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tLZ&rT>?> eaffiSsfessaijs.,·■·. 3β !!... φίλοι μου.,.μή μας παρεξηγήτε, γιατί κάθε χρόνο τούτες 
τίς μέρες του Δεκέμβρη, εμείς οΐ αστυνομικοί, άνάβοντας τό 
καντήλι τής ψυχής μας, γονατίζουμε μπροστά στά εικονί

σματα των μαρτύρων καί ηρώων συναδέλφων μας, τα ζωγραφισμένα 
μέ τό άλικο αιμά τους πού χύθηκε άφθονο τό 1944.

Τότε, εδώ στήν Ελλάδα, μέσα σέ ποτάμια άπό αίμα καί δάκρυα, 
οί άστυνομικοί μας, μέ πλημμυρισμένες τίς καρδιές των άπό αγάπη 
γιά την Πατρίδα, την Ελευθερία καί τό Λαό μας, άντισταθήκανε πρώτοι 
μέ φανατισμό στο βάρβαρο κομμουνιστικό κύμα, καί τό έκαναν νά 
γυρίση πίσω.

Αλλά στή σύρραξι αύτή, μεταξύ τ<ών εθνικών καί ανθρωπίνων 
ιδανικών προς τον υλισμό, οί αστυνομικοί μας, διασχίζοντας υπερή
φανοι τον ερυθρό στίβο τής απέραντης παλαίστρας, τής τιμής καί τής 
δόξας, καί παλεύοντας προς τό έγκλημα, τη βία καί τήν τυραννία, 
έπεσαν ήρωϊκά, έθυσιάσθησαν ή έμαρτύρησαν πιστεύοντας ότι, εφόσον 
υπάρχουν επί τής γής ’Έθνη πού θυσιάζονται γιά την Ελευθερία, τήν 
Αλήθεια καί τή Δικαιοσύνη, ή Ελλάδα θά πρέπη νά έχη τήν πρώτη 

θέσι.
’Έπεσαν λοιπόν σάν ήρωες καί δέχτηκαν τον ακάνθινο στέφανο 

τού μαρτυρίου των, γιά  νά διατηρήσουν άμόλυντο τό «βω μό της 
Ελευθερία ς».

Δέν υπήρξαν συμπτωματικοί οί ηρωισμοί, οί κατακρεουργήσεις, 
τά μαρτύρια καί οί σφαγές, τών περιβεβλημένων τήν τίμια στολή τού
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αστυνομικού. Υπήρξε τό λαμπρό χαρακτηριστικό τής Φυλής μας, 
τό όποιο ή γενεά μας ευτύχησε νά χαρή, ή απέραντη δηλαδή 
λατρεία προς τήν ελευθερία.

Οί διακόσιοι πενήντα νεκροί τής ’Αστυνομίας των Πόλεων, οί 
όποιοι έμάρτύρησαν ή έπεσαν, κατά τήν έκτέλεσι τού καθήκοντος των, 
ενσαρκώνοντας τήν έννοια τής κοινωνικής ’ Ελευθερίας, τής τάξεως καί 
τής άσφάλειας, παρουσίασαν στήν ανθρωπότητα, με τήν άδάμαστο θέ- 
λησί τους, θέαμα υπέροχο, και έχτισαν τήν αψίδα τής Ελληνικής δόξας, 
πού ενώνει τό παρελθόν, τό παρόν καί τό μέλλον.

’Έτσι, οί ποντίφηκες των νέων συμβόλων πίστεως, πού άν,επτύ- 
χθησαν στις μάκρυνες στέππες, οί αύτοχειροτόνητοι έπανορθωταί των 
κοινωνικών άδικιών, όλοι αυτοί, που θέλουν ν ανατραπή ο κοσμος, 
στον όποιο δεν ήμπορούν νά έχουν τήν πρώτη θέσι, κατησχύνθησαν 
καί έστράφησαν προς τό όπίσω...

’Έτσι, έμαθεν ό κόσμος όλος, ότι ό λαός πού προχωρεί προς τό 
θάνατο τραγουδώντας, προχωρεί και προς τη ζωη, την τιμή και τη 
δόξα. Αύτό άλλως τε είναι τό γνώρισμα τής Ελληνικής Φυλής, τής 
οποίας ή ζωή ολόκληρη δεν υπήρξε παρά ένας άγώνας, γιά τον πολι
τισμό γιά  τά πανανθρώπινα ιδανικά καί γ ιά  τήν ελευθερία τή δική της 
καί ολοκλήρου τού κόσμου.

Γιά όλα αύτά, μυριάδες Ελλήνων, πότισαν με τό αίμά τους τούτη 
τή γή , ή έμαρτύρησαν, με τή φανατική πίστι τής νίκης. Καί μέσα σ’ 
αύτούς, τιμητική θέσι παίρνουν οί άστυνομικοί, πού έκοιμήθησαν με 
τήν άγάπη καί τό άπροσπέλαστο μεγαλείο τής Ελλάδος.

Πάνω λοιπόν στούς τάφους των νεκρών αύτών, πού έχουν τή 
σιγηλότητα κάθε μεγάλου έργου, όπως είναι ό θάνατός τους καί τό 
μαρτύριό τους, έθεμελιώθη εκ νέου ή ιδέα καί τό μεγαλείο τής Ελλάδος, 
καί άπό αύτούς άνακύπτει μιά επιταγή γ ιά  όλους έμας, ή επιταγή 
πρός τήν πιστή έκτέλεσι του καθήκοντος καί προς τή Δόξα.

Τήν επιταγή αυτή τών νεκρών μας ήρώων καί μαρτύρων άστυνο- 
μικών, υποσχόμεθα νά τηρήσουμε εύλαβώς καί νά άποδειχθούμε άξιοι 
τού θανάτου καί τών ονομάτων αύτών, τά όποια ή εθνική εύγνωμοσύνη 
ένέγραψεν εις μνημόσυνον αιώνιον.

Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ
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ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

_  Του 'Υπουργοΰ της Δικαιοσύνης 
κ. Κ . ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-

; ΈπΙ τη ένάρξει της έβδομάδος της διαφωτίσεως έπί 
της έγκληματικότητος υπό τοϋ Δικηγορικού Συλλόγου Χα
νιών, έγένετο ή δημοσιευόμενη ομιλία τοϋ ‘Υπουργοΰ Δικαι
οσύνης κ. Κ. Παπακωνσταντίνου, όστις εκαμεν εναρΕιν του 
Συνεδρίου κατά την 21 ’Οκτωβρίου 1956. Ή  ομιλία έδημο- 
σιεύθη καί εις τό περιοδικόν «Σωφρονιστική Έπιθεώρησις», 
τεύχη 5-6/1956.

** *
Μέ ιδιαιτέραν συγκίνησιν χαιρετίζω τούς συναδέλφους τής ωραίας πόλεως 

των Χανιών. Βεβαιωθήτε δτι συναισθάνομαι βαθέως την προσγενομένην εις το 
πρόσωπόν μου τιμήν, νά κηρύξω την έναρξιν μιας τόσον σημαντικής κοινωνικής 
προσπάθειας.

 ̂ Η αναληψις της πρωτοβουλίας υπο του Δικηγορικού Συλλόγου, διά την έναρ- 
ςιν διαφωτιστικοΰ αγώνος επι τοϋ θέματος της έγκληματικότητος, άποδεικνύει 
βαθείαν συναισθησιν του κοινωνικού καθήκοντος καί υψώνει τον Δικηγορικόν Σύλ- 
λογον^τών Χανιών πέραν τοΰ στενού επαγγελματικού προορισμού του, εις την σφαί
ραν τής κοινωνικής αποστολής. Καί τοιαύτη άποστολή αρμόζει πράγματι εις ενωσιν 
επιστημόνων, ικανών, εκ τής άμεσου μετά τοΰ λαοΰ έπαφής των, νά γνωρίζωσι 
τας κοινωνικας πληγας, να όιαβλεπωσι τας αιτίας των καί νά έκτιμώσι την γενι- 
κωτεραν υπέρ τοΰ συνολου αξίαν τοΰ άγώνος διά την άντιμετώπισίν των.

Δικηγορικός Σύλλογος των Χανιών, υιοθετών, διά την τιμήν τής άρετής, την άλήθειαν 
Οιΐ εις το έγκλημα οφείλεται η άτυχης εξελιξις των κοινωνιών καί δι’ αύτοΰ πραγ
ματοποιείται  ̂ η διαβρωσις τών βασικών θεσμών τής ανθρώπινης συμβιώσεως. 
; πρόκειται εις την σύντομον αυτήν ομιλίαν ν’ αναπτύξω την εγκληματικήν

αιτιολογίαν, νομίζω όμως, ότι δεν δύναμαι νά παραλείψω τήν διαγραφήν μιας 
αόράς γραμμής, με την οποίαν επιθυμώ νά ύπομνήσω ότι ή άντιμετώπισις τών 
εγκληματικών φαινομένων απαιτεί, ουχί μεταφυσικήν, άλλά θετικήν έρευναν, ή 
οποία θα επιτρεψη την τοποθετησιν αύτών εντός τοΰ κύκλου τής κοινωνικής ζωής.

Εις παλαιοτεραν εποχην, απεχωριζον τό έγκλημα άπό τάς ζυμώσεις τής 
ζωής. Ηρνουντο εις αυτό την αξίαν του κοινωνικού φαινομένου, ήρμήνευον δε τό 
έγκλημα και το διεγραφον ως φαινομενον ξηρώς νομικόν. Ήγνόουν τον εγκληματίαν 
ως υποκείμενον επιρροών και αίτιων και τον έχαρακτήριζον μέ τήν σφραγίδα τοΰ 
αυτεξουσίου και τον εβλεπον οιστρηλατούμενον κάτω άπό αύτήν. ’Έκρινον τέλος τήν 
εγκληματικήν πραςιν έκτος τοπου καί χρόνου καί συνθηκών καί άπέρριπτον τήν 
αποψκν κατα την οποίαν το παν εν τω κόσμω προσδιορίζουσιν αί περιστάσεις ύπό 
τας οποίας παραγεται, ως ο τελευταίος κρίκος μιας άλύσεως αιτιών.

Βραδϋτερον όμως, η επιβολή τής ανάγκης μιας θετικής μεθόδου εις πάσαν 
επιστημονικήν ερευνάν, η αναπτυξις τής κοινωνιολογίας, ή πρόοδος τής ανθρωπο
λογίας και τής βιολογίας, επεδρασαν διά μίαν έκ βάθρων μεταβολήν καί τών σχε- 

π̂ρος το έγκλημα αντιλήψεων. 'Η θετική μέθοδος άπέδειξεν ότι τίποτε δεν 
απόλυτόν εν τώ κοσμώ τούτω, όπου δύναταί τις νά σκέπτηται ώς σοφός,

τικων
είναι
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πρέπει, δμως νά αισθάνεται ώς άνθρωπος. 'Η κοινωνιολογία, άπέβλεψεν εις την 
μελέτην της καταγωγής των κοινωνικών φαινομένων, εις την έρευναν των άμοι- 
βαίων μεταξύ αύτών δεσμών καί τής έξελίξεώς των, είδε την στατικήν καί την δυ
ναμικήν τής κοινωνίας, τάς συνθήκας τής ζωής καί τάς φάσεις άπό τάς οποίας διέρ
χεται αυτή. ’Εντεύθεν προέκυψεν ό σύνδεσμος τής έγκληματικής πραγματικότητος, 
τού κοινωνικού φαινομένου τού εγκλήματος, προς τήν επιστήμην, σύνδεσμος επι
τευχθείς κατά τον Φέρρι «μετά μακράν, έπιβλαβές καί παράλογον διαζύγιον». 'Ο 
σύνδεσμος ούτος άπετέλεσε τήν βάσιν διαμορφώσεως νέων επιστημών, τής έγκλη- 
ματολογικής άνθρωπολογίας καί τής έγκληματικής κοινωνιολογίας.

Ή  πρώτη τούτων, υιοθέτησε τήν άποψιν περί τού άνθρώπου ώς προϊόντος 
■οργανικής κυρίως έξελίξεώς καί κατέληξεν εις τήν θεωρίαν περί τού έκ γενετής 
έγκληματίου, άποδεχομένη το έγκλημα ώς γεγονός φυσικόν καί μοιραΐον. Αύτήν 
τήν γνώμην φαίνεται νά είχε καί ό δούλος τού Ζήνωνος, δστις δερόμενος ύπό 
τού κυρίου του διά τήν διαπραχθεΐσαν εις βάρος του κλοπήν άπήντα ότι τό κλε- 
πτειν μοιραΐον, διά ν’ άκολουθή ή άπάντησις τού Έλεάτου φιλοσόφου ότι καί τό 
δέρειν μοιραΐον.

’Ενώπιον τών υπερβολών αύτών, ό Φέρρι έπεξειργάσθη τον κοινωνικόν παρά
γοντα τής έγκληματικής πράξεως καί ήρμήνευσε τό έγκλημα έν συσχετίσει προς 
όλας τάς έκδηλώσεις τής ζωής, τής κοινωνικής, τής δημοσίας, τής διοικήσεως, τής. 
νομ,οθεσίας, αστικής καί ποινικής. Εις τήν έρμηνείαν τού έγκλήματος άνεζήτησε 
καί τήν πυκνότητα τού πληθυσμού καί τήν άνάπτυξιν τής δημοσίας γνώμης και 
τήν θρησκείαν καί τήν οικογένειαν, τήν άνατροφήν καί τήν έκπαίδευσιν. ’Ακόμη 
άπέβλεψεν εις τήν παραγωγήν, εις τήν βιομηχανικήν καί. τή γεωργικήν έξέλιξιν, 
εις τήν πορείαν τού καθόλου οικονομικού βίου. Τέλος, έν μια λέξει, έδωκεν εις τό 
έγκλημα πνοήν κοινωνικήν, τό άπεκάλυψεν ώς κινούμενον εις τό κοινωνικόν πλαι- 
σιον. προς τό όποιον συνδέεται, τό όποιον δονεί καί ύπό τού όποιου ομοίως επη
ρεάζεται. Άπεδέχθη καί ύπεστήριξε τον άνθρωπολογικόν παράγοντα, άλλά καί 
διεκήρυξεν ότι τό κοινωνικόν περιβάλλον είναι εκείνο τό όποιον δίδει τήν μορφήν 
εις το έγκλημα. 'Η ιδέα τού ενιαίου έγκληματικοΰ τύπου, καθώς έπεχείρησε νά τον 
έπιβάλλη ό Λομπρόζο, παραμερίζεται, έν πολλοΐς δέ καί αγνοείται.

Ά λλ ’ άφοΰ ή κοινωνία παρασκευάζει τό έγκλημα, άφοΰ ή παρόρμησις προς 
τήν έγκληματικήν πράξιν είναι κοινωνική, άφοΰ ή κοινωνία κυοφορεί και γέννα 
τον εγκληματίαν, άφοΰ αυτή δίδει τήν μορφήν εις. τάς πράξεις του, τον ωθεί καί 
τού παρέχει τήν ευχέρειαν τού έγκλήματος, άφοΰ τά αίτια τής, έγκληματικής δρά- 
σεως εις πάσαν χώραν δεν εύρίσκονται πάντοτε εις τον άτομικόν χαρακτήρα τού 
δράστου, άλλά κυρίως εις τάς συνθήκας τής κοινωνίας, είναι προφανές ότι, διά νά 
προσαρμόσωμεν προς τήν πραγματικότητα τον κατά τού έγκλήματος άγώνα, όφεί- 
λομεν νά έκτείνωμεν τήν ερευνάν μας κυρίως εις τήν κοινωνίαν, εις τάς κοινω- 
νικάς συνθήκας, εις τό κοινωνικόν περιβάλλον, εις τάς συγκεκριμένας έκδηλώσεις 
τής ζωής, εις τά χαρακτηριστικά έκεΐνα φαινόμενα τού άνθρωπίνου βίου, περί τών 
όποίοον υπάρχει ένδειξις,ότι είναι πιθανόν νά έπηρεάζωσιν εΐτε εις τήν γένεσιν είτε 
εις τήν διαμόρφωσιν τών έγκλημάτων. Ούτως ό έγκληματίας θά προβάλη ώς καρπός 
τής κοινωνίας, ή όποια έκαλλιέργησε τήν έγκληματικήν πρά.ξίν του. 'Η κοινωνία 
αύτή, ΐσχυρίσθησαν, έγκλείει τό σπέρμα τών διαπραχθησομένων έγκλημάτων, αυτή 
παρασκευάζει καί καλλιεργεί τάς άξιοποίνους πράξεις, τάς όποιας διαπράττει άπλώς 
6 έγκληματίας.

Τοιαΰται σκέψεις φαίνονται ΐσως έκ πρώτες όψεως θλιβεραί. Πλήν όμως πα- 
ρέχουσι ταύτην τήν άναμφισβήτητον παρηγοριάν, ότι μία τοιαύτη αιτιολογία τού 
έγκλήματος, έπιτρέπει καί μίαν άσφαλεστέραν πολιτικήν προλήψεώς του. Πράγματι, 
ή μεταρρύθμισις τών δυσμενών κοινωνικών συνθηκών, ή άνακαίνισις τού κοινωνικού
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περιβάλλοντος, ή κοινωνική ούτως είπεΐν έξυγίανσις, 0ά είχεν ώς άναπότρεπτον 
άποτέλεσμα, τήν πτώσιν του βαθμού τής έγκληματικότητος.

'Ο Δικηγορικός Σύλλογος των Χανίων ήκουσε τήν φωνήν τοϋ έγκληματίου, 
δπως συνέλαβε ταύτην ό Βέλγος Γκετλέ : «Άφήσατέ με νά άναπνεύσω άέρα καθα- 
ρώτερον,φροντίσατε διά τήν έξυγίανσιν τοϋ περιβάλλοντος εις τό όποιον ζώ καί τότε 
θά δώσητε καί εις έμέ νέαν ζωήν. Οί κοινωνικοί σας οροί ανέχονται καί εύνοοϋν 
πλήθος κινδύνων καί παγίδων. Διατί λοιπόν μέ πλήττετε αν έξ αφροσύνης πίπτω εις 
αύτάς ; ’Έπρεπε νά μεριμνήσητε μάλλον διά νά πληρώσητε τά βάραθρα, εις τό χείλος 
των οποίων είμαι υποχρεωμένος νά βαδίζω ή τουλάχιστον έπρεπε νά φωτίσητε τον 
δρόμον μου».

’Αληθώς, οί έγκληματίαι στρατολογοΰνται εις μίαν έκτεταμένην κλίμακα, έκ 
τής τάξεως των δυστυχών καί τών ένδεών, τόσον ώστε τό έγκλημα νά καταντά 
νόσος τών άποτυχημένων τής ζωής, συνέπεια τής άθλιότητος καί τής έξ αύτής αδυ
ναμίας. ’Ακόμη καί εκείνοι, έλεγεν ό καθηγητής Λακασάν, οί όποιοι έμφανίζουσι 
προδιαθεσιν προς το έγκλημα, ελκουν αυτήν απο τήν κοινωνίαν εις τήν οποίαν άνε- 
τράφησαν. Ό εγκληματίας είναι μικρόβιον, έλεγεν ό Φέρρι, άναπτυσσόμενον έν ώρι- 
σμένω τινί περιβάλλοντι.

«Δήλον αρά, έλεγεν ό θείος Πλάτων, έν πόλει ού αν ϊδης πτωχούς, ότι είσί 
που έν τούτω τώ τόπω άποκεκρυμμένοι κλέπται τε καί βαλαντιοτόμοι καί ιερόσυλοι 
και πάντων τών τοιούτων κακών δημιουργοί».

Αί διαπιστώσεις αύταί, αί όποϊαι διαγράφουσι καί τό κοινωνικόν καθήκον καί 
τήν πορείαν καί τήν άξίαν πάσης κατά τοϋ έγκλήματος προσπάθειας, έχουν ιδιαι
τέραν σημασίαν διά τήν Χώραν μας, όπου, μή ύπολογιζομένης τής βαρείας

οικογενειακαι παραδόσεις. Δια τοΰτο, τούς αριθμούς τών έγκληματολογικών πινά
κων πυκνώνουν παρ’ ήμΐν οί έκ περιστάσεως έγκληματίαι, εκείνοι τούς όποιους 
προσφυώς ό Λομπρόζο έβάπτιζεν έγκληματοειδεΐς μέν, άλλ’ ούχί έγκληματίας.

’Ιδιαίτατα, δύναται νά εύρη βαθεΐαν άπήχησιν ή προσπάθεια τής διαφωτί- 
σεως πλησίον τοϋ Κρητικού Λαοΰ. Ό  λαός αύτός άπεδύθη πράγματι εις αγώνας 
σκληρούς καί μακρούς διά τό δίκαιον καί άπέδειξεν ότι έχει εις τήν ψυχήν του τήν 
έννοιαν τοϋ δικαίου, όμοΰ μέ τήν υπερηφάνειαν, ή οποία έχαρακτήρισε πάντοτε τήν 
αρρενωπήν σκέψιν του.

Δεν είναι δυσχερές ν’ άντιληφθή τις αμέσως τήν έκ τοϋ έγκλήματος κοινω- 
διαταραχήν, έάν άναλογισθή χαρακτηριστικούς τινας άριθμούς.
Κατά. τό έτος 1900, ή χώρα μας, εις τά παλαιά της όρια, είχε πληθυσμόν 2 1 /2 
ιμύρια. Έκ τοϋ πληθυσμού αύτοΰ 22.652 άτομα ύπέπεσαν κατά τό αύτό έτος 

εις έγκληματικάς πράξεις, ήτοι 87 έπί 10.000 κατοίκων. Τέσσαρας δεκαετίας βραδύ
τερο';, ό αριθμός τών έγκληματούντων άνήλθεν άπό 87 εις 143 έπί 10.000 πάλιν

νικήν 

εκατομμύρια

κατοίκων.
Ή  Κρήτη, εις τήν έγκληματικήν αύτήν πλήμμυραν δέν κατεΐξε ποτέ τήν πρώ- 

την σειράν. Μεταξύ τών δέκα διαμερισμάτων, εις τά όποια διηρέθη στατιστικούς ή 
Χώρα, ή Κρήτη κατατάσσεται 5η μέ 144 καταδικασθέντας έπί 10.000 κατοίκων. 
Προηγούνται τής Κρήτης, κατά σειράν, ή Στερεά Ελλάς καί ή Εύβοια, ή Πελο
πόννησος, αί Ίόνιοι νήσοι καί ή Θεσσαλία, έπονται δ’ αύτής, κατά σειράν έπίσης, 
ή ’Ήπειρος, αί νήσοι τοϋ Αιγαίου, ή Μακεδονία, αί Κυκλάδες καί ή Θράκη.

Νομίζω έν τούτω ότι άξίζει νά γίνη μνεία ειδική περί τής ληστείας. Κατά τό 
παρελθόν έσημειοΰντο εις τήν Κρήτην άπό έτους εις έτος 1—7 ληστεΐαι ή υπο
θάλψεις ληστών. Διήλθον καί έτη κατά τά όποια ούδέν έγκλημα ληστείας ή ύποθάλ-
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ψεως έσημειώθη εις την νήσον. Εις διάστημα ένδεκα ετών, προπολεμικώς, έσημειώ- 
θησαν ληστεΐαι ή υποθάλψεις 5 έν τώ νομω 'Ηρακλείου, 10 έν τώ νομω Ρεθύμνης,
6 έν τω νομω Χανίων καί ούδεμία έν τώ  νομω Λασηθίου.

Σήμερον, ή παρατήρησις έπί τών έργασιών τής Ποινικής Δικαιοσύνης εις 
την Κρήτην, άποκαλύπτει σημαντικήν μείωσιν τών κακουργημάτων, τά όποια 
άπό του 1951 μέχρι καί τού 1955, έλαβον την κατιοΰσαν, κατά σειράν έτών : 142, 
81, 56, 49, 30. Σημειώνει έπίσης μείωσιν τής ζωοκλοπής, ήτις κατά τά ΐδια έτη 
είχε την εξής έξέλιξιν : 82, 68, 49, 53, 43. Ή  ληστεία, τέλος, φαίνεται μηδενι- 
ζομένη. Έσημειώθησαν τέσσαρα κρούσματα κατά τό 1951, τρία κατά τό 1952 
και τρία κατά τό 1953. Ούδέν κρούσμα ληστείας έσημειώθη εις την Κρήτην κατά, 
τά έτη 1954 καί 1955.

Αύξησις, άντιθέτως, παρατηρεΐται έπί τών εις βαθμόν πλημμελήματος άδι- 
κηματων κατά τής ζοοής καί τών σωματικών βλαβών. ’Οφείλεται αυτή κατά τήν 
γνώμην τών άρμοδίο^ν, εις τον πολλαπλασιασμόν τών έκ τής τροχαίας κινήσεως 
συναφών αδικημάτων έξ άμελείας.

’Αξία άκόμη προσοχής είναι ή έγκληματικότης τών άνηλίκων. Προπολεμικώς, 
κατεδικάζοντο εις τήν Κρήτην 727 ανήλικοι. 'Η περιφέρεια κατετάσσετο τρίτη 
εις την σειράν τών δέκα διαμερισμάτουν τής Χώρας. Σήμερον καταδικάζονται μόνον 
72 ανήλικοι έτησίως. 'Η μεταπολεμική μείωσις είναι σύμφωνος μέ τήν διαπιστου- 
μενην μεταπολεμικώς γενικήν μείωσιν τής έγκληματικότητος τών άνηλίκων.

Συνοψίζοντες, θά ήτο δυνατόν νά ε’ίπωμεν δτι ή έγκληματικότης, έμφανίζει 
μεταπολεμικώς μείωσιν, όφειλομένην άφ’ ένός μέν εις τήν έμπέδωσίν τής άσφαλείας, 
αφ’ ετέρου δέ εις τήν ταχεΐαν άπονομήν τής Ποινικής Δικαιοσύνης, ή όποια έξασφα- 
λίζει τήν άμεσον κύρωσιν, έμπνέουσα ούτω τήν πεποίθησιν περί τού άναποφεύκτου 
τής ποινής. Ορθώς έλέχθη έν προκειμένω, δτι οί έγκληματίαι δεν άναγιγνοόσκουν 
μέν τούς Ποινικούς Κώδικας, λαμβάνουσιν δμως αϊσθησιν τών έπιβαλλομένων καί 
εκτελουμένων ποινών.

Τήν σύντομον ταύτην άνασκόπησιν τής έγκληματικότητος έν Κρήτη, έπε- 
χειρησα διά νά καταδείξω πόσον περισσότερον άξιέπαινος είναι ή πρωτοβουλία τού 
Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων, ή όποια προώρισται διαφωτίζουσα, έρευνώσα καί 
υποδεικνύουσα, νά σταθεροποιήση τάς ίκανοποιητικάς ταύτας διαπιστώσεις, αϊτινες 
δυνατόν νά είναι παρήγοροι, δέν έπιτρέπουσιν δμως τήν χαλάρωσιν τού κοινωνικού 
αγώνος κατά τού έγκλήματος. Λαμβανομένου ύπ’ δψιν δτι ή έγκληματικότης εις δλην 
την Χώραν έμφανίζεται σημαντικώς μειωμένη καί δτι χαρακτηριστικώς ή Σωφρο
νιστική στατιστική φέρει ήλαττωμένον σήμερον τον άριθμόν τών κρατουμένων κατά 
40 ο/ο περίπου έναντι τού προπολεμικού, ή έν Κρήτη διαπιστουμένη μείωσις είναι 
βεβαίως άξιόλογος, έν πάση δμως περιπτώσει δέν δύναται νά θεωρηθή ώς αποφα
σιστική.

Δέν πιστεύει τις έξ ύμών, δτι πρόκειται νά μηδενισθή τό έγκλημα, φαινόμενον 
αναποτρεπτον τού κοινωνικού βίου. 'Απλώς, ώς Κοινωνία καί ώς Κράτος, όφείλομεν 
τον αγώνα τού περιορισμού τών άντικοινωνικών έκδηλώσεων εις τά φυσιολογικά 
των όρια, άντιτασσόμενοι εις μίαν παθολογικήν έξέλιξιν τών έγκληματικών φαινο
μένων, ασπαζόμενοι ούχί. τήν άρχαίαν Νέμεσιν τήν έκδικουμένην, αλλά τήν Χριστια
νικήν Δικαιοσύνην, θεότητα σώζουσαν καί άνορθοΰσαν τον ά,νθρωπον, ό όποιος 
έξέπεσεν ηθικώς.

'Η μορφή καί ή έκτασις τής έγκληματικότητος, συνδέεται προς τήν δλην 
κοινοτικήν μορφήν μιας Χώρας. Ταύτίζεται προς τήν κοινωνικήν πολιτικήν καί 
εξαρτάται άπό τάς δυνατότητας τής Πολιτείας διά τήν όργάνωσιν ένός συστήματος 
προλήψεως, θίγοντος ούχί τά αποτελέσματα άλλα τάς αιτίας.

Εις μίαν τοιαύτην έκτεταμένην κρατικήν δραστηριότητα τό Κράτος άπο-
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βλέπει, πρωτίστως εις την συμπαράστασήν της Εκκλησίας μας καί εις την συμβολήν 
τής ’Εθνικής Παιδείας. Αλλά καί ή συνδρομή των κοινωνικών οργανώσεων, των 
επιστημονικών ιδίως οργανώσεων, δπως οί Δικηγορικοί Σύλλογοι τής Χώρας, 
δεν δύναται νά είναι τυχαία. Είναι πολύτιμος καί αποφασιστική καί είναι παρήγορον 
οτι τούτο το καθήκον άπεδέχθη μέ τόσον ενθουσιασμόν ό Δικηγορικός Σύλλογος τών 
Χανίων, τού οποίου τό παράδειγμα πρέπει νά εύρη μιμητάς.

Τό Κράτος πράττει βεβαίως δ,τι είναι δυνατόν εις τον τομέα τής κοινωνικής 
πολιτικής καί είδικώτερον, εις τό κεφάλαιον τής Δικαιοσύνης καί τής σωφρονιστικής 
πολιτικής. Τά. διατιθέμενα μέσα, μολονότι άνεπαρκή, καλώς διευθετούμενα καί θά 
έ'λεγον άποστραγγιζόμενα, αποδίδουν άποτελέσματα πλειότερα τών αναμενόμενων.

Ή  Κρατική προσπάθεια, θά συνεχισθή άσφαλώς εις δλους τούς τομείς. ’Αλλά 
καί ή κοινωνία πρέπει νά κάμη συνείδησιν τήν συμμετοχήν της εις τήν προσπάθειαν 
ταύτην. Εις τούτο θά συμβάλη άποφασιστικώς διά τό τμήμα αύτό τής Χώρας, η 
πρωτοβουλία τού Δικηγορικού Συλλόγου τών Χανίων, ήτις άσφαλώς θα εύρη απη- 
χησιν πλησίον ένός λαού, ό όποιος πάντοτε έπίστευσε μέ άκρατον ένθουσιασμόν εις 
τό εθνικόν καί κοινωνικόν καθήκον, πλησίον τού ύπερηφάνου λαού τής Κρήτης, τού 
γνωρίζοντος νά άγωνίζεται είς τά πεδία πάσης εύγενοΰς προσπάθειας.

Τήν στιγμήν αυτήν, ή άναπόλησις τών ηρωικών άγώνων τού Κρητικού λαού, 
φέρει είς τήν σκέψιν όλων ήμών τούς αγώνας τής ά.λλης Ελληνικής Μεγαλονήσου, 
τής οποίας ό παλμός έγένετο ήδη παλμός οδικός μας καί τό μαρτύριόν της έγιγάν- 
τωσε τήν αγωνίαν ολοκλήρου τού ’Έθνους.

'Ολόψυχος είναι ή συμπαράστασις τού Ελληνισμού είς τήν μαρτυρικήν πο
ρείαν της καί Πανελλήνιος ή Παλαμική προσευχή :

. . . .  στο μαύρο Γολγοθά τών ξεθεμελιωμών, 
ν’ άνθιση ό άσπρος κρίνος 
τών Ευαγγελισμών !

Περαίνων τήν ομιλίαν, διά τήν εύκαιρίαν τής οποίας ιδιαιτέραν αισθάνομαι 
ευτυχίαν καί τιμήν, κηρύσσω τήν εναρξιν τού ύπό τού Δικηγορικού Συλλόγου τών 
Χανίων άναληφθέντος άγώνος κ α τ ά τής έγκληματικότητος, άγώνος υ π έ ρ  τού 
κοινωνικού συνόλου.

Τά "ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ „ εύχονται 

είς τούς συνδρομητάς των Καλά Χρι

στούγεννα καί Εύτυχές τό άνατέλλον 

Νέον ’Έτος 1957.



ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

ΑΡΜΟΖΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΕΙΚΕΙΑ 
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΝΕΑΡΟΥΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑΣ;

Περίληψις ομιλίας εις Συνέδρων ’Αστυνομικών έν 
’Αμερική γραμμένο άπό τον δόκτορα Ruth Ale-

----------------------  xander καί δημοσιευμένο στο περιοδικό Reader’s
Digest κατά μετάφρασιν ’Αστυνόμου Α' 

κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΟΡΟΥ

Στο προκείμενο θέμα οί άντιλήψεις μας είναι οτι επι
βάλλεται ιδία μεταχείρισις των έγκληματούντων άνηλίκων, 
άπό τά αστυνομικά όργανα, άπό τούς δικαστάς καί τις σω
φρονιστικές Υπηρεσίες.

Ή  μεταχείρισις αύτή δεν άποκλείει την επιβολή .αυ
στηρών ποινικών κυρώσεων γιά τούς ανηλίκους εκείνους πού 
άπό διαφόρους λόγους άποδεικνύουν οτι προσηρμόσθησαν 
έτσι πού νά επιτυγχάνεται μιά άπεριορίστου διάρκειας άπομό- 
νωσις άπό την κοινωνία, ώστε νά μή ήμποροϋν νά δράσουν έγ- 
κληματικώς. Έ ν τώ μεταξύ όμως δεν πρέπει νά παύουν οί 
προσπάθειες άναμορφώσεώς των.

Πάντως δεν κρίνουμε άσκοπο νά δημοσιεύσουμε την 
κατωτέρω μελέτη, γιατί θά μας όδηγήση στο ν’ άναζητή- 
σουμε την τυχόν παρατηρουμένη αΰξησι τής εγκληματικότη
τας των άνηλίκων σέ άλλα αίτια (οικογενειακά, σχολικά, 
κοινωνικά, άγωγής κ λπ .), πού πρέπει άνάλογα νά θεραπεύ
σουμε. Ν. Α.

** *
Χιλιάδες κοινωνιολόγων υπερασπίζονται τό νεαρό εγκληματία υποστηρί

ζοντας ότι ή κοινωνία καί τά ’ίδια τά θύματά της, είναι ή αιτία του κακού, καί ότι, 
σείς καί έγώ εϊμεθα ή αιτία πού έγινε εγκληματίας.

Μέρα καί νύκτα νεαροί έγκληματίες ένεδρεύουν στους δρόμους, στά πάρκα, 
στά γήπεδα, στούς Κινηματογράφους, στους διαδρόμους των Σχολείων στούς σι- 
ροδρομικούς σταθμούς κλπ.

’Όχι μόνο φροντίζουμε καί συνηθίζουμε νά μή δίνουμε στις παράνομες πράξεις 
των νεαρών τό βαρύ χαρακτηρισμό « Έ  γ κ λ η μ α » ,  άλλά τον επιεική τοιοϋτο 
«Π α ρ ά π τ ωμ α», άλλ’ άκόμη τό έγκλημα ενός παιδιού τό ονομάζουμε απλώς 
«ά σ θ έ ν ε ι α».

Οί ειδικοί πού ασχολούνται μέ τήν προστασία τού παιδιού, μάς λέγουν ότι, 
όταν ένα παιδί είναι εγκληματίας αύτό σημαίνει ότι τό παιδί αύτό είναι άρρωστο, 
καί ότι όταν είναι ά.ρρωστο δεν μπορεί νά τού καταλογίζουμε έγκλημα. ’Έτσι λοιπόν 
ό νεαρός εγκληματίας δέν φοβείται τις συνέπειες τών πράξεών του.

Αύτοί οί ειδικοί, λέγουν γιά τό παιδί, ότι είναι θύμα της Κοινωνίας. Στην 
πραγματικότητα όμως ή Κοινωνία είναι τό θύμα. Είναι γνωστόν ότι περιορίζουμε 
τ ’· άρρωστα παιδιά, όταν ή άσθένειά τους είναι μολυσματική χωρίς νά δίνουμε ση
μασία αν γ ι’ αύτό αισθάνονται εχθρότητα ή άποστροφήν. Ούτε εξετάζει ό ‘Υγειο
νομικός νόμος στήν περίπτωση αύτή τήν ήλικία του ασθενούς, ή τήν αιτία τής 
άσθενείας. Οί Νόμοι ένδιαφέρονται άποκλειστικά καί μόνον γιά τήν απειλή τής επι
δημίας. —

’Ά ν λοιπόν τό έγκλημα πρόκειται νά θεωρείται ασθένεια πρέπει νά τό άντι- 
μετωπίσουμε σάν άσθένειά. Οί νεαροί έγκληματίες πρέπει ν’ άποσπασθοΰν άπ’ τά 
χέρια τών έξ επαγγέλματος παρουσιαζομένων ως προστατών τών άνηλίκων, όταν
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παραβιάζουν τούς νόμους καί δένουν τά χέρια των αρμοδίων οργάνων, πού μοχθούν 
νά προστατεύσουν την πάσχουσα Κοινωνία έξ αιτίας των.

'Η παιδική έγκληματικότης πλησιάζει καταπληκτικά τις επιδημικές άναλο- 
γίες καί ηύξήθη κατά τά τελευταία έπτά έτη τόσο τρομακτικά, ύπό τήν προστα
τευτική μεταχείρισιν όπως τήν άποκαλοΰν, ώστε ν’ απειλή σοβαρώτατα τά θεμέλια 
τής Κοινωνίας.

Ό έτήσιος απολογισμός γιά τό έγκλημα άνέρχεται κατά τούς πιο μέτριους 
υπολογισμούς τού J. Edgar Hoover σέ περισσότερα άπό 20 δισεκατομ. δολλάρια. 
’Επί πλέον υπολογίζεται ότι τό 1/2 άπό τούς εφήβους εγκληματίες είχον ύποπέσει σέ 
έγκληματικές πράξεις όταν ακόμη ήσαν παιδιά άνήλικα. Ή  παιδική ηλικία τροφο
δοτεί τάς τάξεις των εγκληματιών καί τό έγκλημα έχει καταντήσει ό εύκολος τρόπος- 
άποκτήσεως χρημάτων, δηλ. μιά προσοδοφόρος έπιχείρησις γιά τον καθένα.

Δύο σφαλερές καί προσφιλείς άπό μακρού χρόνου θεωρίες, πρέπει ν’ άπορρι- 
φθούν άν θέλουμε νά κερδίσωμε στο θέμα τής παιδικής έγκληματικότητος καί νά 
σώσωμε τά παιδιά μας καί τήν Κοινωνία ολόκληρη.

'Η πρώτη, πού ό καθένας μας μηχανικά καί πρακτικά παπαγαλίζει, είναι ότι 
τό έγκλημα δεν πληρώνει, δηλ. ή άτιμωρησία. 'Ο νεαρός έγκληματίας γνωρίζει 
αύτό καλλίτερα άπό κάθε άλλον. «Αυτός είναι ο δρόμος γιά νά γίνη σπουδαίος, ένας 
τύπος ήρωος». Είναι άπηλλαγμένος άπό τό φόβο των συνεπειών. ”Αν τύχη νά συλ- 
ληφθή μπορεί νά ύπολογίζη ότι τήν ’ίδια νύκτα θά γίνη άντικείμενο εξαιρετικού ενδια
φέροντος καί θά έπισύρη τήν κοινή γνώμη ολοκλήρου τής Κοινωνίας, ένω μέχρι τότε 
ήτο άσημος καί άφανής. Ό  δικαστής τών άνηλίκων θά πιεσθή άπό τούς δήθεν Κοι
νωνιολόγους, τις Φιλανθρωπικές ’Οργανώσεις, τις Επιτροπές Προστασίας άνη
λίκων, τούς γονείς, τούς Παπάδες, τούς Πάστορες ή τούς διδασκάλους, νά είναι επι
εικής προς τό παιδί, ένα παιδί περίπου "δύο μέτρα, πού ξεύρει νά επιτίθεται μέ μα
χαίρια καί παντός είδους όπλα.

Ό νόμος περί Κοινωνικής μερίμνης περιβάλλει μέ κάθε συμπάθεια τό νεαρό 
εγκληματία. Σέ πολλές Πολιτείες έχει επικρατήσει ή συνήθεια νά μή πηγαίνουν 
έν στολή οι άστυνομικοί, όταν πρόκειται νά συλλάβουν ένα νεαρό εγκληματία, άλλά 
εν πολιτική περιβολή καί μέ αυτοκίνητο πού δέν φέρει τά διακριτικά σημεία τής 
’Αστυνομίας. Τούτο γίνεται γιά νά μή στιγματισθή ό νεαρός, πού έχει ήδη στιγμα- 
τισθή άπό τις πράξεις του.

Στά δικαστήριά μας, τών άνηλίκων, οί ποινικές διαδικασίες διεξάγονται μέ 
αύστηράν μυστικότητα, άθόρυβα καί ό τύπος άποκλείεται. Τά πρακτικά τηρούνται 
μυστικά καί ύπό αύστηράν έχεμύθειαν, οί συνοδοί δέ δέν δύνανται νά είναι έν στολή. 
Τέλος γίνεται κάθε τι ώστε ό νεαρός έγκληματίας νά αισθάνεται ότι εύρίσκεται στο 
σπίτι του. 'Ο Νόμος άπαιτεί ήπιαν μεταχείρισιν, άπαιτεΐ όπως ό δικαστής πλησιάση 
τον νεαρό έγκληματία φιλικά, κατά τον πιο καλό καί μαλακό τρόπο, συμμεριζόμενος 
τις ταλαιπωρίες καί τά βάσανά του. Σπανίως θ’ άκουσθή ή φωνή τού Νόμου αυστηρή 
καί ώργισμένη νά μιλή προς τον παρανομήσαντα. ’Αποτέλεσμα μιας τέτοιας μετα- 
χειρίσεως είναι νά κάμη τον νέο ν’ άσεβή προς τούς Νόμους, πού είναι χωρίς σπον
δυλική στήλη, αφού δέν έχουν κυρώσεις γ ι’ αυτόν. "Ενας νέος π.χ. πού δέν έφαίνετο 
μεγαλύτερος τών 14 έτών καί ήρωτήθη άν είχε πιστεύσει ότι μπορούσε νά ξεφύγη· 
τή δικαιοσύνη έπειτα άπό τήν 5η ένοπλη ληστεία πού είχε διαπράξει, άπήντησε μέ 
θράσος, άσέβεια καί άναίδεια: «Γ ιατί όχι;. Πάντοτε τό είχα πιστέψει».

'Η δεύτερη θεωρία πάνω στήν οποία έχουμε προσκολληθή είναι ότι, ή παιδική 
ήλικία είναι ιερά, άπαραβίαστος.

’Αλλά μόνο μιά ιδεολογική, μή ρεαλιστική καί έσφαλμένη άντίληψις περί παι
δικής ηλικίας δύναται ν’ άρνηθή ότι, οί φοβερώτεροι κίνδυνοι, πρωταρχικής σκληρό- 
τητος, ένεδρεύουν ύπό τήν έπιφάνειαν.
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Τά παιδιά πρέπει νά ύποβάλωνται σέ αυστηρή πειθαρχία άκατάπαυστα, για 
νά κατορθώσουν ν’ άποκτήσουν τον αυτοέλεγχο πού άπαιτοΰν οί ώργανωμένες κοι
νωνίες. Μέχρις ότου άπαλλαγοΰμε άπό αύτή τήν αισθηματικότητα, δεν θά μπορέ
σουμε ν’ άντιμετωπίσουμε μέ έπιτυχία το πρόβλημα της παιδικής έγκληματικό-
■τητος.

Διάφορες περιπτώσεις μάς πείθουν ότι ώρισμένα παιδιά έχουν έκ γενετής 
τήν τάσιν προς το έγκλημα, όπως άκριβώς ώρισμένα έχουν έμφυτο ταλέντο έκ γε
νετής προς τή μουσική.

Δεν βρίσκουν τίποτε τό άπαίσιο τό απάνθρωπο καί άπεχθές στο νά έπιτεθοΰν 
καί κτυπήσουν κάποιον γιά νά τον ληστεύσουν ή κάποιον πού γίνεται έμπόδιο στά 
σχέδιά τους.

Ή  λαϊκή άντίληψις ότι τό άμόρφωτο καί κάπως καθυστερημένο παιδί έχει 
τάσιν προς διάπραξιν παραπτωμάτων δεν εύσταθεΐ. Τά παιδιά πού παρασύρονται 
■στή διάπραξη έγκλημάτων, υπάρχει μεγαλυτέρα πιθανότης, νά είναι εύπορα, ν’ άρέ- 
σκωνται στις περιπέτειες καί νά κατέχωνται άπό σαδιστικά καί αίμοβόρα ένστικτα. 
Δεν παρανομούν μόνον, άγνοοϋν καί άσεβοϋν προς τό νόμο, κατεχόμενα άπό τό έγωϊ- 
στικό αϊσθ7}μα ότι είναι ύπεράνω αύτού.

Καί άπό τή στιγμή πού ή παρανομία τους μένει άτιμώρητη αισθάνονται ότι 
καλά έκαναν καί άποθρασύνονται άκόμη περισσότερο.

Γιά χρόνια τώρα έπαναλαμβάνουμε ότι τ ’ άπόκεντρα καί έρημικά μέρη άφ’ 
ενός καί ή φτώχεια άφ’ ετέρου παροτρύνουν τά παιδιά στή διάπραξι έγκλημάτων.
Α λλά  μιά άπό τις πιο άνησυχητικές όψεις τής παιδικής έγκληματικότητος, είναι ότι 
τά  παιδιά άπό μερικές οικογένειες τού «καλού κόσμου» όπως συνηθίζουμε νά τους 
άποκαλοϋμε είναι άνώμαλα διανοητικούς.

Περισσότερες άπό τό 1/9 των οικογενειών στήν ’Αμερική έχουν ιδιόκτητα 
σπίτια. Έχομεν έδώ στήν ’Αμερική τό πιο ψηλό βιοτικό έπίπεδο άπ’ όλο τον κόσμο, 
έχουμε όμοος καί τή μεγαλύτερη έγκληματικότητα. Οί άποδοχές άπό τις έργαζόμενες 
μητέρες συμβάλλουν βέβαια στο ψηλό βιοτικό έπίπεδο, άλλά ένα σπίτι χωρίς μητέρα 
συμβάλλει έπίσης στή μεγαλύτερη παιδική έγκληματικότητα. Σήμερα ή οικογένεια 
στήν ’Αμερική τρώγει στο πόδι, στούς δρόμους ή καθ’ όν χρόνον παρακολουθεί 
βίαιες, σαδιστικές, άνήθικες, βάναυσες καί σκληρές σκηνές στήν τηλεόρασι. "Ολα αύτά 
παίζουν ένα σπουδαίο ρόλο στο άνήσυχο καί άνώμαλο μυαλό τού άπείθαρχου παιδιού. 
Χωρίς αξιοπρέπεια, είναι άδύνατο νά ύπάρξη πειθαρχία καί τά παιδιά έχουν άνάγκη 
ττειθαρχίας.

Ή  πειθαρχία άποτελεΐ τόν άπαραίτητο καί καλλίτερο οδηγό γιά τή διαπαιδα- 
γώγησί της. Συχνά όμως ή οικογένεια ουδόλως ένδιαφέρεται γιά τή πειθαρχία καί τή 
διαπαιδαγώγησι των παιδιών.

Ό  δικαστής Wil. W alyem ate λέγει: «Κατηγορώ τήν έπιδεικνυομένην άνε- 
» κτικότητα διά παιδιά 13—19 έτών σύμφωνα μέ τήν ΐσχύουσαν σήμερον θεωρίαν 
» τού καθυστερημένου παιδιού. ’Ανάλογα λοιπόν μέ τις έφαρμοζόμενες θεωρίες 
» περί διαπαιδαγωγήσεως τού παιδιού είναι καί τ ’ άποτελέσματα. Θερίζομεν σή- 
» μερον ό,τι έσπείραμε επί πολλά έτη μέ τις άνεκτικές θεωρίες διαπαιδαγωγήσεως
)) τού παιδιού».

Τό σαδιστικό καί φρικιαστικό έγκλημα τών άνηλίκων άποκαλεΐται «άσθένεια» 
ή «σοβαρά διανοητική διαταραχή». Τέτοιες θεωρίες, καί άντιλήψεις είναι σφαλερές καί 
έπικίνδυνες. Αύτή ή άποψις έγεννήθη ταυτόχρονα μέ τά άνήθικα άναγνώσματα, τά 
πορνογραφήματα κλπ. πού άποκαλοΰνται «Προοδευτική έκπαίδευσις». ’Από. τότε 
πού ή πειθαρχία έχάθη, πού έπαυσε νά ύπάρχη σεβασμός τών άνηλίκων προς τούς 
άνωτέρους καί έπαυσε νά ύπάρχη σεμνότης στούς τρόπους έκφράσεως τών νέων, 
άπό τότε πού τό θρησκευτικό συναίσθημα έπαυσε νά κυρίαρχη, ή προς τό έγκλημα
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ροπή των νέων λαμβάνει επιδημική μορφή και φτάνει σέ έπικίνδυνα καί άπειλητικά 
•σημεία.

Είναι άρά γε φρόνιμο καί ώραΐο, ν’ άφήσουμε τό παιδί νά ξεφύγη τήν τιμωρία 
μέχρις ώρισμένης ηλικίας καί μετά νά λάβουμε προστατευτικά μέτρα κατά των έγ- 
κληματικών πράξεών του;

Γιά τό καλό τό δικό του καί γιά τό καλό της Κοινωνίας, πρέπει νά τιμωρηθή 
στήν αρχή τής έγκληματικής του δράσεως, άνάλογα προς τήν πραξι του καί όχι 
άνάλογα μέ τον χρόνον της γεννήσεώς του.

Γιά νά άντιμετωπίσουμε τήν παιδική έγκληματικότητα καί νά θεραπεύσουμε 
τό κακό, πρέπει ν’ αρχίσουμε από τήν άρχή, δηλαδή άπό τήν πρώτη φορά που 
συλλαμβάνεται τό παιδί νά έγκληματή. ’Ά ν μέ τή διάπραξι του πρώτου έγκλήματος 
(άδικήματος) τιμωρηθούν μέ αρκετή αύστηρότητα, είναι απίθανο ότι θά προχωρή
σουν σέ ένα δεύτερο καί τρίτο έγκλημα. Τό παιδί πού βάζει τό χέρι του έπάνω σέ 
μιά σόμπα πού καίει δέν θά τό ξαναβάλη πάλι γιατί τιμωρείται άπό τό φυσικό νόμο 
(καίγεται).

'Η τιμωρία είναι άποτελεσματική όχι άπλώς γιατί κάνει νά ύποφέρη, αλλα 
γιατί ταπεινώνει τό δράστη. Τό εγώ ενός παραπτωματία δέν μπορεί ν’ άνεχθή τα- 
πείνωσι, έστω καί αυτή άκόμη τήν άσήμαντο, ν’ άποκληθή «κουτορνίθι». 'Η τιμω
ρία δέν είναι έκδίκησις, είναι ένα μέσον έπιβολής πειθαρχίας. Τό μέσον τούτο πρεπει 
νά χρησιμοποιείται γιά νά κατέχεται τό παιδί άπό τό φόβο των συνεπειών των εγκλη
ματικών του πράξεων, άν θέλουμε νά προστατεύσουμε τον παραβιαζόμενο Νόμο 
καί τήν πάσχουσα Κοινωνία.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ

Προσέχετε τά φώτα του αυτοκινήτου σα?. Πρέπει νά έχουν τέτοια έντασι ώστε νά 
μπορήτε νά βλέπετε εις άπόστασι 100 μέτρων τά εμπόδια που υπάρχουν εί? τό 
δρόμο. Εις τού? δρόμου?, που φωτίζονται πολύ, πρέπει νά ανάβετε μόνον τά πολύ 
μικρά φώτα. Ή χρήσι? τών φώτων αρχίζει μίση ώρα μετά τήν δύσι του ήλιου καί 

σταματά μισή ώρα πρό τή? ανατολή?.
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ΠΩΣ ΝΑ Δ ΙΟ ΙΚ Η Σ  
Ή

ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΗΣ Κ Α Λ Ο Σ  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
'Υπό τοϋ Συμβούλου τοϋ Ελεγκτικού Συνεδρίου

------------------------------------  καί Διδάκτορος τοΰ Δικαίου ------------------------------------
χ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗ

(Σ υνέχεια  εκ τοϋ προηγουμένου)
IV. 0  ΑΡΧΗΓΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΝΕΡΓΑΤΑΙ ΤΟΥ

II. 'Η άσκησις των καθηκόντων τοΰ άρχηγοΰ ή τοΰ προϊσταμένου.
Γ\ 'Η τέχνη τής όργανώσεως.
1 .  ’Ανάγκη όργανώσεως.
Σήμερον ιδία, λόγω τής τεράστιας τεχνικής προόδου, έπιβάλλεται ή μεθοδική 

όργάνωσις τής ανθρώπινης δράσεως εις όλους τούς τομείς αύτής.
'Ο ’Αρχηγός οίασδήποτε υπηρεσίας, δημοσίας ή ιδιωτικής, έάν θέλη νά φθάση 

εις τό ύψος τής άποστολής του, οφείλει προ παντός άλλου νά όργανώση τά τής: 
ιδίας του έργασίας καί κατόπιν ν’ άσχοληθή μέ τά προβλήματα, τά όποια τοϋ προ
βάλλονται, όπως έπιλύση ύπό τήν ιδιότητά του ώς άρχηγοΰ, ώς είναι ή κατανομή τής 
έργασίας άναλόγοος προς τάς ικανότητας έκαστου των συνεργατών του, ό συντονισμός, 
των προσπαθειών τών υφισταμένων του διά τήν έπιτυχίαν τοΰ έπιδιωκομένου σκο
πού κλπ.

"Οσον δέ πολλαπλαΐ είναι αί αρμοδιότητες καί όσον πολλαπλασιάζονται τά 
εκτελεστικά όργανα, τόσον καί περισσότερον επιβάλλεται ή μεθοδική όργάνωσις τής: 
έργασίας προς αποφυγήν συγχύσεοος καί άποτυχίας.

2. Α ί συνηθέστεραι μορφαί ή τύπ ο ι όργανώ σεω ς.!1)
Αύται είναι τρεις : α) ή όργάνοοσις γραμμής ή ό στρατιωτικός τύπος, β) ή' 

όργάνωσις έπιτελείου καί γ ) ή μικτή όργάνωσις έπιτελείου καί γραμμής.
α) Ή όργάνωσις γραμμής ή ό στρατιω τικός τύπος. Πλεονεκτήματα 

καί μειονεκτήματα.
'Η ονομασία τοΰ τύπου τούτου τής όργανώσεως, όστις καλείται καί στρα

τιωτικός, προήλθεν έκ τής αρχικής όργανώσεως τοΰ στρατοΰ, όπου αί πρώται γραμ- 
μαί άπετέλουν τήν γραμμήν μάχης, τήν παραγωγικήν τούτέστιν γραμμήν αύτοΰ-

'Η συνήθης μορφή τής όργανώσεως γραμμής είναι ή κάτωθι :
Προϊστάμενος (Διευθυντής)

Α

Εργοδηγός
Β

(Τμηματάρχης)

8 ·  Μ
Έργάται ('Υπάλληλοι)

’Εργοδηγός (Τμηματάρχης):

θ« . ·
Έργάται ('Υπάλληλοι)

'Η ανωτέρω μορφή όργανώσεως χρησιμοποιείται εις τάς δημοσίας υπηρεσίας
1. 'Όρα «Βασικαί άρχαί της επιστημονικής Διοικήσεως» ύπό Δ. Σχορτσανίτη, Α. 

Carrard «Le chef, sa formation et sa tache» E. Boyet, «O rganitation de la Distribu
tion», Henry Fayol «Administration Industrie lle  et G enerale», I. Λ. Χρυσοχοϋ, «Όργάνω- 
σις τών επιχειρήσεων» κλπ.
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y.ai τάς επιχειρήσεις. ’Έχει δέ αυτή σημαντικά πλεονεκτήματα, διότι είναι άπλή, 
παρουσιάζει σαφή διαχωρισμόν τής έξουσιοδοτήσεως καί των εύθυνών, είναι στα
θερά, έπιτρέπει την ταχεΐαν λήψιν άποφάσεων, διατηρεί ευκόλως την πειθαρχίαν 
του προσωπικού κλπ.

Εμφανίζει όμως ό τύπος ούτος τής όργανώσεως διάφορα ψυχολογικά προ
βλήματα καί ποικίλας δυσχερείας, των οποίων οφείλει νά είναι ενήμερος ό αρχηγός, 
αν θέλη νά έπωφεληθή των πλεονεκτημάτων τά όποια τω προσφέρει τό σύστημα 
τοΰτο.

Τά κυριώτερα δέ τούτων είναι τά έξης :
Ή  προκειμένη μορφή όργανώσεως είναι άκαμπτος, έπειδή δέ είναι σύστημα 

μονοκρατικοϋ χαρακτήρος δύναται νά λειτουργή έπί βάσεως αύθαιρέτου καί δικτα- 
τορικής. ’Εάν δέ ύφίσταται έλλειψις ειδικών κατευθύνσεων καί επιστημονικής κατα
νομής τής εργασίας άλλ’ υπάρχει εμπειρική μάάΛον τοιαύτη, ενδέχεται νά ύστερή καί 
-εις άπόδοσιν.

'Υφίσταται προσέτι ό κίνδυνος μήπως οί ενδιάμεσοι κρίκοι (εργοδηγοί, τμη- 
ματάρχαι κλπ .) αντιδρούν εις ζητήματα έχοντα ανάγκην αλλαγής. Είναι έπίσης ενδε
χόμενον ώρισμένα στελέχη νά έπιβαρύνωνται ύπερμέτρως. 'Ομοίως ενδέχεται νά 
ύπάρξη απώλεια χρόνου εις την έκ μέρους τού προϊσταμένου διόρθωσιν των κακώς 
κειμένων, διότι οφείλει, ούτος νά μην άγνοή τούς ένδιαμέσους κρίκους (’Εργοδηγούς 
ή Τμηματάρχας κλπ.). ’Επιβάλλεται δέ τούτο διά την καλήν λειτουργίαν τής Διοι- 
κήσεως, καθ’ όσον βασική αρχή αυτής είναι ότι έκαστος οφείλει νά σέβεται τήν 
αρμοδιότητα τών ά.λλων.

Καί διά νά γίνωμεν σαφέστεροι, φέρομεν τό εξής παράδειγμα: ’Εάν ό προϊ
στάμενος Α άντιληφθή ότι ό δ κάμνει κά.τι πού είναι αντίθετον προς τάς διαταγάς 
του ή ότι θά έπρεπε νά ένεργήση άλλως διά νά έχη καλυτέραν άπόδοσιν, δέν πρέπει 
ν’ άπευθυνθή άπ’ ευθείας προς αύτόν άλλά νά άποταθή προς τον Β, δηλαδή τον άμε
σόν του υφιστάμενον καί νά του υπόδειξη πώς θά πρέπει νά έργασθή ό δ. Μέ τήν 
σειράν του δέ, ό Β θά δώση τάς οδηγίας του εις τον δ, πλήν εάν μεταξύ αύτοϋ καί 
τού δ, παρεντίθεται έτερον υποδεέστερον αύτού στέλεχος, ό Β' οπότε δι’ αυτού 
θά δώση οδηγίας εις τον δ.

Είναι δέ υποχρεωμένος ό Α νά ένεργήση κατά τοιοΰτον τρόπον, άφ’ ενός μέν 
διά νά τηρηθή ή ιεραρχία καί ή πειθαρχία καί άφ’ ετέρου διά νά καταρτίση καί 
μορφώση τά στελέχη του έπί τή βάσει τών έκάστοτε δεδομένων τής πείρας.

Θ’ άντιταχθή βεβαίως ότι διά τού τρόπου τούτου έπέρχεται καθυστέρησις τού 
ελέγχου καί τής βελτιώσεως τής λειτουργίας τής εργασίας, καί ότι είναι ένδεχόμενον 
νά επέρχεται ουτω μειωμένη άπόδοσις.

Βεβαίως, αί άντιρρήσεις αύται είναι βάσιμοι άλλά είναι δυνατόν νά έξουδετε- 
ρωθούν τ ’ άνωτέρω μειονεκτήματα διά τής λήψεως ώρισμένων μέτρων.

Σημειοΰμεν δέ κατωτέρω εν έκ τούτων.
Προς άποφυγήν άπωλείας χρόνου διά τον προϊστάμενον καλόν είναι οσάκις 

ένεργεΐ ούτος έπιθεώρησιν τών γραφείων τής υπηρεσίας του ή τής έπιχειρήσεώς του 
νά παραλαμβάνη μαζί του τον ή τούς αμέσους υφισταμένους του. Δύναται νά συζητή 
μετ’ αύτών έπί τών παρατηρήσεών του καί νά τούς κατατοπίζη μέ τάς άπόψεις του, 
οΰτω δέ διαρκώς νά τούς καταρτίζη.

Μέ τήν τοιαύτην ένέργειάν του ό προϊστάμενος όχι μόνον διορθώνει άμέσως τά 
σφάλματα τά όποια συνέπεσε ν’ άντιληφθή κατά τήν έπιθεώρησιν του, άλλ’ άποφεύγει 
καί τήν έπανάληψίν των. Ταυτοχρόνως δέ υποκινεί καί τονώνει τήν προσοχήν καί τον 
ζήλον τών άμέσως υφισταμένων του, καί τούς συνηθίζει ώστε νά είναι προσεκτικώ- 
τεροι εις τά καθήκοντα, των τού λοιπού κα ιν ’ άντιλαμβάνωνται μόνοι των τάς άτελείας 
τής έργασίας καί τά σφάλματα τών υφισταμένων το ν̂. Κατ5 αύτόν δέ τον τρόπον καί
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ή εργασία διεξάγεται, καλύτερον καί άποδοτικώτερον καί τά στελέχη καταρτίζονται, 
έν τη πράξει τελειότερον, έτι δέ καί ό προϊστάμενος απαλλάσσεται άπό πολλάς μετα- 
γενεστέρας ενοχλήσεις τάς οποίας άλλως θα είχεν αφευκτως.

β) ‘Η όργάνωσις επιτελείου.
Ή  μορφή αύτη όργανώσεως προέκυψεν έκ τής ύφισταμένης δυσχερείας όπως 

έξασφαλισθή εις τήν διοίκησιν ή άπόκτησις πολλών καί ποικίλων τεχνικών ιδία 
γνώσεων, αΐτινες θεωρούνται σήμερον άπαραίτητοι διά τήν καλήν καί άποδοτικήν 
λειτουργίαν τών συγχρόνων επιχειρήσεων.

Διά τής τοιαύτης όργανώσεως ένισχύεται ή διοίκησις τών μεγάλων επιχειρή
σεων άλλα καί ώρισμένων δημοσίοον ύπηρεσιών, διά προσώπων τά όποια κατέχουν 
είδικάς (τεχνικάς) γνώσεις καί έχουν ως έργον τήν παροχήν συμβουλών ή ειδικής 
καθοδηγήσεως έκεϊ όπου ήθελεν αΰτη τούς ζητηθή.

Τά πρόσο^πα ταΰτα δεν άσκοϋν κατ’ αρχήν διοίκησιν, ούτε καί έποπτείαν έπί 
τής συντελουμένης έργασίας, πλήν εάν είδικώς έξουσιοδοτηθοϋν προς τούτο ύπό τού 
άρχηγοΰ. Τό σύστημα τούτο ήρχιζεν έφαρμοζόμενον τελευταίως καί εις τάς Κρατικάς 
Υπηρεσίας διά τής χρησιμοποιήσεως Τεχνικών Συμβούλων έπί συμβάσει, ώς εις 
τό 'Υπουργείου Συντονισμού, Εμπορίου, Οικονομικών κλπ.

γ) Ή  μικτή όργάνωσις επ ιτελείου καί γραμμής.
Τό σύστημα τούτο άποτελεΐ συγκερασμόν τών προαναφερθέντων δύο τύπων 

«όργάνωσις γραμμής» καί «όργάνωσις επιτελείου». Δι’ αυτού άποφεύγονται κατά 
τό δυνατόν τά μειονεκτήματα άμ,φοτέρων καί συνδυάζονται έπί τό έπωφελέστερον 
τά πλεονεκτήματα αυτών.

Κατά τήν μικτήν όργάνωσιν, ή μέν τοιαύτη γραμμής, έχει ώς σκοπόν τήν έξα- 
σφάλισιν τής σταθερότητος καί πειθαρχίας, ή δέ τού επιτελείου τήν έξασφάλισιν τών 
ειδικών (τεχνικών) γνώσεων. 'Υφίσταται δέ εις τον τύπον τούτον όργανώσεως 
σαφής διαχωρισμός μεταξύ τής έπιστημονικής μελέτης καί έρεύνης τών ζητημάτων 
(δοκιμαί, άναλύσεις, μελέται, στατιστική) καί τής έκτελέσεως καί έφαρμογής'τών 
σχεδίων, προγραμμάτων κλπ. Τυπικόν παράδειγμα τής μορφής τής άνωτέρω όργα-
νοοσεως είναι τό κάτωθι :

Διευθυντής
A

1
Β

Επιτελής
Οικονομικός

Γ
’Επιτελής 
Τ εχνικός

Δ
Επιτελής

Διοικητικός

Ε
Προϊστάμενος συνεργείου ή κλάδου ύπηρεσίας

Τά πλεονεκτήματα τής όργανώσεως ταύτης είναι μεγάλα, διότι ένώ διατηρεί 
την αρχήν τού μοναδικού αρχηγού καί τού ένιαίου τής διοικήσεως, έπιτρβπει 
ταυτοχρόνους τήν παροχήν εις τον άρχηγόν τών άπαραιτήτων ειδικών γνώσεων, μέσω
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των επιτελών του, δι’ ών δύναται ούτος ν’ άνταπ’οκριθή εις τάς συγχρόνους άνάγκας 
τοΰ διαρκώς άναπτυσσομένου τεχνικού πολιτισμού. Οΰτω δέ ό αρχηγός δύναται νά. 
χρησιμοποιή τάς εΐδικάς γνώσεις των επιτελών του διά την έπιστημονικωτέραν καί. 
όρθοτέραν έπίλυσιν τών διοικητικών, οικονομικών κλπ. προβλημάτων τά όποια 
έρχονται ενώπιον του.

Εις τό ανωτέρω σύστημα όργανώσεως όλα τά παραγωγικά συνεργεία, ή αί 
διοικητικαί κλπ. ύπηρεσίαι (ή όργάνωσις γραμμής) ύπό στοιχ. α, β, γ, υπάγονται 
εις τον προϊστάμενον (συνεργείου ή κλάδου ύπηρεσίας) Ε καί δέχονται διαταγάς 
μόνον άπ’ αύτόν.

Οί επιτελείς (Β, Γ, Δ) υπάγονται άπευθείας εις τον Διευθυντήν (Α) ή Αρχηγόν 
καί δέχονται διαταγάς μόνον από αύτόν. Τάς εισηγήσεις των οί έπιτελεΐς άπευθύ- 
νουν μόνον εις αύτόν καί μόνον μέσω αυτού διαβιβάζονται όδηγίαι καί εισηγή
σεις των προς τούς προϊσταμένους τών συνεργείων ή κλάδων υπηρεσιών.

Τά καθήκοντα ένός έκάστου ατόμου εις την όργάνωσιν ταύτην πρέπει νά είναι, 
σαφώς καθωρισμένα καί γνωστά εις όλους τούς ένδιαφερομένους, διά νά ύπάρχη 
σαφής διαχωρισμός άρμοδιότητος καί ευθύνης.

ΓΙαρά τά μεγάλα πλεονεκτήματα τού συστήματος τούτου δέν λείπουν έν τούτοις 
καί ώρισμένα μειονεκτήματα, όφειλόμενα κυρίως εις τήν μή ακριβή εφαρμογήν τής 
αρχής ή οποία διατυποΰται εις τήν προηγουμένην παράγραφον ( διαχιυρισμός άρ
μοδιότητος καί εύθύνης).

Ουτω, έάν δέν καθορισθοΰν σαφώς τά καθήκοντα καί εύθύναι τών μελών τού 
επιτελείου, είναι άναπόφευκτον νά δημιουργήται ποία τις σύγχυσις εις τήν όργάνωσιν 
καί σύγκρουσις καθηκόντων μεταξύ αυτών καί τών προϊσταμένων τών τμημάτων 
γραμμής. ^

’Επίσης υπάρχει ό κίνδυνος παρανοήσεως τών ειδικών οδηγιών ιδίως, έάν αύται. 
διαβιβάζονται ύπό τών προϊσταμένων τών τμημάτων χωρίς νά κατανοηθοΰν ύπ’ 
αύτών. ’Αλλά καί ό κίνδυνος άκόμη τής άντιδράσεο^ έκ μέρους τούτων εις τήν 
εκτέλεσιν τού έργου τών έπιτελών ύφίσταται οσάκις ούτοι ήθελον νομίσει ότι θίγεται, 
ή φιλοτιμία των ή ή καλή των φήμη περί τής ίκανότητος καί τής πείρας των καί 
διακυβεύεται ουτω ή έπιρροή των επί τών υφισταμένων tojv λόγω τής παρουσίας 
εις τήν διοίκησιν τών ειδικών έπιτελών.

Πάντως τά μειονεκτήματα ταΰτα δύνανται νά έξαλειφθοΰν διά τού καταλ
λήλου χειρισμού τών άναφυομένων έκάστοτε ζητημάτων ύπό τού ικανού άρχηγοΰ.

3. Αί βασικαί άρχαί τής όργανώσεως.
Αύ ται άποτελοΰνται άπό θεμελιώδεις έπιστημονικάς άρχάς, βασιζομένας έπί 

τής ανθρώπινης φύσεως καί έμπειρίας.
Είναι δέ τέσσαρες :
α) 'Η αρχή τοΰ μοναδικού προϊσταμένου.
β) Ή  άρχή τοΰ καθορισμού τής έκτάσεως τοΰ έλέγχου.
γ ) 'Η άρχή τής όμοιαγενείας τών καθηκόντων.
δ) 'Η άρχή τής εύθύνης καί τής έξουσιοδοτήσεως.
Μέ μεγάλην συντομίαν θά προσπαθήσωμεν νά πραγματευθώμεν περί μιας 

έκάστης τών ανωτέρω άρχοίν.
Κ α ί π ρ ώ τ ο ν :  Ή  ά ρ χ ή  τ ο ΰ  μ ο ν α δ ι κ ο ύ  π ρ ο ϊ σ τ α μ έ ν ο υ .

Συμφώνως προς τήν άρχήν ταύτην δι’ έκαστον άτομον έργαζόμενον εις τομέα 
τινάέργασίας πρέπει νά ύπάρχη είς καί μοναδικός διοικητής ή προϊστάμενος. Είναι δέ 
ή άρχή αυτί] θεμελιώδης. 'Ως δέ παραστατικώτατα λέγει σχετικώς ό Fayol: «κορμός 
μέ δύο κεφαλάς είναι έξ ίσου τερατώδης διά τήν διοίκησιν, όπως καί διά τον κορμόν 
τής φύσεως. Τά τέρατα, προσθέτει, είναι δύσκολον νά ζήσουν έπί μακρόν».

'Ως είναι εύνόητον θεωρείται φύσει άσυμβίβαστον καί άδύνατον τό νά ύπάρχουν 
δύο διάφοραι κατευθύνσεις έκτελέσεως μιας καί τής αύτής πράξεως. Εις τάς περί-
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πτώσεις δέ κατά τάς οποίας τδ αύτδ άτομον έν τή . εργασία ύπόκειται εις άλληλο- 
συγκρουομένας διαταγάς δύο ή περισσοτέροον προϊσταμένων, άσφαλώς θά περιέλθη 
-τούτο εις πλήρη σύγχυσιν καί άδιέξοδον καί ώς έκ τούτου θά είναι άδύνατον νά έργα- 
σθή άποδοτικώς. Πλήν δέ τούτων θά είναι ούσιαστικώς άνεύθυνον διά τάς άποτυ- 
χίας του.
Δ ε ύ τ ε ρ ο ν :  Ή ά ρ χ ή  τ ο υ  κ α θ ο ρ ι σ μ ο ύ  τ ή ς έ κ τ ά σ ε ω ς τ ο ΰ

έ λ έ γ χ ο υ.
Συμφώνως προς την αρχήν ταύτην πρέπει νά προσδιορίζεται σαφώς ή εκτασις 

του ελέγχου, ήτοι νά καθορίζεται εις άνεκτδς άριθμός άμέσων υφισταμένων έκάστου 
προϊσταμένου. 'Η αρχή αυτή άπορρέει άπό τήν άνάγκην της καλυτέρας έποπτείας 
καί παρακολουθήσεως του προσωπικού έκ τής άποφυγής προστριβών καί καθυστε
ρήσεων εις τήν άπόδοσιν της εργασίας.

'Ο προσδιορισμός του αριθμού των άτόμων τών δυναμένων νά υπαχθούν υπό 
τήν διοίκησιν καί τον έλεγχον τού αύτοΰ προϊσταμένου έξαρτάται έκ διαφόρων παρα
γόντων, οί κυριώτεροι τών όποιων είναι οί έξης: α) ή φύσις της έργασίας (άπλή 
ή ομαδική), β) ή άπόστασις τού έπιβλεπομένου έργου (όταν τό έργον έκτελήται 
μ,ακράν τής έδρας τής διοικήσεως) καί γ ) ό διαθέσιμος χρόνος έκτελέσεως έργου 
τινός.
Τ ρ ί τ ο ν .  ' Η ά ρ χ ή  τ ή ς  ό μ ο ι ο γ ε ν ε ί α ς  τ ώ ν  κ α θ η κ ό ν τ ω ν ,

Συμφώνως προς τήν αρχήν ταύτην έπιδιώκεται ή έλάττωσις τής καταβαλ- 
λομένης προσπάθειας διά τής άπλουστεύσεως καί τού περιορισμού τής ποικιλίας 
τών καθηκόντων, λειτουργιών ή κινήσεων εις τό έλάχιστον δριον.

'Η ομοιογένεια γενικώς έξαρτάται έκ τού είδους ή τής έκτάσεως τής έργα
σίας. Δεν πρέπει όμως διά ψυχολογικούς ορούς νά φθάνη αυτή εις υπερβολήν, 
ήτοι νά έλαττοΰται ή ποικιλία τών καθηκόντων πέραν ένός έλαχίστου έπιτρεπτοΰ 
ορίου, διότι ούτω προκαλεΐται έκ τής δημιουργουμένης μονοτονίας πνευματική κό- 
πωσις, έκδηλουμένη ώς έλλειψις προσοχής κλπ. Συνεπάγεται δέ αυτή αύξησιν τών 
έργατικών άτυχημάτων καί μείωσιν τής ποιότητος τής έργασίας. 'Η πέραν τών έπι- 
τρεπομένων ορίων ομοιογένεια διά τής καθιερώσεως ελάχιστων απλών έργασιών εις 
τον έργαζόμενον είναι δυνατόν νά έπιφέρη καί ψυχικόν έτι κλονισμόν αύτοΰ καί νά 
τον μεταβάλη ούτο> εις άβουλον «ρομπότ» άνευ τινός προσωπικότητος.

Τά δυσάρεστα ταΰτα αποτελέσματα τής όμοιογενείας λίαν παραστατικώς εμφα
νίζονται εις τήν κινηματογραφικήν ταινίαν «Μοντέρνοι καιροί» ύπό τού παγκοσμίου 
φήμης ήθοποιοΰ Σαρλώ, δστις σατυρίζει καυστικώτατα τήν τάσιν ταύτην τής νεω- 
τέρας τεχνικής, ήτις τείνει εις τό νά μεταβάλη τον άνθρωπον εις ά,βουλον ρομπότ, 
ύποχρεούμενον νά έκτελή μηχανικώς καί όμοιομόρφως ώρισμένην μόνον μηχανικήν 
πράξιν, ά.νευ ούδεμιά.ς σκέψεως καί πρωτοβουλίας.
Τ έ τ α ρ τ ο ν .  'Η ά ρ χ ή  τ ή ς  ε ύ θ ύ ν η ς  κ α ί  τ ή ς έ ξ ο υ σ ι ο δ ο τ ή -

σ ε ω ς.
Συμφώνως προς τήν αρχήν ταύτην ή εύθύνη έκτελέσεως έργασίας τινός πρέπει 

νά συνοδεύηται δι’ έξουσιοδοτήσεως έλέγχου καί διοικήσεως τών μερών έκτελέ
σεως ταύτης. 'Υπάρχουν δύο εΐδη έξουσιοδοτήσεως. 'Η συμβατική καί ή ουσια
στική. Καί ή μέν συμβατική άπορρέει έκ τής ίδιότητος τού προϊσταμένου, είναι δη
λαδή τό δικαίωμα θέσεως, ή δέ ούσιαστική είναι τό άποτέλεσμα τής ι δ ι ο φ υ ί α ς  
καί γνώσεων καί τού χαρακτήρος τού άρχηγοΰ.

Καλός λοιπόν αρχηγός δύναται νά θεωρηθή έκεΐνος δστις κατέχει καί τά δύο 
ταΰτα είδη έξουσιοδοτήσεως, συμβατικής καί ούσιαστικής.

Είπομεν έν άρχή δτι δ διοικών φέρει καί τήν εύθύνην.
’Αλλά τί έννοοΰμεν λέγοντες εύθύνην;
Εύθύνη είναι ή άνάληψις ύπό τίνος τών συνεπειών τής καλής ή κακής έκτε-
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λέσεως των καθηκόντων των άνατεθειμένων εις αύτόν. Λέγοντες λοιπόν ότι καθι- 
στώμεν τον Α υπεύθυνον, έννοοΰμεν ότι τον καθιστώμεν άτομικώς υπεύθυνον διά τήν 
έκτέλεσιν ώρισμένων καθηκόντων. Κατά τήν λειτουργίαν της διοικήσειας λαμβάνει 
χώραν μεταφορά καί κατανομή ευθυνών. Ουτω επί παραδείγματι ό Διευθυντής 
κατανέμει τάς εύθύνας του εις τούς Τμηματάρχας, ούτοι δέ εις τούς Προϊσταμένους 
των γραφείων καί ουτω καθεξής μέχρι τού τελευταίου υπαλλήλου ή εργάτου.

Δέον όμως νά σημειωθή, ότι διά της μεταφοράς τής εύθύνης άπό τού προϊ
σταμένου εις τον υφιστάμενον, δεν άπαλλάσσεται ό προϊστάμενος τής αρχικής του 
•ευθύνης.Επίσης ότι 'τήν μεταφοράν τής εύθύνης πρέπει νά συνοδεύη άπαραιτήτως 
καί άντίστοιχος μεταφορά έξουσιοδοτήσεως τής διοικήσεως. Γίνεται δέ ή μεταφορά 
τής τε εύθύνης καί τής έξουσιοδοτήσεως πάντοτε έκ των άνω προς τά κάτω καί ούχί 
■έκ των πλαγίων ή έκ των κάτω προς τά άνω.

’Άλλη ούσιώδης παρατήρησις είναι, ότι ή μεταφορά των εύθυνών δέον νά γ ί
νεται χωρίς νά έπέρχεται καί σύγκρουσις άρμοδιοτήτων ή κενών αύτών καί χοίρις να 
παρουσιάζεται άνισότης έπιβαρύνσεως. Διά πολλούς καί ούσιώδεις λόγους είναι απα
ραίτητον όπως τόσον 'ή έξουσιοδότησις, όσον καί ή μεταφορά τών εύθυνών γίνεται 
πάντοτε γραπτώς καί γνωστοποιήται αυτή προς όλους τούς ένδιαφερομένους.

Δ '. Ή τέχνη τοϋ ελέγχου.
1. Ή ανάγκη τοΰ ελέγχου.
Δεν άρκεΐ μόνον ή λήψις αποφάσεων καί ή έκδοσις διαταγών, ούτε καί ή έπι- 

στημονική όργάνωσις τής_,έργασίας. ’Απαιτείται προσέτι καί ή έξασφάλισις τής 
έκτελέσεως τών λαμβανομένων άποφάσεων, τών καταρτιζομένων σχεδίων καί προ
γραμμάτων. Εις τό βασικόν τούτο σημείον πρέπει ν’ άποδίδη ιδιαιτέραν σημ.ασιαν 
ό καλός αρχηγός. 'Ο Στρατάρχης Foch, έλεγε σχετικής τά εξής. «Πιστεύσατέ με, 
έάν ή διοίκησις περιωρίζετο μόνον εις τό έκδίδη διαταγάς, ό ρόλος της δεν θά ήτο 
δύσκολος. Πρέπει όμως νά φροντίζη καί όπως έκτελοϋνται».

Δεν είναι άρκετόν νά δύναταί τις νά όργανώνη, νά διοική καί νά συντονίζη. 
Πρέπει ό αρχηγός νά βεβαιώνεται άπό τήν άπάντησιν ή οποία τού δίδεται έκ τών 
πραγμάτων εις τά σχέδιά του, έάν ταΰτα είναι ορθά, ώστε νά λαμβάνη επειγόντως 
τά κατάλληλα μέτρα προς έφαρμογήν των.

Ό έλεγχος άποτελεί διά μέν τούς υφισταμένους ανάγκην, διά δετόν αρχηγόν 
καθήκον.

Εκείνο πού λείπει συνηθέστερον εις τάς δημοσίας υπηρεσίας άλλά καί εις τάς 
επιχειρήσεις ένίοτε είναι ό πραγματικός, ούσιαστικός έλεγχος.

’Αλλά διά νά είναι αποτελεσματικός ό έλεγχος δεν πρέπει νά γίνεται κατά 
τρόπον πιεστικόν καί μικροπρεπή, άλλ’ έποικοδομητικώς, προς τον σκοπόν τουτεστι 
τής διαπιστώσεως έάν αί ληφθείσαι άποφάσεις έφηρμόσθησαν εις τήν πράξιν. 'Όταν 
γίνεται μέ τοιοΰτο πνεύμα καί όχι άπό κακήν προαίρεσιν, όταν ό ύφιστάμενος άντι- 
λαμβάνεται ότι σκοπός τοΰ έλέγχου δεν είναι μόνον ή διόρθωσις τών λαθών, άλλα 
ή ύπόδειξις τού τρόπου καί τών μέσων τής έπανορθώσεως μιας κακής ενεργειας, 
τότε τον δέχεται εύχαρίστως καί συμμορφώνεται προθύμως προς τάς διδομένας 
υποδείξεις. 'Ο ένεργών τον έλεγχον οφείλει ν’ άναγνωρίζη ό,τι καλόν έγένετο, δεν 
πρέπει όμο̂ ς διόλου νά διστάζη νά ύποδεικνύη εκείνο τό όποιον δεν έγινε καλώις ή 
εκείνο τό όποιον παρελείφθη νά γίνη.

’Εκεί όπου δεν ασκείται έλεγχος, υπάρχει 6 κίνδυνος τής καταπτωσεως τοΰ 
ζήλου καί τής μειώσεως τής άποδόσεως, ώς έπίσης καί τής κακής άποδόσεως. Τό 
ίδιον δέ θά συμβή έάν έπικοατή άδικαιολόγητος άνεκτικότης καί συγκάλυψις τ<ών 
λαθών καί τής άβελτηρίας τών υπευθύνων.
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2. Συστήματα ελέγχου.
Ποιον είναι τδ προτιμότερον σύστημα ελέγχου;
Έξαρταται τούτο άπδ τήν φύσιν της έκτελουμένης εργασίας. Θά σημειώσωμεν 

κατωτέρω μερικάς γενικάς σκέψεις έπ'ι του ζητήματος τούτου.
Τδ σύστημα του έλέγχου γενικώς πρέπει νά είναι κατά τδ δυνατόν άπλοΰν, 

εύκόλως κατανοητόν καί έφαρμόσιμον διά τοϋ ύπάρχοντος προσωπικού. Νά στηρί
ζεται δέ επί δεδομένων στοιχείων, δηλαδή επί της πραγματικότητος καί ούχί έπί 
γνοομών ή άορίστων άντιλήψεων. Νά παρέχη συγκεκριμένα συμπεράσματα διά συγ- 
κρίσεως των προβλεψθέντων πρδς τά έπιτευχθέντα άποτελέσματα, ήτοι νά καταλήγη 
εις συμπεράσματα θετικά καί άνταποκρινόμενα πρδς τήν πραγματικότητα καί δχι 
αύθαίρετα. Νά προσαρμόζεται πρδς τήν φύσιν τής έκτελουμένης έργασίας ώς καί. 
πρδς τάς συνθήκας αυτής (μέγεθος καί εκτασις υπηρεσίας, είδος, τρόπος λειτουρ
γίας κλπ .) νά έξασφαλίζη δέ άνά πάσαν στιγμήν τήν κανονικήν λειτουργίαν τής έργα
σίας δι’ έγκαιρου έξακριβώσεως των τυχδν άνωμαλιών, ώς καί των αιτίων τά όποια 
προκαλοΰν αύτάς.

Προκειμένου περί έπιχειρήσεων, ό έλεγχος δέον νά ένεργήται προσέτι καί ώς 
πρδς τήν ποιότητα, ποσότητα, κόστος, προθεσμίας καί μεθόδους ένεργείας καί νά 
περιλαμβάνη πάσας τάς ύφισταμένας δυνατότητας ώς πρδς τδ προσωπικόν, υλικόν, 
χώρον, έξοπλισμδν καί είδικάς συνθήκας έργασίας.

3. Στοιχεία ελέγχου.
Ή  άσκησις τοϋ έλέγχου έπιβάλλει συνήθως τήν υποβολήν, συγκέντρωσιν,. 

έξακρίβωσιν καί κατάταξιν τών στοιχείων τά όποια έπιδροΰν έπί τής πορείας τής 
έργασίας καί τής άποδόσεως αύτής.

"Οταν χρησιμοποιήται τοιοΰτο σύστημα έλέγχου, δέον νά προσδιορίζωνται 
κατά τρόπον σαφή αί φάσεις καί τά στοιχεία έλέγχου τής έργασίας, τά όποια 
πρέπει νά ύποβάλλωνται. Δηλαδή νά προσδιορίζεται ποια στοιχεία, παρά τίνος καί. 
εις τίνα πρέπει νά ύποβάλλωνται. Πάντως δέον ν’ άποφεύγηται ή υπερβολική έπιβά- 
ρυνσις τού ύπάρχοντος προσωπικού διά τής πληθώρας τών ζητουμένων στοιχείων ή 
διά τής συχνότητος ύποβολής αύτών. Καλόν δέ είναι όπως γίνεται ή τυποποίησις 
τού τρόπου ύποβολής αύτών διά τής χρησιμοποιήσεως καταλλήλων έντύπων. Τά 
συγκεντρούμενα στοιχεία δέον νά έλέγχωνται πρδς διαπίστωσιν τού έάν ταΰτα είναι 
άπηλλαγμένα σφαλμάτων καί άν άντανακλώσι τήν πραγματικότητα ή άποτελοΰν 
άπλώς γνώμας καί σκέψεις.

Μετά τήν έξακρίβωσιν τής όρθότητος αύτών, δέον τά συγκεντρούμενα στοι
χεία νά κατατάσσωνται κατά τοιούτον μεθοδικόν τρόπον ώστε νά είναι δυνατή ή 
άμεσος διαπίστωσις τής ύπαρχούσης καταστάσεως καί τών έπιτευχθέντων αποτε
λεσμάτων ώς έπίσης καί ή εύχέρεια χρησιμοποιήσεώς των πρδς έξαγωγήν συμπερα
σμάτων επί τής πορείας τής έργασίας καί ένέργειαν παρατηρήσεων διά μελλοντικάς 
έργασίας.

'Η κατάταξις καί ή καταγραφή τών στοιχείων δύναται νά γίνεται ύπδ μορφήν 
πινάκων ή διαγραμμάτων (γραφικαί παραστάσεις). Διά τών διαγραμμάτων έπι- 
τυγχάνεται καί ή παραστατικωτέρα έμφάνισις τών άποτελεσμάτων ώς καί ή εύκο- 
λωτέρα έξαγωγή συμπερασμάτων.

(Συνεχίζεται)
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ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ
α ) Διορισμός πραγματογνωμόνων.
β ) Έ γκαθιδρυμένα εργαστήρια δ ιά  πραγματογνωμοσύνας.
γ )  Διά νόμον διωρισμένοι πραγματογνώμονες.
δ ) Πλάνη πραγματογνωμόνων.

** *
α) Διορισμός πραγματογνωμόνων.

 ̂ Κα.α την Πολιτικήν και Ποινικήν Δικονομίαν απόδειξις δι’ εμπειροτεχνών 
και πραγματογνωμόνων διατάσσεται, οσάκις απαιτείται προς διάγνωσιν καί κρίσιν 
γεγονότων τινών άντίληψις δι’ αισθήσεων έπιστηριζομένη εις τέχνην ή επιστήμην 
ή κατα τέχνην κρίσις περ.ί πράγματός τίνος.

Κατα μέν τήν Πολιτικήν Δικονομίαν ή διά πραγματογνωμόνων άπόδειξις δια- 
τάσσεται κατ’ αϊτησιν των διαδίκων ή αότεπαγγέλτως, κατά δέ τήν ποινικήν Δικο
νομίαν το Δικαστηριον ή οι ανακριτικοί υπάλληλοι αότεπαγγέλτως ή τή αιτήσει 
τίνος των όιαδικων ή του Εισαγγελεως διορίζουσι πραγματογνώμονας.

( ^ αΡ /)μϊν δια διάφορων νομών, α) εγκαθιδρύθησαν ώρισμένα εργαστήρια 
προς διενεργειαν πραγματογνωμοσύνης καί β) όπου δεν ύπάρχουσι τοιαΰτα έ'χουσι 
διορισθή πραγματογνώμονες.

β) Εγκαθιδρυμένα εργαστήρια διά πραγματογνωμοσύνας.
Παρ’ ήμΐν εργαστήρια έγκαθιδρυμένα διά Νόμου προς διενέργειαν πραγματο

γνωμοσύνης είναι:
1) Το ’Ιατροδικαστικόν Έργαστήριον του Πανεπιστημίου ’Αθηνών, διά μι- 

κροσκοπικάς καί τοξικολογικάς έρεύνας (Ν. ΓΧΠ τοϋ 1910).
2) Το Νεκροσκοπεΐον Πειραιώς, διά νεκροψίας, ’Ιατροδικαστικός πραγμα- 

τογνωμοσυνας πάσης φύσεως καί δι’ αναλύσεις δυναμένας νά ένεογώνται έν αύτώ
(Ν. 495/1947).

3) Τό Γενικόν Χημεΐον τοϋ Κράτους, διά τήν χημικήν άνάλυσιν τών άποστελ- 
λομενων αυτώ ειδών υπο διαφόρων τοϋ Κράτους ’Αρχών, ώς καί διά τήν χημικήν, 
φυσικήν, βιολογικήν, μικροβιολογικήν καί τοξικολογικήν έξέτασιν τών τροφίμων, 
ποτών, φάρμακων κλπ. προς έλεγχον τής ποιότητος ή γνησιότητος αυτών ή προς 
ανακαλυψιν νοθειών. (Ν. 4328/1929 ώς συνεπληρώθη διά τοϋ Ν. 1851/1951).
, Τα παρα τή Διευθυνσει Έγκληματολογικών Υπηρεσιών εργαστήρια
Εγκληματολογικής εμπειροτεχνίας, ήτοι τό χημικόν, τά ακτινολογικόν, τό τής έξε-

τασεως πυροβόλων όπλων, καλύκων καί βλημάτων καί τό άνθρωπολογικόν. (Β.Δ. 
12/21 Αύγούστου 1948).

5) Το Νεκροτομεΐον τοϋ εργαστηρίου ’Ιατροδικαστικής καί Τοξικολογίας 
τοϋ ^Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, διά νεκροψίας, μικροσκοπικάς, τοξικολογικάς 
καί ιατροδικαστικός έρεύνας. (Ν. 1117/44).

γ) Διά νόμου διωρισμένοι πραγματογνώμονες.
Οι δια Νόμου διωρισμένοι παρ’ ήμΐν πραγματογνώμονες εΐσίν:
1) Οί Νομίατροι (Ν. 346/1914).
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2) Οί υπάλληλοι της Διευθύνσεως Έγκληματολογικών 'Υπηρεσιών διά -την 
βεβαίωσιν τής ταυτότητας βάσει των δακτυλικών άποτυπωμάτων (Νόμος 4971/31 
καί άρθρον 50 του άπό 14-6-1929 Προεδρικού Διατάγματος περί Κανονισμού Δ.Ε.Υ.). 

'3 )  Οί έκτιμώντες τάς γενομένας άγροτικάς ζημίας. (Α.Ν. 1010/1937).
4) Οί βεβαιοϋντες τά περί τό έμπόριον τής σταφίδος διαπραττόμενα άδική-

ματα. (Ν. 6028/34). ^
5) Οί έν τή περιφερείς τών Πρωτοδικείων ’Αθηνών καί Πειραιώς Ιατροδι-

•κασταί (Ν. ΓΧΠ/1910, Ν. 2234/1920, Ν. 705/43 καί Ν. 1710/1944).
6) Οί γραφολόγοι, οί χημικοί κλπ.
ΕΙ

γνώμονες,
Γενικώς κατά μήνα Σεπτέμβρι

τή προτάσει του παρ’ αύτώ Είσαγγελέως καταρτίζει τον πίνακα τών πραγματογνω
μόνων κατ’ ειδικότητας. Ό  πίναξ ούτος άνακοινοϋται υπό το 
άνακριτικούς υπαλλήλους.

δ) Πλάνη πραγματογνωμόνων.

-οϋ Είσαγγελέο.)ς εις τους

Οί ποαγματογνώμονες οντες μάρτυρες ιδιαιτέρας φύσεως ύπόκεινται εις τούς 
γενικούς παράγοντας τής πλάνης τοϋ μάρτυρος, ούς εξεθεσαμεν εις το υπο τίτλον 
«Μάρτυρες καί μαρτυρικαί πλάναι» άρθρον μας (Τεύχη Άστυν. Χρον. 74 και 75), 
άλλ’ εις ήσσονα βαθμόν. Παρά ταΰτα ουτοι ένίοτε συνεπείς ειδικών έκάστοτε λόγων 
καί αιτίων βεβαιοϋσι πράγματα ή γεγονότα δλως άνύπαρκτα ή έκ διαμέτρου άντί- 
θετα τών πραγματικών τοιούτων.

’Ενταύθα δεν είναι βεβαίως δυνατόν νά διαπραγματευθώμεν τά καθ’ έκαστα 
περιστατικά άτινα έξ άγαθοΰ συνειδότος οδηγούν τούς πραγματογνώμονας εις πάσης 
φύσεως πλάνας, άλλ’ απλώς θά άναφέρωμ,εν την κυριωτέραν ΐσως αιτίαν τής πλάνης 
τών μαρτύρων τούτων, ήτις είναι ή εξής:

Οί πραγματογνώμονες συνάγουσι τά συμπεράσματά των εκ τής επιστήμης 
ήν έμελέτησαν ή τής τέχνης ήν κατέχουσιν οίαν θεωρώσιν άλάνθαστον, λησμονοϋντες 
ότι ό ά.νθρο^πος άδιακόπως διώκει την έπιστημονικήν άλήθειαν, ήτις όμως έκφεύγει 
τών χειρών του άκριβώς όταν νομίση ότι συνέλαβε πλέον αυτήν καί εγνωρισε τα 
βαθύτερα αύτής μυστήρια.

Έ ξ όλων τών πραγματογνωμόνων ό ιατρός χρησιμοποιείται συχνώτερον καί 
τούτου τά πορίσματα δυσκολώτερον παντός ά.λλου πραγματογνωμονος δυναται τις 
νά άμφισβητήση καί μάλιστα έκεΐνα,άτινα συνδέονται μέ τήν διανοητικήν καταστασιν 
τού δράστου ενός εγκλήματος καί συνεπώς μέ τήν ποινικήν αύτοΰ εύθύνην. Εις τά έν 
λόγω ζητήματα κατά τό παρελθόν καί σήμερον δ ιατρός πραγματογνώμων άπέβαινε 
καί άποβαίνει ένίοτε ούσιώδης παράγων πλάνης καί μάλιστα, όταν ούτος στερείται 
τών ειδικών γνώσεων. 'Ωσαύτως άμέτρητοι είσίν οί παράγοντες πλάνης εις τας 
σχετικάς προς τάς προσβολάς τοίν ήθών πραγματογνωμοσύνας τών ιατρών. Τα 
ζητήματα ταΰτα είναι ίσως τά σπουδαιότερα καί λεπτότερα εκ τών ιατροδικαστικών 
τοιούτων, διότι έάν ό ιατρός καί δή 6 στερούμενος αρκετής πείρας άνευρη π.χ. παρα 
τ ιν ι κόρη φλεγμονήν τού κόλπου, δύναται νά έκλάβη ταύτην ώς ίχνη βιασμού κλπ.

Τό έ'ργον τού πραγματογνωμονος είναι ωσαύτως δυσχερές, όταν ούτος πρό
κειται νά προβή εις χημικάς άναλύσεις ή γραφολογικάς ερευνάς προς βεβαίωσιν 
ύπάρξεως δηλητηρίου καί ποιου, ή προς διαπίστωσιν πλαστογραφίας. Έν ενι λογω 
καί έν πάση περιπτώσει ή πλάνη δύναται νά έμφυλοχωρήση εις πάσαν και παντός 
πραγματογνώμονος έκθεσιν κατά τρόπον, ώστε τά έκ ταυτης αποτελέσματα να ώσιν 
λίαν δυσάρεστα ή καί τρομερά διά τούς κατηγορουμένους.

Προς άπόδειξιν τών θλιβερών έπιδράσεων τής έσφαλμένης πραγματογνωμο-
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σύνης έπί τής τύχης των κατηγορουμένων, θά ήδυνάμεθα νά παραθέσωμεν πλεΐστα 
δσα παραδείγματα έκ των παρ’ ήμϊν συμβεβηκότων, άλλα διά λόγους ευνόητους 
άρκούμεθα εις τήν μεταφοράν δύο λίαν χαρακτηριστικών τοιούτων έκ της ξένης 
βιβλιογραφίας:

1) Έ  εργάτρια Άδέλφα Bernard κατηγορήθη έπί έκθέσει τέκνου. Ό  ια
τροδικαστής διέταξεν ιατροδικαστικήν έξέτασιν τής κατηγορουμένης, καθ’ ήν 6 
ιατρός άπεφάνθη δτι άνεΰρεν ’ίχνη προσφάτου τοκετού, ούτινος μάλιστα ώς χρόνον 
ώρισε τήν 8ην 8/βρίου 1868. Έ πί τή βάσει τής πραγματογνωμοσύνης ταύτης τό 
δικαστήριον τού Vic κατεδίκασε τήν Bernard εις έξάμηνον φυλάκισιν. 'Η καταδι- 
κασθείσα δεν ήσκησεν έφεσιν, δύο δμως μήνας άργότερον αυτή έτεκεν αισίως έν 
ταϊς φυλακαΐς αρτιμελές βρέφος. Όθεν καθ’ ήν στιγμήν ό ιατρός πραγματογνώμων 
άπεφαίνετο δτι ή κατηγορουμένη ήτο λεχώ, αυτή ήτο έγκυος περίπου έξ μηνών. 
Κατόπιν των άνωτέρω ή δικαστική πλάνη ήτο προφανής, δι’ δ ή ύπόθεσις ήχθη 
ύπό τού παρ’ Έφέταις Εΐσαγγελέως ένώπιον τού Έφετείου τού Nancy (ή ποοθε- 
σμία προς έφεσιν δεν εϊχεν ακόμη έκπνεύσει), δπερ ήθώωσε τό θύμα τής πλάνης.

2) Έν τω χωρίω Ma.lon.nay (τού Κάτω Σηκουάνα) έζη ώριμός τις γυνή, 
ονομαζομένη Παυλίνα Druaux, διευθύντρια μικρού οινοπωλείου. Αύτη ζώσα έν 
διαρκή διχονοία μετά τού συζύγου της, κατείχετο άπό δλα τά δυνατά έλα'ττώματα 
καί ού μόνον άπετέλει άνευ ούδεμιάς αμφιβολίας τον καλύτερον πελάτην τού οινο
πωλείου της, αλλά καί συνελήφθη έπ’ αύτοφώρω μοιχευομένη παρ’ αυτού τού συζύ
γου της, όστις καί τήν έξεδίωξε άπό τον οίκον του, δεχθείς δμως πάλιν αυτήν τήν 
επομένην 7ην ’Απριλίου. Καί ιδού δτι τρεις ήμέρας κατόπιν, ήτοι τήν ΙΟην τού αύτού 
μηνός, ανευρίσκονται εις τήν οικίαν των συζύγων Druaux δύο πτώματα: τό πτώμα 
τού άδελφοΰ καί τό πτώμα τού συζύγου τής Παυλίνας.

'Υπό τούς ορούς τούτους δεν έβράδυνεν ή σύλληψις τής οίνοπώλιδος, εις ήν 
άπηγγέλθη κατηγορία έπί δηλητηριάσει τού τε συζύγου καί τού άδελφοΰ της. ’Α
μέσως κατόπιν διορίζονται πραγματογνώμονες, λαμβάνει χώραν αύτοψία, έξετάζονται 
χημικώς τά σπλάχνα καί ιδίως ό στόμαχος, τό ήπαρ, οί νεφροί καί τά έντερα των 
θυμάτων, καί οί ΐατροδικασταί άποφαίνονται ένώπιον τού δικαστηρίου δτι ό θάνατος 
προήλθεν έκ δηλητηριάσεως, χωρίς δμως νά δυνηθώσι νά προσδιωρίσωσι τό είδος 
τού ληφθέντος δηλητηρίου.

Ήτο άρκετόν τούτο όπως πεισθή τό ορκωτόν Δικαστήριον περί τής ένοχής τής 
κατηγορουμένης καί νά καταδικάση αύτήν εις ισόβια δεσμά.

Μετά τήν άνωτέρω καταδίκην, τό οίνοπωλεϊον τής δυστυχούς ένοικιάσθη 
παρα τώιν συζύγων Gauthier, οίτινες άπό των πρώτων ήδη ημερών, ήσθάνθησαν 
αδιαθεσίας καί σκοτοδίνας.’Ολίγας δέ ήμέρας κατόπιν, ήτοι κατά τον Μάΐον τού 
1888 ή σύζυγος τού Gauthier εύρέθη νεκρά έν αύτω τώ μαγειρεία) της. Τον Gauthier 
διεδέχθησαν οί σύζυγοι Debeaux άλλά καί πάλιν ή κυρία Debeaux εύρέθη ήμέραν 
τινά άναίσθητος κατά γής. Παρετήρησαν τότε δτι καί οί μέν καί οί δέ ύπέστησαν 
διαταράξεις όμοιας προς έκείνας, έκ των όποιων έπήλθεν ό θάνατος τών Druaux, 
καί δμως ή δυστυχής Παυλίνα εις ούδέν έπταισεν τήν φοράν ταύτην, άφοΰ εύρίσκετο 
εις τάς φυλακάς.

Τούτο έδωκεν άφορμήν εις τήν άποκάλυψιν τού μυστηρίου. Ό πραγματικός 
ένοχος τού έγκλήματος Druaux δεν ήτο ή ατυχής καταδικασθεϊσα, άλλ’ άπλού- 
στατα άσβεστοκάμινός τις γειτονεύουσα προς τό οίνοπωλεϊον τού θύματος τής πλά
νης. Έκ τής άσβεστοκαμίνου ταύτης έξήρχοντο καί διεχέοντο εις τον οίκον τών θυ
μάτων άναθυμιάσεις οξειδίου τού άνθρακος. Ούτως, έλλείψει προσεκτικής χημικής 
αναλυσεως τού αίματος τών θυμάτων, οί πραγματογνώμονες έγένοντο ή αιτία δι
καστικής πλάνης, ήτις ευτυχώς, δεν ύπήρξεν άνεπανόρθωτος. Ή  χήρα Druaux
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5. ’Εγκληματίκότης ανηλίκω ν.
Εις τό άλλο σκέλος εύρίσκεται ή εγκληματίκότης των ανηλίκων, διά την οποίαν 

κάθε πολιτισμένος άνθρωπος σοβαρώς ένδιαφέρεται. Σοβαρά προσπάθεια καταβάλ
λεται διά τήν πρόληψιν πυκνώσεως των τάξεων των έγκληματιών άπό παιδιά καί 
γενικώς άπό τήν νεολαία.

Ή  στατιστική τοΰ Υπουργείου ’Εσωτερικών είναι, όπως άμέσως πιο κάτω 
παρατίθεται, άνησυχητική.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΩΣ ΕΝΟΧΩΝ ΔΙΑ :
Κλοπήν : 1938 1947 1948 1949

'Ηλικίας κάτω τών 14 ετών 10.878 12.956 16.574 16.058
'Ηλικίας μεταξύ 14-17 ετών 8.876 9.196 11.076 10.018
'Ηλικίας μεταξύ 17-21 ετών 8.847 9.225 9.422 7.850

Σ ύ ν ο λ ο ν 28.601 31.377 37.072 33.926
Κλοπήν διά ρήξεως :

'Ηλικίας κάτω τών 14 ετών 4.006 6.518 7.696 6.385
'Ηλικίας μεταξύ 14-17 ετών 2.761 4.085 4.878 3.867
'Ηλικίας μεταξύ 17-21 ετών 1.388 3.216 3.573 2.802

Σύ ν ο λ ο ν 8.155 13.819 16.147 13.054

ηθωώθη, κατόπιν άναθεωρήσεως τής δίκης της καί δυνάμει τοΰ Νόμου τής 8 ’Ιου
νίου 1895, τής έδόθη άποζημίωσις τεσσαράκοντα χιλιάδων φράγκων.

Όθεν οί πραγματογνώμονες πλήν τών πολυτίμων υπηρεσιών, άς προσφέρουν, 
προσεφεραν κατα καιρούς γενναίαν εισφοράν εις τον μακρόν κατάλογον τών Δικα
στικών πλανών. Διά τον λόγον άκριβώς τούτον, ουτοι δέον νά μή παρασύρωνται 
εις τας παρατηρήσεις καί διαπιστώσεις των έκ τοΰ φλογεροΰ καί εύγενοΰς συναι
σθήματος τής παροχής τής βοήθειας των προς τήν Δικαιοσύνην καί νά μή λησμονώσι 
τους γνοιστους και βαθεΐς λόγους τοΰ μεγίστου τών σοφών: (("Εν οιδα δτι ούδέν οίδα». 
Οι δε ανακριτικοί υπάλληλοι δέον νά χωρούν εις τά ύψίστης σημασίας έργα -των, 
μετά μεγίστης περισκεψεως καί νά μή έπηρεάζωνται έκ τής φρασεολογίας καί τών 
τεχνικών όρων τών εκθέσεων πραγματογνωμοσύνης.
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’Απάτην
'Ηλικίας κάτω τών 14 έτών 26 25 32 31
'Ηλικίας μεταξύ 14—17 έτών 90 56 41 37
'Ηλικίας μεταξύ 17-21 έτών 179 124 126 155

Σ ύ ν ο λ ο ν 295 205 199 223
Σεξουαλικάς παραβάσεις :

'Ηλικίας κάτω τών 14 έτών 119 192 259 271
'Ηλικίας μεταξύ 14-17 έτών 356 387 480 500
'Ηλικίας μεταξύ 17-21 έτών 354 324 436 454

Σ ύ ν ο λ ο ν 829 903 1.175 •1.225
’Αδικήματα βίας κατά προσώπων :

'Ηλικίας κάτω τών 14 έτών 36 74 100 83
'Ηλικίας μεταξύ 14-17 έτών 80 97 131 139
'Ηλικίας μεταξύ 17-21 έτών 163 297 405 399

Σ ύ ν ο λ ο ν 279 468 636 621
’Από τούς «άποδεδειγμένης ένοχης» παραβάτας όλων των μικρότερων παρα

βάσεων (Σ.Μ. πταισμάτων) του 1949, τό 35 ο/ο είχον ηλικία κάτω των 17 ετών, 
ήτοι 40.340 ανήλικες, από τούς οποίους τό 77 ο/ο, ήτοι 30.140, ήσαν κορίτσια.

"Οπως καί τά σεξουαλικά έγκλήματα, ή έγκληματικότης των ανηλίκων δεν 
αποτελεί άστυνομικόν πρόβλημα. Οί νεαροί παραβάται συλλαμβάνονται μέ σχετική 
ευκολία καί ελάχιστοι διαφεύγουν άπό την αστυνομική «τσιμπίδα». Αυτός είναι 6 
λόγος των μεγάλων άριθμών τού προηγουμένου στατιστικού πίνακος. 'Η πρόληψις, 
όμως, τής έγκληματικότητος αυτής καίτοι είναι έργο τής ’Αστυνομίας, συνδέεται 
στενώς μέ τάς βιοτικάς συνθήκας καί μέ πληθώραν άλλων παραγόντων έξω άπό τήν 
αρμοδιότητα τής Αστυνομίας, παράγοντας πού αύτή είναι δύσκολο να έκμεταλλευθή 
διά νά έπιτύχη τό σκοπό της. Αί συμμορίαι (Gangs) των παιδιών διαδραματίζουν 
τον όλέθριον ρόλον των, (Σ.Μ. πρόκειται περί παιδικής συντροφιάς πού συγκεντρώ
νει τή σχολική καί εξωσχολική σχολάζουσα νεολαία μιας συνοικίας, πού κάτω άπό 
την κατεύθυνσι τού σκληροτέρου ή τών σκληροτέρων μεγαλυτέρων παιδιών—αρχη
γού—καί τήν έλλειψι κάθε κοινωνικής όργανώσεο^ς ή καταλλήλου άπασχολήσεως, 
μαθαίνουν ό,τι χειρότερο μπορεί νά φαντασθή κανείς καί τό κυριώτερον συνηθίζουν 
εις τήν αντικοινωνική διαβίωσι) εις τήν διάπραξιν πολλών έγκλημάτων. 'Όταν ή 
’Αστυνομία άντιληφθή τήν ΰπαρξι μιας τέτοιας συμμορίας, πού οδηγεί εις τά χείλη 
τής χαράδρας τού εγκλήματος, τήν διαλύει πριν νά ώριμάση καί δώση τούς εγκλημα
τικούς της καρπούς. Ά λλ’ ή διαχωριστική γραμμή μεταξύ τής εγκληματικής προ- 
θέσεως καί κακής κατευθύνσεως τών παιδιών είναι δύσκολος, άν όχι άδύνατος. Καί 
αί δύο δύνανται νά έχουν ως αποτέλεσμα τήν διάπραξιν εγκλήματος. Ό  κομπασμός 
και ή κενοδοξία τών άνηλίκων, ή έλλειψις στοιχειωδών ανέσεων εις τήν κατοικίαν 
των, ή άδυναμία έξασφαλίσεως μέσων ψυχαγωγίας καί παιχνιδιού, αί σωματικαί 
καί ψυχικαί άναπηρίαι, τό κάθε ένα άπ’ αύτά μπορεί νά προκαλέση τήν διάπραξι 
ώρισμένων έγκλημάτων. 'Όταν όμως διαπιστωθή ή αιτία, πολλά μπορεί νά γίνουν 
διά τήν πρόληψιν αυτών. Μία συζήτησι καί συμβουλή μέ τάκτ προς τούς γονείς, 
πολλας φοράς ύποβοηθεΐ περισσότερον άπό οίονδήποτε άλλο μέτρο. Καί αύτό διότι 
πολλοί ανήλικες έγκληματίαι προέρχονται άπό οικογένειας πού οί γονείς δεν άσκοΰν 
ή δεν ένδιαφέρονται ν’ άσκήσουν έλεγχον έπί τών παιδιών των.

Άλλ’ ή άντιμετώπισις τών σεξουαλικών παραβάσεων καί τής έγκληματικό
τητος τών άνηλίκων δέν άποτελοΰν άποκλειστικόν τομέα δράσεως τών γυναικών— 
αστυνομικών. Καί τούτο διότι οί δράσται τών πρώτο^ν είναι συνήθως άνδρες καί οί
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άνήλικοι έγκληματίαι είναι παιδιά ηλικίας μεταξύ 14—17 έτών, κατηγορίαι εγ
κληματιών πού άντιμετωπίζονται καλύτερα άπο άνδρας.

6. Γενικαί κατευθύνσεις διά τή ν  αποστολήν τω ν.

Αί γυναίκες—αστυνομικοί, είναι άναμφιβόλως, ίκανώτεραι ν’ άντιμετωπι- 
σουν άνήλικα κορίτσια, κάτω των 17 χρόνων, καί ν’ άνακρίνουν γυναίκας κάθε ηλι
κίας εις υποθέσεις σεξουαλικών παραβάσεων. Μέ βάσι αύτά πού άνεφέρθησαν, κατα
φαίνεται ότι καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται όχι άπο μεμονωμένη χρησι
μοποίησή άνδρών καί γυναικών άστυνομικών, άλλα άπο την συνδυασμένη ένεργεια 
αυτών. Το συμ.πέρασμα αύτο έχει εφαρμογή σέ κάθε πτυχή τοϋ άστυνομικοϋ έργου. 
Κάθε άνθρώπινο πρόβλημα έχει υποδοχή καί διά τήν άνδρική καί διά τήν γυναικεία 
«λαβίδα», ή μ’ άλλα λόγια, διά τήν πλήρη άντιμετώπισί του επιβάλλεται νά συνερ- 
γασθοΰν άνδρες καί γυναίκες. Καί έάν ύπάρχη ένα άδύνατο σημείο εις τό Βοεττανι- 
κον άστυνομικο σύστημα, αύτο είναι τό ότι δεν έχει καταβληθή επαρκώς προσοχή 
διά τον καθορισμόν τής προσφορωτέρας χρησιμοποιήσεως τών γυναικών άστυνο
μικών. Ή  όρθότης τοϋ συλλογισμού αύτοΰ καταφαίνεται άπο τ ’ άστυνομικά γεγο
νότα τών τελευταίων έτών, πού έπιβάλλουν τήν βελτίωσι τοϋ τροπου αντιμετωπι- 
σεώς των.

Εις τήν αρχή τής χρησιμοποιήσεως γυναικών εις τήν ’Αστυνομία έπεβλήθη 
ή ιδέα ότι ή κοινωνική μέριμνα ήτο τό κύριον έργον αυτών.'Η άποστολή τ<»ν συνιστατο 
εις τό νά βοηθούν ηθικώς τάς γυναίκας αί όποϊαι «έπαιρναν στραβό δρόμο» καί να 
προφυλάσσουν τάς νεαράς άπο κάθε είδους ενοχλήσεις. Εις τήν πραγματικότητα, 
όμως, μόνον εις περίπτωσιν παραβάσεως τών νόμων «περί προστασίας ανήλικων» 
δύναται ό άστυνομικός, άνδρας ή γυναίκα, νά παρέμβη. 'Η ’Αστυνομία δεν έχει τήν 
παραμικρά σχέσι μέ τό ηθικό επίπεδο τών άτόμων. Οί αστυνομικοί ποτέ δέν γίνονται 
κριταί πού νά κρίνουν τό τί ό πολίτης έπρεπε νά κάνη ή νά παράλειψη. Μένουν ψυ
χροί παρατηρηταί πού παρεμβαίνουν μόνον όταν, όπου καί όπως ό νόμος επιτάσσει. 
'Η μέθη, ή χαρτοπαιξία, ή μοιχεία—εκτός ώρισμένων εξαιρέσεων—δέν άποτελοϋν 
άδικήματα καί ή ’Αστυνομία δέν έπεμβαίνει, είμή μόνον εις τάς περιπτώσεις παρα
βάσεως τών νόμων.

’Επί πλέον οί άνήκοντες εις τήν ’Αστυνομίαν χρησιμοποιούν τήν πείραν πού 
άποκτοΰν διά νά δίδουν συμβουλάς προς τούς πολίτας. Αί συμβουλαί όμως αύταί 
πού ό άστυνομικός μπορεί νά δώση, σύμφωνα μέ ένα «χρυσοΰν κανόνα», πρεπει 
νά δίδωνται άποκλειστικώς καί μόνον όταν ζητούνται καί ποτέ άπο πρωτοβουλία των. 
'Ο μικρός τομεύς τής κοινωνικής μερίμνης, τον όποιον ή ’Αστυνομία καλύπτει, 
είναι σαφώς περιορισμένος εις τάς περιπτώσεις πού δέν καλύπτονται άπο Κρατι
κήν ή Φιλανθρωπικήν Όργάνωσιν ή εις τάς περιπτώσεις εκτάκτου άνάγκης, που 
άπαιτεΐται άμεσος δράσις. Αί άρισται σχέσεις πού έχουν άναπτυχθή μεταξύ ’Αστυ
νομίας καί κοινού τής Χώρας αύτης, θά έγένοντο παραχρήμα «χείρισται», άν ή ’Αστυ
νομία τηρούσε διάφορο στάσι καί «έχωνε παντού τή μύτη της» καί ήσχολεΐτο με 
υποθέσεις πού δέν τήν άφοροΰσαν.

Αί γυναίκες παρουσιάζονται εις τήν άστυνομικήν ιστορική σκηνή σ’ εποχή 
πού είναι πιο πολύ άπο άλλοτε άναγκαϊαι. ’Αποτελούν τον νέο παράγοντα πού ή κοι
νωνία—καί ή ’Αστυνομία, θεωρεί άπαραίτητον. Παρ’ ότι ή ’Αστυνομία πρέπει νά 
παραμείνη κυρίως εις τάς χεΐρας τών άνδρών, δέν υπάρχει ούτε ή παραμικρά άμφι- 
βολία ότι ή γυναίκα έχει ένα σοβαρό ρόλο, πού καθημερινώς αυξάνεται, νά δι$ςδρα- 
ματίση στη  προσπάθειά της.

(Συνεχίζεται)
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Νέε. Σύ πού μέρα-νύχτα άγωνίζεσαι γιά τή ζοοή σου, σύ πού ανεβαίνεις τον 
άνηφορικό δρόμο τού Γολγοθά γεμάτος όνειρα κ ι’ έλπίδες, σύ πού είσαι το λουλούδι, 
κι’ ή έλπίδα της ζωής, τράβα το δρόμο πού άκολούθησε κι’ ό Χριστός, μ.έ τή βεβαι
ότητα πώς όσο κι’ αν είναι τραχύς καί δύσκολος, το τέρμα του θάναι αύτό πού πραγ
ματικά ποθείς. Σύ είσαι το καμάρι όλων, σύ αντιπροσωπεύεις τά χρυσά νειάτα, σύ 
στολίζεις καί ομορφαίνεις τον άχαρι άγώνα τής βιοπάλης. Σύ είσαι το πολύτιμο 
διαμάντι, 6 άνεκτίμητος θησαυρός, φθάνει μόνον νά μείνης πιστός στις ηθικές καί. 
χριστιανικές σου άρχές, στις αρχές πού πήρες άπ’ τό σπίτι σου.

Προχώρα όλο καί πιο μπροστά, κλείσε τ ’ αύτιά σου σ’ ό,τι χυδαίο καί απαίσιο 
σου προσφέρει ή άνηθικότης. Μή πίνης άπ’ τό ποτήρι τής ξέφρενης κι’ ελκυστικής 
αμαρτίας οΰτε σταλαγματιά, γιατί τό περιεχόμενο είναι τόσο γλυκό πού θά σέ κάνη 
σκλάβο της. Δέν είσαι μηδαμινό κι’ άσήμαντο όν, οΰτε κανένα άπ’ τά σκουλήκια πού 
πατάμε. ’Έχεις μεγάλη άξια, έχεις ύψηλό προορισμό καί τρανή άποστολή. Είσαι ή 
χαραυγή τής ζοοής, τό λαμπρό άστέρι, τό φως στό σκοτάδι. Μή ξεχνάς όμως ότι ζής 
στήν πιο κρίσιμη ήλικία, ότι άπ’ τή δική σου πνευματική κατάρτισι θά κριθή τό μέλ
λον καί τής αύριανής δικής σου ζωής, περισσότερο δέ τής κοινωνίας μέσα στήν όποιαν 
ζής, καί τής Πατρίδος σου.

"Αν λοιπόν εσύ, σ’ αυτή την ωραία άλλά κ ι’ επικίνδυνη φάσι τής ζωής σου 
πάρης τό σωστό δρόμο, νάσαι βέβαιος πώς όλα θά πάνε καλά. "Αν όμως άδιαφορήσής 
καί πάρης τό στραβό δρόμο μή εκτιμώντας τήν πραγματική άξια τής ηλικίας σου,, 
όχι μόνο θά άποτύχης έσύ, όχι μόνο θά κλάψης κάποτε πικρά στά ερείπια τής ζωής σου, 
άλλά αύτή σου ή διαγωγή θάχη καί γιά άλλους θλιβερά άποτελέσματα.

Κύτταξε, φίλε μου, τί γίνεται γύρω σου σ’ αύτή τήν κοινωνία πού ζοΰμε. 
Παντού τά νειάτα δίνουν μιά ξεχωριστή ζωντάνια. Οί προσπάθειες όλων των ιθυ
νόντων στρέφονται προς τήν όσο τό δυνατό καλλίτερη διαπαιδαγώγησι τής νεότητος. 
Δέν άρκοΰν όμως αύτά. ’Από σένα τον ίδιον έξαρτάται κυρίως ή έπιτυχία των προ
σπαθειών αύτών. Σύ μπορείς νά άξιοποιήσης τά νειάτα σου, σύ μπορείς νά γίνης ό,τι. 
επιδιώκεις, φθάνει νά τό θελήσης. Στή θέλησί σου όμως αύτή πρέπει νάχης αχώριστο- 
σύντροφο καί φωτεινό συμπαραστάτη τ ή ν π ί σ τ ι  σ ο υ  σ τ ό  Θε  ό.Όσα γράμ
ματα κι’ άν μάθης, όσα διπλώματα κι’ άν πάρης, όσους βαθμούς στό επάγγελμά σου 
κι άν άποκτήσης όλα αύτά μπορεί νά σοΰ δώσουν τήν καλοπέραση μπορεί νά σέ οδη
γήσουν στά σαλόνια, μπορεί νά σέ στολίσουν μέ δάφνες καί παράσημα, δέν θά σοΰ 
δώσουν όμως τήν ψυχική γαλήνη πού μόνον ή πίστις στό Θεό χαρίζει.

Κάθησε λίγο σέ μιά ερημική γωνιά, κ ι’ έχε ι μόνος σου, μακρυά άπ’ τού κό
σμου την οχλοβοή, σκέψου ποιές είναι οί υποχρεώσεις σου. "Αν τώρα πού είσαι νέος 
έχης μυαλό καί βάλης γερά θεμέλια στό οικοδόμημά σου πού λέγεται ζωή, νάσαι. 
βέβαιος ότι καμμιά θύελλα, κανένας σεισμός δέ θά μπορέση νά γκρεμίση τό έργο 
σου. Μπορεί νά κλονισθή γιά λίγο, ποτέ όμως δέν θά γίνη ερείπια. Αύτά όμως τά 
γερά θεμέλια πού χρειάζεται ή ζωή σου, δέν είναι τίποτε άλλο άπό τά ήθικά κυρίως: 
εφόδιά σου.

Ό νέος είναι άληθινά τό χαμόγελο τής ζωής. Πρέπει όμως νά πάρη ώρισμένα 
αιώνιας άξίας έφόδια. Πρέπει νά πάρη τό βάπτισμα τού πυρός, όπως λέγεται, στό 
καμίνι τής ζωής, χωρίς νά καούν τά φτερά του. Οί άνθρωποι μοιάζουν μέ τά πουλιά.
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' Οπως εκείνα έχουν τά φτερά τους καί φτερουγίζουν στους αιθέρες έτσι κι’ εμείς 
έχουμε τα φτερά της ψυχής. Κι’ είναι αύτά τά φτερά τά ηθικά του άνθρώπου γνωρί
σματα, οι ηθικές του αρχές, τά ιδανικά τής Φυλής του.’’Αν τά πουλιά χάσουν τά φτε
ρά τους, είναι πλέον ανίκανα. Έ τσι κ ι’ ό άνθροοπος χωρίς ηθικό ψυχικό κόσμο, χωρίς 
ιδανικά, είναι χωρίς άξια, χωρίς περιεχόμενο.

> Αν λοιπον και σύ, φίλε μου, βαδίζης τό σωστό χριστιανικό δρόμο, άν πιστεύης 
στις αιώνιες ηθικές αξίες, μή σέ φοβίζη τίποτε. Τράβα πάντα μπροστά. 'Η νίκη θάναι 
δίκη σου. ϋεκινησες καποια μέρα απ’ τό χωριό σου μέ χίλια όνειρα.Άφησες τό φτωχό
σπιτο σ̂ου ίσως πολύ γρήγορα. Πόθησες μιά καλλίτερη ζωή. Θυμήσου γιά λίγο τή 
στιγμή του^ξενητεμοΰ σου. Κλαματα, ευχες, πολλές εύχές... Κάποιο καφτερό δάκρυ 
κύλησε στα ρυτιδωμένα μαγούλα των γονιών σου. Σου ευχήθηκαν νά πετύχης...
Αν ιωρα ζοΰν, τις ίδιες έχουν σκεψεις. Αν όμως πέθαναν, νάσαι βέβαιος πιυς οί 

ψυχές τους είναι πάντοτε κοντά σου... Αναβε κανένα κεράκι στη μνήμη τους. Θάναι 
το πιο μικρό δείγμα τής αΐωνίας σου άγάπης γ ι’ αύτούς...

f Τότε που ζοΰσες στο χωρίο ή στην πόλι, ακολουθούσες πιστά μερικές καλές 
συνήθειες των δικών σου. Πήγαινες τακτικά στην εκκλησία. ’Έκανες τό σταυρό σου 
στο ^φαγητό. Έβλεπες τον κληρικό μέ κάποιο σεβασμό. Ντρεπόσουν νά κυττάξης 
καταματα μια γυναίκα. Η ζωη σου κυλούσε μέσα σ’ ένα άπό χριστιανική πίστι άρω- 
ματισμενο περιβάλλον. Ποτέ σου δεν ειρωνεύθηκες τά θεία. ’Ήσουν αγνός, άδολος, 
καταδεκτικός άνθρωπος μέ ηθικές αρχές.

(Τα^σκηνικα^ όμως τώρα άλλαξαν. Βρέθηκες στην τρανή πολιτεία. Τό τρεμου- 
λιαστο φώς τής λαμπας του πετρελαίου, άντικατεστάθη μέ τό ήλεκτρικό. Τά καλντε
ρίμια του χωρίου σου, αντικατέστησαν οί ασφαλτοστρωμένοι δρόμοι. Κόσμ,ος εδώ 
πολυς.^ Ανδρες και γυναίκες σκοντάφτουν κάθε τόσο επάνω σου. Λάμπουν τά πάντα. 
Ζής σ ένα σωστό πανδαιμόνιο. Σ’ αυτή τήν άνθρωιποθάλασσα, στο πολύβοο κι’ άνο- 
μοιογενες πλήθος βρέθηκες κι’ εσύ τώρα. Ταχείς λίγο χαμ.ένα. Είσαι φοβισμένος. 
Δεν ξερεις τι να πρωτοθαυμασης γιατί δλα είναι τόσο όμορφα καί τά έμψυχα καί τά 
άψυχα.
, , Αλλά φίλε μου, όσο ωραία κ ι’ ελκυστική σου φαίνεται ή ζωή τής πόλεως, τόσο
επικίνδυνη κ ι’ ολέθρια είναι σαν ξεφύγης λίγο άπ’ τις αρχές σου. Εύκολα παρασύ- 
ρ^σαι οταν  ̂σβυσθή η φλόγα τής πιστεώς σου στά ήθικά καί αιώνια διδάγματα τής 
χριστιανικής θρησκείας. Σαν χάσης την ήθική σου προσωπικότητα, σαν κατηφορίσης 
σ .ον γλυστερο δρομο τής αμαρτίας, έσβυσε τότε καί γιά σένα ή άληθινή ζωή. Θά ζής 
σαν το̂  κτήνος, χωρίς κανένα σκοπό, ξένος προς τήν άληθινή άποστολή σου.

θεωρίες 
*Ότ 
μή

Γ ?  1 ------  ιη ν  ΐΛΛηυινη «π υσ τυΛ η σου.
' Οιαν αρχισης να βλεπης τις παληές σου καλές συνήθειες σαν ξεθωριασμένες 

, ιες^καί χαμένο καιρό, τότε δε μπορεί, αργά ή γρήγορα θά κυλισθής στο βούρκο. 
, ay αρχισης να ντρέπεσαι να κάνης τον σταυρό σου, ή κάνοντάς τον κυττας γύρω 

* σε βλ£~η κάνεις και σε χαρακτηρίση γιά όπισθοδρομικό, τότε σκοτεινό διαγρά
φεται και τό δικό σου μέλλον, αλλά καί τής Φυλής μας. Ά ν  ξεφύγης άπ’ τον ηθικό 

ρομο, αρχίζεις ν ακολουθής και συ πίστα κάθε τι το μοντέρνο. Συμμετέχεις σέ κάθε 
είδους εκδήλωσι χωρίς καμμιά προφύλαξι. Παρασύρεσαι όσο καί περισσότερο μακρυά 

τ°ν όρόμο τού Θεού. "Ολα τά πράγματα φαίνονται δύσκολα στήν άρχή. Έγινε--- πραγματα φαίνονται 
ή άρχή; πολύ γρήγορα θά βρεθής στο τέρμα.

εκκλησιάζεσαι η μάλλον θεωρείς υποτιμητικό νά βρεθής
r - r \ \  \ ’/nr /μ \ r Γζ „ .Τ '2.. 5 ' / __ ~ \ ·γ  % * , 1~ ~ L 1— ’  · u/ ς υ τ , ι μ , ν α  ρρεοης στον ιερό

χ“ Ρ° 01κ°υ τού^Θεοϋ, έφ’ όσον μπορείς τις ώρες αύτές τής άπασχολήσεώς σου 
να διάθεσης κάπου άλλου, ίσως πιο άποδοτικά. Κι όμως πόσο άπατάσαι. Μακρυά 
“π , την Εκκλησία καί τό Θεό, μόνον σκοτάδι υπάρχει. Ξεχνάς τήν παληά καλή σου 
ζωη, μεθφς απ’ τήν τωρινή, λησμονείς κ ι’ αύτούς τούς γονείς σου καμμιά φορά. 
^Βχασες εκείνο τον άγνό_ καί άδολο ψυχικό σου κόσμο. Γλυκαίνεσαι όλο καί πιο 

° 1 ̂  ομορφιές τής ξελογιαστρας ζωής, πίνεις λίγο-λίγο τό δηλητήριο πού
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Σάλπισμα
’Αγάπης

Ύ-ο χ. ΛΑΜΠΡΟΥ ΖΑΧΑΡΗ

Τον τελευταίο καιρό ακούστηκε ά/ιθ το Ραδιόφωνό ένα θερμό καί γεμάτο

φώνου την ώρα πού ό ομιλητής έστελνε μέ τα ερτσιανα κύματα τις υπέροχες αυτές 
φωτοβολίδες τής ψυχής του :

»
))σεως
«πήσαμε μέ τα προτερήματά του άλλα και με τα ελαττώματα του. Καί έκάναμε τό 
«παν για νά τον προστατεύσουμε καί δεχθήκαμε, πολλές φορές, άντί ολίγου δροσερού 
»ΰδατος, όξος καί χολήν, χωρίς όμως νά μειώσουμε τό βαθμό τής αγάπης μας. 
»Τό άντίνομο χέρι τό άφωπλίσαμε, άλλα δέν τό κόψαμε. Στον υβριστή μας έμειδιά- 
«σαμε καί τότε εκείνος μέ καλωσύνη ήρθε νά μάς ζητήση συγγνώμη καί νά γίνη 
«φίλος μας. Τον μικρό, τον πήραμε από τό χέρι καί μαζί του μιλήσαμε σαν παιδικοί 
«φίλοι καί μάς ακούσε. Καί στοϋ δολοφόνου ακόμη τή σκοτισμένη από τό έγκλημα 
«ψυχή μπορέσαμε νά μεταγγίσουμε μερικές σταγόνες άνθρώπινης άγάπης».

Τά ζωντανά καί ειλικρινή τούτα λόγια, βγαλμένα μέσα άπό μιά φλογερή καί 
πάσχουσα γιά τον άνθρωπο ψυχή, γέννησαν άμέσως τό αίσθημα τής αγωνίας στον 
■ακροατή, πού διψούσε νά μάθη ποιος νά ήταν ό μεγαλόψυχος αύτός άνθρωπος πού 
μιλούσε, έστελνε τό κήρυγμά του καί άρδευε πλούσια τις ψυχές. Ήταν μήπως καμμιά 
μεγάλη φυσιογνωμία τής ’Εκκλησίας μας, ήταν κανένας έμπνευσμένος πολιτικός, 
ένας μεγαλόπνοος θεολόγος ή κάποιος εκπαιδευτικός ρήτορας πού μιλούσε άπό κάποιο

αύριο θά σε κουρελιάση. Κι όλα αυτά γιατί έφυγες, άπ’ τό σωστό δρόμο. Πήρες τον 
εύκολώτερο δρόμο, τον κατήφορο. Δέν σοΰ άρεσε 6 άνήφορος. Σοΰ φάνηκε Γολγο
θάς. ’Έγινες άπιστος, ξέχασες τά όνειρα καί τις έλπίδες πού είχαν γιά σένα οί δικοί 
σου, σέρνεσαι εδώ κ ι’ εκεί τραυματισμένος θανάσιμα ψυχικά.

Νέε! Κράτησε γερή . τήν πίστι σου στο Θεό. Διατήρησε ακέραιο τον ήθικό 
χαρακτήρα σου. Βάδισε τον ανηφορικό δρόμο, όσο τραχύς κι’ αν είναι. Στην κορφή 
σέ περιμένει ό Σταυρός τού Γολγοθά. ’Εκεί θά βρής τή σωτηρία, την αληθινή εύτυ- 
χία, τήν αληθινή πρόοδο. Μακρυά άπ’ τό Θεό, θά είσαι ένα παράσιτο, επιζήμιο γιά 
όλους. Θά είσαι σαπρόφυτο πού θέλει ξερρίζωμα. Θά είσαι ή καλαμιά πού τή δέρνουν 
στον κάμπο όλοι οί άνεμοι. Μέ πίστι όμως στο Θεό καί γερές ήθικές άρχές, θά είσαι 
γρανίτης, ή κρηπίς τού μέλλοντος, 6 βράχος τής ζωής. Πίστευε λοιπόν στο Θεό. 
Αύτό είναι ιερό καθήκον καί γιά τό καλό τό δικό σου καί γιά τό καλό τής Φυλής μας.
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Πανεπιστημιακό βήμα προς τήν νεολαία ; Ποιος νά ήταν Προχωρώντας ό ίδιος 
στην ομιλία άποκάλυψε πιο κάτω τήν προσωπικότητά του. Ή ταν ένας ’Αστυνομικός 
Διευθυντής, πού μιλούσε στους μέλλοντες βαθμοφόρους τής ’Αστυνομίας Πόλεων 
καί κατέληγε : «Θά σάς εύχηθοΰμε μέ όλη μας τήν καρδιά νά μήν ύποστείλητε ποτέ 
))τή Σημαία τής αγάπης προς τό Λαό ό,τι δήποτε κ ι’ άν συμβή...».

Νά λοιπόν ! Δεν είναι μόνον ή ’Εκκλησία, πού περισσότερο άπό κάθε άλλη 
φορά, τούτη την εποχή ευαγγελίζεται τό ολόφωτο μήνυμ,α τής άγάπης, άλλά άπό 
παντού έκπέμπονται άστραπές παραινέσεως γιά τήν αγάπη προς τον πλησίον, μέσα 
στήν άναταραχή καί τήν άνησυχία τού σύγχρονου ανθρώπου, πού άγουνια περιώδινα 
κάτω άπό τή φοβέρα μιά.ς νέας πανανθρώπινης καταστροφής.

Ή  άγάπη είναι ό κρίνος τού Εύαγγελισμοΰ πού φυτρώνει μέσα άπό τά ερείπια, 
καί τούς καπνούς τού μίσους καί ημερεύει τήν εξαγριωμένη άνθρώπινη ψυχή. Μαλα
κώνει τη σκληρή καρδιά καί μά.ς άποκαλύπτει ωραίους δρόμους, έκεί πού πρώτα μάς 
έκύκλωνε τό σκοτάδι.

Ή  άγάπη πού ξεκίνησεν άπό τό στόμα τού ’Ιησού ώς ή Καινή Διδασκαλία καί. 
άστραψεν ώς συγγνώμη άπό τήν κορυφή τού Γολγοθα, είναι δ καλύτερος δρόμος πού 
εξασφαλίζει στον άνθρωπο τήν ενάρετη καί ευτυχισμένη ζωή. Τό σάλπισμα τούτο 
τής άγάπης, είναι ιδιαίτερα σήμερα καιρός νά έπικρατήση παντού ώς πραξις, ώς; 
έμβλημα καί ώς ιδέα, προς τήν οποίαν συγκλίνει καί ούσιαστικοποιεΐται όλη ή χρι
στιανική διδασκαλία.

’Εάν, λοιπόν, πονάμε τον άνθρωπο σάν θείο δημιούργημα, έχουμε χρέος νά 
ταχθούμε κοντά του, μέ τήν καρδιά μας γεμάτη άπό τον ανεξάντλητο πλούτο τής άγά
πης· καί νά τού προσφέρουμε άν μας έφταιξε τήν συγγνώμην, άν^ΰποφέρη τήν συμπό- 
νοια, δίνοντάς του άκόμη άν χρειαστή καί τή.ζωή μας ολάκερη προσφορά ιερή άπό τό 
δισκοπότηρο τής ψυχής μας.

'Ο Κύριος ειπεν: «Μείζονα αγάπην ταύτης ούδείς εχει, ινα τις τήν 
ψ υχήν αύτοΰ θή υπέρ των φ ίλ ω ν  αύτοΰ» (Ίωάνν. Κεφ. ΙΕ' § 13). "Ας'γίνη 
ή άγάπη μας μιά μεγάλη πυρκαϊά γιά νά κάψη όλα τά άγκάθια τού κακού καί νά φω
τίση τό δρόμο πού θά μάς όδηγήση προς τούς ορίζοντες μιάς ζωής άπαλλαγμένης 
άπό τή μούχλα καί τήν άποσύνθεση, πού απειλούν σήμερα νά εξαφανίσουν τήν άνθρω- 
πότητα. "Ας κάμουμε, λοιπόν, τήν ’Αγάπη πράξη στή ζωή μας κι’ όπως λέη γνωστή 
ποιήτρια, νά μήν άμαρτάνης, όταν μπορής νά άμαρτάνης καί νά μήν κάνης τό κακό, 
όταν μπορής νά τό κάνης, γιατί όποος ή ίδια προσθέτη άλλοΰ, ή Άγάπη προσεύχεται, 
ή Άγάπη άγρυπνα γιά όλους.



ΑΝΤΙΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΩΔΗΣ ΑΠΑΓΩΓΗ ΕΝΟΣ ΡΩΣΟΥ ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ 
ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΟΚΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΠΑΓΩΓΕΙΣ

(Έχ της έφημερίδος «Καθημερινή» τής 17-11-1955)

"Ενα πλήθος Ρώσων έξορίστων ήγωνίσθη μέ πέντε Ρώσους υπαλλήλους εις 
Ινα παρισινόν σιδηροδρομικού Σταθμόν διά να σωση ένα άτομον, τό όποιον, ώς λέ
γεται, ειχον άπαγάγει. Έ πί ήμίσειαν ώραν οί Ρώσοι υπάλληλοι καί ό κρατούμενός 
-των ειχον κλεισθή εις τον αστυνομικόν σταθμόν τού σταθμού τού Σάν Λαζάρ. Κα
τόπιν έφθασαν άστυνομικαί ενισχύσεις καί οί εξ άνδρες μετεφέρθησαν ύπό συνοδείαν 
■εις άναμένον αύτοκίνητον τής Σοβιετικής Πρεσβείας.

Ό άνθρωπος τον όποιο άπήγαγον είναι ό ’Αλέξανδρος Βλασσώφ, προϊστά
μενος Σοβιετικής αποστολής εις τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας. Ούτος καθηρέθη τού 
αξιώματος του καί άπεγυμνώθη των τιμητικών του διακρίσεων ύπό τής Μόσχας, 
μόλις έπέστρεψε μέ τό «Βασίλισσα Ελισάβετ)) την περασμένη εβδομάδα. Ή  έναν- 
-τίον του κατηγορία ήτο ότι έξετέλεσεν υπερβολικήν σπατάλην, χωρίς νά λάβη ύπ’ 
όψιν του τάς άνάγκας τού λαού.

Αί ταραχαί ήρχισαν μόλις έφθασε τό τραίνο άπό τό Χερβοΰργον. Δύο σωμα
τώδεις άνδρες έκράτουν τον Βλασσώφ άπό τούς βραχίονας. "Ενας άλλος Ρώσος προη
γείτο καί δύο άλλοι ήκολούθουν. Ρώσοι εξόριστοι έτριγύρισαν την ομάδα καί «ομί
λησαν προς τον Βλασσώφ εις την ρωσικήν. Ούτοι έζήτησαν συνέντευξιν άπό αύτόν, 
ότε ένας των φρουρών του είπεν: «Ό  κ. Βλασσώφ δεν έχει τίποτε νά σάς πή».

Τό πλήθος ήρχισε νά κραυγάζη καί νά συσφίγγη τον κλοιόν περί τον Βλασ
σώφ. Οί πέντε Ρώσοι υπάλληλοι ήνωσαν τάς χεΐρας καί έπροχώρησαν προς μίαν 
πλαγίαν είσοδον. "Ενας ηλικιωμένος λευκόθριξ μέ μπλέ κοστούμι επέταξε την λέ- 
ξιν «απαγωγή». Καί κατόπιν ήκούσθησαν γαλλιστί αί λέξεις : « ’Αστυνομία, βοή
θεια». Τό πλήθος ήρχισε νά τρέχη έδώ κ ι’ εκεί, ένω προσεπάθει νά έλευθερώση 
τον Βλασσώφ.

Τότε ένας άστυνομικός είσήγαγε τούς Ρώσους εις τον άστυνομικόν σταθμόν, 
όπου ό Βλασσώφ έκάθησεν άσθμαίνων εις ένα ξύλινον κάθισμα. Έρωτηθείς έάν ώδη- 
γεΐτο εις την Ρωσίαν διά τής βίας, έστριφογύρισε τό καπέλλο του εις τάς χέρια του 
καί είπε: «Είμαι πολύ εύτυχής πού θά επιστρέφω εις τήν χώραν μου».

Έν τώ μεταξύ μία μαύρη λιμουζίνα τής Σοβιετικής Πρεσβείας έστάθμευσε 
πλησίον τού σταθμού. 'Η ’Αστυνομία έσχημάτισε διπλήν σειράν έξω άπό τον σταθμόν 
ή, θύρα άνοιξε καί οί Ρώσοι έξήλθον μαζί μέ τόν Βλασσώφ.

Τρεις Ρώσοι έξόριστοι έφώναξαν: «Σταματήστε τό αύτοκίνητον» καί έτοπο- 
θετήθησαν προ τού αυτοκινήτου. Ά λλ ’ ή ’Αστυνομία τούς έξεδίωξε καί τό αύτοκί
νητον άνεχώρησε διά τήν Σοβιετικήν Πρεσβείαν.

’Ιδού καί ή συνέχεια ώς έγράφη εις τό φύλλον τής ιδίας έφημερίδος τής 18-
11-1955:

«...Ό  Ρώσος άρχιτέκτων κ. Βλάσσωφ εις συνέντευξιν του δοθεΐσαν εις τήν 
Ρωσικήν Πρεσβείαν, έν σχέσει μέ τά έπεισόδια τού εις τό Χερβούργον καί εις τόν 
Σταθμόν Σαί Λαζάρ τών Παρισίων, διεμαρτυρήθη διά τάς «προκλήσεις» τών όποιων 
έγένετο άντικείμενον καί έτόνισεν ότι αί Άστυνομικαί Άρχαί εις τό Χερβοΰργον έπέ- 
δειξαν άπέναντί του προκλητικήν συμπεριφοράν καί ότι άγνωστοι προσεπάθησαν 
νά τόν άπαγάγουν καί νά τόν εμφανίσουν ώς άρνούμενον νά έπιστρέψη εις τήν πα
τρίδα του. Άπέρριψε τήν προσφοράν, άλλα εις τόν Σιδηροδρομικόν σταθμόν Σαίν 
Λαζάρ έσημειώθη νέα πρόκλησις εις βάρος του καί όμάς «ληστών» άπεπειράθη νά 
τόν άποσπάση εκ τών φίλων του, άλλά διά ποιον λόγον έγιναν όλα αύτά καί ύπό 
ποιου διωργανώθησαν δέν γνωρίζει».

Εις έρώτησιν δημοσιογράφου ό κ. Βλασσώφ άπήντησεν, ότι τό πρόσφατον ρω-
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ΤΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΥΓΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ
•  Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΩΝ ΒΟΡΙΖΙΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΟΠΟΥ Η ΤΣΙΚΟΥΔΙΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ 
ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ·

Άναδημοσίευσις άπό την εφημερίδα
-----------------------------------  τδ «Βήμα» της 2 8 / 6 / 1 9 5 6 , --------------------------- —__

της ΜΑΡΙΑΣ ΑΜΑΡΙΩΤΟΥ

Στο «Βήμα», τής 27/6/56, ο χ. Έμμ. Μαθιουδάκης, μιλώντας γιά τά φονικά 
που γιναν στα Βορίζια, λέει: «Σ’ δλην αύτήν τήν υπόθεση κάτι φταίει».

Βέβαια κάτι φταίει, φοβούμαι μάλιστα πώς αυτό τό κάτι δεν είναι σημερινή 
αφορμή καί κακή παράδοση, είναι κάτι φοβερώτερο, καί πολύ έπικίνδυνο, μέ δύναμη 
γενοκτονική. Μέ ύπουλο, άλλα βέβαιο τρόπο καταστροφής.

Παίρνω άπό τήν άπολογία του Βεϊσάκη μερικές φράσεις—«Βήμα» τής 26/ 
6/56— «..."Ως τό βράδυ ήπιαμε 200 περίπου οκάδες κρασί. ’Αργότερα ήπιαμε καί 
τσικουδιά μέ τά νεροπότηρα... "Οπως ήμουν μεθυσμένος, μου ανέβηκε τό αίμα στο 
κεφάλι... Επι 27 ώρες πίναμε κρασί καί τσικουδιά έγώ καί ή παρέα μου».

Θα σάς φαίνεται απίστευτο νά πίνουν τόσες ώρες κρασί καί ρακί. Θά σάς 
φαίνεται κακό παραμύθι η αναζήτηση έλαφρυντικών πώς έπιναν ρακί μέ τά νερο
πότηρα ! Και όμως όχι. Δυστυχώς αύτά είναι άπό τις πιό συνηθισμένες καί τρομερές 
πραγματικότητες που συναντά κάνεις στα χωριά. Ούτε πίνει κανείς, άπό τή μιά 
μέρα ώς την άλλη, με το νεροπότηρο τό ρακί. Χρειάζεται πολύχρονη καί πολλών 
γενεών θητεία, και πολλών συντρόφων συμπαράσταση, γιά νά φτάσης στή ρακο- 
ποσια με το νεροπότηρο. 2 παρχουν καφενεία πού δέν έχουν πια κρασί, όπως άλ
λοτε, επειδή κανένας πια δεν κρασοπινει. Ρακοπινουν όμως αχόρταγα, ασυλλόγιστα, 
εγκληματικά. Παππούδες, πατερες, παιδιά κ ι’ έγγόνια, πίνουν σιγά-σιγά αύτόν διά-

σικον διαταγμα, το οποίον κατακρίνει τήν έν Μόσχα εργασίαν του, δέν άναφέρεται. 
εις τήν άποπομπήν του.

Έρωτηθείς έάν έξακολουθή νά παραμένη πρώτος άρχιτέκτων τής Μόσχας,, 
εδηλωσεν οτι̂  απηλλαγη τής θεσεως αυτής αφού προήχθη εις πρόεδρον τής Ρωσικής: 
’Ακαδημίας ’Αρχιτεκτονικής τον παρελθόντα Μάϊον.'

Αναφερομενος εις̂  την κριτικήν τής εν Μόσχα γενομένης έργασίας του, ό κ. 
Βλασσωφ ειπεν. « Η αρχιτεκτονική είναι ένα έξαιρετικώς πολύπλοκον πράγμα. 
Οι συνάδελφοί μου καί έγώ έδώσαμεν περισσοτέραν τού δέοντος προσοχήν εις τήν 
διακοσμητικήν πλευράν αυτής. Κατά τήν παρούσαν στιγμήν, ή προσπάθεια συγκεν- 
τροΰται επι απλουστερων καί πλέον οικονομικών κτιρίων.

Τούτο είναι απολύτως ορθον και το κυβερνητικόν διάταγμα είναι συντεταγμέ- 
νον κατά άπολύτως άμεμπτον τρόπον».

Ο κ. Βλασσωφ προσέθεσεν δτι τήν ημέραν κατά τήν οποίαν άνεχώρειέξ 'Ηνω
μένων^ Πολιτειών, ελαβεν , «ιδιωτικήν προσφοράν» δπως παραμείνη εκεί. «Είμαι, 
πατριώτης, είπεν, έχω καλήν οικογένειαν καί ένα μικρόν υιόν, τον’ όποιον ύπερα- 
γαπώ».

ν ^'α/τα τ° τέλος^τής συνεντεύξεως ό προϊστάμενος Ρώσος υπουργός Πόλεων 
και Χωρίων κ. Ζοζούλια, έδήλωσεν : «Είμεθα καταγανακτισμένοι έκ τών προκλή- 
σεων αι οποιαι ήρχισαν εις Χερβοΰργον καί συνεχίσθησαν εις τόν Σταθμόν Σαίν- 
Λαζαρ υπο ομαδος ληστών».
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φανό θάνατο, τον ρουφούν μέ το κρασοπότηρο, καί έδώ τον αδέιαζαν μέσα τους μέ 
το νεροπότηρο ολόκληρες 27 ώρες !

** *
Τί θέλουμε νά κάμη ένας άνθρωπος μέ τόσο δηλητήριο μέσα του· Τί άντοχή 

έχει to νευρικό του σύστημα στην καταπόνηση τής σκέψης; Ποιά δύναμη άπομένει 
στη βούληση του; ΙΙοιαν αυτοκυριαρχία, ποιάν έγκράτεια, ποιά ψυχραιμία μποοεί 
να δειξη ένας ψυχοφυσικός οργανισμός πού γεννήθηκε δηλητηριασμένος κ ι’ έξακο- 
λουθει να δηλητηριάζεται; Μενουν τά ένστικτα, χαλασμένα κι’ αύτά, για ν’ άπαντή- 
σουν αύτά στις αντιδράσεις. Είναι απίστευτη ή θανάτωση τού άνθρώπινου, μέ αύτόν 
τον ευωδιαστό Ιατανα που λάμπει κρουσταλλένιος στο ποτήρι καί στολίζεται μέ 
οιαμαντενιες φούσκες που οε σβήνουν, τα περίφημα ((ντουντούνια».

, Ν,αί’ ντουντούνια^κάνει το ρακί πού πίνεις, τόσο γνήσιο καί τόσο δυνατό είναι, 
/ι,αυεις όμως εσυ να είσαι γνήσιος καί δυνατός. Υπάρχουν άνθοωποι πού δυσκο
λεύεσαι να καταλαβης Sv είναι ή δέν είναι μεθυσμένοι. ’Επειδή τούς έγιναν πιά μό- 
νιμες οι ασταθείς κινήσεις τό αποχαυνωμένο βλέμμα, τό άποβλακωμένο ποόσωπο, 
η μπερδεμένη άρθρωση, η διανοητική όκνηρία, ή άβουλία, ή έλλειψη ήθικής αντί
στασης,  ̂ η πιο απλή κριτική ικανότητα. Κάνεις μιά συμφωνία μαζί τους, άλλα δέν 
είσαι βέβαιος ούτε άν θα τήν έκτελέσουν, ούτε αν τήν έκατάλαβαν. Τούς μένουν τό
σες αργές ώρες κάθε μέρα, που θά μπορούσαν νά κάνουν ολοι πεοιβόλια τά νωοά- 
φια τους καί κούκλα τό σπιτάκι τους. ’Αλλά δέ δουλεύει ή ψυχική τους όντότητα 
οσο χρειάζεται για να τα σκεφθοΰν, πολύ λιγώτερο για νά τά κάμουν. Ούτε καν πεονά 
απο το σκοτισμένο και σκοτωμένο τους μυαλό πώς ή ευημερία τού Γιάννη οφείλεται 
στο «m κανένας τους δε ρακοπίνει, ένω ό Θοδωρής, πού κακοπάει, πίνει πάππου 
κρος παππού. Ούτε τους πέρνα ποτέ άπό τή σκέψη πώς πολλές παρακρούσεις, πού 
παθαίνουν μερικοί, οφείλονται στον αλκοολισμό.
, , 'Η Δ» « “0σύνη θά κάμη τώρα τό χρέος της. ’Αλλά γιά πόσον καιρό θά τήν 
αφηση ήσυχη το ρακί;
, , ^ υΤ° π & ΖΙ ^  Χτυπγ)Θ|· ΚΓ όπως έχη χρειαστή γενεές γιά νά μάς φέρη

σ αυτό το καταντημα, όπως μάς απειλή επίμονα καί ύπουλα καί σίγουρα μέ τό' θά- 
νατο τού νευρικού μας συστήματος καί όλοκλήρου τού ψυχοφυσικού μας κόσμου, 
όπως μας ^οδηγη με ποσοστο 60 0/ο στήν παραφροσύνη, έτσι έπίμονα καί υπομο
νητικά και πολύπλευρα πρεπει καί νά πολεμηθή. Τό κήρυγμα στήν έκκλησία ή 
επιστημονική διαφώτιση, ή οργάνωση τής νεολαίας σέ συνδέσμους Φυσιολατρικούς 
και η χρησιμοποίηση της σέ έργα κοινωφελή, ή παροχή ψυχαγωγίας‘λιγώτερο έπι- 
κινδυνης στα αμελημένα^ μας εκείνα χωριά, ή έπιβάρυνση τής ποινής λόγω μέθης, 
μια αληθινη σταυροφορία αντιαλκοολική, σχετικές στατιστικές καί εικόνες ολ’ 
αυτα επίμονα καί αδιάκοπα καί ύπομονητικά, ίσως μιά μέρα νά βγάλουν τό νεροπό
τηρο απο τη μέση και να μικρύνουν τό καραφάκι τού ρακιού νά ξαναφέρουν τό κρασί 
στα καφενεία, κι αυτό μέ μέτρο, ώστε νά μήν ξεπερνά τήν εύφροσύνη καί νά μή 
φτανη ο δυστυχισμένος άνθρωπος στήν παράκρουση τόσων φόνων.



ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΑI ΔΙΑΤΑΓΑΙ
ΤΟΥ ΥΓΤ ΑΡ. 19 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΑΣΤΥΝ. ΠΟΛΕΩΝ

I. Διαταγή ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων ύπ ’ άριθ. 3289/126/1 από 12-3- 
1956 «περί δελτίου ατομικής καί οικογενειακής καταστάσεως» .

Ό ύπ’ άριθ. 19 Κανονισμός περί «διοικητικών εξετάσεων», έχει ώς γνωστόν συμπληρωθή 
διά της ύπ’ άριθ. 20941/126/1 άπό 10-10-45 διαταγής ήμών, εις την 6 παρ. δ’ αύτής άναγράφε- 
ται ή ρητή ύποχρέωσις τοϋ ένεργοϋντος την διοικητικήν έξέτασιν εις τό τέλος ταύτης νά προσαρ- 
ταται άπαραιτήτως δελτίον ατομικής καί οικογενειακής καταστάσεως, ώς επίσης καί άντίγραφον 
ποινολογίου τοϋ καθ’ ου ή άνάκρισις.

Σκοπός τοϋ δελτίου τούτου είναι ίνα ή προϊστάμενη ’Αρχή, ή όποια λαμβάνει την διοικητικήν 
έξέτασιν, ένημεροΰται γενικώς περί τοϋ ήθους, χαρακτήρος, συμπεριφοράς καί ύπηρεσιακής άπο- 
δόσεως τοϋ ύπό κρίσιν ύπαλλήλου, καθ’ δλην τήν έν τή ’Αστυνομία ύπηρεσίαν του.

Έν τούτοις εις τάς ύποβαλλομένας ήμϊν διοικητικάς εξετάσεις παρετηρήσαμεν, δτι άλλοτε 
μέν υποβάλλονται ατελή τοιαΰτα δελτία, άλλοτε δέ πόρρω άπέχοντα τής πραγματικότητος, ήτις 
απορρέει έκ τής μελέτης των διαδοχικών σημειώσεων, τοϋ ποινολογίου καί τοϋ αίτιολογικοϋ των 
ποινών τοϋ κρινομένου ύπαλλήλου.

Προς άρσιν πάσης μελλοντικής άνωμαλίας, καθορίζομεν έφ’ άπαξ τον τύπον τής καταρτί- 
σεως τοϋ δελτίου τούτου, ώς άκολούθοις :

ΔΕΛΤΙΟΝ

Ατομικής καί οικογενειακής καταστάσεως.

Έπώνυμον : καί όνομα
Πατρώνυμον :
Χρονολογία γεννήσεως : έφεδρος ή αστράτευτος
Τόπος καταγωγής :
Πρότερον επάγγελμα :
Πραμμ. Γνώσεις :
Ημερομηνία διορισμού εις τό Σώμα :
Οικογενειακή κατάστασις : Έγγαμος (άριθ. άδειας γάμου), τέκνα.
’Άγαμος: Οικογενειακά βάρη (ύπ’ αύτοϋ συντηρούμενα άτομα) καί ηλικία. Ποΰ διαμένει: (Εις 
Άστυν. Κατάστημα, εις οικίαν ιδιόκτητον ή έπί ένοικίω, μετά τ ίνω ν;)
~Ηθος καί χαρακτήρ :

Εις τό σημεϊον τοΰτο έπιθυμοΰμεν νά καταστήσωμεν προσεκτικούς τούς συντάσσοντας τό 
δελτίον τοΰτο, διότι ή περί τοϋ ήθους καί χαρακτήρος τοϋ ύπαλλήλου διατυπουμένη γνώμη πρέ
πει νά άνταποκρίνεται, κατά τό δυνατόν, πλήρως προς τήν πραγματικήν διαγωγήν τούτου, ήτις 
θά προκύπτη έκ τής προσωπικής άντιλήψεως τοϋ συντάσσοντος—τών πληροφοριών του παρά τοϋ 
τέως διοικητοΰ τοϋ ύπό κρίσιν—έφ’ όσον τό χρονικόν διάστημα τής διοικήσεώς του ύπήρξε βραχύ 
καί δέν ήδυνήθη νά έχη προσωπικήν γνώμην περί τούτου—έκ τοϋ όλου ποινολογίου του καί τών 
αίτιολογικών τών ποινών του.

Δέν δύναται νά νοηθή ό χαρακτηρισμός «καλός τό ήθος καί χαρακτήρα» ή «εργατικός καί 
αποδοτικός» καί έκ τής μελέτης τοϋ ποινολογίου άπεναντίας νά διαπιστοϋται ότι ό ύπό κρίσιν ύπάλ- 
ληλος έχει έπανειλημμένως τιμωρηθή δι’ άντιπειθαρχικήν διαγωγήν, δι’ άναξιοπρεπή διαγωγήν 
ή ότι ρέπει εις παραπτώματα παραμελήσεως καθήκοντος ή άδιαφορίας ή ότι είναι ύπότροπος ώρι- 
σμένων παραπτωμάτων, Si’ ά αί έπανειλημμέναι ποιναί εις ούδέν συνετέλεσαν, ώστε νά βελτιωθή 
οΰτος. Έ πί τοϋ σημείου τούτου καθιστώ προσεκτικούς πάντας τούς συντάκτας τών έν λόγω δελ
τίων, διότι τυχόν παράλειψις τής άκριβοϋς διατυπώσεως «τοϋ ήθους καί χαρακτήρος» δύναται 
εύλόγως νά θεωρηθή ώς συγκάλυψις τοϋ παραπτωματίου ή ώς μή προσεκτική καί έμιμελημένη 
εργασία.

Ό  ’Αρχηγός 
Ν. ΚΟΚΚΙΝΟΣ
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ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
—Παρητήθησαν τοϋ Άστυν. Σώματος : ό Άρχ/λαξ Καρανίκας Άθην. καί

οί άστυφ'/κες: Λεβεντάκος Νικ.,Τκερδιδάνης ή Γκερντιντάκης Δημ., Πάτσιος Κων., 
Διβριώτης Νικ.,. Ζάντοχος Κων., Δεληγιάννης Άναστ., Παππούς Ίωάν., Μπόνος 
Γεώργ., Μενάζης Χαρ., Μεταξάκης Ίωάν. καί Χανδρινός Σπυρίδων.

—Διεγράφησαν  ̂ τοϋ Άστυν. Σώματος: ό Άρχ/λαξ Τριβουρέας Σωτ., διά
λόγους πειθαρχίας καί ό άστυφ/λαξ Άγάθος Σπυρ., επίσης διά λόγους πειθαρχίας.

—Μετερρυθμίσθη ή υπό τοϋ Πειθαρχικού Συμβουλίου έπιβληθεΐσα ποινή τής 
οριστικής άπολύσεως εις τον άστ/κα Παπαγεωργίου Σωτ., εις τήν τοϋ προστίμου 
ενός μηνιαίου μισθού.:

*
jjj

ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
—Διά Β. Δ/τος άπενεμήθη εις τον Αστυνόμον Β' κ. Μπούραν Παΰλον, τό 

παράσημον τοϋ Χρυσοΰ Σταυροΰ τοϋ Β. Τάγματος τοϋ Φοίνικος μετά ξιφών, ως 
ύπηρετήσαντα καί διακριθέντα κατά τον πόλεμον 1940—1941.

Όμοίως εις τον αυτόν Αστυνόμον, διά Δ/γής 'Υπουργείου Εθνικής Άμύνης, 
άπενεμήθη τό Αναμνηστικόν Μετάλλιον ’Εθνικής Αντιστάσεως.

—Διά Δ/γής τοϋ 'Υπουργείου ’Εθνικής Άμύνης, άπενεμήθη εις τον Α στυ
νόμον Β' κ. Χούτην Κων/νον, τό Αναμνηστικόν Μετάλλιον Εθνικής ’Αντιστάσεως.

—Ίπ ό  τοϋ κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών έχορηγήθησαν αί άκόλουθοι άμοιβαί 
εις τούς κατωτέρω άστυνομικούς υπαλλήλους :

°0 Έ π α ι ν ο ς  εις τούς : 1) Άστυν. Δ/ντήν Β' κ. Ψαρραν Θωμάν, Άστυν. 
Α κ. Λαμπουραν Άλέξ., Αστυνόμους Β' κ.κ. Νίκαν Θεμ., Παπαμιχαήλ Κλεομ. καί 
Παναγιωτόπουλον Νικ., Ύπαστυν. Α' κ. Καλαϊτζάκην Τρύφωνα, άρχ/κας Μιχε- 
λουδάκην Κυρ., Δρακόπουλον Γεώργ., Λουκάκον Παν., Γεωργόπουλον Δημ., Πα
παναστασίου Βασ., Πουρήν Ίωάν. καί Άμώνην Κων. καί άστ/κας Γραμματικόν 
Γεώργ., Αύγουστήν Λέων., Πλέσσαν Ίωάν., Γεωργακόπουλον Ίωάν., Γεωργακό- 
πουλον Κων., Καλογερόπουλον Νικ., Καλαντζήν Άπόστ., Τσαποκίδην Γεώργ., 
Πορετσανον Καν., Πουλημένον Σωτ., Δρέν Δημ., Κόκκινον Ίωάν., Τάγκαλον Ίωάν., 
Παπανδρικοπουλον Χρ., Βελαωραν Παν., Σταθακοπουλον Άνδρ., Στεφανόπουλον 
Χρ., Κατσιμπήτρην Ά γ ., Παπακωνσταντίνου Στέφ., Παπασπυρόπουλον Ίούάν., 
’Εμμανουήλ Νικ., Μόρφην Ά ν., Ζάγκον Γεώργ., Τσιφτήν Οίκ., Καράγιαννην Χρ., 
Κινόπουλον Βασ., Γαλανόπουλον Δημ., Κρεμμύδαν Ίωάν., Κωνσταντόπουλον Άθ. 
καί Θεοδωρογιώργην Κων., διότι συνέβαλον εις τήν διάσωσιν κινδυνευόντων άτόμων 
καί περιουσιακών αντικειμένων κατά τάς πλημμύρας τής 1/2/56, 2) Άστυν. Α' κ.
Λ  f/ ft r / V  Α \ Γ  7 r n n V r r ' r r / n  < τ ν ί/ -  e Ύ * τ γ -λ  e· ST t  Λ/ ^  Ί - Ι Α / Ί μ  Λ —, ,  , Ά . .    „εωργ., διότι, ως προϊστάμενος τής 'Υπηρεσίας ’Ηθών καί Λεσχών, κατηύ- 
θυνεν έπιδεξίως καί μεθοδικώς τούς υφισταμένους του, συντελέσας οΰτο:> εις τήν άνα- 
καλυψιν παράνομους λειτουργούσης μυστικής ρουλέττας, κατάσχεσιν τών πειστη
ρίων καί σύλληψιν τών δραστών καί 3 ) 'Υπαστυν. Α' κ. Κανελλόπουλον Χαρ.,'Υπαστυν. 
Β' κ. Τασιόπουλον Σάββαν καί άστ/κας Νικολόπουλον Άπόστ. καί Ράπτην Άλέξ., 
διότι ουτοι, έργασθέντες μετά προθυμίας καί ζήλου συνετέλεσαν εις τήν επιτυχή
εκβασιν σοβαρωτάτης ύποθέσεως.

β ) '1 λ ι κ ή ά μ ο ι β ή κ α ί  έ π α ι ν ο ς  εις τούς

τήν επιτυχή 

1) Ύπαστυν. Α'
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κ. Μπενέτον Κων. καί άστ/κας : Τσαλιαγκον Κυρ., Κορδοπατην Δημ. και Δελαπορ- 
ταν Σπυρ., διότι οΰτοι, έργασθέντες μετ’ εξαιρετικού ζήλου, υπομονής καί μεθο
δικότατος, πολύ δέ πέραν των κεκανονισμενων ωρων, επετυχον την ανακαλυψιν και. 
σύλληψιν δραστών σοβαρωτάτου αδικήματος και 2) Άρχ/κα Χριστοπουλον Παν. και 
άστ/κας: Μπερτσιαν Παν., Καραγιάννην Χαρ., Βαλτσήν Ασημ., Τσιοταν Βασιλ.,. 
Ταρράν Άναστ.,» Ρουμελιώτην Ά λέξ ., Καλαφάτην Νικ., Λάγιον Μιλτ., Άδρασκέ- 
λαν Γεώργ. καί Φωτεινόπουλον Σπυρ., διότι ούτοι, μετεφερον κατα τας πλημμύρας 
της 1 /2/56—έπί των ώμων των ύπερεκατόν κινδυνεύοντα άτομα, έπιδειξάμενοι. 
άπαράμιλλον θάρρος, άλτρουϊσμόν καί αύτοθυσίαν.

*
*  *

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
—Ζωντανή, διδακτική, εύχάριστη, σφιχτοδεμένη, πλούσια, γαλάζια ή εκπομπή 

τής ’Αστυνομίας Πόλεων συνεχίζει μέ μεγάλη επιτυχία τά καλλιτεχνικά προγράμ
ματα. της, άφοΰ πια έπεβλήθη ώς ή καλύτερη ραδιοφωνική εκπομπή τής Ελλάδος..

*
—Το πρόγραμμα τής 21/11/56 γνώρισε μια θαυμαστή έπιτυχία καί προκά- 

λεσε τά πιο ένθουσιώδη σχόλια του κοινού.
Σέ άψογο λογοτεχνικό στύλ, μέ όμορφα σκίτσα άπ’ τή ζωή τής ’Αθήνας καί. 

τή χειμωνιάτικη φύση, μέ γλυκά τραγούδια, καί άπαλή μουσική υπόκρουση απο 
γνωστές κινηματογραφικές έπιτυχίες, είχε συγχρόνως καί δυο άφθάστου ώραιοτητος 
καί έξαιρετικής σημασίας καλλιτεχνικές έπιτυχίες. Στο πρόγραμμα δηλαδή αύτό 
τραγούδησε, γιά πρώτη φορά στον κόσμο, ή Σοφία Λώρεν τό Ελληνικό τραγούδι: 
«Τί είναι αύτό πού τό λένε άγάπη», καί. έδωσε, κατ’ άποκλειστικότητα προς τήν 
άστυνομική έκπομπή, μιά μακρά καί ενδιαφέρουσα συνέντευξη, ό ίταλός Καθηγητής 
Πανεπιστημίου καί διαπρεπής δημοσιογράφος κ. Φράνκο Φαράνο.

Στο πρόγραμμα αύτό έλαβαν μέρος: ό Τώνης Μαρούδας, ό Νάσος Πατέτσος,. 
ή Έλίζα Μαρέλι, ό Κορώνης, ό Φίλανδρος καί ό δόκιμος Άρχιφύλαξ Μάνθος 
Φελώνης, στα δημοτικά τραγούδια.

*
—Τό πρόγραμμα τής 28/11/56, άνοιξε μέ τήν ορχήστρα Μαντοβάνι καί μέ 

ρωμαντικές λογοτεχνικές εικόνες άπ’ τή ζωή, κι’ έκλεισε μέ γλυκειά ισπανική μου
σική καί διδακτικές υποδείξεις προς τό κοινό. Στο πρόγραμμα αύτό προσετέθη μιά 
άκόμα μεγάλη έπιτυχία τής έκπομπής τής ’Αστυνομίας. Μετεδόθη δηλαδή, κατ’ 
άποκλειστικότητα, καλλιτεχνική συνέντευξη των ίταλών καλλιτεχνών πού ήρθαν 
στήν 'Ελλάδα γιά τήν έβδομάδα του ’Ιταλικού Κινηματογράφου.

’Έτσι, μετά άπό ένα μικρό, πρόλογο τού ’Αντιπροσώπου τής αΟύνιτάλια» 
κ. Έμμ. Νικολαρεΐζη, ώμίλησαν ό ’Αρχηγός τής ’Αποστολής κ. Μποττζίνι, ή Ροσ- 
σάνα Ποντεστά, ή Μανταλένα Φίσσερ, ή Άντονέλλα Λουάντι, ή Κόμησσα Κλάρα. 
Καλαμάϊ καί ή Συλβάνα Παμπανίνι. Πρέπει νά σημειωθή ιδιαιτέρως ότι ή Άντο- 
νέλλα Λουάντι, μίλησε Ελληνικά. Στο πρόγραμμα αύτό μετεδόθησαν ιταλικές καν- 
σονέττες, καί Σικελιανές μελωδίες.

’Επίσης έλαβε μέρος ολόκληρη ή όνομαστή χορωδία κοριτσιών A—ΚΑΠΕΛΑ, 
τής Θάλειας Βυζαντίου. (Α' Βραβεΐον διεθνούς διαγωνισμού Ρώμης 1953) μέ 
τραγούδια τού 16ου αίώνος.

(Κείμενα, έπιμέλεια, τεχνική έπίβλεψις, ραδιοσκηνοθεσία, μαγνητοφωνή
σεις συνεντεύξειυν : 'Υπηρεσίας Ραδιοφωνικών ’Εκπομπών ’Αστυνομικής Σχολής. 
Τεχνική βοήθεια: Γιάννη Πορετσάνου. Συμμετέχει πάντα .6 Γιώργος Ντόΰμας. 
Τά προγράμματα παρουσιάζει ό Άρχιφύλαξ Σπύρος Πηλός).
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Στιγμές άπ’ τή ζωή μας, ύπο κ. Μάνδαλου Ίωάν., δοκ. άστυφύλακος.. 3806
’Ακούσιοι παραβάτες, ύπο κ. Χαρ. Σταμάτη, άρχ/κος...........................  3811
Εμείς κι ο κοσμος. ύπο κ. Ίωάννου Ράϊκου, 'Τπαστυνόμου Β’................ 3860
Αθάνατες σελίδες τού 18 2 1 , ύπο κ. Μπουρίκα Παναγ., άστυφύλακος... 3897

Κυνηγώντας την ευτυχ ία , ύπο κ. Ίωάν. Ράϊκου, Τπαστυνόμου Β'.........  3900
"Ενα βήμα... Μια ζωή... ένα ιδανικό, ύπο κ. Στυλ. Λάγιου, δοκ. άστυφ. 3902 
Απο τις ώρες τής μελετης, ύπο κ. Ίωάν. Μάνδαλου, δοκ. άστυφύλακος 3964 

Τό τάμα τού "Αη-Δημήτρη (Χριστιανική νουβέλλα), ύπο Νίνας Γεωργίου. 4021
Ζωντανό μπουρλοτο, ύπο κ. Παναγ. Μπουρίκα, άστ/κος........................  4046
Χασίς (βάδιζα προς τον άλλο κόσμο καί γύρισα στή ζω ή),ΰπύ κ.

Πέτρου Δεληγιάννη, άστ/κος...............................................................  4096
Στοχασμοί, ύπο κ. .Χαρ. Σταμάτη, άρχιφύλακος........................................ 4141
Ας γνωρίζουν οι λαοί, ύπο κ. Διονυσ. ΓΙαπαδοπούλου, άστυφύλακος.... 4144

Σκίτσα ’Αστυνομικής Σχολής, ύπο κ. Ίωάν. Μάνδαλου, δοκ. άστυφ......  4146
Νεότης καί πίστις στό θεό , ύπο κ. I. Ράϊκου, Τπαστυνόμου Β '  4183

Ημερολόγιου τής ’ Αστυνομίας
Αξ/κός 'Υπηρεσίας 22—6, ύπο κ. Ίωάννου Ράϊκου, Τπαστυνόμου Β' .. 4093

Σημειώσεις ενός Δοκίμου Ά ρχιφ ύλακος
Τπό δοκίμου' Άρχ/κος κ. Σπ. Πηλού :

'Ο Χ ειμώ νας...Ή  Σ χολή... Κ ι’ ’Ε μ ε ίς ..............................................  3090
Μιά εκπαιδευτική εκδρομή στό Μαραθώνα ........................................ 3138
'Η γιορτή τής Βασιλόπιττας ..........................  ........................................ 3225
Μερικά Σχολικά στιγμιότυπα .......................  ......................................  3284
« Εμείς... ’Ε σείς... Οί Κ α λλ ιτέχ να ι— καί τό Κ αρναβάλι»........  3379
« Συγκρούσεις. . . » ......................................................................................  3429
« ; · -Πάσχα στή Σχολή . . .»  ......................................................................  3519
Σάν Μνημόσυνο .........................................................................................  3572
Λίγο πριν άπό τήν ορκωμοσία μ ας........................................................  3669
Τελετή ορκωμοσίας νέων 'Υπαστυνόμων κα ί Ά ρ χ ιφ υ λ ά κ ω ν ........  3708

Ημερολόγιου Άστυφ ύλακος
Μεγάλη Παρασκευή................................................................................... 3463

’ Εκθέσεις ’ Ιδεών
’Ήν άναγκασθής κινδυνευσαι, έροΰ τεθνάναι μάλλον καλώς ή ζήν

αισχρώς, ύπο κ. Ίωάννου Ράϊκου, δοκ. Τπαστυνόμου .................. 3234
Οί γονείς μας κΓ έμεΐς, ύπο κ. Ίωάννου Ράϊκου, δοκ. Τπαστυνόμου... 3427 
Εϊ καί σφόδρα άλγεΐς, μηδέν ήρεθισμένος πράξης προπετώς, ύπο

κ. Ίωάννου Ράϊκου, δοκίμου Τπαστυνόμου...................................... 3470
Μή φθονήτε τούς πρωτεύοντας άλλ ’ άμιλλάσθε αύτοΐς, ύπο κ. Ίωάν

νου Ράϊκου, δοκ. 'Τπαστυνόμου........................................................  3621
Ή σοφία, ή άγνοια καί ή ήμιμάθεια, ύπο κ. Κ. Νιάσκου, Τπαστυν. Β' 3760

Ποίησις
Ωσαννα εν τοϊς υψ ιστο ις, ύπο κ. Κωνστ. Νιάσκου, δοκ. Τπαστυνόμου. 3077
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Στη Σημαία μας, ύπδ Νίνας Γεωργίου .....................................................  3345
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'Ο κρυφός τάφος τών ήρώων μας Καραολή καί Δημητρίου, ύπό Β.Ι.Π. 3571
'Η Κύπρος μας, ύπδ κ. Σωσιπάτρου Πολίτη, άστυφύλακος ..................... 3582
Πίσω άπό τή γρίλλια την κλειστή , ύπδ Νίνας Γεωργίου....................  3630
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ΚΓ όμως Ελλάδα μου, ύπδ Νίνας Γεωργίου...........................................  4026
'Ο άστυφύλαξ, ύπδ κ. Στεφάνου Σοφ. Θεοδότου ..................................... 4132

Λαογραφία
"Ενα μοναστήρι πούσβυσε, ύπδ κ. Π. Παπαρρηγοπούλου, 'Υπαστυν. Α'. 3176
'Ο ’ Ιούνιος, ύπδ κ. Π. Παπαρρηγοπούλου, 'Υπαστυνόμου Α'.................  3606
Ό  κλήδονας, ύπδ κ. Δημ. Σκούζε ............................................................  3664
Δροσοπηγές, ύπδ κ. Π. Παπαρρηγοπούλου, 'Υπαστυνόμου Α'.................  3804
Κέρκυρα τό μαγευτικό νησί, ύπδ κ. Π. Παπαρρηγοπούλου, 'Υπαστυν. Α'. 3864
X IV . ΨΥΧΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
Ή υστερία τής τζαζ .............................  ................................................. 3181
Ψ υχοφυσιολογικαί έ'ρευναι, ύπδ κ. ’Αγγέλου Τανάγρα, Προέδρου Εται

ρίας Ψυχικών Ερευνών
'Ο ψυχοδυναμισμός εις τά ζώα............................................................  3056
Τηλεπάθεια πτηνών καί σκύλων .........................................................  3115
Διάφοροι μορφαί τηλεπάθειας .............................................................. 3156
Τί είναι τηλεπαθητική ύποβολή .........................................................  3202
Τηλεπάθειαι μεταξύ νοσηρών έγκεφάλων ............................................ 3255
Ό συμβολισμός στην τηλεπάθεια.........................................................  3301
Τηλεπάθεια καί ψευδαίσθησις ............................................................  3366
Διόρασις καί ραβδοσκοπία ................................................................  3440
Μετάθεσις τών αισθήσεων ............................................   3563
'Η «σταχτιά σκιά» πού συμβολίζει τδν θάνατόν μας...........................  3591
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Τί διαφέρει ή διόρασις άπδ τήν τηλεπάθειαν........................................  3735
Τά περίεργα τής διοράσεως...................................................................  3950
'Η ύποβολή καί ή δύναμίς της...............................................................  4008

X V . ΓΕΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ
'Η άποστολή το ΰ ’Αξ/κοΰ τής ’Α στυνομ ίας, ύπδ κ. Νικ. Κίννα, τ. Α ρ

χηγού Αστυνομίας Πόλεων...................................................................  3060
Τό πνεύμα τού Ο.Η.Ε. ύπδ κ. Νικ. Ρουμανά, άστυφύλακος.....................  3070
'Η άνά τούς αιώνας μεταχείρισις τώ ν  νεκρών, ύπδ κ. Γρηγ. Κάτσα, τ. _

Καθηγητοΰ τής ’Ιατροδικαστικής ................................................ 3195, 3250
'Η μεταχείρισις τών νεκρών προς διδακτικούς σκοπούς, ύπδ κ. Γρη-

γορίου Κάτσα, τ. Καθηγητοΰ τής ’Ιατροδικαστικής .................. 3496, 3565
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κατάταξιν ύποψηφίων αστυφυλάκων»............................................................ 3914
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1) ύπ’ άριθ. 19 «περί διοικητικών ανακρίσεων» καί 2) ύπ’ άριθ. 36 «περί
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1956 ............................................................................................. '.......... ...............  3098
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Έ τει 1956...................................................................................................'........ '. 3099
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προς τά Σώματα ’Ασφαλείας έπί τώ Νέω ’Έτει 1956............................  3100
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Με τή Σχολή Ά ρχιφυλάκω ν στούς Δ ελφούς, ύπό κ. Σπ. Πηλού.......  3476
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Ραδιοφωνικές εκπομπές Ά σ τυ ν . Π όλεων, ύπό κ. Σπ. Πηλού, άρχι-
, φύλακος. ....... .̂............ . . . . ._ . ............................ 3807, 3961, 4054, 4101, 4148
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υπο κ. Σπ. Πηλού, άρχιφύλακος ................................................
Προσκύνημα στούς Δελφούς, ύπό κ. Νικ. Αρχιμανδρίτου,' ’Αστυν.

Δ/ντοΰ Α '.....................................................................
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’Εκδρομή εις Σούνιον..............................................
Σκίτσα Αστυνομικής Σχολής, ύπό κ. Ί ω . Μάνδαλομ,'δοκ'.'άστ/'κοςϊ
X X . ΑΝΕΚΔΟΤΑ

3904

3697

4010
4110
4146

Ανέκδοτο από τό παραπέτασμα 
Εν ριπή οφθαλμού, άναδημοσίευσις 

11-2-55....................
ιών «Στρατιωτικών Νέων» τι

Ο παράδεισος, εφημερίς « ’Απογευματινή»
XX I. ΕΠΕΤΕΙΟΙ—ΕΥΧΑΙ—ΠΕΝΘΗ
<2 ^  Μαρτίου ^ 2 1 ,  ύπό κ. Κ. Νιάσκου δοκ. 'Υπαστυνόμου .................
Η 25η Μαρτίου 1821—’Ελευθερία ή Θάνατος, ύπό κ. Νικ. ’Αρχιμαν

δρίτου Αστυνομικού Δ/ντοΰ Α '..........................
Εύχαί τώ ν «Α στυνομικώ ν Χ ρονικών» προς τήν Α.Β/Ϋ. Διάδοχον 

Κωνσταντίνον έπί τή έπετείω  τής όνομαστικής Του εορτής..

3069

3191
3640

3326

3339

3530>
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Μήνυμα τής κ. Ελεονωρας Ρούσβελτ επί τή έπετείω τής Άνεζαρτγ)-
σίας τής Ε λλάδος............................................  ‘ r

Εύχαί του ’Αστυνομικού^Σώματος προς τήν Α.Μ. τόν Βασιλέα τών  
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Δυο φίλοι τής ’Αστυνομίας ( ’ Ιωάννης Τριανταφύλλης — Μίκα
Σκούζε) (Πένθη) .....................................................................

Νίκος Κούτρας, ( Πένθη) .......................................................................................
Πίνδος 1940 41 , ύπδ κ. Νικ. ’Αρχιμανδρίτου, Άστυν. Δ/ντοΰ Α '.............
XXII. ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

Επιστολαι καί κρίσεις διά τό περιοδικόν
Επιστολή κ. Στεφάνου Βασιλοπούλου Γυμνασιάρχου, τ. Δ/ντοϋ 

Μέσης Εκπαιδευσεως παρά τω 'Υπουργείο Παιδείας.
Επιστολή Νίνας Γεωργίου, πρός τήν Δ )νσιν'τοΰ Περιοδικού. . . .
Επιστολή κ. Ιωάννου Παπαγιάννη , Δημοδιδασκάλου.............................
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Επιστολή του Προέδρου τής Σκοπευτικής 'Ομοσπονδίας τής Ελλάδος 
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Επιστολή τού Δ)ντοϋ τοϋ Βασιλικού ’Εθνικού 'Ιδρύματος κ. Νι’κ. 

Νερηπρός τον κ . Δ)τήν τής Σχολής
Κριτική του Ραδιοφωνικού Σταθμού ’Αθηνών γενομένη τήν 22-6-56 

υπο κ. Άνδρέα Καραντώνη ..................................
’Επιστολή τού Δημάρχου Ρόδου κ . Μ ιχΠ ετρίδη',' πρός τόν κ.’ Διοι

κητήν της Σχολής...........................................
Επιστολή τού είς Μόντρεαλ εγκατεστημένου, κ. Δημητρίου Άκά- 

λεστου ...................
’Επιστολή τού ’Εκκλησιαστικού Συμβουλίου τού 'Ιερού Ναού «Α γ ία ς

Μαρκελης» προς τον κ. ’Αρχηγόν τής ’Αστυνομίας...........................
Επιστολή τού Δ)ντού τής Δημοσίας ’Εμπορικής Σχολής Θηλέων 

, Αθηνών κ. Τρ. Κωστούρου, προς τόν κ. Δ/τήν τής Σχολής . . . .  
Απόσπασμα Επιστολής ομογενούς εκ Καναδά, προς τήν Δ/· -  ~νσιν τουΆπόσπασμο

περιοδικού
’Επιστολή τού Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου κ .Παντελεήμονος 

Φωστινη , προς τήν Δ/νσιν του περιοδικού
Κριτική βιβλίων

Κριτική ύ π ό κ .Ν .Α . διά τό β ιβλίον «Ή 'Ε λλάς κατά τήν δεκαετίαν 
1940 1950», τού κ. Π. Κώνστα άντιναυάρχου έ.ά.

Κριτική υπό κ . Ν .Α . διά τό β ιβλ ίον «'Υ πό'τήν σκιάν τοΰ πολέΐ 
μου» τοϋ κ. Τάκη Παπαγιαννοπούλου

XXIII. ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
Σελ. 3097, 3144, 3192, 3241, 3289, 3338, 3385, 3434,3481, 3528, 3575, 3626,

Σελίς

3560

3626

3624
3866
4015

3096
3338
3400
3434

3576

3577 

3756

3769

3770 

3816

3816

3817 

3833

4060

4061

3671



Β'. ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΝ

A

’Αγωγή : ’Αναμορφωτική βλ. ’Ανήλικοι σ. 3449, Διοικ. ’Αγωγή σ. 3561 και έπ.
’Αγών : βλ. λ. Άντικομμουνισμός καί ’Αλκοολισμός.
’Αεράμυνα: ( Παθητική) . σ. 4087, 4129.
Αΐσθησις : βλ. λ. Ψυχικά φαινόμενα.
Αισιοδοξία: βλ. λ. Διοικητική άγωγή σ. 3631.
’Ακτίνες (γάμμα): βλ. λ. Ραδιενέργεια, ύπεριώδεις καί υπέρυθροι ακτίνες σ. 4134, 

’Ακτίνες «X» σ. 4136.
”Αλ—Καπόνε : Ή  ζουή καί ή δράσις του σ. 3277.
“Αλκοόλη : βλ. λ. ’Αλκοολισμός.
’Αλκοολισμός: ’Αντιαλκοολικός ’Αγών σ. 3310,4051. Ή  αιτία τής τραγωδίας: 

των Βοριζίων σ. 4140.
Ά μ α χ ο ς : Πληθυσμός, Άμυνα βλ. λ. Αεράμυνα.
’Αμερική: Πείραμα ’Αστυνομίας Ν. Ύόρκης προς άντιμετώπισιν έγκληματικότητος 

σ. 3127. Τά Δικαστήρια εις τήν ’Αμερικήν σ. 3319. 'Ο τροχονόμος εις τήν 
’Αμερικήν σ. 3456. Σχέσεις ’Αστυνομίας Ν. 'Υόρκης μέ τούς νέους σ. 3586 
Ή  ’Επιστήμη εις τήν υπηρεσίαν τής ’Αμερικανικής ’Αστυνομίας σ. 4133. 
Έγκληματικότης νεότητος σ. 4166.

’Αμοιβή : Άμοιβαί ’Αστυνομικών βλ. Γενικόν Εύρετήριον λ. Ειδήσεις καί
Πληροφορίαι.

Ά μ υνα  : Παθητική βλ. λ. ’Αεράμυνα.
Ά νάκ ρ ισ ις : (Διοικητική) Κανονισμός 19 σ. 3237.
Ά νά κ ρ ισ ις : (Επιστημονική) σ. 3594. Μάρτυρες σ. 3602. Μαρτυρική πλάνη σ. 

3603. Προσόντα άνακριτικοΰ υπαλλήλου—έργον αύτοΰ σ. 3602. Ψυχικός 
βίος, των ατόμων σ. 3604. 'Υποκειμενικαί συμβουλαί λειτουργιών, ψυχολογικά 
αίτια μαρτυρικών πλανών σ. 3641. Βλέπε καί πραγματογνωμοσύνη σ. 4177.

Ά νακρ ιτική  : (Επιστημονική) σ. 3594, 3602, 3641.
Ά νάμ νησ ις : σ. 3605.
Ά να μ ό ρ φ ω σ ις : ’Ανηλίκων βλ. ’Ανήλικοι.
Άναμορφωτήριον : Βλ. λ. ’Ανήλικοι.
Α νατομ ία : ’Ανατομή πτωμάτων προς διδασκαλίαν τής ανατομικής του άνθρω- 

πινου σώματος σ. 3497. ’Ανατομή πτωμάτων διά παθολογο-άνατομικάς 
ερευνάς σ. 3498. ’Ανατομή προς διδακτικούς σκοπούς σ. 3565.

Α νεργία : Αιτία έγκληματικότητος σ. 4029.
Α νήλικοι: ’Αναμορφωτική άγωγή ανηλίκων έγκληματιών κατά τον νέον Π.Κ. 

σ. 3449. 'Η έρευνα ύπέρ τής νεότητος έν τώ κύκλω του δικαίου, ιδία δέ έν τή 
Μοινική επιστήμη σ. 3449. Ό  Π.Κ. έναντι τών ανηλίκων σ. 3450. Ή  παιδα
γωγική πνοή τών νέων διατάξεων σ. 3450. Ή  έννοια τής άναμορφωτικής 
άγωγής καί συμμετέχοντα πρόσωπα σ. 3451. Ψυχοδιαγνωστική τών παιδα- 
γωγουμενο^ν—Σκοπός άναμορφωτικής άγωγής—'Όρια τής δυνάμεως τής 
αγωγής επί τών άνηλίκων έγκληματιών σ. 3490 (Ψυχολογία κτήσεως σ. 
3490—Ψυχολογία χρήσεως σ. 3494). Δεκ τικότης άναμορφωτικής άγωγής 
σ. 3557. Τά επί μέρους άναμορφωτικά μέτρα σ. 3558. Συναισθήματα τών 
παιδαγωγουντων σ. 3559. Δικαιοσύνη διά τούς άνηλίκους σ. 3924. 'Η άρμό- 
ζουσα μεταχείρισις προς τούς νεαρούς εγκληματίας σ. 4166. Στατιστική 
έγκληματικότης νεολαίας έν ’Αγγλία σ. 4181.

Αντικομμουνισμός: 'Η ’Αστυνομία κατά τών κομμουνιστών βλ. λ. ’Αστυνομία
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(Ιστορικά). Άντικομμουνιστικός άγων σ. 3102. Γράμμα στο παραπέτασμα 
σ. 3270. Οι γεωργοί διαψεύδουν τον Μάρξ σ. 3334. Τακτική Νίκη τής Δύ- 
σεως σ. 3479. Μεταξύ έλευθερίας καί κομμουνιστικού δεσποτισμοΰ (υπό κ. 
Τζών Φόστερ Ντάλλες) σ. 3781. Τό φιλόξενου πνεύμα τής ’Ανατολής καί 
οί Μαρξισταί σ. 3853. Έπεισόδιον μέ Ρώσους εις Παρισίους—απαγωγή 
Ρώσου σ. 4189.

’Αόρατος Γραφή : (Έ πιστ. ’Αστυνομία). Μέσα άνακαλύψεως σ. 3317.
Ά π ά τα ι : ( Έ π ισ τ .’Αστυνομία). Γενικά—Είδη άπάτης σ. 3414. Σοβαρά περίπτω- 

σις άπάτης σ. 3459. Οικονομικά! άπάται—'Τπηρεσία διώξεως απατεώνων 
τής Σκώτλαντ—Γυάρδ σ· 3510. ’Απάτη διά καταχρήσεως εμπιστοσύνης 
σ. 3610.

’Απόπειρα: Κλοπής σ. 3369.
’Αποτυπώματα: Δακτυλικά σ. 3274, όδόντων σ. 3275, 3655 (πρόβλημα).
’Αρχεία : Μεθοδικότητος βλ. κλέπται—κλεπταποδόχοι σ. 3412.
’Αρχηγός: Προσόντα βλ. λ. Διοικητική άγωγή.
Άστυνόμευσις : ’Αρχαίων ’Αθηνών σ. 3843, 3884. Λονδίνου σ. 3856,3892,3955.
’Αστυνομία : (Ιστορικά). 'Η ’Α σ τ υ ν ο μ ί α  Π ό λ ε ω ν  ά π ό  τ ή ς  ί δ ρ ύ -  

σ ε ώ ς  τ η ς  μ έ χ ρ ι  σ ή μ ε ρ ο ν .  ΙΕ'. Κόκκινος Δεκέμβρης—Έπίθεσις 
κατά των Άστυν. Τμημάτων καί Υπηρεσιών ’Αθηνών: Η' Άστυν. Τμήμα σ. 
3053, κατάληψις τούτου σ. 3055, ΣΤ' Άστυν. Τμήμα σ. 3147, Α' Άστυν. 
Τμήμα σ. 3243, Γ' Άστυν. Τμήμα σ. 3294, Δ/νσις ’Αλλοδαπών—Κέντρον 
Αλλοδαπών σ. 3353, Ύποδ/νσις Τροχαίας Κινήσεως σ. 3387, Δ' Άστυν. 
Τμήμα σ. 3435,3483, Ε 'Ά στυν. Τμήμα σ. 3579, Ζ' Άστυν. Τμήμα σ. 3627, 
Θ' Άστυν. Τμήμα σ. 3675, Άστυν. Σταθμός Γκαζοχωρίου σ. 2680, Γ Άστυν. 
Τμήμα σ. 3723, ΙΒ' Άστυν. Τμήμα σ. 3771, ΙΓ'. Άστυν. Τμήμα σ. 3823, 
ΙΔ' Άστυν. Τμήμα σ. 3871, ΙΕ' Ά στυν. Τμήμα σ. 3919, ΙΖ' Άστυν. 
Τμήμα σ. 4066, ΙΣΤ. Άστυν. Τμήμα σ. 4111, Δεκέμβριος 1944 σ. 4159.

’Αστυνομία: (Ξένη).Τρόπος δράσεως τού F.B.I. διά τήν σύλληψιν τών εγκλημα
τιών σ. 3078. Πείραμα ’Αστυνομίας Νέας Ύόρκης προς άντιμετώπισιν 
έγκληματικότητος σ. 3127. Ή  ’Ίντερπολ εις τον άγώνα κατά τών λαθρε
μπόρων ναρκωτικών σ. 3215. Στατιστική έγκληματικότητος Αστυνομίας 
Λονδίνου σ. 3373. Ή  ’Αστυνομία Ν. 'Υόρκης εις τάς σχέσεις της μέ τούς 
νέους σ. 3586. Περίπτωσις άνευρέσεως έξαφανισθέντος σ. 3845. Διάρθρωσις 
Αστυνομίας Λονδίνου σ. 3856. Άστυνόμευσις Λονδίνου σ. 3892, 3955. Γυ
ναικεία Αγγλική Αστυνομία σ. 4090, 4138, 4181. ’Αμερικανική ’Αστυνο
μία σ. 4133. Στατιστική έγκληματικότητος νεολαίας έν Αγγλία σ. 4181. 
Σχολαί έκπαιδεύσεο^ς έν Α γγλία  σ. 4183.

’Αστυνομία: ( Προσόντα Αστυνομικών ).’Αποστολή ’Αξιωματικού 'Υπηρεσίας σ. 
3060, προσόντα προανακριτικοΰ υπαλλήλου σ. 3602.

’Ασύρματος: Κομμουνιστικός—Άνακάλυψις σ. 3103.
Ά σ φ ά λ ε ια ι : ’Εργατών βλ. ’Εργατική Νομοθεσία ( ’Εγκληματολογία). Κοινωνικά! 

σ. 4042.
’Ατομική : Ψυχολογία σ. 3495.
Άτομικότης : (Τό Δίκαιον έναντι τών ατομικών περιπτώσεων) σ. 4072.
”Ατομον: ( ’Ατομική ’Ενέργεια) σ. 3607, 3648, 3748, 3789, 3952. Προστα

σία άπό ραδιενέργεια σ. 4087.
Αύταπάτη : σ. 3644 παοάγρ. ια'.
Αυτοέλεγχος : (Ήγήτορος) βλ. Διοικητική άγωγή σ. 3831, 3881.
Αυτοκυριαρχία : (Ήγήτορος βλ. Διοικητική άγωγή σ. 3831, 3881.
’Αφροδίσια νοσήματα : βλ. λ. Εταιρισμός.
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Β

Βόμβα: ( ’Ατομική) βλ. λ. άτομον.
Βορίζια : Αίτια τραγωδίας των Βοριζίων Κρήτης σ. 4190.
Βούλγαροι: Καταγγελία Βουλγαρίας εις Ο.Η.Ε. διά καταναγκαστικήν εργασίαν

σ. 3122.
Β ουλευτα ί: Εκλογή Βουλευτών σ. 3183—3188.

Γ

Γάμος : ’Αστυνομικών, Κανονισμός 3 σ. 3239.
Γκάγκστερ : Ά λ —Καπόνε σ. 3277. Οί Γκάγκστερ δεν χαίρονται για πολύ

σ. 3280.
Γκάϊγκερ—Μύλλερ: (Με τρητής ραδιενέργειας) σ. 4131.
Γραφαί αόρατοι: (Έπιστ. Ά στυν .) μέσα άνακαλύψεως σ. 3317, εξετασεωςσ. 413ο.
Γραφολόγος : βλ. λ. πραγματογνώμων.
Γ υνα ικε ία ’Αστυνομία (’Αγγλίας): σ. 4090. Γυναικεία "Ενωσις ’Ηθικής Έξυ- 

ψώσεως σ. 4051.

Δ

Δακτυλοσκόπησις: Δακτυλικά άποτυπώματα σ. 3274.
Δεκέμβρης: (Κόκκινος) βλ. λ. ’Αστυνομία ('Ιστορικά).
Δελφοί : Προσκύνημα στους Δελφούς σ. 3967.
Διαίσθησις: βλ. λ. Τηλεπάθεια.
Διάρρηξις : σ. 3773.
Δ ιάσπασις : Βλ. λ. ’Άτομον.
Διατάξεις : Πε ρί εκλογής βουλευτών σ. 3183, 3184, 3185, 3186, 3187, 3188.
Διεθνές Δ ίκαιον: Τό Πνεύμα τού Ο.Η.Ε. σ. 3070. Μέτρα προς διεθνή κοινωνικήν 

καί οικονομικήν πρόοδον σ. 4031.
Δ ίκαιον: (Ποινικόν). Χρονικά όρια ισχύος τών ποινικών νόμων κατά τον νέον 

ποινικόν Κώδικα. ’Αναδρομική ισχύς τού ήπιωτέρου νόμου, άρθρον 2, 
σ. 3160. Προσωρινής ισχύος νόμοι καί επιβολή μέτρων ασφαλείας άρθρα 3 
καί 4 σ. 3205. Κλοπή καί συναφή εγκλήματα άρθρα 372—384 σ. 3261. 'Ο 
δόλος, ώς υποκειμενικόν στοιχεΐον τού εγκλήματος, ή έννοια ΐδιοποιήσεως σ. 
3311. Κλοπή χρήσεως σ. 3312. Τετελεσμένου καί απόπειρα κλοπής σ. 3369. 
Ποινή σ. 3406. Διακεκριμέναι περιπτώσεις κλοπής σ. 3406. Εκδηλώσεις 
εμπράκτου μετάνοιας έπί κλοπής καί ύπεξαιρέσεως σ. 3407. Ό  Π.Κ. έναντι 
τών ανηλίκων βλ. λ. ανήλικοι. 'Υπεξαίρεσις—Γενικά, άντικείμενον ύπεξαιρέ
σεως σ. 3452. Δόλος ώς στοιχείου τού άδικήματος σ. 3453. Εΐδικαί περιπτώ
σεις ύπεξαιρέσεως—Ποιναί σ. 3455, Διεύρυνσις τής Ποινικής ’Επιστήμης 
προς καταπολέμησιν καί άλλων βιοκοινωνικών νόσων σ. 3686. Κράτος Δικαίου 
καί εύημερίας σ. 3827. ’Απονομή χάριτος έν ’Αγγλία σ. 3855. Τό Δίκαιον 
έναντι τών ατομικών περιπτώσεων σ. 4072. Μεταχείρισις νεαρών εγκλημα
τιών σ. 4166.

Δικαιοσύνη : Πώς τά Δικαστήρια εις τήν Αμερικήν προστατεύουν τούς έγκλημα- 
τίας σ. 3319. Δικαιοσύνη διά τούς ανηλίκους έν Έλλάδι σ. 3924. Τό Δίκαιον 
έναντι τών άτομικών περιπτώσεων σ. 4072. 'Η άρμόζουσα μεταχείρισις τών 
νεαρών εγκληματιών σ. 4166.
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Διοίκησις: (Τέχνη Διοικεΐν) βλ. Διοικητική άγωγή.
Διοικητική άγωγή: σ. 3561, 3583, 3631, 3688, 3741, 3831, 3881,3947, 4005 

4084, 4119, 4170.
Διοικητική άνάκρισις : Κανονισμός 19 σ. 3237.
Διόρασις: σ. 3440, 3633, 3735, 3950.
Δόλος: Ώς υποκειμενικόν στοιχεΐον του άδικήματος τής κλοπής σ. 3311.

Ε

Έγγραφον : (Επιστημονική Άνακριτική) μελέτη αυτών σ. 4133.
Έγκλημα: (Εγκλήματα σοβαρά), Ύπόθεσις Λίντμπεργκ σ. 3075,3133, 3173.
Έγκλημα καί ’Αστυνομία : 'Υπό Anthony Martienssen. Οί Ντέτεκτιβ σ. 3063. 

Παρατήρησις σ. 3123. Έκμετάλλευσις ιχνών σ. 3124. Παρατήρησις έπί ποο- 
σώπων σ. 3125. ’Έρευνα ή άλλως ερωτήσεις σ. 3167. Ή  τεχνική των ερω
τήσεων σ. 3168. .’Ασυνείδητα καί έσκεμμένα ψεύδη σ. 3169. Πληροφορίαι— 
Πληροφοριοδόται—Ρουτίνα—Τέχνη σ. 3212. Δικαστικοί κανόνες σ. 3214. 
Δακτυλικά αποτυπώματα σ. 3274. ’Αποτυπώματα όδόντ ων σ. 3275. Καθο
ρισμός οργάνου σ. 3275. Πυροβόλα όπλα σ. 3276. Έ  σημασία των διαφόρων 
υλικών. Συνδρομή ’Ιατροδικαστικής σ. 3315. Άλλαι έφαρμογαί επιστημονι
κών δεδομένων σ. 3316. Διασφάλισις ιχνών—Μέσα άνακαλύψεως πλαστο
γραφίας καί άοράτου γραφής σ. 3317. 'Η σημασία τής στατιστικής. (Ύπο- 
τύπωσις έγκληματικότητος καί χρησιμότης τοϋ χάρτου) σ. 3373. 'Η χρησι
μοποίησή τών ειδικών σ. 3375. 'Π πρώτη κλοπή σ. 3411. Άντιμετώπισις 
αυτής σ. 3412. Κλέπται καί κλεπταποδόχοι σ. 3412. Άπάται καί είδη αύτής 
σ. 3414. Π ερίπτωσις άπάτης καί ανάγκη πληρότητος των αποδείξεων σ. 3459. 
Οικονομικά! άπάται—Αστυν. 'Υπηρεσία (όμάς) διώξεως άπατεώνων. Περί- 
πτωσις οικονομικής άπάτης σ. 3510. ’Απάτη διά καταχρήσεως εμπιστοσύνης 
σ. 3610. Φόνος 3651, 3693, 3753, 3792. ’Απονομή χάριτος σ. 3855. Άστυ- 
νόμευσις του Λονδίνου σ. 3856, 3892, 3955. Γυναίκες εις τήν ’Αστυνομίαν 
σ. 4090, 4138. Σεξουαλικά εγκλήματα σ. 4139. Έγκληματικότης άνηλίκων 
έν ’Αγγλία—Στατιστική σ. 4181 ’Αστυνομικά! Σχολαί—Έκπαίδευσις έν 
’Αγγλία σ. 4183.

Εγκλήματα: (κατά Ποινικόν Κώδικα) βλ. λ. Δίκαιον.
Έ γκληματίαι: Έπαγγελματίας εμπρηστής σ. 3073. Κλέπτης καί κλοπιμαίου 

κρατούνται μαζί εις τήν φυλακήν σ. 3120. "Αλ—Καπόνε έ φοβερός Γκάγκστερ 
σ. 3277. ’Αναμορφωτική άγωγή εγκληματιών βλ. λ. άνήλικοι.

Έγκληματικότης: Πείραμα προς άντιμετώπισίν της εις Ν. 'Υόρκηνσ. 3127. 
Στατιστική έγκληματικότητος σ. 3373. Βιοκοινωνική ερευνά έγκληματικό
τητος σ. 3687 3727. Τηλεόρασις. Τό Πανεπιστήμιον τών έγκληματιών σ. 
3737. Έπίδρασις οικονομικών όρων έπί έγκληματικότητος σ. 3927, 3973. 
Καταπολέμησις οικονομικών αιτίων τών εγκλημάτων σ. 4027. Νεαρών προ
σώπων άρμόζουσα μεταχείρισις σ. 4166. Έγκληματικότης νεολαίας έν ’Αγ
γλία, στατιστική Ά γγλ. 'Υπουργείου ’Εσωτερικών σ. 4181. Ό άγων κατά 
τοϋ εγκλήματος σ. 4161.

Εγκληματολογία : Έγκληματολογικόν Μουσείου Hendon σ. 3065.’Αναμορφωτική 
άγωγή άνηλίκων ύπό τό Κράτος τοϋ Π. Κώδικος 1950 σ. 3449, 3490. Διεύ- 
ρυνσις επιστήμης Εγκληματολογίας εις ’Επιστήμην τής Κοινωνικής Παθο
λογίας σ. 3683, 3727. 'Η Τηλεόρασις, τό πανεπιστήμιου τών έγκληματιών 
σ. 3737. Έπίδρασις οικονομικών όρων έπί τής έγκληματικότητος σ. 3935, 
3939, 3940, 3973. Μέτρα καταπολεμήσεως οικονομικών αιτίων τής έγκλημα
τικότητος σ. 4027, ’Εργατική Νομοθεσία σ. 4035.
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Ε γκύκλιος: 'Υφυπουργού Εσωτερικών κ. Στυλ. Μανιδάκη. Καθήκοντα καί συμ
περιφορά άνδρών Σωμάτων ’Ασφαλείας, κατά τάς βουλευτικάς έκλογάς σ. 
3183. Άπαγόρευσις διαδηλώσεων καί παρελάσεων. Κλείσιμον κέντρων. Τή- 
ρησις Δημοσίας Τάξεως σ. 3183. Διαλογή ψήφων. Γενικαί διατάξεις σ. 3184. 
Εΐδικαί διατάξεις σ. 3185. Πειθαρχικαί διατάξεις σ. 3188. Κανονισμός των 
έν ταΐς Πόλεσι καί Φρουρίοις στρατευμάτων σ. 3189.

Έ κλογαί: Βλ. λ. Βουλευταί σ. 3183.
Έκπαίδευσις : ’Αστυνομικών έν ’Αγγλία σ. 4183.
Ε .Λ .Α .Σ . (Δράσις του κατά τον Δεκέμβριον 1944) βλ.λ. ’Αστυνομία ('Ιστορικά). 
’Εμπειρισμός : Θεωρία έπικτήτου σ. 3491 παράγρ. 2.
’Έ μ φυτο ν : Θεωρία έμφυτου σ. 3490 παράγρ. 1.
’Ενέργεια: (Πυρηνική) σ. 3607, 3648, 3748, 3789, 3952, 4087. 
’Ενθουσιασμός: (’Αρχηγού) βλ. λ. Διοικητική άγωγή.
’Ε ξιχνίασις: Μέθοδος Portrait parie σ. 3063 Γενικά : Δακτυλικά αποτυπώ

ματα—’Αποτυπώματα όδόντων—Καθορισμός οργάνων—Πυροβόλα δπλα σ. 
3274, 3275, 3276. Τρόπος δράσεως του F.B.I. διά τήν σύλληψιν έγκληματιών 
σ. 3078. Συνδρομή τής ιατροδικαστικής σ. 3315. Διασφάλισις ιχνών σ. 3317. 
Μέσα άνακαλύψεως πλαστογραφίας καί άοράτου γραφής σ. 3317. ’Εξιχνίασις 
κλοπής ώρολογίου υπό Σκώτλαντ—Γυάρδ σ. 3412. ’Εξιχνίασις απάτης σ. 
3510, 3610. ’Εξιχνίασις δολοφονίας ύπό Σκώτλαντ—Γυάρδ σ. 3651, 3693. 
’Εξιχνίασις κλοπής διαρρήξεως κοσμηματοπωλείου Κωνσταντάρα σ. 3773. 

’Επιμέλεια: Βλ. λ. άνήλικοι σ. 3558.
’Ε π ίπληξις : ’Ανηλίκων βλ. λ. άνήλικοι. σ. 3558.
’Επιστήμη : Ή  ’Επιστήμη κατά του έγκλήματος σ. 3274, 3315, 3594, 

3636, 4133.
’Επιτελείου : Όργάνωσις ’Επιτελείου, βλ. λ. Διοικητική Ά γωγή.
’Επίτροπος: Βλ. λ. άνήλικοι σ. 3558.
Επιχείρησις X καί Co : βλ. κλέπται, κλεπταποδόχοι σ. 3412, 3413.
Εργασία: ’Ανθρώπινη (προστασία) βλ. λ . ’Εργατική Νομοθεσία καί σ. 4029. 
Εργαστήρια: Πραγματογνωμόνων βλ. λ. πραγματογνωμοσύνη.
Εργατική νομοθεσία: (’Εγκληματολογία) σ. 4035.
Ερευνα : Ψυχική βλ. λ. ψυχικά φαινόμενα.
Ε ταιρ ια ι: Προστατευτικαί βλ. λ. άνήλικοι σ. 3558 παράγρ. γ'.

'Εταιρισμός: σ. 3941, 3996.
Εφ Μπι— Α ϊ : Τρόπος Δράσεως διά τήν σύλληψιν έγκληματιών σ. 3078. Ή 

ζωη και η δράσις του Ά λ —Καπόνε σ. 3277. 'Η ’Επιστήμη κατά του έγκλή
ματος σ. 3636. 'Η ’Επιστήμη εις τήν υπηρεσίαν τής ’Αμερικανικής ’Αστυ
νομίας σ. 4133.

Ζ

Ζ ω ον : Δικαστικαί άποφάσεις κατά ζώων σ, 4127.

Η

Ή γήτωρ : (Προσόντα) βλ. λ. Διοικητική άγωγή.
’Ήθη : Εταιρισμός σ. 3941, 3996.
Ηθική : Διάπλασις βλ. λ. άνήλικοι, ηθική έξύψωσις σ. 4051.
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’Ηλεκτρονικόν : Μικροσκοπίαν σ. 3639.
'Ηνωμέναι Πολιτεϊαι ’Αμερικής : Βλ. λ. ’Αμερική.

Θ

Θάνατος: Ή  θανατική ποινή σ. 3501.
Θερμοπυρηνική ενέργεια : Βλ. λ. άτομον.

I

’Ιατροδικαστική : 'Η άνά τούς αιώνας μεταχείρισιςτων νεκρών. Εισαγωγή σ. 3195. 
Έπίδρασις χριστιανικής θρησκείας καί φιλοσοφίας. Πίστις λαού σ. 3196. 
Πίστις ’Αρχαίων Ελλήνων. Καλλιτεχνικά καί λογοτεχνικά ωφελήματα σ. 
3197. ’Άρνησις έπιταφίων τελετών σ. 3198. Μέσα μεταχειρίσεως πτο^μάτων 
σ. 3199. Καΰσις καί άποτέφρωσις πτώματος σ. 3250. Ταρίχευσις πτώματος 
σ. 3252. Διάλυσίς του σώματος διά καυστικών φαρμάκων σ. 3253. Μουμιο- 
ποίησις—Σαπωνοποίησις πτώματος σ. 3253. Τά δίκαια τών νεκρών σ. 3254. 
Συμβολή ιατροδικαστικής εις έξιχνίασιν εγκλημάτων σ. 3315. Ή  μεταχείρισις 
τών πτωμάτων προς διδακτικούς σκοπούς σ. 3496. Νεκροτομία προς ιατρο
δικαστικούς σκοπούς καί διδασκαλίαν τής ιατροδικαστικής σ. 3565.

’Ιδιοκτησία: ’Εγκλήματα κατά ιδιοκτησίας βλ. λ. Δίκαιον.
Ίδιοποίησις : ’Έννοια ίδιοποιήσεως βλ. λ. Δίκαιον—Εΐδικαί παρατηρήσεις επί 

ίδιοποιήσεως σ. 3454.
Ίντερπόλ: Παγκόσμιος πόλεμος κατά τών λαθρεμπόρων ναρκωτικών σ. 3215.
'Ιπταμένη 'Ομάς: (Ντέτεκτιβ) σ. 3955.
’Ισότοπον: (Ραδιενέργεια) σ. 3648.
'Ιστορικά: Βλ. λ. ’Αστυνομία (έν Έλλάδι).
’Ίχνη : Δακτυλικών άποτυπωμάτων σ. 3274, όδόντων σ. 3275. Πυροβολούν όπλων 

σ. 3276. 'Η σημασία διαφόρων υλικών σ. 3315. Διασφάλισις ιχνών—’Ίχνη 
πλαστογραφίας καί άοράτου γραφής καί άνακάλυψίς των σ. 3317.

Κ

Κανονισμοί: Κανονισμός τής έν ταϊς πόλεσι καί φρουρίοις υπηρεσίας τών στρα
τευμάτων σ. 3189 Κανονισμοί Άστυν. Σούματος (’Επεξηγηματικά: Διαταγαί 
Άρχ. Άστυν. Πόλεων, τών ύπ’ άριθ. 19, 36, 45, 3 καί 41 Κανονισμών σ. 
3237, 3238, 3239, 3240. Κανονισμός ύπ ’ άριθ. 62, (Διαπίστωσις ίκανό- 
τητος προς κατάταξιν νέων άστυφυλάκων) σ, 3914 . Κανονισμός ύπ’ άριθ. 
19 Άρχ. Άστυν. Πόλεων, περί δελτίου άτομικής καί οικογενειακής καταστά- 
σεως, (Επεξηγηματική Διαταγή), σ. 4192.

Καρδιογράφος : Βλ. λ. Άνάκρισις.
Κατάρτισις : ’Επαγγελματική βλ. λ. Διοικητική άγωγή σ. 4006.
Κηδεμών: Ανηλίκων σ. 3558.
Κλεπταποδόχοι: (Έπιστ. Αστυνομία) σ. 3412.
Κλέπτης: (Έπιστ. Αστυνομία) 'Ωρολογίου σ. 3412. Πορτοφολίων σ. 3415. 

Κλέπται Λονδίνου σ. 3896.
Κλοπή: (Δίκαιον) σ. 3261. 'Ο δόλος ώς υποκειμενικόν στοιχείου άδικήματος 

κλοπής σ. 3311.’Έννοια ίδιοποιήσεως σ. 3311. Κλοπή χρήσεο^ς σ. 3312. Τε
τελεσμένου καί άπόπειρα κλοπής σ. 3369.
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Κ λοπή: (Επιστημονική ’Αστυνομία.). Ή  πρώτη κλοπή σ. 3411. Άντιμετώπισις 
αυτής σ. 3412. Κοσμηματοπωλείου σ. 3773.

ΚοινωνικαΙ Ά σ φ ά λ ε ια ι : σ. 4042.
Κ οινω νιολογ ία : ’Αξία καί άποστολή κοινωνιολογίας σ. 4123.
Κομμουνισμός : Οικονομικοί πόροι καί τεχνικά εφόδια—Πολιτικοί σκοποί

παρανόμου όργανώσεως Κ.Κ.Ε. έν Έλλάδι σ. 3113. Μεταξύ έλευ- 
θερίας καί κομμουνισμού (ύπό κ. Τζών Φόστερ Ντάλλες) σ. 3781. Μαρξι
στική οικονομία σ. 3876. Έπεισόδιον Ρώσων εις Παρισίους. ’Απαγωγή 
Ρώσου σ. 4189.

Κ ομμουνιστα ί: Άνακάλυψις κομμουνιστικής όργανώσεως σ. 3103.
Κοσμηματοπωλείου: (Κλοπή) σ. 3773.
Κ ράτος : Δικαίου καί εύημερίας σ. 3827, 3876.
Κ ρ υπτογραφ ία : Κομμουνιστικά κρυπτογραφήματα σ. 3107.
Κύπρος: ’Αγών διά τήν ελευθερίαν σ. 3121, 3422, 3988.
Κ ώ δ ιξ : Ποινικός βλ. λ. Δίκαιον καί ’Ανήλικοι.

Λ

Λαθρεμπορίου: Ναρκωτικών σ. 3215.
Λ αογραφία : Βλέπε Γενικόν Εύρετήριον λ. ’Αστυνομική Λογοτεχνία. 
Λ ίντμπεργκ: βλ. λ. ’Έγκλημα σ. 3074, 3133, 3173.
Λογοτεχνία: Βλέπε Γενικόν Εύρετήριον λ. ’Αστυνομική Λογοτεχνία.
Λονδίνου : Άστυνόμευσις αύτοΰ σ. 3856, 3892. Κλέπται Λονδίνου σ. 3896. 
Λ ω ποδύτης : Βλ. λ. πορτοφόλιον.

Μ

Μ αγκναφλάξ : σ. 3638,
Μ άρτυς : Βλ. λ. Άνάκρισις.
Μεθοδικοτης: (Έπιστ. ’Αστυνομία). ’Αργείον βλ. Κλέπται—Κλεπταποδόχοι

σ. 3412.
Μ έντιουμ : Βλ. λ. Τηλεπάθεια.
Μ εταλλογράφος : σ. 3638.
Μ εταμφ ίεσ ις : Ή  τέχνη μεταμφιέσεως εις τήν ύπηρεσίαν τής ’Αστυνομίας σ. 3126. 
Μετάνοια : ’Έμπρακτος έπί κλοπής—ύπεξαιρέσεως σ. 3409.
Μ έτρα : ’Αναμορφωτικά βλ. λ. Ανήλικοι.
Μικροσκοπίου: (Έπιστ. Ά σ τυν .) ήλεκτρονικόν σ. 3639. Συγκρίσεως σ. 4135. 
Μνήμη : σ. 3605.
Μ νηστεία: ’Αστυνομικών Κανονισμός 3 σ. 3239.
Μ ουμιοποίησις: σ. 3253.
Μουσείου: Έγκληματολογικόν τού Hendon σ. 3065.
Μπόμπυ : Ό  Λονδρέζος άστυφύλαξ σ. 3958.

Ν

Ναρκωτικά : Παγκόσμιος πόλεμος κατά των λαθρεμπόρων σ. 3215.
Ν .Α .Τ .Ο .: Γράμμα στο παραπέτασμα σ. 3270.
Ναυτικός Α θλητικός Σύνδεσμος: (Ν .Α .Σ .) σ. 3834.
Νέα 'Υόρκη : Πείραμα άντιμετωπίσεως έγκληματικότητος σ. 3127.
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Νεκροί: Ή άνά τούς αιώνας μεταχείρισίς των σ. 3195. Έπίδρασις Φιλοσοφίας 
καί Χριστιανικής Θρησκείας έπι της μεταχειρίσεως των νεκρών σ. 3196. 
Πίστις Αρχαίων Ελλήνων περί τών νεκρών σ. 3197. Μέσα μεταχειρίσεως 
πτωμάτων υπό άρχαίων σ. 3199. Καΰσις καί άποτέφρωσις πτώματος σ. 3250. 
Ταρίχευσις πτώματος σ. 32ο2. Διαλυσις του σώματος διά καυστικών φαρ
μάκων σ. 3253. Μουμιοποίησις—Σαπωνοποίησις πτώματος σ. 3253. Τά δί
καια τών νεκρών σ. 3254. Μεταχείρισίς τών ανθρωπίνων πτωμάτων πρός δι
δακτικούς σκοπούς σ. 3496. Νεκροτομία προς διδακτικούς σκοπούς σ. 3565 

Νεκροτομία: Βλ. λ. ’Ανατομία .
Νόμοι: (Ποινικοί). Χρονικά δρια ισχύος αύτών κατά τον νέον Ποινικόν Κώδικα. 

’Αναδρομική ισχύς του ήπιωτέρου Νόμου άρθρον 2 σ. 3160. Προσωρινής 
ισχύος Νόμοι καί επιβολή μέτρων ασφαλείας άρθρα 3 καί 4 σ. 3205. Νόμος. 
3310/55 περί ασέμνων γυναικών βλ. λ. έταιρισμός. Νομοθεσία εργατική 
σ. 4035.

Νοσήματα: ’Αφροδίσια βλ. λ. εταιρισμός.
Ντέτεκτιβ: 'Ιπτάμενος ντέτεκτιβ σ. 3506. 'Ιπτάμενη όμάς ντέτεκτιβ σ. 3955.

Ό δόντες: ’Αποτυπώματα σ. 3275.
Οικονομία: Οίκον. Φιλελευθερισμός σ. 3828. Μαρξιστική Οικονομία σ. 3876. 

Έπίδρασις οικονομικών δρων επί τής έγκληματικότητος σ. 3929, 3973. Μέτρα 
καταπολεμήσεως οικονομικών αιτίων έγκληματικότητος σ. 4027. 

Οινόπνευμα: βλ. λ. ’Αλκοολισμός.
"Ομιλος Κυριών Φίλων ’Αστυνομίας Πειραιώς (Ο.Κ.Φ.Α.), (δράσις—έργα του) 

σ. 3834.
"Ομιλος Φίλων ’Αστυνομίας’Αθηνών (Ο.Φ.Α.): (δρασις—έργα του) σ. 3906. 
'Ομολογία: (’Επιστημονική Άνακριτική) βλέπε λ. Άνάκρισις.
"Οπλον: ’Ίχνη πυροβόλων οπλών σ. 3276.
Ό πλοφορία: ’Αστυνομικών— Χρήσις οπλών, Κανονισμός 36 σ. 3237. 
’Οργανισμός 'Ηνωμένων Ε θνώ ν (Ο.Η.Ε.) : Βλ. λ. Διεθνές Δίκαιον σ. 3070. 

Καταγγελία Βουλγαρίας διά καταναγκαστικήν εργασίαν σ. 3122. Μέτρα διά 
τήν διεθνή κοινωνικήν καί οικονομικήν πρόοδον σ. 4031.

’Οργάνωσις: Κομμουνιστική άνακάλυψις σ. 3102, 3111.

Παιδαγωγός: Βλ. λ. ’Ανήλικοι.
Πανικός: Γενικά περί πανικού σ. 3401. Έννοια καί περιεχόμενον πανικού—Αίτια 

πανικού και διάφοροι περιπτώσεις τουτου σ. 3402. Ο πανικός έκ πραγμα
τικού κινδύνου σ. 3403. Πανικός έκ φανταστικού κινδύνου—Περιπτώσεις 
σ. 3404. Καταστολή τού πανικού σ. 3404. ’Ενέργεια ’Αστυνομίας εις περι
πτώσεις πανικού σ. 3405.

Παραίτησις: ’Αστυνομικών, Κανονισμός 41 σ. 3240.
Παράνομος : Βλ. λ. Όργάνωσις.
Παραπέτασμα: (Κομμουνισμός). Γράμμα εις τό παραπέτασμα σ. 3270.
Πειθαρχία: Βλ. Διοικητική αγωγή.
Πείραμα: (Έπιστ.’Ανακριτική) Slosson σ. 3645, Glaparende σ. 3646, παράγρ. ιστ'.
Πλάνη : Μαρτυρική βλ. λ. άνάκρισις, πλάνη πραγματογνωμόνων σ. 4177.

>
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Π λαστογραφία: (Έπιστ. ’Αστυνομία). Μέσα ανακαλυψεως πλαστογραφίας και. 
άοράτου γραφής σ. 3317.

Π ληροφορίαι: σ. 3212.
Πληροφοριοδόται: σ. 3212.
Π οιήματα : Βλ. Γενικόν εύρετήριον λ. ’Αστυνομική λογοτεχνία.
Ποινή : Κλοπής σ. 3406, ύπεξαιρέσεως σ. 3455. 'Η θανατική ποινή σ. 3501.
Ποινικοί Νόμοι: Βλ. λ. Νόμοι.
Ποινικός Κ ώ δ ιξ : Βλ. λ. Δίκαιον καί ’Ανήλικοι.
Πόλεμος : Κατά των λαθρεμπόρων ναρκωτικών σ. 3215. Κατά των έγκληματιών 

σ. 3506.
Πόλεμος: (Ψυχιατρική) ψυχολογία πολέμου. Φιλοσοφική έννοια τοΰ πολέμου σ. 

3304. Τί είναι καί εις τί συνίσταται ό πόλεμος. Χαρακτηρισμός τοϋ πολέμου 
ώς ψυχοφυσικού καί κοινωνικού φαινομένου σ. 3306. Ψυχολογία τοϋ Κρά
τους έν συγκρίσει προς τήν ψυχολογίαν τοΰ ατόμου σ. 3358. Η κυρίως ψυχο
λογία τοϋ πολέμου σ. 3359. Ψυχολογική άποψις τής γενέσεως των κατά 
τον πόλεμον ψυχικών εκδηλώσεων τώ>ν ανθρώπων σ. 3361. Κοινωνιολογική 
άποψις τής γενέσεως των κατά τον πόλεμον ψυχικών εκδηλώσεων των αν
θρώπων σ. 3365. Ψυχικαί μεταβολαί τής προσωπικότητος (άτομικότητος) 
τών ανθρώπων, προηγούμεναι τής έξωτερικεύσεως τών προς τον πόλεμον ψυ
χικών δυνάμεων σ. 3395. Παραλληλισμός τής ειρήνης προς τήν υγείαν, τοΰ 
πολέμου προς τήν άσθένειαν, τοΰ ατόμου καί τής κοινωνίας πρός ζώντά οργα
νισμόν σ. 3397. Ό  πόλεμος ώς πρωτόγονον φαινόμενον σ. 3398. Ψυχολογία 
ένός έκαστου έκ τών έπιθυμούντων τον πόλεμον σ. 3443. Φαινόμενα ομαδικής 
υποβολής καί δράσεως τών αρχηγών. των λαών κατά τον πόλεμόν σ. 3444. 
Προσπάθεια τών έμπολέμων νά επιρρίπτουν ό εις εις τον άλλ.ον την ευθυνην 
τοΰ πολέμου σ. 3445. Ό  πόλεμος ώς άναπόφευκτον φυσικόν φαινόμενον σ. 
3446. 'Η φαντασία ώς παράγων προφυλάξεως άπό τοΰ πολέμου σ. 3487. 
'Η κατάστασις τής αίωνίας ειρήνης διά τήν έξέλιξιν τής άνθρωπότ/)τος σ. 3489.

Πορτοφολάς : Βλ. λ. πορτοφόλιον.
Π ορτοφόλιον : (Έπιστ. Άστυν. ). Κλέπται πορτοφολίων σ. 3415.
Πραγματογνωμοσύνη : σ. 3565, 4177.
Προβλήματα: (’Αστυνομικά) σ. 3324, 3419, 3568, 3655, 3751, 3858, 3959, 4049.
Προβλήματα: (’Αστυνομικά—λύσεις) σ. 3368, 3465, 3623, 3687, 3803,3883, 

4004, 4071.
Προδιάθεσις: Θεωρία συγκλίνουσα ή προδιαθέσεως σ. 3491 παράγρ. 3.
Προϊστάμενος: Προσόντα βλ. λ. Διοικητική άγωγή.
Προσαγόρευσις: Κανονισμός 45 σ. 3238.
Προσόντα : Άρχηγοΰ—Διοικητοΰ βλ. λ. Διοικητική άγωγή.
Π τώ ματα : Βλ. λ. ’Ιατροδικαστική—Νεκροί καί ’Ανατομία.
Πυρήν : Βλ. λ. Πυρηνική ενέργεια.
Πυρηνική ένέργεια : σ. 3607, 3648, 3748, 3789, 3952. Προστασία άπό ραδιε

νέργειας σ. 4087.

Ρ

Ραβδοσκοπία : σ. 3440.
Ράβδος : ’Αστυνομική—Χρήσις αύτής. Κανονισμός 36 -σ. 3237.
Ραδιενέργεια : σ. 3648. Ή  ραδιενέργεια εις τήν υπηρεσίαν τής ’Αστυνομίας σ. 3650, 

3748, 3789, 3952, Προστασία άπό αυτής σ.- 4087.
Ρόδος: σ.. -3531.
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Σαπωνοποίησις: σ. 3253.
Σεξουαλικά: ’Εγκλήματα (έν ’Αγγλία) σ. 4139 σ. 4181.
Σήμανσις: Άρχεΐον μεθοδικότητος σ. 3412.
Σκώτλαντ—Γυάρδ : Κλοπή ωρολογίου σ. 3412. 'Ιπτάμενος ντέτεκτιβ—’Αγών 

κατά των εγκληματιών σ. 3506. 'Υπηρεσία διώξεως απατεώνων—Έξιχνίασις 
άπατων σ. 3510, 3610. Έξιχνίασις δολοφονίας σ. 3651, 3693, 3753. Έπιτε- 
λειον τής Σκώτλαντ—Γυάρδ. Διάρθρωσις σ. 3892.

Στατιστική : Έγκληματικότητος ’Αστυνομίας Λονδίνου σ. 3373. Στατιστική εγ
κληματικότητας νεολαίας έν Α γγλ ία  σ. 4181.

Συμβάσεις : Συλλογικά! σ. 4039.
Συναισθήματα : Παιδαγωγούντων σ. 3559.
Σχολάί: ’Αστυνομικά! έν ’Αγγλία σ. 4183.
Σωφρονιστική : ’Ανηλίκων βλ. λ. ’Ανήλικοι.

Ταρίχευσις: σ. 3252.
Τετελεσμένον: Κλοπής σ. 3369.
Τηλεόρασις : σ. 3737.
Τηλεπάθεια: Ζωων σ. 3056. Ζωων και πτηνών 3117. Διάφοροι μορφα! τηλεπά

θειας σ. 3156. Τηλεπαθητική υποβολή σ. 3202. Τηλεπάθεια μεταξύ νοσηρών 
έγκεφάλων σ. 3255. 'Ο συμβολισμός εις τήν τηλεπάθειαν σ. 3301. Τηλεπά-αμβολισμός εις τήν τηλεπάθειαν σ. 3301. Τήλε 
θεία και ψευδαίσθησις σ. 3366. Διόρασις και ραβδοσκοπία σ. 3440. Διαφορά 
διοράσεως καί τηλεπάθειας σ. 3735.

Τροχονόμος : ’Αμερικής σ. 3456.
Τυπογραφεΐον : Παράνομον—Άνακάλυψις σ. 3102.

Ύπεξαίρεσις : (Π.Ν.) ’Έμπρακτος μετάνοια σ. 3409. Γενικά—Άντικείμενον ύπε- 
ξαιρέσεως σ. 3452.

'Υποβολή : Τηλεπαθητική σ. 3202. 'Ομαδική τών άρχηγών Κρατών έπ! περιπτώ
σεων πολέμου σ. 3443. Μάρτυρας σ. 3644 παράγρ. ιγ'. 'Η δύναμις τής υπο
βολής σ. 4008.

'Υπυσυνείδητον : Βλ. λ. Ψυχικά φαινόμενα.

Φαινόμενα: Ψυχικά βλ. λ. Ψυχικά φαινόμενα.
Φασματογράφος: σ. 3636.
Φασματομετρητής : σ. 3638.
Φ ιλελευθερισμός: Οικονομικός σ. 3828.
Φ ίλοι: ’Αστυνομίας σ. 3834, 3906.
Φ ιλοσοφία: Έπίδρασις φιλοσοφίας έπ! τής μεταχειρίσεως τών νεκρών σ. 3196. 
Φόνος: (Έπιστ. Αστυνομία) σ. 3651, 3693, 3753, 3792, 3855.

Χαιρετισμός: Κανονισμός 45 σ. 3238.
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Χ ριστιανική Έ νω σις ’Ηθικής Έ ξ υ ψ ώ σ ε ω ς : σ. 4051.

Ψ

Ψ ευδαίσθησις: Τηλεπάθεια καί ψευδαίσθησις σ. 3366, 3644 παράγρ. ιβ'.
Ψ υχιατρική : Ψυχολογία τοϋ πολέμου σ. 3304, 3358, 3395, 3443, 3487. ’Ατο

μική ψυχολογία σ. 3495. Ψυχολογία κτήσεως σ. 3490, Ψυχολογία χρή- 
σεως σ. 3494.

Ψ υχικά φαινόμενα : Ψυχοδυναμισμός εις τά ζωα σ. 3056. Τηλεπάθεια πτηνών καί 
ζώων σ. 3117, Διάφοροι μορφαί τηλεπάθειας σ. 3156. 'Υποβολή σ. 3202. Τη
λεπάθεια μεταξύ νοσηρών έγκεφάλων σ. 3255. Συμβολισμός εις τήν τηλεπά
θεια σ. 3301. Τηλεπάθεια καί ψευδαίσθησις σ. 3366. Διόρασις καί ραβδοσκο
πία σ. 3440, 3591. Μετάθεσις των αισθήσεων σ. 3563. Άσθένειαι προβλεπό- 
μεναι διά της διοράσεως σ. 3633. Διαφοραί διοράσεως άπό τηλεπάθειας σ. 
3735. Τά περίεργα της διοράσεως σ. 3950. 'Η δύναμις της υποβολής σ. 4008.

Ψ υχοφυσιολογία: Υστερία τής Τζάζ σ. 3181.



Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ι Σ

Τά «ΑΣΤΥΝΟ Μ ΙΚΑ Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Α » μέ τό τεύχος αύτό, 
κλείνουν τό 19 56 , ήτοι τό τέταρτον έτος τής έκδόσεώς των . 
Τά24 έκδοθέντα τεύχη τοϋ λήξαντος έτους μετά του άπο- 
στελλομένου ευρετηρίου δέον νά βιβλιοδετηθουν εις 
έ'ναν τόμον, ό όποιος θά φέρη τον τίτλον «ΤΟΜΟΣ Δ ' 
έτος 1956».

Την βιβλιοδεσίαν έδέχθη νά κάμη μέ σχετικήν 
έκπτωσιν ήτοι: δερματόδετου αντί 27 καί πανόδετου άντί 
17  δραχμών, ό επί τής όδοΰ Θεμιστοκλέους 64β βιβλιο
δέτης Γιατράς Παναγιώτης.



Κάθε Τετάρτη και ώραν 7,30—

8 μ. μ. ό Κεντρικός Ραδιοφωνικός 

Σταθμός τών "Ενόπλων Δυνάμεων 

μεταδίδει την ήμίωρον καθοδηγη- 

τικήν και μουσικήν εκπομπήν τής 

’Αστυνομίας Πόλεων.

Ή έκπομπή τής Αστυνομίας Πό

λεων άπέσπασε τον γενικόν θαυ

μασμόν και έπεβλήθη χάρις εις τό 

πλούσιον λογοτεχνικόν, μουσικόν 

και μορφωτικόν περιεχόμενόν της.

Πρέπει νά τήν παρακολουθήτε 

όλοι καί θά πεισθήτε περί τής άξίας 

καί ώφελιμότητος αύτής.
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