατά νομοθετικήν
έξουσιοδότησιν συμφώνως τω άρθρω 35 τοϋ παρ’ ήμΐν ίσχύοντος Συντάγματος, ώς
έπίσης καί τάς άστυνομικάς διατάξεις, τάς έκδιδομένας, ύπό των έκάστοτε άρμοδίων
καί έπί τή βάσει νόμων, τέλος δέ (πολλω μάλλον) καί τό Σύνταγμα.
Έλέχθη άνωτέρω, ότι έν ούδεμιά περιπτώσει δύναται νά έπιβληθή ποινή βάσει
εθίμου. Έρωτάται όμως" δύναται τό έθιμον νά καταργήση ποινικόν νόμον, άφοΰ μία
τοιαύτη κατάργησις, δέν άποτελεΐ επιβολήν ποινής, ήτις καί μόνον είναι άπηγορευμένη .δυνάμει τοϋ ύπό έξέτασιν θεμελιώδους άξιώματο-ς n.C.n.p.s.l., ή μήπως οίαδήποτε τοιαύτη δι’ έθίμου κατάργησις έν τω ποινικω δικαίω, δέν είναι νοητή; Έ πί
τοϋ προκειμένου ή θεωρητικώς παρ’ ήμΐν κρατούσα άποψις, δέχεται ότι τοΰτο είναι
δυνατόν, καθ’ όσον δέν άντίκειται εις τήν άρχήν. Ά λλά τοΰτο θεωρητικήν μόνον
έχει άξίαν, καθ’ όσον ήδη, δυνάμει τής διατάξεως τοϋ άρθρου 2 τοϋ Ν.Δ. τής 7 /5 /46
«Περί άποκαταστάσεως τοϋ Α.Κ. κλπ.» ρητώς ορίζεται ότι τό έθιμον δέν καταργεί
νόμον.
Έ ν τούτοις όμως καί διά τό Ποινικόν δίκαιον ή άξια τοϋ έθίμου δέν στερείται
οίασδήποτε σημασίας. Διότι έν αϊς περιπτώσεσιν αυτός ό ποινικός νόμος δέν προσδιο
ρίζει επακριβώς ώρισμένας έννοιας, τότε προς περαιτέρω προσδιορισμόν τούτων,
άναμφισβητήτως θά ληφθή ύπ’ οψιν τό έθιμον καί δή υφ’ ήν τοΰτο έμφανίζεται έν
νοιαν, εις άλλον ή άλλους κλάδους τοϋ δικαίου
Οΰτω λ.χ. οί όροι «άσελγής πράξις» Π.Κ. 337», «άκόλαστος πραξις» Π.Κ.
353, «ξένον πράγμα» Π.Κ. 372 έπ. «τιμή, ή ύπόληψις» Π.Κ. 361 καί 362 «πράγμα
ιδιαιτέρως μεγάλης άξίας», Π.Κ.377 καί 387 «άπειλή σπουδαίου καί άμέσου κιν
δύνου» Π.Κ. 336 καί 337 κλπ. θά έρμηνευθοΰν καί θά έκτιμηθοΰν συμφώνως προς τά
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έθυμικά δεδομένα, ή τά έν τώ άστικώ δικαίω κρατούντα κλπ. Εις τάς περιπτώσεις
λοιπόν ταύτας ό δικαστής, διά να έρμηνεύση τά διάφορα στοιχεία τοϋ άδικήματος,
έχει άνάγκην των πορισμάτων άλλων κλάδων τοϋ δικαίου, άλλων ένίοτε έπιστημών
καί τέλος ιδιαιτέρων γνώσεων σχετιζομένων μέ ώρισμένας εθιμικός έκτιμήμήσεις καί μέ τάς έκάστοτε καί έκασταχοΰ κρατούσας άντιλήψείς πολιτισμού, αίτινες καί ίσχύορν καθ’ δν χρόνον καλείται ουτος ν’ άποφανθή. Αυτά είναι τά καλού
μενα μή αληθή κενά τοϋ δικαίου, ήτοι έκεΐνα, άτινα συνίστανται, εις τό δτι
ήθελημένως ό νομοθέτης παραπέμπει τον δικαστήν προς πλήρωσίν των εις έννοιας
άλλων κλάδων τοϋ δικαίου ή έξωνομικάς τοιαύτας (λ.χ. συνουσία, άσελγής πράξις)
ή καί είς έθιμον.
2. ’Αναλογία. Έλέχθη άνωτέρω, δτι λόγω τής ισχύος τοϋ αξιώματος
έκτος τοϋ εθίμου καί ή άναλογία, δεν δύναται νά χρησιμεύση, ώς πηγή κανόνων,
προς θεμελίωσιν ή έπαύξησιν τοϋ άξιοποίνου. Ά ντιθέτως ούδεμία δύναται νά γεννηθή αμφιβολία, δτι είναι επιτρεπτή αυτή προς κατάλυσιν ή μείωσιν τοϋ άξιοποίνου.
Ουτω λ.χ. εις τάς κάτωθι περιπτώσεις Α. Κατά τό άρθρον 343 Π.Κ. ό δημόσιος
υπάλληλος δστις ενεργεί άσελγή πράξιν, μετά προσώπου τελοϋντος έν υπηρεσιακή
έξ αΰτοΰ έξαρτήσει, καταχρώμενος τής τοιαύτης σχέσεως, τιμωρείται διά φυλακίσεως. ’Εάν τώρα ή σχέσις έξαρτήσεως πηγάζη ούχί έκ δημοσίας, άλλ’ έξ ιδιωτικής
υπηρεσίας-, δέν έπιτρέπεται νά έφαρμοσθή καί διά τήν περίπτωσιν ταύτην, κατ’
άνάλογον έφαρμογήν ή προκειμένη διάταξις, καθ’ δσον μία τοιαύτη λύσις θά εΐχεν
ώς συνέπειαν παράβασιν τής άρχής. Ά ντιθέτως Β. Δεκτική άναλόγου έφαρμογής
είναι ή διάταξις τής § 5 τοϋ άρθρου 304 Π.Κ. (περιπτώσεις ήθικώς ένδεδειγμένης
άμβλώσεως) καί είς τήν περίπτωσιν τής άπατηλής έπιτεύξεως συνουσίας τοϋ άρθρου
341 Π.Κ. (·).
3. 'Ερμηνεία. 'Η άναλογία δμως δέν πρέπει νά συγχέηται προς τήν καλουμένην διασταλτικήν έρμηνείαν. Διότι ώς γνωστόν οί δροι «άνάλογος έφαρμογή»
καί «διασταλτική έρμηνεία» είναι μέν παρεμφερείς, δέν ταυτίζονται δμως. Καθ’
δσον διασταλτική μέν έρμηνεία υπάρχει, έν αίς περιπτώσεσΐν ό νομοθέτης όρθώς
μέν έσκέφθη, ήστόχησεν δμως περί τήν έκλογήν των καταλλήλων λέξεων προς διατύπωσιν τοϋ νόμου, έν ω περί άναλογίας όμιλοϋμεν, είς τάς περιπτώσεις έκείνας,
καθ’ άς ούτος δ,τι έσκέφθη καλώς τό διετύπωσεν, άλλ’ ή σκέψις του ΰπήρξεν άτελής.
’Επί τοϋ προκειμένου καί δή οσάκις πρόκειται περί διασταλτικής ερμηνείας, κατ’
άντίθεσιν προς δ,τι συμβαίνει μέ τό έθιμον καί τήν άναλογίαν, αυτή είναι ένδεδειγμένη
είς πάσαν περίπτωσιν, διότι δι’ αυτής έπιδιώκεται ή έπίτευξις άποδόσεως τοϋ άληθοϋς νοήματος συγκεκριμένης τίνος ποινικής διατάξεως, χωρίς καί νά θεμελιοΰται
κατ’ αύτόν τον τρόπον άξιόποινον κατά παράβασιν τής άρχής. Διαφωτιστικόν έπί τοϋ
προκειμένου είναι τό έξής παράδειγμα: ό Κώδιξ είς τό άρθρον 13 αύτοΰ χρησιμο
ποιεί τον δρον «υπάλληλος» καθορίζει δέ γενικώτερον τίνες δέον νά λογίζωνται, ώς
υπάλληλοι. Ά ντιθέτως είς τά άρθρα 247 καί 343 τοϋ αύτοΰ Κώδικος γίνεται χρήσις
τοϋ δρου «δημόσιος υπάλληλος». Έρωτάται λοιπόν διά τοϋ τελευταίου αύτοΰ δρου
του ό νόμος νοεί τον stricto sensu δημόσιον υπάλληλον, ή τον υπάλληλον γενικώς
ύφ’ ήν έννοιαν έκλαμβάνει τοΰτον είς τό άρθρον 13 αύτοΰ; Όρθώτερον είναι νά εΐ6. Περί τοϋ ότι ή κατ’ άναλογίαν έφαρμογή είναι επιτρεπτή, όταν διά ταύτης δέν πρό
κειται νά παραβιασθή ή αρχή n. c. n. ρ. s. 1. σχεδόν πάντες οί παρ’ ήμών συγγραφείς είναι
σόμφωνοι. Ούτως οί αείμνηστοι καθηγηταί Κ. Ράλλης, Ήλιόπουλος, Τζωρτζόπουλος καί οί
σύγχρονοι κ. κ. Χωραφάς καί Γάφος. Ά ντιθέτως κατ’ άλλους (ελάχιστους) ή άναλογική έρ
μηνεία, άπαγορεύεται άπολύτως, τόσον όταν πρόκειται νά χειροτερεύση τήν θέσιν τοϋ τατηγορουμένου, όσον καί όταν αΰτη πρόκειται νά άγάγη είς έπιεικεστέραν διά τόν κατηγορούμενον
γνώμην. ’Απαγορεύεται δηλ. ή analogia in malam partem καί in bonam partem , διότι κατ’
αύτούς είναι σαφής καί άπόλυτος τόσον ή σχετική διάταξις τοϋ Συντάγματος, δσον καί τό έρμηνευόμενον άρθρον τοϋ Ποιν. Κώδικος. (Ουτω παρ’ ήμΐν Στάϊκος σελ. 17.—'Ομοίως Liszt).
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πωμεν, ότι ή καταφατική άπάντησις κατά διασταλτικήν ερμηνείαν, είναι ή προσή
κουσα. Διότι έκ τοϋ δλου πνεύματος των γενικών αρχών τοΰ Κώδικος συνάγεται ότι
οί δροι είναι ταυτόσημοι, οδτω δέ δεν θίγεται καί ή έξεταζομένη αρχή. Συνεπώς
περιπτώσεως συντρεχούσης είναι δυνατόν να τιμωρηθή κατά τάς διατάξεις τών άρ
θρων 247 καί 343 καί ό ύπάλληλος τοϋ νομικού προσώπου (οΐον Τραπέζης, Πανε
πιστημίου κ λπ .) ως επίσης καί ό Δημοτικός ή Κοινοτικός τοιοΰτος (7).
"Ηδη έρωτάται- τί ρητέον, δσον αφορά τήν περαιτέρω έρμηνείαν τών επ ί
μέρους διατάξεων τών Ποινικών νόμων; Παλαιότερον συγγραφείς τινές στενώς έξηγοΰντες τό θεμελιώδες άξίωμα, ύπεστήριξαν τον άποκλεισμόν πάσης έρμηνείας, άπό
τό πεδίον τοϋ Ποινικοΰ δικαίου. Ουτω καί ό Βαυαρικός Κώδιξ τοΰ 1813, οδτινος
αί σχετικαί διατάξεις άνήκουν εις τά ιστορικά περίεργα, διότι δι’ αύτών άπηγορεύθη
οίαδήποτε έπ’ αύτοΰ έρμηνεία, ώς ερμηνευτικόν δέ βοήθημα έδέχθη τάς έπισήμους
έπ’ αύτοΰ γενομένας έρμηνευτικάς παρατηρήσεις καί μόνον. Αί άπόψεις αύται βε
βαίως σήμερον παρ’ ούδενός είναι δυνατόν νά υίοθετηθοΰν. Διότι δπως καί οί άλλοι
κλάδοι τοΰ δικαίου ουτω καί τό Ποινικόν δίκαιον χρήζει έρμηνείας, έφ’ δσον βεβαίως
διά τής έρμηνείας δέν θίγεται ή βασική υπό έξέτασιν θεμελιώδης αρχή. Είδικώτερον
καί διά τήν έρμηνείαν τών ποινικών νόμων ισχύουν κατά βάσιν αί αύταί γενικαί άρχαί,
αίτινες καί εις πάντα κλάδον τοΰ Δικαίου. Οδτω πως λοιπόν ό έρμηνευτής τοΰ Ποιν.
νόμου, άρχεται χρησιμοποιών τήν γραμματικήν έρμηνείαν, εις ήν δέ περίπτωσιν
τό έκ ταύτης άποτέλεσμα δέν είναι ικανοποιητικόν, άναζητεϊ τήν έννοιαν αύτοΰ διά
τής λογικής έρμηνείας ήτοι τής διά τών κανόνων τής λογικής καί τοΰ όρθώς
σκέπτεσθαι πραγματοποιουμένης. Ώ ς δμως είναι γνωστόν, ή γραμματική καί λο
γική έρμηνεία δέν είναι δύο διάφοροι άλλήλων έργασίαι, άλλά δύο σ τ ά δ ι α μιας
καί τής αύτής εργασίας. 'Ο έρμηνευτής λοιπόν μή έπαναπευόμενος, εις τό πόρισμα
τής γραμματικής έρμηνείας, υποβάλλει τοΰτο καί υπό τήν κριτικήν τής λογικής βάσανον.
Ά λλά χωρών έτι περαιτέρω καί διά τής καλουμένης ιστορικής μεθόδου,
ήτοι τής άναζητήσεως*τής 'Ιστορικής έξελίξεως τοΰ νόμου, άπό τής έμφανίσεώς του
μέχρι καί τής τελικής αύτοΰ διατυπώσεως (συζ. έπιτροπών, αίτιολ. εκθέσεις,
σχέδια, είσηγητικαί έκθέσεις κ λπ .) επιζητεί ν’ άνεύρη τήν άληθή τοΰ νομοθέτου
βούλησιν.
Τέλος πάλιν έρωτάται" δύναται νά χωρήση έτι περαιτέρω ό δικαστής, προς
έξακρίβωσιν τοΰ νοήματος τοΰ νόμου χρησιμοποιών προς τοΰτο τήν καλουμένην
τελολογικήν έρμηνείαν; Καί ή επί τοΰ προκειμένου άπάντησις είναι, δτι τελο
λογική έρευνα δέν δύναται νά χρησιμοποιηθή προς θεμελίωσιν ή έπαύξησιν τής ποι
νής. Ά λλά καί ή άντίθετος υποστηρίζεται έκδοχή.
Κατά τούς οπαδούς τής τελευταίας άπόψεως, ό έπιδιωκόμενος σκοπός τοΰ
νόμου (ratio legis) έν τώ δικαίω γενικώς άναζητεϊται καί διά τής τελολογικής έρεύνης. Τής έρεύνης τ.έ., καθ’ ήν ό νομικός δέν άρκεΐται μόνον, εις τό έκ τής κατανοήσεως τών λέξεων καί τών φράσεων πόρισμα, άλλά τείνει εις τήν όσον οΐοντε πληρεστέραν σύλληψιν τοΰ νοήματος τοΰ νόμου. Κατά ταΰτα λοιπόν δύναται ό δικαστής
έπί τή βάσει τών δεδομένων τούτων, νά θεμελιώση ή έπαυξήση τό άξιόποινον, έν
συγκεκριμένη τ ιν ί π εριπ τώ σει, πειθόμενος ότι ή τοιαύτη άπόφασίς του, είναι
σύμφωνος προς τήν άληθή έννοιαν τής έρμηνευομένης διατάξεως. Ουτω λ.χ. διά
τής τοιαύτης έρμηνείας δύναται νά όδηγηθή ό δικαστής εις τήν εκδοχήν, ότι ώς ΐδιοποίησις π.χ. ξένου κινητοΰ πράγματος νοείται ούχί μόνον ή διά τής άφαιρέσεως
έξουσίασις αύτοΰ, άλλά καί ή ένσωμάτωσις τοΰ πράγματος εις τήν περιουσίαν τοΰ
δράστου, εις τρόπον ώστε νά δύναται οδτος νά εκμεταλλεύεται τό πράγμα κατά τρό(7) "Ιδε σχετικώς καί Χωραφα «Έλλην. Ποιν. Δίκαιον» 1952 σ. 41.
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πον άπόλυτον. Καθ’ δμοιον τρόπον και αί περί τύπου διατάξεις δυνατόν να έφαρμοσθώσιν εις τάς περιπτώσεις των διά τοϋ κινηματογράφου έξυβρίσεων ή δυσφημήσεων κλπ. 'Η άποψις αυτή ήτις δίδει λύσιν ιδία εις τό μεγίστης θεωρητικώς καί
πρακτικώς σπουδαιότητος ζήτημά τοϋ κολασμού τής κλοπής χρήσεως, έδιδάχθη
παρ’ ήμϊν τό πρώτον ύπό τοϋ Καθηγητοϋ κ. Χωραφά (8), έγένετο δέ εσχάτως άποδεκτή ύπό τής νομολογίας των δικαστηρίων μας. Οΰτω καθ’ ά είναι γνωστόν τα
δικαστήρια καθημερινώς καταδικάζουν έπί κλοπή νεαρά προπάντων άτομα, τά όποια
χάριν παιδιάς έπιβαίνουν ξένων αύτοκινήτων, άτινα καί έγκαταλείπουν άφ’ οδ δια
σκεδάσουν. Περί του έάν δμως ή λύσις αυτή εύσταθή άπό θεωρητικής άπόψεως
υπάρχει άμφισβήτησις. Τό ζήτημα έχει μεγίστην σημασίαν, δι’ δ καί έπ’ αύτοϋ θά
άφιερώσωμεν ειδικήν μελέτην ή θά άσχοληθώμεν ιδιαιτέρως κατά τήν άνάπτυξίν
τών περί κλοπής διατάξεων του Ποιν. Κώδικος.
Συμπληροϋντες ήδη τάς περί έρμηνείας έν τώ Ποιν. δικαίω άρχάς, παρατηροϋμεν καί τό έξής. Εις τό Ποιν. δίκαιον κατ’ άντίθεσιν προς τούς άλλους κλάδους
αύτοϋ, περιπτώσεων συντρεχουσών, πρέπει νά έφαρμόζηται ή περιοριστική έρμηνεία,
άντί τής εύρείας τοιαύτης. Τοΰτο σημαίνει δτι οσάκις εύρισκόμεθα ένώπιον διατάξεως, ήτις δύναται νά έρμηνευθή κατά δύο άντιλήψεις έξ ίσου ίσχυράς, διατάξεως
δηλ. ή έννοια τής οποίας είναι άμφίβολος, τότε δέον νά προτιμαται ή εύνοϊκωτέρα,
διά τον κατηγορούμενον έκ τής έρμηνείας προκύπτουσα γνώμη (In dubio mitius
ή pro m itiore). 'Ο δρος ουτος in dubio m itius δέν πρέπει νά συγχέεται προς τον
τόιοϋτον in dubio pro reo, δικονομικήςδντα φύσεως. Λέγοντες in dubio pro reo, έννοοΰμεν δτι οσάκις ό δικαστής άμφιβάλλη οπωσδήποτε περί τής ένοχής τοϋ κατη
γορουμένου, πρέπει ν’ άποφανθή υπέρ τής άπαλλαγής του. ’Άλλως (παρεμφερές
τοΰτο) προτιμωτέρα ή άπαλλαγή 99 ένοχων, άπό τήν καταδίκην ένός έστω άθώου.
—Ώμιλήσαμεν άνωτέρω περί τής γραμματικής, λογικής, ιστορικής καί τελο
λογικής έρμηνείας. Αί έρμηνεΐαι αδται, ώς γνωστόν έν τώ συνόλω των, άποτελοΰν
τήν καλουμένην έπιστημονικήν έρμηνείαν. ’Εκτός δμως ταύτης εις τό δίκαιον γε
νικώς ύφίσταται καί ή αύθεντική καλουμένη έρμηνεία. Είναι δέ τοιαύτη ή γενομένη
ύπ’ αύτοϋ τοϋ νομοθέτου δι’έτέρου νόμου. Κατά τό άρθρον 26 τοϋ ίσχύοντος Συντάγ
ματος, ή αύθεντική έρμηνεία τών νόμων άνήκει εις τήν Νομοθετικήν έξουσίαν. Τοΰτο
άποτελεΐ έφαρμογήν τής γνωστής έπιστημονικής άρχής «ejus est legem interpretari cujus est contere» δηλ. «είς έκεΐνον άνήκει ή αύθεντική έρμηνεία τοϋ νόμου,
εις δν άνήκει καί ή έκδοσις αύτοϋ». 'Η αυθεντική έρμηνεία γενομένη διά νόμου, είναι
υποχρεωτική διά τον δικαστήν, έστω καί άν, προφανώς, παρερμηνεύη τοϋτον. 'Ο
δικαστής έπομένως θά δεχθή ώς άληθή έννοιαν τοϋ νόμου, έκείνην, τήν οποίαν δίδει
ό έρμηνευτικός τοιοΰτος, άνεξαρτήτως τοϋ έάν ό ίδιος δέν πείθεται περί τής δρθότητος αύτοϋ. Περαιτέρω, ό έρμηνευτικός νόμος διαφέρει άπό τούς άλλους νόμους,
διότι έκ τής φύσεως αύτοϋ έχει άναδρομικήν δύναμιν. Καί ό έρμηνευόμενος δηλ.
νόμος καί ό έρμηνευτικός άποτελοΰν έν σώμα. Επομένως ό παλαιός θεωρείται έξ
ύπαρχής ίσχύσας μέ τήν έννοιαν τήν οποίαν τοϋ δίδει ό έρμηνευτικός.
Καί ταΰτα μέν δσον άφορα τούς άλλους κλάδους τοϋ δικαίου. Συμβαίνει δμως
τό αύτό καί μέ τό Ποινικόν δίκαιον καί δή τό ούσιαστικόν τοιοΰτον; Ή έπί τοϋ
προκειμένου άπάντησις είναι πάντοτε ή ιδία. 'Η αυθεντική έρμηνεία είς νόμον ποινικοΰ περιεχομένου άπαγορεύεται άπολύτως, οσάκις διά ταύτης δύναται νά παραβιασθή ή άρχή n. cr. η. ρ. s. 1. Ά τιθέτω ς έπιτρέπεται τοιαύτη, έν αΐς περιπτώσεσι
δι’ αύτής δέν θεμελιοΰται, άλλά καταργεΐται ή μειοΰται τό άξιόποινον. Είδικώτερον:
α) Δέν δύναται νά ίσχύση έρμηνευτικός νόμος, δταν τό πρώτον δημιουργή έγκλήματα ή άπαγγέλλη ποινάς, μή προβλεπόμενα ύπό τοϋ αύθεντικώς έρμηνευομένου
(8) ”Ι8ε Χωραφα «Έλλην. Ποιν. Δίκαιον» 1952 σ. 42.
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νόμου, β) όταν ό έρμηνευτικός νόμος έπαυξάνη (εις έκτασιν, είδος καί μέτρον)
τήν ποινήν, ήν ήπείλει ό αύθεντικώς έρμηνευθείς, αυτή δεν δύναται νά έχη εφαρμογήν
διά τάς προ αύτοϋ (του ερμηνευτικού) τελεσθείσας πράξεις καί γ ) όταν ό έρμηνευτικός θεσπίζη παρεπομένας ποινάς, ένώ τοιαύτας δέν εθέσιΐιζεν, ουδέ προέβλεπεν ό
αύθεντικώς έρμηνευθείς^ ό πρώτος τούτων δέν είναι δυνατόν νά έφαρμοσθή επί πρά
ξεων προ τής έκδόσεώς του τελεσθεισών. Ά ντιθέτως έφαρμόζεται ούτος: α ) όταν
δέν θεωρή ώς έγκλήματα, ώρισμένας πράξεις ή παραλείψεις, αΐτινες έθεωροϋντο ώς
τοιαϋτα, ύπό τήν ίσχύν τοϋ έρμηνευομένου, β) όταν μειοϊ (κατ’ έκτασιν, είδος καί
μέτρον) τήν ποινήν, ήν προέβλεπεν ό έρμηνευόμενος καί γ ) όταν δέν άπειλή παρεπο
μένας ποινάς, διά τά αύτά έγκλήματα, δι’ ά ήπείλει τοιαύτας ό αύθεντικώς έρμηνευ
θείς νόμος (ϊδε καί Στάϊκον σελ. 19 έ π .).
—Τό γράμμα τοϋ νόμου ούδέποτε δύναται νά διορθωθή ύπό τοϋ έρμηνευτοϋ,
μέ τήν δικαιολογίαν, ότι οφείλεται εις συντακτικήν παραδρομήν.Τυχόν παραδρομαί
κατά τήν σύνταξιν τών νόμων δύνανται νά διορθωθούν μόνον νομοθετικώς. Τυπο
γραφικά όμως λάθη παρεμπεσόντα κατά τήν δημοσίευσιν τοϋ νόμου, διορθοϋνται
ύπό του έρμηνευτοϋ άνευ διατυπώσεων. Συνήθως άκολουθεϊ άναδημοσίευσις.
Έλέχθη άνωτέρω, ότι ώς νόμος δέον νά λογίζηται καί τό Σύνταγμα, αί Συντακτικαί πράξεις, οί Νόμοι καί τά Νομοθετικά Διατάγματα τά κατ’ έξουσιοδότησιν
νόμου έκδιδόμενα, ώς επίσης καί αί Άστυνομικαί διατάξεις. 'Ο δικαστής εις πάσαν
περίπτωσιν, ού μόνον δικαιούται, άλλά καί ύποχρεοΰται νά έξετάζη τήν συνταγμα
τικότητα αύτών, νά μή έφαρμόζη δέ πάντα νόμον άντισυνταγματικόν. Εΐδικώτερον
δέ, όσον άφορα τάς άστυνομικάς διατάξεις, δέν έρευνα μόνον κατά πόσον τό περιεχόμενον αύτών προσάδει προς τό Σύνταγμα, άλλ’ ύποχρεωτικώς έρευνα περαιτέρω
κατά πόσον ύφίσταται νόμος παρέχων έξουσιοδότησιν, προς τήν οίκείαν άστυνομικήν
αρχήν προς έ'κδοσιν αύτών, καθώς καί τά όρια τής έξουσιοδοτήσεως ταύτης.
(Συνεχίζεται)
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΑΛΙΤΣΑ ΠΟΥ ΕΚΛΕΨΕ ΕΒΓΗΚΕΝ ΕΝΑΣ
ΤΕΡΑΣΤΙΟΣ ΠΥΘΩΝ ΚΑΙ ΕΤΥΑΙΧΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ
(Έ χ τής Έφημερίδος «Καθημερινή» τής 7-11-55)

Ή ’Αστυνομία τοϋ Χάγκερστάουν τής Μαίρυλαντ άνεκοίνωσεν ότι ολό
κληρον ’Αστυνομικόν Τμήμα άνεστατώθη άπό δύο άλλεπάλληλα τηλεφωνή
ματα. Τό πρώτον προήρχετο άπό τον γνωστόν θηριοδαμαστήν Χάρρυ ’Άλμπακερ, ό όποιος έπληροφόρει τήν ’Αστυνομίαν ότι άγνωστοι τοϋ είχον κλέψει
άπό τό οπίσθιον κάθισμα τοϋ αύτοκινήτου του μίαν βαλίτζαν περιέχουσαν εν α
*έξημερωμένον...πύθωνα μήκους 5 μέτρων!
Μόλις όμως ό Άρχιφύλαξ τής ύπηρεσίας έπανετοποθέτησε τό άκουστικόν καί προτοΰ άκόμη συνέλθη άπό τήν πρώτον έκπληξιν, άλλο τηλεφώνημα
τοϋ άνέφερεν ότι άπεγνωσμέναι φωναί άγωνίας άκούονται άπό κάποιο διαμέ
ρισμα έκεΐ πλησίον καί ό άγνωστος έζήτει τήν έπέμβασιν τής ’Αστυνομίας.
Φαντασθήτε όμως τήν έκπληξιν τών άστυνομικών όταν κατέφθασαν εις τό
άναφερθέν διαμέρισμα καί παρεβίασάν τήν πόρταν του. 'Ένας πελώριος πύθων
εύρίσκετο έπί τοϋ δαπέδου περιτυλιγμένος εις τό σώμα ένός ανθρώπου καί
άνικάνου νά άμυνθή ! ΤΗτο ό κλέψας τήν βαλίτζαν τοϋ ’Άλμπακερ.
’Επειδή όμως, ώς διεπίστωσαν οί άστυνομικοί, είναι πολύ δύσκολον νά...
συνεννοηθή κανείς μέ ένα φίδι όταν δέν ξεύρη τήν γλώσσαν του, ειδοποίησαν
τον θηριοδαμαστήν, ό όποιος καί διέταξε τό έρπετόν νά.,.παραδώση τον λωπο
δύτην εις τήν δικαιοσύνην.

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)
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13. Σύστημα Ά μπερτήην (Σκωτίας).

·

’Αντί νά προσπαθούν νά «στριμώξουν» τον διωκόμενον ή νά τρυπήσουν τά
«λάστιχα» τοϋ αυτοκινήτου του μέ πυροβολισμούς, τό παρακολουθούν απλώς έκ
μικράς άποστάσεως. Έάν άρνηθή νά σταματήση δεν κάνουν καμμιά προσπάθεια
νά τό προσπεράσουν άλλά τό άκολουθοΰν ώστε οί διωκόμενοι ν’ άντιλαμβάνωνται διά
τοϋ κατόπτρου τοϋ όδηγοΰ τήν παρουσίαν τοϋ άστυνομικοϋ αυτοκινήτου εις κάθε
στιγμήν. Τό άστυνομικόν όχημα έλαττώνει ή αυξάνει ταχύτητα άναλόγως της ταχύτητος τοϋ αύτοκινήτου τών διωκομένων καί άποβλέπει πάντοτε εις τήν σενεχή
καί έκ μικράς άποστάσεως παρακολούθησιν τοϋ δευτέρου. ’Αργά ή γρήγορα ό διω
κόμενος χάνει τήν ψυχραιμίαν του καί τότε ή παραδίδεται ή άναπτύσσει μεγάλην
ταχύτητα ένεκα τής όποιας συνήθως πίπτει θύμα αύτοκινητιστικοΰ δυστυχήματος.
Τό μόνο πού έ'χουν νά κάνουν οί διώκοντες άστυνομικοί είναι νά περισυλλέξουν
«τά κομμάτια» τοϋ έγκληματίου χωρίς αύτοί καί τό όχημά των νά διακινδυνεύση.
Βασικώς, ή χρησιμοποίησις μηχανοκινήτων μέσων είς τήν άστυνομικήν προ
σπάθειαν άπεσκόπει νά διευκολύνη τήν άντιμετώπισιν έγκληματιών χρησιμοποιούντων
τό αύτοκίνητον διά τούς έγκληματικούς των σκοπούς. Πλήν όμως αί Εξελίξεις είς
τήν άσύρματον τηλεπικοινωνίαν, ή τελειοποίησις τής «Αιθούσης Διοικήσεως» καί
ή εύρεϊα χρησιμοποίησις τών ’Αστυνομικών συστημάτων «συναγερμού» συνετέλεσαν ώστε αί μηχανοκίνητοι περιπολίαι (άστυν. αυτοκινήτων) νά έπιτελοΰν τό
ίδιον εργον όπως καί ό πεζός σκοπός άστυφύλαξ.
Μερικά ’Αστυνομικά Σώματα, ως τό τοϋ Άμπερντήην (Aberdeen) έχουν
συνδυάση τό σύστημα τών σκοπιών καί τό τοιοΰτον τής μηχανοκινήτου περιπολίας.
Κατά τό σύστημα Άμπερντήήν συγκροτούνται ομάδες άστυνομικών, έκάστη
τών οποίων έχει ίδιον όχημα. ’Αντί τού ένός άστυφύλακος ολόκληρος ή όμάς είναι
ύπεύθυνος διά τήν περιοχήν της ή οποία περιλαμβάνει άριθμόν σκοπιών. Τό όχημα
μεταφέρει τούς άστυφύλακας είς «τό σημεϊον» τών σκοπιών κατά τήν έναρξιν τής
ύπηρεσίας των καί τούς παραλαμβάνει μετά πάροδον ήμισείας περίου ώρας έξ άλ
λων «σημείων» αύτών. Έ ν τώ μεταξύ ό άστυφύλαξ έχει περιέλθει ώρισμένον τμήμα
τής σκοπιάς του πεζή. Κατά τον χρόνον αυτόν τό όχημα εύρίσκεται έν έπαφή μετά
τής αιθούσης Διοικήσεως τού ’Αρχηγείου καί λαμβάνει οότω ένδεχομένην έπείγουσαν κλήσιν διά παρέμβασιν. Τό σύστημα τούτο έχει τό πλεονέκτημα ότι μειώνει
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τήν μονοτονίαν της σκοπιάς, διά τής μετακινήσεως τοϋ σκοπού άστυφύλακος καί
εξασφαλίζει άστυνομικήν δύναμιν εις περίπτωσιν έκτάκτου άνάγκης, διότι είναι
γνωστή ή θέσις των έν υπηρεσία άστυνομικών καθ’ δλην την διάρκειαν τής υπηρε
σίας των.
Ή επιτυχία ή άποτυχία τοϋ συστήματος Άμπερντήην έξαρτάται άπό τό ύψος
τής έγκληματικότητος τής οΰτω καλυπτομένης περιοχής. Είς τό Λονδΐνον, έπι
παραδείγματι, δπου τά άστυνομικής σημασίας συμβάντα—άτινα δεν άποτελοϋν
άπαντα άδικήματα—είναι πάρα πολλά, δεκαπέντε περίπου τήν ώραν, τό άστυνομικόν
αύτοκίνητον δεν θά είχε χρόνον διά νά μεταφέρη τούς άστυφύλακας είς τά διάφορα
σημεία των σκοπιών τής περιοχής έκάστης «όμάδος» καί νά παραλάβη αυτούς άργότερον καί νά άντιμετωπίζη ταυτοχρόνως τάς κλήσεις διά παροχής άστυνομικής βοή
θειας. ’Εάν ό άριθμός των οχημάτων ηύξάνετο θά ήτο άπαραίτητος καί ή αΰξησις
τής άστυνομικής δυνάμεως. Εις έκ των κυριωτέρων άντικειμενικών σκοπών τοϋ
συστήματος, δηλαδή ή οικονομία άστυνομικής δυνάμεως θά παρέμενε άνεκπλήρωτος. ’Επί πλέον ό σκοπός άστυφύλαξ έχει μεγαλυτέραν ευχέρειαν νά παρατηρή
καί νά έξετάζη τήν σκοπιάν του άπό δ,τι ό έποχούμενος συνάδελφός του, έστω καί
άν ό τελευταίος κινείται μέ μικρά ταχύτητα. 'Ο σκοπός άστυφύλαξ ίσως δεν είναι
άπολύτως είς θέσιν νά συλλαμβάνη τούς έγκληματίας, άλλά είναι εξαιρετικόν προλη
πτικόν μέσον, διά ν’ άναγκάση τούς έκληματίας νά παραιτηθούν τής έκτελέσεως τών
εγκληματικών των σκοπών.
14. ‘ Ο περιορισμός τώ ν αρμοδιοτήτων τοϋ σκοπού άστυφύλακος.
Είναι ένα γενικόν παράπονον τών άστυνομικών τάξεως μιας πόλεως δτι ή
εργασία των μέ τήν πάροδον τοϋ χρόνου καθίσταται έπί μάλλον καί μάλλον μονό
τονος. Οί ειδικευμένοι είς τούς διαφόρους κλάδους τοϋ άστυνομικοΰ έργου χρησιμοποιοΰνται συχνότερον άπό δτι είς τό παρελθόν καί τοΰτο δίδει βάσιν είς τούς πρώτους
δτι έχουν καταστή άπλά άναφέροντα δργανα καί δεν είναι πλέον οί κύριοι έφαρμοσταί τοϋ νόμου. ‘Προ τής γενικεύσεως τής χρησιμοποιήσεως τών ειδικών, ό άστυ
φύλαξ, ό όποιος άνεκάλυπτε π.χ. διερρηγμένον κατάστημα, άντί ν’ άναφέρη τό
γεγονός είς τό Τμήμα του, προχωρούσε περαιτέρω καί διεπίστωνε τό τι έλαβε χώραν.
Σήμερον είς πολλά μεγάλα ’Αστυνομικά Σώματα καί είδικώτερον είς τήν Μητροπολιτικήν ’Αστυνομίαν, ή άποστολή τοϋ. άστυφύλακος είς μίαν περίπτωσιν ώς ή
προαναφερθεϊσα, λήγει άμα τή άφίξει τών ειδικών, δηλ. τών άστυνομικών άσφαλείας (C. I. D.). Δεν έχει παρά έλάχιστον χρόνον μεταξύ τής άναφοράς καί τής άφίξεως τών ειδικών τοϋ C. I. D. κατά τον όποιον θά συλλέξη δ,τι είναι δυνατόν νά
συλλεγή διά νά τό άναφέρη είς τούς τελευταίους καί μ’ αυτήν τήν άναφοράν έτελείωσεν ή έργασία του είς τήν περίπτωσιν αύτήν διά τήν οποίαν μόνον ενδεχομένως
νά κληθή ώς μάρτυς είς τό δικαστήριον.
15 . Ή σπουδαιότης τοϋ εν στολή ά σ τυφ ύλα κ ο ς καί καθήκοντα (γε
νικώς).
Τά παράπονα αυτά δικαιολογούνται μόνον δσον αφορά τήν εργασίαν τών
άστυνομικών άσφαλείας (C. I. D.) ή όποια είναι ένα μικρό μόνον μέρος τοϋ δλου
άστυνομικοΰ έργου. 'Ο έν στολή άστυνομικός φέρει είς τούς ώμους του τον υπόλοι
πον δγκον τών άστυνομικών καθηκόντων διά τά όποια δεν υπάρχουν ειδικοί καί διά
τήν έκτέλεσιν τών οποίων άπαιτεΐται υψηλόν φρόνημα καί εόφυία.
Θάνατοι έκ φυσικής αιτίας, γεννήσεις, δυστυχήματα, φιλονικίαι τών πολιτών,
συμβουλαί προς αυτούς δι’ ώρισμένας περιπτώσεις καί γενικώς ένα πλήθος υποθέ
σεων ενός πολίτου εμπίπτουν είς τήν άρμοδιότητα τοϋ σκοποΰ άστυφύλακος καί συχνάκις δημιουργούν άναπάντεχα προβλήματα είς αύτόν. Τά πολυάριθμα άτομα, έπί
παραδείγματι, τά όποια αίφνιδίως άποθνήσκουν είς τάς οδούς ή άλλα δημόσια μέρη
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συνεπεία καρδιακών νοσημάτων ή άλλων παθήσεων άποτελοϋν καθήκοντα του σκο
πού άστυφύλακος, διά την άντιμετώπισιν των οποίων συναντά οχι δλίγας δυσκολίας.
Πολλά Νοσοκομεία καί Τοπικαί Άρχαί δεν διαθέτουν τά νοσοκομειακά των αυτο
κίνητα δι’ άτομα τά όποια έχουν ήδη άποθάνει καί έτσι ό άστυφύλαξ συχνάκις έγκαταλείπεται μέ ένα πτώμα καί άνευ τών μέσων διά την μεταφοράν του εις τό Νεκρο
το μεϊον.
Παραδειγματικώς άναφέρομεν δτι εις μίαν πόλιν τής ’Ανατολικής ’Αγγλίας
προς ένός έτους, ένας άστυφύλαξ έκτελών υπηρεσίαν περιπόλου εις μίαν τών κεντρικωτέρων οδών τής πόλεως, είδε μίαν ήλικιωμένην γυναίκα νά έχη πέσει πάνω εις
τό πηδάλιον όδηγήσεως (τιμόνι) του αυτοκινήτου της. 'Ο άστυφύλαξ ένόμισε δτι
αΰτη λιποθύμησε, έτρεξε νά τής παράσχη Πρώτας Βοήθειας, πλήν δμως διεπίστωσε
δτι αυτή ήτο νεκρή. ’Αμέσως προσεκλή&η ιατρός καί έπεβεβαίωσε τήν διαπίστωσιν
τοϋ άστυφύλακος. Ούδείς έκ τών συγκεντρωθέντων έκεϊ έγνώριζεν ποία ήτο καί ποϋ
κατοικούσε. Αί άρμόδιαι Ύγειονομικαί 'Υπηρεσίαι ήρνήθησαν νά προσέλθουν δοθέντος δτι ή γυναίκα αυτή ήτο ήδη νεκρά. Εις τήν πόλιν αύτήν δεν είχε ρυθμισθή,
ώς εις άλλας, ή άντιμετώπισις περιπτώσεων ώςή προκειμένη ύπό τών ιδιωτικών Γρα
φείων Κηδειών, έξόδοις τών Τοπικών ’Αρχών. 'Ο άστυφύλαξ έπρεπε νά εΰρη τρό
πον καί πράγματι παρεκάλεσε τον οδηγό ένός φορτηγού αυτοκινήτου πού διήρχετο
άπό έκεϊ, ό όποιος έδέχθη καί μετέφερε τό πτώμα εις τό νεκροτο μεϊον ένθαέξητάσθη
καί άκολούθως άνεγνωρίσθη ύπό τών οικείων της.
Αί γεννήσεις δέν ενδιαφέρουν τον άστυφύλακα τόσον δσον οί θάνατοι, άλλά
υπάρχουν περιπτώσεις’ κατά τάς όποιας ούτος είναι ύποχρεωμένος νά παρέμβη.
Εις τήν αρχήν τού 1949 ένας νεαρός άστυφύλαξ έκτελών υπηρεσίαν περιπόλου εις
ένα άπομεμακρυσμένον χωρίον τής Χώρας, κατά τάς πρώτας πρωϊνάς ώρας μιας
ημέρας, έκλήθη άπό ένα πτωχόν άγρότην τού οποίου ή σύζυγος έφερε προώρως εις
τον κόσμον ένα βρέφος. Δέν ύπήρχεν άλλη έλπις διά τον άγρότην εις τήν άμηχανίαν του, έκτος άπό τό άστυνομικόν δργανον προς τό όποιον κατέφυγε διά νά τον
βοηθήση καί έτσι ό άστυφύλαξ έκαμε χρέη μαίας. Παρ’ δ,τι ουδέποτε μέχρι τότε
είχε κάνει κάτι παρόμοιον, κατώρθωσε ν’ άνταποκριθή είς τάς άνάγκας τής περιπτώσεως καί ν’ άπι^σπάση τά συγχαρητήρια τών 'Υγειονομικών ’Αρχών τής περιο
χής. Μία άλλη άποστολή τού έν στολή Κλάδου είναι ό έλεγχος τών δημοσίων συνα
θροίσεων, ή έποπτεία τών πολιτικών συγκεντρώσεων καί τών άπεργιών τού προ
σωπικού τών Βιομηχανιών, ώς καί ή άντιμετώπισις στάσεων. 'Ο τομεύς αυτός τού
αστυνομικού έργου διαφέρει τών λοιπών, είς τό δτι διά τήν άντιμετώπισιν τών ανω
τέρω καταστάσεων άπαιτεΐται άριθμός άστυνομικών οί όποιοι έργάζονται «καθ’
ομάδας» καί ούχί μεμονωμένως καί άνεξαρτήτως.
16. Δημόσιαι συγκεντρώ σεις.
Μόνον είς τάς περιπτώσεις αύτάς ή άστυνομική παρέμβασις λαμβάνει
μέχρις ένός βαθμού στρατιωτικόν χαρακτήρα. 'Όπου είναι δυνατόν, καταρτίζονται
έκ τών προτέρων καί μετά προσοχής έπιτελικά σχέδια καί άνώτεροι άξιωματικοί
άναλαμβάνουν τήν διοίκησιν τής «έπιχειρήσεως» έπί τόπου, κατά τον ίδιον περίπου
τρόπον δπως ό διοικητής στρατιωτικού τμήματος έκτελει μίαν κίνησιν τής μονάδος
του. 'Η πλειονότης τών δημοσίων συναθροίσεων, δπως είς γήπεδα διά τήν παρα
κολούθησή ποδοσφαιρικών συναντήσεων, είς τάς οδούς διά τήν παρακολούθησιν
Βασιλικών πομπών ή άλλων παρελάσεων καί έορτών, άντιμετωπίζονται εύκόλως
διά τής τοποθετήσεως άστυνομικής δυνάμεως είς ,τά κύρια σημεία τής περιοχής,
έντός τής όποιας θά λάβη χώραν ή συνάθροισις, καί έξασφαλίσεως άστυνομικής
εφεδρείας διά τάς περιπτώσεις άνάγκης. Πλήν δμως τό κοινόν σήμερον έχει είς τοιοΰτον βαθμόν συνηθίσει, ώστε νά άρκή μία καί μόνη λέξις ένός άστυφύλακος διά νά
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ύπακούση. Χαρακτηριστικόν παράδειγμα άποτελεϊ ή διέλευσις της Βασιλικής Οικο
γένειας διά των οδών του Λονδίνου κατά την (('Ημέραν τής Νίκης» τον ’Ιούνιον
του 1946. Κατά,τήν διαδρομήν μήκους, είκοσι δύο (22) μιλίων (35 χιλιόμετρα),
ΰπήρχον πολλά σημεία, άποστάσεως 400 μ. καί μεγαλύτεραι, οπού ή τοποθέτησις
άστυνομικής δυνάμεως ήτο άδύνατος καί ή συγκέντρωσις κοινού μεγάλη, βάθους
δέκα ή δώδεκα άτόμων. ΓΙαρ’ ολα όμως αύτά σπανίως «έσπασε ή γραμμή» καί ούδαμοϋ παρετηρήθη άταξία.
Αί πολιτικαί συγκεντρώσεις—είδικώτερον των κομμουνιστών καί φασιστών—
αί άπεργίαι καί αί στάσεις διαφέρουν κατά πολύ τών άνωτέρω συναθροίσεων. Τό
άποδοτικώτερον μόνον διά τήν άντιμετώπισιν αυτών θεωρείται ή έφιππος ’Αστυ
νομία. 'Η πείρα έχει καταδείξει ότι τίποτε δεν επιδρά άποφασιστικώτερον καί ταχύτερον έπί ένός μαινομένου όχλου άπό τον όγκον ενός νευρικού ίππου άνάμεσα σ’
αυτόν. Ά λ λ’ άκόμη καί διά τού τρόπου αύτοΰ ή άντιμετώπισις μιας στάσεως είναι
έκ τών πλέον δυσκολωτέρων θεμάτων τής ’Αστυνομίας. Αί ένέργειαι τής ’Αστυνο
μίας καί ή ευχέρεια χρησιμοποιήσεως άστυνομικής δυνάμεως είναι περιωρισμέναι
καί μόνον όσοι έχουν άντικρύσει τό θέαμα γνωρίζουν πόσον δύσκολος είναι ή άντιμετώπισις όχλου μετά τήν χρησιμοποίησιν βίας. 'Η έφαρμοζομένη τακτική εις τήν
Χώραν αύτήν συνίσταται εις τήν πρόσκλησιν έφιππων άστυνομικών διά τήν ένίσχυσιν συνήθους, άστυνομικής δυνάμεως, ήτις προσπαθεί νά άπωθήση τό πλήθος είς τά
πεζοδρόμια τών οδών ή στενωπούς διά τήν ταχυτέραν διάλυσίν του. Έ ν τώ μεταξύ
άλλοι άστυνομικοί προσπαθούν νά διαπιστώσουν τούς ’Αρχηγούς τού συγκεντρωθέντος πλήθους τούς οποίους συλλαμβάνουν διά τά περαιτέρω. 'Η μέθοδος αυτή
συνήθως επιτυγχάνει, άλλ’ άπαιτείται χρόνος, υπομονή καί θάρρος διά τήν εφαρμο
γήν της. Δέν λείπουν όμως κατά καιρούς έξυπνα τεχνάσματα όπως τών ’Ινδών
άστυνομικών (είς τήν πόλιν Punsab), οί όποιοι διά ν’ άντιμετωπίσουν μίαν συγκέντρωσιν, έπυροβόλησαν έπί κυψέλην εύρισκομένην είς παρακείμενον κήπον. Αί μέλισσαι ξεχύθησαν πάνω στο πλήθος τό οποίον διελύθη αμέσως.
Έ ν άντιθέσει προς τήν γνώμην πολλών, ή ’Αστυνομία δέν λαμβάνει θέσιν
καί παραμένει ούδετέρα είς τάς πολιτικάς συγκεντρώσεις, παρ’ ό,τι οί φασισταί τήν
κατηγορούν ότι υποστηρίζει τούς κομμουνιστάς καί οί κομμουνισταί ότι υποστηρίζει
τούς φασίστας. Ή ’Αστυνομία έφαρμόζει τό βασικόν άξίωμ& ότι άποστολή της
είναι ή διατήρησις τής τάξεως καί ήσυχίας (τού Βασιλέως) τού Κοινού καί όχι ν’
άποφαίνεται καί νά κρίνη τά άντιμαχόμενα κόμματα. Οίοσδήποτε διαταράσσει τήν
τάξιν καί τήν ήσυχίαν τών πολιτών, είτε φασιστής είτε κομμουνιστής, άνεξαρτήτως
τής αιτιολογίας ήν προβάλλει, άδικοπραγεί καί πρέπει νά συγκρατηθή ή νά συλληφθή.
Οί άνήκοντες είς τό άκρον δεξιόν καί άκρον άριστερόν γνωρίζουν καλώς τό άξίωμα
αύτό καί προσπαθούν νά έξασφαλίσουν τήν άστυνομικήν προστασίαν είς τάς νομίμους
αύτών ένεργείας ή συγκεντρώσεις. Είς περίπτωσιν συμπλοκής μεταξύ αύτών, περίπτωσις συγκεντρώσεως τής μιας παρατάξεως καί έπίθεσις τής άλλης έναντίον τών
συγκεντρωθέντων, οί τελευταίοι καλύπτονται όπισθεν τών γραμμών τής ’Αστυ
νομίας καί δίδεται οΰτω ή έντύπωσις ότι οί άστυνομικοί είναι μέ τό μέρος των. Μόνον
τότε θά λυθή τό πρόβλημα αυτό αν ό 'Υπουργός τών ’Εσωτερικών άπαγορεύση τάς
συγκεντρώσεις τού είδους, μέχρις ότου νά συμπληρωθή ή ’Οργανική Δύναμις τής
’Αστυνομίας.
17. Καθορισμός τής άπαιτουμένης άστυνομικής δυνάμεως.
'Ένα άπό τά πλέον δύσκολα θέματα είναι ό καθορισμός τής άπαιτουμένης
άστυνομικής δυνάμεως διά τήν πρόληψιν τού έγκλήματος, δηλαδή πόσοι άστυνομικοί
άπαιτοΰνται διά συγκεκριμένην περιοχήν. Πολλαί προσπάθεια', έχουν καταβληθή
διά νά διατυπωθή ώρισμένος τύπος πλήν όμως άνεπιτυχώς.
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'Η δυσκολία έγκειται, είς τδ δτι διάφοροι παράγοντες έπιδροϋν έπί τοϋ θέ
ματος οί όποιοι είναι δύσκολον νά σταθμισθοΰν, όπως ή έκτασις τής περιοχής, ή
πυκνότης τοϋ πληθυσμού αυτής, τό ύψος τής έγκληματικότητος, ή άξια καί τό
είδος τής είς αυτήν εύρισκομένης περιουσίας και τό οδικόν δίκτυον αύτής.
'Ένα προάστειον μεγαλουπόλεως, λ.χ., δύναται- νά έχη τρεις χιλιάδας κατοί
κους διαβιοϋντας πλουσίως καί ήσύχως είς περιοχήν δύο τετραγωνικών μιλίων
(έκτασις 1.600μ X 3.200 μ). Έάν αύτοί καί μόνον οί παράγοντες έλαμβάνοντο ύπ’
όψιν έπτά μόνον αστυφύλακες θά ήσαν άρκετοί διά τήν άστυνόμευσιν τοϋ προαστείου
αύτοΰ. Έ π ί πλέον άν τό ύψος τής έγκληματικότητος είναι μικρόν, όπως συμβαίνει
εις τά προάστεια ώς τό ώς άνω, ό άριθμός των άστυνομικών θά ήδύνατο νά μειωθή
είς τρεις ή όλιγωτέρους.
Δεν υπάρχει εύκολος λύσις τοϋ προβλήματος καί είς τήν πρακτικήν οί ’Αρχηγοί
των ’Αστυνομικών Σωμάτων χονδροειδώς υπολογίζουν τον άριθμόν τών άπαιτουμένων άστυνομικών, έν συναρτήσει μέ τάς ύπαρχούσας δυνατότητας προσλήψεως
(κατατάξεως). Οί τρεις κυριώτεροι παράγοντες είναι, ό άριθμός τών κατοίκων,
τό ύψος τής έγκληματικότητος καί τό μήκος τοϋ όδικοΰ δικτύου τής περιοχής.
Είς ήσύχους άπό άστυνομικής πλευράς περιοχάς, υπολογίζεται ότι άρκεϊ είς άστυφύλαξ άνά 1.500 πολίτας καί κατά τετραγωνικόν μίλιον (1.600 X 1.600 μ). Είς
περιοχάς όλιγώτερον ήσύχους, ώς πόλεις άνθρακωρύχων ή λιμένας, ό άριθμός τών
άπαιτουμένων άστυφυλάκων αυξάνεται. Είς μίαν πόλιν τοϋ Βορείου τμήματος τής
Χώρας λ.χ., υπάρχουν 100 άστυφύλακες διά πληθυσμόν περίπου 37.000, ήτοι είς
άστυφύλαξ άνά 370 άτομα.
18. 'Υπηρεσίαι Γραφείου.
'Η ’Αστυνομία ούσιωδώς διαφέρει τών στρατιωτικών υπηρεσιών, διά. τό όλι—
γάριθμον τών άπασχολουμένων είς διοικητικάς θέσεις (Γραφεία έπιμελητείας).
Είς ολίγα μόνον Σώματα τό προσωπικόν τών γραφείων άνέρχεται είς τό 10 ο/ο τοϋ
συνόλου, ένώ αί στρατιωτικαί υπηρεσίαι χρησιμοποιοϋν μεγαλύτερου ποσοστόν.
'Οπωσδήποτε όμως κάθε έγκλημα πρέπει ν’ άναφερθή γραπτώς, κάθε σύλληψις
άπαιτεΐ συμπλήρωσιν ώρισμένων έντύπων καί δι’ όλας τάς σοβαράς υποθέσεις είναι
άπαραίτητον νά σχηματισθή πλήρης καί λεπτομερής φάκελλος μ’ όλα τά στοιχεία
διά τήν Είσαγγελικήν Αρχήν. Τό μεγαλύτερου μέρος τής έργασίας αύτής έκτελεΐται
υπό τοϋ άστυνομικοϋ είς δν άνετέθη ή ύπόθεσις ή διεπίστωσε τό έγκλημα, ώστε ή
έργασία τής γραμματείας περιορίζεται είς τά καθαρώς διοικητικά θέματα. 'Η ’Α
στυνομία τελευταίως χρησιμοποιεί καί στενοδακτυλογράφους διά νά υποβοηθούν
είς τήν διεκπεραίωσιν τής καθαρώς άστυνομικής γραφικής έργασίας (δικογραφιών).
19. Ά παιτουμένη δύναμις.
Έξετάζοντες τήν Μ. Βρεττανίαν έν τώ συνόλω αύτής, ή προβλεπομένη
άστυνομική δύναμις υπό τοϋ 'Υπουργείου ’Εσωτερικών άνέρχεται είς τάς 70.000,
ήτοι ένας άστυνομικός άνά 600 άτομα περίπου. Τό 1949 ή ύπάρχουσα δύναμις ήτο
μικροτέρα τής οργανικής κατά 12.000 μέ προφανώς άμεσον άποτέλεσμα τήν αύξησιν
τής έγκληματικότητος. Κατόπιν μελέτης τής προ τοϋ πολέμου πείρας, ή ύπό τοϋ
'Υπουργού ’Εσωτερικών καθορισθεΐσα δύναμις, άν συμπληρωθή, θά είναι έπαρκής
διά τήν τελείαν Άστυνόμευσιν τής Χώρας.
Καθίσταται άπαραίτητος ή αΰξησις τής δυνάμεως έάν τοΰτο είναι δυνατόν,
διά τήν άντιμετώπισιν τής αΰξηθείσης μεταπολεμικώς έγκληματικότητος, μέ προο
πτικήν νά έπανέλθωμεν είς τήν προπολεμικήν οργανικήν δύναμιν τής ’Αστυνομίας,
ή οποία άπεδείχθη έπαρκής διά τήν άποστολήν της.
(Συνεχίζεται)
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—Δ ιάκρισις μέθης καί αλκοολισμού.
—Κ ληρονομικός αλκοολισμός.
—Ό αλκοολισμός ώς α ιτία στειρώσεως.
—Π ότε ό αλκοολισμός τής γυναικός είναι επικίνδυνος.
—'Α λλοιώσεις προκαλονμεναι εις τα τέκνα τώ ν αλκοολικών γονέων.
—Π ειράματα καθορισμού τής βλαβερός ένεργείας τού αλκοόλ επ ί τού γονιμοποιούμένου
ώοϋ.
7. —Ό αλκοολισμός κ α ι ό αριθμός τώ ν οπαδών.
8. —Σ χ έσις τού οινοπνεύματος με τό έγκλημα.

** *
1. Δ ιάκρισις μέθης καί αλκοολισμού.
Ό άλκοολισμός σήμερα άποτελεΐ ένα άπό τά μεγαλύτερα προβλήματα τής
κοινωνικής ιατρικής καί τής δημοσίας ζωής καί έχει άμεσον έπίδρασιν εις τήν γε
νικήν άνάπτυξιν τοϋ λαοΰ. Δι’ αύτό ακριβώς έξετάζεται άπό τάς διαφόρους άνθρωπιστικάς οργανώσεις καί άπό αύτήν ταύτην τήν Κυβέρνησιν τών Κρατών, δπου τά
επικίνδυνα δείγματα τής διαβρώσεως τοϋ άλκοολισμοϋ είναι έκδηλα.
Κατ’ άρχήν δεν πρέπει να γίνεται σύγχυσις μεταξύ τής καταστάσεως μέθης
καί τής καταστάσεως τοϋ άλκοολισμοϋ.
Ή μέθη είναι μία στιγμιαία καί επεισοδιακή κατάστασις καί εμφανίζει σύνολον διαταραχών, αίτινες παρουσιάζονται ευθύς μετά τήν άπορρόφησιν υπερβο
λικής ποσότητος οινοπνευματωδών.
*Η ποσότης ή ικανή νά προκαλέση τήν μέθην ποικίλλει καί είναι άνάλογος
μέ τήν έπήρρειαν τοϋ οινοπνεύματος επί έκάστου άτόμου ώς καί μέ τήν άπορροφηθεϊσαν έκάστοτε ύπό τοϋ οργανισμού ποσότητα οινοπνεύματος.
Ό αλκοολισμός άπεναντίας, άποτελεΐ διαρκή κατάστασιν τοϋ οργανισμού,
όφειλομένην εις τήν έπανειλημμένην λήψιν μικρών δόσεων οινοπνεύματος τάς όποιας
περιέχουν τά οινοπνευματώδη ποτά, καί αί όποΐαι προκαλοΰν άληθεΐς άσθενείας,
τόσον- εις τό πνεΰμα δσον καί είς τό σώμα.
ι Κατά τον καθηγητήν Derobert, «ό άλκοολισμός» προκαλεΐται άνεξαρτήτως
άν τό ποτόν περιέχη οινόπνευμα 10° ή 80°. Σημασίαν έχει, μόνον ή άπορροφομένη
ποσότης οινοπνεύματος.
*"! -, Κατ’ άρχάς ό οργανισμός άμύνεται εναντίον τοϋ άλκοόλ καί ή περίοδος αΰτη
λέγεται, περίοδος άνοχής. Άργότερον συνηθίζει καί τέλος τό άπαιτεϊ καί γίνεται
ποτόν άπαραίτητον.
Ό χρόνιος αλκοολισμός δεν έκδηλοΰται θορυβωδώς δπως ή μέθη. Είναι δέ
ή περίπτωσις μεγάλου άριθμοΰ άτόμων, τά όποια δηλητηριάζονται καθημερινώς,
μέ μικράς δόσεις, χωρίς νά τό άντιλαμβάνονται καί αύτό άποτελεΐ τον μέγαν
εκ τοϋ οινοπνεύματος κίνδυνον.
Ό άλκοολισμός είναι λοιπόν, άσθένεια πιο ΰπουλη άπό τήν σύφιλιν, τήν φυματίωσιν καί τον καρκίνον, διότι προκαλεΐται άπό μίαν βραδεΐαν καί άνευ πόνων
διείσδυσιν τοϋ άλκοόλ εις τον οργανισμόν.
'Υπάρχουν έκατοντάδες χιλιάδων άτομα, τά όποια διατείνονται δτι δεν είναι
άλκοολικοί, μέ τό πρόσχημα, δτι ούδέποτε μεθοΰν ή έχουν καν μεθύσει πίνοντες οίνον
η άλλα οινοπνευματώδη ποτέ.
"Ολοι αύτοί πρέπει νά γνωρίζουν δτι μπορεί νά γίνη κανείς άλκοολικός, χωρίς
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νά έχη μεθύσει ποτέ. Δι’ αύτδ άκριβώς υπάρχουν και εις τήν χώραν μας περισσό
τεροι άλκοολικο'ι παρ’ όσον γνωρίζομεν, αλκοολικοί πού δεν τό ξεύρουν ούτε οί ίδιοι.
Τοϋτο διεπιστώθη κατά το έτος 1933 άπό τό Άνώτατον 'Υγειονομικόν Συμβούλιον,
τό όποιον καί κατέταξε τήν χώραν μας μεταξύ των χωρών πού πάσχουν άπό τον
κρύφιον άλκοολισμόν. Ή μορφή αυτή είναι ή βαρυτέρα μορφή διότι δεν είναι έκδηλος, παίζει όμως μέγιστον ρόλον διά τούς άπογόνους.
2. Κληρονομικός αλκοολισμός.
Τό θέμα μας όμως έν προκειμένω δέν είναι τό του αλκοολισμού, άλλά τό
τού κληρονομικού αλκοολισμού.
Τί έννοοΰμεν όταν λέγομεν άλκοολισμός καί κληρονομικότης. Έννοοΰμεν
ακριβώς τήν κατάστασιν εκείνην, τήν οποίαν οί άλκοολικο'ι ή κρυπτοαλκοολικοί
κληρονομούν είς τούς άπογόνους των. 'Η κατάστασις αύτή ήτο γνωστή άπό άρχαιο•τάτους χρόνους, διά τούτο καί ό Διογένης, όταν ένας ήλίθιος νέος θέλησε νά τον πειράξη, τού είπε: «μεθυσμένος σέ έσπειρε νέε μου ό πατέρας σου;».
Μεγάλην ώθησιν είς τήν μελέτην τής καταστάσεως τών άπογόνων τών άλκοολικών, έδωσαν αί έργασίαι τού Niclow, δστις κατώρθωσε ν’ άνιχνεύση οινόπνευμα
•είς τούς δρχεις καί τάς ώοθήκας τών ζώων, 5' λεπτά τής ώρας μετά τήν χορήγησιν
■οινοπνεύματος είς αύτά, καί διεπίστωσε ότι τόσον είς τον άνδρα, όσον καί είς τήν
γ'υναΐκα, τά γεννητικά όργανα είναι λίαν ευαίσθητα είς τό άλκοόλ.
Είς τον άνδρα, οί δύο δρχεις περιέχουν κύτταρα σπερμογόνα, άτινα παράγουν
ειδικά κύτταρα τά σπερματοζωάρια. Αύτά μεταφέρονται ώς είναι γνωστόν είς τήν
επιφάνειαν τών γεννητικών οργάνων τής γυναικός διά τής γενετησίου έπαφής, όπου
έν σπερματοζωάριον ένοΰται μεθ’ ενός ωαρίου καί γίνεται ή σύλληψις.
Τό ωάριον αύτό είς διάστημα έννέα μηνών έγκυμοσύνης άναπτύσσεται διά.
νά δώση ζωήν είς τό βρέφος. Είς κάθε λοιπόν στάδιον μιας τοιαύτης άναπτύξεως,
τό οινόπνευμα είναι ιδιαιτέρως δηλητηριώδες' τούτο προέρχεται έκ τού ότι
τά κύτταρα τών δρχεων τού αλκοολικού ταχέως ύφίστανται άλλοιώσεις καί
γεννούν σπερματοζωάρια έλαττωματικά, δηλαδή άλλοιοΰται ό σπόρος, ό όποιος
αργότερα γίνεται άφορμή διανοητικών καί σωματικών διαταραχών, όπως ή καθυστέρησις, ή βλακεία, ή άνισορροπία, ό ραχιτισμός, ή λαγοχειλία, ή παράλυσις κλπ.
περί τών όποιων θά όμιλήσωμεν κατωτέρω έκτενώς.
3. 'Ο αλκοολισμός ώ ς αιτία στειρώσεως.
"Ας ίδωμεν τώρα τί γίνεται εάν ό άνθρωπος έξακολουθή δηλητηριαζόμενος
άπό τό άλκοόλ.
Είς τήν περίπτωσιν αύτήν έπακολουθεΐ στείρωσις τού άτόμου, διά τήν όποιαν
δυνάμεθα νά ίσχυρισθώμεν ότι πρέπει νά είμεθα εύχαριστημένοι θεωροΰντες ώς
δώρον τής φύσεως, διότι όταν έν άτομον φθάση είς τοιοΰτον στάδιον δηλητηριάσεως
δέν θά ήμπορέση ν’ άποκτήση υγιείς άπογόνους, άλλά πλάσματα άξιοθρήνητα καί
επικίνδυνα διά τήν Κοινωνίαν.
Είς τήν γυναίκα, τά κύτταρα τής ωοθήκης, τά όποια γεννούν τά ωάρια, είναι
επίσης λίαν ευαίσθητα είς τό άλκοόλ, άλλ’ όλιγώτερον άπό τά τού άνδρός.’ Ημποροΰμεν νά είπωμεν λοιπόν ότι ό μεγαλύτερος κίνδυνος διά τούς άπογόνους προέρχεται
κατ’ αρχήν άπό τον άλκοολισμόν τού πατρός όλιγώτερον δέ άπό τον άλκοολισμόν
τής μητρός.
Είς τό σημεΐον τούτο θεωροΰμεν ύποχρέωσιν νά έπιστήσωμεν τήν προσοχήν
τών μή ειδικών επί μιας άρχής, τής άρχής δηλονότι τού κινδύνου καί έκ τής παρο
δικής άκόμη μέθης κατά τήν στιγμήν τής συλλήψεως.
"Ενας άνθρωπος πού διατελεΐ υπό τήν έπήρρειαν τού οινοπνεύματος δέν πρέπει
νά προέλθη είς γενετήσιον ομιλίαν, άλλά πρέπει νά άποφύγη οπωσδήποτε μίαν πρό-
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σκαιρον ήδονήν, παρά νά ριψοκινδυνεύσω ν’ άποκτήση τέκνον ελαττωματικόν διά νά το
λυπάται εις δλην του την ζωήν. Το παρ’ ήμΐν ίσχΰον έθιμον του γλεντιοΰ μετά τόν
γάμον διά οινοποσίας, έφ’ δσον είναι άδύνατον νά καταργηθή θά πρέπει νά περιορίζεται
σ’ δλους τούς συγγενείς και φίλους καί δχι είς τούς νεόνυμφους, οί όποιοι καλόν είναι
μετά την τελετήν τοϋ μυστηρίου του γάμου νά άπέρχωνται ήρεμοι καί ευτυχείς διά
την συζυγικήν παστάδα άπηλλαγμένοι τοϋ οινοπνεύματος.
4. Πότε ό αλκοολισμός τής γυναικός είναι έπικίνδυνος.
'Ο άλκοολισμός της γυναικός είναι έπίσης έπικίνδυνος κατά τό διάστημα τής
εγκυμοσύνης καί τοϋ θηλασμοΰ.
Ώ ς είναι γνωστόν ή διατροφή τοϋ έμβρύου εξασφαλίζεται διά τοϋ μητρικού
α'ίματος, τό όποιον έ'ρχεται είς επαφήν μέ τό αίμα τοϋ έμβρύου διά τοϋ πλακοΰντος.
'Υπάρχει βεβαίως μία μεμβράνη μεταξύ των δύο αιμάτων, άλλά έάν ή μεμβράνη
αυτή έπιτρέπη τήν διάβασιν των θρεπτικών στοιχείων έπιτρέπει έξίσου τήν διά—
βασιν καί των βλαβερών τοιούτων.
'Ο Nicloux μέ τάς έργασίας του άπέδειξε δτι ή άπορρόφησις οινοπνεύματος
παρ’ έγκύου γυναικός, άπέδιδε τήν ιδίαν δόσιν άλκοόλ εις τό μητρικόν αίμα καί είς
τό αίμα τοϋ έμβρύου. Ουτω μία γυναίκα έ'γκυος ή οποία πίνει, καθιστά έπίσης άλκοολικόν καί τό παιδί πού κυοφορεί.
5. ’Α λλοιώ σεις προκαλούμεναι είς τά τέκνα τώ ν αλκοολικών γονέων.
Είναι άδύνατον νά φαντασθή τις πόσας ζημίας προκαλεΐ τό οινόπνευμα έπί
τοΰ^έμβρύου.
’Αλλοιώσεις τοϋ ήπατος, τοϋ έγκεφάλου, τών ένδ0κρινών άδένων, διαταραχή
τής σκελετοποιήσεως καί
τής έκφύσεως τών όδόντων
είναι τά άμεσα έπακόλουθα. 'Ο άλκοολισμός τής μη
τέρας κατά τό διάστημα
τής έγκυμοσύνης, είναι έπί
σης άφορμή τών τερατω
δών γεννήσεων. Κατά τήν
έπικρατοΰσαν γνώμην σχετικαί άλλοιώσεις έπέρχονται καί κατά τον θηλασμόν
ύπό άλκοολικών μητέρων.
Πολλοί πιστεύουν δτι τά
οινοπνευματώδη ποτά προκαλοϋν τήν έκκρισιν άφθονωτέρου γάλακτος καί συμ
βαίνει πράγματι αύτό λόγω
τής ύπεραιμίας ήτις προκαλεΐται είς τούς γαλακτοφόρους άδένας. Τό γάλα
δμως αύτό είναι δηλητή.
,,
, _
Οικογένεια αλκοολικών
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Γ
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τον οργανισμόν
„
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‘

του παιοιου.
Πολλοί διαπρεπείς έρευνηταί, δπως ό Ross, ό Mourigan, ό Alexander, διεπίστωσαν καί έξηκρίβωσαν
τά άποτελέσματα τών άλλοιώσεων πού προαναφέραμε έπί τών παιδιών πού γεννώνται άπό τάς άμαρτωλάς συλλήψεις, κατέληξαν δέ είς τό αύτό συμπέρασμα. Συ-
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νεφώνησαν δηλαδή δτι τά παιδιά των άλκοολικών γεννώνται μέ κληρονομικά στίγ
ματα, καί δτι άπδ δλα τά όργανα τοϋ άνθρωπίνου οργανισμού, οί ενδοκρινείς άδένες,
οί άδένες τής πέψεως καί τδ Κεντρικόν Νευρικόν Σύστημα είναι τά μάλλον εύπαθή εις τδ άλκοδλ όργανα. ’Αλλά καί άπδ δλους τούς άδένας οί περισσότερον
ευπαθείς είναι οί δρχεις, διότι έναποθηκεύουν τδ περισσότερον οινόπνευμα, τδ όποιον
προσβάλλει τά κύτταρα καί προκαλεΐ λιπώδη έκφύλισιν αυτών.
Τά παιδιά λοιπόν, πού γεννώνται άπδ σπερματοζωάρια ύποστάντα τοιαύτας
αλλοιώσεις, παρουσιάζουν βλάβας πνευματικάς καί σωματικάς, δηλ. έχουν τριχω
τόν σύστημα πρωτόγονον, γεννητικά όργανα δχι έπαρκώς άνεπτυγμένα καί νευρικόν
σύστημα χαλαρωμένον.
’ Ηθικώς είναι τελείως έξαχρειωμένα καί είναι καταδικασμένα εις τάς χειροτέραςτών έξεων (αιμομιξίαν, παρά φύσιν άσέλγειαν) αίτινες είναι τελείως άνεξήγητοι
δι’ εκείνον δστις άγνοεΐ την παθολογικήν κληρονομικότητα αυτών.
Τά έκφυλα αυτά παιδιά, ύπδ έκφύλων γεννηθέντα, συχνά προσβάλλονται άπδ
μανιώδη τρέλλαν.
Καί είναι γεγονός άναμφισβήτητον δτι μέσα άπδ αύτδ τδ άξιοθρήνητο κοπάδι
τών παιδιών τών άλκοολικών, στρατολογοΰνται οί έπαναστατημένοι, οί άναπροσάρμοστοι, οί έλαττωματικοί, οί πεπωρωμένοι τήν συνείδησιν καί οί έγκληματίαι κατ’
άναλογίαν 40—70 ο/ο. Βεβαίως δλοι γενικώς οί έκ κληρονομικότητος άλκοολικοί
δέν είναι καταδικασμένοι σέ οργανικές καί ψυχικές παθήσεις, στδ έγκλημα ή τήν
τρέλλα.
'Υπάρχουν διαβαθμίσεις, αίτινες έξαρτώνται άπδ τδ κατά πόσον είναι παλαιά
ή έξις, καί συνεπώς μεγάλαι αί άλλοιώσεις καί σοβαρώτερα τά επακόλουθα.
’Επί παραδείγματι τά παιδιά τών ποιούντων μετρίαν χρήσιν οινοπνευματω
δών ποτών παρουσιάζουν συνήθως έξασθένησιν τοϋ ήπατος καί τοϋ νευρικοϋ συστή
ματος. Εις τδ σχολεΐον εμφανίζονται ταΰτα ώς διηγερμένα καί άνίκανα πρδς συγκέντρωσιν τής προσοχής των.
Ε κείνο όμως πού είναι άξιοσημείωτον είναι ότι τά παιδιά τώ ν άλκοο
λ ικ ώ ν ουδέποτε γεννώ ντα ι έντελώ ς ύγια.
Διότι, καί αν άκόμη δέν έμφανίζουν οφθαλμοφανείς άλλοιώσεις τών μελών,
τοϋ κρανίου, τοϋ θώρακος πού είναι τόσον συνήθεις, υποφέρουν περισσότερον άπδ
τάς άλλας παθήσεις οΐον γαστρεντερικάς διαταραχάς, είναι νευρικά, διαρκώε τα
ραγμένα καί καχεκτικά, ύπολοίπονται εις άνάπτυξιν καί εις ήλικίαν 20 ετών έχουν
συνήθως τδ άνάστημα παιδιών 12 έτών.
'Όσον άφορά τήν έφυΐαν των άκόμη καί εις τάς πλέον εύνοϊκάς περιπτώσεις
παρουσιάζουν καθυστέρησιν άντιλήψεως ή δυσχέρειαν κατά τδ μάλλον καί ήττον
μεγάλην, άκόμη καί άδυναμίαν προσηλώσεως τής προσοχής, λόγω άνεπαρκοϋς άναπτύξεως τοϋ έγκεφάλου ή είναι τέλος έντέλώς βλάκες (μικρόνοες).
Διά νά συμπληρώσωμεν τδν δυσάψεστον αύτόν πίνακα πρέπει νά προσθέσωμεν
δτι, τά παιδιά συνήθως καταλαμβάνονται άπδ σπασμωδικάς κρίσεις ή έπιληπτικάς
τοιαύτας.
Τά δύο τρίτα τουλάχιστον τών τοιούτων κρουσμάτων επιληψίας, ώς βεβαιώ
νουν οί ειδικοί (Alexander, Mourigan καί άλλοι) προέρχονται άπδ κληρονομικόν
άλκοολισμδν λόγω παχυμινιγγίτιδος.
Άξιοσημείωτον τυγχάνει δτι τά παιδιά τών μεθύσων δύνανται ενίοτε νά συμπεριφερθοΰν οχι μόνον ώς όντα ομαλά άλλά άκόμη καί λαμπρά. Μερικά π.χ. φέρουν
καλλιτεχνικήν ψυχικήν διάθεσιν. Κατέχουν άσφαλή γοΰστα καί μίαν θαυμασίαν ευαι
σθησίαν, καί ιδιοφυίαν άκόμη. Άναφέρεται τοιαύτη περίπτωσις άριθμομνήμονος
διαπιστωθεΐσα εις τδ Ψυχολογικόν Έργαστήριον τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών παρά
τών καθηγητών κ.κ. Σακελλαρίου καί Θεοδωροπούλου. Ή κατάστασις δμως αυτή δέν
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διαρκεΐ έπί μακράν, μια μέρα ή πνευματική άκμή σταματά καί αί μεγάλαι ελπίδες
πού έναπετέθησαν είς τον εγκέφαλόν του, άδυνατοϋν καί εξαντλούνται. Είναι δμως
περίεργον δτι οί καλλιτεχνικές ίδιότητές των εξαφανίζονται τελευταΐαι.
Καί δταν καμμιά φορά ή φύσις πονετική δεν άφήνει να ναυαγήσουν τοιαΰτα
δντα, μέσα είς τήν πλήρη άποβλάκωσιν καί διατηρούν όλίγην λάμψιν πνευματικήν,,
γίνονται άλκοολικοί ή ιδιόρρυθμοι καί προσβάλλονται άπό μανίες, άπό άντικοινωνικότητα, άπό φόβον ή άπό κρίσεις τρέλλας πού όδηγοΰν είς τήν αύτοκτονίαν.
6. Πειράματα καθορισμού τής βλαβερδς ένεργείας τοϋ άλκοόλ έπ ί
τοΰ γονιμοποιουμένου φ ο ϋ .
Πειραματιζόμενος ό Stocart καί ή Miss Gray προ ολίγων μόλις ετών, άπέδειξαν τήν βλαβεράν ένέργειαν τοΰ άλκοόλ έπί τοΰ γονιμοποιουμένου ωοΰ καί είς τά.
διάφορα στάδια έξελίξεως αύτοΰ.
Παρετήρησαν λοιπόν δτι ή συνεύρεσις (άνδρών διατελούντων ύπό τήν έπήρρειαν τοΰ οινοπνεύματος μετά γυναικών ύγιών) άπέδωσε 40 ο /ο θνησιγενή βρέφη
καί 35 ο/ο μέ σπασμούς. Βρέφος ομαλόν δεν ύπήρξεν ούτε έν. ’Απεναντίας διεπιστώθη δτι έάν τό θήλυ είναι δηλητηριασμένον άπό τό οινόπνευμα καί τό άρρεν υγιές
ύπάρχουν 60 ο /ο θνησιγενή, άλλά τά υπόλοιπα 40 ο/ο τών ζώντων είναι ομαλά.
Έ κ τούτου συμπεραίνομεν δτι ό άλκοολισμός τοΰ πατρός, είναι κατά πολύ·
έπικινδυνωδέστερος διά τούς άπογόνους άπό τον άλκοολισμόν τής μητρός.
"Ας ίδωμεν τώρα, άν καί οί δύο δέν έ'πινον κατά τό διάστημα τής συλλήψεως
τί θά έπηκολούθη ; Ούδέν άπολύτως.
Έάν δμως ή μήτηρ δέν είναι έγκρατής καί πίνη οινοπνευματώδη ποτά κατα.
τό διάστημα τής εγκυμοσύνης, εκείνο πού πληρώνει πάντα έκ τοΰ άσφαλοΰς είναι
τό έ'μβρυον. Αί όργανικαί ζημίαι θά είναι κατά τό μάλλον καί ήττον σημαντικαί καί
άνάλογοι μάλιστα μέ τήν ήλικίαν τής έγκυμοσύνης.
Ουτω κατά τούς δύο πρώτους μήνας τό μητρικόν αίμα μεταφέρει τό δηλητήριον είς τό έμβρυον, καί τό μεταφέρει σέ μία στιγμή πού δλα είναι άκόμη
θολά, μέσα είς αύτήν τήν ζωήν, πού θέλει νά σχηματισθή καί ν’ άναπτυχθή είς σώμα.
"Ολη ή οικοδομική εργασία, δλη ή προσπάθεια τοΰ σχηματισμοΰ τών ιστών, δύναται
νά άλλοιωθή έξ ολοκλήρου καί τό παιδί θά γεννηθή, έάν ποτέ γεννηθή μέ άνωμαλίες
ψυχικές καί σωματικές, διότι πολλές φορές τά παιδιά αύτά γεννώνται νεκρά.
"Οταν δμως ή έπίδρασις τοΰ οινοπνεύματος γίνη άργότερα, δηλ. δταν το εμβρυον έχη ήδη τήν οριστικήν αύτοΰ μορφήν καί τά δργανά του είναι πλέον προσδιωρισμένα, αί ψυχικαί διαταραχαί καί αί όργανικαί άνωμαλίαι δέν είναι καί τοσον
μεγάλαι.
Ό άλκοολισμός λοιπόν τής μητρός μπορεί νά είναι καταστρεπτικός για το
έμβρυον καί ν’ άποκτήση τό τελευταίον τοΰτο κακοσχημίαν ή άτελή διάπλασιν που
διαιωνίζεται είς πολλάς γενεάς κατά τον πρώτον χρόνον τής κυήσεως.
’Αλλά δέν είναι μόνον ή κακοσχημία, διότι αί σοβαρώτεραι βλάβαι μέ τας
ρποίας τά παιδιά τών άλκοολικών έρχονται είς τήν ζωήν είναι άλλαι.
Γενικώς τά παιδιά τών άλκοολικών δέν άνθίστανται είς τάς μολύνσεις. Είς την
βρεφικήν ήλικίαν προσβάλλονται άπό γαστρεντερίτιδα, πιο μεγάλα άπό πυρετούς
«ίφνιδίως καί τέλος είς πάσαν ήλικίαν άπό τήν φυματίωσιν, δπως πολύ όρθώς παρετήρησεν ό Arondel καί άλλοι έρευνηταί.
7. Ό αλκοολισμός καί ό αριθμός τώ ν παιδιών.
Οί αλκοολικοί έχουν μεγάλον άριθμόν παιδιών. Πολλοί μάλιστα παραδέχονται
πώς καί μόνον ό μεγάλος άριθμός τών παιδιών είναι σημεΐον άλκοολισμοΰ γονέων.
Καί αν άκόμη θελήσωμεν ν’ άπορρίψωμεν τήν γνώμην ταύτην, είναι γνωστόν δτι ή
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εύρεΐα χρήσις οινοπνευματωδών ποτών προκαλεί γενετήσιον ερεθισμόν, εις τρόπον
ώστε νά παραμελοϋνται αί προφυλάξεις έναντι της τεκνογονίας.
Αυτό άποδεικνύεται και άπό εργασίας Γάλλων καί ’Αμερικανών έρευνητών
όπως ό Herthman, Cochau, Perrain, οί όποιοι άποδεικνύουν ότι ή είσοδος εις τα
Μαιευτήρια είναι συχνοτέρα καί εις μεγάλον άριθμόν 9 μήνας άργότερον μετά άπό
μερικάς έορτάς, εις τήν Γαλλίαν π.χ. μετά τήν 14 ’Ιουλίου.
’Επίσης παρετηρήθη ότι αί άποβολαί εις τάς άλκοολικάς γυναίκας ή γυναίκας
απλώς έλθούσας εις γενετήσιον ομιλίαν μέ άλκοολικδν άνδρα είναι συχνόταται.
"Αλλοι έμβριθεΐς επιστήμονες παρετήρησαν τα έξης:
'Ο Laitim an έσημείωσεν ότι αί άποβολαί εις οικογένειας άλκοολικών είναι.
7,11 ο/ο, ενώ εις οικογένειας έγκρατών είναι 1,07 ο/ο.
'Ο Arrive έσημείωσεν ότι αί άποβολαί εις οικογένειας άλκοολικών είναι
11,54 ο/ο, ένώ εις οικογένειας έγκρατών είναι 6,6 ο/ο.
Ό Dehais έσημείωσεν ότι αί άποβολαί εις οικογένειας άλκοολικών είναι
8,1 ο/ο, ένφ εις τάς οικογένειας έγκρατών είναι 1,2 ο/ο.
’Επίσης έχει παρατηρηθή ότι, έάν τά ζώντα τέκνα τών άλκοολικών είναι 6
ή 8 ή 10, ό άριθμός τών κυήσεων είναι άνώτερος καί ή έγκυμοσύνη βαίνει μέ ταχύν
ρυθμόν.
Ποιοτικώς όμως πώς είναι οί άπόγονοι αυτοί; 'Ο Sullivan παρετήρησε ότι
έπί 120 οικογενειών άλκοολικών γονέων 335 ήσαν θνησιγενή τέκνα ή ύπέκυψαν εις
τά δύο πρώτα έτη τής ήλικίας των, δηλ. 55, 8 ο /ο, ένώ ό μέσος όρος θνησιμότητος
εις ολόκληρον τον πληθυσμόν τής Γαλλίας είναι 23, 9ο/ο
Ό Boss παρετήρησεν ότι τά τέκνα τών άλκοολικών γυναικών είναι δύο φορές
περισσότερα καί γεννώνται πρόωρα ή θνησιγενή. ’Επίσης σε άλκοολικές γυναίκες
ό θάνατος τών βρεφών είναι 3 φορές μεγαλύτερος παρά εις τάς υγιείς (έγκρατεΐς)
γυναίκας.
Ό Denne συνέκρινε τήν καταγωγήν 10 οικογενειών μέσα εις τάς οποίας ό
πατήρ ήτο άλκοολικός καί 10 οικογενειών εις άς ό πατήρ δέν ήτο άλκοολικός. Εις τήν
πρώτην περίπτωσιν 43, 8ο /ο τών παιδιών άπέθανον εις μικράν ήλικίαν, ένώ έπ ί
τών μή άλκοολικών πατέρων 8,2 ο/ο μόνον άπέθανον είς μικράν ήλικίαν.
'Ο Deshare έσχάτως παρετήρησεν ότι έπί 48 οικογενειών άλκοολικών 24 ο/ο
τών παιδιών άπέθανον είς μικράν ήλικίαν, έναντι 8,7 ο/ο θανάτων πού παρατηρούνται
είς όμαλάς οικογένειας. ’Αλλά καί μεταξύ τών έπιζώντων τέκνων άπεκαλύφθη μία
ισχυρά άναλογία άνωμάλων τοιούτων.
Φυσικά έλαττώματα, παρατηρούμενα εις παιδιά πότου είναι ό ραχιτισμός,
ήπατική άνεπάρκεια, άνορεξία, άπίσχνασις, παθήσεις τοϋ ήπατος, τών νεφρών, τών
ένδοκρινών άδένων κλπ. Λόγω δέ τής ύπολειτουργίας όλων αυτών τών άδένων τά
παιδιά αυτά υστερούν είς άνάπτυξιν.
’Αλλά έκεΐνο τό οποίον έμφανίζεται τρομερόν είς τούς άπογόνους τών άλκοο
λικών είναι αί ψυχικαί διαταραχαί, αί όποΐαι πολλάκις συνυπάρχουν μέ σωματικάς
τοιαύτας, όπως αί ήμιπληγίαι, ή παραπληγία συνοδευομένη άπό διανοητικήν έξασθένησιν έλάττωσιν τής μνήμης, άνικανότητα προς άποστήθησιν, έλάττωσιν τής
αύτοσυγκεντρώσεως συνοδευομένην καί άπό έλαττωματικόν χαρακτήρα, πράγμα
πού αύτό καθ’ έαυτό άποτελεΐ κληρονομικόν στίγμα.
Περιπτώσεις έπίσης μανιώδους ξεσπάσματος γέλωτος καί μανιώδεις υπερ
διεγέρσεις, τάς οποίας έχει περιγράφει δ καθηγητής Derobert Legran. Καί ημείς
δέ έσχομεν τήν εύκαιρίαν, νά σημειώσωμεν τρεις όμοιας περιπτώσεις έπί τέκνων
άλκοολικών γονέων.
8. Σχεσις τοϋ οινοπνεύματος μέ τό έγκλημα.
’Αφού άνεφέραμεν πώς οί άπόγονοι τών άλκοολικών έμφανίζονται μέ διαφό-
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ρους εκδηλώσεις βλάβης έν τη ψυχική σφαίρα και εις τήν σωματικήν διάπλασιν,
θά έξετάσωμεν κάπως λεπτομερέστερου τήν σχέσιν τοϋ οινοπνεύματος μέ τό
έγκλημα.
’Έχει βεβαιωθή έκ στατιστικών, δτι ό άλκοολισμδς ώς κληρονομικόν στοιχείου
συντελεί τα μέγιστα εις τήν έγκληματικότητα. 'Ως άναγράφει ό Καθηγητής κ. Κ.
Γαρδίκας εις τό σύγγραμά του τα παιδιά άλκοολικών (οίνοφίλων) κατά 26,30 ο/ο
εξελίσσονται εις εγκληματίας. Κατ’ άλλους δέ οί έγκληματίαι πού είναι παιδιά οίνο
φίλων άνέρχονται εις 50 ο/ο.
'Η μείς διεπιστώσαμεν έπί συνόλου 3758 κρατουμένων, δτι οί 1692 (45,
02 ο/ο) έποίουν χρήσιν οινοπνεύματος καί άλλων ναρκωτικών καί συγκεκριμένως
τά 39, 5 ο /ο έχρησιμοποίουν οινοπνευματώδη ποτά (οί ίδιοι μόνον ή καί οί γονείς
τω ν) καί τά 5,5 ο /ο έχρησιμοποίουν ναρκωτικά. ' Η κατάταξίς των άναλόγως τοΰ
διαπραχθέντος άδικήματος, έχει ώς έξης:
Πίναξ 1 . Είδος άδικήματος ύπό καταδίκων ποιουμένων χρήσιν άλκοόλ καί
ναρκωτικών. ’Αριθμός υποδίκων καί ποσοστά έπί συνόλου κρατουμένων.

Τοξικομανείς 3758

Κλοπή — ύΛοιπά
πεξαίρεσις —
Σύνολον
άδικήματα
ληστεία
ποσοσ.
σοσ.
άριθμ. ο/
άριθμ. ποσοσ.
άριθμ. ποο/
άριθμ. ποσοσ.
ο/
ο/
/ο
/ο
/ο
/ο
Φόνος καί
άναίρεσις

337
172
58
395

9,0
4,6
1,5
10,5

0,3
—
0,2
0,0

84
1
68
2

2,3
•0,0
1,8
0,0

108
2
58

13,8
0,3

395
84
1
480

10,5
2,3
0,0
12,8

573
108
2
683

1.
2.
3.
4.

’Αλκοόλ οί ίδιοι
’Εκτός τούτων καί γονείς
Μόνον οί γονείς
Σύνολον περιπτώσ. 1 καί 3

449
351
69
518

12,0
9,3
1,8
13,8

5.
6.
7.
8.

Ναρκωτικά οί ίδιοι
Ναρκωτικά οί γονείς
’Αλκοόλ καί ναρκωτικά ίδιοι
Άλκοόλ-ναρκωτικά γονείς

11
—
7
3
518
11
—
529

’Αλκοόλ οί ίδιοι - γονείς
Ναρκωτικά οί ίδιοι
Ναρκωτικά γονείς
Σύνολον

14,1

500
344
73
573

13,3
9,1
1,9
15,2
2,9
0,0
1,5
—

1286
867
200
1486

34,2
23,0
5,3
39,5

203
3
140
5

5,5
0,0
3,7
0,3

15,2 1486
2,9 203
0,0
2
18,1 1692

39,5
5,5
0,0
45,0

Έ κ τοϋ άνωτέρω πίνακος έμφαίνεται δτι δι’ δλα τά άδικήματα 34,2 ο /ο έπί
τών κρατουμένων έποίουν οί ίδιοι χρήσιν οινοπνεύματος καί 28 ο /ο έκτος τούτων καί
οί γονείς των (’ ).
'Ο Sichart ευρεν δτι, έκ τών κρατουμένων εις τάς φυλακάς τής Βυτεμβέργης
16,2 °/0 κατάγονται έκ γονέων ποτών, ό δέ Laurent έν Γαλλία διεπίστωσεν δτι σχεδόν
πάντες οί βαρείς έγκληματίαι τής χώρας του είχον πατέρα οίνόφλυγα. Έ κ τών 105
ηθικώς διεφθαρμένων καί έγκληματικών παιδιών, άτινα ενεκα τοΰ λόγου τούτου
ύφίστανται άναγκαστικήν'άγωγήν εις τό ίδρυμα Flehigen, ό Grumle εύρεν δτι 34,
(1) Τά άνωτέρω στοιχεία παρεχωρήθησαν ύπό τοϋ 'Υπουργείου Δικαιοσύνης εις τό Τμήμα
Άντιαλκοολικοϋ Ά γώνος τής Χριστιανικής Ένώσεως Γυναικών ’Ηθικής Έξυψώσεως, τά έπεξεργάσθη δέ ή Πρόεδρος τής Ένιόσεως ’Ιατρός κ. Θάλ. Ποταμιάνου, μετά τής ύπευθύνου τής
Βιοστατιστικής 'Υπηρεσίας τοϋ Ι.Κ.Α. κ. Ελένης Σαλογλοπούλου Ίατροΰ Ύιεινολόγου.
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29 ο /ο είχον τον έτερον ή άμφοτέρους τούς γονείς πότας. Εις τήν Σουηδίαν 31,7 ο/ο
των ήθικώς διεφθαρμένων καίέγκληματικών παιδιών είχον οίνόφλυγας γονείς (Lund).
’Εκ των 2855 ήθικώς άνωμάλων παίδων του έν Moll τοϋ Βελγίου κέντρου,
ό Rouyroy παρατηρεί δτι 24,4°/0 είχον τον πατέρα οίνόφλυγα, 9,2 ο/ο τήν μητέρα
οΐνόφλυγα καί 8,7 ο/ο άμφοτέρους τούς γονείς μεθυσκομένους καθ’ έκάστην.
'Ο Schnell έξετάσας περί τάς 502 ύποτροπάς εδρεν δτι είχον οΐνόφλυγα πα
τέρα 39 ο/ο, μητέρα 2,3 ο/ο, τον έτερον τών γονέων 40 ο/ο.
'Ο Schmid έξετάσας περί τάς 502 περιπτώσεις το πρώτον έγκληματησάντων
ανθρώπων, εύρε δτι είχον πατέρα οίνόφλυγα 14,7 ο/ο, μητέρα Ο.
Ό Krassnuschkin, έξετάσας 2150 έγκληματίας εδρεν δτί είχον τον έτερον
τών γονέων οΐνόφλυγα, οί όξεΐς μέν έγκληματίαι 33 ο/ο, οί δέ χρόνιοι 55 ο/ο.
'Ο Healy ομοίως εδρεν δτι 30 ο/ο τών άνηλίκων έγκληματιών του Chicago
είχον γονείς οίνόφλυγας, πράγμα το οποίον συνεπάγεται πενίαν, έλλειψιν πατρικής
έπιβλέψεως, σκληρότητα, άναισχυντίαν, αισχρότητα καί γενετήσιον άνηθικότητα
συχνάκις έξικνουμένην καί μέχρις αιμομιξίας, έξοικείωσιν προς τήν κοινωνικήν
άταξίαν καί το έγκλημα, οΐκιακάς έριδας καί βιαιότητας μέ άποτέλεσμα τήν διάλυσιν
της οικογένειας. Τα παιδιά τών ποτών, έκ πρωϊμοτάτης ήλικίας, βλέπουσι κτηνώδεις
οΐκιακάς σκηνάς καί πολλάκις διαφυλάττωσι τήν μητέρα άπό τήν έπίθεσιν τοϋ με
θύσου πατρός.
Τέλος τά άποτελέσματα, τά όποια έχει ό άλκοολισμός εις τό άτομον, τήν οικο
γένειαν, τήν κοινωνίαν,τήν Πολιτείαν έξηγεΐ γλαφυρότατα ή περίπτωσις της ADA
Γιοϋγκερ άλκοολικής λωποδυτρίας πού πέθανε τό 1740. ’Από τούς 830 άπογόνους
της, οί 710 κατεδιώχθησαν κατά καιρούς δικαστικώς, 106 ήσαν νόθα παιδιά, 206
έπαΐτες, 182 κοινές γυναίκες, 76 έγκληματίαι καί 7 φονιάδες.
Πόσες τώρα ήσαν οί έπιληψίες, οί πρόωροι φυματιώσεις καί οί άποβολές καί
ήλιθιότητες. Πόσοι έγκλείσθησαν νωρίς στά φρενοκομεία, δέν συμπεριλαμβάνοντα
στήν τραγική αυτή στατιστική.
Τά έξοδα πού έδημιούργησε εις τό Κράτος ή άλκοολική αυτή κυρία ύπελογίσθησαν σέ 5 εκατομμύρια χρυσά Μάρκα.
Έ ξ δσων σάς έξέθεσα άνωτέρω πιστεύω πώς καί σείς θά συμφωνήσετε δτι
ό άλκοολισμός είναι πρόβλημα ’ Ηθικόν, Κοινωνικόν καί Οικονομικόν άπό τά μεγα
λύτερα της Κοινωνικής ’Ιατρικής καί τής Δημοσίας 'Υγείας. Καί πιστεύω δτι πολ
λοί άπό τούς άναγνώστας μας θά συνενώσουν τάς προσπάθειας των μέ ημάς, διά ν’
άποτρέψωμεν τώρα πού άκόμη είναι νωρίς τήν φοβεράν αύτήν μάστιγα, γιά νά σώσωμεν τό σπίτι μας, τήν Κοινωνίαν μας, τήν Ελλάδα μας.
ΘΑΛΕΙΑ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ

ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΟΣ

«Ίνα άγαπάτε άλλήλους...»
-

__ « Έ φ ’ οσον ίπ ο ιή σ α τ ε ένΐ τ ο ύ τ ω ν τ ω ν
Α δ ε λφ ώ ν μ ου τ ώ ν έ λ α χ ίσ τ ω ν , έμ ο ί
έπ ο ιή σ α τε----»

(Ματθαίου ΚΑ 31-46)

Δεκέμβριος 1955...
Οί γραμμές αύτές γράφτηκαν σέ μια ώρα κλυκειάς γαλήνης, υστέρα Από μια.
Ατέλειωτη στιγμή προσευχής...
Καί Απευθύνονται σέ δλους...στους καλούς συναδέλφους μου, στους φίλους
Αναγνώστες μου, σέ κάθε συνάνθρωπό μου...
Στο κατώφλι μιας καινούργιας ζωής βρίσκεται 6 γράφων.,.Καί θέλει πριν ν’
άποχαιρετήση τό Αγαπημένο του παληό περιβάλλον νά συγχωρέση δσους τον πί
κραναν καί νά ζητήση συγχώρεση Από δσους έχει πικράνει...
Καί αυτά δλα έν όνόματι τής εντολής τής Χριστιανικής ’Αγάπης...
Τδ ξέρω. Καί λυπάμαι γ ι’ αυτό. Δέν είναι «κοσμικό» καί εύχάριστο αύτό τό
θέμα στη σύγχρονη ζωή...Δέν είναι «χτυπητό» καί «μοντέρνο»... Δέν έχει φώτα,
σκηνικά, φαντασία...Ξεπερασμένο κι’ Ανιαρό θεωρείται Από πολλούς... Μονάχα
οΐ Αμόρφωτοι πιστεύουν στον Θεό...Μονάχα οί βλάκες συγχωρούν καί Αγαπάνε τούς
άλλους...Αυτή περίπου είναι, νομίζω, ή περίληψη τού πολιτισμού μας....
'Ο γράφων δέν ξέρει άν είναι Αμόρφωτος, αν είναι βλάκας, αν είναι χωριάτης,
αν είναι ένας φτωχός ονειροπαρμένος...Ξέρει δμως δτι πιστεύει μέ δλη του τήν καρδιά
στο Θεό τής ’«Αγάπης καί τής Συγγνώμης...
Ν αί! Πιστεύει πολύ...Γιατί μ’ αυτήν τήν Πίστη γεννήθηκε, μεγάλωσε, σπού
δασε, έζησε...
Συγχωρέστε μου λοιπόν αυτήν τήν παρένθεση...Μή μέ κουτσομπολέψετε. Μή
στεναχωρεθήτε γ ι’ αύτό...
Χρειάζεται καμμιά φορά μιά ταπεινή Αναδρομή στήν παληά Πίστη τών πα
τέρων μας.,.Γιά νά βρούμε μέσα στήν θεϊκή Ανάταση τήν Ευτυχία καί τή δύναμη
νά ξαναφτειάξουμε πάνω στά ’Ερείπια τούς Κόσμους τής Ψυχής μας...
’Ίσως οί γραμμές μου αύτές νά είναι δ Επίλογος τού 'Ημερολογίου μου...
ενός ήμερολογίου πού γράφτηκε μέν Από μένα, υπαγορεύτηκε δμως έξ ολοκλήρου
Από τον "Ανθρωπο πού χίλιες φορές μέ ευεργέτησε καί ένα εκατομμύριο Αλήθειες
μέ δίδαξε απλά μά όλότελα πειστικά μέσα στά δυο χρόνια πού είχα τήν Απέραντη
τιμή νά υπηρετήσω ΰπό τις Διαταγές Του...
’Ά ν ή Πίστη προς τον Θεόν είναι επιτακτική Ανάγκη τής Ψυχής, ή ευγνω
μοσύνη είναι καθήκον...
Καί δσα χρόνια κι’ άν περάσουν δέν θά ξεχάσω ποτέ, μά ποτέ, τον Μεγάλο
αύτό Δάσκαλό μου, πού σέ μιά άτυχη ώρα τής ζωής μου μέ κάλεσε νά γίνω άξιος
τής ’Αποστολής μου...
Σ’ αύτόν Τον καλό εύεργέτη μου θέλω ν’ Αφιερώσω τό Αποψινό μου ημερο
λόγιο, τό τελευταίο πού γράφω σάν ένας Αστυφύλακας...Καί θέλω Ακόμα πριν άποχαιρετήσω γιά πάντα ετούτη τήν Αγαπημένη μου στήλη νά γονατίσω δακρυσμένος
μπροστά στο εικόνισμα τού Χριστού μου καί νά Τού πώ μέ κατάνυξή: « Ά ς είναι
εύλογημένο τό όνομά Σου, Κύριε, γιά όλες τις εύεργεσίες Σου...»
★

Σάς παρακαλώ, φίλοι μου, νά μέ προσέξετε...
Δέν θά σάς μιλήσω γιά φανταχτερά κατορθώματα ήρώων...
Δέν θά βρήτε στο Αποψινό φτωχό μου ημερολόγιο έγκλήματα, συμμορίες,
Απάτες, Απαγωγές...Οΰτε καί εγωισμό θά βρήτε...Ούτε μιά στάλα...Θά σάς μιλήσω
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μονάχα απλά για την Πίστη μου, πού ζή έντονα καί δυνατά μέσα στήν αμαρτωλή
καρδιά μου...
Διαβάστε με δίχως προκατάληψη...
"Ισως οί γραμμές μου να σάς ξυπνήσουν έναν γαλάζιο κόσμο άπο τα παιδικά
σας χρόνια, όταν ή ζωή σας κυλούσε ευτυχισμένα μέσα στη γαλήνη τού Χριστού
καί την «Ειρήνη την πάντα Νούν ύπερέχουσαν...»
Δεν θάθελα, άπόψε τουλάχιστον, νάμαι ό χρονογράφος τής μόδας τού χορού
καί τής Μεγάλης Ζωής...
Νοσταλγώ άπόψε να μείνω ένας άπλος άνθρωπος, ένας άπλος Χριστιανός,
ένας άπλος άστυφύλακας—αν προτιμάτε...
Κι’ έτσι, άπο χαμηλά, νά κουβεντιάσω μέ τήν ψυχή μου...
Δεν θά τής κουβεντιάσω γιά «μέριμνες βιωτικές», γιά τά προβλήματα πού
μέ άπασχολοΰν, γιά το χθές, γιά το αύριο...θά τής έξομολογηθώ μονάχα πώς πέρασα
αυτή τήν Μέρα μου.,.μιά μέρα άφιερωμένη έξ ολοκλήρου στήν άκατάλυτη εντολή
τής ’Αγάπης...
★
’Αλήθεια, δεν σάς ρώτησα : ξέρετε τί είναι ’Α γ ά π η ;
’Αστεία έρώτηση βέβαια, μά βάζω στοίχημα πώς πολύ λίγοι άνθρωποι μπο
ρούνε νά τήν αισθανθούν, όχι άπλώς σάν μιά φευγαλέα άνάμνηση, μά σάν ένα επι
τακτικό α ί τ η μ α τής ψυχής...
Δέν εννοώ τήν ερωτική άγάπη.,.Ούτε καί ’κείνη πού στηρίζεται σέ δεσμούς
καί τύπους... ’Εννοώ τήν άγάπη τήν άλλη, τήν πιο όμορφη καί λιγάκι πιο δύ
σκολη : τήν ’Αγάπη τού Χριστού...
Πόσοι άρά γε άνθρωποι μπόρεσαν νά καταλάβουν όλότελα γ ι α τ ί π έ θ α ν ε
ό Χ ρ ι σ τ ό ς π ά ν ω σ τ ο Σ τ α υ ρ ό , αίρων τις α μ α ρ τ ί ε ς τ ο ύ Κό 
σμου;
Πολύ φοβάμαι ότι έλάχιστοι μπόρεσαν νά έξηγήσουν σωστά αύτή τήν άπεριόριστη άλήθεια...
Ζήτημα γνώσεων ίσως γιά τούς άλλους... Γιά τον άστυνομικό όμως δέν είναι
μιά εγκυκλοπαιδική σελίδα...Είναι ή ίδια ή ζωή του... Πάνω σ’ αυτήν τήν άκατα
μάχητη ’Αγάπη θεμελιώνει τούς Κόσμους τού καθήκοντος του...
★

Νά σάς άναλύσω θεωρητικά τήν εντολή τής ’Αγάπης; Μά μήπως θά τά κατα
φέρω νομίζετε κ ι’ εγώ;
Νά κάνω άπόψε άμβωνα αύτή τή στήλη καί νά κηρύξω τό Εύαγγέλιο; Μακάρι
νάχα τέτοιες δυνάμεις καί νάχα τήν καρδιά καθαρή... 'Όμως ένας άμαρτωλός είμαι
κι’ εγώ, ένας φτωχός χρονογράφος τής ζωής μου...
Λοιπόν;
Νά κλείσω αυτήν τήν παρένθεση καί νά σάς πώ: «’Έχετε δίκηο, ας άλλάξουμ’
ομιλία κ ι’ ας πούμε κάτι άλλο σχετικό;»
’Ό χι... Ούτε τονα... Ούτε τάλλο...
Ούτε ιεροκήρυκας θά γίνω γιά νά σάς μπλέξω μέ θεωρίες τής χριστιανικής
ήθικής... άλλά ούτε καί θά κλείσω τό στόμα μου άπο άδυναμία...
Θ’ ανοίξω άπλώς τό Ήρερολόγιό μου καί θά σάς άφηγηθώ πώς πέρασα τή
σημερινή μου μέρα... Κι’ έσεϊς μονάχοι σας θά διδαχθήτε όσα πρέπει... Κι’ εΰχουμαι νά διδαχτήτε πολλά...
Κι’ εΰχουμαι ακόμα νά γίνουν αυτές οί άτεχνες γραμμές μου άφορμή γιά νά
πλημμυρίσετε κατάνυξη καί νά πνιγήτε μέσα στήν άπέραντη θάλασσα τής γλυκειάς,
πανανθρώπινης ’Αγάπης... όπως άκριβώς τή δίδαξε ό Χριστός...
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Ή ώρα είναι έξη... έξη το πρωί... ή αρχή τοϋ άστυνομικοΰ 24ώρου...
Ή καταιγίδα μαίνεται άπειλητική... ό άνεμος μουγγρίζει μανιασμένος...
Ή πόλη κοιμάται... ούτ’ ένα φως δέν διακρίνεται τριγύρω... Και οί λευκοί
τοίχοι των σπιτιών μοιάζουν μέ κάστρα πού θέλουν να κουρσέψουν οί πειρατές τής
καταιγίδας...
Μέσα στην ψυχή μου βασιλεύει απόλυτη γαλήνη, καθώς άρχινάω τό δρομο
λόγιό μου μέσα στήν παγωνιά... Τίποτε δέν σκέφτουμαι... Μονάχα βλέπω...
Καί προσέχω μήπως κάποιος συνάνθρωπός μου έχει απόψε αύτήν τήν άγρια
νύχτα, άνάγκη άπ’ τή βοήθειά μου...
Στέκω άδιάφορος μπροστά στή μανία των στοιχείων τής φύσεως...
’Αχάριστο καί άγνωστο τό έργο μου... Ποιος μέ προσέχει! Ποιος άναγνωρίζει τις υπηρεσίες μου!...
Καί μοναδική μου άνταμοιβή τής Συνειδήσεώς μου οί έπαινοι...
'Ο βορρηάς ολοένα άγριεύει...
Μιας έκκλησιάς τό Μεγάλο Ρολόϊ σημειώνει άργά—άργά τις ώρες... μιά γάτα
χωμένη κάτω άπό ένα άναποδογυρισμένο κάρρο, μέ κυττάζει παραξενεμένη... ’Ίσως
μέ περνάει καί γιά τρελλό, καθώς μέ βλέπει νά βολτάρω άμέριμνος μέσα στο κρϋο
καί τά σκοτάδια.
Πιο κάτω ό δρόμος γίνεται άνηφορικός... 'Όλο λάσπες, λακκούβες, καί χώ
ματα ... Μονάχος, βασιληάς εγώ τής Καταιγίδας, συνεχίζω τό δρόμο μου...
Δέν θά μέ άπασχολήση τίποτε μέσα στή βροχή;
"Αξαφνα όμως κάποια άνησυχία μέ κυριεύει... "Ενα προαίσθημα πώς «κάτι»
θά μοϋ συμβή...
'Η έκτη αίσθηση, λένε οί Σοφοί...
Καί, λίγο πιο κάτω, τούς δικαιώνω... Γιατί, πάνω στο λασπωμένο καλντερίμι,
οί άστραπές φωτίζουν ένα πτώμα...
'Η καρδιά μου δίνει τό παράγγελμα... ή πρακτική Διδασκαλία έρχεται να
,σταθή κοντά μου, άνοιχτή στο κεφάλαιο «περί πτωμάτων» κι’ έγώ βγάζω τον φανό
καί τό περίστροφό μου... Καί πλησιάζω...
Ναί! Είναι ένας άνθρωπος... Καί στέκει άναίσθητος μέσα στήν καταιγίδα....
Μά άναπνέει...
Τήν ξέρετε τήν περίπτωση; Πρέπει νά τήν ξέρετε όσοι τουλάχιστο δώσατε
εξετάσεις γιά κάποιο άνώτερο βαθμό... Είναι «ο ΐ ν ό φ λ υ ξ».
Μά ας άφήσουμε τή θεωρία γιά άλλοτε...
Σκύβω κοντά του καί πλησιάζω τον άναμμένο μου ήλεκτρικό φανό... Μά,
μόλις φωτίζω τό πρόσωπό του, άποτραβιέμαι ταραγμένος...
Αύτός ό άνθρωπος ! ! !
Αύτός ό άνθρωπος πού στέκει τούτη τήν ώρα κουλουριασμένος μπροστά στά
πόδια μ ο υ !!!...
Αύτός ό άνθρωπος έχει βυθίσει τό σπίτι μου στή Συμφορά... 'Ένας εχθρός
μου... Μέ μισεί θανάσιμα, χωρίς νά τού δώσω ποτέ άφορμή...
Είναι ένας φανατισμένος εχθρός μου πού κόντεψε νά ξεκληρίση τό σπιτικό
μου σάν δολοφόνος συχαμερός...
Ναί! Αύτός ό άνθρωπος πού κοίτεται σωριασμένος μπροστά μου είναι ένα
σκουλίκι συχαμερό...
Γιά μιά στιγμή οπισθοχωρώ... Οί βροντές καί τ ’ άστροπελέκια μέ περιζώ
νουν άγρια... Καί μέσα στή βοή τής καταιγίδας, άκούω μιά φωνή σάν νάρχεται άπό
τά Τάρταρα, νά μοϋ ψιθυρίζη σαρκαστικά: «Κλώτσα τον καί φύγε... Μήν τον προ
σέχεις! !! "Αστόν νά πεθάνη... τοϋ αξίζει. Κανείς δέν σέ βλέπει... Φ ΰ γ ε ! ! ! "Α σ
τ ο ν νά π ε θ ά ν η . "Αν ζήση, μόλις συνέλθη, καί πάλι θά σοΰ ξαναεπιτεθή... Κλώ-
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τσα τον καί φύγε... Φύγε γρήγορα άπό κοντά του... ΤΙ στέκεσαι άκόμα; Ξέχασες
λοιπόν; ξέχασες πόσο πόνο σοϋ προξένησε; πόση ντροπή; πόσα δάκρυα;... Φύγε
λοιπόν. Μην είσαι βλάκας... Τι πας να κάνης; Κανείς δεν θά σοϋ άναγνωρίση την
ύπηρεσία σου αύτή ! ! !
...Στέκω μπροστά στον εχθρό μου κλονισμένος, ένώ ή γρήγορη άναπνοή του
άρχίζει νά γίνεται σιγά-σιγά άργή...
Μιά άστραπή φωτίζει άπέναντι μιά κατάλευκη Έκκλησούλα... Κι’ άξαφνα
μοϋ φαίνεται πώς είμαι μέσα... πώς παρακολουθώ τήν Λειτουργία...
Κι’ άκούω τό διάκο, πάνω στον άμβωνα, νά ψέλνη γλυκά :
« ’Αγαπάτε τούς έχθρούς υμών, εύλογεΐται τούς καταρωμένους υμάς... ’Εν
τολήν καινήν δίδωμι ύμΐν ινα άγαπάτε άλλήλους.......
Σκύβω τότε μπροστά του, σχεδόν χωρίς νά τό σκεφτώ, τον παίρνω στον ώμο
μου καί τραβώ γιά τό γειτονικό διανυκτερεϋον φαρμακεΐον...
'Η κούραση γίνεται ολοένα πιο έντονη... τό σώμα πού μεταφέρω γίνεται
σιγά-σιγά βαρύτερο, σχεδόν άσήκωτο... όμως νομίζω ότι μπροστά μου περπατά
ό Χριστός... Τον βλέπω νά σέρνη πάνω στους ώμους Του τό θεόρατο Σταυρό τοϋ
μαρτυρίου Του...
«..."Οστις θέλει όπίσω μου έλθεΐν, άπαρνησάσθω έαυτόν καί άράτω τον Σταυ
ρόν αύτοΰ καί άκολουθήτω μοι.......
Καί βιάζουμαι, όλο βιάζουμε νά γλυτώσω άπό τό θάνατο έκεΐνον πού κόντεψε
νά ξεκληρίση τό σπιτικό μου...
Καί τον γλύτωσα... Μή ζητάτε άλλα νά σάς πώ... Τί μούπε δεν έχει σημασία.
Σημασία έχει νά συνεχίσω τό δρομολόγιό μου, γιατί ή ώρα πέρασε καί έχω άπασχοληθή πολύ...
"Ισως κάποιος άλλος δυστυχισμένος νά μέ καλή...
’Αφήνοντας όμως τό σώμα τοϋ έχθροϋ μου στο κρεβάτι του νοιώθω νά φευγη
κάποιο βάρος άπό πάνω μου... ’Έχω μιά χαρά... χαρά μεγάλη...
Μπορείτε νά τό έξηγήσετε αύτό;
Μονάχα αν μπορέσετε νά τό έξηγήσετε θά μπορέσετε καινά καταλάβετε? γ ι α τ ί
π έ θ α ν ε ό Χ ρ ι σ τ ό ς , σάν λ η σ τ ή ς , π ά ν ω στο Σταυρό, αίρω
τ ί ς α μ α ρ τ ί ε ς τ ο ϋ Κ ό σ μ ο υ...
★

Τώρα ή συμμορία τής Καταιγίδας διαλύθηκε...
Ή βροχή, οί κεραυνοί, τ ’ άστροπελέκια, ό άγριος άνεμος κρύφτηκαν στους
κρυψώνες τους... Καί τό σκοτάδι χάθηκε κι’ αύτό...
'Ένας ήλιος ολοστρόγγυλος ζεστός, πανόμορφος, εύεργετικός, βασιλεύει
στον Ούρανό... Καί οί άχτϊδες του ξεχύθηκαν στούς δρόμους, στις πλατείες, στους
κήπους, στά σπίτια, στις ταράτσες, στά ύπόγεια, στά μέγαρα—σάν καλοί καί ευ
συνείδητοι άστυφύλακες—γιά νά έπανορθώσουν τίς ζημίες τής νυχτερινής μανιασμέ
νης καταιγίδας...
Κοντεύει δέκα...
Λίγα λεπτά μένουν άκόμα γιά νά παραδώσω ύπηρεσία...
Τό σκέφτουμαι καί πλημμυρίζω χαρά, γιατί είμαι μουσκεμμένος και κατά
κοπος...
Λίγο πριν άπό τό Τμήμα είναι μιά πλατεία...
Κι’ αύτή τήν ώρα είναι γεμάτη άπό παιδιά πού χαλάνε τον κόσμο μέ τις φω
νές καί τά παιχνίδια τους...
Στέκω νά τά καμαρώσω καί νά θυμηθώ μιάν άλλη φτωχή πλατειούλα...’Εκεί
πού πρωτόπαιξα κι’ έγώ κάποτε τά πρώτα μου παιχνίδια. Γλυκειά άνάμνηση;!!!
πολύτιμη, μάλιστα σέ μερικές περιπτώσεις... Δέν είμαι βέβαια γέρος, μά πάντως,
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εδώ πού τά λέμε μεταξύ μας, τά έχω κι’ έγώ τα χρονάκια μου... ’Αλλά, σάς παρα
καλώ αυτό να μείνη μεταξύ μας...
Σέ λίγο ένας τυφλός γέρος ζητιάνος, οδηγούμενος άπο ένα κοκκαλιασμένο
καί ρακένδυτο καριτσάκι ήρθε να προστεθή στην συντροφιά τών παιδιών... Κι’ άκούμπησε στο πεζούλι, άπλώνοντας το γέρικο χέρι του στούς διαβάτες, ένώ ή μικρή έφερνε
ολόγυρα τά βήματά της, ικετεύοντας «μιά βοήθεια» άπο τούς περαστικούς...
Μά δπου κι’ αν πήγαινε 6,τι κι’ αν έκανε τά ματάκια της δεν ξεκολλούσαν άπο
μιά πελώρια καλοντυμένη κούκλα, πού κράταγε στήν άλλη άκρη τής πλατείας, ένα
πλούσιο κοριτσάκι τής ηλικίας της...
’Άξαφνα ένας διαβολεμένος πιτσιρίκος είχε μιά σατανική έμπνευση, καί παίρ
νοντας δυο—τρεις άκόμη «άγυϊόπαιδες», έπεσαν πάνω στον τυφλό, τού πήραν την
μαγκούρα καί τού άναποδογύρισαν το καπέλλο, μέσα στο όποιο είχαν τοποθετήσει
τη βοήθειά τους οί έλεήμονες διαβάτες... Καί οί πενταροδεκάρες κύλησαν μ’ ένα
παράξενο θόρυβο πάνω στο λιθόστρωτο κι’ ήλθαν καί χώθηκαν στο σιδερένιο σκέ
πασμα ενός ύπονόμου, ένώ τό κοριτσάκι τού τυφλού έβαζε τά κλάμματα...
Κι’ άλλη περίπτωση...
Αυτήν ίσως νά μην τήν γράφουν τά βιβλία... Μά δεν είναι καί δύσκολο, νο
μίζω νά μαντεύσης ποιο είναι το καθήκον σου...
Έ τρεξα κοντά, ξαναπήρα τη μαγκούρα, άγρίεψα στά κακομαθημένα παιδιά,
κι’ υστέρα πλησίασα τον τυφλό :
—«Τό μπαστούνι σας καί τό καπέλλο σας»... τού είπα.
—«Καί τά λεφτά μου; Μοΰ τά κλέψανε;» μέ ρώτησε μέ σπαραγμό...
Στάθηκα τότε συλλογισμένος. Κι’ υστέρα καί πάλι χωρίς νά σκεφτώ, έβαλα
τό χέρι μου στήν τσέπη, έβγαλα όσα λεφτά είχα καί είπα :
- « Ν ά καί τά λεφτά σας! Δεν σάς τά κλέψανε...»
—«Τήν εύχή μου νάχης άφέντη μου. Πάντα γεμάτο νάναι τό πορτοφόλι σου»
μοΰ είπε μ’ εύγνωμοσύνη...
Γεμάτο νάναι τό πορτοφόλι μου ! ! ! Μά τί είχε μείνει μέσα; Δυό-τρία δεκά
ρικα γιά νά περάσω μέχρι τό τέλος τού μηνός. Σπουδαίος,άφέντης είμαι, μά τήν
άλήθεια! ! !
—«Πατερούλη, πάρε μου μιά κουκλίτσα σάν κι’ αύτή πού έχει εκείνο τό κο
ριτσάκι! παρακάλεσε δακρυσμένη ή μικρή...
'Ο γέρος άναστέναξε βαρειά...
«—Δεν βγαίνουν τά λεπτά, παιδάκι μου, γιά κούκλα. ’Εκείνο τό κοριτσάκι
θάναι πλούσιο, μά εσύ είσαι φτωχούλη. Δεν τό κατάλαβες άκόμη; ’Αλλά έχει καί
γιά σένα ό Θ εός!!! Πού ξέρεις! Μπορεί κάποτε ν’ άποκτήσης δική σου κούκλα»...
Τό κοριτσάκι μαζεύτηκε συλλογισμένο κοντά του.
«..."Οταν θά μπορώ ν’ αγοράσω κούκλα, θάμαι πιά μεγάλη, πατερούλη, καί
δεν θά μοΰ χρειάζεται πιά...»
Λογική τετράγωνη... Μά παρά τήν άκαταμάχητη λογικότητά της έκρυβε
μέσα ένα βαθύ λυρισμό...
«...Ά λλη φορά, παιδάκι μου, θά σοΰ πάρω. Μ’ αύτά τά λεφτά πού μαζέψαμε
σήμερα θά φάμε. Σέ λίγο ίσως νά ξαναβρέξη καί πάλι, καί θά γυρίσουμε σπίτι. Πώς
νά σοΰ πάρω κούκλα; Νά μείνουμε νηστικοί; Μή μέ στενάχωρης κοριτσάκι μου.
Δέν έχω άλλα λεφτά...
...ΤΗταν μιά σκηνή σπάνια... Καί σάν μοναδικός θεατής της ένοιωσα τήν καρ
διά μου νά ματώνη άπο τον πόνο...
Τί κρίμα πού δέν είμαι πλούσιος! ! !
—«Βάλε τό χέρι στήν καρδιά» νόμισα πώς ακόυσα νά μοΰ λέη τό κοριτσάκι...
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Καί κάνοντας άσυναίσθητα αυτήν τήν κίνηση άγγιξα άθελά μου τδ πορτοφόλι
μου...
Κύτταξα ύστερα παραξενεμένος τδ ζητιανάκι...
«Τδ πορτοφόλι μου δέν έχει μέσα τίποτε» συλλογίστηκα...
«Δηλαδή... σχεδόν...τίποτε...βέβαια...κάτι εχει... Δυδ—τρία δεκάρικα... Μ’
αυτά όμως θά περάσω μέχρι τδ τέλος τοϋ μηνός... Τί νά κάνω;... Κρίμα!... Δέν
μπορώ, δυστυχώς, νά βοηθήσω, αν καί πολύ θά τοθελα. Λυπάμαι βέβαια μά...
Λέγοντας αύτά στδν άδιόρθωτο έαυτό μου, πού κάτι μοϋ ψιθύριζε χωρίς νά
μπορώ νά άκούσω καλά τις κουβέντες του, είχα βγάλει τδ πορτοφόλι μου, πού ήτανήταν έπικίνδυνα άδυνατισμένο τδν τελευταίο καιρό, καί χάϊδευα τά δύο—τρία δεκάρικά του...
—«Δηλαδή...τί... πρέπει...νά... νά κά νω ;» έλεγα καί ξανάλεγα.
Τότε κάποιος άόρατος Τρίτος μέ πλησίασε καί μέ ρώτησε :
—« ’Αλήθεια, γιά πές μου: ή άδελφούλα σου πόσα παιχνίδια έχει;»
« —Τί σημασία έχει αύτό;» διαμαρτυρήθηκα.
«—Κάποια σημασία έχει» μοϋ ξανάπε «δέν μπορούσε άράγενάταν στή θέση
της μικρής;»
« —Δηλαδή... τί...ποϋ...ποϋ θέλεις νά...καταλήξης;» ρώτησα σχεδόν άπότομα.
—« ’Εκεί πού θά καταλήξης κι’ έσύ σέ λίγο» μοϋ ψιθύρισε, πιδ γλυκά τώρα.
« ’Ά ν τ ε ! μήν σκέφτεσαι. Τδ άπέναντι μαγαζί έχει κούκλες. Καί κάνουν δσα
ακριβώς λεφτά έχεις έπάνω σου. Ά ν τ ε ! Τί στέκεσαι;»
—«Καλά ντέ!» είπα νευριασμένος «θά πάω—θά πάω μόνος μου, όχι γιατί
μοϋ τδ λές έσύ. Μά, τέλος πάντων, έσύ ποιδς είσαι μέ ποιδ δικαίωμα άνακατεύεσαι
στά... οικονομικά μου;»
Γέλασε τότε ήσυχα καί μοϋ ξαναψυθύρισε, άκόμα πιδ σιγά :
—«Ξέρεις ποιδς είμαι. Μά δέν έχει σημασία. Σημασία έχει ή πίστη σου. Νά
τήν άποδεικνύης πάντα μέ έργα, εϊδ’ άλλως θάσαι «χαλκός ήχών καί κύμβαλον άλλαλάζον»...
Πήρα τότε τδ κοριτσάκι άπδ τδ χέρι, τδ πήγα στδ άπέναντι μαγαζί, τοϋ άγόρασα τήν κούκλα του, κι’ έβαλα ύστερα ξανά τδ άδειανδ πορτοφόλι μου στδ μέρος
τής καρδιάς μου...
Κι’ ένώ τδ κοριτσάκι είχε παραδοθή σ’ ένα παραλήρημα ένθουσιασμοΰ, άγγαλιάζοντας σφιχτά τήν κούκλα του, καί ό τυφλός γέρος μοϋ έδινε κλαίγοντας τις
ευχές του, έγώ έφυγα, χαρούμενος, μεθυσμένος άπδ ευτυχία καί ένθουσιασμό, σάν
νάχα κερδίσει τδν πρώτο άριθμδ τοϋ Λαχείου τών Συντακτών καί χωρίς νά μέ σκοτίζη πώς θά περάσω μέχρι τδ τέλος τοϋ μηνός χωρίς πεντάρα στήν τσέπη μου...
Αύτδ μπορείτε νά τδ έξηγήσετε;
Μονάχα άν μπορέσετε νά τδ έξηγήσετε θά μπορέσετε νά καταλάβετε γ ι α τ ί
π έ θ α ν ε ό Χ ρ ι σ τ ό ς , σ ά ν λ η σ τ ή ς , π ά ν ω σ τ δ Σ τ α υ ρ ό , αϊ ρ ω ν τ ι ς ά μ α ρ τ ί ε ς τ ο ϋ Κ ό σ μ ο υ ............................................... .................... ...
★
*Η βροχή ξανάρχισε τδ μεσημέρι...
Καί τδ άπόγευμα διατέθηκα σέ «έκτακτη» υπηρεσία...
Μέσα σέ πλημμυρισμένα υπόγεια καί σέ εικόνες άθλιότητος κινήθηκα, πέντε
σχεδόν ώρες. "Οσα έκανα ανώνυμα ήταν καθήκον μου. Μά δσο περισσότερο κουρα
ζόμουνα καί κόπιαζα, τόσο περισσότερο ευτυχισμένο ένοιωθα τδν έαυτό μου.
Κι’ δταν μετά γύρισα στδ δωμάτιό μου ν’ άλλάξω καί νά ξαπλώσω νά κοι
μηθώ ήμουνα περήφανος γιά τδ έργον μου...
Στδ σπίτι ή άδελφή μου είχε πιάσει «ψιλή» κουβεντούλα μέ μιά γειτόνισσά
της, πού είχε μιά γλώσσα σάν οπλοπολυβόλο...
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’Εκείνη τή στιγμή πού μπήκα έρριχνε ριπές μέ ευσυνειδησία άγωνιστοΰ πού
άγωνίζεται «ύπέρ βωμών καί εστιών» (ξένων δμως).
Οί γυναίκες ξέρετε είναι έγκυκλοπαιδικότατα καταρτισμένες πάνω στα νέα
τής γειτονιάς τους. Τά ξέρουν δλα, τα συγκρατοΰν μάλιστα μέ άξιοθαύμαστη έπιδεξιότητα. Μ’ αύτά άσχολοΰνται μέρα καί νύχτα. «Τέρατα μορφώσεως» είναι πάνω
στα ζητήματα τών άλλων...
Στο γενικό αύτό κανόνα υπάγονται δλες άνεξαιρέτως οί γυναίκες. Μέ το συμπάθειο καλές μου άναγνώστριες. Δέν θάθελα νά κλείσω τδ ήμερολόγιό μου μ’ ένα
φιλιππικό εναντίον σας, άλλα πρέπει νά το παραδεχτήτε δτι είστε κινητά πρακτο
ρεία ειδήσεων πού μεταφέρετε, μέ θαυμαστή μάλιστα ταχύτητα—μεγαλύτερη κι’
άπό του ήχου—δλα τά νέα τής συνοικίας σας, άπό τον τόπο τής παραγωγής στον
τόπο τής καταναλώσεως.
Δέν ξέρω αν είναι κακό αύτό βέβαια. Δέν σας κατηγορώ. Μήν μου ξαναπήτε,
σάν άλλοτε, πώς είμαι μισογύνης.
Τό λοιπόν ή γειτόνισσα τής άδελφής μου τήν ώρισμένη ώρα άρχισε σέ ρυθμό
ύπαγορεύσεως τήν μετάδοση δλων τών εξωτερικών γεγονότων, ένώ ή αδελφή μου
τήν άκουγε μέ κατάνυξη, άδιαφορώντας αν τά φασόλια στήν κουζίνα της είχανε
πιάσει καί μύριζαν μάλιστα άπελπιστικά.
"Άδικα τής ύπενθύμιζα δτι πεινούσα, δτι τά φασόλια είναι τό άγαπημένο μου
φαγητό, δτι μυρίζουν δτι στο τέλος θά μείνουμε νηστικοί.
Τό μοτέρ τής γειτόνισσας είχε τεθή σέ λειτουργία καί καμμιά δύναμη δέν
μπορούσε νά τό σταματήση.
Δέν θά σάς πώ βέβαια δ,τι άκουσα, γιατί δέν θά σχηματίσετε καλή έντύπωση
γιά τήν σοβαρότητά μου.
’Ανάμεσα δμως στά άλλα πληροφορήθηκα άθελά μου—κάπου εκεί προς τό
τέλος τού Δελτίου Ειδήσεων, καί ένώ τά φασολάκια μου είχαν μαυρίσει πάνω στήν
ηλεκτρική κουζίνα—δτι ό Κώστας καί ή Άννούλα, ένα εύτυχισμένο άντρόγυνο,
πού τό καμάρωνε δλη ή γειτονιά, είχαν άποφασίσει νά χωρίσουν υστέρα άπό ένα γεν
ναίο καυγά. Αιτία ή άνεργία τού Κωστάκη. Καί άφορμή τό άδειανό στομάχι καί
τών δύο.
Κακό βέβαια, μά παρατηρημένο.
*'Η φτώχεια είναι πολύ, πολύ επικίνδυνος σύντροφος.
Δ ι α λ ύ ε ι σπίτια/
Ό χ ι πάντοτε βέβαια. ’Αλλά τις πιο πολλές φορές.
Τά γλυκόλογα τού «εκείνου» δέν άκούγονται εύκρινώς, δταν τό στομάχι
τής «είκείνης» έχει παράσιτα καί οί όμορφες έρωτικές άναμνήσεις παίρνουν άσχημη
δψη δταν τήν πόρτα κτυποΰν άπαιτητικά ό φούρναρης, ό μπακάλης, ό ράφτης, ό
δανειστής...
Τά ερωτικά ραβασάκια παίρνουν τότε στήν φαντασία τις διαστάσεις καί τή
μορφή τών λογαριασμών τού νερού ή τού ήλεκτρικοΰ, καί τά φιλιά πνίγονται μέσα
στις φωνές τού σπιτονοικοκύρη πού άπαιτεΐ τά νοίκια του.
Είναι πολύ μεγάλη άλήθεια αυτή. Πρέπει ό άνθρωπος νάναι ρεαλιστής, αν
θέλη νάναι έν τάξει μέ τον έαυτό του.
"Έτσι ό Κωστάκης καί ή Άννούλα, κυνηγημένοι άπό τήν άδυσώπητη φτώ
χεια τους, έβγαζαν σέ «πλειστηριασμό» τόν έρωτά τους, κηρύσσοντας σέ «π τώ 
χευση» τό έρωτικό παλατάκι τους, μέσα στο όποιο είχαν γνωρίσει στιγμές άλησμόνητης εύτυχίας, πού έπισφραγίστηκε καί άξιοποιήθηκε μέ τή γέννηση μιας χαρι
τωμένης κορούλας.
Ή είδηση αύτή μοΰ τράβηξε ολόκληρη τήν προσοχή καί έννοιωσα ένα παρά
πονο νά μέ κυριεύη, σάν νάταν δικός μου αυτός ό πόνος. « ’Εκτός υπηρεσίας» ήμουνα
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βέβαια, καί τό διαζύγιο των δύο άτυχων φίλων μου ήτανε «άστική» υπόθεση, έξω
άπό την αρμοδιότητα μου, μά ή καρδιά δεν έχει σύνορα καί αρμοδιότητες, καί υπάρ
χουν στιγμές πού τό Καθήκον ξεφεύγει άπό τό άγαπημένο μου μάθημα των Κανο
νισμών καί γίνεται άπέραντο...
Μπροστά στο τραπέζι άνοιχτό ένα περιοδικό... «Η ΖΩΗ»... Καί πάνω στην
τέταρτη σελίδα, μιά περικοπή άπό την προς Ρωμαίους επιστολή τοϋ ’Αποστόλου
Παύλου: «Χαίρειν μετά χαιρόντων καί κλαίειν μετά κλαιόντων»...
Ν αί! Σ’ αύτή τή δύσκολη στιγμή τοϋ νεαρού ζευγαριού, κάποιο Μεγάλο
Καθήκον πρόβαλε μπροστά μου...
Κι’ άφήνοντας τήν γειτόνισσα τής άδελφής μου νά συνεχίζη τό Δελτίον της
καί τά φασόλια νά καίγωνται, χωρίς ν’ άλλάξω, χωρίς νά φάω, χωρίς νά ξεκουραστώ,
. έτσι όπως ήμουνα έτράβηξα γιά τό σπίτι τών φίλων μου.
Βρήκα τον Κωστάκη άναστατωμένο. Καί τήν Άννούλα κλαμμένη νά τοϋ λέη
πώς τής κατάστρεψε τή ζωή της, πώς είναι άνάξιος νά συντηρήση μιά γυναίκα,
καί άλλα πολλά καί διάφορα, πού τά έχετε ίσως ξανακούσει.
Μέ ύποδέχτηκαν ψυχρά.
Μά δεν πρόσεξα τήν υποδοχή τους, καί βάλθηκα στο έργο μου, σάν νάμουνα
σέ «διατεταγμένη υπηρεσία» καί νά περίμενα άπό ώρα σέ ώρα νά μέ έπιθεωρήση
ή Συνείδησή μου...
Νά σάς πώ τί είπα; θά μέ περνούσατε γιά μεγάλο ρήτορα. 'Υπάρχουν όμως
στιγμές πού ό άνθρωπος, κάτω άπό τό βάρος ενός σοβοροϋ καί έπιτακτικοΰ καθή
κοντος, έχει σπουδαίες εμπνεύσεις καί αποκτά εύγλωττία πού καταπλήσσει κι’
αυτόν τον ίδιο άκόμα. Σέ μιά τέτοια στιγμή βρέθηκα κι’ έγώ, ό μέτριος χειριστής
τοϋ προφορικού λόγου, κι’ έκανα θαύματα.
Τούς μίλησα γιά τήν παληά τους άγάπη, γιά τήν εύτυχία πού τούς ένωνε,
γιά κάποιους ύπουλους σκοπέλους πού κρύβει ή φουρτουνιασμένη θάλασσα τοϋ πλού
του, έφερα παράδειγμα εσάς, εμένα, τον βασιληά Έδουάρδο...
'Η καρδιά μου, ζεσταμένη άπό τή άγάπη τοϋ Γλυκού Ναζωραίου άποδείχτηκε ’κείνη τήν άποφασιστική στιγμή, πηγή έμπνεύσεως. 'Όλα πήγαιναν καλά,
μά δταν φτάσαμε στήν άνεργία τοϋ Κωστάκη, ή Άννούλα άναλύθηκε καί πάλι σέ
δάκρυα.
Τί θά γίνη; Πώς θά τά κατάφερναν;
Ά ξαφνα ήλθε στό μυαλό μου ό «άπό μηχανής θεός»... ένας παληός συμμαθη
τής μου, καλός φίλος μου, έργοστασιάρχης άπό τή Σΰρο, πού άνήκε στήν τάξη τών
άνθρώπων πού «δέν ξέρουν τί έχουν».
Ποτέ δέν τον είχα ένοχλήσει γιά τίποτε. Καί τοϋ κακοφαινότανε μάλιστα.
Θά τοϋ ζητούσα λοιπόν μιά γενναία συνδρομή, για λογαριασμό δλου τού χρό
νου πού πέρασε χωρίς νά τοϋ ζητήσω τίποτε. Πήρα τό λοιπόν τον Κωστάκη καί
τήν Άννούλα καί πήραμε τό δρόμο γιά τήν Κυψέλη, μέ τά πόδια φυσικά, γιά λό
γους εύνοήτους.
Κάποτε φτάσαμε, βρήκαμε τό φίλο μου, μέ άκουσε πρόθυμα καί μέ βοήθησε
άποτελεσματικά.
Ό Κωστάκης θάπιανε δουλειά άπό τήν άλλη βδομάδα καί οί τάξεις τών
άνέργων θά χάνανε ένα σημαντικό τους στέλεχος. Θά κέρδιζε δμως ή παράταξη τών
εύτυχισμένων οικογενειών ένα καλό μέλος.
’Έ τσι κι’ έγινε.
Ό Κωστάκης καί ή Άννούλα ξανασυμφιλιώθηκαν, άγγαλιάστηκαν, φιλήθη
καν καί, μέσα στον ενθουσιασμό τους, παρά λίγο νά σκίσουν καί τούς λογαριασμούς
τών δανειστών τους.
Αυτό μ’ έκανε εύτυχισμένο, χωρίς νά ξέρω γιατί.
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Κι’ όταν γύρισα στο σπίτι μου άνήγγειλα το νέο στην άδελφή μου μέ τόση
χαρά ώστε εκείνη μέ κύτταξε σαστισμένη. "Υστερα, δταν συνήλθε άπό την πρώτη
κατάπληξη, μουφερε λίγο ψωμί καί τυρί νά φάω (τα φασόλια έμειναν δνειρο χειμε
ρινής νυκτός) καί κάθησε κοντά μου για νά συμπληρώση τις γνώσεις της.
’Έφαγα τδ τυρί καί τδ ψωμί, όπως θάτρωγα τδ καλλίτερο καί άκριβώτερο
γεΰμα τοϋ κόσμου, κι’ δταν έπεσα νά κοιμηθώ ήμουνα τόσο χαρούμενος, ώστε σιγοτραγουδοΰσα στο κρεβάτι, χωρίς νά ξέρω γιατί...
Ε σείς ξέρετε;
Μονάχα αν μπορείτε νά τδ εξηγήσετε θά μπορέσετε καί νά καταλάβετε γ ι α τ ί
π έ θ α ν ε ό Χ ρ ι σ τ ό ς σάν λ η σ τ ή ς π ά ν ω στδ Σταυρό, αΐρων
τ ι ς ά μ α ρ τ ί ε ς τ ο ϋ Κ ό σ μ ο υ...
_
m
_
__ir
’Ίσως αύτές οί γραμμές μου νάναι τδ τελευταίο απόσπασμα τοϋ 'Ημερολο
γίου μου. ’Ίσω ς νά τδ συνέχιση κάποιος άλλος συνάδελφός μου κι’ έγώ νά μεταπη
δήσω σέ άλλη στήλη...
Θεώρησε λοιπόν, φίλε μου άναγνώστη, τά άποψινά λόγια μου σάν τον επίλογο
τοϋ 'Ημερολογίου μου... Καί μάλιστα αύτές τις μέρες, λίγο πριν τά Χριστούγεννα,
πούναι Μέρα ’Αγάπης, γιά δλους τούς Χριστιανούς.
Πρέπει κι’ έσύ νά νοιώσης τήν Εντολή τής ’Αγάπης βαθειά μέσα στήν καρ
διά σου.. Ν’ άγαπήσης τδν «πλησίον σου» δποιος καί νάναι. Καί τδν εχθρό σου καί
τδ φίλο σου. Δέν είναι καί τόσο δύσκολο, δσο φαίνεται έκ πρώτης δψεως. Φτάνει νά
πιστεύης καί νά βάζης τδ πορτοφόλι σου άπδ τδ μέρος τής καρδιάς σου.
Μπορείς τότε νά προσφέρης πολλά, χωρίς νάσαι πλούσιος...
"Αν δέν έχης καθόλου λεφτά μπορείς νά κάνης μιά καλή πράξη... «'Ο έλεών
πτωχδν δανείζει Θεόν». Αύτδ μήν τδ ξεχνάς. Κι’ δταν βρίσκης ευκαιρία δάνειζε τδν
Θεόν. Κι’ αύτδς θά σοΰ άνταποδώση χιλιοπλάσια.
«Έ φ ’ όσον έποιήσατε ένί τούτων των άδελφών μου των έλαχίστων, έμοί έποιήσατε» τδ είπε ό ’ίδιος.
Καί ό «ελάχιστος» άκόμη είναι άδελφός του. Καί αύτδν πρέπει νά τδν άγα
πήσης. Δέν έχει σημασία άν συναντάς καμμιά φορά τήν άχαριστία, τδν φθόνο, τήν
μικρότητα. Κι’ άν άκόμα «σέ άφορίσουσι καί σέ διώξουσι καί σέ μισήσουσι καί είπωσι πάν πονηρόν ρήμα ψευδόμενοι ένεκα τής άληθείας», κι’ άν ζής άκόμα κυνη
γημένος «έν χώρα καί σκιά θανάτου» κάνε καί τότε τδ καθήκον σου δίχως νά ταράσ
σεσαι.
Καί δ Θεός θά σέ άνταμείψη.
★

Αυτή είναι ή καινούργια ’Εντολή, πού ένίκησε δλες τις θεωρίες καί κυριάρ
χησε στούς λαούς καί στις συνειδήσεις. ’Εκεί στηρίχθηκαν τά Νοσοκομεία τά φι
λανθρωπικά ιδρύματα, οί ήρωϊσμοί, οί αυτοθυσίες...’Εκεί στηρίζεται καί ολόκληρο
τδ ’Αστυνομικό Οικοδόμημα. Καί γ ι’ αύτδ είναι άσάλευτο στούς χρόνους καί τούς
καιρούς...
Μήν άκοΰς τί λένε τά κοράκια τοϋ μίσους καί τής συμφοράς. Δέν στηρίζεται
ποτέ ή ευτυχία πάνω στο μίσος, στο αίμα καί στο έγκλημα.
Θεμελιώνεται μονάχα καί βασιλεύει πάνω στδν Σταυρό τοϋ Θεανθρώπου,
πού άφησε σάν ύποθήκη^έτοΰτα τά υπέροχα λόγια: «Ε ντολήν καινήν δίδωμι
ύμ ΐν, ϊνα άγαπατε άλλήλους......
ΕΝΑΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ
Σ.Κ.Π.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ ΜΕ
ΜΙΚΡΟ ΚΕΡΔΟΣ
- ΔΙΕΡΡΗΞΕ ΜΙΑΝ ΤΡΑΠΕΖΑΝ Α Λ Λ Α ΔΕΝ ΗΜΠΟΡΕΣΕ
ΝΑ ΚΛΕΨΗ, ΠΑΡΑ ΕΝΝΕΑ...ΣΕΛΙΝΙΑ ΜΟΝΟΝ (Έ κ τ η ς έφημερίδος «Καθημερινή» τής 18-11-55)

"Οταν 6 Μπέρναντ Ούΐλλεϋ, άπό τό Μπρίξτον, άπεφάσισε νά...«όρθοποδήση»
δι’ δλην του τήν ζωήν, έ μελέτη σε πολύ προσεκτικά το πρόβλημα. ’Έ τσι κατέληξεν
είς το συμπέρασμα οτι θά πρέπει νά συγκέντρωση πολλά χρήματα. Καί που άλλου
θά τά εύρισκεν εύκολώτερα παρά είς μίαν τράπεζαν :
Μολονότι ό 30ετής Ούΐλλεϋ είναι «θεόκουφος» δεν παρέβλεψε το γεγονός
ότι ή διάρρηξις μιας τραπέζης θά προεκάλη κάποιον θόρυβον. ’Έ τσι έπροτίμησε
τήν τράπεζαν Λόϋντς, είς Τούτιγκ, παρά τον ύπόγειον σταθμόν τοϋ Τούτιγκ, ό ό
ποιος ήτο σχετικώς θορυβώδης.
Κατόπιν άνέλαβεν έργασίαν και έμαθε νά χρησιμοποιή τό ηλεκτρικόν σφυρί,
τό πριόνι καί άλλα εργαλεία. Έ νω άκόμη είργάζετο, διέρρηξε.,.δοκιμαστικώς, ένα
κατάστημα είς ’Ά νω Νόργουντ, άπό δπου παρέλαβεν ένα ήλεκτρικόν σφυρί, πριό
νια, τρυπάνια, ψαλίδια καί άλλα εργαλεία, τά όποια έφόρτωσεν είς τό ποδήλατόν
του.
"Οταν έπεχείρησε τήν διάρρηξιν τής τραπέζης, έπριόνισε μερικάς σιδηράς»
δοκούς πού έφρασσον ένα παράθυρον τής όψισθίας οψεως τής οίκοδομής καί είσήλθεν
είς τήν τράπεζαν. Έ κ εΐ ειδεν δτι τό τσιμέντο γύρω άπό τό θησαυροφυλάκιον τής
τραπέζης θά ύπεχώρη ευκόλως είς τό ήλεκτρικόν σφυρί. Καί συνέδεσε τό σφυρί του
μέ τό ήλεκτρικόν δίκτυον τής τραπέζης.
Ά λ λ’ αυτό ήτο τό μεγάλο σφάλμα του. Τό σφυρί είργάζετο μόνον μέ βιομη
χανικόν ρεύμα των 120 βολτ, ένω ή τράπεζα είχε ρεύμα φωτισμού. "Ετσι τό σφυρί
ύπέστη άμέσως βραχυκύκλωσιν καί έκάη. ’Απογοητευμένος ό Ούΐλλεϋ ήρεύνησε τά
συρτάρια καί τά γραφεία διά νά πάρη δσα χρήματα θά ύπήρχον έκεΐ. Κατόπιν έφόρτωσε τά έργαλεΐα είς τό ποδήλατόν του καί έξεκίνησε διά τό σπίτι του. Ά λ λ ’ είς
τον δρόμον έκύτταζε τούς άστυνομικούς «σάν βρεμένη γάτα» προεκάλεσε τάς υπο
ψίας των καί τον συνέλαβαν.
’Αμέσως ώμολόγησεν μέ προθυμίαν τό σχέδιόν του, μέ άποτέλεσμα νά καταδικασθή άπό τά δικαστήρια τού Λονδίνου είς έννέα έτών προληπτικήν φυλάκισιν
διότι διέρρηξε μίαν Τράπεζαν καί έκλεψεν...έννέα σελλίνια!

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ

ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
—Παρητήθησαν τοϋ Ά στυν. Σώματος, ό 'Υπαρχκρύλαξ Ππαδόπουλος Ά θ .
καί άστυφύλακες Χειμάρρας Ή λίας, "Αγριος ή Άγριόπουλος Σταύρος, Τσογιάννης Γεώργιος, Μαυρογεώργης Μαντζουράνης, Καρέτζος Δήμος, Παπαθανασόπουλος Περικλής καί ’Αθηναίος Παναγιώτης.
—Έπανεφέρθη εις την κατάστασιν τής ένεργοϋ υπηρεσίας, ό μέχρι τοΰδε έν
μονίμω διαθεσιμότητι τελών Άνθυπαστυνόμος Γεωργίου Παναγιώτης.
—Έπανήλθεν εις την υπηρεσίαν, ό άστυφύλαξ Παπαστάμου Θεμιστοκλής.
—’Απελύθησαν τοϋ ’Αστυν. Σώματος διά λόγους πειθαρχίας, οί άστυφύλακες;
Μητρόπουλος Χρήστος τοϋ Δημ. καί Ψαρράς ’Ιωάννης τοϋ Ζήση.
—Διεγράφησαν τοϋ Άστυνομικοΰ Σώματος λόγω θανάτου, ό Άρχιφύλαξ
Μιχόπουλος Μιχαήλ τοϋ Βασιλείου καί ό 'Υπαρχιφύλαξ Μπάλλας ’Αθανάσιος.
ΑΜΟΙΒΑΙ
—Δι’ άποφάσεως τοϋ κ. Άρχηγοΰ τοϋ Ά στυν. Σώματος άπενεμήθη έπαινος
εις τούς άστυφύλακας: 1) Μαστρολιαν Δημοσθένην. 2) Παρασπύρου Δημήτριον
3) Γρανάν ’Αλέξανδρον καί 4) Εύαγγελινόν Σοφοκλήν, διότι κατά τάς πλημμύρας
τής 13-10-55 έξαρθέντες εις τό ΰψος τής άποστολής των είργάσθησαν μέ ζήλον καί.
δραστηριότητα, κατά την έκτέλεσιν τοϋ καθήκοντος των.
—Δι’ άποφάσεως τοϋ κ. Άρχηγοΰ τοϋ Ά στυν. Σώματος ώνομάσθησαν τα
κτικοί άστυφύλακες οί κάτωθι μέχρι τοΰδε μαθητευόμενοιτοιοϋτοι: 1) Παυλόπουλος Κ. 2) Ζώτος Δ., 3) Καντιάκης Γ., 4) Τζανάκης Σ., 5)Τσαγκάνης Ν., 6 )
Γουρνιας Ν., 7) Τσιτσιμπΐκος Εύάγ., 8) Ζερβουλακος Κ. 9) Κρημνιώτης Γ.,
10) Γραμωλάκος Γ., 11) ’Αργυρής Φ., 12) Πανταζής X., 13) Παλλής Θ., 14) Ρεπούλλιας Ν., 15) Πανουσάκης Θ., 16) Κουτσαβλής Σ., 17) Γκουζούλης Κ., 18)
Πατακός ’Ιάκωβος, 19) Καλλιτέρης Γ., 20) Εύθυμόπουλος Θ., ή Στυλ., 21) Ά ν δρουτσόπουλος Ν., 22) Στεργίου X., 23) Ζαλαχώρης Α., 24) Σερέτης Α., 25) Ά σ ω νίτης Σ., 26) Κατσιώρης Γ., 27) Καρλής X., 28) Κύρκος ’Αριστείδης, 29) Ρήγας
Ν., 30) Παπαδάκης Κ., 31) Παναγιωτόπουλος Κ., 32) Νικολάου Κ., 33) Λαϊνας
Σ., 34) Χανδρινός Γεώργιος, 35) Γκίκας Γ., 36) Άρμενιακος Δ., 37) Στραβάκος Π., 38) Καρακωσταντόπουλος Α., 39) Βλαχοδημητράκος Γ., 40) Μπελεχρής
Α., 41) Καπούτσης Κ., 42) Παπαβασιλείου Ε., 43) Διαμαντής Α., 44) Παραρας
Σ., 45, Κανακάρης Κ., 46) Μιχελής Π., 47) Κουκλουντζαλής Ν., 48) Κυριακόπουλος Κ., 49) Σκρεπετός Γ., 50) Κουλουβάκος Γ .,5 1 ) Νταμάνης ’Αριστοτέλης,
52) Άδάμ Γ. καί 53) Καλαματιανός Δ.
*
* *
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΕΣ
Έ κ των μετασχόντων εις τάς είσαγωγικάς εξετάσεις Σχολής Άρχιφυλάκων
έπέτυχον 93, έκ των οποίων οί 50 πρώτοι είσήχθησαν τήν Ιην τρέχοντος εις τήν
Σχολήν προς έκπαίδευσιν. Οί έπιτυχόντες κατά σειράν βαθμολογίας είναι οί εξής:
1) Βούζας Σ., 2) Άλεξόπουλος Σ., 3) Τσάκαλος I., 4) Πηλός Σ., 5) Κουρελής Γ.,
6) Σύρος Κ., 7) Μπουρδάκος Ν., 8) Λάππας Γ., 9) Σαντάς Σ., 10) Παγκαλάκης
I., 11) Σοΰλτος Ν., 12) Μυροβολάκης Κ., 13) Μανώλης Κ., 14) Χατζημιχαήλ Π.,
15) Παγκράτης Κ., 16) Μπερτσιας Θ., 17) Σταμάτης X., 18) Άποστολόπουλος
Ν., 19) Τζαβάρας Δ., 20) Περδίου Α., 21) Άντωνιάδης Μ., 22) Μακρής Δ., 23)
Καλογερόπουλος Ε., 24) Άντωνόπουλος X. 25) Σαλτερής Δ., 26) Κουρέτας Δ.,
27) Μόγιας Κ., 28) Μπούρας Γ. 29) Κούρτης Θ., 30) Κουνέλης X., 31) Σηφάκης
Ε., 32) Σταυρακάκης Ε., 33) Φερέτος Ε., 34) Ματσούκης Λ., 35) Γάλλος Π.,
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36 ) Πετράκης Π., 37) Γιαννοΰτσος Ο., 38) Άντωνόπουλος Κ., 39) Μάλλιος Ε.,
40) Λαγουβάρδος Γ., 41) Κάλλιας Π., 42 j Δημόπουλος Γ., 43) Χόνδρος Μ., 44)
Πάζας I., 45) Παντελιός Κ., 46.) Γαλλικάς Γ.Τ47) Άνδριτσόπουλος Α., 48) Ζαφειρόπουλος Σ., 49) Ζαφειρόπουλος Ν., 50) Άποστολόπουλος Λ., 51) Κοκκορόγιαννης Γ., 52) Κατσαμπέκης Μ., 53) ’Αθανασίου Α., 54) Άδαμόπουλος Π.,
55) Δήμος Α., 56) Κατζουράκης Β., 57) Μπέλης Γ., 58) Παπαδάτος Π., 59)
Γιαννόπουλος I., 60) Παναγιωτάκης ’Ιωάννης, 61) Σολωμός Δ., 62) Κασέλλας
Ε., 53) Φαραντούρης Δ., 64) Σποϋλ^ζ Ι·, 65) Τσέρος Α., 66) Άνδρεάδης Σ., 67)
Μούφης Π., 68) Μουρλάς Α., 69) Κυριακουλάκος I., 70) Άντωνόπουλος Λ., 71)
Μπακής Α., 72) Γεωργόπουλος Δ., 73) Ντόκας X., 74) Λορετζάτος Σ., 75) Κορδάτος Π., 76) Κουτρουμπέλης X., 77) Τζίφας Π., 78) Σαράντης Κ., 79) Μπουχοϋτσος Σ., 80) Δαλάς Γ., 81) Κατσαρέας Ν., 82) Κωνσταντακόπουλος Γ., 83)
Καραμπάτσος Θ., 84) Βαρούχας Κ., 85) Πιερρακάκης Γ., 86) Δανέλλης Κ., 87)
Μαυρογιάννης Β., 88) Ραυτόπουλος Α., 89) Πολυχρονόπουλος Π., 90) Ραπτάκης
Γ .,9 1 ) Πεντζής Κ., 92) Βεργής Γ. καί 93) Τσατάλας Κ.
$

*
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ΕΝΑΡΞΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΩΝ ΙΒης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Τήν 3ην Δεκεμβρίου έ.έ. εγένετο αγιασμός καί έναρξις μαθημάτων τής ΙΒ'
’Εκπαιδευτικής περιόδου τής Σχολής Άρχιφυλάκων.
Πρός τούς νέους δοκίμους Άρχιφύλακας ό Διοικητής τής Σχολής κ. Ν. ’Αρχι
μανδρίτης, ’Αστυνομικός Διευθυντής Α', είπε τά έξής:
«Κύριοι,
Ή ’Αστυνομική Σχολή Άρχιφυλάκων σας υποδέχεται σήμερα μέ χαρά καί
ευχαρίστηση.
'Η εύλογία τοϋ Θεού καί οί ευχές τής ’Εκκλησίας πού σας έδόθησαν άπό τό
λειτουργό τοϋ ύψίστου, κατά σή σεμνή αύτή τελετή τοϋ άγιασμοϋ, γιά τήν έναρξι
των μαθημάτων, θά σάς συνοδεύουν σ’ όλο τό διάστημα τής φοιτήσεώς σας.
Τώρα, θά έκπαιδευθήτε ώς βαθμοφόροι τής Αστυνομίας, ώς ηγήτορες δηλαδή
πρώτου βαθμού.
Καί όσον άφορά μέν τήν έπιμέλειάν σας, στά μαθήματα τής Σχολής, δεν έ'χω
καμμιά άμφιβολία ή άνησυχία, γιατί άποδείξατε ήδη μέ τάς είσιτηρίους έξετάσεις,
ότι κατέχετε αρκετά καλά τις πρώτες καί βασικές γνώσεις των άστυνομικών σας
καθηκόντων.
’Εκείνο πού μέ άνησυχεΐ είναι, αν παράλληλα πρός τή μάθηση πού θ’ άποκτήσετε στή Σχολή, συμπληρώνοντας καί πλουτίζοντας τή γενική άστυνομική καί έγκυκλοπαιδική σας μόρφωση, θά κατορθώσετε νά διαπλάσετε καί τό χαρακτήρα σας
έπί τό τελειότερον.
Είναι πολύ δύσκολο καί γιά σάς καί γιά μάς ν’ άποβάλουμε πολλές φορές έξεις
πού άπό τά πολύ μικρά χρόνια, είναι ριζωμένες βαθειά στον έσωτερικό μας κόσμο
καί είναι προσαρμοσμένες στερεά στον τρόπο τής συμπεριφοράς μας.
'Υπάρχουν συχνά στην ψυχή μας μερικά μικρά άπομεινάρια κακίας άπροσδιόριστης, ζήλειας, φθόνου, άλαζονείας, έγωπαθείας καί άλλων ελαττωμάτων πού ένώ
δέν περιλαμβάνονται στούς κανονισμούς τής Σχολής, όταν δέν έκδηλώνωνται,έν τούτοις,
άπό μιά διαίσθηση καί άπό ώρισμένα έκδηλα σημεία γίνονται άντιληπτά καί προκαλοΰν τήν άντιπάθεια καί πολλές φορές τήν περιφρόνηση των άλλων πρός αυτους.
Στή Σχολή, όπου ύπάρχει ή ομαδική συμβίωση, σάς δίδεται ή έξαιρετικη ευ
καιρία, ν’ άποβάλλετε τά έλαττώματα αύτά καί νά τ ’ αντικαταστήσετε μέ τήν α
γάπη , μέ τήν άλλη λεγγύη, μέ τήν κατανόηση μεταξύ σας, μέ τό σεβασμό
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καί τήν ύπακοή προς ολους τούς ανώτερους σας, μέ την άκριβή συμμόρ
φωση προς τον κανονισμό τής Σχολής καί μέ τήν εύγενή συμπεριφορά σας
πρός ολους, εΐτε κατώτεροί σας είναι ουτοι, είτε ανήκουν στο προσωπικό τής
Σχολής.^
Θά είμαι πολύ εύχαριστημένος, αν περάση ολόκληρη ή περίοδος τής φοιτήσεώς σας χωρίς νά βρεθώ στην άνάγκη να έλέγξω κανόναν άπό σας, έστω καί για
τυπικά παραπτώματα. ’Επιβάλλεται, όπως ή ζωή σας έδώ περάση μέσα σέ άτμόσφαιρα άπολύτου τάξεως, αύστηράς εύσυνειδήτου πειθαρχίας, άλληλοσεβασμοΰ καί
κατανοήσεως.
Ή Σχολή όπως άλλως τε θά έχετε πληροφορηθή ήδη θά σάς βοηθήση, ώστε
μέ κάθε τρόπο, νά είναι ευχάριστη ή περίοδος τής.φοιτήσεώς σας, ποικίλλοντας τήν
έκπαίδευση μέ πάσης φύσεως μορφωτική ψυχαγωγία, μέ εκπαιδευτικές εκδρομές,
μέ κοινωνικές συγκεντρώσεις καί μέ κάθε τι πού θά σάς τέρψη, συνάμα όμως θά σάς
ώφελή, εις τρόπον ώστε νά διατηρήσετε μετά τήν έξοδό σας τις πιο εύχάριστες άναμνήσεις άπό τή σχολική σας αύτή ζωή.
Μέ τήν έλπίδα ότι θά άκρλουθήσετε τις συστάσεις μου αύτές σάς εύχομαι τό
καλώς ώρίσατε».
$* $
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΑΙ ΑΣΤΤΝ. ΠΟΛΕΩΝ
Μέ διαλεκτό περιεχόμενο, μέ εκλεκτή μουσική καί μέ τήν συμμετοχή πάντοτε
τών διασημοτέρων καλλιτεχνών τής Ελλάδος (άλλά καί ξένων πού περνούν άπό
τήν ’Αθήνα), οί άστυνομικές ραδιοφωνικές έκπομπές κατακτούν ολοένα καί καινούρ
γιο έδαφος καί γνωρίζουν κάθε βδομάδ.α μεγαλύτερη έπιτυχία. Σέ κάθε Κέντρο, σέ
κάθε σπίτι, σέ κάθε κατάστημα άκούγονται, κάθε Τετάρτη άπόγευμα,άπό τούς πολυ
πληθείς άκροατές τους, τά πιο ένθουσιώδη σχόλια καί οί πιο κολακευτικές κρίσεις
γιά τήν ποιότητα τών προγραμμάτων τής ’Αστυνομίας Πόλεων, στήν οποίαν άντανακλά ή πρωτοφανής αύτή έπιτυχία καί γύρω άπό τήν οποίαν δημιουργεΐται άτμόσφαιρα συμπάθειας καί ενθουσιασμού.
Μέσα σ’ αύτές άκριβώς τις, εύοίωνες γιά τό μέλλον τών άστυνομικών ραδιο
φωνικών έκπομπών, συνθήκες, προστέθηκαν τρεις άκόμα, πού γνώρισαν μέ τή σειρά
τους μιά καινούργια μεγαλειώδη έπιτυχία.
—Στήν πρώτη, τής 23/11/1955, πήραν μέρος ή εξαίρετη ντιζέζ Έβελίνα μέ
τό Τρίο-’Ά λεξ, ό όνομαστός Νάσος Πατέτσος μέ τον ’Άκη Λυμούρη στο πιάνο, ό
περίφημος Νίκος Παπαδάκης καί ό Καφεντέρης στά δημοτικά τραγούδια. Στο
πλούσιο αυτό καί κεφάτο μουσικό πρόγραμμα'έλαβεν έπίσης μέρος ή Μαρία Νίνου
καί ή ορχήστρα Ρουχωτά.
Μέ αφηγητή δέ τον Γιώργο Ντούμα μεταθόθηκεν άπόσπασμα άπό τό «ήμερολόγιον τού άστυφύλακος» γραμμένο άπό τον άστ/κα Σπόρο Πηλό καί μέ τίτλον
« ’Από μιά ήμερησία διαταγή τής κοινής γνώμης».
—Στήν δεύτερη, τής 30/11 /1955, πήραν μέρος ή ’Ιωάννα Ά λβα, ή Λέλα Κατσαροΰ, ό Τζώνης Κατσούρης, τό τρίο-’Αμίγκο, ό Ά κ η ς Λυμούρης, ό Γιώργος
Καρδάκης, ό Ζάχος στά δημοτικά τραγούδια.
Μέ άφηγητή δέ τον Τάσσο Γκούβα, μεταδόθηκεν άπόσπασμα άπό τό «ήμερολόγιον τού άστ/κος» γραμμένο άπό τον άστ/κα Σπΰρο Πηλό,μέ τίτλο « Ή εύτυχία».
—Στήν Τρίτη τής 7/12/1955, μεταδόθηκαν μερικά στιγμιότυπα άπό ένα ψυ
χαγωγικό απόγευμα τών δοκίμων τών ’Αστυνομικών Σχολών, πού έλαβε χώρα τήν
Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου, στήν ’Αστυνομική Σχολή καί στο όποιον πήρε μέρος μιά
πολυπληθής άντιπροσωπεία καλλιτεχνών τού «Οίκου τών Τυφλών» σ’ ένα πλούσιο,
εδθυμο μουσικό πρόγραμμα.
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(1921—1955)· 'Υπό κ. Νικ. ’Αρχιμανδρίτου, Ά στυν. Δ)ντοϋ Α '.
ΙΓ'. ‘Η ’Αστυνομία κατά τήν Κατοχήν (1911—1944).
Ή ’Αστυνομία έναντι των Φασιστών, των Ναζί καί των Κομμουνιστών
κατά τό 1941 μέχρι τών μέσων τοϋ 1942.....................................................
Οΐ κομμουνισταί προπαρασκευάζουν καί άρχίζουν τον εμφύλιον πόλεμον.
Ένίσχυσις τοϋ εμφυλίου πολέμου ύπό τών κατακτητών καί έκμετάλλευσις τούτου .......................................................................................................
Ποια ή στάσις τής ’Αστυνομίας ’Αθηνών κατά τήν περίοδον 1943—1944.
’Εγκλήματα τών κατακτητών κατά τών Ελλήνων Πατριωτών ..............
ΙΔ '. 01 κομμουνισταί έν δράσει........................................ 2067, 2115,
ΙΕ'. Ό Κόκκινος Δεκέμβρης............................................................ 2271,
I. Προπαρασκευή τής Δεκεμβριανής στάσεως
Προετοιμασία γιά τήν κατάληψη τής άρχής στήν Ελλάδα άπό τούς
κομμουνιστάς ..........................................................................................................
Συγκρότηση τής Π.Ε.Ε.Α. καί προσπάθεια γιά τό καμουφλάρισμα τών
κομμουνιστικών προθέσεων μέ τις ψευτοεκλογές γιά τήν άνάδειξη τοϋ
«Εθνικού Συμβουλίου» ........................................................................................
’Εξόντωση τοϋ ΣυνταγματάρχουΨαρροΰ καί τών έθνικοφρόνων ............
Φαινομενικές μεταρρυθμίσεις μετά τήν συγκρότηση τής Π.Ε.Ε.Α. ’Επι
μελητεία τοϋ άντάρτη καί ’Εθνική Πολιτοφυλακή .....................................
Προετοιμασία τής Π.Ε.Ε.Α. στοΚάιρο .......................................................
’Αποτυχία τοϋ κομμουνιστικοΰ σχεδίου έπικρατήσεως στήν Ελλάδα
μετά τήν άπελευθέρωσή της................................................................................
Οί έκπρόσωποι τοϋ Κ.Κ.Ε., τοϋ Ε.Α.Μ. κλπ. αλλάζουν τακτική καί
άναγκάζονται νά καταδικάσουν τις άντεθνικές ενέργειες τών κομμου
νιστών ......................................................................................................
’Αποδοχή τών όρων καί συμφωνιών στο συνέδριο τοϋ Λιβάνου τής 17
Μαΐου 1944...............................................................................................................
Τό Ε.Α.Μ. ένώπιον διλήμματος........................................................................
'Ο Σιάντος καί οί κομμουνισταί στήν Ελλάδα άποκηρύσσουν τό Σύμ
φωνο τοϋ Λιβάνου. Δυσκολίες στήν επιστροφή ............................................
Δυσφορία τών "Αγγλων καί τών εκπροσώπων τοϋ Ε.Α.Μ. κλπ. Ρω
σικές συστάσεις. Συμμόρφωση προς τή συμφωνία τών κομμουνιστών...
Διορισμός · τοϋ Στρατηγού Σπηλιωτοπούλου, Στρατιωτικού Διοικητοΰ
’Αθηνών ..................................................................................................................
Τό Κ.Κ.Ε. έτοιμάζει νέο σχέδιο βιαίας έπικρατήσεως στήν Ελλάδα καίβ
κατηγορεί τό Στρατηγό Σπηλιωτόπουλο .....................................................
’Ενέργειες τοϋ γηραιού Διοικητοΰ ’Αθηνών, Στρατηγού Σπηλιωτόπουλου .............................................................
Προετοιμασία τών κομμουνιστών γιά τήν κατάληψη τών ’Αθηνών............
Πώς "οί κομμουνισταί κατελαμβανον τάς πόλεις πού έξεκένωναν οί Γερ
μανοί ..........................................................................................................................
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17. Σχέσεις άστυνομικών και λαοΰ κατά τήν κατοχή καί στάση αυτών έναντι
των κομμουνιστών.................................................................................................
18. Πώς οί κομμουνισταί προπαρεσκεύασαν τον εμφύλιο πόλεμο στην κατοχή.
19. ’Ενίσχυση τοϋ εμφυλίου πολέμου άπό τούς κατακτητάς καί εκμετάλ
λευση αύτοϋ..........................................................
20. Στάση τής ’Αστυνομίας ’Αθηνών κατά τήν περίοδο τοϋ έμφυλίου πολέμου
(1943—1944).........................................
21. Τακτική τής διαβρώσεως τοϋ Κράτους..............................
22. Δυο βδομάδες ήσυχες..............................................................................................
23. *Η πολιορκία τών ’Αθηνών άπό τούς κομμουνιστάς. Διάρρηξις τών φυ
λακών Συγγροϋ.........................................................................................................
24. ’Απόφαση γιά τή διάλυση τών άνταρτών...........................................................
25. *0 ΕΛΑΣ καταλαμβάνει έπίκαιρα σημεία τών ’Α θηνώ ν.............................
26. Οί τελευταίες προετοιμασίες τών κομμουνιστών. ’Απαίτηση νά διαλυθή
ή Ταξιαρχία τοϋ Ρίμινι καί ό Ιερός Λόχος....................................................
27. Προσπάθειες τοϋ "Αγγλου Στρατηγοϋ Σκόμπυ γιά τή συμμόρφωση τών
κομμουνιστών προς τή συμφωνία τής Καζέρτας. .......................................
28. Τό συνέδριο τοϋ ΕΑΜ κηρύσσει τον ΕΛΑΣ άνεξάρτητον καί άποφασίζει
μυστικά τήν έκρηξη τοϋ κινήματος γιά τήν κατάληψη τής ’Αρχής...........
29. Τό ένοπλο συλαλλητήριο τής 3 Δεκεμβρίου 1944."Εναρξη τής στάσεως.
30. "Αλλες στασιαστικές ενέργειες τών κομμουνιστών.....................................
31. Τά θύματα τής 3 Δεκεμβρίου 1944...................................................................
II. Έ πίθεσις τών στασιαστών κατά τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως
Πειραιώς καί κατάληψις τών ’Αστυνομικών Τμημάτων.
32. Πώς πέρασε ή 3 Δεκεμβρίου 1944 στον Πειραιά........................................
33. Επίθεση γιά τήν κατάληψη τής ’Αστυνομικής Δ /νσεως καί τών ’Αστυ
νομικών Τμημάτων τοϋ Πειραιώς....................................................................
34. *0 Σταθμός Κορυδαλλού άμύνεται....................................................................
35. ’Επίθεση κατά τοϋ Α' ’Αστυνομικού Τμήματος καί άμυνα αύτοϋ.............
36. ’Επίθεση κατά τής ’Αστυνομικής Δ/νσεως, τοϋ Τμήματος ’Ασφαλείας,
τών Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η καί Θ' ’Αστυνομικών Τμημάτων, τοϋ Τμή
ματος ’Αγορανομίας, τοϋ Τμήματος Τροχαίας καί τοϋ Σταθμού Καλλιπόλεως καί κατάληψη αύτών...............................................................................
37. ’Επίθεση κατά τοϋ Τμήματος ’Επιφυλακής, άμυνα καί έξοδος αύτοϋ........
III. Έπίθεσις τών στασιαστών κατά τής Σχολής Δοκίμων
38. Κέντρα άντιστάσεως κατά τών στασιαστών ή Σχολή Δοκίμων καί ή Ναυ
τική Διοίκησις (μέγαρον Βάττη) ....................................................................
39. Σύλληψις άπό τούς κομμουνιστάς ’Αξιωματικών τοϋ Ναυτικού.................
40. ’Επίθεση κατά τοϋ "Αγγλου Πλοιάρχου ........................................................
41. ’Επέμβαση τών ’Αγγλικών πλοίων.....................................................................
IV. Μία μακαβρία σκηνοθεσία κηδείας στάς ’Αθήνας, τών δήθεν θυ'*
μάτων τοϋ συλλαλητηρίου τής Κυριακής.
42. Ή σκηνοθεσία τής κηδείας τών θυμάτων........................................................
43. Τελευταία προπαρασκευή γιά τήν επίθεση κατά τών ’Αθηνών. ..............
44. Τά προβλεπόμενα εις ’Αθήνας κέντρα άντιστάσεως έθνικοφρόνων δυνά
μεων κατά τών κομμουνιστών............................. .................................... .........
45. Σχέδιον έπιθέσεως τών κομμουνιστών κατά τών ’Αθηνών.........................
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V. Ή έπίθεσις κατά των ’Αστυνομικών Τμημάτων ’Αθηνών.
Σημασία καταλήψεως τών ’Αστυνομικών Τμημάτων ’Αθηνών—Διακοπή
του ήλεκτρικοϋ ρεύματος καί τών τηλεφώνων................................................. 2931
’Επίθεση εναντίον 20 ’Αστυνομικών Τμημάτων—Ή άγωνία τών πολιορκημένων..................
2932
Πολιορκία τοϋ ΙΑ' ’Αστυνομικού Τμήματος Καλλιθέας καί επίθεση κατ’
αύτοϋ' άμυνα καί έξοδοςτής δυνάμεως.............................................................. 2933
Σημασία τής καταλήψεως τοϋ Β' ’Αστυνομικού Τμήματος, (συνοικίας
Πλάκας) ................................................................................................................... 2979
Προετοιμασία τού Τμήματος για τήν άμυνα κατά τής έπερχομένης έπιθέσεως............................. .......................................................................................... 2980
Ψυχολογική βία τών κομμουνιστών καί άπειλές................. .'......................... 2981
Ή έπίθεση, ή άμυνα καί ή κατάληψη τού Τμήματος άπό τούς κομμουνιστάς.......................................................................................................................
2984
'Η δολοφονία τών ’Αξιωματικών καί τών άνδρών τού Β' ’Αστυνομικού
Τμήματος...................................................................................................................; 2983
Ποιοι οί ήρωϊκώς μαχόμενοι πούέπέζησαν..........................
2985

II. ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Πρωτότυπος πλαστογραφία χαρτονομισμάτων............................................
Έ ξέτασις κηλίδων αίματος καί σπέρματος—Καθορισμός ομάδων α ί
ματος. 'Υπό κ. Δ. Καψάσκη, Ίατροδικαστοϋ...........................................
Σεξουαλικαί διαστροφαΐ—Τά έκ τοϋ γενετησίου πάθους εγκλήμα
τα . 'Υπό κ. Άναστ. Γαρδίκα, 'Υπαστυνόμου Α' .......... 1951, 1999,
Ή επιστήμη εις τήν δίω ξιν τοϋ εγκλήματος. 'Υπό κ. Νικ. Κίννα,
τ. ’Αρχηγού Ά στυν. Πόλεων...................................................... .....................
Ή κρυπτογραφία εις τήν έγκληματολογικήν υπηρεσίαν. 'Υπό κ.
Edmond Locard, προϊσταμένου τοϋ έργαστηρίου Τεχνικής ’Αστυνο
μίας Λυών. ...........................................................................................................
’Α στυνομία καί προσόντα άστυνομικώ ν. 'Υπό κ. Γρηγ. Κάτσα, καθηγητοϋ ’Ιατροδικαστικής...................................... .......... .'.................................
Ψυχικά φαινόμενα καί έγκληματολογική ’Α στυνομία. 'Υπό κ. Ν.
’Αρχιμανδρίτου, Ά στυν. Δ/ντοϋ Α' .....................................................
Α ί Ά σ τυνο μ ικ α ί ‘Υπηρεσίαι εις τάς Η νω μένας Πολιτείας της ’Α
μερικής .
Εισαγωγή.................................................................................................
Α'. 'Υπηρεσίαι 'Ομοσπονδιακών 'Υπουργείων έχουσαι ’Αστυνομικήν δικαιο
δοσίαν, έφ’ δλων τών 'Ηνωμένων Πολιτειών.....................
Β'. Τοπικαί Άστυνομίαι (State—Police—Sheriff—City Police) ..............
’Αστυνομία τής Νέας Ύ ό ρ κη ς........................................................................
’Εθνική ’Αστυνομική ’Α καδημία....................................................................
Συμπεράσματα—Παρατηρήσεις........................................................................
Ή ύπόθεσις τής άγνω στου χειρός. 'Υπό κ. Hanna F. Suluer, κατά μετάφρασιν κ. Δ. Καραγιαννοπούλου., 'Υπαστυνόμου Α '.............................
’Αρχεία δακτυλικώ ν άποτυπω μάτω ν, είς Έ φ —Μπί—Ά ϊ ( F .B .I .).
'Υπό κ. Δ. Καψάσκη, Ίαδροδικαστοΰ. ......................,..............................
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Μοντέρνον έγκλημα καί σύγχρονος αστυνομική τα κ τικ ή . 'Υπό κ.
’Αναστασίου Γαρδίκα, 'Υπαστυνόμου Α '............................... ....................
Τό Διεθνές Δ ιαβατήριον. ' Υπό κ. C. Sannie, προϊσταμένου τοΰ Γ ραφείου
Έγκληματολογικής Σημάνσεως τής ’Αστυνομίας Παρισίων ..............
Ή ’Α στυνομία τής Νορβηγίας. 'Υπό κ. Gullbrand Nyhus, κατά μετάφρασιν κ. Δ. Ντζιώρα, 'Υπαστυνόμου Α'...................................................
Σ χιζοφρενικοί έγκλημ ατία ι. 'Υπό κ. Ν. ’Αρχιμανδρίτου, ’Αστυνομικού
Διευθυντοϋ Α ' . ' ..................................................................................................
Ή έξακρίβωσις τής ταυτότητος ατόμου. 'Υπό κ. Νικ. Κίννα, τ. ’Αρ
χηγού ’Αστυνομίας Πόλεων................................ .............................................
'Η ’Αστυνομική Σχολή Ά μ βέρ σ ης. 'Υπό κ. Yves Driesen, κατά μετάφρασιν κ. Δ. Ν. Ντζιώρα 'Υπαστυνόμου Α '.................................................
Ά π ά τ α ι εις άσφ αλιστικάς εταιρίας. 'Υπό κ. Franssen, Ά στυν. Δ/ντοϋ
παρά τή δικαστική άντιπροσωπεία Βρυξελλών...........................................
Πρόοδοι τής Διεθνούς ’Α στυνομίας. Ή «Interpol» έγκαθιστα ισχυρόν
ραδιοφωνικόν πομπόν............................................... ....... .............................
Ά να γ νώ ρ ισ ις φω το γρ α φ ικώ ς τω ν Ικ τής σήψεω ς άλλοιωθέντων
π τω μάτω ν δι’ έπανορθώσεως τω ν μορφολογικών χαρακτή
ρω ν. 'Υπό κ. I. Γεωργιάδου, τ. καθηγητοϋ ’Ιατροδικαστικής έν τώ
Πανεπιστημίω ’Αθηνών............ .............................................................
Σοβαρά εγκλήματα—Ή ληστεία τής όδοΰ Έ ρμου. 'Υπό κ. Νικ. ’Αρχι
μανδρίτου, Ά στυν. Δ/ντοΰ Α '........................................................... .........
’Έγκλημα καί ’Α στυνομία. ’Αστυνομική μονογραφία, υπό Antony MartiesSen, κατά μετάφρασιν κ. Χρ. Πατσούρη, 'Υπαστυνόμου Α'.
Εΰχαριστίαι—Πρόλογος ..................................................................................
Α'. Βασικαί Άστυνομικαί Ά ρχαί.................. ................................. 2612,
Β'. Όργάνωσις καί Διοίκησις ......................................... 2671, 2714,
Γ'. Υπηρεσία Έγκληματολογικών ’Αναζητήσεων.......... 2762, 2797,
Δ'. Ό έν στολή κλάδος ........................................................ 2904, 2956,
Τά μυστικά τής «Interpol» (Διεθνούς ’Α στυνομίας). 'Υπό κ. J.
Fleming κατά μετάφρασιν κ. Δ. Μόρου Ά στυν. Α '..................................
’Ατομική ταυτότης—Περί τής άνάγκης δακτυλοσκοπήσεως παντός
τού πληθυσμού. 'Υπό κ. Γρηγ. Κάτσα, τ. καθηγητοϋ ’Ιατροδικα
στικής.......................................................................................................................
Σοβαρά ξένα έγκλήματα — Σ υγκλονιστική έξαφ άνισ ις στήν ’Αμερική
(φάκελλος ύπ ’ ά ρ ιθ. 13595). 'Υπό κ. C. Siheikis, κατά μετάφρασιν κ. Κ. Γιαννούλη, 'Υπαστ. Α '....................................................................
Αί μυστικαί γρ α φ α ί. 'Υπό κ. Γ. Πανοπούλου Δ/ντοΰ τοΰ Γεν. Χημείου
του Κράτους................. ........ ; ·ι.............................................................................
Έ π ιτυχ ία ι ξένω ν ’Α στυνομιώ ν. Ά σ τ υ φ ύ λ α ξ σωτήρ τής πατρίδος
του. 'Υπό κ. κ. J. Morandi καί Ε. Muller, κατά μετάφρασιν κ. Δ.
Μόρου, ’Αστυνόμου Α '...................................................................... ..............
Έ ξέτασις εκρηκτικών φ α κ έλλω ν, διά τώ ν ά κ τ ίν ω ν « Χ » . 'Υπό στρα
τηγού Duquent, Δ/ντοϋ τής Σχολής ’Εγκληματολογίας καί ’Επιστη
μονικής ’Αστυνομίας Βρυξελλών. ................................................................
Ή δίκη τώ ν Έρμοκοπιδών, άπό σκοπιάς ’ Ιατροδικαστικής. 'Υπό
κ. Γρ. Κάτσα, τ. καθηγητοϋ ’Ιατροδικαστικής................................. 2843,
Μία δικαστική πλάνη, κατά μετάφρασιν κ. Δ. Μόρου, ’Αστυνόμου Α\
Οί άστυνομικοι σκύλλοι εις τήν Α ίγυπτον. 'Υπό κ. Ν. Κουτσούμη ..
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‘Ο 'Έλλην ά σ τυφ ύλα ξ—Κρίσεις Ίνδοΰ καθηγητοϋ. ’Απάντησες τοΰ
κ . Ν. Κοκκίνου Γεν. Δ )ντοΰ τοΰ 'Υ πουργείου’Ε σω τερικώ ν.. 2277
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Β'. ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΝ
A
Ά γο ρ α νο μ ικ ά : (Θέματα). ’Ίδε λ. τρόφιμα.
’Αγοραπωλησία: (Μεταχειρισμένων (αντικειμένων). ‘Υποχρεώσεις άσχολουμένων
μέ αύτήν, σ. 2527.
’Αγωγή:· (Θέματα). Τό παράδειγμα, σ. 2243.
’Α γώ ν: (Άντιαλκοολικός), σ. 2267.
’Αθλητισμός : (’Αθλητικά άγωνίσματα), τό ποδόσφαιρον, σ. 2282.
’Αλκοόλη: (Ξυλόπνευμα—Οινόπνευμα). Εισαγωγή, σ. 2226. Μεθυλική, σ. 2226,
Αιθυλική — Γενικά, σ. 2227. Παρασκευή τής αιθυλικής, σ. 2228. Περιεκτικότης αυτής εις τά ποτά, σ. 2228. Φυσιολογική ένέργεια, σ. 2228. ’Επακό
λουθα καταχρήοεως οινοπνεύματος, σ. 2229. Διάγνωσις άλκοολισμοϋ, σ.
2231. Κλινική εΐκών, σ. 2232. Έξέτασις αίματος δι’ οινόπνευμα, σ. 2232.
Ωφέλεια έκ τής άνιχνεύσεως οινοπνεύματος, σ. 2233. Θεραπεία, σ. 2234.
Προφύλαξις, σ. 2234. Πόλεμος κατά τοϋ άλκοολισμοϋ, σ. 2267. Πόσον οινό
πνευμα πίνουν οί διάφοροι λαοί τοϋ κόσμου, σ. 2973.
’Αλκοολισμός: Διάγνωσις αΰτοϋ, σ. 2231. Πόλεμος έναντίον του, σ. 2267. Εις
τήν Γαλλίαν, σ. 2867. Κληρονομικός, σ. 3002.
Α ίμ α : Έξάτασις κηλίδων, σ. 1938. 'Ομάδες, σ. 1939.
Ά μ α χ ο ς: (Πληθυσμός).'Η θέσις των άμάχων κατά τούς πολέμους τοϋ παρελ
θόντος, σ. 2950. Προσβολή άμάχων πληθυσμών καί δικαιολογητική βάσις
τής προσβολής αυτών, σ. 2951.
Ά μ β λ ω σ ις: (Τό έγκλημα τής άμβλ.—). Γενικά—ορισμός, σ. 2182. 'Υποκείμενον,
.
σ. 2183. Άντικείμενον, σ. 2183. 'Ο δόλος ώς υποκειμενικόν στοιχεΐον τοϋ
εγκλήματος, σ. 2185. Ποινή μητρός, τρίτου καί συμμέτοχων, σ. 2186.Περι
πτώσεις έπιτρεπομένης άμβλ., σ. 2190. Διαφήμησις μέσων άμβλ., σ. 2193.
Αμερική: Αί Άστυνομικαί 'Υπηρεσίαι εις τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας. "Ιδε
λ. ’Αστυνομία .(ξένη).
Ά μ υ ν α : ( Πολιτική). Περί πολέμου, άμύνης καί πολιτικής άμύνης. Σκοπός τής
πραγματείας, σ. 2949. Γενικώς περί πολέμου καί πολεμικών μηχανών, σ.
2950. Αί δυνάμεις τών εμπολέμων, άλλοτε καί νΰν, σ. 2950. Προσβολή άμα
χων πληθυσμών καί δικαιολογητική βάσις τής προσβολής αυτών, σ. 2951.
'Ολοκληρωτικός πόλεμος, σ. 2952. ’Αποτελέσματα συγχρόνου πολέμου, σ.
2953. Ά μυνα καί προστασία ένδοχώρας, σ. 2954. 'Η πολιτική άμυνα καί
τό έργον της, σ. 2954.
’Α νήλικοι : (Ειδική άστυνομία). Σχέδιον νόμου, σ. 1893. Α ν ή λ ικ ο ι καί Ποι
νικόν Δίκαιον. Πρόλογος, σ. 2503. Διάφοροι επί μέρους προτάσεις,
σ. 2504: ’Επίλογος, σ. 2508. Συμβολή εις τήν συμπαράστασιν τής κοινωνίας,
εις τό έ'ργον τών δικαστηρίων άνηλίκων. Πρόλογος σ. 2938. Γενική επισκόπησις τοϋ προβλήματος τής νεότητος, σ. 2938. Ή μέριμνα υπέρ τής νεότητος έν τώ κύκλω τοϋ δικαίου, ιδία δέ τής ποινικής επιστήμης, σ. 2940. Έ μφάνισις τοϋ θεσμοϋ των δικαστηρίων άνηλίκων έν τώ κόσμω, σ. 2940. Έμφάνισις τοϋ θεσμοϋ τών δικαστηρίων άνηλίκων έν Έλλάδι, σ. 2986. Παιδαγω
γικός χαρακτήρ τών δικαστηρίων άνηλίκων, σ. 2087. Μόρφωσις άντικοινωνικοΰ χαρακτήρος, σ. 2988. Παρέκβασις—’Επίλογος σ. 2092.
Ανθρωποκτονία: (Τό έγκλημα τής άνθρ.), σ. 1888. Άντικείμενον, σ. 1888.
'Υποκείμενον, σ. 1889. Τετελεσμένον καί άπόπειρα έγκλήματος, σ. 1922.
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Έ κ προθέσεως, σ. 1944. Ή άναίρεσις ώς έλαφροτέρα μορφή τοϋ έγκλήματος,.
σ. 1944. Το έγκλημα τής ανθρωποκτονίας υπό βαρυτέραν μορφήν, σ. 1945*
Ή άναίρεσις ώς έλαφροτέρα μορφή τοϋ έγκλήματος, σ. 1949. Συμμετοχή:
πλειόνων εις τήν διάπραξιν αύτοΰ, σ. 1949. Α νθρω ποκτονία έξ άμελείας.
Γενικά, σ. 2421. Αί διατάξεις τοϋ νέου Κώδικος έν συγκρίσει προς τάς τοιαύτας τοϋ καταργηθέντος Π.Ν., σ. 2421. 'Ο άντικειμενικος αιτιώδης σύνδε
σμος ώς στοιχεϊον τοϋ έγκλήματος. Λοιπά στοιχεία, σ. 2422. Ποινή, σ. 2424.
’Α ντικείμενα: (Μεταχειρισμένα). 'Υποχρεώσεις άσχολουμένων μέ άγοροπωλησίαν ή ένεχυρίασιν τοιούτων, σ. 2587. Καταγγελία ύποπτων, σ. 2587.
Ά π ά τ α ι: (Εις άσφαλιστικάς έταιρίας), σ. 2610.
Ά π ε ρ γ ία ι: 'Ορισμός καί χαρακτηριστικά στοιχεία, σ. 2558. 'Ιστορική έξέλιξις,.
σ. 2558. Φύσις, σ. 2559. Νομική θεμελίωσις, σ. 2560. Δικαιολογητική
βάσις νομικής θεμελιώσεως, σ. 2560. Είδη καί μορφαί άπεργιών, σ. 2562.
'Η έλευθερία τής έργασίας, σ. 2561. Οικονομικά! συνέπειαι, σ. 2562. A tάπεργίαι δημιουργούν ζητήματα δημοσίας τάξεως, σ. 2562. ,
’Α ποικία: (Σωφρονιστική). Το πρώτον σχόδιον σωφρονιστικής άποικίας έν Έ λλάδι, σ. 2409.
’Αργυραμοιβοί: (καί Χρυσοχόοι). 'Υποχρεώσεις αύτών, σ. 2587.
’Αρχεία : Δακτυλικών άποτυπωμάτων εις F.B.I., σ. 2403. ’Αρχεία δακτυλικών
αποτυπωμάτων ’Αγγλικής άστυνομίας, σ. 2799.
’Α στυνομία: (Έν Έλλάδι). 'Η ’Αστυνομία Πόλεων άπό τής ίδρύσεώς της
μέχρι σήμερον. Ή ’Α στυνομία κατά τήν κατοχήν. Ή ’Αστυνομία
έναντι τών Φασιστών, τών Ναζί καί τών Κομμουνιστών κατά τό 1941
μέχρι τών μέσων τοϋ 1942, σ. 1877. Στάσις τής ’Αστυνομίας ’Αθηνών κατά
τήν περίοδον 1943—44. ’Εγκλήματα τών κατακτητών κατά τών Ελλήνων
πατριωτών σ. 1971.
ΟΙ κομμουνισται έν δράσει, σ. 2067—2115—2218—2266—2271».
'Ο κόκκινος δολοφόνος τοϋ Χρήστου Λαδά, σ. 2314. 'Ο κόκκι
νος Δεμέμβρης. Προπαρασκευή τής Δεκεμβριανής στάσεω ς. Προ
ετοιμασία γιά τήν κατάληψη τής άρχής στήν Ελλάδα άπό τούς κομμουνιστάς, σ.. 2451. Συγκρότηση τής Π.Ε.Ε.Α. καί προσπάθεια γιά
τό καμουφλάρισμα τών κομμουνιστικών προθέσεων μέ τις ψευτοεκλο
γές γιά τήν άνάδειξη τοϋ « ’Εθνικού Συμβουλίου», σ. 2452. ’Εξόντωση
τοϋ Συνταγματάρχου Έαρροΰ καί τών έθνικοφρόνων, σ. 2453. Φαινο
μενικές μεταρρυθμίσεις μετά τήν συγκρότηση τής Π.Ε.Ε.Α. ’Επιμελητεία
τοϋ ’Αντάρτη καί ’Εθνική Πολιτοφυλακή, σ. 2453. Προετοιμασία τής Π.Ε.Ε.Α.
στο Κάιρο, σ. 2453. ’Αποτυχία τοϋ κομμουνιστικού σχεδίου έπικρατήσεως
στήν 'Ελλάδα μετά τήν άπελευθέρωσή της, σ. 2499. Οί έκπρόσωποι τοϋ
Κ.Κ.Ε., τοϋ Ε.Α.Μ. κ.λ.π. άλλάζουν τακτική καί άναγκάζονται νά καταδι
κάσουν τις άντεθνικές ένέργειες τών κομμουνιστών, σ. 2500. ’Αποδοχή τών
όρων καί συμφωνιών στο Σύνδεσμο τοϋ Λιβάνου τής 17 Μαΐου 1944, σ. 2500.
Τό Ε.Α.Μ. ένώπιον διλήμματος, σ. 2500. 'Ο Σιάντος καί οί κομμουνισταί.
στήν Ελλάδα άποκηρύσσουν τό σύμφωνο τοϋ Λιβάνου. Δυσκολίες στήν έπιτροπή, σ. 2501. Δυσφορία τών ’Ά γγλων καί τών έκπροσώπων τοϋ Ε.Α. Μ.,
κλ.π. Ρωσικές συστάσεις. Συμμόρφωση προς τή συμφωνία τών κομμου
νιστών, σ. 1502. Διορισμός τοϋ Στρατηγού Σπηλιωτοπούλου Στρατιωτικού
Διοικητοϋ ’Αθηνών, σ. 2547. To Κ.Κ.Ε. ετοιμάζει νέο σχέδιο βιαίας έπικρα
τήσεως στήν Ελλάδα καί κατηγορεί τό Στρατηγό Σπηλιωτόπουλο, σ. 2548.
’Ενέργειες τοϋ γηραιού Διοικητοϋ ’Αθηνών Στρατηγού Σπηλιωτοπούλου,.
σ. 2549. Προετοιμασίες τών κομμουνιστών γιά τήν κατάληψη τών ’Αθηνών„
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σ. 2549. Πώς οί κομμουνισταί κατελάμβαναν τις πόλεις πού έξεκένωναν οί
Γερμανοί, σ. 2549. Σχέσεις άστυνομικών καί λαού κατά τήν κατοχή καί
στάση αύτών έναντι των κομμουνιστών, σ. 2595. Πώς οί κομμουνισταί προ
παρασκεύασαν τον έμφύλιο πόλεμο κατά τήν κατοχή, σ. 2597. Ενίσχυση του
εμφυλίου πολέμου άπό τούς κατακτητάς καί εκμετάλλευση αύτοϋ, σ. 2598.
Στάση τής ’Αστυνομίας ’Αθηνών κατά τήν περίοδο τοϋ εμφυλίου πολέμου
(1943—44), σ. 2598.·Τακτική τής διαβρώσεως τοϋ Κράτους, σ. 2643. Δύο
εβδομάδες ήσυχες, σ. 2644. 'Η πολιορκία τών ’Αθηνών άπό τούς κομμουμιστάς. Διάρρηξις τών φυλακών Συγγροΰ, σ. 2644. ’Απόφαση γιά τή διά
λυση τών ανταρτών, σ. 2644. Ό ΕΛΑΣ καταλαμβάνει έπίκαιρα σημεία τών
’Αθηνών, σ. 2645. Οί τελευταίες προετοιμασίες τών κομμουνιστών. ’Απαί
τηση νά διαλυθή ή Ταξιαρχία του Ρίμινι καί ό 'Ιερός Λόχος, σ. 2645. Προ
σπάθειες τοϋ ’Άγγλου Στρατηγού Σκόμπυ γιά τή συμμόρφωση τών κομμου
νιστών προς τή συμφωνία τής Καζέρτας, σ. 2691. Τό συνέδριο τοΰ ΕΑΜ κη
ρύσσει τον ΕΛΑΣ άνεξάρτητον καί άποφασίζει μυστικά τήν έκρηξη τοϋ κι
νήματος γιά τήν κατάληψη τής ’Αρχής, σ. 2693. Τό ένοπλο συλλαλητήριο
τής 3 Δεκεμβρίου 1944. ’Έναρξη τής στάσεως, σ. 2694. Ά λλες στασιαστι
κές ενέργειες τών κομμουνιστών, σ. 2695. Τά θύματα τής 3ης Δεκεμβρίου
1944, σ. 2695.
Έ πίθεσις τώ ν στασιαστώ ν κατά τής ’Αστυνομικής Δ ιευθύνσεως Πειραιώς καί κα τά λειψ ις τώ ν ’Α στυνομικών τμη μ άτω ν. Πώς
έπέρασε ή 3η Δεκεμβρίου 1944 στον Πειραιά, σ. 2739. ’Επίθεση γιά τήν
κατάληψη τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως καί τών ’Αστυνομικών Τμημά
των τοΰ Πειραιώς, σ. 2740. 'Ο Σταθμός Κορυδαλοϋ άμύνεται, σ. 2740.
’Επίθεση κατά τοϋ Α' Άστυνομικοΰ Τμήματος καί άμυνα αύτοϋ, σ. 2741.
’Επίθεση κατά τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως, τοΰ Τμήματος ’Ασφαλείας,
τών Β', Γ', Δ', Ε', ΣΤ', Ζ', Η', Θ', ’Αστυνομικών Τμημάτων, κατά τοΰ
Τμήματος ’Αγορανομίας, τοϋ Τμήματος Τροχαίας καί τοΰ Σταθμοΰ Καλλιπόλεως καί κατάληψη αύτών, σ. 2742. ’Επίθεση κατά τοΰ Τμήματος ’Ε
πιφυλακής, άμυνα καί έξοδος αύτοϋ, σ. 2742.
’Επίθεσις τώ ν στασιαστώ ν κατά τής Σχολής Δοκίμων. Κέντρα
άντιστάσεως κατά τών στασιαστών ή Σχολή Δοκίμων καί ή Ναυτική Διοί
κηση (Μέγαρον Βάττη), σ. 2787. Σύλληψη άπό τούς κομμουνιστάς άξιωματικών τοϋ Ναυτικού, σ. 2787. ’Επίθεση κατά τοΰ Ά γγλου Πλοιάρχου,
σ. 2788. ’Επέμβαση τών ’Αγγλικών πλοίων, σ. 2789.
Μία μακαβρία σκηνοθεσία κηδείας στάς ’Αθήνας, τώ ν δήθεν θυ
μάτων τοϋ συλλαλητηρίου τής Κ υριακής. Ή σκηνοθεσία τής κηδείας
τών θυμάτων, σ. 2839. Τελευταία προπαρασκευή γιά τήν έπίθεση κατά τών
Αθηνών, σ. 2840. Τά προβλεπόμενα εις ’Αθήνας κέντρα άντιστάσεως Έθνικοφρόνων δυνάμεων κατά τών κομμουνιστών, σ. 2841, Σχέδιον έπιθέσεως
τών κομμουνιστών κατά τών ’Αθηνών, σ. 2841.
'Η επίθεσις κατά τώ ν ’Αστυνομικών Τμημάτων ’Α θηνών.
Σημασία καταλήψεως τών ’Αστυνομικών Τμημάτων ’Αθηνών. Διακοπή
τοΰ ηλεκτρικού ρεύματος καί τών τηλεφώνων, σ. 2931. Έπίθεση εναν
τίον 20 ’Αστυνομικών Τμημάτων. Ή αγωνία τών πολιορκημένων, σ. 1932.
Πολιορκία τοΰ ΙΑ' Άστυνομικοΰ Τμήματος Καλλιθέας καί έπίθεση κατ’
αύτοϋ" άμυνα καί έξοδος τής δυνάμεως, σ. 3933. Σημασία τής καταλήψεως
τοΰ Β' Ά στυν. Τμήματος (συνοικίας Πλάκας), σ. 2079. Προετοιμασία τοΰ
Τμήματος γιά τήν άμυνα κατά τής έπερχομένης έπιθέσεως, σ. 3080. Ψ’υχο-
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λογική βία των κομμουνιστών καί απειλές, σ. 3081. Ή επίθεση, ή άμυνα
καί ή κατάληψη τοΰ τμήματος άπό τούς κομμουνιστάς, σ. 3082. 'Η δολο
φονία των άξιωματικών καί των άνδρών τοΰ Β' ’Αστυνομικού Τμήματος,,
σ. 3084. Ποιοι οί ήρωϊκώς πολεμήσαντες πού έπέζησαν, σ. 3085.
’Α στυνομία: (Προσόντα άστυνομικών), σ. 2972.
’Α στυνο μ ία : (Έγκληματολογικά καί ψυχικά φαινόμενα), σ. 2129. ’Αστυνομία,
καί Κράτος εύνομούμενον, σ. 2717.
’Α στυνομία: (Ξένη). Αί ’Αστυνομικά:'Υπηρεσία: εις τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας τής
’Αμερικής. Έκθεσις Ελληνικής αστυνομικής άποστολής εις Η.Π.Α.—Ει
σαγωγή, σ. 2329. 'Η έκπαίδευσις έν τή Σχολή, σ. 2329. ’Επισκέψεις—εντυ
πώσεις, σ. 2330. 'Υπηρεσίαι ομοσπονδιακών ύπουργείων έχουσαι άστυνομικήν δικαιοδοσίαν έφ’ όλων τών Η.Π.Α., σ. 2331. Ύπουργεΐον Οικονομικών—
Δικαιοσύνης, σ. 2332. F.B.I., σ. 2332. Δικαιοδοσία F.B.I., σ. 2335. Τοπικαί
άστυνομίαι, σ. 2336. ’Αστυνομική ’Ακαδημία, σ. 2338. Sherif (Σερίφης),
σ. 2340. City police, σ. 2341. ’Αστυνομία Ν. 'Υόρκης, σ. 2376. 'Υπηρεσία
περιπολιών (τάξεως—patrol), σ. 2377. 'Υποδιεύθυνσις Μυστικής ’Αστυ
νομίας, σ. 2378. 'Υποδιεύθυνσις Τροχαίας, σ. 2380. 'Υποδιεύθυνσις έπειγούσης άνάγκης, σ. 2381. Γραφεΐον προστασίας νεότητος, σ. 2382. Ύ ποδιεύθυνσις επικοινωνιών, σ. 2383. 'Υποδιεύθυνσις μεταφορών καί συντηρήσεως αυτοκινήτων, σ. 2384. 'Υποδιεύθυνσις άστυνομικών αδειών, σ. 2384.
Έκπαίδευσις, σ. 2385. Township police, σ. 2386. ’Εθνική ’Αστυνομική
’Ακαδημία, σ. 2386. Συμπεράσματα.—Παρατηρήσεις, σ. 2387. 'Η ’Αστυνο
μία τής Νορβηγίας, σ. 2431. 'Η ’Αστυνομική Σχολή Άμβέρσης, σ. 2529.
’Επιτυχία: ξένων άστυνομικών.Άστυφύλαξ σωτήρ τής πατρίδος του, σ. 2856.
’Αστυνομία ’Αγγλική. Βασικαί άστυνομικαί άρχαί, σ. 2612. Όργάνωσις.
καί διοίκησις αυτής, σ. 2671. 'Υπηρεσία Έγκληματολογικών άναζητήσεων,
σ. 2762. 'Ο έν στολή κλάδος, σ. 2904.
Ά σ τ υ φ ύ λ α ξ : ('Ο 'Έ λλην). Κρίσεις περί αύτοΰ τοΰ Ίνδοϋ Καθηγητοϋ R.S. Kaushala, σ. 2276.
Ά σ φ ά λ ε ια ι: (’Εθνική). Θέματα έθνικής. Πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων,
σ. 2172.
’Α τομική: (Ταυτότης). ’Ίδε λ. ταυτότης.
Α ύτοκίνητον: (το) ’Αστυνομικόν περιπολικόν αύτοκίνητον έν ’Αγγλία, σ. 2958.
Κατευθύνσεις τών οχημάτων δι’ άσυρμάτου, σ. 2959. Μέθοδος διώξεως δι’
αυτοκινήτου (έν ’Αγγλία), σ. 2960.
Β
Β αλτέτσι: 'Η νίκη τών Ελλήνων τής 12—13 Μαίου 1821, σ. 2355.
Βοήθειαι: (Πρώται καί στοιχεία υγιεινής), ϊδε λ. Υ γιεινή.
Βούλγαροι: 'Η Ελληνική Μακεδονία, ϊδε λ. Μακεδονία. 'Ο Βουλγαρικός κομ
μουνισμός. Πώς έθεσε καί κατώρθωσε νά έπιβάλη εις τούς "Ελληνας κομμουνιστάς τάς περί «αύτονομήσεως Μακεδονίας—Θράκης» ιδέας του, σ.
1418. "Υμνος στή Βουλγαρική νεολαία, σ. 2707.
Βρέφη : Προστασία αύτών, σ. 2590.
Γ
Γεώργιος Α' , (Βασιλεύς τών Ε λλήνων) καί ή Γαλλική ’Αστυνομία, σ. 2075, 2119.
Γιουγκοσλαΰοι: (οί) κομμουνισταί. 'Η θέσις των έναντι τοΰ «Μακεδονικού ζητή—
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μκτος». Πώς τό άντιμετώπισαν εις τά διεθνή συνέδρια τής Κόμιντερν καί τί.
έπραξαν κατόπιν, σ. 2466.
Γκεστάπο: Γερμανική μυστική ’Αστυνομία, σ. 1878.
Γ νω μ άτευσις: Των τροφίμων, ίδε λ. τρόφιμα.
Γ ρ α φ α ί: Μυστικαί. Γενικά, σ. 2853.. Έξέτασις προς άνεύρεσιν γραφής διά συμ
παθητικής μελάνης, σ. 2854.
Δ
Δακτυλοσκόπησις :ΓΙερί τής άνάγκης δακτυλοσκοπήσεως παντός τοϋ πληθυσμού,
σ. 2790.
Δεκέμβρης: (ή Δεκέμβριος) τοϋ 1944, σ. 1942—2076. Ό κόκκινος Δεκέμβρης,
σ. 2451-2691—2739—2787—2931-2977.
Δ ελφ ο ί: ’Εκδρομή, σ. 2819.
Δερβενάκια: ('Ιστορική μελέτη), σ. 2673.
Δηλητηριάσεις: (Διά μεθυλικής αιθυλικής άλκοόλης). ’Ίδε λ. άλκοόλη.
Διαβατήριον : (Διεθνές), σ. 2428.
Δ ιατάξεις: (Άστυνομικαί), Διευθύνσεως ’Αθηνών, σ. 2583.
Διεθνές (Διαβατήριον), σ. 2428.
Διεθνής: (Γ' τής Μόσχας), σ. 2466. Συνέδρια ή συνελεύσεις τής Γ' Διεθνούς εις
Μόσχαν, σ. 2470. Θέσις αύτής έναντι τοϋ «Μακεδονικοΰ ζητήματος», σ.
2470—72. Στιχομυθία Ελλήνων κομμουνιστών καί άντιπροσώπων τής Γ'
Διεθνοϋς, σ. 2472.
Δ ια στρ ο φ α ί: (Σεξουαλικαί), σ. 1951. Κληρονομικά! προδιαθέσεις—Ψυχοπαθείς, σ.
1951. Ροπαί, πάθη—χαρακτήρ, σ. 1952. ’Ένστικτα, σ. 1952. Σεξουαλικόν
ένστικτον, σ. 1953. Σεξουαλικαί διαστροφαί, σ. 1999. Αίτια σεξουαλικών
διαστροφών, σ. 2003. Σεξουαλικαί διαστροφαί—έγκλημα, σ. 2003. ’Εγκλή
ματα κατά τών ήθών, σ. 2004. Ψυχοπαθολογία τών σεξουαλικώς διεστραμ
μένων, σ. 2037. Σεξουαλική άγωγή τών παίδων, σ. 2037. Μέτρα προς
περιστολήν τών σεξουαλικώς διεστραμμένων, σ. 2039. Διαστροφή ήθική,
σ. 2457.
Δ ίκαιον: (Ποινικόν). Τά έγκλήματα τής ζω ής, κατά τόν νέον Ποινικόν
Κ ώ δικα. (Άρθρ. 299—307 Π.Κ.). Τό έγκλημα τής άνθρωποκτονίας, σ.
1888. ’Ανθρωποκτονία έκ προθέσεως, σ. 1944. Τό έγκλημα τής παιδοκτο
νίας, σ. 2081. Τό έγκλημα τής άμβλώσεως, σ. 2183. Τό έγκλημα τής έκθέσεως, σ. 2325—2370. ’Α νήλικοι καί Ποινικόν Δίκαιον. Πρόλογος σ. 2503.
Διάφοροι έπί μέρους προτάσεις, σ. 2504. ’Επίλογος, σ. 2508. Τά έγκλή
ματα κατά τής τιμ ή ς, κατά τόν νέον Ποινικόν Κ ώ δικα, (άρθρα 361—
369 Π.Κ.). Γενικαί παρατηρήσεις, σ. 2653. Περί έξυβρίσεως, σ. 2654.
Δυσφήμησις, σ. 2702. Συκοφαντική δυσφήμησις, σ. 2755. Χρονικά δρια
ισχύος τώ ν ποινικώ ν νόμω ν, κατά τόν νέον Ποινικόν Κ ώδικα. (’Άρθρα
1—4 Π .Κ.). Γενικά, σ. 2943. Αί έπί τοϋ ζητήματος άντιλήψεις κατά τάς
διαφόρους έποχάς, σ. 2944. Αί σύγχρονοι άντιλήψεις καί ό νέος Κώδιξ, σ.
2945. Τά εΐδικώτερα προβλήματα. ’Έθιμον—’Αναλογία—Ερμηνεία, σ. 2994.
Δ υσφ ήμ ησις: (Τό έγκλημα τής Δυσφημήσεως) : Γενικά, σ. 2702. Τά καθ’ έκα
στον στοιχεία τοϋ έγκλήματος, σ. 2702. Ό δόλος ώς απαραίτητον ύποκειμενικόν στοιχεΐον αύτοΰ. ’Αμέλεια, σ. 2705. Ή υπό τοϋ νόμου προβλεπομένη
ποινή, σ. 2705. Πότε καί ύπό ποιας προϋποθέσεις επιτρέπεται ή άπόδειξις
τής άληθείας τοϋ γεγονότος δπερ ισχυρίζεται ή διαδίδει τις, σ. 2705. Δυσφήμησις συκοφαντική, σ. 2755. Δυσφήμησις άνωνύμου εταιρίας, σ. 2757. Συμ-
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πληρωματικαί τινες διατάξεις, σ. 2757. Ποΐαι αί άνέγκλητοι πράξεις, σ.
2758. ’Έγκλησις, σ. 2769. Δημοοίευσις της άποφάσεως, σ. 2760.
Ε
Ε . Α .Μ .: (Εθνικόν ’Απελευθερωτικόν Μέτωπον), σ. 1878—79—80, 1942, 2070—
2174—75, 2 4 5 1 -5 2 -5 3 , 2499—500—501—502, 2547—4Κ-49, 2597—
9 8 -9 9 , 2643-2646, 2691-95, 2840-41.
’ Ε βραίοι: Κατά τήν εποχήν τοϋ Ίησοϋ, σ. 2211.
’Έ γ κ λ η μ α : Τό έγκλημα τής άνθρωποκτονίας, σ. 1888. ’Ανθρωποκτονία έκ προθέσεως, σ. 1944. Ή επιστήμη εις τήν δίωξιν τοϋ έγκλήματος, σ. 2025. Παι
δοκτονία, σ. 2081.’Άμβλωσις, σ. 2182. ’Έκθεσις, σ. 2324—2370. 'Ο κόκκινος
δολοφόνος τοϋ 'Υπουργοΰ Χρήστου Λαδά, σ. 2314. ’Ανθρωποκτονία έξ άμελείας, σ. 2421. Τό μοντέρνον έγκλημα καί σύγχρονος άστυνομική τακτική. Τό
μοντέρνον έγκλημα καί ή άντιμετώπισις αύτοΰ, σ. 2425. Άπαρίθμησις ενδει
κτικούς μοντέρνων εγκλημάτων, σ. 2426. Σύγχρονος άστυνομική τακτική,
σ. 2427. ’Αστυνομική ’Επιστήμη—Στρατηγική, σ. 2427. Τό έγκλημα τής
έκθέσεως, σ. 2324, 2370. ’Εγκλήματα κατά τής τιμής, σ. 2653. Περί έξυβρίσεως, σ. 2654. Δυσφήμησις, σ. 2702. 'Η ληστεία τής όδοϋ Έρμου, σ.
2708. Συκοφαντική δυσφήμησις, σ. 2755. Σοβαρά ξένα έγκλήματα. Συγ
κλονιστική έξαφάνισις στήν ’Αμερική—Φάκελλος ύπ’ άριθ. 13595, σ. 2800.
Έ γ κ λη μ α (καί άστυνομία). Μελέτη τοΰκ. A. Martienssen, σ. 2555—2612—2668—
2 7 1 4 -2 7 6 1 -2 7 9 7 -2 8 6 0 -2 9 0 4 -2 9 5 6 -2 9 9 9 .
Έ γ κ λ η μ α τ ία ι: (Σχιζοφρενικοί), σ. 2463.
Έ γ κ μ η μ α τικ ό τη ς: Παιδική καί παράγοντες συμβάλλοντες εις αυτήν—Κοινωνι
κοί παράγοντες παιδικής έγκληματικότητος, σ. 2603. Φυσικοί καί βιολογι
κοί παράγοντες παιδικής έκκληματικότητος, σ. 2605. Παράγοντες έκ τοϋ
πολέμου, σ. 2606. Φάκελλοι διά τήν ίατροπαιδαγωγικήν παρακολούθησιν,
σ. 2607.
’ Ε γκλη μ ατο λο γία: ’Αρχεία δακτυλικών άποτυπωμάτων εις F.B.I., σ. 2403.'Η
έξακρίβωσις τής ταυτότητος τοϋ άτόμου, σ. 2512. ’Αρχείου δακτυλικών άπο
τυπωμάτων εις ’Αγγλικήν ’Αστυνομίαν, σ. 2799. Έξέτασις έκκρηκτικών
φακέλλων διά τών άκτίνων «X», σ. 2969.
Έ γκλημ α τολογική : ’Αστυνομία καί ψυχικά φαινόμενα, σ. 2129. 'Η ύπόθεσις
τής άγνώστου χειρός, σ. 2389. Έγκληματολογικών. ’Αναζητήσεων 'Υπηρε
σία έν ’Αγγλία, σ. 2762. ’Εγκληματολογικόν γραφεΐον, σ. 2797. Προσπά
θεια'. όργανώσεως κεντρικής έγκληματολογικής υπηρεσίας, σ. 2863.
Ε . Δ . Ε . Σ . (’Εθνικός Δημοκρατικός Ελληνικός Στρατός), σ. 1879—24522597.
Ε κ ά β η (’Αρχαία τραγωδία), άναλυτικόν σημείωμα, σ. 2496.
Έ κ δ ρ ο μ α ί: (’Εκπαιδευτικά!). ’Αστυνομικών Σχολών. ’Επίδαυρος—Μυκήναι, σ.
2480. Στή Θεσσαλονίκη, σ. 2775. Στους Δελφούς, σ. 2819.
Έ κ θ εσ ις : Τό έγκλημα τής έκθέσεως. Γενικά—'Ορισμός, σ. 2324. 'Υποκείμενον
τοϋ έγκλήματος καί είδικώτερον συμμετοχή, σ. 2325. ’Αντικείμενου τοϋ έγ
κλήματος, σ. 2370. 'Ο δόλος ώς υποκειμενικόν στοιχείου τοϋ έγκλήματος—
’Απόπειρα, σ. 2371. 'Η έκθεσις ώς έκ τοϋ άποτελέσματος χαρακτηριζόμενου
έγκλημα, σ. 2372. 'Η ύπό τοϋ νόμου προβλεπομένη ποινή, σ. 2373. Παράλειψις λυτρώσεως άπό κινδύνου ζωής, ώς συμπληρωματική τών περί έκθέ
σεως ορισμών, σ. 2374.
Έ . Λ . Α . Σ . (Ελληνικός Λαϊκός ’Απελευθερωτικός Στρατός), σ. 1878—1880,
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1942, 2070, 2174 -7 5, 2451-53, 2547-49, 2597—99, 2643-46, 2691—
95, 2740-42, 2841—42.
'Ε λλάς: (Βόρειος). Ταξειδεύοντας στή Βόρειο Ελλάδα μέ τή Σχολή 'Υπαστυνόμων, σ. 22755.
Ε.Μ.Ε.Ο. (’Εσωτερική Μακεδονική Επαναστατική Όργάνωσις). Ή δράσις
αυτής εις Μακεδονίαν, σ. 2415—16, 2466.
Έ ξύ β ρ ισ ις: (Τό έγκλημα τής έξυβρίσεως). Γενικά, σ. 2654. 'Υποκείμενον τοϋ
εγκλήματος,'σ. 2654. Άντικείμενον αύτοΰ, σ. 2655. Τρόποι προσβολής τής
τιμής έτέρου, σ. 2660. 'Ο δόλος ώς υποκειμενικόν στοιχείου τοϋ εγκλήματος.
’Αμέλεια, σ. 2662. Τετελεσμένον καί άπόπειρα έξυβρίσεως, σ. 2663. Ή υπό
τοϋ νόμου προβλεπομένη ποινή. Ειδικά τινα θέματα, σ. 2664.
’Επίδαυρος (Μυκήναι). ’Εκδρομή ’Αστυνομικών Σχολών εις αύτάς, σ. 2610.
Ε.Π.Ο.Ν.: (’Εθνική Πανελλήνιος Όργάνωσις Νέων), σ.1878—79, 2175, 2597—98.
'Ερμοχοπίδαι: 'Η δίκη άπό ιατροδικαστικής σκοπιάς. Έ λλειψις ιατροδικαστικής
έν τή άρχαία Έλλάδι, σ. 2843. 'Ιστορικόν Έρμοκοπιδών καί Έλευσινίων
Μυστηρίων, σ. 2843. Συντριβή Έρμών καί διακωμώδησις Μυστηρίων, σ.
2844. Άντίδρασις Δήμου ’Αθηναίων, σ. 2844. ’Αποκαλύψεις Διοκλείδου
καί απευκταία έκ τούτων, σ. 2845.'Η νυν ενέργεια τής άνακρίσεως έπί παρό
μοιας περιπτώσεως, σ. 2846. ’Ενέργεια πραγματογνωμοσύνης καί ωφέλεια
έκ ταύτης, σ. 2848. Πειράματα σχολών Χωροφυλακής καί ’Αστυνομίας Πό
λεων, σ. 2886. Σχόλια έκ τής ψυχικής αναταραχής τοϋ ’Αθηναϊκού λαοΰ,
σ. 2889. ’Επίλογος, σ. 2891.
Έ ρτσιανά: (Ψυχικά κύματα), σ. 2748.
Ε .Τ .Α .: (’Επιμελητεία τοϋ αντάρτη), σ. 2453.
Έ τα ιρ ία ι: (Ά σφαλιστικαί). Ά πάται εις αύτάς, σ. 2610.
Ε υθανασία: Σημασία, σ. 2647. Αίτια έξωθοΰντα προς ένέργειαν, σ. 2647.
'Υποστηρικταί ένεργείας, σ. 2648. ’Αντίπαλοι προς τό σύστημα, σ. 2649.
Λόγοι άρνήσεως τών ιατρών προς ένέργειαν, σ. 2696. Άντίθεσις τών θεο
λόγων, σ. 2698. Οί φιλόσοφοι καί ή Γαλλική ’Ακαδημία κατά τής εύθανασίας,
σ. 1698. ’Αμέσως ένδιαφερόμενοι, σ. 2744. Εκτελεστής τής ευθανασίας,
σ. 2746. Νομική άποψις, σ. 2747. ’Επίλογος, σ. 2747.
Έ φ —Μπί—”Αϊ: (F.B.I. ή Federal Bureau of Investigation). Όργάνωσις—Λειλουργία, σ. 2632. ’Αρχεία δακτυλικών άποτυπωμάτων εις αυτό. σ. 2403
Ζ
Ζαχαριάδης (Ν) : Γενικός Γραμματεύς τοϋ Κ.Κ.Ε., σ. 1877—2596. Ρούλα σύ
ζυγος Ν.Ζ., σ. 2626.
Ζερβας (Ν) : Συντ/ρχης, σ. 1879—2598.
Ζωή: (Εγκλήματα κατά τής ζωής, κατά τον νέον Π.Κ.). Περί άνθρωποκτονίας
έν γένει, σ. 1888. Περί τής έκ προθέσεως άνθρωποκτονίας, σ. 1944. Περί
παιδοκτονίας, σ. 2081. Περί άμβλώσεως, σ. 2182. Περί έκθέσεως, σ. 2324:
Η
'Η γούμενοι: Κάλλιστον έστί μάθημα καί χρησιμώτατον τό πειθαρχεΐν τοΐς ήγουμένοις, σ. 2813.
’Ήθη : (Θέματα ήθών), ’Ίδε λ. διαστροφαί.
’Ηθική: (καί υγεία), σ. 2454.
"Ηλιος: (καί δημοτική ποίηση), σ. 2474.
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Ή νωμέναι Π ολιτεϊαι (’Αμερικής) : Αί ’Αστυνομικά’. Ύπηρεσίαι εις αύτάς: Ίδε
λ. ’Αστυνομία (Ξένη).
Θ
Θ ερμοπύλαι: Σεπτέμβριος 480 π.Χ.—’Ιούνιος 1955, σ. 2567.
Θεσσαλονίκη: Εκδρομή, μέ τή Σχολή Ύπαστυνόμων, σ. 2775.

I
’ Ιατροδικαστική: (’Επιστήμη). Έ λλειψις έν τη άρχαία Έλλάδι, σ. 2843.
Ίησοΰς : (Ή δίκη τοϋ Ίησοϋ). Οί Εβραίοι κατά τήν έποχήν τοΰ Ίησοϋ, σ. 2211.
Δικαστική καί θεοκρατική νομοθεσία. ’Αδικήματα καί ποιναί, σ. 2212. Διαδι
κασία, άποδεικτικά μέσα, άπολογία κατηγορουμένου καί έκτέλεσις τής άποφάσεως, σ. 2212. Ό θρησκευτικός έπαναστάτης τής Ίουδαίας, σ. 2214. 'Η
ελευθερία τοϋ λόγου, σ. 2215. 'Η θρησκεία τοϋ μίσους, σ. 2215. Ό Μωσαϊκός νόμος σ. 2216. 'Η διδασκαλία τοΰ Ίησοϋ καί ή άντίδρασις εις αύτήν, σ.
2216. Πορεία τοϋ Ίησοϋ προς τα Ιεροσόλυμα. Παγίδες καί ερευναι των Φα
ρισαίων καί Σαδουκαίων, σ. 2259. Ή συνωμοσία. Τό Συμβούλιον των συνω
μοτών, σ. 2260. 'Η τραγική νύκτα. Προδοσία τοϋ Ιούδα. Έξευτελισμός καί
ύβρεις, σ. 2262. 'Ο Ίησοϋς δέσμιος ενώπιον του δικαστηρίου. Τό κατηγορη
τήριου καί ό ’Αρχιδικαστής Καϊάφας, σ. 2263. Καταδίκη τοΰ Ίησοϋ τοΰ Να
ζωραίου, σ. 2307. Μαρτυρική διαπόμπευσις τοΰ καταδίκου, σ. 2308. Συκοφαντίαι κατά τοϋ Ίησοϋ ώς πολίτικου επαναστάτου, σ. 2308. "Υσταται προσ
πάθεια’. σωτηρίας, σ. 2309. 'Η άνέκλητος καταδίκη, σ. 2310. Ή οδός τοΰ
μαρτυρίου, σ. 2311. Αί πενθιμώτεραι στιγμαί, σ. 2312. Τετέλεσται, σ. 2313.
Ίντερ πό λ: (Διεθνής ’Αστυνομία). Έγκατάστασις ισχυρού Ραδιοφωνικού πομπού
ύπ’ αυτής, σ. 2667. Τά μυστικά τής Ίντερπόλ—Εισαγωγή, σ. 2751. Λαθρεμ
πορίου ναρκωτικών, σ» .2534-7 Τό ένδιαφέρον τής Σκώτλαντ - Γιάρδ, σ. 2752.
Παρακεχαραγμένα τσέκς, σ. *2752. Ληστεΐαι Τραπεζών, σ. 2753. ’Έγκλημα
καί νόσος, σ. 2753. 'Η οψις τοΰ έγκλήματος, σ. 2753. Ραδιοσταθμού ασφά
λεια, σ. 2754. Παρακεχαραγμένα δακτυλικά αποτυπώματα, σ. 2754. Παιδίον
καί φόβητρου, (Μπαμπούλας), σ. 2754.
'Ιππόλυτος: (Άρχαία Τραγωδία). ’Αναλυτικόν σημείωμα περί αυτής, σ. 2563.
Κ
Καλαντζής : (Ευάγγελος) 'Υφυπουργός ’Εσωτερικών (Δ ημ.’Ασφαλείας), σ. 1913.
Άγόρευσις του εις τήν βουλήν διά τά πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημά
των, σ. 2172. Προσφώνησις αύτοϋ προς τούς έξερχομένους άρχιφύλακας
σ. 2207.
Κ ανονισμοί: (Ά στυν. Σώματος). Κανονισμός ύπ’ άριθ. 69, «περί άντικαταστάσεως τοϋ άρθρου 13 τοΰ ύπ’ άριθ. 63 Κ. «περί στολής άξιωματικών τής ’Αστυ
νομίας Πόλεων, τών άρχιφυλάκων, ύπαρχιφυλάκων, άστυφυλάκων καί μα
θητών τών ’Αστυνομικών Σχολών», σ. 2685.
Κ αταπ έλτης: Έκηβόλον όπλου, σ. 2655.
Κόμιντερν: (Γ' Διεθνής τής Μόσχας). Διεθνή συνέδρια καί θέσις αύτής έναντι τοϋ
«Μακεδονικού ζητήματος», σ. 2466—68.
Κ ο μ ιτατο ν: (Μακεδονικόν), σ. 2415—16. Ίδ ε επίσης λ. Μακεδονία καί Ε.Μ.Ε.Ο.
Κομμουνισμός : Ό κομμουνισμός, οί Βούλγαροι, οί Σλαΰοι καί ή Ελληνική Μακε-
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δονία, "Ιδε λ. Μακεδονία. Ό Βουλγαρικός κομμουνισμός—Ή δρασις του διά
τήν «αύτονόμησιν Μακεδονίας—Θράκης», σ. 2418. ’Εκδηλώσεις ταΰ Ε λλη
νικού καί Σλαυικοΰ κομμουνισμού κατά τήν διάρκειαν του Συμμοριτοπολέμου, σ. 2519—20. Κομουν. Διεθνής—Ή ζωή εις τά δορυφόρα κράτη είναι καί
παραμένει άφόρητος, παρά τάς περιστεράς τής Ειρήνης, σ. 2865. 'Ο κομμου
νισμός σήμερα—Αί κομμουνιστικά!, θεωρίαι τοΰ Κρεμλίνου, όπως τάς έρμηνεύη ή Πράβδα, σ. 2968.
Κ ομμουνισταί: Ή ’Αστυνομία έναντι των Κομμουνιστών, σ. 1877. Οί κομμουνισταί προπαρασκευάζουν τον εμφύλιον πόλεμον, σ. 1878. Οί κομμουνισταί
έν δράσει, σ. 2067—2115—2218—2271—2366. Οί 'Έλληνες κομμουνισταί
καί ή αύτονόμησις «Μακεδονίας—Θράκης». Πώς έδέχθησαν νά έξυπηρετήσουν τά ξένα σχέδια καί τί έπραξαν χάριν αυτών, σ. 2468.
Κρυπτογραφία : 'Η κρυπτογραφία εις τήν Έγκληματολογικήν υπηρεσίαν, σ. 2060.
Κυκλοφορία : (Έλευθέρα). Μέτρα προς έξασφάλισιν αυτής, σ. 2592.
Λ
Λαογραφικά (Σημειώματα) : "Ηλιος καί δημοτική ποίησι, σ. 2474. Το πανηγύρι
τοΰ τρύγου στήν Ελληνική ύπαιθρο, σ. 2810.
Λεονταρίτης : (Θεόδωρος) ’Αρχηγός ’Αστυνομικού Σώματος σ. 2677.
Μ
Μ αΐαι: 'Υποχρεώσεις αυτών, σ. 2590.
Μακεδονία: Ή Ελληνική Μακεδονία, οί Βούλγαροι, οί Σλαϋοι καί ό κομμουνι
σμός—Γενικά. 'Η θέσις τού ζητήματος, σ. 2412. Σανδάσκυ,' ό πρώτος επινο
ητής τής θεωρίας περί «Μακεδόνων». Κατασκευή άνυπάρκτου «Μακεδονι
κής έθνότητος», σ. 2414. Ή άνάμιξις τών Βουλγάρων. Βουλγαρικαί φιλοδο
ξία',, όνειρα καί σχέδια, σ. 2416. Ό Βουλγαρικός κομμουνισμός—Πώς έθεσε
καί κατώρθωσε νά έπιβάλη εις τούς "Ελληνας κομμουνιστάς τάς περί «αύτονομήσεως τής Μακεδονίας καί Θράκης» ιδέας του, σ. 2418. Ή θέσις τών
Γιουγκοσλάβων κομμουνιστών—Πώς άντιμετώπισαν ούτοι τό ζήτημα «Μα
κεδονίας—Θράκης» καί τί έπραξαν κατόπιν, σ. 2466. Οί "Ελληνες κομμουνισταί καί ή «αύτονόμησις Μακεδονίας—Θράκης»—Πώς έδέχθησαν ούτοι νά
έξυπηρετήσουν τά ξένα σχέδια καί τί έπραξαν χάριν αυτών, σ. 2468. Τά Κομ
μουνιστικά συνέδρια τής Σόφιας καί ή συμμετοχή τών Ελλήνων κομμουνι
στών εις αύτά—Αί γνώμαι Παπαναστασίου—Παπανδρέου, σ. 2469. Ή ματαίωσις τών συνεδρίων τής Σόφιας—Αί συνελεύσεις τής Γ' Διεθνούς εις Μό
σχαν καί ή ψήφος τών Ελλήνων κομμουνιστών κατ’ αύτάς—Τά έπακολουθήσαντα γεγονότα, σ. 2470. Μία στιχομυθία Ελλήνων κομμουνιστών μετ’
αντιπροσώπων τής Γ' Διεθνούς (Κόμιντερν) έν Έλλάδι—Αί ύποστηριχθεΐσαι εκατέρωθεν άπόψεις, σ. 2472. Ή Μεταπολεμική φάσις τού «Μακεδο
νικού ζητήματος» —' Η ύποκίνησις τοΰ συμμοριτοπολέμου καί ό σκοπός αύτού. Εκδηλώσεις τού Ελληνικού καί τού Σλαυικοΰ κομμουνισμού κατά τήν
διάρκειάν του, σ. 2519. Επίλογος—Συμπεράσματα—'Η έθνική Ελληνική
άποψις—Τό ανύπαρκτον ζήτημα—Ιστορία, μύθοι καί πραγματικότητες—Οί
«Σλαυομακεδόνες καί οί σημερινοί κάτοικοι τής Μακεδονίας, σ. 2522.
Μάτερλιγκ (Μωρίς), Βέλγος συγγραφεύς, σ. 2649.
Μ έντιουμ: Κίνδυνος πειραματισμού μέ υστερικά μέντιουμ, σ. 2794.
Μόρος: (Θωμάς) "Αγγλος φιλόσοφος, σ. 2649.
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Μ υκήναι: (’Επίδαυρος). ’Εκδρομή Ά στυν. Σχολών εις αύτάς σ. 2480.
Μυστήριον : (τδ) ’Ανθρώπινον, σ. 2460.
Μ υστικαί: (Γραφαί). ’Ίδε λ. Γραφαί.
Μωσαϊκός : (Νόμος), σ. 2216.
Ν
Ναζί: Ή ’Αστυνομία έναντι των Ν., σ. 1877'.
Νέα Ύόρκη : Ή ’Αστυνομία τής Ν. Ύόρκης. ’Ίδε λ. Αστυνομία (Ξένη).
Νίτσε : (Φρειδερίκος). Γερμανός φιλόσοφος, σ. 2649.
Νόμοι: (Ποιν ικοί). Χρονικά όρια ισχύος αύτών, κατά τον νέον Ποινικόν Κώδικα.
Γενικά, σ. 2943. Αί έπί τοΰ ζητήματος άντιλήψεις κατά διαφόρους έποχάς,
σ. 2944. Αί σύγχρονοι αντιλήψεις καί ό νέος Κώδιξ, σ. 2945. Τά είδικώτερα
προβλήματα. Έθιμον—’Αναλογία—Ερμηνεία, σ. 2994.
Νοσήματα : (’Αστυνομικών καί προφύλαξις από τούτων. Στοιχεία άτομικής Υ γ ιε ι
νής τοΰ άστυνομικοΰ). Έπαγγελματικαί άσθένειαι, σ. 2030. Έπαγγελματικαί συνθήκαι σχετιζόμεναι μέ τήν υγείαν τών άστυνομικών, σ. 2031. Συνηνηθέστερα νοσήματα έξ ών προσβάλλονται οί αστυνομικοί, σ. 2031. Μέτρα
άτομικής υγιεινής καί προφυλάξεως τοϋ’ αστυνομικού, σ. 2035.
Ν.Ο.Φ. ’Ίδε λ. Σ.Ν.Ο.Φ.

Ξ υλόπνεύμα: ’Ίδε λ. άλκοόλη.

Ο
Ο ίδίπους: (Τύρανος). ’Αρχαία Τραγωδία. ’Αναλυτικόν σημείωμα, σ. 2617.
Οινόπνευμα: ’Ίδε λ. άλκοόλη. Πόσον οινόπνευμα πίνουν οί διάφοροι λαοί τοϋ κό
σμου, σ. 2973.
’Οκτώβριος : 28η ’Οκτωβρίου. ’Άρθρον περί τής ιστορικής έπετείου, σ. 2835.
Ο .Π .Λ.Α. (Όργάνωσις Προστασίας Λαϊκών ’Αγωνιστών), σ. 1878, σ. 1879,
1 8 8 0 -2 0 6 7 -2 0 7 6 -2 4 5 3 , 2597-99, 2740- 42.
Ό ργάνω σις : (Συνδικαλιστική) άστυνομικών έν ’Αγγλία, σ.2716. 'Υπηρεσίας έγκληματολογικών άναζητήσεων έν ’Αγγλία, σ. 2703.
'Ορκωμοσία : (Άρχιφυλάκων).Προσφώνησις τοϋ'Υφυπουργοΰ ’Εσωτερικών, σ.2237.
Τελετή ορκωμοσίας 300 νέων άρχιφυλάκων καί άστυφυλάκων, σ. 2911.
Ο ύτοπία: Φιλοσοφικόν σύστημα τοϋ Θ. Μώρου (Morus), σ. 2649.
Π
Παίγνια : (Τεχνικά). "Οροι λειτουργίας κέντρου τεχνικών παιγνίων καί λεσχών,
σ. 2586. Παίγνια μικτά. "Οροι λειτουργίας, σ. 2586.
Παιδοκτονία: (Τό έγκλημα τής παιδοκτονίας). Γενικά-'Ορισμός, σ. 2981. 'Υπο
κείμενον τοΰ εγκλήματος, σ. 2082. ’Αντικείμενού αύτοΰ, σ. 2085. 'Ο δόλος
ώς υποκειμενικόν στοιχεΐον τοΰ εγκλήματος, σ. 2088. Ποινή, σ. 2088.
Παπαναστασίου (’Αλέξανδρος) : "Ελλην πολιτικός. Αί γνώμαι του διά. τό «Μακε
δονικόν ζήτημα», σ. 2469.
Παπανδρέου (Γεώργιος) : "Ελλην πολιτικός. Αί γνώμαι του διά τό «Μακεδονικόν
ζήτημα» σ. 2469.
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Π .Ε.Ε.Α. (Πολιτική Επιτροπή Εθνικής ’Απελευθέρωσης), σ. 2451—53, 2499—
500, 2547-49.
Πίστις (Πατρίς—’Ελευθερία). ’Επίκαιρον άρθρον έπί τή 25η Μαρτίου, σ. 2173.
Π ιστοποιητικά: (Κοινωνικών φρονημάτων). Άγόρευσις εις τήν βουλήν κ. Υ φ υ 
πουργοί» ’Εσωτερικών), σ. 2172.
Π λάνη: (Δικαστική). Μία περίπτωσις δικαστικής πλάνης, σ. 2896.
Ποδόσφαιρον: Γενικά περί ποδοσφαίρου, σ. 2282. Πρώτη έμφάνισις σ. 2283.
Ποιαν άξίαν άποδίδουν εις το ποδόσφαιρον οί διάφοροι λαοί, σ. 2283. Τό ποδόσφαιρον έν Έλλάδι, σ. 2285.
Πόλεμος: (’Εμφύλιος). Οί κομμουνισταί προπαρασκευάζουν τον εμφύλιον πόλε
μον, σ. 1878. Ένίσχυσις καί έμετάλλευσις αύτοϋ ύπό τών καταχτητών, σ.
1879. Πόλεμος κατά του άλκοολισμοΰ, σ. 2267. Περί πόλεμός, άμύνης καί
πολιτικής άμύνης, σ. 2949. Γενικώς περί πολέμου καί πολεμικών μηχανών,
σ. 2950. ' Η θέσις τών άμάχων κατά τούς πολέμους τοϋ παρελθόντος, σ. 2950.
'Ολοκληρωτικός πόλεμος, σ. 2952. ’Έκκρηξις συγχρόνου πολέμου, σ. 2952.
’Αποτελέσματα συγχρόνου πολέμου, σ. 2953. ’Άμυνα καί προστασία ένδοχώρας, σ. 2954.
Πραγματογνωμοσύνη : ’Ενέργεια καί ωφέλεια έκ ταύτης.
Π ρώται: (Βοήθειαι καί στοιχεία 'Υγιεινής). ’Ίδε λ. 'Υγιεινή.
Πτώματα : (Άναγνώρισις φωτογραφικώς τών έκ τής σήψεως άλλοιωθέντων πτωμάτο»ν δι’ έπανορθώσεως τών μορφολογικών χαρακτήρων), σ. 2675.
Σ
Σ ανδάσκυ: (ό) ’Ίδε λ. Μακεδονία.
Σ εξουαλικαί: (Διαστροφαί). ’Ίδε λ. διαστροφαί.
Σκώτλαντ-Γιάρδ : σ. 2555.
Σ λα ΰο ι: 'Η Ελληνική Μακεδονία. ’Ίδε λ. Μακεδονία.
Σλαυομακεδόνες: σ. 2522.
Σ λα υό φ ω νο ι: ("Ελληνες), σ. 2524.
Σ ήμανσις: Περιγραφική, σ. 2515. ’Ανθρωπομετρική, σ. 2517. Δακτυλοσκοπική,
σ. 2517.
Σ κύλοι: (’Αστυνομικοί εις τήν Αίγυπτον), σ. 2204.
ΣΝΟΦ: (Σλαυγιάνσκυ Ναρόντεν Όσβομποντίτελ Φρόντ = Σλαυικόν ’Εθνικόν
’Απελευθερωτικόν Μέτωπον), σ. 2520.
Σπέρμα : Έξέτασις κηλίδων, σ. 1940.
Σ τάσις: (Δεκεμβριανή) : Προπαράσκευή αυτής, σ. 2451.
Σ υγκο ινω νία : Ή συγκοινωνία ώς παράγων πολιτισμού, σ. 2967.
Συμμοριτοπόλεμος : Ύποκίνησις—Σκοπός αύτοϋ, σ. 2519—20. Δρασις συμμορι
τών, σ. 2520—21.
Σ χιζοφρενικοί: (Έ γκληματίαι), σ. 2463.
Σωφρονιστική : Τό πρώτον σχέδιον σωφρονιστικής άποικίας έν Έλλάδι, σ. 2409.
Τ
Ταυτότης -.(’Ατομική). Περί τής άνάγκης δακτυλοσκοπήσεως παντός τοϋ πλη
θυσμού. Πρότασις γενικεύσεως τής δακτυλοσκοπήσεως, σ. 2790. Βάσεις έφ’
ών στηρίζεται, σ. 2790. Περιπτώσεις καθ’ άς είναι ώφελιμωτάτη. Η δακτυλοσκόπησις είναι ανεκτή ύπό τοϋ λαοΰ, σ. 2793. ’Ανάγκη προπαγάνδας υπέρ
τής έφαρμογής γενικής δακτυλοσκοπήσεως, σ. 2793,
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Τηλεπάθεια: (Καί τηλεκινησία), σ. 2551. Τηλεκινητικαί τηλεπάθειαι, σ. 2650.
’Οσφρητική τηλεπάθεια, σ. 2652. ’ Ηχητική, σ. 2699. Δι’ ύπνωτισμοϋ, σ.
2796. Ζώων καί διαίσθησις θανάτου ύπ’ αύτών, σ. 2892.
Τιμή: (Εγκλήματα κατά τής τιμής). Γενικαί παρατηρήσεις, σ. 2653. Περί έξυβρίσεως, σ. 2654. Δυσφήμησις, σ. 2702. Συκοφαντική Δυσφήμισις, σ. 2755.
Τίτο: (Στρατάρχης), σ. 2467—68.
Τουρισμός: (Ώ ς παράγων εθνικής οικονομίας), σ. 2526. Τουρισμός—’Αθλητισμός,
σ. 2625.
Τρόφιμα: (Ή γνωμάτευσις των τροφίμων), σ. 1881. Πότε χαρακτηρίζεται
τρόφιμον τ ι επιβλαβές είς τήν υγεία ν, σ. 1882. Τό γάλα καί τά έξ αύτοϋ
προϊόντα, σ. 1882. Το βούτυρον, σ. 1882. Ό τυρός, σ. 1883. ’Εδώδιμα λίπη, σ.
1883. ’Εδώδιμα έλαια, σ. 1883. Τό κρέας καί τά έξ αύτοϋ προϊόντα, σ. 1883.
Κονσέρβαι κρέατος καί λαχανικών, σ. 1884. ’Ιχθύες, σ. 1884. ’Οστρακόδερμα
καί μαλλάκια, σ. 1884. Αύγά καί κονσέρβαι αυγών, σ. 1884. Μήκητες, σ. 1884.
Σιτηρά, σ. 1884. ’Άλευρον καί προϊόντα άλέσεως, σ. 1884. ’Άρτος καί προϊ
όντα άρτοποιίας, σ. 1885. Ζυμπτικαί κάνεις, σ. 1885. Ζυμαρικά, σ. 1885.’Ό σ
πρια, σ. 1885. Μαγειρικόν άλας, σ. 1885. Πόσιμον ύδωρ καί πάγος, σ. 1885.
Νιωπά λαχανικά, σ. 1885. Ξηρά λαχανικά, σ. 1885. Ξηραί όπώραι, σ. 1885
Καρποί καί όπώραι, σ. 1885. ’Οποί οπωρών, σ. 1885. Γλεϋκος σταφυλών, σ.
1885. Μέλι καί άναπληρώματα μέλιτος, σ. 1886. Σάκχαρα καί άναπληρώματα τούτων, σ. 1886. Μαρμελάδαι καί παρόμοια, σ. 1886. Είδη σακχαρο
πλαστικής καί σακχαρωτά, σ. 1886. Καφές, προσθήκαι καί άναπληρώματα
τούτου, σ.1886, Κακάον καί προϊόντα έξ αύτοϋ, σ. 1886. Τέϊον, σ.1886. Ό ξος,
σ. 1886. ’Αρτύματα, σ. 1886. Οίνος, σ. 1887. Οινοπνευματώδη ποτά, σ. 1887.
Ζϋθος, σ. 1887. Διαιτητικά σκευάσματα, σ. 1887. Όξυανθρακοϋχα υδατα, σ.
1887. Είδη κοινής χρήσεως, σ. 1887. Πότε θεωρείται τρόφιμον τ ι ώς
νοθευμένον, σ. 1930. Τό γάλα καί τά έξ αύτοϋ προϊόντα, σ. 1930. Τό βού
τυρον, σ. 1931/0 τυρός, σ. 1931. Τά έδώδιμα λίπη, σ. 1931.Τά έδώδιμα έλαια,
σ. 1931. Τό κρέας καί τά έξ αύτοϋ προϊόντα, σ. 1931. Κονσέρβαι κρέατος καί
λαχανικών, σ. 1931. Κονσέρβαι αύγών σ. 1932. Μήκητες σ. 1932. Σιτηρά,
σ. 1932. Άλευρα καί προϊόντα άλέσεως, σ. 1932. Άμυλον, σ. 1932. Ζυμωτικαί κάνεις, σ. 1932. Ζυμαρικά, σ. 1932. ’Όσπρια, σ. 1932. Μαγειρικόν άλας,
σ. 1932. Νωπά, λαχανικά, σ. 1932. Καρποί καί όπώραι, σ. 1932. Ό ποί οπω
ρών, σ. 1933. Γλεϋκος σταφυλών, σ. 1933. Μέλι καί άναπληρώματα αύτοϋ, σ.
1933. Σάκχαρα καί άναπληρώματα αύτών, σ. 1934. Μαρμελάδαι καί τά παρό
μοια, σ.1934. Είδη σακχαροπλαστικής καί σακχαρωτά, σ. 1934. Καφές, προσθήκαι καί άναπληρώματα τούτου, σ. 19Τ4. Κακάον καί προϊόντα έκ κακάου,
σ. 1935. Τέϊον, σ. 1935. Ό ξος, σ. 1935. Αρτύματα, σ. 1935. Οίνοι, σ. 1936.
Οινοπνευματώδη ποτά, σ. 1936. Ζϋθος, σ. 1937.
Πότε χαρακτηρίζεται τρόφιμον τ ι ώς άποσυντεθειμένον, σ.
1977. Τό Γάλα καί τά έξ αύτοϋ προϊόντα, σ. 1977, Ό τυρός, σ. 1977. Τά
έδώδιμα λίπη, σ. 1978. Τά έδώδιμα έλαια, σ. 1978. Τό κρέας καί τά έξ
αύτοϋ προϊόντα, σ. 1978. Κονσέρβαι κρέατος καί λαχανικών, σ. 1978. Ά λ ευ 
ρα καί λοιπά προϊόντα άλέσεως, σ. 1978. Άρτος καί προϊόντα άρτοποιίας,
σ. 1979. Ζϋμαι, σ. 1979. ’Όσπρια, σ. 1979. Μαγειρικόν άλας, σ. 1979. Λα
χανικά, σ. 1979. Όπώραι καί καρποί, σ. 1979. ’Οποί οπωρών, σ. 1980.
Γλεϋκος σταφυλών, σ. 1980. Μέλι καί άναπληρώματα τούτου, σ. 1980.
Διάφορα σάκχαρα, σ. 1980. Μαρμελάδαι καί παρόμοια, σ. 1980. Είδη ζαχα
ροπλαστικής, σ. 1981. Καφές καί άναπληρώματα τούτου, σ. 1981/ Κακάον
καί προϊόντα έξ αύτοϋ, σ. 1981. Τέϊον, σ. 1981. 'Όξος, σ. 1981. Αρτύματα,
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σ. 1981. Οίνος, σ. 1981. Οινοπνευματώδη ποέά, σ. 1982. Ζϋθος καί πρώται
υλαι αυτού, σ. 1982. Όξυανθρακοΰχα ποτά, σ. 1982.
Πότε ύ φ ίσ τα τα ι ή περίπτωσις τής άπομιμήσεως, σ. 2019. Γάλα
’καί προϊόντα τοΰ γάλακτος, σ. 2019. Κονσέρβα', αυγών καί προϊόντα άρτοποιΐας ή ζυμαρικά μετ’ αύγών, σ. 2019. ’Οποί οπωρών, σ. 2019. Μέλι,
σ. 2019. Καφές, σ. 2019. Προϊόντα έκ κακάου, σ. 2020. ’Αρτύματα, σ. 2020.
Οίνοι καί γλεύκη, σ. 2020.
Πότε ύ φ ίσ τα τα ι ψευδής δ ή λω σις, σ. 2020. Γάλα καί τά προϊόντα
του γάλακτος, σ. 2020. Βούτυρον, σ. 2021. Τυρός, σ. 2021. Εδώδιμα
λίπη καί έλαια, σ. 2021. Κρέας καί προϊόντα έκ κρέατος, σ. 2021. ’Ιχ
θύες, σ. 2021. Αύγά, σ. 2021. Μύκητες, σ. 2021. "Αρτος καί προϊόντα άρ,οποιΐας, σ. 2022. Ζυμαρικά, σ. 2022. ’Όσπρια, σ. 2022. Νωπά λαχανικά,
σ. 2022. Ξηρά λαχανικά, σ. 2022. Όπώραι καί καρποί, σ. 2022. ’Οποί οπω
ρών, σ. 2022. Εΐδη σακχαροπλαστικής, σ. 2022. Προσθήκαι καί άναπληρώματα καφέ, σ. 2022. ’Όξος, σ. 2023. ’Αρτύματα, σ. 2023. Ζϋθος, σ. 2023.
Διαιτητικά προϊόντα.
Πότε ύ φ ίσ τα τα ι περίπτωσις μειωμένης θεωρητικής αξίας, σ. 2023.
Γάλα, σ. 2024. Κρέας καί προϊόντα έκ κρέατος, σ. 2024. ’Άλευρα, σ. 2024.
νΑρτος καί προϊόντα άρτοποϊίας, σ. 2024. Ξηραί όπώραι, σ. 2024. Είδη
σακχαροπλαστικής, σ. 2024.
Πότε τρόφιμόν τ ι χαρακτηρίζεται ώς άωρον, σ. 2024. Γάλα,
κρέας, ΐχθϋες, μέλι, όξος, γεώμηλα, όπώραι, σ. 2024.
Τροφοί: (Βρεφών). 'Υποχρεώσεις αύτών, σ. 2590.
Τροχοφόρα: (’Οχήματα) Κανονισμός κυκλοφορίας αύτών καί πεζών, σ. 2583—84
85—86 καί 2592.
Υ
'Υγιεινή:

(Στοιχεία καί πρώται Βοήθειαι). Πρόλογος — Εισαγωγή, σ. 1893.
Περί τοΰ σώματος τοΰ ανθρώπου. Στοιχεία ανατομίας τοΰ άνθρωπίνου σώματος, σ. 1984. Στοιχεία φυσιολογίας, σ. 1986.
Γενικά περί πρώτων βοηθειών, σ. 1993. Κακώσεις καί βλάβαι
τοΰ σώματος, σ. 1993. Κακώσεις τών μαλακών μορίων, σ. 1994. Αίμορραγίαι, σ. 1998—2040. Κακώσεις τών οστών, σ. 2042. Κακώσεις τών άθρώσεων, σ. 2044. Εγκαύματα καί κρυοπαγήματα, σ. 2050. Λιποθυμία, σ.
2052, 2089. Ά σφυξίαι, σ. 2089. Τεχνητή αναπνοή, σ. 2090. Πνιγμός, σ.
2093. ’ Ηλεκτροπληξία, σ. 2094. 'Ηλιοπληξία, σ. 2094. Δηλητηρίασις, σ.
„ 2095.
Περί λοιμωδών νοσημάτων. Γενικά, σ. 2099. Παθογόνα μικρό
βια, σ. 2100. Μέτρα καταπολεμήσεως τών νόσων καί προφυλάξεως, σ.
2101—2137. ’Οστρακιά, σ. 2137. ’Ιλαρά, σ. 2137. Κοκκύτης, σ. 2138. Διφθερΐτις, σ. 2138. Ευλογία, σ. 2138. ’Ανεμοευλογία, σ. 2139. Παρωτΐτις, σ.
2139. ’Επιδημική μηνιγγΐτις, σ. 2139. Έξανθηματικός τύφος, σ. 2139. Κοι
λιακός τύφος καί παράτυφος Α καί Β, σ. 2140. Δυσεντερία μικροβιακή, σ.
2140. Δυσεντερία άμοιβαδική, σ. 2140. Χολέρα, σ. 2141. Πανώλη, σ. 2142.
Τέτανος, σ. 2142. ’ Ελονοσία, σ. 2143. Κάλα—Άζάρ, σ. 2143. Γρίππη, σ.
2143. Δάγγειος πυρετός, σ. 2144. Τριήμερος πυρετός, σ. 2144. Μελιταΐος
πυρετός, σ. 2144. Φυματίωσις, σ. 2145. Λϋσσα, σ. 2146. ’Άνθραξ, σ. 2148
Μόλις, σ. 2148. Ψώρα, σ. 2149. Τράχωμα, σ. 2149. Λέπρα, σ. 2149. Πολιομυελΐτις, σ. 2194. ’Αφροδίσια νοσήματα—Γενικά, σ. 2194. Σύφιλις, σ. 2195.
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Βλενόρροια, σ. 2196. Μαλακόν έλκος, σ. 2197. Νόσος Nikolas—Favre, σ.
2198.
Περί καθαριότητος. ’Ατομική καθαριότης, σ. 2198. Οικιακή καθαριό
της, σ. 2199. Δημοσία καθαριότης, σ. 2199.
'Υ γιεινή : (Στοιχεία άτομικής υγιεινής τού αστυνομικού). ’Ίδε λ. Νοσήματα.
'Υποσυνείδητον: σ. 2750.

Φαινόμενα: (Ψυχικά), σ. 2460. 'Ιστορία αύτών, σ. 2460. ’Ίδε επίσης λ. ψυχικά
φαινόμενα.
Φ άκελλοι: (Έκκρηκτικοί) Έξέτασις αύτών διά των ακτινών «X », σ. 2969.
Φ ασισταί: 'Η άστυνομία έναντι των φασιστών, σ. 1876.
Φ ίλοι: Φίλους ταχέως μή κτώ, σ. 2765.
Φρονήματα (Κοινωνικά) : Πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων, σ. 2172.
Φ ύλακες: (καί νυκτοφύλακες), σ. 2589.
Φωτογραφική : Άναγώρισις τών έκ τής σήψεως άλλοιωθέντων πτωμάτων δι’ επα
νορθώσεων τών μορφολογικών χαρακτήρων, σ. 2675.
Ψ
Ψαρρός: (Συντ/ρχης) : σ. 1879. Έξόντωσις αύτοΰ, σ. 2453, 2598.
Ψ υχικά: (Φαινόμενα καί Έγκληματολογική άστυνομία), σ. 2129. Ιστορία τών
ψυχικών φαιν., σ. 2460. Διαισθητικά άτομα (Μέντιουμ). Αί υπεράνθρω
ποι ΐδιότητές μας, σ. 2509. Σκοπός τής ψυχικής έρεύνης, σ. 2510. Ή ψυχο
φυσιολογία ώς έπιστήμη, σ. 2510. Τηλεπάθεια καί τηλεκινησία, σ. 2551.
'Ο ψυχοδυναμισμός τών ψυχορραγούντων, σ. 2600. ’Ασύρματα ψυχικά κύ
ματα, σ. 2650. ’Επικοινωνούν οί νεκροί μέ τούς ζώντας, σ. 2748. ’Ακουστική
ψευδαίσθησις, σ. 2794. Τηλεπάθεια ζώων καί διαίσθησις θανάτου ύπ’ αύτών,
σ. 2892. Άνακάλυψις κλοπής ύπό μέντιουμ, σ. 2948.

