Ή ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ θρηνεί τόν λαοφιλή Βασιλόπαιδα Πρίγκιπα Γεώργιον, τόν όποιον ή ΕΛΛΑΣ δΓ δσα
υπέρ αύτής έπραξεν κατέταξε μεταξύ των Η ρώ ω ν της.
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174. 'Η Γενική ’Ασφάλεια ’Αθηνών καί ό αγών αυτής κατά τών
κομμουνιστών.
Ή Γενική ’Ασφάλεια ’Αθηνών, άπό της συστάσεώς της προ 30ετίας, είχε καί
εχει καί σήμερα, ως έμβλημά της, τήν ερευνά της ’Αλήθειας καί τήν άπόδοσι Δι
καιοσύνης κατά τή δίωξι τών πάσης φύσεως εγκληματιών.
Αύτή πρώτη άπο τό έτος 1929 άρχισε να συστηματοποιή τή δίωξι τοϋ έγκληματικοϋ καί παράνομου κομμουνισμού καί νά δίνη άπό τότε τή μάχη πού έξελίχθη
σέ θύελλα, στή θύελλα του Δεκεμβρίου τοϋ 1944.
Αυτός ακριβώς είναι ό λόγος πού οί αξιωματικοί καί οί άνδρες τής Γενικής
’Ασφαλείας δεν αΐφνιδιάσθησαν άπό τον καταχθόνιο καί ύπουλο αύτό έσωτερικό εχθρό,
άλλα τον άντιμετώπισαν μέ υπέροχο άποφασιστικότητα καί μέ μεθόδους καί μέτρα
πού τήν κατατάσσουν στήν πρώτη γραμμή τών πραγματικά πολιτισμένων χωρών
τοϋ Κόσμου.
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'Ιστορικά της ’Αστυνομίας Πόλεων

Ή έξάρθρωσις τοϋ συνωμοτικού κομμουνιστικού μηχανισμού των ’Αθηνών,
ή έξιχνίασις των κομμουνιστικών εγκλημάτων, ή άχρήστευσις όλων τών πρακτόρων
οί όποιοι έρχονται άπό τις Χώρες τοΰ σίδηρου παραπετάσματος καί ή έξασθένησις
τών σατανικών σχεδίων τής κλίκας τών προδοτών, έγινε πάντοτε μέ μέθοδο καί
σύστημα τέτοιο, ώστε έκτος τών άλλων νά έπιτευχθή ή μεταστροφή καί ή ένταξις
στο εθνικό στρατόπεδο πλείστων κομμουνιστών καί άρκετών στελεχών τοϋ Κ.Κ.Ε.
Τά πλήγματα δέ πού κατέφερεν ή Γενική ’Ασφάλεια, έστράφησαν όχι μόνον
στήν ύλική συγκρότηση τών κομμουνιστών άλλά προ παντός στο ήθικό αύτών καί
έκαμεν έτσι τήν ήγεσία τοΰ κόμματος ν’ άντιληφθή ότι τό ’Εθνικόν Κράτος δεν
καταβάλλεται εύκολα, όταν έχει ύπερασπιστάς τής εσωτερικής του ’Ασφαλείας
άνθρώπους γενναίους, άποφασιστικούς, πιστούς στον όρκο τους, πού λατρεύουν τήν
έλευθερία καί πολεμούν γ ι’ αυτή μέ φανατισμό.

175. 'Η στάσις τής Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών κατά τήν περίοδο
τής κατοχής (1941 -1944).
"Οταν οί Γερμανοί έμπαιναν στήν Πρωτεύουσά μας, στήν ’Αθήνα, ήσαν όπως
γνωρίζουμε όλοι σύμμαχοι μέ τή Σοβιετική Έ νωση καί ήρχοντο ώς έλευθερωταί τών
κομμουνιστών, πού ήσαν είτε κατάδικοι στήν φυλακές, είτε εύρίσκοντο εκτοπισμένοι
στα νησιά ή στο χώρο τής Άκροναυπλίας. Ή πρώτη λοιπόν πράξη τών Γερμανών
ήταν ή ά π ε λ ε υ θ έ ρ ω σ ι ς τ ο> ν κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ώ ν , έγκληματιών.
’Έτσι» όσοι εύρίσκοντο στούς τόπους έκτοπισμοΰ, έπέστρεψαν στις ιδιαίτερες
πατρίδες των, όσοι δέ ήσαν φυλακισμένοι άπεφυλακίσθησαν. Οί ίδιοι οί Γερμανοί
άπεφυλάκισαν καί τον τότε άρχηγό τοΰ Κ.Κ.Ε. τον Νίκο Ζαχαριάδη, πού ήταν
έγκάθειρκτος στις έγκληματικές φυλακές Κερκύρας.
Παράλληλα, επετράπη στούς Βουλγάρους κομμουνιστάς νά παραλάβουν άπό τό
χώρο έκτοπισμοΰ τής Άκροναυπλίας σημαίνοντας 'Έλληνας κομμουνιστάς.
Οί άστυνομικοί έβλεπαν καί παρακολουθούσαν όλες αυτές τις ενέργειες τών
Γερμανών καί άνελογίζοντο σοβαρά τις συνέπειες εις βάρος τών Ελλήνων, τής συνερ
γασίας τών τριών φασιστικών Κρατών, δηλαδή τής ’Ιταλίας τοΰ Μουσολίνι, τής Γερ
μανίας τοΰ Χίτλερ, καί τής Σοβιετικής Ένώσεως τοΰ Στάλιν.
Ά ρχισαν λοιπόν οί αστυνομικοί μας νά παίρνουν θέση, έναντι τοΰ συνασπισμού
τών τριών αύτών φασισμών.
Παρακολουθούσαν τις κινήσεις τών τριών συνεργαζομένων συγκροτημάτων καί
άντελήφθησαν ότι οί "Ελληνες κομμουνισταί μολονότι άπεφυλακίσθησαν άπό τούς
Γερμανούς, δέν συμπαθούσαν καθόλου τον ’Ιταλικό φασισμό καί έστρέφοντο κατά
τών ’Ιταλών, όχι όμως καί κατά τών Γερμανών, γιατί όμολογουμένως τό Γερμανοσοβιετικό Σύμφωνο είχε προκαλέσει γενική άναστάτωση σ’ όλη τήν πορεία καί τις
άρχές τοΰ Κ .Κ .Ε., τό όποιο δέν μποροΰσε νά εύρη προσανατολισμό στις κατευθύν
σεις του.
Δέν βράδυνε όμως νά δοθή τέρμα στήν κατάσταση αύτή. Τον ’Ιούνιο τοΰ 1941
κηρύσσεται ό πόλεμος τών Γερμανών καί τής πρώην συμμάχου των τής Σοβιετικής
Ένώσεως. Τότε οί Γερμανοί πού βρίσκονταν στήν Ελλάδα σπεύδουν νά συλλάβουν
τούς "Ελληνας κομμουνιστάς, τούς οποίους είχαν οί ’ίδιοι βγάλει άπό τις φυλακές
καί τούς τόπους έκτοπισμοΰ, καί γιά τό σκοπό αύτό ζητοΰν τήν συνδρομή τής ’Αστυ
νομίας Πόλεων.
’Αλλά οί άστυνομικοί άδιαφοροΰν τελείως. Άδιαφοροΰν, γιατί ή Σοβιετική
"Ενωση είναι πλέον ύποχρεωμένη νά πολεμήση στο πλευρό τών συμμάχων τής Ε λ 
λάδος καί γιατί οί κομμουνισταί τών ’Αθηνών πρέπει κατ’ άνάγκην νά θυμηθούν τή
φορά αύτή ότι είναι Έλληνες καί έφόσον είναι 'Έλληνες δέν μποροΰν νά παραδοθοΰν
άπό τήν Ελληνική ’Αστυνομία στούς κατακτητάς. Έ τ σ ι, όλοι οί άστυνομικοί πού
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άποτελοΰν τήν Ειδική 'Υπηρεσία παρακολουθήσεως καί διώξεως του κομμουνισμοί),
διασκορπίζονται σέ διάφορες 'Υπηρεσίες καί επιδεικνύουν όχι μόνον άδράνεια άλλα
καί άνυπακοή στις διαταγές καί άπειλές άκόμα των κατακτητών να συλλάβουν κομμουνιστάς καί να τούς παραδώσουν σ’ αυτούς, άπ’ εναντίας μάλιστα διευκολύνουν τήν
ά πόκρυψη καί διαφυγή αύτών.
Οί Γερμανοί άστυνομικοί (Γκεστάπο) διαμαρτύρονται καί άπειλοΰν άκόμη τούς
"Ελληνας άστυνομικούς. ’Αλλά κανείς δέν κλονίζεται, κανείς δεν παραδίνει "Ελληνας
στούς κατακτητάς.
Το έτος 1941 λ.ήγει καί μπαίνουμε στο 1942, όπόταν νέα φάσις παρουσιάζεται,
γιατί άρχίζουν να έμφανίζωνται οί πρώτες ενεργητικές έκδηλώσεις τής ’Εθνικής ’Αντι
στάσεως. Κατά τήν ’Εθνική μας Ε ορτή τοϋ 1942, ό λαός άνεξαρτήτως κοινωνικών
πεποιθήσεων συγκροτεί διαδηλώσεις στούς κεντρικούς δρόμους, παρά τις άπαγορευτικές διαταγές τών κατακτητών. Διατάσσεται τότε ή ’Αστυνομία νά τις διαλύση,
άλλά άρνεΐται καί οί άστυνομικοί παρακολουθούν μέ εύχαρίστηση τήν πρώτη αύτή
ένεργητική έκδήλωση ’Εθνικής ’Αντιστάσεως.
’Ιταλοί καί Γερμανοί Ά ξ /κ ο ί άπειλοΰν τότε τούς "Ελληνας άστυνομικούς, άλλά
κανείς δέν κινείται κατά τών διαδηλωτών καί γίνεται μάλιστα έπίσημος δήλωσις, δτι
οί άστυνομικοί επ’ ούδενί λόγω καί σέ καμμιά περίπτωση δέν μπορούν νά επεμβαίνουν,
οσάκις λαμβάνουν χώραν πατριωτικές εκδηλώσεις, καί θά περιορίζωνται μόνον στή
δίωξη τών κοινών εγκληματιών. Τήν δήλωση αύτή άναγκάσθησαν νά τήν παραδε
χθούν οί κατακτηταί.
Τήν τακτική αύτή έναντι τών κομμουνιστών άκολούθησε ή ’Αστυνομία Πόλεων
μέχρι τής ημέρας τής άπελευθερώσεως, μολονότι το Κ.Κ.Ε. μέ διάφορες οργανώ
σεις του, άπο το τέλος τού έτους 1942, μετέτρεψε τον εθνικό άγώνα σέ κοινωνικό
πραξικόπημα, μέ άποτελέσματα τά όποια έβλαψαν ποικιλοτρόπως τήν Ελλάδα.
(Εις τό επόμενον : πως οί κομμουνισταί προπαρασκευάζουν και άρχίζουν τον εμφΰλι0
πόλεμο. Πώς οί κατακτηταί ενισχύουν καί εκμεταλλεύονται τον εμφύλιο αυτό πόλεμο. Ή
θέσις τής ’Αστυνομίας ’Αθηνών κατά τήν περίοδο αύτή τοϋ εμφυλίου πολέμου).

Τά "ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

ΧΡΟΝΙΚΑ,, εύχονται

εις τούς συνδρομητάς των Καλά Χρι
στούγεννα καί Εύτυχές τό άνατέλλον
Νέον ’Έτος 1958
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VII ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
• ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ Α.Ε. ΤΟΥ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Κογ Κ. Ε. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ·
To V II Διεθνές Συνέδρων Ποινικού Δικαίου συνήλθεν
έν Άθήναις την 2βην Σεπτεμβρίου 1957. Α ί εργασίαι του
ήρχισαν την 2αν ’Οκτωβρίου έ.ε., έλαβον δε εις τούτο μέρος
200 άντιπρόαωποι εκ 32 Χωρών και 100 "Ελληνες ανώτατοι
δικαστικοί, δικηγόροι, καθηγητα'ι Πανεπιστημίων κλπ. Προς
αύτονς ώμίλησεν μετά την εναρξιν τον Συνεδρίου ό έξοχώτατος ' Υπουργός επί τής Δικαιοσύνης κ. Κ. Παπακωνσταντίνου
είπών τά ακόλουθα :

Αισθάνομαι ιδιαιτέρως την τιμήν δτι ή Α.Μ. ό Βασιλεύς των Ελλήνων ηύδόκησε νά μοί άναθέση όπως έκπροσωπήσω Αυτόν εις τήν έναρκτήριον ταύτην συνεδρίασιν καί χαιρετίσω έξ ονόματος Του τό 7ον Συνέδριον της Διεθνούς Ε ταιρείας Ποινι
κού Δικαίου.
Ή Α.Μ. μη δυνηθείς νά κηρύξη αυτοπροσώπως τήν εναρξιν τού Συνεδρίου,
λόγω τής εις τήν άλλοδαπήν απουσίας Του, μέ έξουσιοδότησεν ΐνα μεταφέρω προς
όλους τούς συνέδρους τήν χαράν Του διά τήν έν τη πρωτευούοη τής Χώρας μας παρου
σίαν έπιφανών καί διακεκριμένων έπιστημονικών προσωπικοτήτων, προερχομένων
έκ πλείστων Χωρών τής ύφηλίου, συγκεντρωμένων διά τήν ερευνάν σπουδαίων καί
έπικαίρων θεμάτων τού Ποινικού Δικαίου.
Θά μοί έπιτραπή είς τάς εύχάς τού Βασιλέως νά ενώσω καί τον έγκάρδιον τής
'Ελληνικής Κυβερνήσεως χαιρετισμόν προς τούς Ίεροφάντας τής επιστήμης τού Δι
καίου, εύχόμενος από καρδίας λαμπράν τήν επιτυχίαν τού έργου τής Συνελεύσεως σας,
είς τήν φιλόξενον πόλιν μας.
« Ζεύς δ’ έπιτιμήτωρ ξείνων,
» ξείνιος, δς ξείνοισιν άμ’ αίδοίοισιν όπηδεΐ» ( 1).
» Ξειν’, ου μοι θέμις έστ’, ούδ’ εί κακίων σέθεν έλθει,
» ξεϊνον άτιμήσαι’ προς γάρ Διός εΐσίν άπαντες
» ξεϊνοι. Δόσις δ’ ολίγη τε φίλη τε
» γίγνεται ήμετέρη» (2).
Περί τής έπιτυχίας των εργασιών Χτοΰ Συνεδρίου σας, είμαι άπολύτως βέ
βαιος. Τήν βεβαιότητα τής έπιτυχίας τής σημερινής προσπάθειας ύμών, έπιτρέπουν
τά έν τώ παρελθόντι ύπό τής Διεθνούς Εταιρείας ύμών έπιτευχθέντα αποτελέσματα,
κατά τάς δύο περιόδους τής εβδομηκονταετούς δράσεως αύτής.
Ή έπιστημονική ύμών Εταιρεία, έπραγματοποίησε κατά τό παρελθόν σπου
δαίας έπιτυχίας. Διετύπωσε πορίσματα επιστημονικά, έπί τών οποίων έστηρίχθησαν πολλά τών συγχρόνων ποινικών νομοθετημάτων τών πεπολιτισμένων Χωρών.
Είμεθα βέβαιοι ότι τόσον ή έπιστήμη όσον καί ή πρακτική, θά ώφεληθώσιν έν τώ
μέλλοντι δαψιλέστερ.ον τής δράσεως τής Εταιρείας ύμών.
Στρέφοντες κατά τήν ώραν αυτήν μετά σεβασμού τήν σκέψιν προς τούς ίδρυτάς τής Εταιρείας P rins, von L ist, von H am el, άπό τούς οποίους προήλθεν ή
1. 08. I, 270 «'Ο φιλόξενος Ζεύς προστατεύει τούς ξένους καί πάντοτε τούς συνο
δεύει».
2. 08. Ξ. 56 «Δέν θά ήτο ώ ξένε, πρέπον νά μή τιμήσω ξένον, άκόμη καί έάν έλθη
μικρότερος σοΰ. Διότι έκ τοϋ Διός έστάλησαν οί ξένοι καί είναι πλήρες χαράς τό δλίγον, τό
όποιον ήμεϊς προσφέρομεν».
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κίνησις αυτή της διεθνούς συνεργασίας, ή τόσον γόνιμος καί καρποφόρος γενομένη,
διαδηλοΰμεν τήν πίστιν ήμών προς τάς άρχάς αυτής καί έπί τήν επιτυχίαν τοϋ σκοπού,
τον όποιον επιδιώκει, ύπερπηδήσασα τα έμπόδια καί τάς αντίξοους περιστάσεις,
δσας δύο παγκόσμιοι, μακροί καί καταστρεπτικοί πόλεμοι παρενέβαλον.
Έ κ τής μακράς δράσεως καί των λαμπρών αύτής άποτελεσμάτων, ή έπιστημονική ύμών Ε ταιρεία έκτήσατο γόητρον διεθνές καί κΰρος άκλόνητον. ’Από τής ίδρύσεώς της, έδέχθη εις τούς κόλπους αύτής έπιστήμονας διαφόρων άντιλήψεων. Δεν
προσεκολλήθη εις ώρισμένας a priori τιθεμένας άρχάς. Έ ν τη συγκρούσει των δογ
μάτων τής κλασσικής σχολής προς τάς έπαναστατικάς άρχάς τής σχολής του αμι
γούς θετικισμού, ήσκησε κριτικήν νηφάλιον καί άπροκατάληπτον, έπιζητοΰσα πάντοτε
λύσεις πρακτικώς χρησίμους. Έ δέχθη την ερευνάν των αιτίων τής έγκληματικότητος,
ήκολούθησεν εις τήν πειραματικήν μέθοδον καί ένέκρινε όσα πορίσματα των άνθρωπολογικών καί κοινωνιολογικών έρευνών έλέγχονται ορθά. Δέν έθεώρησε τήν ποινήν
ώς τό μόνον μέσον καταπολεμήσεως τών έγκλημάτων, άλλ’ έξετίμησε προσηκόντως
τήν άξίαν τών προληπτικών μέσων, διά τών οποίων καθιστώμεν σπανιωτέρας τάς
εύκαιρίας καί τά προκαλοΰντα τά έγκλήματα αίτια. Έδέχθη ή Ε ταιρεία ύμών τήν
διαίρεσιν τών έγκληματΐών εις κατηγορίας, έπί τώ τέλει τής μεταχειρίσεως τών έγκληματιών έκάστης τούτων κατά τρόπον διάφορον, μάλλον άτομικόν καί, άρα, τελεσφορώτερον. ’Ιδίως όμως κατέβαλε μείζονα προσοχήν περί τούς ψυχικώς άνωμάλους
καί έλαττωματικούς. Τά άτομα ταϋτα, ένεκεν έμφύτων ή καί έπικτήτων ελαττωμά
των, δέν ύφίστανται τήν παιδαγωγικήν τής ποινής έπίδρασιν καί δέν βελτιοϋνται
ήθικώς διά τής ποινής. Έχουσιν, διά τον λόγον τούτον, άνάγκην μεταχειρίσεως
εΐδικωτέρας, μάλλον δ’ εΐπεΐν θεραπευτικής, καθιστώσης αύτά άκίνδυνα. Προς τή
ποινή ή άντί ταύτης υποβάλλονται εις ειδικήν μεταχείρισιν ή εις μέτρα άσφαλείας
άορίστου διάρκειας, άνάλογα προς τήν ιδιοσυστασίαν αύτών.
Έ δέχθητε, λοιπόν, τάς άρχάς τής θετικής σχολής, αλλά μετά μείζονος περισκέψεως, έπιδείξαντες πνεύμα θετικόν καλύτερον νοούμενον. Έβελτιώσατε τό παλαιότερον ποινικόν δίκαιον, έξετάζοντες βαθύτερον τήν προσωπικότητα τού έγκληματήσαντος καί έπιδιώκοντες δραστικωτέραν καί άσφαλεστέραν τήν άμυναν τής κοινωνίας.
Ήθελήσατε, όρθώς, ίνα ό νόμος όρίζη τάς προϋποθέσεις καί περιστάσεις, ύφ’ ας οί
δικασταί δύνανται νά κρίνωσιν ότι ό κατηγορούμενος είναι έπικίνδυνος. Εις πολλά
συνέδρια συνεζητήσατε έπί μακρόν καί μόνον τό ζήτημα τούτο, τού συμβιβασμού
δηλονότι τών εγγυήσεων τής άτομικής έλευθερίας καί τής έννοιας τής έπικινδύνου
καταστάσεως τού έγκληματίου.
’Αληθώς, ένταΰθα κεΐται τό όλον πρόβλημα, ή έπιτυχία δηλαδή τής άγωγής
καί τής βελτιώσεως τού έγκληματήσαντος, τής ορθής έπιμετρήσεως τής ποινής καί
τής προσηκούσης έκτίσεως αύτής, άνευ όμως τού κινδύνου τών δικαιωμάτων τού
κρινομένου πολίτου ή τού τιμωρηθέντος καταδίκου, κατά τήν έκτισιν τής ποινής
ή τού μέτρου άσφαλείας.
Τό άκανθώδες τούτο πρόβλημα έπί δεκαετηρίδας άπησχόλησεν 'Υμάς καί σή
μερον ή εύγενής 'Υμών φροντίς προς τελείαν αύτοΰ λύσιν δηλοΰται έν τώ θέματι,
όπερ κατά τήν παρούσαν συνέλευσιν έθέσατε ύπό συζήτησιν: «ό έλ.εγχος τής διακρι
τικής έξουσίας τού δικαστοΰ έν τώ καθορισμώ τών ποινών καί τών μέτρων άσφαλείας».
'Ομοίως ιδιαιτέραν εύχαρίστησιν έμποιεΐ ή συνεχής προσπάθεια 'Υμών, η
κατατείνουσα εις έχεγγυωτέραν προστασίαν τής κοινωνίας διά τής βελτιώσεως τού
έγκληματίου καί άποκαταστάσεως αύτού εις βίον νομιμόφρονα. Δ ι’ δ καί σήμερρν
έτι έχετε ύπό συζήτησιν τό θέμα: «τίνα τά νομικά, διοικητικά καί κοινωνικά έπακολουθήματα τής ποινικής καταδίκης».
*

’Από τής πρώτης έμφανίσεως τού Ελληνικού Λαού εις τήν σκηνήν τού κόσμου
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τούτου, άπό τριών χιλιετηρίδων, διά των 'Ομηρικών έπών, άκτινοβολεΐ τοϋ δικαίου
ή της δίκης, φαεινή καί τηλαυγής έννοια (1).’Ε π’ αύτης της άσπίδος τοϋ Άχιλλέως,
ό "Ηφαιστος άπεικονίζει τήν διεξαγωγήν της δίκης, καθ’ ήν δύο τάλαντα, άποζημίωσις πραχθέντος φόνου, «τώ δόμεν δς μετά τοΐσι δίκην ίθύναντα εϊποι» (2).
Τούς κανόνας τοϋ δικαίου άπετελοΰσι τά έθιμα, αί θέμιστες, θεσμοί άμετάθετοι
καί ιεροί, τάς οποίας κατά τήν δόξαν τών τότε Ελλήνων, λαβόντες παρά τοϋ Διός,
φυλάττουσιν οί δικασπόλοι, οί διογενεΐς καί διοτρεφεϊς βασιλείς καί οί άνακτες, διό
λέγονται συνωνύμως «Διός θέμιστες» καί «Διός βουλαί». Ό Ζεύς, έποπτεύων τήν
δίκην, λέγει ό ποιητής, εύδαιμονίαν καί κλέος μέχρις ούρανοΰ παρέχει τοϊς ήγεμόσιν,
οίτινες τήν δικαιοσύνην σέβονται καί εύδικίας άνέχουσιν, έκ δέ της εύηγεσίας αυτών
ά ρ ε τ ώ σ ι ν ο ί λ α ο ί , συμφοράς δέ καταπέμπει έκείνοις, οΐτινες σ κ ο λ ι ά ς
τάς θέμιστας κρίνουσι καί τήν δικαιοσύνην περιφρονοϋσι. Πασαι αί τήν κοινωνίαν
έναρμονίως συγκροτοϋσαι ουσιώδεις δυνάμεις ά π έ β η σ α ν πνεύματα κραταιά
καί θεότητες αθάνατοι. Κατά τον ‘Ησίοδον, ή Θέμις υπάρχει τοϋ Ο ύ ρ α ν ο ΰ θυγάτηρ, ή δέ Δ ί κ η καί Ε ύ ν ο μ ί α τής Θέ μ ι δ ο ς καί τοϋ Δ ι ό ς προσφιλείς
κόραι. Ό χώρος έν φ γίνεται ή δίκη, θεωρείται ι ε ρ ό ς κ ύ κ λ ο ς , ύπό τήν προ
στασίαν τών Θεών τελών.
Τάς ιδέας ταύτας τής έκ τών Θεών καταγωγής τοϋ δικαίου καί τών νόμων καί
τής θεοποιήσεως αύτών διετήρησε καί εφεξής ή Ελληνική φυλή. Κατά τον Δημοσθένην, ό μέν νόμος είναι εύρημα καί δώρον τών θεών, ή δέ Εύνομία, θεά οδσα καί τά
δίκαια φιλοΰσα, πάσας τάς πόλεις καί χώρας σώζει.
'0 Πλάτων συνδυάζει μετά τής δ ί κ η ς καί τήν α ι δ ώ , τον δέ μή μετέχοντα
τών θείων τούτων δώρων θεωρεί νόσον τής πόλεως, δι’ ό καί ύπό τοϋ φιλοσόφου ή
Δίκη π α ρ θ έ ν ο ς α ΐ δ ο ί η λέγεται. Καί πολύ ύστερον οί ’Αττικοί ρήτορες έξαίρουσι τό μέγιστον πλεονέκτημα τής συνταχθείσης ποινικής νομοθεσίας, ήτις χάριν
τοϋ γενικού συμφέροντος καί τής κοινής αρμονίας, έζήτησε νά έκριζώση τήν άκολασίαν
καί τήν ύβριν τοϋ άτόμου, ήτις κατά τήν ύγιεστάτην 'Ελληνικήν άντίληψιν, ή ρίζα
τής αδικίας ύπάρχει.
Εις τάς Εύμενίδας τοϋ Αισχύλου, περιγράφεται ή σύγκρουσις τοϋ ’Απόλλωνος,
νεαροϋ καί γλυκέος θεοΰ τής Χάριτος καί τοϋ Φωτός, προς τάς Έρινΰς, παλαιάς
ύπογείους θεάς τοϋ σκότους (3). Είναι η σύγκρουσις τών άπολύτων θεωριών περί ποινής
προς τάς σχετικάς. Αί άρχαΐαι θεότητες, ό Ουρανός, ή Γή, ό 'Ήλιος, άνέκαθεν ένεργοΰσι πανταχοΰ καί αενάως κατά τρόπον άδυσώπητον. Ούτω καί αί Έρινύες, ώς
πισταί θεράπαιναι τής Θέμιδος, θεάς τής Δικαιοσύνης, ένεργοΰσιν ώς νόμος φυσικός
καί άπόλυτος τοϋ ήθικοΰ κόσμου. Δέν θεωροΰσι τάς εΐδικάς περιστάσεις ύφ’ άς
έτελέσθη ή πράξις, δέν έξετάζουσι τά πρόσωπα καί τάς σχέσεις αύτών, άλλά τύπτουσιν
άτέγκτως πάντα δστις διά τοϋ έγκλήματος έκλόνισε τούς ιερούς δεσμούς τοϋ αίμα
τος.
’Εν άντιθέσει όμως προς τάς άρχαίας ταύτας ύπογείους θεάς, τάς Έρινΰς,
οί μεταγενέστεροι θεοί τοϋ Όλύμπου δέν είναι άπόλυτοι καί μοιραίοι. Δέν άκολουθοϋσιν εις νόμους άναλλοιώτους, άλλ’ έχουσι μορφήν άνθρωπίνην καί έφαρμόζουσι δί
καιον εύκαμπτον, έλαστικόν. Συγκροτοΰσιν τον "Αρειον Πάγον, δικαστήριον σεβαστόν,
προς βελτίωσιν τοϋ τρόπου τοϋ δικάζειν. Τό παλαιόν δίκαιον τών Έρινύων έφεξής
έφαρμόζεται μετά μείζονος σοφίας. Ή μανιώδης καταδίωξις τοϋ φονέως, ή άγρια
άντεκδίκησις ήτις ασκείται κατ’ αύτοΰ, άρμόζουσι μόνον εις τούς παναρχαίους χρό
νους τών Τιτάνων καί ούχί εις τήν έποχήν τής συνετής κυβερνήσεως τοϋ Διός. Εις τήν
1. Thornissen : Le droit penal de la Republikue Athenienne. Bruxelles 1875'.
2. ΙΛ.Σ 497—509.
3. C. Gardikas : «Considerations sur le D roit Penal A ttique et les oeuvres des
tragiques grecs». Revue de Droit Penal et de Criminologie 1923 p. 791, 903.
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σοφίαν τοϋ Άρείου Πάγου άνατίθεται ή φροντίς νά έκτιμήση το αίτιον της τελεσθεί
σης πράξεως, τάς περιστάσεις τοϋ χρόνου, τοϋ τόπου, ώς καί τά πρόσωπα. Θεωροΰνται
αί έλαφρυντικαί περιστάσεις καί είσάγεται ή έπιείκεια. Καί ή άνθρωποκτονία, όταν
δεν είναι άδικος, συγχωρεΐται. 'Η μετάνοια έφέλκεται επιείκειαν καί συγγνώμην.
’Εξετάζεται ή εσωτερική άξια έκάστης πράξεως, έν δέ τή ίσότητι των ψήφων των
δικαστών, διά της ψήφου τής ’Αθήνας, ό κατηγορούμενος άθωοΰται. Τό παλαιόν jus
sum m un έκθρονίζεται καί επιτυγχάνεται ή άνοδος των άνθρώπων προς ύψηλοτέραν
δικαιοσύνην ούχί σκληράν, άδυσώπητον, τυφλήν έν τή αύστηρότητι αύτής.
Έ τ ι πλέον, οί άρχαϊοι 'Έλληνες έκτήσαντο σαφή καί βαθεϊαν τήν ιδέαν τής
άμέσου καί έμμέσου έπιδράσεως τής κληρονομικότητος των ψυχικών νόσων καί άνωμαλιών, έπί τά τελούμενα έγκλήματα. Κατ’ αύτούς, ό άδικος, ό καταφρονών τούς νό
μους καί καταπατών τών άλλων τά δίκαια, νοσών καί πάσχων γίνεται παραβάτης,
επειδή τό λογιστικόν τής ψυχής αύτοϋ μόριον ύπεδουλώθη εις τοϋ θυμικοΰ καί τοϋ
έπιθυμητικοΰ τά πάθη. Κατά τον φιλόσοφον, ή μέν κακία καί ή άδικία είναι τής ψυχής
νόσος, ασθένεια καί αίσχος, ή δέ δικαιοσύνη καί ή αρετή εύεξία, υγεία καί τής ψυχής
κάλλος.
Ό Πλάτων έν τή νομοθεσία αύτοϋ έξαίρει τον βελτιωτικόν τής ποινής σκοπόν,
διαδηλών ότι ή ποινή είναι ίασις καί θεραπεία έκ τής ψυχικής νόσου, «δίκη δέ ορθή
τον πλημμελοΰντα έμμελή ποιεΐν» ( 1). Καί άλλαχοΰ «διδάσκειν καί κολάζειν καί παΐδα
καί άνδρα καί γυναίκα έως περ αν κόλαζόμενος βελτίων γένηται, δς δ’ αν μή ύπακούη
κολαζόμενος καί διδασκόμενος, ώς άνίατον όντα τοΰτον έκβάλλειν έκ τών πόλεων».
'Ο Πλάτων διέκρινε τούς έγκληματίας εις βελτιώσιμους καί άβελτιώτους,
προς διάφορον μεταχείρισιν έκατέρας κατηγορίας, έγένετο δ’ δ πρώτος εισηγητής
τοϋ σωφρονιστικού συστήματος, όπερ έ'μελλε μετά μακρούς αιώνας νά προέλθη έκ
τής Χριστιανικής φιλανθρωπίας. Θεωρήσας ό φιλόσοφος τήν ποινήν ώς μέσον θερα
πείας τής ψυχής τοϋ κολαζομένου καί ήθικής βελτιώσεως, θέλε' ή ποινή νά μή διεγείρη
τό όνειδος καί τήν δυσφήμησιν, άλλά νά θεωρήται κάθαρσις, δι’ δ καί τρία διάφορα
δεσμωτήρια συνιστα έν τή Πολιτεία αύτοϋ. Προέβλεψε μάλιστα, ότι έκ τοϋ σωφρονι
στηρίου, άπολύεταί τις όταν ό χρόνος έξέλθη τών δεσμών, έάν δοκεΐ σωφρονεΐν: (2)
άόριστος δηλονότι καταδίκη.
’Επισκοπών τις τήν ιστορίαν τής ποινής τοϋ θανάτου, τών άπανθρώπων τρό
πων τής έκτελέσεως αύτής καί τών παρ’ άπασι τοϊς λαοϊς άσκηθεισών κατά και
ρούς βασάνων, από τής άρχαιοτέρας έποχής μέχρι τοϋ ιη' αΐώνος έν τή Δυτική Εύρώπη, βλέπει τάς ’Αθήνας διαλαμπούσας ώς φωτεινόν μετέωρον. Ή νομοθεσία τοϋ
’Ά στεω ς διακρίνεται διά τήν έξοχον τιμήν τήν οποίαν άπονέμει εις τής άνθρωπίνης
φύσεως τήν άξιοπρέπειαν. Ό διά τοϋ κώνειου θάνατος έμφαίνει φιλανθρωπίαν άναμφισβήτητον. Έ ν 1τή έκτελέσει τής θανατικής ποινής οί "Ελληνες δέν μετεχειρίζοντο
τρόπον άγριον, προκαλοϋντα τον φόβον τών έπιζώντων, ούδέ πομπικήν έπίδειξιν καί
ό δήμιος εΐκονίζεται ώς συμπαθής καί εύγενής ψυχή, προσφέρων τό φάρμακον μετά
δακρύων καί διαφερό μένος ΐνα μή ό θάνατος άποβή άλγεινός.
’Ενώ, μέχρι τοϋ ιη' αΐώνος, άσκεϊται τό ειδεχθές σύστημα τών κατά τών ύπο
πτων ποινών, ή νομοθεσία τών ’Αθηνών έθέσπιζεν «ούδείς άκριτος καί άναπολόγητος
τιμωρείται», καί αύτός δέ ό δούλος έπ’ αύτοφώρω συλληφθείς άποκτείνων τον δεσπό
την αύτοϋ, δικάζεται ύπό τοϋ δικαστηρίου κατά τάς νομίμους διατυπώσεις. Τό
’Αττικόν Δίκαιον έπέβαλλε τήν ισότητα πάντων ένώπιον τοϋ ποινικού νόμου καί
ήγνόει τό άδικον καί βδελυρόν σύστημα, οπερ άκόμη καί έν Εύρώπη, άπό τοϋ ιστ'
αΐώνος έφηρμόζετο, το τιμωρεΐν δηλαδή τούς ανθρώπους άναλόγως τοϋ κοινωνικού
1. Κριτίας 106 Β.
2. Κριτίας 909 Α.
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βαθμού ή άξιώματος. Τό ’Αττικόν Δίκαιον, τέσσαρας αιώνας προ Χρίστου, τιμω 
ρεί τήν προς τον δοΰλον δβριν έπίσης αύστηρώς, ώς καί τήν προς έλεύθερον γινομέ-

νην(χ)·

Αί άντιλήψεις αδται προήλθον έκ των θεμελιωδών ιδεών τών άρχαιοτέρων
χρόνων της πρώτης Μυθολογίας, ήτις έθεοποίησε τήν έννοιαν τοϋ ’Ίσου καί .τοϋ
Δικαίου, διά της καθιερώσεως καί έν αύτώ τούτο) τώ ’Ά δει υπέρτατων Δικαστών,
ώς οί Μίνως, Αιακός καί Ραδάμανθυς, διά τήν απονομήν τελείας δικαιοσύνης. Αί
άρχαί αδται μετεδόθησαν διά τοϋ Ά ττικοΰ Δικαίου καί έξηνθρώπισαν τήν νομοθε
σίαν της Δωδεκαδέλτου, ήτις έν συνεχεία επηρέασε τήν ολην σύγχρονον νομοθεσίαν.
Τοιαΰται αί άρχαί αί έπικρατοΰσαι εις τό κλεινόν Ά σ τυ, έν ώ σήμερον άρχεται
τών έργασιών αύτής ή συνέλευσις μεγάλου άριθμοΰ λαμπρών έπιστημόνων, ών
πολλοί έχουσι φήμην καί κϋρος διεθνές. Οίστρηλατούμενοι καί έκ της παραδόσεως
τοϋ ’Ά στεω ς τούτου, είμαι βέβαιος, δτι θά συμβάλητε εις τήν περαιτέρω πρόοδον
της Ε πιστήμης.
Πλησίον τών Θερμοπυλών καί τών Δελφών, τόπων τών Άμφικτυονιών, α'όποΐαι τό πρώτον εις αυτήν τήν Χώραν έσφυρηλάτησαν τούς δεσμούς τών Εθνώνι
δέν εϊναι δυνατόν ή τό έπιστημονικόν πνεΰμα, έν τώ πεδίω της Διεθνούς συνεργασίας,
νά έξαρθή εις τό δψος τών σκοπών της συγκεντρώσεώς σας εις τήν φιλόξενον πόλιν
μας.
Τά πορίσματα τοϋ συνεδρίου, πρέπει καί έπί εύρυτέρου πεδίου νά έπηρεάσωσι
τήν διεθνή σκέψιν, ού μόνον ώς προς τάς έγγυήσεις τών άτομικών έλευθεριών. Οί
έλεύθεροι λαοί άναμένουσι τήν καταδίκην, άλλά καί τήν έκμηδένισιν ομαδικών αντι
ποίνων έναντίον πόλεων ή καί ολοκλήρων περιφερειών. Τοιαΰτα αντίποινα-άντιτίθενται τελείως προς πάσαν έννοιαν δικαιοσύνης. Ύπενθυμίζουσι μόνον ώμάς διώξεις διά
θρησκευτικάς δοξασίας καί αγώνας διά τήν έλευθερίαν.
Έλπίζομεν έτι, δτι αί προσπάθειαι της Εταιρείας ύμών θά συμβάλωσιν έπίσης
είς τήν άνάπτυξιν έλευθέρας πολιτικής ζωής άπάντων τών λαών, ιδιαιτέρως μάλιστα
έκείνων οϊτινες έπί χιλιετηρίδας, εις τον παλαιόν γνωστόν κόσμον, έδημιούργησαν πο
λιτισμόν.
Μέ τάς σκέψεις αύτάς κηρύσσω έν όνόματι τής Α.Μ. τοϋ Βασιλέως, τήν έ'ναρξιν τών έργασιών τοϋ 7ου Διεθνούς Συνεδρίου τής Εταιρείας Ποινικού Δικαίου.
1. Κ. Γαρδίκα «Σωφρονιστική», 1955 σελ. 4, 128.
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ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
'Υπό τοΰ Μηχανικού ’Εφαρμογής Π.Τ.Α.Π.
καί Καθηγητοΰ Σχολών Ύπαστυνόμων Β' καί
Άρχιφυλάκων, κ. ΠΕΤΡΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ

I . «Πολεοδομική ’Αστυνομία» καλείται ή ’Αστυνομική Υπηρεσία ή επιφορ
τισμένη μέ την έποπτείαν καί τον έλεγχον της οικοδομικής κινήσεως. Ή πρόληψις
διά την άνευ νομίμου άδειας άνέγερσιν οικοδομών, ό έλεγχος των βάσει άδειας άνεγειρομένων οικοδομών είς τρόπον ώστε νά άνταποκρίνεται ή κατασκευαζομένη οικία
εις τούς όρους, άπαιτήσεις καί περιορισμούς τούς οποίους θέτει ή χορηγηθεϊσα άδεια,
είναι τά κύρια καθήκοντα μιας «Πολεοδομικής ’Αστυνομίας» (ή «Οικοδομικής
’Αστυνομίας»),
II.
Δυστυχώς, έν Έλλάδι δεν έχει καθιερωθή μέχρι σήμερον, ό θεσμός τής
«Πολεοδομικής ’Αστυνομίας». Έ ν άντιθέσει μέ δ,τι συμβαίνει εις άλλα κράτη (π.χ.
έν Γαλλία καί Ε λβετία ύπάρχει ή «Police des C onstructions» δηλ. «Οικοδομική
’Αστυνομία ή ’Αστυνομία Κατασκευών», έν Γερμανία ή «Baupolizei» κ .τ.λ .) παρ’
ήμϊν ή άρμοδιότης έπί τής οικοδομικής κινήσεως είναι άνετεθειμένη είς τήν ’Αστυνο
μίαν τάξεως καί δή ώς... «πάρεργον» αυτής!
III.
Είναι γνωστόν δ,τι βάσει τών κειμένων Νόμων καί Δ /γών αί Άστυνομικαί άρχαί είναι έν Έλλάδι έπιβεβαρημέναι μέ πλεΐστα καί ποικίλης φύσεως αρμοδιό
τητας, ώστε είναι άδύνατον άνθρωπίνως ν’ άνταποκριθοϋν ένόρκως εις τάς άπαιτήσεις δλων αυτών τών αρμοδιοτήτων καί μάλιστα μέ τά πενιχρά, τόσον άπό άπόψεως
προσωπικού δσον καί μηχανικού έξοπλισμοΰ, μέσα, τά όποια έχουν είς τήν διάθεσίν
των.
Έ π ί πλέον, έάν λάβωμεν ύπ’ οψιν δτι διά τήν πολεοδομικήν έποπτείαν δέν έπαρκούν αί γενικαί άστυνομικαί γνώσεις άλλά εΐδικαί τεχνικής φύσεως τοιαΰται, καταλήγομεν είς το συμπέρασμ,α οτι ή δημιουργία ένος ιδιαιτέρου κλάδου «πολεοδομικής
’Αστυνομίας» είναι έπιτακτική ανάγκη.
Ι Υ . Λόγω τών ειδικών οικονομικών συνθηκών είς τό Λεκανοπέδιον ’Αττικής,
άπο ολίγων έτών, παρουσιάσθη—διαρκώς αύξανόμενον— τό φαινόμενον τοΰ νά έπιδιώκουν πάντες, τήν άπόκτησιν ιδιοκτήτου στέγης. Οί μέσης οικονομικής δυνατότητος
έτράπησαν προς τά εύθυνώτερα οικόπεδα πέριξ τών ’Αθηνών καί σιγά-σιγά προς τά
έκτος Σχεδίου. Τοιουτοτρόπως άποκτήσαντες ιδιοκτησίαν, έπί τής όποιας κατ’
άρχήν δέν είναι δυνατή ή οίκοδόμησις βάσει τών ίσχουσών διατάξεων, προσπαθούν καί
πολλάκις έπιτυγχάνουν τήν λαθραίαν οίκοδόμησιν. Αί συνέπειαι είναι γνωσταί:
Έ άν κατεδαφισθοΰν προκαλεΐται κοινωνικόν πρόβλημα, έάν παραμείνουν συν
τείνουν είς τήν πολεοδομικήν αναρχίαν, διότι άφ’ ένός μέν δέν θά είναι δυνατόν είς
τό μέλλον νά έφαρμοσθή ένα ορθολογιστικόν πολεοδομικόν σχέδιον είς τήν ώς άνω
περιοχήν, άφ’ έτέρου δέ οί ίδιοκτήται τών ώς άνω οικιών έπί πολλά έτη δέν θ’ άάποκτήσουν δρόμους, νερό, ήλεκτρικό κλπ.
Έ π ί πλέον τό Κράτος, έκ τής λαθραίας ταύτης άνοικοδομήσεως καί λόγω τής
μή έκδόσεως άδειας, χάνει σεβαστά ποσά έκ τών φορολογιών, τά όποια θά είσέπραττεν έν περιπτώσει έκδόσεως άδειας.
Υ . Έ κτος όμως τών άνωτέρω, παρουσιάζεται καί έτερον φαινόμενον : Τό τής
παραβιάσεως τών έκδιδομένων άδειών. Πολλάκις αί ίδιοκτήται λαμβάνουν άδειαν
διά την οίκοδόμησιν δύο δωματίων καί κτίζουν τέσσαρα, διά νά μή μνημονεύσωμεν
τήν περίπτωσιν, ούχί σπανίαν, άνεγέρσεως ολοκλήρου οικίας πολλάκις 4 ή 5 δωματίων
βάσει άδειας άφορώσης τήν άνέγερσιν W .C. ή άντλιοστασίου. Αί Άστυνομικαί Ά ρ -
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χαί δεν διαθέτουν όργανα τα όποια νά έχουν τεχνικάς γνώσεις καί κατά συνέπειαν
ικανά νά έλέγξουν έάν καί κατά πόσον τά σχέδια τά συνοδεύοντα μίαν άδειαν οικοδο
μής έφαρμόζωνται ή οχι.
Υ Ι . Έ κ των άνωτέρω διαφαίνεται σαφώς ή άνάγκη δημιουργίας παρ’ ήμΐν—
τούλάχιστον έν Άθήναις—μιας «Πολεοδομικής ’Αστυνομίας».
Ή «Πολεοδομική» αυτή ’Αστυνομία, όχι μόνον θά συντείνη εις τήν αΰξησιν
των κρατικών έσόδων, πράγμα τό όποιον θά ύπερκαλύψη καί τάς σχετικάς δαπάνας
λειτουργίας αυτής, άλλά θά συντελέση καί εις τήν εύρυθμον πολεοδομικήν άνάπτυξιν
τών ’Αθηνών καί τών περιχώρων των.
’Επί πλέον θά έποπτεύη διά τήν καθαράν καί ευπρεπή τήρησιν τών έσωτερ·κών
κοινοχρήστων χώρων τών διαφόρων οικημάτων (ταρατσών, αύλών κ τλ .).
Υ Ι Ι . Έ λπίζομ εν ότι διά τοϋ παρόντος μικρού άρθρου έθέσαμεν ένα σπουδαϊον
ζήτημα, άναμένομεν άπό τούς άρμοδίους νά τό σκεφθοϋν καί ν’ άποφασίσουν. Πάντως
εν είναι βέβαιον: ή «Πολεοδομική ’Αστυνομία» είναι άναγκαιοτάτη.
II. Α Ρ Γ Υ Ρ ΙΟ Υ

ΠΟΙΗΜΑΤΑ

ΣΤΟΝ ΤΑΦΟ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ
Κι’ όταν ό ήλιος στις ροζογάλανες φτεροϋγες τής αυγής
ξετίναξε τήν ματωμένη του τήν χαίτη
τον ορθρινό σοϋ τραγουδούσα, Πατέρα,
μέ τής φτωχής κιθάρας μού κάποιο σπασμένο τέλι.
Κι’ όταν ό ήλιος έπεφτε μέσ’ στους φαιούς γκρεμούς καί τις βουνο
χαράδρες,
για νά πλαγιάση ’κεΐ στή δύση πέρα,
τοϋ ’Σπερνοΰ τούς ύμνους, πούναι άγνοί καί απαλοί
μέσ’ στον άποσπερήτικο καί καθαρόν άγέρα
σοϋ ’ψελνα μέ κλάμμα καί μέ πόνο, τραγούδι μαζί καί προσευχή.
Καί ή βαρύπενθη κυπαρίσσια., πού τήν σκιά καί τήν δροσιά
σοϋ χάριζε στον ύπνο σου, καλέ πατέρα,
τήν κορυφή της έκουνοϋσε σιγαλά
κι’έκλαιγε στήν αγκαλιά μέσ’ στοϋ άγέρα,
πού τήν φιλούσε καί τήν χάϊδευε γλυκά.
Κι’ άρχίζαμε κι’ οί τρεις μας ένα κλάμμα,
τό κυπαρίσσι μ’ ένα τρίξιμο βουβό,
ό άγέρας, πού κρατούσε τό σιγόντο,
μέ τής καρδιάς τον πόνο μου έγώ
καί τής σπασμένης τής κιθάρας μου τον τόνο.
Καί κλέγαμε στον τάφο σου πατέρα,
καί κλέγαμε στο κοιμητήρι, πέρα.
Σ . Χανδρής

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΣΙΑΤΙΚΗ ΓΡΙΠΠΗ
' Γττο τοΰ Ίατροΰ-Άστυνόμου Α' κ. A ■ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ

Μετά πάροδον 40 περίπου ετών άπδ τήν έμφάνισιν της 'Ισπανικής Γρίππης
κατά τό έτος 1918, άντιμετωπίζομεν σήμερον τήν ’Ασιατικήν Γρίππην. Αυτή τό
πρώτον ένεφανίσθη κατά τήν άνοιξιν εις το Χδγκ-Κόγκ άπό δπου έπεξετάθη εις
τάς γειτονικάς χώρας καί έν συνεχεία χωρίς νά βραδύνη, μετεδόθη εις τάς άπομεμακρυσμένας χώρας καί ήπείρους.
Τά πρώτα κρούσματα εις τήν περιοχήν ’Αθηνών τής ’Ασιατικής γρίππης
ένεφανίσθησαν εις τάς παιδικάς κατασκηνώσεις τής Πεντέλης. Δεν άποκλείεται
δμως νά προηγήθησαν καί τινα κρούσματα άλλαχοΰ τής περιοχής ’Αθηνών, τά
όποια νά έμειναν άχαρακτήριστα, ώς συνήθως συμβαίνει εις παρόμοιας περιστά
σεις δπου ενσκήπτει επιδημία τις.
Κατά τήν διαδρομήν τής επιδημίας ήδυνήθημεν νά παρατηρήσωμεν, δτι ή
γρίππη εΐσέβαλλεν εις άλλα μέν άτομα μέ έντονώτατα φαινόμενα κλινικά, εις άλλα
μέ όλιγώτερον έντονα καί εις άλλα μέ έλαφρότερα. Τούτο οφείλεται άφ’ ένός μέν εις
την άντίστασιν καί σθεναράν άμυναν τού οργανισμού ένός έκάστου άτόμου, άφ’ έτέρου δέ είς τήν μεγάλην τοξικότητα τοΰ ιού ή τήν έξησθενημένην τοιαύτην, καθώς
καί εις τον μεγάλον ή μικρόν αριθμόν είσδυσάντων μικροβίων έντός τοΰ οργανισμού.
Επομένω ς ή βαρύτης ή ήπιότης είναι άνάλογος τών δύο παραγόντων ήτοι τής άμύνης τοΰ οργανισμού καί τής τοξικότητος τών μικροβίων έξ ών καί έξαρταται.
Ούτω διεκρίνομεν μορφάς γρίππης ΰπερπυρετικάς (40ο—41ο), άλλας πυρετικάς (38ο—39.5) καί άλλας μέ πυρετόν 37ο—37.5, δηλαδή έλαφράς μορφάς,
καθ’ ας άτομα τινά δέν κατεκλίθησαν δι’ υπηρεσιακούς λόγους. "Απασαι αί άνωτέρω μορφαί συνωδεύοντο μέ γενικά φαινόμενα, ώς κεφαλαλγίαν, οσφυαλγίαν, κα
θολικήν αρθραλγίαν, έφίδρωσιν καί γενικήν κακουχίαν τοΰ σώματος. Τά συμπτώ
ματα ταΰτα εις τάς ΰπερπυρετικάς καί πυρετικάς περιπτώσεις ήσαν έντονώτατα.
’Άλλαι μορφαί παρετηρήθησαν έκ τοΰ πεπτικού συστήματος, μέ διάφορα συμ
πτώματα,ώς βάρος κατά τό έπιγάστριον, ναυτία, έ'μετος, κωλικοί έντέρων,διάρροια κλπ.
’Επίσης παρετηρήθησαν καί ύποτροπαί τής νόσου εις άτομα τά όποια δέν έπροφυλάχθησαν μετά την άποδρομήν τής νόσου.
Τέλος δυνάμεθα νά εϊπωμεν δτι ή ’Ασιατική γρίππη ένέσκηψεν όπό έλαφράν
μορφήν, δηλαδή άνευ πνευμονικών έπιπλοκών καί θανατηφόρων κρουσμάτων. Οί
έλάχιστοι θάνατοι οίτινες έσημειώθησαν ώφείλοντο είς ήλικιωμένα καί έξησθενημένα
άτομα κατόπιν έπιπλοκών, καθώς καί είς τινα παιδία κατόπιν οξείας λαρυγγίτιδος
ώς άνεκοίνωσεν τό Ύπουργεΐον Προνοίας. Ό ιός τής σημερινής έπιδημίας, έξ δσων
γνωρίζομεν ά-fco τάς άνακοινώσεις τοΰ Διεθνούς ’Οργανισμού Υ γείας, οφείλεται
εις τον ιόν τύπου Α, δστις ομοιάζει μέ τον ιόν τής προ 40ετίας 'Ισπανικής γρίππης,
κατά τάς αύτάς πάντοτε άνακοινώσεις τοΰ Δ. Ο. Υ., μέ μικράς όρολογικάς διαφοράς
άναμεταξύ των.
Διατηρώ άκόμη είς τήν μνήμην μου τήν σφοδρότητα μέ τήν όποιαν ένέσκηψε
ή 'Ισπανική γρίππη τό 1918 καί τήν θανατηφόρον δύναμιν αύτής κατά τούς μήνας
τοΰ φθινοπώρου καί τοΰ χειμώνος. Οί νεκροί τών στρατιωτικών νοσοκομείων καί
τών μεγάλοπόλεων έθάπτοντο κατά σωρούς είς κοινούς λάκκους. Φόβος καί τρόμος
κατέλαβε τούς κατοίκους τών χωρίων, ώστε δέν εύρίσκοντο άνθρωποι διά τήν ταφήν
τών νεκρών. Ή 'Ισπανική γρίππη δέν ήτο θανατηφόρος μόνον είς τά ήλικιωμένα
άτομα καί τά ευπαθή, άλλά έθέρισε κυριολεκτικώς τά νεαρά καί εύρωστα παιδιά
14—20 έτών.
Δέν δυνάμεθα νά προείπωμεν, έάν ή ’Ασιατική γρίππη θά είναι κατά τήν

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΝΟΥΒΕΛΛΑ

Ο,ΤΙ ΦΕΡΝΕΙ Η ΩΡΑ
Ύπά ΝΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Π ίταν ένα μουντό χειμωνιάτικο βράδυ. 'Ένα βράδυ ψυχρό, θλιμένο πού δη
μιουργούσε κάποιο κενό στις άνθρώπινες ψυχές. 'Η ώρα ήταν προχωρημένη κι’ ό
κόσμος λιγοστός στο μεγάλο λιμάνι τού Πειραιά. Μερικά καΐκια, πού ήταν μαζε
μένα στη παραλία, έμοιαζαν σάν νάχουν πέσει σέ μια βαθειά νάρκη, έτσι καθώς
στέκονταν νηφάλια, τριγυρισμένα άπ’ τό βαθύ σκοτάδι.
Μακρυά...πρός τό πέλαγος, λίγα μικροσκοπικά φωτάκια τρεμόπαιζαν καί
φώτιζαν τά κύματα τής θάλασσας, πού χοροπηδούσαν φουρτουνιασμένα. Μια μονό
τονη ήσυχία είχε σκεπάσει την εργατική πολιτεία καί μόνο ό διαπεραστικός ήχος
των τελευταίων τράμ, έδινε κάποια ζωηρή νότα.
Πολλές φορές ή νύχτα είναι ένας κακός έφιάλτης για τήν άνθρώπινη σκέψη.
Την ήμέρα οί άνθρωποι παραδομένοι στήν άγκαλιά της πολύτιμης καί σεβαστής
κοπέλλας πού λέγεται έ ρ γ α σ ί α , ξεχνούν κάθε τους πόνο, κάθε τους πίκρα. Μά
όταν ή θεά Νύχτα τούς τυλίξη μέ τό ψυχρό καί σκοτεινό πέπλο της, τούς γεμίζει
τήν ψυχή πότε μέ ιδανική νοσταλγία γιά κάτι πού χάθηκε καί· δέν πρόκειται πλέον
νά γυρίση, καί πότε μέ πικρόχολες σκέψεις γιά κάτι πού δέν ήρθε ποτές—αν καί τό
περίμεναν χρόνια. Σέ τέτοιες εφιαλτικές σκέψεις είναι βυθισμένη απόψε ή Δάφνη
Μάνου, ένα καστανόμαλλο κορίτσι πού διασχίζει μελαγχολικά τό Λιμάνι γιά νά
καταλήξη στο φτωχικό δωμάτιό της, σ’ ένα λαϊκό ξενοδοχείο.
’Αλήθεια! Πώς κύλησαν-τέσσερα χρόνια άπό τότε πού άφησε τό νησί της!
Νόμιζε πώς στήν ’Αθήνα θά συναντούσε τό Βασιλόπουλο των ονείρων της, πού θά
τήν έπαιρνε μέ τό φτερωτό του άλογο γιά νά τήν πάη νά κατοικήση σέ μιά εύτυχισμένη γωνίτσα, δίχως πίκρες καί βάσανα...κάπου ψηλά... πολύ ψηλά.,.στά χρυσα
φένια σύννεφα. Μά πού κατέληξε! Σ ’ ένα άθλιο Καμπαρέ τού Πειραιώς. Μέ τί καρδιά
άφησε μόνον κι’ έρημο τον φτωχό της πατέρα; πώς μπόρεσε νά τού πή τό μεγάλο
διάρκειαν τού χειμώνος έξ ΐσου έλαφρά, όπως σήμερον, οΰτε καί έάν τά μέχρι τοΰδε
προσβληθέντα άτομα θά παραμείνουν άπρόσβλητα άπό τό νέον κύμα αυτής έάν
ήθελεν έπέλθη ή έάν θά είναι θανατηφόρος, όπως ή 'Ισπανική.
"Ας έλπίσωμεν ότι δέν θά δοκιμασθώμεν περισσότερον. Τό εύχόμεθα.
Θ ε ρ α π ε ί α : Παρ’ ότι αυτή είναι συμπτωματική εις τάς άμιγεΐς μορφάς
γρίππης, παρετηρήθη ότι οί γριππιώντες γενικώς έκαμαν χρήσιν τών διαφόρων άντιβιοτικών, καΐτοι είναι γνωστόν, ότι ούδέν έκ τούτων έχει θεραπευτικήν δύναμιν έπι
τού ιού τής γρίππης. Εις τον πειρασμόν τούτον ούδέ ημείς ήδυνήθημεν νά άντισταθώμεν, ώστε νά άποτελέσωμεν έξαίρεσιν, έν γνώσει ότι παραβαίνομεν τά έπιστημονικά δεδομένα. Παρετηρήσαμεν όμως τούτο, ότι δηλαδή εις γριππιώντα άτομα μέ
υψηλόν πυρετόν καί άνευ έπιπλοκών βεβαίως, τά όποια έκαμνον χρήσιν άντιβιοτικών, έπήρχετο σχετική βελτίωσις τής καταστάσεως καί συντομωτέρα ύποχώρησις
τής νόσου, ένώ εις άλλα τά όποια διά διαφόρους λόγους δέν έτυχε νά κάμουν χρή
σιν αντιβιοτικών ή ύποχώρησις ήτο κάπως βραδυτέρα. Γεννάται όμως τό έρώτημα,
πού άρά γε νά οφείλεται ή τοιαύτη βελτίωσις; Εις τήν χρήσιν τών αντιβιοτικών;
η εις τήν απλήν σύμπτωσιν τής κάμψεως τής νόσου; Κατά τήν γνώμην μου ή ύποχωρησις επί άμιγοΰς γρίππης ήτο εντελώς συμπτωματική καί δέν ώφείλετο είς την
δράσιν τών άντιβιοτικών. Τό κοινόν μεταχειρίζεται αύτοβούλως τά άντιβιοτικά,
επομένως καί όπου δέν ένδείκνυται, οί ιατροί όμως παρασύρονται.
Α. Α Ν Δ ΡΕΟΠ Ο ΥΛΟ Σ
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ψέμμα, δτι καί καλά είχε βρή μιά σπουδαία δουλειά σ’ ένα μεγάλο ’Ατελιέ μοδιστρικής;
Καί δταν υστέρα άπό λίγο καιρό έμαθε δτι μιά καταραμένη άρρώστεια του παρέλυσε
τά πόδια, τότε ρίχτηκε μέ περισσότερη μανία στην άχαρη εργασία της. Τώρα ό
πατερούλης της ειχεν άνάγκη άπό χρήματα, μιά καί δεν μπορούσε πιά νά έργασθή.
Κι’ έπειτα έπρεπε νά πληρώνεται καί κείνη ή γειτόνισσά τους ή κυρά Σμαράγδω
πού τον περιποιόταν. Καί ό φτωχός γεροντάκος, άνίδεος γιά την κατάντια τής μονα
χοκόρης του, δταν λάβαινε γράμμα της, έστελνε τήν κυρά Σμαράγδω νά φωνάξη
τούς γειτόνους γιά νά μοιραστούν μαζί του τήν χαρά. «Γράμμα», τούς έλεγε μέ μάτια
πού έλαμπαν άπό ύπερηφάνεια. Καί σήκωνε έπιδεικτικά τό κοκκαλιάρικο χεράκι του.
«Ν ά!..γιά δές τ ε ! Γράφει πώς μοϋ στέλνει κι’ άλλα λεφτά! Είναι τόσο πλούσιος ό
άνδρας τ η ς !! !’Ά ς είναι καλά τά παιδιά μου...».
Ό πλούσιος άνδρας τ η ς ! ’Άλλο ψέμμα αυτό, χειρότερο άπό τό πρώτο.
—Γιατί κύρ-Βαγγέλη δέν έρχονται νά σέ ίδοΰν; πετάχτηκε μιά μέρα ένας τα
βερνιάρης τής γειτονιάς.
«Θάρθουνε.,.θάρθουνε τά παιδιά μου. Οί δουλειές βλέπετε τού...γαμπρού μου
δέν τού έπιτρέπουν προς τό παρόν νά ταξιδέψη. Μά θάρθουν θά τό δήτε!!».
—Ά κοΰς έκεΐ, είπε κάποιο βράδυ στούς πελάτες του, πού τον άκουγαν μέ άνοιχτό
στόμα, ό ταβερνιάρης. Ά κοΰς έκεΐ. 'Ο...άνδρας της! Καλέ ποιος άνδρας της; Αύτή
ματάκια μου δουλεύει σέ καμπαρέ...Τήν είδα τό καλοκαίρι πού είχα κατέβει γιά
δουλειές μου στον Πειραιά. "Ενα πρωί συνάντησα τό Σπΰρο, ’κείνο τό παληόπαιδο
ντέ, πού είχα στο μ αγα ζί!
—Κύρ-Γιαννακό, μοΰ λέει. Θέλεις νά δής τήν Δάφνη, τήν κόρη τού μαστροΒαγγέλη τού βαρελά;
—Τήν Δαφνούλα; Καί βέβαια θέλω. Ξέρεις τή βίλλα της ;
Γέλασε έκεϊνος. Τή... βίλλα της; Ά Κ .,να ί, έλα λοιπόν τό βράδυ νά σέ πάω.
Τό βραδάκι, πού λέτε, μέ παίρνει καί, πού μέ πάει; τί νά δώ ; Τή Δάφνη, τό
πεντάφορφο καί χαϊδεμένο κορίτσι τού νησιού μας, σέ ένα τρισάθλιο καμπαρέ. Δέν
πίστευα στά μάτια μου. Καί νά δήτε τί κλάματα έκανε δταν μέ είδε! Φοβήθηκε,
λέει, νά μή μοΰ φύγη καμμιά λέξι καί τό μάθει ό γέρος. Βρέ-βρέ-βρέ τί σοΰ είναι
ό κόσμος! Ποιος νά φαντασθή δτι αύτό τό κορίτσι θά γινόταν μιά... μιά...
Π άψε, τού φώναξε ή γυναίκα του, μιά ψηλή ξερακιανή πού τον βοηθούσε στις
δουλειές. Π άψε. Δέν φοβάσαι Θεό έσύ; Ά ν τό μάθη ό πατέρας της;
«Παναγιά μου σώσε με» άκούστηκε ή άπελπισμένη φωνή τής Δάφνης μές στο
σκοτάδι. Τής ήρθε τότε ή έπιθυμία νά κλάψη, νά ξεφωνίση, μά ένα βαρύ άντρικό
βήμα, πού άκουγόταν πίσω της λίγα μέτρα πιο κάτω, τήν έκανε νά σωπάση. Τό βή
μα δσο πήγαινε, τήν πλησίαζε. "Οταν τό ένοιωσε δίπλα της, έστριψε τό κεφάλι καί
έρριξε μιά γρήγορη ματιά. Ά θελά της, άνατρίχιασε. Νόμιζε πώς κείνη τή στιγμή
δυο φωτεινά άστεράκια είχαν ξεφύγει άπό τον ούρανό καί προσπαθούσαν επίμονα
μέσα στήν βαθειά νύχτα νά εισχωρήσουν στήν καρδιά της. ’Επιτάχυνε αυτός τό βή
μα καί τήν προσπέρασε. Καί τότε εκείνη μπόρεσε νά διακρίνη καλύτερα μιά ψηλή
άνδρική σιλουέττα τυλιγμένη σ’ ένα μαύρο παλτό.
Προχώρησε ό άνδρας λίγα βήματα, κι’ υστέρα στάθηκε γιά νά άνάψη τσιγάρο.
Καί... νά πού βρέθηκαν πάλι νά βαδίζουν πλάϊ-πλάϊ.
«Πώς μόνη τέτοια ώρα;» τον άκουσε νά τή ρωτά μέ τή βαρειά φωνή του.
Θύμωσε έκείνη. Τί τον έμελλε αυτόν; Μά τά λόγια ήρθαν αυθόρμητα στά χείλη της.
—Δέν είμαι μόνη—τού' ψιθύρισε σέ λίγο ειρωνικό τόνο. ’Έ χω τις σκέψεις
μου πού μέ συντροφεύουν.
—Ά σκημο πράγμα αύτό.
—Ποιό;
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—Ν’ άφήνωμε τις σκέψεις μας άδέσποτες καί νά τις επιτρέπουμε μάλιστα
νά μας κάνουν συντροφιά...
Καθώς βάδιζαν, έ'φτασαν κάτω άπό μια φωτεινή έπιγραφή ένδς μαγαζιού.
Τώρα, μπορούσαν νά ιδωθούν καλύτερα. ’Εκείνος ήταν ένας ψηλός άνδρας μέ άθλητικούς ώμους καί μέ πράσινα άμυγδαλωτά μάτια, καί κείνη, μια όμορφη κοπέλλα πού
ξεχύνονταν άταχτα άπο το μπερεδάκι της λίγες καστανές μποΰκλες... Κυττάχτηκαν
τρυφερά στά μάτια καί ένοιωσαν μέσα τους μιά πρωτόγνωρη συγκίνησι.
’Αλήθεια! Συγκρίνατε ποτέ τον πανίσχυρο χρόνο μέ τήν στενή συγγένισσά
του, τήν μικροσκοπική ώρα; ’Ά ν σκεφτήκατε νά τή συγκρίνετε καμμιά φορά, προ
σέξατε πόσο πιο δυνατή είναι αύτή άπο ’κείνον; Κείνη στο πέρασμά της μπορεί νά
παρασύρη ο,τι δέν μπορεί ό χρόνος μέ δλα του τά παιδιά.
Ή φίλη της παραξενεύτηκε βλέποντάς την τέτοια ώρα στήν πόρτα της. ’Ή 
ταν μιά όλόξανθη κοπέλλα ή φίλη της, καί έτσι καθώς ήταν μέ το θαλασσί νυχτικό
της, καί μέ τά μακρυά ξέπλεγα μαλλιά της, έμοιαζε σάν ένα ούρί του Παραδείσου.
—Πώς τέτοια ώρα; τήν ρώτησε άνήσυχη. Δέν πήγες άπόψε στο δωμάτιό σου;
Τ ί σοϋ συμβαίνει; μέ κάνεις νά φοβάμαι.
Τήν άγκάλιασε τρυφερά εκείνη καί τήν παρέσυρε σέ μιά καρέκλα. Πήρε κι’
αύτή άλλη μιά, καί κάθησε δίπλα της.
—Η σύχασε καλή μου Νάντα. Δέν μου συμβαίνει τίποτε. Τούναντίον μάλιστα.
’Απόψε είμαι ευτυχισμένη. Σήκωσε τά γαλανά της μάτια, καί τά στήλωσε στο πρό
σωπο τής φίλης της. Ποτέ δέν το είχε δή τόσο εκφραστικό, τόσο χαρούμενο! Νάντα...
Ναντούλα... άπόψε βρήκα α ΰ τ ο ν πού τόσον καιρό ζητούσα. Τί μέ κυττας έτσι;
Είναι ένας ώραϊος νέος μέ λεπτούς τρόπους καί άρκετά πλούσιος. Μένει στήν Α ί
γινα καί, μαζί μέ τον πατέρα του, εμπορεύονται τις μεγάλες φυτείες φυστικιών
πού έχουν εκεί. ’Απόψε λέει παρέμεινε στον Πειραιά, γιατί είχε νά κανονίση αύριο
πρωΐ-πρωί κάτι δουλειές του. Θά έρχόμουν πιο νωρίς άλλά ξεχαστήκαμε μέ τή κου
βέντα σέ ένα μπάρ, πού πήγαμε νά πιούμε κάτι.
—Καλέ, κι’ εδώ τί γυρεύεις τέτοια ώρα;
—Δέν ήθελες νά έρθω;
—Τ ί λές, Δαφνούλα; μά... σέ ρωτώ άπο περιέργεια.
Το χαμόγελο έσβυσε άπο τά χείλη της. "Ενα ελαφρό συννεφάκι πόνου τής
σκέπασε τό ώραϊο πρόσωπο, πώς νά στο πώ Νάντα; Νά... δέν ήθελα νά μάθη ποιά
είμαι. Τού είπα λοιπόν δτι είμαι μοδίστρα, δτι έργάζομαι στο σπίτι μου, καί δτι
άπόψε παρέμεινα σέ κάποιο πλουσιόσπιτο γιά νά τελειώσω τήν τουαλέττα τής κυρίας.
Τού είπα άκόμα δτι μένω έδώ... μέ τήν... άδελφή μου. Μέ σένα δηλαδή.
Τήν κύτταξε περίεργα ή άλλη. Καί γιατί δλα αυτά τά ψέματα; Μά... σοΰ είπα.
Δέν ήθελα νά μάθη τήν άλήθεια. ’Ίσως νά τού έκανα κακό, φαινόταν τόσο ένθουσιασμένος μέ τήν γνωριμία μου! Κι’ έπειτα, ήθελα νά φανώ στά μάτια του ένα τίμιο
καί έργατικό κορίτσι, δπως αύτός. ’Έμεινε ή άλλη σκεπτική.
Τ ί σκέπτεσαι;
—”Ω ! τίποτα! Μόνον... μοΰ φαίνεσαι λίγο παράξενη άπόψε.
"Ισως, γιατί νοιώθω γιά πρώτη φορά τον έρωτα νά άγγίζη τήν ψυχή μου.
Μέ μιά αύθόρμητη κίνησι έπεσε στήν άγκαλιά τής φίλης της καί ξέσπασε σ’ ένα
σιγανό κλάμα. ’Εκείνη τήν άφησε νά κλάψη. ’Ένοιωθε άπόλυτα δλη τήν έπανάστασι
πού γινόταν μέσα στήν άγνή καί άδολη καρδιά της. Έ ξ ω , ένα έλαφρό ψυχρό άεράκι
χάϊδευε τό τζάμι τού παραθύρου, ψιθυρίζοντας έναν ιδιότροπο σκοπό. Νά ήταν άρά γε
τό παγωμένο αγέρι; ή μήπως είχε στήσει τον τρελλό χορό της ’κείνη ή μικροσκοπική ώρα, πού είχε ενώσει τόσο παράξενα τις δυο άνθρώπινες ψυχές;
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Πέρασαν δυο μήνες άπό τότες. Οί ώρες κυλούσαν χαρωπά καί έτρεχαν βια
στικές νά συναντήσουν τις άχώριστες συντρόφισσές τους, τις ήμέρες. Καί κείνες
πάλι, συναθροισμένες όλες μαζί, έσερναν στο πέρασμά τους τον μοναδικό καβαλλιέρο
τους, τον μήνα που τις άκολουθοΰσε πρόθυμα καί σιωπηλά. Μιά αγνή άγάπη είχε
ένωσει τούς δύο νέους. Οί συναντήσεις τους ήσαν σύντομες καί γεμάτες τρυφερότητα
καί ύποσχέσεις γιά τό μέλλον. Εκείνη δέν είχε πολλές ώρες διαθέσιμες. Είχε τόση
δουλειά στο σπίτι... έρραβε καλά καί... την προτιμούσαν... Εκείνος πάλι, έπρεπε
νά πηγαίνη νωρίς στο μαγαζί στήν Αίγινα. Τί νά πρωτοκάνη ό πατέρας του; Μά τί
σημασία είχε γ ι’ αύτούς ό χρόνος; Μιας ώρας συνάντησι, ήταν ικανή ν’ άπλώση τις
ρίζες της βαθειά καί σταθερά μές τις καρδιές τους, καί νά τις γεμίση ευτυχία. Κεί
νος έλάτρευε τό καστανόμαλλο κορίτσι πού προσπαθούσε μέ τήν σκληρή δουλειά
τής βελόνας νά κερδίση τό ψωμί της, καί ’κείνη τον ωραίο νέο μέ τούς εύγενικούς
τρόπους, τον τίμιο, τον εργατικό, τον ακούραστο, πού τής είχε χαρίσει τήν καρδιά
του.Κάποιο μεσημεράκι, καθισμένοι σ’ ένα κέντρο προς τό Καλαμάκι, παρακολου
θούσαν σιωπηλά μέσα άπό τό τζάμι τά άφρισμένα κυματάκια τής θάλασσας πού τά
χρύσωναν οί άσθενικές άχτΐδες τού ήλιου. Σέ μιά στιγμή, πιάνοντάς του εκείνη τρυ
φερά τό χέρι, ψιθύρισε άφηρημένα :
—’Αλήθεια Πέτρο, παρακολουθείς άπό τις έφημερίδες εκείνη τη σπείρα μέ
τούς κλέφτες; ’Έχουν κατακλέψει, λέει, μέ ειδικά άντικλείδια, ένα σωρό μαγαζιά
τής ’Αθήνας. ’Από καιρό τώρα ή ’Αστυνομία έχει άναστατωθή. Προχθές όμως
κατώρθωσαν καί τούς έπιασαν τήν ώρα πού ήταν έτοιμοι νά διαρρήξουν κάποιο
χρυσοχοείο. Μόνον ένας κατώρθωσε καί τούς έφυγε, μά θά τον πιάσουν κι’ αυτόν
πού θά πάη! Έ τ σ ι δέν είναι;... Κάτι πήγε νά πή άκόμα, μά ή φωνή της κόπηκε.
’Ένοιωσε τό χέρι του μές τό δικό της νά τρέμη, νά παγώνη. Τόν κύτταξε άνήσυχα:
Τί έπαθες άγάπη μου;
Στράφηκε κείνος καί τήν κύτταξε βαθειά στά μάτια. Τό βλέμμα του ήταν
άνήσυχο, σχεδόν πονεμένο. Τόσο πονεμένο, πού έκανε τήν κοπέλλα νά νοιώση ένα
παράξενο σύγκρυο σέ όλο της τό σώμα.
—Μά τί έπαθες; Μέ τρομάζεις.
'Ένα πικρό γέλοιο ξέφυγε άπό τά χείλη του. Δέν έχω τίποτα χρυσή μου, πώς
σοΰ φάνηκε; Λοιπόν τί λέγαμε; Ά ! ναί! γιά κείνον τόν κλέφτη. Μά... βέβαια... βέ
βαια θά τόν πιάσουν κι’ αυτόν. Ξεφεύγει τίποτα τής ’Αστυνομίας;
«Τίβ-τίβ-τιβ» άκούστηκε μιά γλυκειά φωνούλα πάνω άπό τά κεφάλια τους.
Σήκωσε τά μάτια έκείνη καί έβγαλε μιά χαρούμενη κραυγή.
Κύττα Πέτρο. "Ενα πουλάκι μέσα στο κλουβί το υ ! Έ ρριξε καί κείνος τέ βλέμ
μα προς τό μέρος πού τού έδειχνε. Γιά τήν άγάπη μας μιλάει Πέτρο.
—Μπορεί... ίσως όμως νά μιλάη γιά τίποτε άλλο. Ποιος νά καταλάβη τή γλώσ
σα του;
Πέρασε λίγος καιρός άκόμα. Ό γερο-χρόνος άπό μακρυά καμάρωνε τό συγγε
νολόι του. Τις ώρες, τις μέρες, τις έβδομάδες πού περνούσαν δίπλα του γελαστές,
σκορπίζοντας στο πλήθος πολυποίκιλα συναισθήματα. Χαρές, λύπες, γέλοια, κλά
ματα. ’Κείνο τό βράδυ, τό λαϊκό καμπαρέ τού Πειραιά είχε γεμίσει άπό ξένους
ναυτικούς. "Ενα πιάνο πού τό συνώδευε ή μελωδική τρίλλια τού βιολιού, έπαιζε
ένα βιεννέζικο βαλσάκι. Τό γλέντι είχε άνάψει, όταν έξαφνα ένας νέος μπήκε βια
στικά μέσα κυττάζοντας γύρω του φοβισμένα, σάν νά ζητούσε μέρος γιά νά κρυφτή.
’Έδινε τήν έντύπωσι ότι κάποιος τόν κυνηγούσε. Καί νά... δύο άστυνομικοί παραμε
ρίζοντας τό πλήθος πού είχε συγκεντρωθή γύρω του, τόν πλησίασαν καί τού είπαν
ξερά : «Μή προσπαθήσης νά μάς ξεφύγης. Θά είναι άνώφελο».
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—Μά τί συμβαίνει; τόλμησε νά ρωτήση τό άφεντικό μέ δυσαρέσκεια, πού το
επεισόδιο αύτο τοϋ χαλούσε άπόψε τή δουλειά.
—Είναι ό Πέτρος Λεωνής, πετάχτηκε κάποιος πού στεκόταν δίπλα άπό τούς
άστυνομικούς. Είναι παρέα μέ κείνους τούς κλέφτες πού ρημάζουν τα μαγαζιά της
’Αθήνας.
"Ενας σιγανός ψίθυρος άποδοκιμασίας άγκάλιασε ολη τή σάλα. Ζήτησε ό
άστυνομικος τα χέρια, γιά νά του περάση τις χειροπέδες. Κείνος όμως έμοιαζε
σάν ένα άψυχο άγαλμα. Δεν έλεγε τίποτα, δεν έκανε την παραμικρή κίνησι, λες καί
ή ζωή τον είχε έγκαταλείψει, λες καί ήταν ένα ρομπότ, πού τό είχαν στήσει μέ προ
σοχή στή μέση της πίστας έτσι γιά νά γελάσουν. Τον είδαν νά έχη στηλώσει τό βλέμ
μα του στή γωνιά, πάνω σέ μιά όμορφη καταστανή κοπέλλα, σέ ένα κάτωχρο πρόσω
πο πού τον κυττοϋσε μέ μάτια άπλανή, τρομαγμένα, λές καί κείνη τήν ώρα άντίκρυζε κανένα φοβερό δράμα. Μιά άπέραντη ήσυχία απλώθηκε στο μέρος έκεΐνο
πού πριν λίγα λεπτά ώργίαζε τό κέφι καί ό χορός. Τά βλέμματα πήγαιναν έρωτηματικά πότε στον... κλέφτη, καί πότε... στή γυναίκα της αμαρτίας. Μόνον ή φίλη
της ή Νάντα, τό ξανθομαλλό κορίτσι, μπόρεσε νά καταλάβη τήν άξια κείνης τής
στιγμής.
—Πέτρο Λεωνή, τού είπε ό ’Αστυνόμος όταν τον ώδήγησαν στο γραφείο του.
Καταζητείσαι καιρό άπό τήν ’Αστυνομία. Κατηγορεΐσαι γιά διάφορες κλοπές πού
διέπραξες μαζί μέ άλλους συνενόχους σου είς βάρος καταστηματαρχών. Οί συνέ
νοχοί σου όμως δέν ήσαν πιστοί. ’Αλλοιώς δέν θά σέ πρόδιναν. "Εκανε ένα νεύμα,
έπειτα, σέ έναν άπό τούς δύο άστυνομικούς καί κείνος έβγαλε άπό τήν τσέπη του
μιά φωτογραφία.
—Ν ά !!! γιά κύττα!! ’Εσύ δέν είσαι εδώ;
Έ ρριξε ό νέος μιά πλάγια ματιά καί είδε τον έαυτό του νά χαμεγελά μέσα
άπ’ ένα χοντρό χαρτί.
—«’Έ τσ ι θά τον άνακαλύψετε καλύτερα», μάς είπε κάποιος άπό τούς συντρό
φους σου. Μάς ύπέδειξε μάλιστα καί τό σπίτι σου. Μά, όπως φαίνεται, είσαι πολύ
έξυπνος καί φρόντισες νά τό άλλάξης γιά νά χάσωμε τά ίχνη σου.
Λοιπόν; τί έχεις νά μάς πής;
Δέν άπάντησε κείνος. Μέ τό κεφάλι σκυφτό άκουγε βουβά τήν κατηγορία του.
Μιά πνιγμένη φωνή άκούστηκε λίγο πιο πίσω άπό τον νέο. "Ερριξε τό βλέμμα του
ό ’Αστυνόμος καί είδε μιά ώμορφη καπέλλα πού έκλαιγε πονεμένα.
—Ποιά εΐσθε σείς; Τί θέλετε εδώ; "Εχετε νά μάς πήτε τίποτα σχετικό μέ
τόν κατηγορούμενο;
—Ναί, άκούστηκε μιά άσθενική φωνούλα. Στράφηκε ό άνδρας πού στεκόταν
λίγο πιο μπρος της καί τήν κύτταξε. Τά βλέμματά τους συναντήθηκαν. Καί τότε
ό ’Αστυνόμος, μέ τήν πείρα τού επαγγέλματος του, μπόρεσε νά διαβάση σ’ έκεΐνο
τό σιωπηλό βλέμμα τους, κάποιο φριχτό δράμα.
Περιμένετε, τής είπε ευγενικά καί τής έδειξε μιά πολυθρόνα.
—Λοιπόν, τί έχεις νά μάς πής;
Σήκωσε κείνος τό κεφάλι του καί κύτταξε τόν ’Αστυνόμο σταθερά.
—Θέλετε νά σάς πώ γιατί είμαι κλέφτης ή μάλλον γιατί... έ γ ι ν α ; Γιατί
πρέπει νά γνωρίζετε ότι άνάμεσα σ αύτούς πού άνήκουν στον υπόκοσμο, ύπάρχουν
καί μερικοί πού δέν ήσαν κακοποιοί άλλά έ γ ι ν α ν . "Εγινα λιοπόν κι’ εγώ. ’Ορφανός
άπό γονείς, δούλευα στο εμπορικό τού θείου μου στήν όδό Μπουμπουλίνας. 'Η ζωή
μου ήταν μέτρια, άλλά ήσυχη ώς τόσο. "Οταν, εδώ καί ένα χρόνο, παρασύρθηκα
άπό μιά παρέα, έγκατέλειψα τήν έργασία μου, καί είσεχώρησα στά καταγώγια τής
κλοπής. Πώς έγινε αύτό; δέν μπόρεσα νά καταλάβω. "Αρχισα νά συνηθίζω πιά σ’
αύτή τήν κατάστασι. Έ ξαφνα κάποιο βράδυ τού Νοέμβρη, τήν ώρα πού ό περισσό-
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τερος κόσμος είχε παραδοθή στην πλανεύτρα άγκαλιά του θεού ύπνου, εκεί κοντά στο
λιμάνι, γνώρισα την ά γ ά π η . ΤΗταν ωραία, μέ καστανές μποΰκλες καί μ’ ένα
όλόγλυκο προσωπάκι. Κείνη τήν ώρα νόμισα πώς ήταν μια νεράιδα που είχε βγή
άπό τα βάθη της θάλασσας, για να τρυπώση στα βάθη της ψυχής μου. Κείνο τό βρά
δυ, είχαμε σκοπό να κάνουμε μια μεγάλη κλοπή σέ μια Τράπεζα της ’Αθήνας, μά
άποτύχαμε. Κι’ έγώ πού δεν είχα δρεξι γιά ύπνο, γύριζα άσκοπα τούς έρημικοΰς
δρόμους τοϋ Πειραιά. Τό δωματιάκι μου, πού ήταν στή Δραπετσώνα, κείνο τό βρά
δυ μού φαινόταν άχαρο, άφιλόξενο. Συνάντησα λοιπόν τήν ά γ ά π η πού έφερε κά
ποια άναστάτωσι, κάποια άλλαγή μέσα μου. Ντρεπόμουν έγώ ένας... κλέφτης νά
λατρεύω μια φτώχειά καί τίμια μοδιστρούλα, πού άγωνιζόταν γιά τό ψωμί της.
Χίλιες σκέψεις πέρασαν άπό τό μυολό μου. Στήν αρχή σκέφτηκα νά έξαφανισθώ
άπό τήν ζωή της. Καί υστέρα; Πώς θά ζοϋσα χωρίς αυτήν; Θέλησα κατόπιν νά έρθω
καί νά παραδοθώ μόνος μου στήν ’Αστυνομία. Μά... αν τό μάθαινε ε κ ε ί ν η ; τί
ντροπή!! Πήρα τότε μιά άλλη πιο πρακτική άπόφασι. Θά άλλαζα σπίτι, δχι γιά νά
χάσετε τά ίχνη μου δπως είπατε προηγουμένως, άλλά γιά νά ξεφύγω άπό τό περι
βάλλον πού μοϋ θύμιζε τήν κατάντια μου. Βρήκα λοιπόν ένα δωμάτιο κοντά στον
“Αη-Βασίλη. Τήν... παρέα μου τήν άπέφυγα τελείως. Σ τις τελευταίες μάλιστα
κλοπές δέν έλαβα έγώ μέρος καί ίσως νά μή τούς φάνηκε καλό, γ ι’ αύτό καί μέ
πρόδωσαν.Καί δταν ταχτοποίησα τον έαυτό μου δπως έγώ ήθελα, τράβηξα ένα βρά
δυ γιά τό μαγαζί τοϋ θείου μου. Σ ’ δλο τό δρόμο είχα έτοιμάσει τά λόγια πού θά
τοϋ έλεγα. Στήν άρχή θά θύμωνε. Κάτι είχε μυριστή γιά μένα. Μά ύστερα, θά μέ
συγχωρούσε καί θά μοϋ έδινε πίσω τήν δουλειά μου. Καί τότε, δταν θά έμπαινα στο
δρόμο πάλι τοϋ Θεοΰ, θά έκανα γυναίκα μου τό κορίτσι πού τόσο είχα λατρέψει.
"Ισως νά μήν ήμουν ό πλούσιος έμπορας, δπως τήν είχα άφήσει νά πιστεύη. Καλύ
τερα δμως νά μέ χαρακτήριζε ώς ψεύτη, παρά νά μοϋ έδινε τή μομφή ενός χαμένου
κορμιού, ένός... κλέφτη. "Οταν έφτασα έξω άπό τις φωτισμένες βιτρίνες, δείλιασα.
Πώς θά μέ ύποδεχόταν; Κι’ έπειτα ήτο καί τό προσωπικό. Μέ τί μάτι θά μ’ έβλεπε;
Σκέφτηκα λοιπόν ν’ άφήσω νά φύγουν πρώτα οί ύπάλληλοι, δταν... δταν ένοιωσα
δίπλα μου δύο άστυνομικούς, νά μέ κυττάζουν αύστηρά. «Άκολούθησέ μας, ήσυχα
καί χωρίς άντίστασι στο Τμήμα», άκουσα νά μοϋ λέη ό ένας άπό τούς δυό. Τό αίμα
μου πάγωσε. Μέ άνακάλυψαν τήν τελευταία στιγμή, τήν στιγμή πού μετανοιωμένος
ζητούσα άπ’ τον Θεό καί τούς άνθρώπους νά μέ φέρουν πάλι στον ίσιο δρόμο. Στά
μάτια μου έφερα τά γλυκά μάτια τής άγαπήμένης μου. Δέν γλύτωνα πιά. Θά τό μά
θαινε καί τότε θά τελείωναν δλα. Μιά τρέλλα μ’ έπιασε κείνη τή στιγμή καί χωρίς
νά καταλαβαίνω τί κάνω, άρχισα νά τρέχω ώσπου (κουτή ιδέα !) χώθηκα στο πρώτο
μαγαζί πού βρήκα μπροστά μου, καί τό μαγαζί αύτό ήταν ένα... καμπαρέ. Τ ί άλλο
νά σάς πώ;
"Εγινε μιά καταθλιπτική σιωπή, καί ύστερα ή φωνή τοϋ ’Αστυνόμου άκούστηκε βραχνή άπό τή συγκίνησι.
—Σεις δεσποινίς, θά είσθε ή... καστανομάλλη άγάπη ’κείνης τής βραδυάς,
ή φτωχή μοδιστρούλα, τό τίμιο κορίτσι, πού άγάπησε ένα κλέφτη. Καταλαβαίνω
τί θά μοϋ πήτε. Συγχωρεΐτε τον... τον κύριο άπ’ εδώ, καί έρχεσθε νά ζητήσετε τήν
έπιείκιά μας. Δέν είναι έτσι;...
Σηκώθηκε ’κείνη καί μέ σταθερό βήμα πλησίασε τό γραφείο του.
—Ναί! κύριε ’Αστυνόμε. Έ γ ώ είμαι ή «Νεράϊδα» ’κείνης τής βραδυάς. Δέν
είμαι δμως ή φτωχή μοδιστρούλα, τό τίμιο κορίτσι, πού άθελά της άγάπησε ένα κλέφτη-δπως είπατε προηγουμένως !!!
—Πώς; Δέν είσθε τίμιο κορίτσι; Τότε τί είσθε;
Γέλασε πικρά ή νέα. Είμαι... είμαι μιά γυναίκα τής αμαρτίας, ή μάλλον γιά
νά μεταχειριστώ τήν λέξι τοϋ κατηγορουμένου, έ γ ι ν α . Ή ιστορία μου είναι
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άπλή καί συνηθισμένη. Έγκατέλειψα μιά μέρα τδ νησί μου καί τον πατέρα μου,
γιά νά έρθω στήν Πρωτεύουσα μέ τήν προοπτική να δημιουργήσω μιά καλύτερη
τύχη. Τδ πώς κατόπιν βρέθηκα σέ ένα άθλιο καμπαρέ δεν έχει σημασία. Μιά είναι
ή ούσία, δτι κείνο τδ βράδυ άνταπέδωσα άθελά μου τά ίσα σέ έναν άνθρωπο πού
μουδωσε νά καταλάβω άπδ τήν πρώτη στιγμή ότι ήταν ένας τίμιος νέος, πού έμπορεύοταν μέ τδν πατέρα του τις μεγάλες φυτείες φυστικιών πού είχανε στή Αίγινα.
Του είπα λοιπδν κι’ έγώ ψέμματα μιά καί άπέναντί μου είχα ένα τίμιο νέο, πού άπδ
τήν πρώτη στιγμή μίλησε στήν καρδιά μου. Τού είπα ψέμματα γιατί δέν ήθελα
νά τδν χάσω. 'Ο ... κλέφτης (ζητώ συγγνώμη άπδ τον κατηγορούμενο, μά αυτή τήν
λέξι πρέπει νά μεταχειριστώ γιά νά μέ καταλάβετε) δ κ λ έ φ τ η ς λοιπόν, άγάπησε
τρελλά τήν τιμία μοδιστρούλα, καί ή γ υ ν α ί κ α της άμαρτίας, τδν τίμιο καί σε
βαστό έμπορα τής Αίγινας. 'Η άγάπη μου γ ι’ αύτδν μ’ έκανε μέ τον καιρδ νά μισήσω
τήν σκληρή... έργασία μου, καί ζητούσα τήν ευκαιρία νά άπαλλαγώ τδ γρηγορώτερο
άπδ αύτήν. Καί ή ευκαιρία κάποτε ήρθε. ’Α π’ αύριο θά έπιανα έργασία σέ ένα με
γάλο εμπορικό της ’Αθήνας ώς μοδίστρα, μιά καί γνωρίζω καλά τήν τέχνη αύτή.
’Απόψε ήταν ή τελευταία βραδυά πού έπισκεπτόμουν τδ καμπαρέ. Είχα νά κανονίσω
κάποιο λογαριασμό μέ τδ... άφεντικό, όταν έξαφνα είδα νά μπαίνη άλαφιασμένος
καί κυνηγημένος άπδ δύο άστυνομικούς ό Πέτρος Λεωνής, ό κλέφτης όπως τδν
άπεκάλεσαν. Καί ό κλέφτης αύτός, ήταν ό άνδρας τών ονείρων μου, δ τίμιος έμπορας.
Μπορείτε κύριε ’Αστυνόμε νά νοιούσετε τήν άξια αύτής τής άποκάλυψης;... ’Ενώ τδ
πρωί άκόμα ή φτωχή μοδιστρούλα καί ό τίμιος έργατικδς νέος έπλαθαν χίλια δύο
όνειρα γιά τδ μέλλον τους, τδ βράδυ, τόφερε ή μοίρα νά βρεθούν άντιμέτωποι σάν δύο
άνθρωποι πού άνήκαν στδν ύπόκοσμο. Δέν έρχομαι νά ζητήσω νά τδν συγχωρέσετε.
'Η δικαιοσύνη είναι άμείλικτη. ’Αδίκησε, πρέπει νά τιμωρηθή. Έ ρχομαι μόνο νά
ζητήσω νά μάς βοηθήσετε καί νά μάς δώσετε τήν ευκαιρία νά ξαναπάρωμε ένωμένοι
τδν ίσιο δρόμο τής τιμιότητος. Νά ευτυχήσουμε κι’ έμεΐς, αν βέβαια έχουμε άκόμα
αυτό τδ δικαίωμα...
Τά μάτια τού ’Αστυνόμου είχαν βουρκώσει. ’Εκείνη τή στιγμή δέν ήταν τδ
άστυνομικδ όργανο πού κατηγορεί, άλλά ό άνθρωπος πού νοιώθει καί συμμερίζεται
τδν συνάνθρωπό του.
'Ο Πρόεδρος τού Δικαστηρίου, οί ένορκοι, καί τδ πλήθος (πρδ παντός τδ πλή
θος), συγκινημένοι βαθειά άπδ τήν άπολογία τών δύο παραστρατημένων παιδιών,
έδίκασε έπιεικώς τδν κατηγορούμενο σέ τρεις μήνες φυλάκισι.
Καί ένα χαρούμενο πρωινό, τήν ώρα πού τά γυμνά δέντρα άρχισαν νά πετοΰν
μέ καμάρι τά φουντωτά κλωνιά τους, κάποιος γεροντάκος σέ μιά φτωχική καμαρούλα
μακρυά, σέ κάποιο νησί τού Αιγαίου, κρατούσε στο ροζιασμένο χέρι του ένα τηλε
γράφημα καί μέ άναρθρες άπδ εύτυχία κραυγές έλεγε στούς γειτόνους πού τδν είχαν
περιτριγυρίσει καί τδν κυττοΰσαν περίεργα. «Τηλεγράφημα...τηλεγράφημα άπδ τδ
κοριτσάκι μου... τή Δαφνούλα μου, δέστε τί γράφει».
—«Πατερούλη μου έρχομαι μέ τδν άνδρα μου. Θά σέ πάρωμε μαζί μας στήν
» ’Αθήνα. Δέν θά χωρίσουμε ποτέ πιά».
"Ενας χλιαρός άέρας άγκάλιασε τδ δωμάτιο. "Ενας μυρωμένος άέρας πού σιγανοτραγουδοΰσε κάποιον εύθυμο σκοπό. Καί άνάμεσα άπ’ αύτόν, ή όμορφη ώρα
κείνης τής βραδυάς χόρευε σιωπηλά τδν χορό τού λυτρωμοΰ καί τής εύτυχίας.
N IN A Γ Ε Ω Ρ ΓΙΟ Υ
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Οί καϋμοί δέν πνίγονται ποτέ εύκολα. Οί όμορφες στιγμές των περασμένων,
των καιρών πού τα χτυποκάρδια μας είναι τόσο άδολα, άγνά καί έντονα, γυρίζουν
συχνά στή μνήμη μας σαν τό κύκνο πού βουτάει καί λούζεται στα ήσυχα νερά της
λίμνης. 'Η λησμονιά φέρνει άσφαλώς τή γαλήνη, μένει όμως το πλανεμένο βλέμμα
καί ή πονεμένη μορφή, πού μαρτυρούν τή βίαιη συντριβή ενός κόσμου πού σαλεύει
κάποτε μέσα μας.
’Ατέλειωτα είναι τά φαρμάκια της ξενητειάς καί πολύ πικρό τό ψωμί της.
Μέ τήν έκκλησιά, τήν κοινότητα καί τό σχολείο, προσπαθεί ό άπόδημος Ε λληνι
σμός νά δώση χρώμα, πνοή καί ελληνικό μοσχοβόλημα, στις πιο άπόμερες γωνίες της
γης πού είναι εγκατεστημένος. 'Ο παπάς, τό καντήλι, τό θυμιατήρι μέ τό λιβάνι
πού καίει κάθε Κυριακή καί γιορτή, λατρεία στο Θεό καί τήν πατρίδα, τού κρατούν
άναμμένη τή φλόγα τού έπαναπατρισμοΰ. "Οραμα καί έλπίδα τού ξενητεμένου ό κα
πνός πού άνεβαίνει άπό τό σπιτάκι τού χωριού του στον ουρανό, θυσία αγνή στον
Πανάγαθο Δημιουργό καί μάρτυρας ότι κάποιοι άπ’ τούς δικούς του βρίσκονται άκόμη
στή ζωή.
*
* *
Πέρασαν αρκετά χρόνια, όταν πήρε τήν άπόφαση νά ξαναγυρίση. Τό καράβι
πού τόν έκανε κάποτε νά πονέση τόσο πολύ, τού έφερνε τώρα άνακούφιση. Οί παλμοί
τής καρδιάς του δυνάμωναν, καθώς ό δρόμος προς τήν ποθητή καί γαλανή μητέρα
λιγόστευε καί ξαναντίκρυζε τά όμορφα περιγάλια, πού παίζουν ερωτικά σμίγοντας
μέ τούς κόρφους τών άμέτρητων βουνοπλαγιών. 'Η σκηνή τού επαναπατρισμού έχει
καί αύτή τά δακρυά της, δάκρυα όμως χαράς, μιάς ζωής άναγεννημένης, δάκρυα
γιά τήν έκπλήρωση καί πραγματοποίηση άτέλειωτων καϋμών καί πόθων.
Καθώς πατούσε καί πάλι τό χώμα πού τόν γέννησε, ένοιωθε νά ξαναζή τούς
παληούς έκείνους καιρούς. Παρ’ όλο πού πέρασαν τόσα χρόνια τού φαινότανε πώς
ήταν χθές. Δέν είχε ξεχάσει τίποτε, όπως πίστευε, άπό τό παρελθόν. ΤΗταν ένα κομάτι τής ζωής του, πού είχε κρύψει μέ τόση έπιμέλεια στά βάθη τής καρδιάς του
καί τώρα πρόβαλε μπροστά του ολοζώντανο. Ναί ! ήθελε άληθινά ή γυναίκα πού
κάποτε κυριαρχούσε στή ζωή του νά ήτανε άκόμη δική του, τό ποθούσε μά καί τό
πίστευε μαζύ. Πόσες όμως φορές όνειρα κι’ ελπίδες δέν πνίγονται χωρίς νά δοΰν
τό φώς τής ολοκληρωμένης πραγματικότητας!
Είναι μοιραίο στο χαμόγελό της ή ψυχή νά συμπληρώνεται άπό τό πικρό δά
κρυ, συστατικό ίσως στοιχείο τής εύτυχίας, άφοΰ παραστέκει σέ κάθε εκδήλωσή μας.
’Έ τσι, μέ συντριβή άληθινή καί θλίψη βρέθηκε πάνω άπό τό χορταριασμένο
της τάφο, άναψε τό σβυσμένο καντήλι, στάθηκε σιωπηλός πλάι του καί άφησε τή
σκέψη του νά ταξιδέύη κοντά της. Φόρος τιμής καί θυμίαμα γιά μιά ύπαρξη πού τού
χάρισε τό μοναδικό χαμόγελο τής ζωής του. Δέηση γιά τήν άνάπαυση τής ψυχής της
πού πίστευε ότι άνήκε μόνο σ’ αύτόν. Προσευχή, νά είναι άνάλαφρο τό χώμα πού τή
σκεπάζει, Άφίνοντας ένα τελευταίο άναστεναγμό ξεκίνησε νά φύγη, όταν άκουσε
τούς περαστικούς διαβάτες νά ψιθυρίζουν πώς δέν τής πρέπει τόσος σεβασμός, γιατί
πολλοί ήταν οί άνδρες πού λουλουδίσανε τή ζωή της. "Ο,τι ένοιωσε τή στιγμή έκείνη
θά μείνη χαραγμένο βαθειά στην ψυχή του γιά πάντα. 'Ένας κόσμος γκρεμίστηκε
μέσα του καί στά χαλάσματά του δέν θά φυτρώση γιά πολύ καιρό τίποτε. Πρόσφερε
τή θέρμη ολόκληρη τής καρδιάς του καί όμως δέν βρήκε παρά ψυχρότητα καί προ
δοσία. Κλαίει γιά τήν άπονιά τής φύσης, γιά τήν ψευτιά τής γυναίκας, γιά τά όμορφα
αίσθήματά του πού σβύσανε τόσο δραματικά. Τά θερμά δάκρυά του μαλακώνουν τόν
πόνο καί σκληραίνουν τήν πληγή, πού σιγά-σιγά ίσως ποτέ δέν θά ξαναπονέση. Στούς
παλμούς τής πονεμένης του καρδιάς μοναδικός σύντροφος τώρα ή σκληρή πραγματι
κότητα. Μέ φουρτουνιασμένη τήν ψυχή, άνταριασμένη καί θολωμένη τή σκέψη, περ-
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πατούσε στους δρόμους χωρίς νά ξέρη που πηγαίνει.. Έ ν α αύτοκίνητο τον παρέσυρε
καί ένας άστυνομικός μέ κίνδυνο της ζωής του τον έσωσε άπό βέβαιο θάνατο. Τον
μετέφερε στο νοσοκομείο, στάθηκε κοντά του καί άπό υπηρεσιακή περιέργεια καί
άνθρώπινο ένδιαφέρον θέλησε νά μάθη τήν κάπως παράξενη ιστορία του. Τον κατενόησε, τον συνεπόνεσε, του έδειξε στοργή καί άνθρωπιά καί προσπάθησε μέ τήν πείρα
άπό τήν ζωή καί τήν πολύπλευρη έργασία του νά του δείξη τό σωστό δρόμο καί τή
ρεαλιστική σκέψη. 'Η μπόρα πού ξέσπασε καί σάν πραγματικός καταποτήρας πα
ρέσυρε δ,τι λάτρευε τόσο πολύ, είχε πλέον περάσει καί ή ζωή μέ τις τόσες άπαιτήσεις καί δικαιώματα πρόβαλε καί πάλι μπροστά του. Έγκατέλειψε οριστικά τώρα
τήν Ελλάδα καί άφοϋ πέρασε άρκετός καιρός έστειλε τό παρακάτω γράμμα στο φίλο
του άστυνομικό.
«'Ένα μεγάλο εύχαριστώ καί μιά άπέραντη ευγνωμοσύνη βγαίνουν εΐλικρινά
» μέσα άπό τά φιλοκάρδια μου γιά σένα αγαπητέ φίλε, τόν άκοίμητο φρουρό της
» τάξεως, τόν άθόρυβο άγωνιστή τής ειρήνης, τόν άκούραστο εργάτη τής ζωής.
» ’Ανώνυμος καί ήσυχος συντροφεύεις μέ τή ματιά σου καλούς καί κακούς, δικαίους
» καί άδικους, πονεμένους καί χαρούμενους, φτωχούς καί πλουσίους, τό μεγάλο πλή» θος των άνθρώπων μέ τά τόσα περίεργα καί γεμάτα άντιθέσεις καμώματα τους.
» Οί καταιγίδες καί οί μπόρες τής ζωής μάς φέρνουν πολλές φορές στήν άπόγνωση,
» στά χείλη τής καταστροφής καί τής άβύσσου. Τότε ή .άποσταμένη έλπίδα θέλει
» ν’ άκουμπήση κάπου νά στηριχθή, νά ξανασάνη, γιά νά μπορέση νά συνέχιση τό δρό» μο της. Μετερίζι τέτοιο είσαι καί έσύ άγαπητέ φίλε, τό όργανό τής τάξεως, ό έκ» τελεστής των νόμων, άλλά καί ό συνδρομητής καί βοηθός τού λαού. Μ’ έσπρωξες
)) πίσω προς τή ζωή καί άπόδειξες, δπως συμβαίνει συχνά, δτι δέν είσαι μόνον ό
» κυνηγός των κακών καί των παρανομούντων, άλλά καί ό καλός σύμβουλος καί
» παραστάτης τής ζωής. ’Έ φυγα άπό τήν πατρίδα μ’ ένα πικρό παράπονο, άλλά καί
» μιά ύποσυνείδητη χαρά. Στέκω, τώρα, ταξιδεύοντας μέ τή σκέψη στά βάθη τοΰ
» χρόνου πού κύλισε, μόνος κριτής καί σύμβουλος του έαυτοϋ μου καί βλέπω πώς
» πέρασε τόσο γρήγορα μέ σκιρτήματα πόθων καί ευγενικών ιδεών, άνταμωμένα μέ
» στιγμές οδύνης, καϋμών καί τύψεων γιά δ,τι έκανα. Στο έλαφρό φτερούγισμα τών
» μισοσβυσμένων άναμνήσεων σμίγει τώρα καί ή πρόβλεψη γιά τή μελλοντική μου
» πορεία. Στή λησμονιά τών δσων έγιναν, βρίσκεις άσφαλώς τή δύναμη γιά νά γίνουν
» άλλα καινούργια, μπορεί πιο λίγα μά μπορεί καί πολύ καλύτερα. Δημιουργία
» είναι κάτι τό νέο, όποιαδήποτε κι’ αν έχη έκταση καί μορφή. ’Αρκεί ν’ άναταράξη
» σά βότσαλο τή λίμνη του στάσιμου κόσμου πού γιά σένα υπάρχει. Στούς άναστε» ναγμούς γιά δ,τι έχασες θά προβάλη ή άνατολή μιας καινούργιας ήμέρας μέ τά
» αινιγματικά καί τις τόσες ελπίδες- θά δύση καί αυτή άσφαλώς, άλλά τό δμορφό της
» δειλινό θά γαληνέψη τήν ψυχή σου, θά ξεκουράση τό βλέμμα σου στο ταξεΐδι πάλι
» τών στοχασμών. Σ ’ ευχαριστώ άγαπητέ μου φίλε καί σωτήρα καί σοϋ εύχομαι
» άπό τά βάθη τής ψυχής μου ή σύντροφος τής ζωής σου νά είναι προικισμένη μέ
» αξιοπρέπεια, τήν πιο μεγάλη άρετή γιά μιά γυναίκα...».
Ή μακρυνή καί φιλόξενη χώρα, άκρόριζο καί αυτή τοΰ 'Ελληνισμού, ας τού
χαρίση δ,τι κατά σύμπτωση ή φτωχή μας πατρίδα τού. στέρησε. . . .
Κ. Κ Ο Ν ΤΟ ΓΙΑ Ν Ν Η Σ

’Αναστάσιος Γεωργίου
Τήν 4ην πρωινήν τής 10ης τρέχοντος μηνός άπεβίωσεν ό ’Αστυνομικός
Διευθυντής ’Αθηνών ’Α ν α σ τ ά σ ι ο ς
Γ ε ω ρ γ ί ο υ . Ό νεκρός εκηδεύθη έκ
του Μητροπολιτικοϋ Ναοϋ τήν 11ην π. μ. ώραν της 11ης Δεκεμβρίου 1957. Ό
έκλιπών ύπήρξεν έκ των έπιλέκτων ήγετικών στελεχών τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος
καί τής Ελληνικής Κοινωνίας. Διά τής υποδειγματικής του προσηλώσεως εις τά
Ελληνοχριστιανικά ιδεώδη, τής έπιστημονικής αΰτοϋ καταρτίσεως καί τής έπαγγελματικής του πληρότητος κατέκτησε
τάς ψυχάς τών άστυνομικών καί τοΰ ’Αθη
ναϊκού κοινού.
Τήν σορόν του ήκολούθησε πλήθος
εκλεκτών μελών τής Ελληνικής Κοινωνίας
μέχρι τής τελευταίας κατοικίας του, με
ταξύ τών οποίων : ή 'Υπουργός Κοινωνι
κής Προνοίας Κα Λίνα Τσαλδάρη, ό 'Υ 
φυπουργός επί τών ’Εσωτερικών κ. Νικό
λαος ’Αθανασίου, πολλοί Βουλευταί ’Αθη
νών καί Πειραιώς, οί Διευθυνταί Τρα
πεζών Ελλάδος, Εθνικής, ’Εμπορικής καί
’Αγροτικής, δ ’Αρχηγός τοΰ Γ.Ε.Ε.Θ .Α .
κ. Δόβας, ό ’Αρχηγός τής ’Αστυ
νομίας κ. Νικόλαος Κόκκινος, ό ’Αρ
χηγός Χωροφυλακής κ. Κωνσταντίνος
Μακρυνιώτης, ό Στρατηγός Χωροφυ
λακής κ. Νικ. Τσαούσης, οί τέως ’Αρ
χηγοί τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος κ. κ.
Ιωάννης Νάσκος, ’Ιωάννης Σπόρου, ’Α 
θανάσιος Σαμπάνης, ’Άγγελος Έ β ερ τ καί
’Ιωάννης Πανόπουλος, ό Γενικός Δ/ντής
τής ’Αστυνομίας παρά τώ 'Υπουργείω
’Εσωτερικών κ. Δημήτριος Κόλλιας,
άπαντες οί έν ένεργεία καί τέως ’Αστυ
νομικοί Δ/νταί, άντιπροσωπείαι ’Αξιωμα
τικών τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος καί
διαφόρων τάξεων.
f ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Στεφάνους Κατέθεσαν : 'Ο ‘Υφυ
πουργός ’Εσωτερικών κ. Νικόλαος ’Αθα
νασίου, ό τέως 'Υπουργός Δημ. ’Ασφαλείας κ. Κων/νος Μανιαδάκης, ή ιδιαι
τέρα πατρίς του Πάργα, ό Πλοίαρχος κ: S tephen M orris A rth u r, τό ’Αστυνο
μικόν Σώμα, τό Σώμα τής Β. Χωροφυλακής, τό Πυροσβεστικόν Σώμα, ό τέως
’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας Πόλεων κ. ’Ιωάννης Πανόπουλος, οί αστυνομικοί
συντά^ταΓ ιώ ν ’Αθηναϊκών εφημερίδων, ή «Φανέλλα τοΰ ’Στρατιώτου», ή Γενική
Δ/νσις ’Αστυνομίας Πόλεων τοΰ' 'Υπουργείου ’Εσωτερικών, οί'Α ξιω μ α τικ ο ί τής
Γενικής Ά /νσεω ς Χωρ/κής τοΰ 'Υπουργείου ’Εσωτερικών, οί άστϋνομικοί ύπάλληλοι τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Αθηνών, ή ’Αστυνομική Διεύθυνσις Πει
ραιώς, οί άστϋνομικοί υπάλληλοι τοΰ ’Επιτελείου τής Άστΰν. Δ/νσεως ’Αθη
νών, οί διοικητικοί υπάλληλοι τής ’Αστυνομίας ’Αθηνών, ή Διεύθυνσις Τουρι
στικής ’Αστυνομίας, ή 'Υπηρεσία Προστασίας ’Εθνικού Νομίσματος, ό κ. ’Από-
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στολος Άλεξανδρής, 6 'Υπασπιστής της Άστυν. Δ/νσεως ’Αθηνών, τό Διοικητικόν
Συμβούλιον τοϋ 'Ομίλου Φίλοι της ’Αστυνομίας ’Αθηνών, ή Διεύθυνσις καί τό
προσωπικόν της Shell, ή Εθνική Πανελλαδική 'Ομοσπονδία ’Αστικών Λεωφορειούχων, ή Γενική Συνομοσπονδία Έ παγγελματιών Αυτοκινήτων Ελλάδος, ό
Σύνδεσμος ’Αστικών Λεωφορειούχων μείζονος τύπου, ό Σύνδεσμος ’Αστικών
Λεωφορείων Α .Π .Π ., καί πλεϊσται άλλαι οργανώσεις καί ΐδιώται.
Έ κ μέρους τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος άπεχαιρέτησε τον νεκρόν, έν μέσω
γενικού πένθους καί συντριβής ό Διευθυντής τών ’Αστυνομικών Σχολών καί τοϋ
περιοδικού μας κ. Νικόλαος ’Αρχιμανδρίτης, διά τών έξης :
«Πόνος καί δάκρυα πλημμυρίζουν τήν ψυχή όλων μας. Οί παλμοί τής μεγά» λης καρδιάς τοϋ ’Αστυνομικού Δ/ντοΰ. ’Αθηνών ΤΑΣΟΥ ΓΕΩ ΡΓΙΟ Υ έσταμάτη)) σαν άπό χθες τό ρυθμό τής ζωής καί τό υπέροχο πνεύμα του διαγράφει τούτη τή
» στιγμή πάνωθέ μας τούς τελευταίους άπαχαιρετηστηρίους κύκλους, για ν’ άκο
υ λουθήση τήν πτήσι του προς τήν αιωνιότητα.
«Άφοϋ διήνυσε υπερήφανος καί πάντοτε νικητής στή ζωή τον ’Αστυνομικό
» στίβο, έδωσε τήν τελευταία μάχη προς τό θάνατο, άγέρωχος, γαλήνιος καί άκτινο» βολών άπό τό λαμπρό φώς τής προσωπικότητάς του. Καί ύπέκυψε στον άδυσώπητο
» αυτό έπίγειο νόμο τοϋ Θανάτου.
«'Ο Τάσος Γεωργίου άπέθανε. ’Ηταν θέλημα Θεοΰ, πού έκρινε άρκετή τήν
» επίγειο πορεία του. ’Αλλά ή ώραία μορφή του, ή άνάμνησις τών έργων του καί τής
» ζωής του γενικώς, μιας ζωής γεμάτης άπό άρετές καί θυσίες, θά μένη πάντοτε
» στον ’Αστυνομικό κόσμο ώς σύμβολο καί ώς ιδέα.
«Ξεκίνησε άπό τήν Πάργα τής ’Ηπείρου καί μόλις άπεφοίτησε άπό τό Γυ» μνάσιο τον έκάλεσε ή Πατρίδα στρατιώτη. ’Εκεί στά πεδία τών μαχών τής Μ.
» ’Ασίας διεκρίθη, στο Καλέ-Γκρότο δέ επί κεφαλής Διμοιρίας, έδωσε δείγματα
» τής άνδρείας του.
« Καί τον Μάϊο τοϋ 1922, νέος άκόμα 24 έτών, ώπλισμένος μέ πλήρη καί
» πλούσια έφόδια, σωματικά, πνευματικά καί ψυχικά, κάτοχος πτυχίου Νομικής τοϋ
» Έθνικοΰ μας Πανεπιστημίου, κατετάγη στο νεοσύστατο τότε Σώμα τής Άστυνο» μίας Πόλεων καί άπετέλεσε μέ άλλους τήν πρωτοπορειακή ομάδα στελεχών στον
«καινούργιο αύτό θεσμό.
«Έ κτοτε άγάπησε τήν ’Αστυνομία καί τήν άγάπησε πολύ. ’Έκλεισε στήν ψυχή
» του τά ιδανικά της καί υπήρξε πρόθυμος καί τή ζωή του νά θυσιάση χάριν αυτής.
«Οί σκοποί της έμαγνήτιζαν τήν καρδιά του. Τό νά πάσχη γιά τούς άλλους
»έξασκοΰσε μιά ουράνια έλξη έπάνω του.
«'Η έλευθερία τοϋ πολίτου, ή προάσπιση τών έννόμων άγαθών του καί ή προ» στασία του άπό κάθε επιβουλή, άποτελοΰσαν τό Ευαγγέλιο τής ψυχής του.
«’Αλλά ή απεριόριστος άγάπη του προς τον πλησίον, ή άρνησις τοϋ έαυτοΰ του
»>καί ή άρσις ένός μεγάλου Σταυροϋ, δημιούργησαν τή μεγαλειώδη δύναμή του ώς
» άνθρώπου καί ώς άστυνομικοΰ.
«’Ώ ! "Αν μοΰ ήταν δυνατό, αν μπορούσα, μέ τά λόγια μου αύτά νά έκθέσω τό
» ογκώδες έργο τοϋ Τάσου Γεωργίου.
«’Ά ς μέ συγχωρήση ό ίδιος, συγχωρήστε με δλοι!, γιά τήν άδυναμία μου αύτή.
«"Οταν ώς νεαρός αξιωματικός άρχισε τή σταδιοδρομία του μύρια προβλήματα
» Τάξεως καί ’Ασφαλείας άπασχολοΰσαν τήν μεταπολεμική τότε Ελλάδα.
« Ό Τάσος Γεωργίου έχρησιμοποιήθη πάντοτε στούς νευραλγικούς τομείς
» τής Άσυνομίας καί παντοΰ έπέτυχεν άπόλυτα.
«Καί δπως γράφεται σέ μία έκθεσι πού συνετάχθη άπό τόν αείμνηστο Κλεάνθη
» Γεωργιάδη «παντοΰ 6που είργάσθη οδτος άφήκε τά ίχνη τής διαβάσεώς του καί
» κατέλιπεν ύποδείγματα άξια μιμήσεως. ’Ό χ ι δέ μόνον ώς άστυνομικός, άλλά καί
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» ώς άνθρωπος ό Γεωργίου είναι υπέροχος. Καί λόγω της υπεροχής του αυτής ή συνεί» δησίς του δέν έμπνέεται μόνον άπό την επαγγελματικήν του ιδιότητα, άλλά καί
» συζευγνύεται μέ τον άνθρώπινον έτασμόν των υποθέσεων, αΐτινες χρήζουσιν ΐδίαι» τέρας προσοχής κατά τον χειρισμόν αυτών».
«Αύτό τό πορτραΐτο τής ψυχής του έσχεδίασεν ό άείμνηστος Γεωργιάδης.
«’Αλλά καί μεϊς, πού άλλοτε μέν έργασθήκαμε ύπό τάς διαταγάς του, άλλοτε
» δέ συνεργασθήκαμε ώς συνάδελφοι, βλέπαμε μέ υπερηφάνεια δτι ό Τάσος Γεωρ» γιου ήταν παντού καί πάντοτε ό άξιος ήγήτωρ, ό πολύτιμος συνεργάτης.
«Γ ι’ αύτό άκριβώς ή Πολιτεία τον έτοποθέτησε στις πλέον σπουδαίες Ύ πη» ρεσίες καί άπό 4ετίας του άνετέθη ή Διεύθυνσις τής ’Αστυνομίας ’Αθηνών.
« Μια ζωή άστυνομική συνεχούς δράσεως 35 ετών, άποτελεϊ χωρίς άλλο άθλο.
» Καί τον άθλο αύτό έπετέλεσε ό Τάσος Γεωργίου.
«'Έ ως δτου μέσα στο γραφείο του ένοιωσε μια παγερή πνοή να τον περιβάλλη.
» ΤΗταν ή πνοή τού θανάτου. Καί άπό τή στιγμή έκείνη έδωσε τήν τελευταία μάχη,
» ώσπου ύπέκυψε στον πανίσχυρο άντίπαλο.
« Ή αναπνοή του έσταμάτησε χθές τό πρωί, ένώ κάποιο χαμόγελο διεγράφετο
» στα χείλη του. ΤΗταν ή τελευταία έκφρασις τής εύχαριστίας του προς τον Θεό.
«’Έ τσ ι έτελείωσε ή ζωή τού Τάσου Γεωργίου, για τον όποιο τό καθήκον,
» δπως τό έννοοϋσεν αύτός, έξέφραζε τις βαθύτερες άντιλήψεις του περί Πατρίδος,
» περί Θεού, περί οικογένειας, καί προ παντός περί τού πρέποντος. Καί γ ι’ αύτό
» άκριβώς ή δράσίς του έξηπλώνετο σ’ δλες τις άνθρώπινες εκδηλώσεις καί δέν είχε
» άνάγκη ούτε στόμφου ούτε διαφημίσεως.
«Ά λλα ή έννοια τού καθήκοντος δέν έξηντλεϊτο για τον Τάσο Γεωργίου μέ
» τήν αύστηρά αυτοπειθαρχία του στις επιταγές τού πρέποντος καί στις υψηλές
» αξίες τής ζωής του. Μέ τή ζωή αυτή συνεδέετο ή άδυσώπητη έπιμονή τής θελή» σεώς του σέ δ,τι άποφάσιζε.
«’Επιμονή απέναντι οίασδήποτε άντιξόου περιστάσεως, έπιμονή σέ όποιαδή» ποτέ έκτασι χρόνου, δσονδήποτε σκληρή καί αν γινότανε γ ι’ αύτόν.
«’Έ τσι ήνάλωσε τό βίο του στή διακονία τού Σώματος τής Αστυνομίας Πό» λέων, στή διακονία τής Κοινωνίας καί τής Πατρίδος καί μέ τό παράδειγμά του
» μετέδωσε στούς νεώτερους άστυνομικούς δλα έκεΐνα τά ιδανικά, πού περικλείουν
» οί έννοιες τού καθήκοντος καί τής δικαιοσύνης.
« Ή Πολιτεία γέμισε τό στήθος του, πού έκλεινε μέσα μια μεγάλη καρδιά, μέ
» δεκάδες άπό μετάλλια καί παράσημα για τις υπέροχες υπηρεσίες του προς τήν
» Ελλάδα.
«Τά σημερινά άνθη τού σεβασμού τών υφισταμένων, τής έκτιμήσεως τών συνα» δέλφων καί τής εύγνωμοσύνης τής Κοινωνίας, πού εύωδιάζουν, θά τον συνοδεύ» ουν στην τελευταία του κατοικία, δημιουργώντας έτσι τό φωτοστέφανο στή γαλή» νια μορφή του, τής οποίας ή άνάμνησις θά παραμένη έσαεί στις ψυχές μας. Ή
» Θεία παρηγοριά ας άποτελέση τό βάλσαμο στον πόνο τής οικογένειας του.

« Αίωνία του ή μνήμη »
Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» διερμηνεύοντας τά αισθήματα πένθους
ολοκλήρου τού άστυνομικοΰ κόσμου, ύποβάλλουν εις τήν οικογένειαν τού μεταστάντος τά θερμά των συλλυπητήρια καί εύχονται δπως ό Κύριος, ό καί Νεκρούς καί ζώντας έξουσιάζων, τήν μέν ψυχήν αύτοΰ κατατάξη έν σκηναΐς δικαίων, εις δέ τούς οι
κείους του χαρίση τήν έξ ύψους παρηγοριάν.
Εις μνήμην τού άποβιώσαντος κατέθεσαν άντί στεφάνου εις τον Ο.Φ.Α.
Αθηνών καί ύπέρ τών σκοπών αύτοΰ, τό Ε.Τ.Υ .Α .Π . δραχμάς πέντε χιλιάδας
(5.000) καί ή Άστυνομική Σχολή δραχμάς χιλίας (1.000).

ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Σά ν

μνημόσυνο

Στη μνήμη σου τήν ιερή, γλυκειά μου άδελφούλα,
σ’ άνάμνησι της άμετρης άγάπης σου γιά μέ
τούς στίχους τούτους τούς απλούς, φτωχέ μου λογισμέ
προσφέρω σά μνημόσυνο σέ σένα ’Αγαθούλα.
*
"Ησουν άνθος πού τ ’ άρωμα σκορπούσες ενα γύρω
ήλιου άχτίδα φώτιζε στο σπίτι μας εσύ
και τή χαρά μάς έφερνες στή -λάμψη τή χρυσή
τού ήλιου πού σ’ άνάστησε και στών ανθών τό μύρο.
*
Μάτια γαλάζια πούμοιαζαν γαληνεμένη λίμνη,
μποϋκλες ξανθές πού χρύσιζαν στο φως τού φεγγαριού,
χείλη πού πάντα θύμιζαν εικόνες Κοραλλιού,
μύριοι κι’ αν γίνουνε για σάς, πάλι δέ φτάνουν, ύμνοι.
*
Έ κ εΐ, στής νιότης τ ’ άνθισμα, άμύριστο λουλούδι
σοΰ ζήλεψαν τα χερουβείμ τήν άηδονολαλιά
καί στά ουράνια σούχτιζαν άγγελική φωληά
καί σμίξανε τις προσευχές σ’ ενα γλυκύ τραγούδι.
*
’Αγγέλου δέχτηκες φιλί, πήρες άγγέλου χάδι
των Ούρανών το μήνυμα σέ μάτι’ άγγελικά
το διάβασες' κι’ άνάδεψαν τα χείλη τά γλυκά
κι’ ήτανε το χαμόγελο τού χωρισμού σημάδι.
*
’Ανάλαφρη των Ούρανών το μονοπάτι πήρες,
άγγελικά στολίστηκες κατάλευκα φτερά
κι’ άφήνοντας άβάσταχτη σέ μάς τή συμφορά
διάβηκες τού Παράδεισου τις λουλουδένιες θύρες.
Τά χείλη σου σφαλίσανε κι’ ή πόρτα τής ζωής
ξωπίσω σφάλισε κι’ αυτή, στο φεύγα τής ψυχής.
Κι’ έμεινε το χαμόγελο στά πανιασμένα χείλη
άχνό" ώς μένει το γυαλί σά σβύση τύ καντήλι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Χ Α Ρ Α Α Υ Τ Η Σ
' Υπαστννόμος

ΔΙΕΘΝΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

'Τ πό QIL. CESBRON, κατά μετάφρασιν «’Αστυνομικών Χρονικών»
(Συνέχεια από τό προηγούμενο)
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Κάποτε έφτασαν στους «Εμπόρους». Καί μπαίνοντας βρήκαν τον Κλώντ
καί τον Φρανσουά νά έξηγοϋν στους άλλους πώς, μέ την βοήθεια μερικών δωμα
τίων στην πόλη καί μέ μερικές πινακίδες, θά άλλαζεν όλότελα ή ζωή τους...
«’Ακριβώς, παιδιά», συμπλήρωσε ό Νταριέ πλησιάζοντας, «μέ μια πινακίδα
θά πάνε όλα καλά...».
Κανείς πιά δέν είχε άντίρρηση...
Κουβέντιασαν πάνω σέ μερικές λεπτομέρειες άκόμα, καί υστέρα διαλύθηκαν
ήσυχα-ήσυχα...
Κ ’ όταν ό Νταριέ βρέθηκε καί πάλι μονάχος στο δρόμο, έβγαλε ένα στενα
γμό άνακουφίσεως... « Έ π ί τέλους...» Καί περπατώντας ένοιωθε άνάλαφρο τό βήμα
του, νόμιζε πώς ειχεν αποκτήσει φτερά...
’Ά ! ’Ετούτη ή βραδυά ήταν ή καλλίτερη τής-ζωής του...
’Από την άλλη κι’ όλας μέρα άρχισεν ό άγώνας μέ τήν γραφειοκρατία... ένα
κουραστικό κυνηγητό δίχως άνάπαυλα... Τό κυνηγητό τοϋ γηπέδου...
Καί τό κυνηγητό αύτό άρχισε μέ άτέλειωτες ώρες άναμονής στους υαλόφρα
κτους διαδρόμους τοϋ Δημαρχείου... Μά κάποτε ήρθεν ή άπάντηση... Κι’ ήταν άρνητική... Δέν άνήκε τό γήπεδο στον Δήμο άλλά στήν Ε τα ιρία Σιδηροδρόμων τής Γαλ
λίας... Νέα λοιπόν τρεχάματα, διατυπώσεις καί πήγαινε-έλα στά γραφεία τής Ε 
ταιρίας, ώσπου στο τέλος διαπιστώθηκε, ότι ούτε καί στήν Ε τα ιρία Σιδηροδρόμων
άνήκε τό γήπεδο, άλλά στήν Ε τα ιρία Φωταερίου... "Αντε πάλι άπ’ τήν άρχή... Και
νούργια τρεχάματα, άλλες διατυπώσεις κι’ άλλα σούρτα φέρτα στήν Ε τα ιρ ία Φω
ταερίου, μέ άποτέλεσμα νά έξακριβωθή οτι ούτε στήν Ε τα ιρία Φωταερίου άνήκε—
τότε; Γραμμή στον Κτηματολόγο. Κι’ αυτός τούς πληροφόρησε ότι τό γήπεδο δέν
άνήκε σέ κανένα...
—«Σέ κανένα;» ρώτησε ό Νταριέ. «Καλύτερα έτσι .Μπορούμε τότε νά πάμε
έμεϊς έκεΐ καί...»
—«Μήν σκέπτεσθε τέτοιο πράγμα, κύριε...», τον διέκοψε ό κτηματολόγος.
«Βγάλτέ το άπ’ τό μυαλό σας... ’Επειδή δέν άνήκει σέ κανένα δέν σημαίνει ότι μπο
ρείτε νά τό καταλάβετε αύθαιρέτως... "Αν επιχειρήσετε νά έγκατασταθήτε έκεϊ, ή
’Αστυνομία θά σάς έκδιώξη ώς νομάδες... Κι’ αν θελήσετε νά φυτεύσετε, θά σάς
έξώση ώς άνευ τίτλου κατέχοντας...»
«Τότε λοιπόν; Τί πρέπει νά κάνουμε;...»
Ό υπάλληλος σήκωσε άδιάφορα τούς ώμους του... Αύτά μονάχα είχε νά τούς
πή... Τά άλλα δέν τον ένδιάφεραν... τότε; "Οταν ένας σημαίνων υπάλληλος σάς μπάζη
σ’ ένα γραφειοκρατικόν φαϋλον κύκλον, χωρίς άδιέξοδον, τραβηχθήτε άθόρυβα άπό
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κοντά του... Δεν πρόκειται νά ώφελήση ή επιμονή σας... 'Ο φαύλος κύκλος είναι ή
χαρά του... Μην επιχειρήσετε νά τοϋ την άφαιρέσετε...
’Αναζήτησαν λοιπόν άλλο γήπεδο... Στήν άρχή βρήκαν ένα. Τό κατείχε μια
ένοριακή έπιτροπή, καί ό εφημέριος δέχτηκε πρόθυμα νά τό δανείση στά παιδιά,
άλλά ή Χριστιανική 'Εταιρία των πατέρων καί μητέρων άντέδρασε κατηγορηματικά.
Αυτοί φοβήθηκαν μην βλάψη ή ομάδα τά δικά τους παιδιά... Κι’ όμως γιά τήν μικρή
ομάδα τό γήπεδο ήταν ζήτημα ζωής... Μά, δεν βαρυέστε, ποιος καθότανε νά λεπτολογήση τέτοια πράγματα !!!...
Καί τό κυνηγητό συνεχίστηκε... ώσπου, ύστερα άπό είκοσι άνεπιτυχή διαβή
ματα, ό Νταριέ άνακάλυψε ενα κομμάτι τεφρής γής σέ σχήμα τριγωνικό. Έξηρτατο
άπό τήν Ε τα ιρ ία 'Υδάτων πού τό είχε λησμονήσει άπό τό 1909. Μέ τήν βοήθεια
τής ρητορικής του, ό Δικηγόρος έπέτυχε νά τό ένοικιάση έπί τέλους. Θά έδιναν 2
φράγκα μονάχα τό χρόνο. Τό γήπεδο βρέθηκε. Τώρα ήρθε ή σειρά τοϋ βαγονιού.
Μέ παρακάλια καί μέ φωνές έζήτησεν ό Κλώντ νά τοϋ τό παραχωρήσουν... Κι’ όταν
άρνήθηκαν, έκτύπησε δυνατά τό χέρι στο τραπέζι. Τότε τον έβγαλαν έξω. Μά τήν
άλλη μέρα παρουσιάστηκε ό Φρανσουά καί συνέχισε μέ περισσότερη έπιμονή τις
προσπάθειές του. ’Έδωσε έξηγήσεις, παρακάλεσε, θύμωσε, φλυάρισε πολύ, ώσπου
τούς κούρασε. Βαρέθηκαν τά χοντρά του γυαλιά, τις αργές χειρονομίες του, τήν
πίπα του πού βρωμούσε, τήν ένοχλητική έπιμονή του, καί στο τέλος τοϋ έδωσαν τό
βαγόνι...
"Ολη ή 'Ομάδα πήρε μέρος στήν μετακόμιση. Κουράστηκαν όλοι, 'ίδρωσαν,
τσάκισαν τά δάκτυλά τους, μερικοί βλαστήμησαν κι’ όλας. Μά, τό βαγόνι μεταφέρεται. Καθένας σπρώχνει μέ τή σειρά του... Ό Μανουέλ καί ό Μάρκ τδσκασαν
άπ’ τό σχολείο γιά νά βοηθήσουν στήν μεταφορά... ’Ακόμα μιά μικρή προσπάθεια,
παιδιά, καί φθάσαμε... Έ π ί τέλους... "Ομως... "Ομως, καταστροφή!!!. Τό γήπεδο
ήταν πολύ μικρό γιά τό βαγόνι...
'Ο Νταριέ νόμισε ότι όλα του τά όνειρα γκρεμίστηκαν. Έ ν τούτοις όλα πήγαν
θαυμάσια. Διαλύθηκε τό βαγόνι καί κατασκευάσθηκε μιά παράγκα. 'Η καλύβα έ
πρεπε νά προσαρμοσθή στο σχήμα τοϋ γηπέδου. Αύτή ήταν ή μεγάλη δυσκολία...
’Έ πρεπε νά φτειαχτή ένα σπιτάκι τριγωνικό...
Καί πάλι τά παιδιά ρίχτηκαν μέ όρεξη στή δουλειά. Κείνες τις ώρες τό γήπεδο
παρουσίαζε μιά χαριτωμένη καί πρωτότυπη εικόνα δουλειάς. Τά παιδιά έμοιαζαν μέ
μίκυ-μάους κινηματογραφικού φίλμ, καθώς πηγαινοέρχονταν βιαστικά μεταφέροντας έργαλεΐα καί ύλικά.
"Ολα προχωρούσαν συγχόνως, μέσα σέ μιά πολυάσχολη σιωπή, καί τά έργα
λεΐα περνούσαν άπό χέρι σέ χέρι... Τά μπάρ καί οί ταβέρνες δέν έβλεπαν πιά τά
παιδιά. Τούς έχασαν άπό πελάτες. 'Ένας ταβερνιάρης μάλιστα παραπονέθηκε γ ι’
αύτό στον Κλώντ καί στον Φρανσουά... (Μιλούσε γιά τήν συμμορία σάν νά ήταν
περιουσία του, καί γιά τήν άπουσία των παιδιών σάν νά ήταν κλοπή)... Γιά πρώτη
φορά, ύστερα άπό μήνες πολλούς, ό Φρανσουά γέλασε μέχρι δακρύων, καί ό Κλώντ
έκτύπησε τόσο δυνατά τό χέρι του στο τραπέζι, ώστε άναποδογυρίστηκαν τά ποτή
ρια...
«Ξαναγέμισέ μας τά ποτήρια, κάπελλα», είπε στο τέλος ό Φρανσουά, σκου
πίζοντας τά γυαλιά του «αύτό θά σ’ άποζημιώση γιά τήν άπουσία μας...»
Καί ή κατασκευή τής παράγκας συνεχιζότανε... 'Ό μω ς δέν περίμεναν νά τελειώση γιά νά συγκεντρωθούν έκεΐ τά παιδιά... ’Άρχισαν νά μαζεύωνται κάθε μέρα...
"Ισως μερικά βράδυα νά έκανε έκεΐ κάπως περισσότερο κρύο, ή περισσότερη
υγρασία άπό έξω, άλλά τί σημασία είχε;... ΤΗταν έπί τέλους στο σπίτι τους...
Έ τ σ ι άρχισαν νά προετοιμάζουν τήν μεγάλη γιορτή των έγκαινίων... Ποιά
κορίτσια θά προσκαλέσουν; ποιούς γείτονες; ποιούς γονείς;

Χαμένα σκυλιά, χωρίς περιλαίμιο
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Έ δώ έπενέβη ό Μάρκ, καί είπε θυμωμένα...
—«Γιατί να προσκαλέσουμε τούς γονείς; Είναι άνάγκη; Δεν συμφωνώ εγώ...»
Κάποιος δμως τον διέκοψε :
—«Δεν είσαι, λοιπόν, περήφανος για την παράγκα μας; Δεν θέλεις νά την
δείξης;...»
'Ο Μάρκ δεν άπήντησε... "Ομως μέσα του ένοιωσε μιά δυσφορία... Μπορεί
γιά την παράγκα τους νά ήταν βέβαια περήφανος... Δεν ήταν δμως καθόλου περήφα
νος καί γιά τούς γονείς του... Καί δεν είχε καμμιά διάθεση νά τούς δείξη την παρά
γκα τους...
Στο μεταξύ οί άλλοι συνέχισαν τούς ύπολογισμούς καί τά σχέδια... ’Έφτασαν
τριάντα έπτά τούς προσκεκλημένους...
«Καλά. ’Αλλά πώς νά τούς διασκεδάση κανείς δλους αυτούς;» ρώτησε κάποιος.
«Νά φτειάξουμε μιά ορχήστρα τζάζ. ’Αναλαμβάνω έγώ» πρότεινε ό Λουσιέν.
«Νά παρουσιάσουμε κωμικά σκέτς» συμπλήρωσε ό Ντεντέ, πού νόμιζε δτι
ξέρει νά μιμήται τον Μπουρβίλ...
«Νά...»
«Νά...»
«Νά...»
Πρότεινε ό καθένας άπό κάτι... Έ ν τέλει συμφώνησαν... Κι’ ήρθε ή ώρα νά
συζητήσουν ένα άλλο επίσης σοβαρό θέμα τής γιορτής...
«...Πρέπει νά τούς δώσουμε νά φάνε κάτι...» είπε ενα παιδί...
«...καί νά πιουν» συνέχισεν ό Σαρλό, ό Γενικός Γραμματεύς...
Τότε έπενέβη ό Νταριέ :
—«’Ακούστε, παιδιά. Αύτό δέν θά τό κανονίσουμε εμείς, άλλά οί προσκεκλη
μένοι μας. ’Εμείς δέν θά δώσουμε λεφτά. Ούτε φράγκο. Δέν είμαστε ευεργέτες,
άλλά σύντροφοι... Δέν θά φέρουμε εμείς τά άναγκαΐα, άλλά αύτοί... Δέν τούς καλούμε
γιά νά τούς ταισουμε, άλλά γιά νά μάς βοηθήσουν... Ψάξτε λοιπόν νά βρήτε μερικά
πρόσωπα πού θά μπορούσαν νά μάς φέρουν κάτι τι γιά τήν γιορτή, καί μ’ αύτά θά
φάνε καί θά πιουν...».
’Έ τσι έκαναν ένα κατάλογο, μέσα στον όποιον έγραψαν τούς εύπορους γνω
στούς τους:...
«... ό πατέρας τού Μανουέλ...» (έργάζεται σέ άρτοποιεΐο).
«... ό άδελφός τού Κάϊδ...» (εργάζεται στήν αγορά).
«... ή φίλη τού ’Αλφρέντ...» κλπ. κλπ. κλπ.
Ό κατάλογος γέμισε... Καί πριν γραφή κάθε όνομα προηγείτο συζήτησις...
«... Μά, μπορεί;... Έ χει;...» :
«Αυτός δέν έχει; ’Αστείο πράγμα...».
«Θά δώση;...».
«... Δέν μπορεί νά μ’ άρνηθή... ’Αδύνατον...».
«... Κι’ αύτόν πώς θά τον πλησιάσουμε;...».
«... Θά τον πλησιάση ή φίλη μου... Δέν τής χαλάει ποτέ χατήρι...»
Καθένας είχε άναλάβει καί άπό μιά ύποχρέωση, νά πείση κάποιον... Καί πάνω
στη συζήτηση, μερικοί είχαν μεγαλοποιήσει τά πράγματα καί είχαν καυχηθή περισ
σότερο άπ’ τις δυνατότητές τους.
... Αύτό ήταν καλύτερο... Γιατί ύστερα, γιά νά μην έκτεθοϋν στά άλλα παιδιά,
θά δεκαπλασίαζαν τις δυνάμεις τους γιά νά επιτύχουν δσα μπορούσαν πιο πολλά...
Κ ι’ δταν στό τέλος τά πάντα συζητήθηκαν καί διευθετήθηκαν, ώρισαν τήν
ήμερομηνία τής γιορτής τών έγκαινίων τής παράγκας, καί, γιά πρώτη φορά ύστερα
άπό πολλά χρόνια, έζησαν δλοι μαζί συγκεντρωμένα, περιμένοντας τήν μεγάλη
στιγμή. "Ολων οί σκέψεις καί οί ελπίδες έκεϊ πετοΰσαν. Δέν έβλεπαν τήν ώρα νά
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φτάση ή μέρα τής γιορτής. Άνυπομονοϋσαν. Γιατί τά παιδιά δεν ήξεραν άκόμα δτι
ή προσμονή κι’ ή προσδοκία είναι πάντα πιο γλυκειά άπδ τήν πραγματοποίηση...
Πάντως είχαν πια βρή τον δρόμο τής εύτυχίας στή ζωή τους...
’Ε πί τέλους ή μεγάλη μέρα φτάνει κάποτε... 'Η γιορτή αρχίζει μέσα σ’ ένα
ζωηρό κέφι καί μέ πολύ θόρυβο...
Περίμεναν τριάντα έπτά καλεσμένους... Τόσους τούς είχαν υπολογίσει... Κι’
όμως... Σ τις 9 είχαν ήδη συγκεντρωθή σαράντα δύο... Τά καθίσματα δεν φτάνουν...
Κ ι’ οί τελευταίοι κυττάνε νά βολευτούν δπως—δπως, ένω τό γλέντι έχει άνάψει μέσα
στήν χαριτωμένη παιδική παράγκα...
Σέ μιά στιγμή ό Κλώντ άνεβαίνει σέ μιά παληά καρέκλα. Κάτι θέλει νά πή...
Μά κανένας δέν τον προσέχει...
«Σσσσσ... Σιω πή... Κάντε γιά λίγα λεπτά ήσυχία...» φωνάζει παρακλητικά...
’Ά δικα όμως... τά λόγια του πνίγονται μέσα στο θόρυβο καί τά τραγούδια...
Τότε επεμβαίνει ό Φρανσουά, βγάζοντας τήν πίπα άπό τό στόμα του...
«Κλείστε έπί τέλους τά στόματά σας... Δέν βλέπετε δτι ό Κλώντ θέλει κάτι νά
μάς πή;.. 'Η συχία...» φωνάζει έπιτακτικά...
'Ο θόρυβος σταματά, κι’ δλα τά βλέμματα στρέφονται προς τον Κλώντ, πού,
άνεβασμένος πάντα στήν παληά καρέκλα, άρχίζει:
«...Διακόπτω γιά μιά στιγμή τό γλέντι σας, γιά νά σάς μιλήσω γιά ένα σεβα
στό μεγάλο μας φίλο: Τον Κύριο Νταριέ, πού τόσα τού χρεωστάμε... Δικό του έργο
είναι ή ομάδα μας...
Δυστυχώς δμως απόψε δέν βρίσκεται άνάμεσά μας γιά νά μοιραστή τή χαρά
μας... ’Αναγκάστηκε, βλέπετε, νά πάη σέ μιά ’Επαρχία, γιά νά υποστήριξή κάποια
δίκαιη υπόθεση... Γιατί είναι ξέρετε, Δικηγόρος... Ναί!.. Δέν βρίσκεται άπόψε άνά
μεσά μας... Μά ή σκέψη του πέτα κοντά μας... Μάς έστειλε τήν άγάπη του καί τις
ευχές του... Μάς έστειλε αύτό τό τηλεγράφημα...»
Ζωηρά, ένθουσιώδη, παρατεταμένα χειροκροτήματα σκεπάζουν τις τελευταίες
λέξεις τού Κλώντ... Μιά τρικυμία ένθουσιασμοϋ ξεσπά μέσα στήν παιδική παράγκα
καί δονεί γιά πολλές στιγμές τήν εύτυχισμένη άτμόσφαιρα...
Χειροκροτούν δλοι τό τηλεγράφημα... Μά δταν ό Κλώντ θέλει νά συνέχιση τον
λόγο του, τον όποιον είχε μέ τόσους κόπους σχεδιάσει (καί τον όποιον τόσες μέρες
έπανελάμβανε μέσα στο έργοστάσιο, στο σπίτι του, στήν μοτοσυκλέττα) τά λόγια
του καί πάλι πνίγονται μέσα στο θόρυβο. Τώρα πιά κανείς δέν τον προσέχει...
« ...’Ακούστε με...» ικετεύει ό Κλώντ....’Αλλά ποιος νά τον άκούση !!! Γέλια,
άστεΐα, τραγούδια, καί ζωηρές κουβέντες συνθέτουν ένα ξένοιαστο πανδαιμόνιο...
Ό Κλώντ έπιμένει... Μιλά δυνατά... τήν ’ίδια ώρα ένα σωρό άνόμοιες κουβέν
τες άκούγονται έδώ κι’ εκεί...
—«'Ωραία είναι ή ομάδα σας...».
—«Αύτός πού κρατά τήν μπαταρία είναι ό Λουσιέν, ό πρωταθλητής μας...».
—«Θά πάρετε ένα σάντουιτς; Μά, μέ συγχωρεΐτε, μονάχα ένα... Κ ι’ ύστερα
βλέπουμε...».
—«Περίμενε λίγο... θά ενθουσιαστούν άκόμα περισσότερο δταν άκούσουν τον
Μπενίτο νά τραγουδά... Θά τρελλαθοΰν στά γέλ ια .......
'Ο δύστυχος ό Κλώντ υψώνει άκόμα περισσότερο τή φωνή του, άλλά χωρίς
αποτέλεσμα... Κανείς δέν τον άκούει πιά... ’Απελπισμένος κτυπά τά χέρια του στον
άγέρα... «Διάβολε. Μιά φορά πού δέν τραύλιζα κι’ έγώ ...» ψιθυρίζει, καί κατεβαίνει
άπό τήν καρέκλα...
(Συνεχίζεται)

Ε ΙΔ Η Σ Ε ΙΣ

&

Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ ΙΑ Ι

ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
—Προήχθησαν εις τόν βαθμόν του ’Αστυνόμου Α ' τάξεως κατ’ εκλογήν οί
μέχρι τοΰδε ’Αστυνόμοι Β' τάξεως : 1) Ύγιειον. Ά ξ . κ. Κάρτσωνας Γεώργιος
καί 2) κ. Σταθόπουλος Εύθύμιος. 'Ομοίως προήχθη εις τον βαθμόν του ’Αστυνό
μου Β' τάξεως, κατ’ άρχαιότητα, ό Ύπαστυνόμος Α ' κ. Κωνσταντινίδης Άζαρίας.
-—Παρητήθησαν του ’Αστυνομικού Σώματος οί κάτωθι άστυνομικοί υπάλ
ληλοι: Άνθυπαστυνόμος κ. Φουρίδης Πέτρος καί άστυφύλακες : Βλαχογιάννης Νι
κόλαος, Δρακόπουλος Παναγιώτης καί Μωραΐτης ’Αναστάσιος.
—Διεγράφησαν του ’Αστυνομικού Σώματος οί άποβιώσαντες : ’Αστυνομικός
Διευθυντής Β' Λάμπουρας καί άστυφύλαξ Μπάρδης Γεώργιος. 'Ομοίως διεγράφη
ό άρχιφύλαξ Οικονόμου Τρύφων, διά λόγους ύγείας.
—Άπελύθησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος, κατόπιν άποφάσεως του Πειθαρ
χικού Συμβουλίου οί άστυφύλακες : Κομεντινός Σταύρος καί Γαβαθόπουλος Δημ.
*
ΑΜΟΙΒΑΙ :
—Διά διαταγής τού ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων άπενεμήθη έπαινος εις
τον 'Υγειονομικόν ’Αξιωματικόν ’Αστυνόμον Β' κ. Καρύδην Νικόλαον, διότι ούτος
υπηρετών ώς Υγειονομικός ’Αξιωματικός τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Κερκύρας
κατά μήνα ’Οκτώβριον έ.έ., δτε ειχεν ένσκήψει ή έπιδημία τής ’Ασιατικής γρίππης
καί έκτιμήσας δέοντως τήν σοβαρότητα τής δημιουργηθείσης καταστάσεως καί άρθείς
εις τό ύψος τής άποστολής του τόσον ώς έπιστήμονος δσον καί ώς ’Αξιωματικού τού
Σώματος, προσέφερε μετά προθυμίας καί ιδιαιτέρου ένδιαφέροντος ιατρικήν περίθαλψιν εις άπαντας τούς προσβλ.ηθέντας έκ τής νόσου άστυνομικούς υπαλλήλους τής
Διευθύνσεως, ώς καί εις τούς εκεί άνδρας τής Χωροφυλακής καί Πυροσβεστικής 'Υ 
πηρεσίας, υπεβλήθη είς ύπερβολικάς κοπώσεις καί έργασθείς πολύ πέραν των κεκανονισμένων ώρών έργασίας, παρασχών οΰτω μεγίστην συμβολήν διά τήν άντιμετώπισιν
τής έκ τής έπιδημίας τής νόσου προκληθείσης νοσηρότητος μεταξύ των ύπαλλήλων
τής Διευθύνσεως Κερκύρας.
*
ΕΥ Χ Α ΡΙΣΤ Η ΡΙΟ Ν ΕΓΓΡΑ Φ Ο Ν
Παραθέτομεν κατωτέρω έγγραφον τού ύπό τήν προστασίαν τής Α.Μ. τής
Βασιλίσσης 'Ιδρύματος τής «Φανέλλας τού Στρατιώτου», δι’ ού έκφράζεται ή εύγνωμοσύνη τού 'Ιδρύματος προς τούς άστυνομικούς ύπαλλήλους διά τάς προσφερθείσας
υπηρεσίας καί κατά τόν έφετεινόν έρανον.
ΙΔ Ρ Υ Μ Α Φ Α Ν ΕΛ Λ Α Τ Ο Υ Σ Τ Ρ Α Τ ΙΩ Τ Ο Υ

Άθήναι τή 21 Νοεμβρίου 1957
'Υπό τήν έπίτιμον Προεδρίαν τής Α.Μ. τής Βασιλίσσης
'Οδός Κριεζώτου 12Α
Ά ριθ. Πρωτ. 20506
Κύριον
Νικόλαον Κόκκινον
’Αρχηγόν Σώματος ’Αστυνομίας Πόλεων
’Ενταύθα
Κε ’Αρχηγέ
'Η Διοικούσα ’Επιτροπή τής ((Φανέλλας τού Στρατιώτου» έπί τή λήξει τού
έφετεινοΰ έράνου, παρακαλεΐ ύμας δπως δεχθήτε τάς θερμάς αύτής εύχαριστίας
διά τήν πρόθυμον συμπαράστασιν ύμών κατά τήν προεργασίαν καί τήν διεξαγωγήν
τού έράνου, δστις δπως πάντοτε καί έφέτος έσημείωσεν επιτυχίαν ύπερβάς τό συλλεγέν κατά τόν περυσινόν έρανον ποσόν. Δραττόμενοι τής εύκαιρίας ταύτης, παρακα-
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λοΰμεν όπως διαβιβάσητε εις άπαντας τούς κ.κ. ’Αξιωματικούς, Ύπαξιωματικούς
καί άστυφύλακας, οίτινες διετέθησαν ύφ’ ύμών εις τον έρανον, τήν ευγνωμοσύνην
τοϋ 'Ιδρύματος διά τάς προσφερθείσας πολυτίμους υπηρεσίας εις τήν επιτυχίαν καί
του έφετεινοϋ εράνου. Έ π ί τούτοις διατελοϋμεν μετά πάσης τιμής.
'Ο Γεν. Γραμματεύς
(Τ .Σ .) Ε. Θ. Π Ε Τ Ρ Α Λ ΙΑ Σ
*

ΕΤΧΑΙ Ε ΙΣ ΕΟ ΡΤΑΖΟΝ ΤΑΣ
Τά «’Αστυνομικά Χρονικά» εύχονται χρόνια πολλά έπί τή έπετείω τής ονομα
στικής των εορτής εις τον έξοχώτατον 'Υφυπουργόν έπί των ’Εσωτερικών κ. Νικό
λαον ’Αθανασίου, είς τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Νικοπόλεως καί Πρεβέζης
κ. Στυλιανόν Κορνάρον καί είς τούς διακεκριμένους συνεργάτας των καί καθηγητάς
τής Σχολής ’Αστυνομίας Πόλεων κ.κ. Άνδρέαν Τούσην, ’Αντεισαγγελέα Άρείου
Πάγου καί Σπυρίδωνα Γαλανόν, Καθηγητήν Πανεπιστημίου ’Αθηνών.
’Επίσης είς τον ’Αρχηγόν τής ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Νικόλαον Κόκκικον
καί είς τούς ’Αστυν. Δ/ντάς κ.κ. Άνδρέαν Σταυρόπουλον, Άνδρέαν Μουρούσιαν,
Νικόλαον Τσαούσην, Νικόλαον Σπυρόπουλον, Νικόλαον ’Αρχιμανδρίτην, Νικόλαον
Ταβουλάρην, Νικόλαον Βενετσιάνον, Νικόλαον Νικητάκην, Νικόλαον Βερελήν,
Σπυρίδωνα Κουτσουρούμπαν, ’Εμμανουήλ Λουκάκην, ’Εμμανουήλ Άρχοντουλάκην, τον συνεργάτην μας κ. Σ π. Χανδρήν, ώς καί είς άπαντας τούς λοιπούς
κ. κ. ’Αξιωματικούς καί κατωτέρους άστυνομικούς υπαλλήλους.
*
* *
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑΙ ΕΚΠΟΜ ΠΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
—Πάντοτε πλούσια, εύχάριστη, βελούδινη καί διδακτική ή έκπομπή τής ’Α 
στυνομίας Πόλεων, έχει γίνει ό άχώριστος φίλος χιλιάδων άκροατών, πού βρίσκουν
μέσα στά εκλεκτά προγράμματά της τό τερπνόν, τό εύχάριστον, καί τό ωφέλιμο μαζί.
—Μέ σκίτσα άπό τή φύση καί τή ζωή άνοιξε τό πρόγραμμα τής 20/11/57,
πού ήταν άφιερωμένο στο έργο καί τήν πολύτιμη κοινωνική δράση τοΰ άστυφύλακος.
Άνελύθη μέ λογοτεχνικές εικόνες, ή συμβολή του στήν ομαλή καί εύρυθμη λειτουρ
γία τής κρατικής μηχανής καί ύπεγραμμίσθησαν ή αυτοθυσία του καί ή προσήλωσή
του στο έπίμοχθο καθήκον του. Στο πρόγραμμα αύτό μετεδόθησαν έλαφρά έλληνικά
τραγούδια, δημοτική μουσική καί επιτυχίες άπό λαϊκά συγκροτήματα. Μετεδόθη
επίσης, γραμμένο άπό τον Άρχιφύλακα Σπϋρο Πηλό, καί τό τακτικό άπόσπασμα
τοΰ ημερολογίου τής Αστυνομίας, μέ διδακτικό περιεχόμενο.
■—Μέ έκλεκτή, λογοτεχνική πρόζα καί άπαλή μουσική υπόκρουση χαβάγιας,
τό πρόγραμμα τής 27/11/57, άφησε άλησμόνητες άναμνήσεις στούς άκροατάς του.
Στο πρόγραμμα αύτό μετεδόθησαν δίσκοι κατ’ έκλογήν τών άκροατών καί χρήσιμες
καθοδηγητικές υποδείξεις πρός τό κοινό, πάνω σέ ζητήματα γενικωτέρου άστυνομικοϋ καί κοινωνικού ένδιαφέροντος. Μετεδόθη έπίσης καί τό τακτικό άπόσπασμα
τοϋ ήμερολογίου τής ’Αστυνομίας, γραμμένο άπό τον Άρχιφύλακα Σπΰρο Πηλό.
(Κείμενα, έπιμέλεια, μαγνητοφωνήσεις: 'Υπηρεσίας Ραδιοφωνικών ’Εκπο
μπών ’Αστυνομικής Σχολής. Δίσκοι έκ τοϋ Κ ατ/τος Γ. Όρφανίδη, εύγενώς προσφερομένου. Τά προγράμματα παρουσιάζει ό Άρχιφύλαξ Σπΰρος Πηλός.
*
ΠΑΡΟΡΑΜ ΑΤΑ
Σελ. 5240, τ ε λ ε υ τ α ί ο ς στίχος τής σελίδος, ά ν τ ί : μικρού, γ ρ ά φ ε :
μικτοΰ.
Είς τήν αυτήν σελίδα, στίχος ε ν δ έ κ α τ ο ς έκ τών κ ά τ ω , ά ν τ ί : άπόκρισιν, γ ρ ά φ ε: ύπόκρισιν.
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Γερμανικού περιοδικού F ran k fu rter Illustrierte, κατά μετάφρασιν κ.
Ά λεξ. Κροκίδη ’Αστυνόμου Β '....................................................................

4384
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Ή ’Επιστήμη βοηθός τής ’Αστυνομίας.—Τό Έγκλημα υπό τό μικρο
σκοπίου , υπό κ. D avid Thom as, κατά μετάφρασιν έκ του περιοδικού
English Digest, ύπό του κ. Κων. Λεμονή, ‘Υπαστυνόμου Α ' .............

4439

Ή δύναμις τής άψυχου μαρτυρίας, ύπό κ. Κων/νου Τσίπη, ’Αστυνο
μικού Διευθυντοϋ Β ', Καθηγητοϋ τής ’Επιστημονικής Άνακριτικής
εις Σχολάς Ύπαστυνόμων καί Άρχιφυλάκων .......................................

Άποκάλυψις άγνωστου ενόχου δι’ άποτυπώματος έμφανισθέντος
επί χάρτου , ύπό κ. Σωτηρίου Κατσιμπάρου, Υπαστυνόμου Β' .........
Περί των εξ έποστρακισμοΰ βολίδων των φορητών πυροβόλων δπλων
καί τών εξ αυτών τραυμάτων , άπό ’Ιατροδικαστικής καί ’Αστυνο
μικής ’Επιστημονικής πλευράς έξεταζομένων, ύπό κ. Ίωάννου Γεωργιάδου, Καθηγητοϋ τής ’Ιατροδικαστικής, ’Επιστημονικού Συμβούλου
παρά τή Διευθύνσει Έγκληματολογικών ‘Υπηρεσιών............................
Διαρρήξεις χρηματοκιβωτίων , ύπό κ. F. E n k laar, Διευθυντοϋ ’Εγκλη
ματολογιώ ν ‘Υπηρεσιών τής Γκραβενχάγης, κατά μετάφρασιν έκ τοϋ
περιοδικού K rim inalistik, ύπό κ. Ά λ . Πίσπα, Ά σ τυφ ύλακος.............

4479
4542

4555
4631

'Η άγρια δολοφονία τοϋ ’Αμερικανού δημοσιογράφου Γ. Πόλκ καί
ή έξιχνίασις αυτής διά τής Δικαστικής Γραφολογίας, ύπό τοϋ
Καθηγητοϋ τής Δικαστικής Γραφολογίας καί Εταίρου τής Διεθνούς
’Ακαδημίας ’Εγκληματολογίας κ. Ά ριστ. Π ουλα ντζά ............................

4672

Πρέπει ν’ άπαγορευθή ή καταβολή λύτρων είς τούς εγκληματίας άπαγωγεΐς ; ύπό κ. Δημ. Μόρου, ’Αστυνόμου Α ', κατά μετάφρασιν έκ τοϋ
περιοδικού Selection

.................. ................................................................

4721

Σύλληψις στελεχών τοϋ Κ .Κ .Ε. Άνακάλυψις Μυστικοϋ Τυπογρα
φείου, άναδημοσίευσις άπό την έφημερίδα «Βήμα» τής 3-7-1957.
Δικαστική Γραφολογία καί ομολογία κατηγορουμένου. ‘Υπόθεσις άρ-

4846

παγής τοϋ παιδιού Λουκά Στάμου ύπό τής συμμορίας Σωτήρχαινα
(1930), ύπό κ. Ά ριστ. Πουλαντζά, Καθηγητοϋ τής Γραφολογίας—
Δικηγόρου καί Εταίρου τής Διεθνούς ’Ακαδημίας ’Εγκληματολογίας 4942

Τά δακτυλικά άποτυπώματα διά τήν άνακάλυψιν άγνωστων εγκλη
ματιών , ύπό κ. Δημ. Καρανάσου, ’Αστυνομικού Διευθυντοϋ Β' παρά
τή Διευθύνσει Έγκληματολογικών ‘Υπηρεσιών.....................................

4955

Κλοπαί εξ αυτοκινήτων—Πρωτότυπος μέθοδος διά τής διατρήσεως
τών τροχών, κατά μετάφρασιν έκ τοϋ περιοδικού D etective, ύπό
κ. Δημητρίου Μόρου, ’Αστυνόμου

Α ' ....................................................

4962

Ούδέν ίχνος. ‘Η ’Αστυνομική έρευνα γιά μιά υπόθεση φόνου, ύπό
Karl Derzer, κατά μετάφρασιν έκ τού περιοδικού Selection, ύπό κ.
Δημ. Μόρου, ’Αστυνόμου Α' .....................................................................

4963

‘Οδηγίαι προς έξασφάλισιν κρίσιμων εγγράφων καί λήψιν δειγμάτων
γραφής, ύπό κ. Ά ριστ. Πουλαντζά, Καθηγητοϋ τής Δικαστικής
Γραφολογίας— Δικηγόρου—Εταίρου τής Διεθνούς ’Ακαδημίας ’Ε γ
κληματολογίας .................................................................................................. 5040
Έγκλη ματολόγος καί ’Αστυνομικός, ύπό τού Dr. Ε. De Greeff, κατά μετάφρασιν έκ τού περιοδικού In tern atio n al Criminal Police Beview, No
107 ’Απριλίου 1957, ύπό κ. Κων. Λεμονή, ‘Υπαστυνόμου Α' . . . 5045, 5092
Ή Σεξουαλική φιλομοφυλία —Ή σημασία αυτής καί τά προληπτικά θε
ραπευτικά μέσα, ύπό κ. Γρηγ. Κάτσα, Καθηγητοϋ ’Ιατροδικαστικής . . . 5089
‘Η έμφάνισις τών δακτυλικών άποτυπωμάτων—Μία νέα μέθοδος, ύπό
κ. Corr Jr. Ταγματάρχου, Διευθυντοϋ τού Έγκληματολογικοΰ Έ ργα-
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στηρίου της έν Φραγκφούρτη ’Αμερικανικής Στρατιωτικής ’Αστυνομίας,
κατά μετάφρασιν εκ τοϋ Γερμανικού περιοδικού K rim inalistik (Δεκέμ
βριος 1956) ΰπδ κ. ’Αλεξ. Πίσπα, άστυφύλακος...................................
Μία ύπ όθεσ ις π α ρ α χα ρ ά ξεω ς 'Ο λ λ α ν δ ικ ώ ν χα ρ το ν ο μ ισ μ ά τω ν τω ν
2.5 0 Γ κουίλντερς (G ruilders notes) ΰπδ κ. Η. M olenkam p Άστυν.
Έπιθεωρητοϋ τοϋ A m sterdam , κατά μετάφρασιν έκτής έπιθεωρήσεως
In tern atio n al Crim inal, τ. 104, ΰπδ κ. Σπ. Χανδρή, Φοιτητοΰ Νομικής
Ή ερμηνεία τή ς διά τή ς πρ α γμ α το γνω μ ο σ ύ νη ς ά π ο δ ε ίξ εω ς, ΰπδ κ.
Jacques L oeard, Ύποδιευθυντοΰ τοϋ ’Αστυνομικού ’Εργαστηρίου
τής L y o n .........................................................................................................
'Ο Μ προΰνο Λ οϋντκε—Τά 87 τέλ εια εγκ λ ή μ α τα το υ —Ρεκόρ ε γ κ λ η 
μ α τικ ή ς δ ρά σ εω ς, κατά μετάφρασιν έκ τοϋ Γαλλικού περιοδικού
«C onstellation Y vessalgves», υπό κ. Δημ. Μόρου, ’Αστυνόμου Α'.
I I I . ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΑ Τ Α Ξ Ε Ω Σ —Τ ΡΟ Χ Α ΙΑ
Ε ικ ο ν ο γρ α φ η μ έν ο ι ό δη γία ι Τ ρ οχα ία ς Κ ινή σ εω ς πρός τούς π εζούς
καί ό δ η γ ο ύ ς .... 4232, 4258. 4276, 4322, 4335, 4348, 4530, 4569,
4570, 4615, 4679, 4705, 4706, 4805, 4806,
Δ εκαήμερον Τ ρ ο χα ίας διά τή ν δ ια φ ώ τ ισ ιν π ε ζώ ν καί ο δ η γ ώ ν ,
ΰπδ κ.Μ. Λαμπρινίδη, δημοσιογράφου..................
Ρ υ θμ ό ς στήν κ υκ λο φ ο ρ ία ό χη μ ά τω ν κ α ί π ε ζ ώ ν , υπδ κ. Νικ. ’Αρχι
μανδρίτου, ’Αστυνομικού Διευθυντοϋ
Α' Γενικά...........................................................................................................
Συγκρούσεις.......................................................
Αύτοκίνητο, τδ τρομερδ φονικδ ό π λ ο ......................................................
Προτεραιότης κινήσεως .........
Οινόπνευμα και Αύτοκίνητον .................................................................
Προσπέρασμα ..................................................................................................
Σύγκρουσις Λεωφορείων...............................................................................
Βραδυπορία ......................................................................................................
Σήματα οδηγών ..............................................................................................
Καταιγίδες καί κυκλοφορία ..........................................
Α ί Δ η μ ό σ ιαι συναθροίσεις κ α ί τό π λ ή θ ο ς , ΰπδ κ. Άναστ. Γαρδίκα,'Τπαστυνόμου Α ' ..........................................................................................
Π ολεοδομική ’Α σ τυ ν ο μ ία , ΰπδ κ. Πέτρου ’Αργυρίου, Μηχανικού ’Εφαρ
μογής καί Καθηγητοϋ παρά ταϊς Άστυνομικαΐς Σχολαϊς Ύπαστυνόμων κομ Άρχιφυλάκων ...............................................................................
ΙΥ . Δ ΙΚ Α Σ Τ ΙΚ Η ΓΡΑ Φ Ο Λ Ο ΓΙΑ
Ποιος ό ρόλος τή ς Δ ικ α σ τικ ή ς Γ ρ α φ ο λ ο γία ς εις τή ν ύπόθεσιν Ν τρέϋφ ο υ ς κ α ί π ο ια τά εντεύθεν σ υ μ π ερ ά σ μ α τα , ΰπδ κ. Ά ριστ. Πουλαντζά, Καθηγητοϋ Δικαστικής Γραφολογίας—Δικηγόρου—Εταίρου
τής Διεθνούς ’Ακαδημίας ’Εγκληματολογίας . ^....................................
Π λαστόν έγ γ ρ α φ ο ν ώ ς ιστορικόν κ ε ιμ ή λ ιο ν , τού αυτού ώς άνω . . .
Ό δ η γ ία ι πρός έξα σ φ ά λ ισ ιν κ ρ ίσ ιμ ω ν ε γ γ ρ ά φ ω ν κ α ί λ ή ψ ιν κ α τα λ 
λ ή λ ω ν δ ειγ μ ά τω ν γ ρ α φ ή ς , τούαυτού ώς ά ν ω ................................
Ή ά γρια δολοφ ονία τού ’Α μερικανού δη μ οσ ιογρά φ ου Γ . Π όλκ καί
ή έ ξ ιχ ν ία σ ις α υ τή ς διά τή ς Δ ικ α σ τικ ή ς Γ ρ α φ ο λ ο γ ία ς, τού
αυτού ώς άνω ..............................................................................................

5108

5207
5276

5287

4859
4398

4425
4477
4521
4568
4622
4704
4758
4805
4857
5098
4760

5327

4279
4991
5040

4672

5358
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Υ. ΔΙΚΑΙΟΝ
Βιοκοινωνική ερευνά των θεσμών τοΰ Δικαίου, ύπό κ. Ίωάννου ΙΙαπαζαχαρίου, Καθηγητοΰ τής Εγκληματολογίας καί Σωφρονιστικής 4220, 4269
4233
4284, 4327
Δικασταί—Δικαστήρια και ποιναί παρ’ Άρχαίοις Έ λλησιν, ύπό
Άναστ. Γαρδίκα, 'Υπαστυνόμου Α'
Α' Παρ’ Άθηναίοις
..................................................
4343, 4395, 4431
Β' Παρά Σπαρτιάταις
............................................................................ 4484

Τά Δίκαια των νεκρών, ύπό κ. Παναγιώτου Λυκούση ’Αστυνόμου Α '

Τό φιλοσοφικόν βάθρον τής άνευ πταίσματος ή αντικειμενικής ευ
θύνης τής Διοικήσεως, ύπό κ. Σπύρου Χανδρή, φοιτητοΰ Νομικής
’Ακροατής σέ μια δίκη, ύπό κ. Μιχ. Στασινοπούλου, Αογοτέχνου, Πρύ
τανεως τής Παντείου Σχολής, Συμβούλου τής ’Επικράτειας, από τό
βιβλίο του « Ή χώρα μέ τις γαλάζιες λίμνες»...........................................

4565
4699

Τά κατά τών ανηλίκων τελούμενα αδικήματα, ώς κοινωνικόν φαινόμενον και νομικόν πρόβλημα, ύπό κ. Μ. Μαυρομμάτη, Προϊσταμένης τής 'Υπηρεσίας ’Ανηλίκων τοΰ 'Υπουργείου Δικαιοσύνης___4707,

4749

Ή παιδοκτονία—'Ορισμός καί καταστολή, κατά τόν Ποινικόν Κώδικα
τής Γαλλίας καί άλλων χωρών, ύπό κ. R. Y'ouin'Καθηγητοΰ τοΰ
Δικαίου έν B ordeaux, κατά μετάφρασιν έκ τής In tern atio n al Crim inal
Police Review, ύπό τοΰ κ. Κων. Γιαννούλη, 'Υπαστυνόμου Α' ......... 4861
'Η θανατική ποινή—Οί ύπέρ καί κατά τής διατηρήσεως αύτής, ύπό
κ. Marcel M ontarron, κατά μετάφρασιν έκ τοΰ περιοδικού D etective,
ύπό κ. Δημ. Μόρου, ’Αστυνόμου Α ' ....... ................................................... 4999
Τό 7ον Διεθνές Συνέδριον Ποινικού Δικαίου. ’Εναρκτήριος ομιλία τής
Α.Ε. τοΰ έπί τής Δικαιοσύνης Ύπουργοΰ κ. Κ. Ε. Παπακωνσταντίνου. 5322
Διεθνή Συνέδρια Νομικών . Τά έν Λονδίνω δύο Συνέδρια «Έπαγγελματιών
Νομικών καί «Συγκριτικού Δικαίου», ύπό κ. Χρίστου Γιώτη, Δικη
γόρου, τ. Έφέτου καί Γεν. Γραμματέως Ελληνικής Εταιρείας Ποι
νικού Δικαίου ............................................................. 5140, 4189, 5239, 5271
Ή ΔιεθνήςΈνωσις καί ή Διεθνής 'Εταιρεία Ποινικού Δικαίου, ύπό
κ. Νικ. Κίννα, τ. ’Αρχηγού ’Αστυνομίας Π όλεω ν.................... '____. . . 5242

Περί τών σωματικών βλαβών κατά τόν νέον Ποινικόν Κώδικα
(άρθρα 308—317 Π .Κ .) ύπό κ. Δημ. Ντζιώρα, 'Υπαστυνόμου Α' ..

5295

Υ Ι. ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ—ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ
Βιοκοινωνική έρευνα τών θεσμών τοΰ Δικαίου, ύπό κ. Ίωάννου
Παπαζαχαρίου, Καθηγητοΰ τής ’Εγκληματολογίας καί Σωφρονι
στικής .................................................................................................. 4220,
Εύγονική καί κληρονομικότης τής ψυχικών νοσημάτων , ύπό κ. Κων /
νου Κωνσταντινίδου, Καθηγητοΰ τής Νευρολογίας καί Ψυχιατρικής τού
Πανεπιστημίου ’Αθηνών ................................................................. 4361,
Ή ανατομή τών νεκρών, ύπό κ. Παναγ. Λυκούση, ’Αστυνόμου Α ' ___

4269
4417
4286

Περί τών έξ έποστρακισμοΰ βολίδων τών φορητών πυροβόλων οπλών
καί τών έξ αύτών τραυμάτων άπό ’Ιατροδικαστικής καί ’Αστυ
νομικής ’Επιστημονικής πλευράς έξεταζομένων , ύπό κ. ’Ιωάν.
Γεωργιάδου Καθηγητοΰ τής ’Ιατροδικαστικής, ’Επιστημονικού Συμ
βούλου παρά τή Διευθύνσει Έγκληματολογικών 'Υ πηρεσιώ ν.............
Κοινωνική άμυνα καί αί σύγχρονοι σωφρονιστικοί μέθοδοι, ύπό κ.

4555
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J. Dupreel, Καθηγητοΰ του έν Βρυξέλλαις Πανεπιστημίου, Γενικού
Διευθυντοϋ των Σωφρονιστηρίων, κατά μετάφρασιν έκ τοϋ περιοδικού
In tern atio n al Crim inal Police, No 103, ύπδ κ. Σωτ. Κατσιμπάρου,
Ύπαστυνόμου Α ' ..........................................................................................
Έκτροπα! τής νεότητος καί μέτρα περιστολής αυτών, ύπό κ. Δημ.
Βρανοπούλου, τ. ’Αστυνομικού Διευθυντοϋ Α' καί νϋν Βουλευτοΰ ’Αθη
νών. 'Ομιλία δοθεΐσα την 2-5-1957 εις τήν αίθουσαν τοϋ «Παρνασσού»
παρουσία της Α.Μ. του Βασιλέως........................................................ .

4578

4659

Τά κατά των ανηλίκων τελούμενα αδικήματα ώς κοινωνικόν φαινόμενον καί νομικόν πρόβλημα, ύπό κ. Μ. Μαυρομμάτη, Προϊσταμένης τής Υπηρεσίας ’Ανηλίκων τοϋ 'Υπουργείου Δικαιοσύνης, 4707,

4749

Αί δημόσιαι συναθροίσεις καί τό πλήθος, ύπό κ. Άναστ. Γαρδίκα,
'Υπαστυνόμου Α '.............................................................................................

4760

Ή παιδοκτονία—'Ορισμός καί καταστολή, κατά τόν Ποινικόν Κώδι
κα τής Γαλλίας καί άλλων χωρών, ύπό κ. Β. Vouin, καθηγητοΰ
τοϋ Δικαίου έν B ordeaux, κατά μετάφρασιν έκ τής International
Crim inal Police Beview, ύπό κ. Κων/νου Γιαννούλη, Ύπαστυνόμου Α'
Παιδεία καί παιδική έγκληματικότης, ύπό κ. Νικ. Κίννα, τ. ’Αρχη
γού ’Αστυνομίας Πόλεων .................. ......................................................
Έγληματολόγος καί ’Αστυνομικός , ύπό τοϋ Dr. Ε. De Creeff, κατά μετάφρασιν έκ τοϋ περιοδικού In tern atio n al Crim inal Police Beidew,
No 107 ’Απριλίου 1957, ύπό κ. Κων. Λεμονή Ύπαστυνόμου Α'. 5045,

4861
4947
5092

'Η σεξουαλική φιλομοφυλία—'Η σημασία ταύτης καί τά προληπτικά
θεραπευτικά μέσα, ύπό κ. Γρηγ. Κάτσα, Καθηγητοΰ τής ’Ιατροδι
καστικής ..........................................................................................................

5089

ΥΙΙ. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
Αί άπεργίαι, ύπό κ. Στεφάνου Θεοδότου, λογοτέχνου............................4680,
Ή ατομική ιδιοκτησία εις τόν σοσιαλισμόν καί αί επιτεύξεις τού κα
πιταλισμού, άναδημοσίευσις έκ τοϋ περιοδικού «Τά γεγονότα καί

4715

τά κείμενα», τεύχος 12 ’Απριλίου 1957 ............ .................................

4746

Αί δημόσιαι συναθροίσεις καί τό πλήθος, ύπό κ. Άναστ- Γαρδίκα, Ύ 
παστυνόμου Α'

.......................... ...................................... .............................

4760

Ή θρησκευτική άποψις εις τήν σωφρονιστικήν μεταχείρισιν , ύπό
κ. Ίωάννου Βεργοπούλου, Διευθυντοϋ Ποινικής Δικαιοσύνης Υπουρ
γείου Δικαιοσύνης ......................................................................................
‘Ο φιλελευθερισμός ή ό κομμουνισμός εξασφαλίζει ταχυτέραν άνάπτυξιν ; Άναδημοσίευσις έκ τού περιοδικού «Τά γεγονότα καί τά
κείμενά», τεύχος ΙΑ ', ’Ιούνιος 1957.........................................................

4802
5201

Υ ΙΙΙ. ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΚΑΙ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ποια τά πλεονεκτήματα καί μειονεκτήματα τών 'Ιδρυμάτων διά τούς
υποτρόφους , ύπό κ. Ίωάννου Παπαζαχαρίου, Καθηγητοΰ τής ’Ε γ
κληματολογίας καί Σωφρονιστικής .........................................................

4509

Κοινωνική άμυνα καί αί σύγχρονοι σωφρονιστικά! μέθοδοι, ύπό κ. J.
Dupreei, Καθηγητοΰ τοϋ έν Βρυξέλλαις Πανεπιστημίου, Γενικού Διευθυντού τών Σωφρονιστηρίων, κατά μετάφρασιν έκ τοϋ περιοδικού
In tern atio n ale Crim inal Police No 103, ύπό κ. Σωτ. Κατσιμπάρου,
Ύπαστυνόμου Β' ..........................................................................................
Έκτροπαί τής νεότητος καί μέτρα περιστολής αύτών, ύπό κ. Δημ.

4578

5360

Εύρετήριον Ε' Τόμου 1957

Σελίς
Βρανοπούλου, τ. ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ Α' καί νυν Βουλευτοΰ ’Αθη
νών. 'Ομιλία δοθεϊσα ενώπιον της Α. Μ. του Βασιλέως......... , ............

4659

Τά κατά των ανηλίκων τελούμενα άδικήματα, ώς κοινωνικόν φαινόμενον καί νομικόν πρόβλημα; ύπό κ. Μ. Μαυρομμάτη, Προϊσταμένης της 'Υπηρεσίας ’Ανηλίκων τοϋ 'Υπουργείου Δικαιοσύνης 4707, 4749

'Η θρησκευτική άποψις εις τήν σωφρονιστικήν μεταχείρισιν , ύπό
κ. Ίωάν. Βεργοπούλου, Δ/ντοϋ Ποιν.Δικαιοσύνης'Υπουργ. Δικαιοσύνης

4802

Παιδεία καί παιδική εγκληματικότης, ύπό κ. Νικ. Κίννα, τ. ’Αρχηγού
’Αστυνομίας Πόλεων ........................... ........................................................

4947

Τό Άνώτατον Φροντιστήριον Κοινωνικής Προνοίας τοΰ Βασιλικού
’Εθνικού 'Ιδρύματος, ύπό κ. Ίωάν. Παπαζαχαρίου, Καθηγητοϋ’Ε 
γκληματολογίας καί Σωφρονιστικής .........................................................

4988

IX. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Πώς νά διοικής ή πώς θά γίνης καλός προϊστάμενος, ύπό κ. Δημ. Μαγκριώτη, Συμβούλου τοϋ ’Ελεγκτικού Συνεδρίου, Διδάκτορος, τοΰ Δ ι
καίου ............................................................................ 4277, 4317, 4372, 4458

X . ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ—ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
'Η Ουγγρική έπανάστασις καί ή χρεωκοπία τού κομμουνισμού , ύπό
τοΰ δημοσιογράφου καί κοινωνιολόγου κ. Έλευθ. Σταυρίδη 4375, 4422, 4473

'Η δυστυχία τών εργατών τής Σοβιετικής Ένώσεως, άναδημοσίευσις
έκ τοΰ περιοδικοΰ «’Αμερικανική Έπιθεώρησις» τής 1-1-1957___

4444

Πώς ή νεολαία τής Ουγγαρίας επολέμησε γιά τήν έλευθερία, ύπό κ.
K u rt L achm an of F red P ointon, κατά μετάφρασιν έκ τοΰ περιοδικοΰ « R ead er’s Digest» ύπό κ. Δημ. Μόρου, ’Αστυνόμου Α '___
Άντισταλινική έκστρατεία, άναδημοσίευσις έκ τοΰ «Δελτίου» τής ’Αμε
ρικανικής 'Υπηρεσίας Πληροφοριών Β1-57-7 .........................................

4531
4589

'Η άγρια δολοφονία τοΰ ’Αμερικανού δημοσιογράφου Γ . Πόλκ καί
ή έξιχνίασις διά τής Δικαστ. Γραφολογίας, ύπό κ. Ά ρ . Πουλαντζά, Γραφολόγου καί εταίρου τής Διεθνοΰς ’Ακαδημίας Ε γ κ λ η 
ματολογίας ........................................................................................................

4672

Αί άντιφάσεις τής κομμουνιστικής θεωρίας. Ή άτομική ιδιοκτησία
εις τον σοσιαλισμόν καί αί επιτεύξεις τού καπιταλισμού, έκ
τοΰ περιοδικοΰ «Τά γεγονότα καί τα κείμενα» τεΰχ. 12 ’Απριλίου 1957

4746

'Ο παράνομος μηχανισμός τού Κ .Κ .Ε .—Σύλληψις στελεχών τού
Κ .Κ .Ε . Άνακάλυψις μυστικού τυπογραφείου, άναδημοσίευσις
άπό τήν έφημερίδα «Βήμα» τής 3-7-1957 ..........................................

4846

Ή συμμετοχή τής 'Ελλάδος είς τό Γ' Συνέδριον τού ’Ασιατικού Λαϊ
κού ’Αντικομμουνιστικού Συνδέσμου , άναδημοσίευσις άπό τό πε^Γριοδικό «Τά γεγονότα καί τά κείμετα» τ. 12 ’Απριλίου 1957 .........

4849

Ούδετεροφανή κομμουνιστικά τεχνάσματα. Τό ΣΤ' Παγκόσμιο Φε
στιβάλ Νεολαίας στή Μόσχα καί οί σκοποί του, ύπό κ. Χαρ.
Σταμάτη, Ά ρ χιφ ύ λ α κ ο ς...............................................................................

4853

'Ελλάς καί κομμουνισμός. Τό σύνθημα τοΰ Ικδημοκρατισμού τής 7ης
όλομελείας τής Κ .Ε. τοΰ Κ .Κ .Ε ., άναδημοσίευσις άπό τό πε
ριοδικόν «Τά γεγονότα καί τά κείμενα» τεΰχος 13, έ'τους 1957.......

4950

Ε λλάς καί διεθνής κομμουνισμός. Πρόσφατοι φιλελληνικαί εκδη
λώσεις τής Σοβιετικής 'Ενώσεως, άναδημοσίευσις έκ τοΰ περιοδικοΰ «Τά γεγονότα καί τά κείμενα», τεΰχος 9ον Φεβρουάριος 1956

'Ο Σοβιετικός μύθος τής ειρήνης, έκ τοΰ περιοδικοΰ «Τά γεγονότα καί
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τά κείμενα» τεύχος 9ον, Φεβρουάριος 1957 ...........................................
'Ο Κροΰστσεφ καί οί δορυφόροι, άπό τό περιοδικόν «Τά γεγονότα καί
τά κείμενα» τεύχος ί9ον Αύγουστος 1957................................................
'Ο Μίλοβαν Τζίλας πλήττει τόν κομμουνισμόν στήν καρδιά, ύπό
E dw ard C rankshaw , κατά μετάφρασιν έκ τοϋ περιοδικού «Life»,
ύπό κ. Δημ. Μόρου ’Αστυνόμου Α '.........................................................

5361

Σελίς
5086
5136
5192

*0 φιλελευθερισμός ή ό κομμουνισμός Εξασφαλίζει ταχυτέραν
άνάπτυξιν ; Άναδημοσίευσις έκ τοϋ περιοδικού «Τά γεγονότα καί
τά κείμενα», τεύχος 16ον, ’Ιούνιος 1957 ..................................................

5201

Ή έντασις τής άντιθρησκευτικής Εκστρατείας είς τήν Σοβιετικήν
Έ νωσιν, άπό τό περιοδικόν «Τά γεγονότα καί τά κείμενα», τεύχος
16ον ’Ιούνιος 1957 .........................................................................................

5245

'Ο Ελληνισμός στή Σοβιετική Έ νω σι, άπό τό περιοδικόν «Τά γε
γονότα καί τά κείμενα» τεύχος 16ον ’Ιούνιος 1957 ............................

5253

X I. ΕΘΝΙΚΟΚΟΙΝΩΝΙΚΑ — ΗΘΙΚΟΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ευγονική καί κληρονομικότης των ψυχικών νοσημάτων, ύπό κ.
Κωνστ. Κωνσταντινίδου, Καθηγητοΰ τής Νευρολογίας καί Ψ υχιατρι
κής τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών .................................................. 4361,

4417

'Η Ευγονική—Συμβουλευτικά Κέντρα Ευγονικής—Σκοποί καί αποτε
λέσματα αυτής. Διάλεξις τοϋ Διευθυντοΰ τής Μαιευτικής καί Γυναικολογικής Κλινικής τοϋ Πανεπιστημίου έν τω Άρεταιείω Νοσοκο
μείο), 'Υφυγητοΰ κ. Ίωάννου Β λυσίδου......................................................
25η Μαρτίου 1821-25η Μαρτίου 1957 , ύπό κ. Χαρ. Σταμάτη,’Αρχιφύλακος

4461
4503

'Ο σύγχρονος άνθρωπος Ενώπιον τοϋ Θρησκευτικού προβλήματος,
ύπό κ. Δημ. Μαγκριώτη, Συμβούλου τοϋ ’Ελεγκτικού Συνεδρίου καί
Διδάκτορος τοϋ Δικαίου ............................................................................
Αί άπεργίαι, ύπό κ. Στεφάνου Θεοδότου, λογοτέχνου.................... 4680,

’Απονομή ύπό τού Ο .Φ .Α .Α . διπλωμάτων είς άποφοίτους Σχολής
Κοπτικής—Ραπτικής καί Γαλλικών ................................................
'Ο Βασιλεύς, ή Βασίλισσα καί τά κοριτσάκια μέ τό βιβλιάριο προικοδοτήσεως, (’Απονομή βιβλιαρίων προικοδοτήσεως είς τά τέκνα των
άστυνομικών), ύπό κ. Σπ. Πηλοϋ, Άρχιφύλακος .................................

4605
4715
4790
4791

'Η 'Αγία Γραφή καί ή ’Επιστήμη, ύπό κ. Δημ. Μαγκριώτη, Συμβούλου
τοϋ ’Ελεγκτικού Συνεδρίου—Διδάκτορος τοϋ Δικαίου ........................

4907

Παιδεία καί παιδική έγκληματικότης, ύπό κ. Νικ. Κίννα, τ. Άρχηγοΰ
’Αστυνομίας Πόλεων .....................................................................................

4947

Τό Άνώτατού Φροντιστήριον Κοινωνικής Προνοίας τού Βασιλικού
’Εθνικού 'Ιδρύματος, ύπό κ. Ίωάννου Παπαζαχαρίου, Καθηγητοΰ
τής ’Εγκληματολογίας καί Σωφρονιστικής..............................................

4988

Προσκήνυμα είς τόν τάφον τού ’Αγνώστου Στρατιώτου, ύπό κ. Θ.
Καλαϊτζίδη, Άστυφύλακος .........................................................................

5054

'Η σεξουαλική φιλομοφυλία —Ή σημασία αύτής καί τά προληπτικά
θεραπευτικά μέτρα, ύπό κ. Γρηγ. Κάτσα, Καθηγητοΰ τής ’Ιατρο
δικαστικής..........................................................................................................

5089

'Ο τύπος καί τό κοινόν, ύπό κ. Νικ. Κίννα, τ. ’Αρχηγού ’Αστυνομίας Πό
λεων .................................................................................................................
Ζάλλογο—ό χορός το ύ θ α νά το υ , ύπό κ. Θ.Μπούση, Άστυφύλακος...........
Δ ιανομή οικ ο π έδω ν είς ά σ τυνομ ικ ούς ύ π α λ λ ή λ ο υ ς. 'Η έτησία έορτή
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5149
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τοΰ Ο.Φ.Α. ’Αθηνών, ύπο κ. Σ π. Πηλοϋ, Ά ρ χιφ ύλα κ ος....................
Ή π α γκ ό σ μ ια έορτή τή ς « Η μ έ ρ α ς τοΰ Π α ιδιού»—«Τό π α ιδ ί πού
π ε ίν α π ρ έπ ει νά τ ρ α φ ή » , ύπό κ. Σπ. Πηλοϋ, Άρχιφύλακος___
28η ’Ο κ τω β ρ ίο υ , ύπό κ. Χαρ. Σταμάτη, Άρχιφύλακος...................................
Π ρόγαμον ιατρικόν π ισ το π ο ιη τικ ό ν , ύπό κ. Γρηγ. Κάτσα, Καθηγητοΰ
της ’Ιατροδικαστικής ................................................................................
' Ο Β ασ ιλικός λόγος τή ς Θ εσσ αλονίκης, ύπο κ. Σπ. Πηλοϋ, Άρχιφύλακος.
Έ ν τ α σ ις τή ς ά ντιθρ η σ κευτική ς εκσ τρα τείας στήν Σ ο β ιετικ ή Έ ν ω σ ι,
άναδημοσίευσις άπό τό περιοδικόν «Τά γεγονότα καί τα κείμενα»
τεΰχος 16ον, ’Ιούνιος 1957 ...........................................................................
Ά ν α κ ο ίν ω σ ις ’Ε θνικ ή ς Ε τ α ιρ ία ς Κ ο ιν ω ν ικ ή ς ’Α λ λ η λ εγγύ η ς ...........
X I I . Α ΤΟΜ ΙΚΗ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε ΙΑ —ΑΕΡΑΜΥΝΑ
Τό άτομον κ α ί τά σ υ σ τα τικ ά τ ο υ , ύπό κ. Δημητρίου Χόνδρου, Όμοτίμου
Καθηγητοΰ τοΰ Πανεπιστημίου Αθηνών, άναδημοσίευσις έκ τής ’Α 
μερικανικής Έπιθεωρήσεως Φ. 129 ......................................................
Έ κ θ ε σ ις τή ς ’Α μ ερικανικής ’Ε π ιτρ ο π ή ς τή ς α το μ ικ ή ς έν ερ γεία ς περί
τ ω ν α π ο τελ εσ μ ά τω ν τω ν εκρήξεω ν τ ω ν π υ ρ η ν ικ ώ ν ο π λ ώ ν ,
άναδημοσίευσις έκ τοΰ «Δελτίου P R 55—58» ’Αμερικανικής 'Υπηρε
σίας Πληροφοριών τής 17ης Φεβρουάριου 1955 ...................................
Τά π υ ρ η νικ ά ό π λα —'Η θέσις τ ω ν 'Η ν ω μ έ ν ω ν Π ο λ ιτειώ ν ’Α μ ερ ικ ή ς,
άναδημοσίευσις έκ τοΰ «Δελτίου» Αύγούστου 1957 τής έν Άθήναις
Αμερικανικής 'Υπηρεσίας Πληροφοριών ................................................
X I I I . Δ ΙΑ Φ Ο ΡΑ
’Ε π ιτ υ χ ίε ς ’Ε κ π ο μ π ή ς ’Α σ τυ ν ο μ ία ς, ύπό κ. Σπ. Πηλοϋ, Άρχιφύλακος
Έ τ η σ ία έορτή τοΰ Ο .Κ .Φ .Α . Π ε ιρ α ιώ ς ....................................... 4260,
Μέ τ ις στάρ τοΰ Ί τ α λ ικ ο ΰ Φ ε σ τ ιβ ά λ , ύπό κ. Σπ. Πηλοϋ, Άρχιφύλακος
Ε λ έ ν η Ά λ εξ α ν δ ρ ή (πένθη), ύπό κ. Σπ. Πηλοϋ, Ά ρ χιφ ύ λα κ ο ς.................
’Α σ τυνομ ικά Σ υ μ β ο ύ λ ια τοΰ έτους 1957......................................................
Τό κ ό ψ ιμ ο τή ς Β α σ ιλ ό π ιττα ς στο ’Α σ τυνομ ικ ό Ν οσοκομείο.................
Ρ α δ ιο φ ω ν ικ έ ς έκ πομ πές ’Α σ τυνομ ίας Π ό λ ε ω ν , ύπό κ. Σπ. Πηλοϋ, Ά ρ 
χιφύλακος, 4262, 4310, 4358, 4405, 4454, 4501, 4549, 4646, 4694,
σ. 3η έξωφ. τ. 98, 4838, 4886, σ. 3η έξωφ. τ. 101, 4982, 5030, 3η
τ. 104, 5126, 5174, 5222, 5270, σ. 3η έξωφ. τ. 109, 5350,
Σ υ μ β ο υ λ ές προς το ύ ς ν έο υ ς, ύπό κ. Ίω . Ράϊκου, Ύπαστυνόμου Β' 4346,
Κ α ίτη Π αρίση—’Ιω ά ννη ς Κ ουράκος (π έ ν θ η )..............................................
Οί μ εγά λ ες ε π ιτ υ χ ίε ς τή ς ’Α σ τυνομ ικ ής ’Ε κ π ο μ π ή ς, ύπό κ. Σπ. Ιΐηλοΰ,
Άρχιφύλακος ..................................................................................................
Π ά σ χα στά 'Ιερ ο σ ό λ υ μ α , ύπό κ. Β. Παπαδοπούλου, Ά στυφ ύλακος.........
’Α πονομή δ ιπ λ ω μ ά τ ω ν ύπό τοΰ Ο .Φ .Α .Α . εις ά π ο φ ο ίτο υ ς Σ χο λ ή ς
Κ ο π τικ ή ς—Ρ α π τικ ή ς καί Γ α λ λ ικ ώ ν ..................................................
Σ ύ σ τα σ ις Ο ικοδομικού Σ υνετα ιρ ισ μ ού ’Α σ τυ ν ο μ ικ ώ ν ............................
'Ο Β α σ ιλ εύ ς, ή Β ασίλισσα κ α ί τά κοριτσ ά κια μέ τό β ιβ λ ιά ρ ιο πρ οικ ο δο τή σ εω ς, (Απονομή βιβλιαρίων προικοδοσήσεως εις τέκνα άστυνομικών), ύπο κ. Σπ. Πηλοϋ, Άρχιφύλακος .........................................
Π αρασ ημοφ ορία Ά ν ω τ έ ρ ω ν ’Α ξ ιω μ α τικ ώ ν τή ς ’Α σ τυ ν ο μ ία ς.............
Ά θ ω ς — Τό Ά γ ιο ν "Ο ρος, ύπό κ. Νικ. ’Αρχιμανδρίτου, ’Αστυνομικού
Διευθυντοΰ Α '...................................................................................................
Τ οκετός κορασίδος εντός ’Α σ τυνομ ικ ού Τ μ ή μ α το ς, άναδημοσίευσις
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έκ, της εφημερίδας «’Αθηναϊκή» της 11-7-1957...................................
Δ ιανομή οικ ο π έδω ν εις α σ τυνομ ικ ούς υ π α λ λ ή λ ο υ ς. Ή έτησία εορτή
τοϋ Ο.Φ.Α. ’Αθηνών, υπό κ. Σπόρου Πηλοϋ, Άρχιφύλακος............. ..
Ή π α γκ ό σ μ ια γιο ρ τή τή ς « 'Η μ έ ρ α ς τοϋ Π α ιδ ιο ύ » . «Τό π α ιδ ί πού
π είν α π ρ έπ ει νά τ ρ α φ ή » , υπό κ. Σπ. Πηλοϋ Ά ρχιφ ύλακος.........
Σ υ ν τα ξιο δ ο τικ ά .......................................................
Ε ύ χα ρ ισ τή ρ ιο ς επ ισ τολή τω ν Ε π ιτ ρ ό π ω ν τή ς 'Ιε ρ ά ς Μονής Π α ντο
κράτορας 'Α γ ίο υ ’Ό ρ ο υ ς , πρός τήν ’Αστυνομικήν Σ χο λ ή ν ...........
28η ’Ο κ τω β ρ ίο υ . Ή ήμέρα τ ω ν Η ν ω μ έ ν ω ν Ε θ ν ώ ν , υπό κ. Σπ. Πη
λού, Ά ρχιφ ύλα κ ος.................................
Ό Β ασ ιλικός λόγος τή ς Θ εσσ αλονίκης, ύπό κ. Σπ. ΓΙηλοΰ, Άρχιφύλακος.
Δ η μ ή τρ ιο ς Β λαστάρης (Π ένθη ) ........................................................................
Ά ν δ ρ έ α ς ό Π ρ ω τό κ λ η τό ς, πρ οσ τάτη ς τώ ν Π α τρ ώ ν , ύπό κ. Σ. Ά λεξοπούλου, Άρχιφύλακος .............................
’Α να κο ίνω σ ις τή ς ’Ε θνικ ής 'Ε τ α ιρ ία ς Κ ο ιν ω ν ικ ή ς ’Α λ λ η λ ε γ γ ύ η ς...........
Ή ’Α σιατική γ ρ ίπ π η , ύπό κ. Άναργ. Άνδρεοπούλου, 'Υγ. ’Αστυνόμου Α'.
Ε υχα ρ ισ τή ρ ιο ς επ ισ τολή τοϋ 'Ιδ ρ ύ μ α τ ο ς « Φ α νέλ λ α τοϋ Σ τρ α τιώ το υ »
διά τή ς προσφ ερθεΐσ ας ύπηρεσίας ύπό τώ ν ά σ τυ ν ο μ ικ ώ ν , κατά
τον έρανον τοϋ έτους 1957........................................................................
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Χ ΙΥ . ΛΟΓΟΤΕΧΝ ΙΑ
Π όλεμος κ α ί Ε ιρήνη (άπόσπασμα έκ τοϋ έργου « 'Η χ ώ ρ α με τ ις γ α 
λ ά ζιες λ ίμ ν ε ς » ). 'Υπό κ. Μιχ. Στασινοπούλου, Λογοτέχνου—Πρυτάνεως τής Παντείου—Συμβούλου ’Επικράτειας...................................
Τό ρ ο λ ό γ ι, π α ιχ ν ίδ ι με τό χρ ό ν ο , (άπόσπασμα έκ τοϋ έργου « Ή
χ ώ ρ α με τ ις γ α λ ά ζ ιε ς λ ίμ ν ε ς » ). 'Υπό κ. Μιχ. Στασινοπούλου,
Λογοτέχνου—Πρυτάνεως τής Παντείου—Συμβούλου ’Επικράτειας... .
’Α κροατής σε μ ιά δίκη (άπόσπασμα έκ τοϋ έργου « 'Η χ ώ ρ α με τ ις
γ α λ ά ζ ιε ς λ ίμ ν ε ς » ). 'Υπό κ. Μιχ. Στασινοπούλου, Λογοτέχνου—
Πρυτάνεως τής Παντείου—Συμβούλου ’Επικράτειας ............................
Μ ητέρα, ύπό κ. Νικ. Αρχιμανδρίτου, Αστυνομικού Διευθυντοϋ Α '.............
Ά θ ω ς —Τό Ά γ ιο ν ’Ό ρ ο ς , ύπό κ. Νικ. Αρχιμανδρίτου, ’Αστυνομικού
Διευθυντοϋ Ά ...................................................! ..............................................
Γ ο λ γ ο θ ά ς, ύπό κ. Ν ικ .’Αρχιμανδρίτου, Αστυνομικού Διευθυντοϋ Α '.........
Χαρά σέ Μ ονασ τήρι, ύπό Δ/δος Νίνας Γεωργίου, Λογοτέχνιδος.............
Ή Μ άννα, ύπό Δ/δος Ελένης Μανούσου, Λ ογοτέχνιδος...............................
Ά ν δ ρ έ α ς ό Π ρ ω τό κ λ η το ς, προσ τάτη ς τ ώ ν Π α τ ρ ώ ν , ύπό κ. Σ. Ά λεξοπούλου Άρχιφύλακος ...............................................................................

4314
4601
4699
4369
4887
4551
4581
4860
5310

’Αστυνομική Λογοτεχνία
'Η μ α γικ ή ό μ π ρ έλ λ α , ύπό Δ/δος Νίνας Γεωργίου .......................................
Σ κ έ ψ ε ις γ ιά τή ζω ή τώ ν ν έ ω ν , ύπό κ. Ί ω . Ράϊκου, Ύπαστυνόμου Β'
Τά βασ ικά τή ς ζ ω ή ς σ τ ο ιχ ε ία , ύπό κ. Ίω . Ράϊκου 'Υπαστυνόμου Β'
Κ ο λ ο μ π ίν α . (Κοινωνική Νουβέλλα), ύπό Δ/δος Νίνας Γεωργίου .............
Έ ν α ς άνθρω πος στή λ ά σ π η , ύπό Κ. Λάμπρου Ζαχαρή, Λογοτέχνου__
Μ ατω μένη σ ερ π α ν τίν α , ύπό κ. Χαρ. Σταμάτη, Άρχιφύλακος....................
« ___Κ αί μή χ ε ιρ ό τ ε ρ α ....» , ύπό κ. Γεωργ. Θωμοπούλου, Άρχιφύλακος.
Σ κ έ ψ ε ις - όνειρα - κ α ί π ρ α γ μ α τικ ό τη τε ς, ύπό κ. Κων. Κοντογιάννη, Δο
κίμου 'Υπαστυνόμου ............................... ............ ....................................
’Ε π ιφ υ λ α κ ή , ύπό κ. Διον. Παπαδοπούλου, Άστυφύλακος ........................

4237
4346
4388
4401
4442
4445
4545
4593
4595
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5364

Ι ο ύ δ α ς , ό προδότης κ α ί δ ό λ ιο ς, ύπό κ. Σ. Κουρνοπούλου, Άστυφύλακος
Τά ροδοπέταλα τή ς εξιλέω σ η ς (Κοινωνική Νουβέλλα), ύπό Δ/δος Νίνας
Γεωργίου .........................................................................................................
Δύο - "Εξη ή 2 - 6 , ύπό κ. Ίωάν. Μάνδαλου, Άστυφύλακος ...............
Μ υστήριο (Πεζοτράγουδο), ύπό κ. Ίωάννου Ράϊκου, Ύπαστυνόμου Β '. . . .
’Ε φ ό δ ια ά σ τυ φ ύ λ α κ ο ς διά τή ν έκτέλεσ ιν υπηρεσ ίας—Τό ρ ολόι, ύπό
κ. Σπ. Πηλοϋ, Άρχιφύλακος ...................................................................
Ε ίμ α ι ένας ά νθ ρ ω π ο ς, ύπό κ. Διάκου Χριστογιαννοπούλου, Λογοτέχνου..
'Ο σ το χα σ μ ό ς κ α ι ό π ό ν ο ς, ύπό κ. Κων. Κοντογιάννη, Δοκίμου Ύπαστυνό μ ο υ ..................................................................................................................
Π ά τρ α ι—Ή ά ρχο ντο π ο ύ λα τή ς Π ελοποννή σ ου, ύπό κ. Σ. Άλεξοπούλου,
Άρχιφύλακος ......................................................... ............................ ...........
Θ εοτόκος—'Η έ λ π ίς π ά ν τ ω ν τώ ν Χ ρ ισ τια ν ώ ν , ύπό κ. Σπ. Πηλοϋ,
Άρχιφύλακος ..................................................................................................
Π ροσκύνημα εις τον τά φ ο ν τοϋ Ά γ ν ω σ τ ο υ Σ τ ρ α τ ιώ τ ο υ , ύπό κ. Θ.
Καλαϊτζίδη, Άστυφύλακος .........................................................................
'Η Κ ο ινω νία μέσα άπό τ ις σελίδες το ϋ Β ιβ λ ίο υ Σ υ μ β ά ν τ ω ν , ύπό
κ. Σ. Άλεξοπούλου, Ά ρχιφ ύλακος................................... .........................
’Ε φ ό δ ια το ϋ ά σ τυνομ ικ οΰ διά τή ν έκτέλεσ ιν τή ς υπηρεσ ίας το υ —'Η
ά σ τυ νο μ ικ ή ρ ά β δ ο ς, ύπό κ. Σπ. Πηλοϋ, Ά ρχιφ ύλα κ ος....................
Ζ ά λ λ ο γ ο . Ό χορός τοϋ θ α ν ά το υ , ύπό κ. Θ. Μπούση, Άστυφύλακος...
Σ τή ν 12η σ ελ ίδ α , ύπό Δ/δος Νίνας Γεωργίου, Λογοτέχνιδος.. 5156, 5204,
Σ τα μ α τή σ τε τή ν ά περ ίσ κ επ τη ισ το ρ ία , ύπό κ. Σ. Άλεξοπούλου, Ά ρ χ ι
φύλακος ....................................................................................................... .
Β ρ ά δυ , ύπό κ. Ίωάννου Ράϊκου, 'Υπαστυνόμου Β '........................... ..............
" Ο ,τ ι φ έρ ν ε ι ή ώ ρ α , ύπό Δ/δος Νίνας Γ εω ρ γίο υ.......................................
Ά π ο σ τ α μ έ ν η ε λ π ίδ α , ύπό κ. Κων. Κοντογιάννη, Ύπαστυνόμου Β '.........

Σελίς
4735
4811
4816
4822
4823
4871
4877
4925
4935
5054
5061
5068
5149
5255
5213
5264
5330
5341

Ημερολόγιου ’Αστυνομίας
’Ε π ιτ υ χ ίε ς ’Ε κ π ο μ π ή ς ’Α σ τυ ν ο μ ία ς, ύπό κ. Σ π. Πηλοϋ, Άρχιφύλακος
«Κ ον ’Α ντρέ Π ερ ρ έ, Ε λ β ε τ ί α ν . . . » .................... » ......................» ...........
’Ε ρ γα τικ ή Π ρ ω το μ α γιά .............................................. » ......................» ...........
« Κ λο π ή .. ."Ε ρ ω τα ς.. .Φ α ν τ α σ ία » ............................» ......................» ...........
Μ ονάχα ή π ίσ τη σου θά σέ σ ώ σ η ............................... » ......................» ...........
«Μ ήν φ ο β η θ ή ς ..» ..................................................... » ....................... » . . . . . .
'Ο ρ κ ω μ ο σ ία Ύ π α σ τυ ν ό μ ω ν τή ς ΙΒ' ’Ε κ π α ιδ ευ τικ ή ς Π ερ ιόδου , ύπό κ.
Σ π. Πηλοϋ, Άρχιφύλακος ..........................................................................

4255
4349
4729
4777
4873
5017
5231

Διεθνής Λογοτεχνία
« Χ α μ ένα Σ κ υ λ ιά χ ω ρ ίς π ε ρ ιλ α ίμ ιο » (Chiens P erdus san collier), ύπό
Qil. Cesbron, κατά μετάφρασιν τών «Αστυνομικών Χρονικών». 4781,
4880, 4932, 4979, 5020, 5075, 5120, 5165, 5220, 5265,

4831
5315

’Εκθέσεις ’Ιδεών
Τό ζητούμενου ά λ ω τ ό ν , έ κ φ ε ύ γ ε ι δε τό ά μ ελ ο ύ μ ενο ν, ύπό κ. Ίωάννου
Ράϊκου, Ύπαστυνόμου Β '....... ......................................................................
Ή ’Α σ τυνομ ία είνα ι τό κ άτοπτρου τοϋ π ο λ ιτ ισ μ ο ΰ , ύπό κ. Ίωάννου
Ράϊκου, Ύπαστυνόμου Β' ............................................................................
Τό χρ ή μ α ώ ς π α ρ ά γω ν π ο λ ιτ ισ μ ο ΰ , ά λλά κ α ί ώ ς μέσον δ ια φ θ ο ρ ά ς,
ύπό κ. Ίωάννου Ράϊκου, Ύπαστυνόμου Β '..............................................
«Χ ρόνου Φ ε ίδ ο υ » , ύπό κ. Ά θ . Μάρκελλου, Άρχιφύλακος ........................

4644
5163
5337
5340
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Ποίησις
Τοΰ Μ ούσκου μ ας τό μ ν ή μ α , ύπό κ. Σ. Χανδρή, Φοιτήτοϋ Ν ομ ικής.......
Κ ύπρος—Τό Ε λ λ η ν ικ ό ν η σ ί, ύπό κ. Γεωργ. Κρακάκη, μ αθητου.............
Σ το ν ηρώ α Α ύ ξ ε ν τίο υ , ύπό κ. Π. Παπαρρηγοπούλου, Ύπαστυνόμου Α'.
Τό χά σ μ α π ’ άνοιξε ό σεισμός εύθύς έγιό μ ισ ’ ά ν θ η , ύπό κ. Σπ. Χανδρή,
Φοιτήτοϋ Νομικής .............................................................................
Σ τον ηρώ α Α υ ξ εν τίο υ , ύπό κ. Σπ. Χανδρή, Φοιτήτοϋ Ν ομικής.................
Τό χ ω ρ ιό μ ο υ , ύπό κ. Σπ. Χανδρή, Φοιτήτοϋ Ν ομικής...............................
Ή φ ω τ ο γ ρ α φ ία , ύπό κ. Σπ. Χανδρή, Φοιτήτοϋ Ν ο μ ικ ή ς........................
Σ τή Μ άννα, ύπό κ. Σπ. Χανδρή, Φοιτήτοϋ Ν ομ ικής...................................
Ή σ φ ρ α γ ίδ α , ύπό κ. Σπ. Χανδρή, Φοιτήτοϋ Νομικής ...............................
Τό κ ά λ εσ μ α , ύπό κ. Σπ. Χανδρή, Φοιτήτοϋ Ν ομ ικ ή ς..................................
Ε ιρ ή ν η , ύπό κ. Σπ. Χανδρή, Φοιτήτοϋ Νομικής..............................................
Σ τή ν Π α ν α γ ία , ύπό κ. Σπ. Χανδρή, Φοιτήτοϋ Νομικής...............................
Ή σπορά τ ω ν μ α ρ τύ ρ ω ν , ύπό κ. Σπ. Χανδρή, Φοιτήτοϋ Νομικής.........
Ώ δ ή στόν ’Ά θ ω ν α , ύπό Φωκίωνος Πανά, Ποιητοΰ ...................................
Σ τή ν ’Ε λευ θ ερ ία , ύπό κ. Σπ. Χανδρή, Φοιτήτοϋ Νομικής ........................
Τό μ ε λ ίσ σ ι, ύπό κ. Σπ. Χανδρή, Φοιτήτοϋ Νομικής ...................................
Σ τή δά φ νη τοΰ « Ο Χ Ι» , ύπό κ. Σπ. Χανδρή, Φοιτήτοϋ Νομικής .........
Κ ύπρος—Τό Ε λ λ η ν ικ ό ν η σ ί, ύπό κ. Θ. Χαρλαύτη, Ύπαστυνόμου Β '. . .
Σ τό ν τά φ ο τοΰ π α τ έ ρ α , ύπό κ. Σπ. Χανδρή, Φοιτήτοϋ Νομικής.............
Σαν μ νη μ ό σ υ νο , ύπό κ. Θεοδ. Χαρλαύτη, Ύπαστυνόμου ........................

5365

Σελίς
4254
4430
4541
4567
4580
4585
4621
4714
4836
4924
4968
4978
5060
5145
5156
5217
5219
5230
5328
5348

Λαογραφία
'Ο ’Ια νο υ ά ρ ιο ς, ύπό κ. Π. Παπαρρηγοπούλου, Ύπαστυνόμου Α '.................
Τό άρνί τή ς Λ α μ π ρ ή ς, ύπό κ. Γ. Κομηνοΰ .................................................
Ρ ο ύ μ ελ η , ύπό κ. Ίωάννου Ράϊκου, Ύπαστυνόμου Β ' ...................................
Ε λ λ η ν ικ ό Μ ηνολόγιο, ύπό κ. Χαρ. Σταμάτη, Άρχιφύλακος
Γενικά (Πρόλογος) .......................................................................................
’Ιούνιος ...............................................................„ ...........................................
’Ιούλιος .............................................................................................................
Αύγουστος ........................ k. ...........................................................................
Σεπτέμβριος .....................................................................................................
’Οκτώβριος ..............
Νοέμβριος ....................
Δεκέμβριος ......................................................................................................

4400
4586
4627
4770
4772
4817
4971
5023
5114
5258
5304

Θέατρον
Μ ατιές στήν τρ α γ ω δ ία τοΰ Ε ύρ ιπίδου κ α ί στήν κ ω μ ω δ ία τοΰ Ά ρ ισ τ ο φ ά ν ο υ ς, ύπό κ. Χαρ. Σταμάτη, Ά ρχιφ ύλα κ ος...............................
Χ Υ . Ψ Υ Χ Ο Φ Υ ΣΙΟ Λ Ο ΓΙΑ
(Ύ πό κ. ’Αγγέλου Τανάγρα, Προέδρου Εταιρείας Ψυχικών ’Ερευνών.)
Ή έπ ίδρ α σ ις τή ς υ π ο β ο λή ς εις τά ς ε γ κ ύ ο υ ς .............................................
Τά θα ύμ α τα τή ς υ π ο β ο λ ή ς ...............................................................................
Π ώ ς έ ξη γ εΐτα ι ό « ίδ ρ ώ ς τοΰ α ίμ α τ ο ς » . Ή αύθυποβολή προκαλεΐ
π λ η γ ά ς κ α ί τ ρ ιχ ό π τ ω σ ιν ........................................................................
‘Η θεραπεία το ΰ έρω τος διά τή ς υ π ο β ο λ ή ς .......................................
Τό φ αινό μ ενο υ τ ω ν αίμορροουσώ ν π λ η γ ώ ν ..............................................
'Ο μ ιλ ο ΰ ν οί πεθαμ ένοι ή ή ψ υ χ ή τώ ν ζω ν τα ν ώ ν ά ν θ ρ ώ π ω ν ; .............
'Η αύθυποβολή μπορεί νά προκαλέση θάνατον .......................................

5055

4230
4320
4382
4528
4571
4619
4701

5366
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Τά ψυχομετρικά φαινόμενα......................................................................
Καταπληκτικοί περιπτώσεις ψυχομετρίας.............................................
Αύτοβιογραφία πέτρας ήφαιστείου. Τεμάχιον ήφαιστειογενοΰς
βράχου διηγείται μέσω μέντιουμ τη ν.. .ιστορίαν του. Τί είναι
ηλεκτρονική μ νήμη...........................................................................
ΧΥΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ—ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Τά δίκαια των νεκρών, ύπό κ. Παν. Λυκούση, ’Αστυνόμου Α' 4233, 4284,
Πώς νά διοικής ή πώς θά γίνης καλός προϊστάμενος, ύπό κ. Δημ.
Μαγκριώτη, Συμβούλου του Έλεγκτ. Συνεδρίου—Διδάκτορος του Δ ι
καίου ..................................................... . . . .......... .

4277, 4317,

Σελίς
4809
5101
5143
4327

4372, 4458

Δικασταί—Δικαστήρια καί ποιναί παρ’ Άρχαίοις Έ λλησι, ύπό κ.
Άναστ. Γαρδίκα, Ύπαστυνόμου Α'.
Α'. Παρ’ ’ΑΘηναίοις ............................................................. 4343, 4395,
Β'. Παρά Σπαρτιάταις .................... ..........................................................
Εύγονική καί κληρονομικότης τών ψυχικών νοσημάτων, ύπό κ.
Κωνστ. Κωνσταντινίδου, Καθηγητοϋ τής Νευρολογίας καί Ψ υχια
τρικής τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών ...................... ..._.............. 4361,

4431
4484
4417

Τά Πετρέλαια. Έπίσκεψις τών εγκαταστάσεων S h e ll στον Πειραιά,
ύπό κ. Νικ. ’Αρχιμανδρίτου ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ Α '.................

4420

Ή Εύγονική—Συμβουλευτικά Κέντρα Ευγονικής. Σκοποί καί απο
τελέσματα αύτής . Διάλεξις τοϋ Διευθυντοΰ τής Μαιευτικής—Γυναικολογικής Κλινικής τού Πανεπιστημίου έν τώ Άρεταιείω Νοσοκο
μείου, 'Υφηγητοΰ κ. Ίωάννου Βλυσίδου ..................................................
Τό άτομον καί τά συστατικά του, ύπό κ. Δημητρ. Χόνδρου, 'Ομοτίμου
Καθηγητοϋ τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών. Άναδημοσίευσις έκ τής «’Α
μερικανικής Έπιθεωρήσεως» Φ. 129 .....................................................
Παραινέσεις πρός τούς νέους , ύπό κ. Μιχ. Στασινοπούλου, Συμβούλου τής
’Επικράτειας, Καθηγητοϋ καί Πρυτάνεως τής Παντείου Ά νωτάτης
Σχολής Πολιτικών ’Ε πισ τημ ώ ν..................................................................

4461
4526
4561

Τό φιλοσοφικόν βάθρον τής άνευ πταίσματος ή άντικειμενικής εύθύνης τής Διοικήσεως, ύπό κ. Σπ. Χανδρή, Φοιτητοΰ Ν ομικής.. .. 4565
'Ο σύγχρονος άνθρωπος ένώπιον τοϋ Θρησκευτικού προβλήματος,
ύπό κ. Δημ. Μαγκριώτη, Συμβούλου τοϋ ’Ελεγκτικού Συνεδρίου—Διδάκτορος τοϋ Δικαίου...................................................................................
Αί άπεργίαι, ύπό κ. Στεφάνου Θεοδότου, Λογοτέχνου .................... 4680,
'Η 'Αγία Γραφή καί ή Επιστήμη, ύπό κ. Δημ. Μαγκριώτη, Συμβούλου
τοϋ. ’Ελεγκτικού Συνεδρίου—Διδάκτορος τοϋ Δικαίου ........................

4605
4715
4907

Έκθεσις τής ’Αμερικανικής ’Επιτροπής ’Ατομικής ένεργείας περί
τών απ οτελεσμά τω ν τώ ν εκρήξεων πυρηνικών οπλών, άναδημοσίευσις έκ τοϋ «Δελτίου» Ρ Β 55—58 ’Αμερικανικής 'Υπηρεσίας
Πληροφοριών, τής 17ης Φεβρουάριου 1955..............................................
'Ο τύπος καί τό κοινόν, ύπό κ. Νικ. Κίννα,τ. Ά ρχηγοΰ ’Αστυνομίας Πό
λεων ................................................................................................................

5005
5095

Τά πυρηνικά δπλα. Ή θέσις τών 'Ηνωμένων Πολιτειών ’Αμερικής,
άναδημοσίευσις έκ τοϋ «Δελτίου» Αύγούστου 1957 τής έν Άθήναις
’Αμερικανικής 'Υπηρεσίας Πληροφοριών..................................................

Σχιζοφρένεια. Μία άράχνη γίνεται σχιζοφρενής. Πείραμα τοϋ Έ λβετοΰ έπιστήμονος Καθηγητοϋ κ. Πέτερ Βίτ. Άναδημοσίευσις έκ

5103
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τοϋ περιοδικού «Θησαυρός» τής 13-2-1955 τεύχος 846........................
Π ρόγαμον ιατρικόν π ισ τ ο π ο ιη τ ικ ό ν , ύπό κ. Γρηγ. Κάτσα, Καθηγητοΰ
’Ιατροδικαστικής ............................................................................................
Ή Δ ιεθνής Έ ν ω σ ις κ α ί ή Δ ιεθνής 'Ε τα ιρ ε ία Π οινικού Δ ικ α ίο υ , ύπό
κ. Νικ. Κίννα, τ. ’Αρχηγού ’Αστυνομίας Πόλεων ...............................
’Α σιατική γ ρ ίπ π η , ύπό τοϋ Ίατροϋ - ’Αστυνόμου Α' κ. Ά . Άνδρεοπούλου
Χ Υ Ι Ι. Κ ΑΝ ΟΝΙΣΜ ΟΙ—ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΑ

5367

Σελίς
5111
5180
5242
5329

ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

’Α σ τυνομ ικά Σ υ μ β ο ύ λ ια τοϋ έτους 1957 ...................................................
’Ε γκ ύ κ λ ιο ς δια τα γή ’Α ρ χη γείου ’Α σ τυνομ ίας Π ό λ ε ω ν , «περί σειράς
άναρτήσεως παρασήμων καί μεταλλίων»............................................ , .
Κ ανονισμ ός ύ π ’ ά ρ ιθ . 7 1 , ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων «Περί Βι
βλιοθηκών ’Αστυνομικών Τμημάτων καί Υπηρεσιών» .....................

4308
4870
5168

Χ Υ Ι Ι Ι . Α ΘΛ ΗΤΙΣΜ ΟΣ
Σ υ μ μ ε το χ ή τή ς Σ κ ο π ευ τικ ή ς Ό μ ά δ ο ς τή ς ’Α σ τυνομ ικής Σ χ ο λ ή ς εις
το ύ ς έτησ ίους σ κ ο π ευτικ ούς α γώ ν α ς τω ν Ά ν ω τ ά τ ω ν Σ χ ο λ ώ ν .
Νίκαι α υ τή ς.....................................................................................................
Π α νελ λή νιο ι Σ κ ο π ευ τικ ο ί α γ ώ ν ε ς . Νίκαι τής ’Αστυνομικής Σκοπευ
τικής 'Ομάδος ................................................................................................

4741
4883

X IX . ΔΙΑ ΓΓΕΛ Μ ΑΤΑ—ΕΓ Κ Υ Κ Λ ΙΟ Ι Κ Α Ι Η Μ Ε Ρ . Δ ΙΑ ΤΑ ΓΑ Ι
Η μ ε ρ ή σ ια Δ ια τα γ ή ’Α ρ χη γο ύ ’Α σ τυνομ ίας Π όλεω ν επ ί τ ώ Ν έω Έ τ ε ι
^ 1957 ............................................................................................ 2α έξωφ.
Δ ιά γ γ ε λ μ α τή ς Α .Μ . το ϋ Β α σ ιλέω ς τώ ν Ε λ λ ή ν ω ν Π αύλου επ ί τ ώ
Ν έω Έ τ ε ι 1957 .........................................................................................‘.
Μ ήνυμα τού Προέδρου τή ς Κ υβ ερ νή σ εω ς κ. Κων. Καραμανλή επί τώ
Νέω Έ τ ε ι 1957............................................................... ............................. '.
’Ε γκ ύ κ λ ιο ς τοϋ 'Υ φ υ π ο υ ρ γ ο ΰ ’Ε σ ω τε ρ ικ ώ ν , προς τά Σώματα ’Ασφα
λείας έπί τώ Νέω ’Έ τει 1957....................................................'................
Δ ιά γ γ ε λ μ α τοϋ Προέδρου τή ς Κ υβ ερνή σ εω ς κ. Κων. Καραμανλή, έπί
τή Έ πετείω τής 25ης Μ αρτίου................................................. 2α έξωφ.
’Ε γκ ύ κ λ ιο ς δια τα γή ’Α ρ χ η γ ε ίο υ ’Α σ τυνομ ίας Π ό λ ε ω ν , «περί σειράς
άνα ρτή σεω ς παρα σή μω ν κ α ί μ ε τ α λ λ ίω ν » ...........................................
Δ ιά γ γ ε λ μ α τή ς Α .Ε . το ϋ Προέδρου τή ς Κ υβ ερ νή σ εω ς κ. Κ. Καρα
μανλή έπί τή έπετείφ τής 28ης ’Ο κτωβρίου..........................................
’Ε γκ ύ κ λ ιο ς το ϋ 'Υ φ υ π ο υ ρ γ ο ΰ έ π ί τ ώ ν ’Ε σ ω τερ ικ ώ ν κ. Ν. ’Αθανα
σίου προς τά Σώματα ’Ασφαλείας, έπί τή έπετείω τής 28ης ’Οκτωβρίου
X X . Α ΣΤΥΝΟΜ ΙΚΑΙ ΣΧ Ο Λ Α Ι—Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Τ ΙΚ Α

τ. 88
4263
4265
4266
τ. 93
4870
5229
5230

Είσιτήριοι εξετάσεις—'Ορκωμοσίαι—Κοινωνική ζωή
στήν Σχολή—Έκδρομαί—Τουρισμός
’Εκδρομή εις Τ ύμ β ο ν καί Λ ίμνην Μ αραθώνος ...........................................
Χ ορευτικά ά π ο γ ε ύ μ α τ α .—Τό κ ό ψ ιμ ο τή ς Β α σ ιλ ό π ιττα ς στή Σ χ ο λ ή ,
ύπό κ. Σ π. Πηλοΰ Ά ρ χιφ ύλα κ ος.............................................................
Π ροκήρυξις ε ισ α γ ω γ ικ ώ ν εξετάσ εω ν Σ χ ο λ ή ς Ά ρ χ ιφ υ λ ά κ ω ν .........
Π ροσκύνημα στούς Π α να γίους τό π ο υ ς τοϋ Ε λ λ η ν ικ ο ύ μ εγα λείου καί
τ ή ς λ ε β ε ν τ ιά ς , ύπό κ. Νικ. ’Αρχιμανδρίτου, ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ Α' ........................................................................................................

4261
4299
4358
4407
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Τά Πετρέλαια—Έπίσκεψις τών εγκαταστάσεων S h ell στον Πειραιά,
ύπό κ. Νικ. ’Αρχιμανδρίτου, ’Αστυνομικού Διευθυντοϋ Α ' ................

4420

Τό Καρναβάλι στήν ’Αστυνομική Σχολή, ύπό κ. Σπ. Πηλού, Ά ρχιφύλακος......................................................................................

Έξετεστέα ύλη κατά τάς είσαγωγικάς εξετάσεις Άρχιφυλάκων τής
ΙΔ' ’Εκπαιδευτικής περιόδου ...........................................................
'Ο ρ κ ω μ ο σ ία νέω ν ’Α ρ χ ιφ υ λ ά κ ω ν τή ς ΙΓ ’ ’Ε κ π α ιδ ευ τικ ή ς περιόδου
Π ά σ χα στήν ’Α σ τυνομική Σ χ ο λ ή , ύπό κ. Σπ. Πηλού, Άρχιφύλακος__
Π ερ ίπ α το ς σ τήν Ε λ λ ά δ α —’Αθήνα—Μεσολόγγι—Ά ρ τ α —Γιάννενα—Κέρ
κυρα—Τρίκαλα—Λάρισα—Λαμία—Θερμοπύλες—’Αθήνα, ύπό κ. Νικ.
’Αρχιμανδρίτου, ’Αστυνομικού Διευθυντοϋ Α ' .......................................
Σ υ γ χα ρ η τή ρ ιο ι έπισ τολα! διά τό έργον τή ς ’Α σ τυνομ ικ ή ς Σ χ ο λ ή ς . . .
Σ υ μ μ ε το χ ή τή ς Σ κ ο π ευ τικ ή ς όμάδος τή ς ’Α σ τυνομ ικής Σ χ ο λ ή ς είς
το ύ ς ετησ ίους σ κ οπευτικ ούς ά γώ ν α ς τώ ν Ά ν ω τ ά τ ω ν Σ χ ο λ ώ ν . Ν ί
κ α ι α ύ τή ς
..................................................................................................
Π ίνα ξ έ π ιτ υ χ ό ν τ ω ν είς τή ν Σ χο λ ή ν Ά ρ χ ιφ υ λ ά κ ω ν ΙΔ ' ’Ε κ π α ιδ ευ 
τικ ή ς περιόδου ...................................................................................
Έ ν α ρ ξ ις μ α θη μ ά τω ν Σ χ ο λ ή ς Ά ρ χ ιφ υ λ ά κ ω ν ΙΔ ' ’Ε κ π α ιδ ευ τικ ή ς π ε 
ρ ιό δο υ ................................................................................................................
Α ξ έ χ α σ τ η γ ιο ρ τ ή . *0 Β α σ ιλ ε ύ ς, ή Β ασίλισσα κ α ί τα κοριτσά κια με
τό β ιβ λ ιά ρ ιο π ρ ο ικ ο δ ο τή σ εω ς. (’Απονομή βιβλιαρίων προικοδοτήσεως είς τέκνα άστυνομικών), ύπό κ. Σπ. Πηλού, Άρχιφύλακος.
Π ροκήρυξις εισ ιτη ρ ίω ν εξετάσ εω ν Σ χ ο λ ή ς 'Υ π α σ τ υ ν ό μ ω ν .................
Ά θ ω ς —Τό Ά γ ιο ν ’Ό ρ ο ς, ύπό κ. Νικ. ’Αρχιμανδρίτου, ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ Α '........................................................................................................
Α ν α μ ν ή σ ε ις επ ί τή σ υμ πλη ρ ώ σ ει έτο υ ς άπό τή ς ά π ο φ ο ιτή σ εω ς έκ τή ς
Σ χ ο λ ή ς 'Υ π α σ τ υ ν ό μ ω ν , ύπό κ. Στάθη Πούλου, 'Υπαστυνόμου Β'.
’Ε ξετά σ εις ύ π ο ψ η φ ίω ν 'Υ π α σ τ υ ν ό μ ω ν .—Έ π ιτ υ χ ό ν τ ε ς ......................
’Ε ξετα σ τέα ϋλη κ α τά τά ς είσ α γ ω γ ικ ά ς έξετά σ εις Σ χ ο λ ή ς Ά ρ χ ιφ ύ λ α κ ω ν ΙΕ ' ’Ε κ π α ιδ ευ τικ ή ς περιόδου ......................................................
Ε ύ χα ρ ισ τή ρ ιο ς επισ τολή τ ώ ν ’Ε π ιτρ ό π ω ν τή ς 'Ιερ ά ς Μονής Π α ντοκράτο ρ ος, Α γ ίο υ ’Ό ρ ους πρός τήν ’Αστυνομικήν Σ χολήν.............
Έ π ιτ υ χ ό ν τ ε ς δόκιμ οι 'Υ π α σ τυ ν ό μ ο ι ΙΓ ' ’Ε κ π α ιδ ευ τικ ή ς π ε ρ ιό δ ο υ ___
'Ο ρ κ ω μ ο σ ία 'Υ π α σ τ υ ν ό μ ω ν τή ς ΙΒ' ’Ε κ π α ιδ ευ τικ ή ς Π εριόδου, ύπό κ.
Σπ. Πηλού, Ά ρχιφ ύλα κ ος............................................................................
Α γ ια σ μ ό ς έπ ί τή ένάρξει τ ώ ν μ α θη μ ά τω ν Σ χ ο λ ή ς 'Υ π α σ τυ ν ό μ ω ν
ΙΓ ' ’Ε κ π α ιδ ευ τικ ή ς Π ερ ιό δο υ.................................................................
Με τή Σ χο λ ή Ά ρ χ ιφ υ λ ά κ ω ν στούς Δ ε λ φ ο ύ ς , ύπό κ. Σπ. Πηλού,
Άρχιφύλακος.....................................................................................................
’Ο λ υ μ π ία , τό α ιώ νιο φ ώ ς τοϋ Ε λ λ η ν ισ μ ο ύ , ύπό κ. Νικ. ’Αρχιμαν
δρίτου, ’Αστυνομικού Διευθυντοϋ Α '..........................................................
Ρ Α Δ ΙΟ Φ Ω Ν ΙΚ Α Ι Ε Κ Π Ο Μ Π Α Ι. 4262, 4310, 4358, 4405, 4454, 4501,
4646, 4694, 4739, 3η έξωφ. τ. 98, 4838, 4886, 3η έξωφ. τ. 101,
5030, 3η έξωφ. τ. 104, 5126, 5174, 5270, 3η έξωφ. τ. 109,
Με τις στάρ τού ’Ιταλικού Φεστιβάλ στο A TH E N E - ΠΑΛΛΑΣ,
ύπό κ. Σπ. Πηλού, Άρχιφύλακος .........................................................

4487
4497
4597
4633
4647
3740
4741
4788
4789
4791
4885
4887
4929
5125
5169
5174
5222
5231
5261
5268
5281
4549,
4982,
5354
4291

Οί μεγάλες επιτυχίες τής Αστυνομικής έκπομπής συνεχίζονται,
ύπό κ. Σπ. Πηλού, Ά ρχιφ ύλα κος.............................................................
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Σελίς
X X I. Ε Π Ε Τ Ε ΙΟ Ι—Ε Ο Ρ Τ Α Ι—Ε Υ Χ Α Ι—ΠΕΝΘΗ
Τό Νέον ’Έ το ς 1957 , ύπό κ. Ν. ’Αρχιμανδρίτου, ’Αστυνομικοί» Διευθυντοϋ Α'
Έ τ η σ ία έορτή τοΰ Ο .Κ .Φ .Α . Π ειρ α ιώ ς ...................................... 4260,
Ε λ έ ν η Ά λ εξ α ν δ ρ ή (πένθη), ύπο κ. Σπ. Πηλοΰ, Άρχιφύλακος .............
Κ α ίτη Π αρίση (π ένθη )..........................................................................................
’Ιω ά ν ν η ς Κ ουράκος (πένθη)...............................................................................
25η Μ αρτίου 1821-25η Μ αρτίου 1957, ύπο κ. Χαρ. Σταμάτη, Ά ρ χιφύλακος .............................................................................................................
Ή φ ω ν ή το ΰ Γ ενίτσ α ρ ο υ , (επί τη Έ πετείω της 25ης Μαρτίου), ύπο
κ. ’Ιωάν. Ράϊκου, Ύπαστυνόμου Β' .........................................
Ρ ή γ α ς Φ ερρα ΐος. ’Ε π ί τη 200ή έ π ετε ίω τή ς γεννή σ εώ ς τ ο υ , ύπο κ. Νικ.
Κίννα, τ. ’Αρχηγού ’ΑστυνομίαςΠ όλεω ν.................................................
Δ ιονύσ ιος Σ ο λ ω μ ό ς—Ή π ρ ο σ ω π ικ ό τη ς κ α ί τό έργον τοΰ ’Εθνικού
Π ο ιη το ϋ , ύπό κ. Σωτηρίου Κατσιμπάρου, Ύπαστυνόμου Β' .............
Ε ύ χ α ί τ ω ν « ’Α σ τυ νο μ ικ ώ ν Χ ρ ονικώ ν» προς τή ν Α .Β .Υ . τον Δ ιά δο
χ ο ν Κ ω ν σ τα ν τίν ο ν , επί τή ονομαστική του έορτή,
σ. 2α έξωφ.
Ε ύ χ α ί τώ ν «’Α σ τυ νο μ ικ ώ ν Χ ρονικώ ν» προς τή ν Α .Ε . τον Πρόεδρον
Κ υ β ερνή σ εω ς κ. Κων/νον Καραμανλήν, επί τή ονομαστική του έορτή
Π ά σ χα στά 'Ιερ ο σ ό λ υ μ α , ύπό κ. Β. Παπαδοπούλου, Άστυφύλακος.........
28η ’Ο κ τω β ρ ίο υ , ύπό κ. Χαρ.Σταμάτη, Άρχιφύλακος ...............................
24η ’Ο κ τω β ρ ίο υ . Ή ήμερα τ ώ ν 'Η ν ω μ έ ν ω ν ’Ε θ ν ώ ν , ύπό κ. Σπ.
Πηλοΰ, Άρχιφύλακος ...................................................................................
'Ο Β ασ ιλικός λό γο ς τή ς Θ εσ σ αλονίκη ς, ύπό κ. Σπ. Πηλοΰ, Ά ρ χ ι
φύλακος .............................................................................................................
Δ η μ ή τρ ιο ς Β λαστάρης (π έ ν θ η ).........................................................................
Ά ν δ ρ έ α ς ό Π ρ ω τό κ λ η το ς, π ρ οσ τά τη ς τώ ν Π α τρ ώ ν , ύπό κ. Σ. Ά λεξοπούλου Άρχιφύλακος ................................................................................
’Α ναστάσιος Γ ε ω ρ γ ίο υ , (πένθη) ......................................................................

4215
4290
4306
4501
4501
4503
4507
4616
4683
τ. 97
4698
4767
5175
5218
5223
5251
5310
5345

X X I I. Κ Ρ ΙΣ Ε ΙΣ Κ Α Ι ΣΧ Ο Λ ΙΑ

Έπιστολα'ι και κρίσεις διά τό περιοδικόν
καί τάς Ραδιοφωνικός Έκπομπάς
Κ ρ ίσ εις διά τό περιοδικόν κ α ί τά ς Ρ α δ ιο φ ω ν ικ ό ς Έ κ π ο μ π ά ς , ύπό
κ. Γεωργ. Δημητρακοπούλου, Δημοδιδασκάλου__ σ. 3η έξωφ. τ. 94
Σ υ γ χα ρ η τή ρ ιο ι έπ ισ το λ α ί διά τό έργον τή ς ’Α σ τυνομ ικής Σ χ ο λ ή ς ___
Κ ρίσ εις γ ιά τό περιοδικό μ α ς , ύπό κ. Βασιλείου Γ. Άλεξοπούλου, Δημοδ ιδασκάλου.........................................................................................................
Κ ρίσ εις γ ιά τό περιοδικό μ α ς , τοΰ περιοδικοΰ « Ε ΙΚ Ο Ν Ε Σ » .....................
Κ ρίσ εις γ ιά τό περιοδικό μας κ α ί τ ις ρ α δ ιο φ ω ν ικ ές έ κ π ο μ π έ ς, τής
Δ/δος Εύσταθίας Τεφαρίκη ........................................................................
Κ ρίσ εις γ ιά τό περιοδικό μ α ς , ύπό κ. Κων. Κανελλοπούλου, Α ντιστρά
τηγου, Διευθυντοϋ τής Διευθύνσεως 'Ιστορίας Στρατοΰ τοΰ Γενικοΰ
’Επιτελείου Σ στρατοΰ............................. σ. 3η έξωφ. τ. 104 καί 109
Ε ύ χα ρ ισ τή ρ ιο ς έπ ισ τολή τ ώ ν ’Ε π ιτρ ό π ω ν τή ς 'Ιερ ά ς Μονής Π α ντοκράτορος ‘Α γίου ’Ό ρ ο υ ς, προς τήνΑστυνομικήν Σχολήν ...............
Ε ύ χα ρ ισ τή ρ ιο ς έπ ισ τολή πρός τό περιοδικό μ α ς , τοΰ κ. Δημ. Σκούζε

3740
4786
4838
5029

5174
5269
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Κριτική βιβλίων

Σελίς

Κριτική, ύπό κ. Γεωργ. Παπαγιάννη, ’Αστυνόμου Α ', διά τό βιβλίον «Λεξι
κόν ’Αστυνομικών "Ορων» των ’Αστυνόμων κ.κ. Κων. Τασιγεώργου,
Ά ναστ. Άνδρινοπούλου καί Γεωργ. Σέττα ..............................................
Κριτική, ύπό κ. Ά ριστ. Πουλαντζά, Δικηγόρου, Καθηγητοϋ της Δικαστικής
Γραφολογίας καί Εταίρου τής Διεθνούς ’Ακαδημίας ’Εγκληματολο
γίας, διά τό βιβλίου «ΕΠ ΙΣΤΗ Μ Ο Ν ΙΚ Η ΚΑΙ ΤΕΧΝ ΙΚΗ ΑΣΤΥ
ΝΟΜΙΑ» του κ. Νικ. ’Αρχιμανδρίτου, Άστυν. Διευθυντοϋ Α '.........
Κριτική, ύπό κ. Σπόρου Πηλοϋ, Άρχιφύλακος, διά τό βιβλίου «ΝΟΣΤΑΛ
Γ ΙΕ Σ » του κ. Δημ. Σκουζέ
....................................................................

4357

4959
5161

X XIII. ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
Προαγωγαί ............................... 4356, 4549, 4694, 4739, 4885, 5173, 5318, 5353
Ά μ ο ιβ α ί ..........4357, 4549, 4597, σ. 3η έξωφ. τ. 101, 4982, 5078, 5124, 5173,
5318, 5553

Παρασημοφορία Άνωτέρων ’Αξιωματικών τής ’Αστυνομίας ............. 4837
ΜεταβολαΙ......... 4260, 4308, 4356, 4405, 4453, 4501, 4549, 4597, 4646, 4694,
4739, 4788, 4837, 4885, 4982, 5028, 5078, 5173, 5222, 5269, 5318, 5353

Β · Α Λ Φ Α Β Η Τ ΙΚ Ο Ν
A
'Αγία Γραφή: (Θρησκ.) σ. 4907.
"Αγιον ’Ό ρος : σ. 4887.
’Αγωγή : Διοικητική (βλ. λ. Διοικητική ’Α γωγή). Ή άξια της Θρησκευτικής αγω
γής εις τήν σωφρονιστικήν μεταχείρισιν σ. 4802. ’Αναμορφωτική (βλ. λ. Σ ω 
φρονιστική).
’Αγών: Άντεγκληματικός σ. 4271. (Βλέπε και λ. Άντικομμουνισμός).
’Αδικήματα : Κατά των άνηλίκων σ. 4707, 4749. Σεξουαλικά : σ. 4963, 5089.
’Αεράμυνα: (Παθητική) Προστασία άπό τήν ραδιενέργειαν σ. 5011.
’Αθλητισμός : ’Αστυνομίας. (Βλ. εις Γενικόν Εΰρετήριον λ. ’Αθλητισμοί).
Ά θως : : σ. 4887.
Αιμομιξία: Μετ’ άνηλίκων σ. 4750 § 1.
’Ακτίνες: (Γάμμα). Βλ. λ. Ραδιενέργεια.
’Αλητεία : ’Ανηλίκων σ. 4752 § 2.
’Αλκοόλ : Βλ. λ. Οινόπνευμα.
’Αλληλεγγύη: (Κοινωνική) σ. 5318.
Ά μαχος: Πληθυσμός-’Άμυνα (βλ. λ. ’Αεράμυνα).
Αμερική : Αί άποδοχαί των ’Αμερικανών εργατών σ. 4748. Προτάσεις ’Αμερικής
περί ελέγχου τών πυρηνικών όπλων σ. 5103.
Ά μιλλα: (Διοικητική ’Α γωγή) σ. 4373.
Α μοιβή: (Διοικητική ’Α γω γή) ’Ηθική καί υλική σ. 4373.
Ά μ υνα: Παθητική. (Βλ. λ. ’Αεράμυνα). Κοινωνική σ. 4578.
Άνάκρισις : (Επιστημονική) σ. 4323. Ό δηγίαι έξασφαλίσεως κρίσιμων έγγράφων καί λήψεως δειγμάτων γραφής σ. 5040. ' Η ναρκοανάλυσις ώς άποδεικτικόν μέσον σ. 5239.
Άνακριτική : ( ’Επιστημονική) σ. 4323. 'Η δύναμις τής άψύχου μαρτυρίας—ή άξια
τής αυτοψίας σ. 4479. Έξασφάλισις κρίσιμων έγγράφων καί δειγμάτων γρα
φής σ. 5θ40. Ή ερμηνεία τής διά τής πραγματογνωμοσύνης άποδείξεως σ.
5276.
Άνάμνησις : Νεκροβίωσις άναμνήσεων σ. 4619.
Άναμόρφωσις : (Βλ. λ. Σωφρονιστική).
Α νατομία : ’Ανατομή νεκρών σ. 4286.
Α νή λικ οι : Πλεονεκτήματα καί μειονεκτήματα ιδρυμάτων διά τούς υποτρόφους σ.
4509. ’Εκτροπαί τής νεότητος καί μέτρα περιστολής αύτών σ. 4659. Τά κατά
τών άνηλίκων τελούμενα άδικήματα (ήθών κ λπ.) σ. 4707, 4749. 'Η έπίδρασις
τής παιδείας επί τής παιδικής έγκληματικότητος σ. 4947. 'Η ήμέρα του παι
διού σ. 5153.
Ά νθρω πος : Συνέπειαι τής ραδιενέργειας έπ’ αύτοϋ σ. 5012.
Άντικομμουνισμός: 'Η ’Αστυνομία κατά τών κομμουνιστών [βλ. λ. ’Αστυνομία
(ιστορικά)]. 'Η Ουγγρική έπανάστασις καί ή χρεωκοπία τοϋ κομμουνισμού σ.
4375, 4422, 4473. 'Η δυστυχία τών εργατών τής Σοβιετικής Ένώσεως σ.
4444. Πώς ή νεολαία τής Ούγγαρίας έπολέμησε διά τήν έλευθερίαν σ. 4531. 'Η
άτομική ιδιοκτησία εις τον σοσιαλισμόν καί αί επιτεύξεις του καπιταλισμού
σ. 4746. Αί άποδοχαί τών Ρώσσων καί ’Αμερικανών έργατών σ. 4748. Ά νακάλυψις μυστικού κομμουνιστικού τυπογραφείου σ. 4846. Συμμετοχή Ε λ 
λάδος εις τον ’Ασιατικόν Λαϊκόν Άντικομμουνιστικόν Σύνδεσμον σ. 4849.
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Κροΰστσεφ καί δορυφόροι σ. 5136. Μίλοβαν Τζίλας—'Η νέα τάξις σ. 5192.
'Ο φιλελευθερισμός ή ό κομμουνισμός έξασφαλίζει ταχυτέραν άνάπτυξιν; σ.
5201.
Άντιπρωτόνιον : (Βλ. λ. άτομον).
’Απαγωγή : 'Η μή καταβολή λύτρων περιορίζει τάς άπαγωγάς; σ. 4721.
Ά περγίαι: 'Ιστορία—σκοπός απεργίας σ. 4680. Σαμποτάζ—Λόκ-άουτ—Μποϋ
κοτάζ σ. 4681. ’Αποτελέσματα άπεργίας—Αίτια κηρύξεως αυτής σ. 4682. 'Η
άπεργία είναι παράβασις—Καταχρήσεις άπεργών—Σύστημα Ταίυλορ σ. 4715.
Μέτρα βελτιώσεως τής θέσεως των εργατών σ. 4716. Κρατικά όργανα καί άπερ
γία σ. 4717.
Ά ποδοχαί : ’Ά γγλων άστυνομικών σ. 4628, 4727. Αί άποδοχαί των Ρώσσων καί
’Αμερικανών εργατών σ. 4748.
’Απόπειρα: (Δίκαιον) Σωματικών βλαβών σ. 5297.
’Αποπλάνησις : Παίδων σ. 4749.
’Αποτυπώματα: (Δακτυλικά) Έμφάνισις αύτών έπί χάρτου καί άποκάλυψις
άγνώστου δράστου σ. 4542. Άνακάλυψις δι’ αύτών άγνώστων έγκληματιών
σ. 4955. Νέα μέθοδος έμφανίσεως αύτών σ. 5108.
Αρπαγή : Τοϋ νεαρού Λουκά Στάμου ύπό τής συμμορίας Σωτήρχαινα σ. 4942.
’Αρχηγός: Προσόντα κλπ. (Βλ. λ. Διοικητική ’Α γωγή). ’Όχλου σ. 4763.
’Ασέλγεια : Παρά φύσιν μετ’ άνηλίκων σ. 4751 § 1. Φιλομοφυλία σ. 5089.
’Ασία : ’Ασιατικός άντικομμουνιστικός Σύνδεσμος—Συμμετοχή Ελλάδος σ. 4849
’Ασιατική : Γρίππη σ. 5329.
’Αστυνομία: (Ίστορ.). 'Η ’Αστυνομία Πόλεων άπό τής ίδρύσεώς της μέχρι σή
μερον—ΙΕ ' Ό Κόκκινος Δεκέμβρης—Έ πίθεσις κατά τών ’Αστυνομικών Τμήμάτων καί 'Υπηρεσιών ’Αθηνών: ΙΗ ' ’Αστυνομικόν Τμήμα σ. 4217—Άφαίρεσις
περιστρόφων τοϋ Τμήματος—Διαφυγή έθνικοφρόνων άστυνομικών σ. 4218
ΙΘ' ’Αστυνομικόν Τμήμα σ. 4267—ΚΑ' ’Αστυνομικόν Τμήμα σ. 4311—Τό
παράνομον συλλαλητήριον τής Πλατείας Συντάγματος σ. 4312—Κατάληψις τού
ΚΑ' ’Αστυνομικού Τμήματος σ. 4313—ΚΒ' ’Αστυνομικόν Τμήμα σ. 4359
Κ Γ' ’Αστυνομικόν Τμήμα σ. 4455—ΚΔ' ’Αστυνομικόν Τμήμα σ. 4553—'Υποδιεύθυνσις ’Αγορανομίας σ. 4599—Διεύθυνσις Έγκληματολογικών 'Υπηρεσιών
σ. 4695—’Αστυνομική Σχολή ’Αστυφυλάκων σ. 4743—’Αστυνομική Σχο
λή Άρχιφυλάκων σ. 4839—’Αστυνομική Σχολή 'Υπαστυνόμων Β' τάξεως
σ. 4983—’Έκθεσις δράσεως τών ’Αστυνομικών Σχολών Άρχιφυλάκων καί
'Υπαστυνόμων Β' τάξεως, τού τ. ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ κ. Ίωάννου Γιαννούτσου σ. 5031—Μηχανοκίνητον Τμήμα σ. 5079, 5127—'Υποδιεύθυνσις Γενι
κής ’Ασφαλείας σ. 5319.
’Αστυνομία : (Ξένη). 'Η Μυστική ‘Υπηρεσία τού Λευκού Οίκου σ. 4331. 'Η έκπαίδευσις εις τάς Άστυνομικάς Σχολάς έν ’Αγγλία, σ. 4336, 4337, 4339, 4340,
4391, 4392, 4394. Άσχολίαι ’Αρχηγού Αστυνομίας σ. 4435, 4437. Αί
προαγωγαί εις τήν ’Αγγλικήν ’Αστυνομίαν σ. 4538. Ή ’Αστυνομική Σχολή
τού Ράϊτον σ. 4573. Τό πρόβλημα τών προαγωγών σ. 4577. Ά ποδοχαί τών
Ά γγλω ν άστυνομικών σ. 4628—Ώ ραι υπηρεσίας αύτών σ. 4629—'Η σύζυ
γος αύτών σ. 4630. 'Η πειθαρχία εις τήν ’Αγγλικήν ’Αστυνομίαν σ. 4691.
'Η στέγασις αύτών καί ή άπροθυμία προσελεύσεως νέων σ. 4693. 'Ομοιό
μορφος Έκπαίδευσις σ. 4725. Συγχώνευσις τών μικρών ’Αστυνομικών Σω 
μάτων σ. 4726. Ά ποδοχαί—Συνθήκαι έργασίας—άναλλοίωτοι άρχαί τής
’Αγγλικής ’Αστυνομίας—σ^νέπειαι αύτών σ. 4727. Παραχάραξις χαρτονομι
σμάτων στήν 'Ολλανδίαν σ. 5207.
’Αστυνομία: (’Επιστημονική). Τρόπος διαρρήξεως χρηματοκιβωτίων σ. 4631.
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Κλοπαί έξ αύτοκινήτων—πρωτότυπος μέθοδος σ. 4962. Παραχάραξις χαρτο
νομισμάτων σ. 5207.
’Αστυνομία : Πολεοδομική σ. 5327.
’Αστυνομικός : Έγκληματολόγος καί ’Αστυνομικός σ. 5045, 5092.
’Ατομική : (’Ενέργεια). ’Αποτελέσματα των άτομικών έκρήξεων σ. 5005. Προτάσεις
’Αμερικής διά τον έλεγχον των άτομικών όπλων σ. 5103. (Ψυχολογία) σ. 4761.
’Άτομον : (’Ατομική ενέργεια). Κίνδυνος έκ των πυρηνικών καί βακτηριολογικών
όπλων σ. 4355. Τό άτομον καί τά συστατικά του σ. 4526.
Αύγουστος: (Λαογραφία) σ. 4971.
Αυθυποβολή : (Βλ. λ. υποβολή).
Αΰτοκίνητον : Τό τρομερό φονικό όργανο σ. 4521. (Βλ. καί λ. κυκλοφορία).
Αύτοκυριαρχία : σ. 4394.
Αυτοψία : Ή άξια αυτής σ. 4479.
’Αφοπλισμός : Άμερικαν. προτάσεις έλέγχου πυρηνικών όπλων σ. 5103.
"Αψυχος : Μαρτυρία σ. 4479.

Β
Βάϊνμπερζερ: Ή άπαγωγή του βρέφους Βάϊνμπερζερ στην ’Αμερική σ. 4721.
Βιβλιοθήκη : : ’Αστυνομικών Τμημάτων καί 'Υπηρεσιών—Κανονισμός ύπ’ άριθ.
71 σ. 5168.

Βλάβαι : Σωματικαί (Δίκαιον) σ. 5295.
Βόμβα : ’Ατομική (Βλ. λ. "Ατομον).
Γ
Γάμος: Προγαμιαίος προσανατολισμός τών μελλονύμφων σ. 4467. ΓΙρόγαμον
’Ιατρικόν Πιστοποιητικόν σ. 4466, 5180. Αίτίαι διαταρράσσουσαι αυτόν σ.
5181.
Γενετική : Έπίδρασις τής ραδιενέργειας επ' αύτής σ. 5014.
Γιουγκοσλαβία : Μίλοβαν Τζίλας—'Η νέα τάξις σ. 5192.
Γκάγκστερ: Τά πυρηνικά καί βακτηριολογικά όπλα εις χεΐρας τών γκάγκστερς σ.
4355. Ά θλο ι νεαρού γκάγκστερ καί παρεξήγησις άστυνομικών σ. 4384.
Γονότυπος : Βλ. λ. Ευγονική.
Γραφή: (Δικαστ. Γραφολ.) Ό δηγίαι λήψεως δειγμάτων γραφής σ. 5040.
Γραφολογία: (Δικαστική). 'Υπόθεσις Ντρέυφους σ. 4279.'Υπόθεσις Πόλκσ. 4672.
Ή άρπαγή τοϋ Λουκά Στάμου ύπό τής συμμορίας Σωτήρχαινα σ. 4942. 'Ένα
πλαστόν έγγραφον ώς ιστορικόν κειμήλιον σ. 4991. 'Οδηγίαι έξασφαλίσεως
κρίσιμων εγγράφων καί λήψεως δειγμάτων γραφής σ. 5040.
Γραφολόγος: Ι)λέπε λ. Γραφολογία.
Γρίππη : (Α σιατική) σ. 5329.
Γυναικεία ’Αστυνομία : Βελτίωσις συνθηκών καί ρόλου Ά γγλίδω ν άστυνομι
κών σ. 4727 § 2.

Δ
Δακτυλοσκόπησις : Βλέπε λ. άποτυπώματα.
Δεκέμβρης: Κόκκινος [Βλ. λ. ’Αστυνομία (Ιστορικά)].
Δεκέμβρης: (Λογοτεχνία) σ. 5304.
Δημόσιαι συναθροίσεις: 'Ορισμός σ. 4760. Ά ντιμετώπισις αύτών σ. 4765.
Δημοσιεύματα : Έπίδρασις επί τής έγκληματικότητος τών νέων σ. 4754 § 3.
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Διαδήλωσις : 'Ορισμός σ. 4760.
Διάρρηξις : Τά πυρηνικά και βακτηριολογικά δπλα εις χεΐρας των γκάγκστερς σ.
4355. Τρόπος διαρρήξεως χρηματοκιβωτίων σ. 4631.

Διάσπασις : Βλ. λ. άτομον.
Δίκαιον: (Διοικητικόν). 'Η άνευ πταίσματος ή άντικειμενική ευθύνη της Διοικήσεως σ. 4565.
(Ποινικόν). Βιοκοινωνική έρευνα των θεσμών τοϋ Δικαίου σ. 4220, 4269.
Τά δίκαια των νεκρών σ. 4233, 4284. Νομικά έπακόλουθα τοϋ θανάτου σ. 4327.
Δικασταί—Δικαστήρια καί ποιναί παρ’ Ά ρχαίοις "Ελλησιν σ. 4343, 4395,
4431, 4484. Διατάξεις κατά τών οδηγών ποιούντων χρήσιν οινοπνευματωδών
ποτών ή ηδονιστικών ή ναρκωτικών ουσιών σ. 4622. Τά κατά τών άνηλίκων
τελούμενα αδικήματα σ. 4707, 4749. Παιδοκτονία (ορισμός—καταστολή)
κατά τον Ποινικόν Κώδικα τής Γαλλίας καί άλλων χωρών σ. 4861. Τά ύπέρ
καί κατά τής διατηρήσεως τής θανατικής ποινής σ. 4999. Τό 7ον Διεθνές
Συνέδριον Ποινικού Δικαίου σ. 5028—Διεθνή Συνέδρια Νομικών 5322—Χρησιμότης αύτών σ. 5140—Ε γκλήματα κατά τής ειρήνης σ. 5189—Ναρκοανάλυσις ώς άποδεικτικόν μέσον σ. 5239, 5271. 'Η Διεθνής 'Ένωσις καί ή Διεθνής
Ε ταιρεία Ποιν. Δικαίου σ. 5242. Περί τών σωματικών βλαβών ώς έγκλημάτων
κατά τον νέον Π. Κώδικα σ. 5295—7ον Διεθν. Συνέδριον ΙΙοιν. Δικαίου σ. 5322.
Δικαιοσύνη : Ύπόθεσις Ντρέϋφους σ. 4279. Δικασταί—Δικαστήρια καί ποιναί παρ’
άρχαίοις "Ελλησιν σ. .4343, 4395, 4431, 4484. Ύπόθεσις Πόλκ σ. 4672.
'Π Δικαιοσύνη στήν Ε λβετία (Λογοτεχνία) σ. 4699.
Δικαστήριον : Παρ’ άρχαίοις "Ελλησιν σ. 4343, 4395, 4431, 4484. Δικαστήρια
άνηλίκων σ. 4755 § 4.
Δικαστής: Παρ’ άρχαίοις "Ελλησιν σ. 4343, 4395, 4431, 4484.
Διοίκησις : Τέχνη διοικεΐν (Βλ. λ. Διοικητική άγωγή). Τό φιλοσοφικόν βάθρον τής
άνευ πταίσματος ή άντικειμενικής ευθύνης τής Διοικήσεως σ. 4565.
Διοικητική άγωγή : σ. 4277, 4317, 4372, 4458.
Δόλος: ’Επί έργω έξυβρίσεως καί σωματικών βλαβών σ. 5300.
Δορυφόρος: (Άντικομμουνισμός). Κροΰστσεφ καί Δορυφόροι σ. 5136.

Ε
Έ γγραφον: (Δικαστ. Γραφολ.). Πλαστόν έγγραφον

ώς ιστορικόν κειμήλιον
σ. 4991. Ό δηγίαι προς έξασφάλισιν κρίσιμων έγγράφων σ. 5040.
Έγκλημα κ α ι’Αστυνομία : ("Η «ή ’Αγγλική ’Αστυνομία») 'Υπό A nthony Martienssien : 'Η έκπαίδευσις προπολεμικώς—Σκοπός τής ’Αστυνομικής ’Εκπαιδεύσεως σ. 4336—Αί Άστυνομικαί Σχολαί ’Αστυφυλάκων σ. 4337—'Η άπόδοσις τών Σχολών σ. 4339—Νομικαί βάσεις σ. 4340—Πρακτικαί Διδασκαλίαι
σ. 4391—Δοκιμαστική διετία σ. 4392—Τάκτ καί αυτοκυριαρχία σ. 4394—
Ά σχολίαι Ά ρχηγοΰ σ. 4435—’Εκλογή ’Αρχηγού σ. 4437—Προαγωγαί εις
τήν ’Αστυνομίαν σ. 4538—'Η ’Αστυνομική Σχολή τοϋ Ράϊτον σ. 4573—Τό
πρόβλημα τών προαγωγών σ. 4577—Ά ποδοχαί "Αγγλων αστυνομικών σ.
4628—Ώ ραι υπηρεσίας σ. 4629—'Η σύζυγος τοϋ άστυνομικοΰ σ. 4630—'Η
πειθαρχία τών ’Ά γγλων άστυνομικών σ. 4691—Ή στέγασις αύτών—’Απρο
θυμία προσελεύσεως νέων σ. 4693—'Ομοιόμορφος έκπαίδευσις σ. 4725—Συγχώνευσις τών μικρών ’Αστυνομικών Σωμάτων σ.4726—Άποδοχαί—Συνθήκαι
έργασίας—’Αναλλοίωτοι Ά ρ χα ί τής ’Αγγλικής ’Αστυνομίας—Συνέπεια1, αύ
τών σ. 4727.
’Εγκλήματα: Δίωξις παρ’ άρχαίοις "Ελλησιν σ. 4431. Κατά τής ειρήνης (διε-
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θνώς) σ. 5189. ’Εγκλήματα σοβαρά: Ή δολοφονία του ’Αμερικανού δημο
σιογράφου Πόλκ. σ. 4672. Ή άπαγωγή του βρέφους Βάϊνμπερζερ στην ’Αμε
ρική σ. 4721. Ή αρπαγή του νεαρού Αοϋκά Στάμου ύπό τής συμμορίας Σωτήρχαινα σ. 4942. Σεξουαλικόν έγκλημα (φόνος) σ. 4963. Τά 87 τέλεια
εγκλήματα του Μπροϋνο Λοΰντκε σ. 5287. ’Άθλοι νεαρού γκάγκστερ καί
παρεξήγησις αστυνομικών σ. 4384.
Έγκληματικότης : Κίνδυνος έκ των πυρηνικών καί βακτηριολογικών οπλών σ. 4355.
’Εγκληματικότης της νεότητος καί μέτρα περιστολής αύτής σ. 4659. Ή μή
καταβολή λύτρων περιορίζει τό άδίκημα τής άπαγωγής; σ. 4721. Ή έπίδρασις
τής παιδείας έπί τής παιδικής έγκληματικότητος σ. 4947.
Εγκληματολογία : Βιοκοινωνική έρευνα τών θεσμών του Δικαίου σ. 4220, 4269.
Κοινωνική άμυνα καί σύγχρονοι σωφρονιστικά! μέθοδοι σ. 4578. Τά κατά τών
άνηλίκων τελούμενα άδικήματα σ. 4707. Παιδοκτονία (ορισμός—καταστολή)
κατά τον Ποινικόν Κώδικα Γαλλίας καί άλλων χωρών σ. 4861. Ή έπίδρασις
τής παιδείας έπί τής παιδικής έγκληματικότητος σ. 4947. Έγκληματολόγος
καί ’Αστυνομικός σ. 5045, 5092. Ή ερμηνεία τής διά πραγματογνωμοσύνης
άποδείξεως σ. 5276.
’Εγκύκλιος : ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων «περί σειράς άναρτήσεως παρα
σήμου καί μεταλλίων» σ. 4870.
Ειρήνη: (Διεθνές Δίκαιον). ’Εγκλήματα κατ’ αύτής σ. 5189.
’Εκδημοκρατισμός : Τό σύνθημα τοϋ έκδημοκρατισμοϋ τής 7ης όλομελείας τής Κ.Ε.
τοϋ Κ.Κ.Ε. σ. 4950.
Έκκλησιάζουσες : (Βλέπε εις Γενικόν Εύρετήριον Λογοτεχνίαν (Θέατρον).
Έκπαίδευσις : Είς τάς Άστυν. Σχολάς έν ’Αγγλία σ. 4336, 4337, 4339, 4340,
4391, 4392, 4394.
Έ λεγχος: Πειθαρχικός (Διοικητική αγωγή) σ. 4317.
Ελλάς : Καί κομμουνισμός. Τό σύνθημα τού έκδημοκρατισμοϋ τοϋ Κ.Κ.Ε. σ. 4950.
’Ενέργεια: (Πυρηνική) βλ. λ. Πυρηνική ένέργεια.
Έ νωσις: Διεθνής Ποινικού Δικαίου σ. 5242.
Έξιχνίασις : ’Εμφάνισις άποτυπωμάτων έπί χάρτου σ. 4542. Νέα μέθοδος έμφανίσεως άποτυπωμάτων σ 5108.
Έξύβρισις: Έ ρ γ ω (Δίκαιον) σ. 5300.
Έπανάστασις : Ουγγαρίας σ. 4375, 4422, 4473, 5431.
’Επιμέλεια: ’Ανηλίκων σ. 4752 § 1.
’Επιστήμη: Ή ’Επιστήμη τοϋ Δικαίου καί ή άνθρωπίνη ζωή σ. 4220, 4269. *Η
’Επιστήμη βοηθός τής ’Αστυνομίας σ. 4439. ’Επιστήμη καί Θρησκεία σ. 4605.
Ή 'Α γία Γραφή καί ή ’Επιστήμη σ. 4907.
Έπιψυχίδιον : (Ψυχοφυσιολογία). Βλ. λ. Ψυχομετρία σ. 4809, 5101.
’Εργασία: Ή δυστυχία τών έργατών τής Σοβιετικής Ένώσεως σ. 4444. 'Ωραι
έργασίας τών "Αγγλων άστυνομικών σ. 4629. Συνθήκαι έργασίας σ. 4727.
(Βλ. καί λ. άπεργίαι).
’Εργαστήρια: (’Εγκληματολογικά). Ή έπιστήμη βοηθός τής ’Αστυνομίας σ. 4439.
’Εμφάνισις άποτυπωμάτων έπί χάρτου σ. 4542. Περί τών έξ έποστρακισμοΰ
βολίδων τών φορητών πυροβόλων όπλων καί τών έξ αύτών τραυμάτων σ.
4555.
’Εργάτης: 'Η δυστυχία τών Ρώσσων έργατών σ. 4444. Αί άποδοχαί τών Ρώσσων
καί ’Αμερικανών έργατών σ. 4748.
Έ ρευνα : Βιοκοινωνική τών θεσμών τοϋ Δικαίου σ. 4220, 4269. ’Εργαστηριακή
σ. 4439.
Ε ταιρία : Διεθνής Ποινικοΰ Δικαίου σ. 5242.
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Εύγονική : Έ ννοια αύτής σ. 4363, 4417, 4461. Έπέμβασις αύτής προς παρεμπό
δισα μεταδόσεως παθολογικών κληρονομικών ιδιοτήτων σ. 4465. Ή εύγονική
διά τούς έγγάμους σ. 4468. Τό πρόγαμον ιατρικόν πιστοποιητικόν σ. 5180.
Ευθύνη: Διοικήσεως (Διοικητικόν Δίκαιον) : Τό φιλοσοφικόν βάθρον της άνευ
πταίσματος ή άντικειμενικής εύθύνης τής Διοικήσεως σ. 4565.
’Εφημερίς : Βλ. λ. τύπος.

Ζ
Ζώπυρον : (Ψυχολογία) σ. 5101.
Η
Ή γήτω ρ : (Προσόντα κ λ π .) βλ. λ. διοικητική άγωγή.
’Ήθη : ’Αδικήματα ήθών κατά τών άνηλίκων σ. 4707, 4749.
Ηθική : Διάπλασις (βλ. λ. άνήλικοι).
’Ηλεκτρονική : Μνήμη σ. 5143.
Ήλεκτρόνιον : Βλ. λ. άτομον.
Ήνωμέναι Πολιτεϊαι ’Αμερικής : Βλ. λ. ’Αμερική.
Θ
Θανατική ποινή : Τά υπέρ καί κατά τής διατηρήσεως αύτής σ. 4999.
Θάνατος : Νομικά επακόλουθα αύτοϋ σ. 4327.
Θερμοπυρηνική ενέργεια : Κίνδυνος έκ τών πυρηνικών καί βακτηριολογικών
όπλων σ. 4355. (Βλ. καί λ. πυρηνική ενέργεια).

Θρησκεία: Ό σύγχρονος άνθρωπος ενώπιον του θρησκευτικού προβλήματος σ.
4605. Ή άξια τής θρησκευτικής άγωγής εις τήν σωφρονιστικήν μεταχείρισιν
σ. 4802. Ή 'Α γία Γραφή καί ή ’Επιστήμη σ. 4907. Ή εκστρατεία κατά τής
Θρησκείας εις τήν Ρωσσίαν σ. 5245.

I
’Ιατροδικαστική: 'Η ’Ανατομή νεκρών σ. 4286. Περί τών έξ έποστρακισμοϋ βο
λίδων τών φορητών πυροβόλων όπλων καί τών έξ αύτών τραυμάτων σ. 4555.

’Ιδιοκτησία: (Κοινωνιολογ.). 'Η άτομική ιδιοκτησία εις τον σοσιαλισμόν καί αί
επιτεύξεις τού καπιταλισμού σ. 4746.

"Ιδρυμα : ( Σωφρονιστ.) Πλεονεκτήματα καί μειονεκτήματα αύτοΰ διά τούς υπο
τρόφους σ.4509. Τό Βασιλικόν ’Εθνικόν "Ιδρυμα σ. 4988.

'Ιεροσόλυμα: Πάσχα εις τά 'Ιεροσόλυμα σ. 4767.
’Ιούνιος: (Λαογραφία) σ. 4772.
’Ιούλιος: (Λαογραφία) σ. 4817.
’ Ισότοπον : Βλ. λ. "Ατομον.
'Ιστορικά : ’Αστυνομίας (Βλ. λ. ’Αστυνομία έν Έ λλάδι).
’Ιφιγένεια: (Έ ν Αύλίδι)Βλ. είς Γενικόν Εύρετήριον λ. Λογοτεχνία (Θέατρον).
"Ιχνη : Εργαστηριακή έρευνα αύτών σ. 4439. Ή άξια τών ιχνών σ. 4479.
Ίώδιον: (Ραδιενεργόν) σ. 5013.
Κ
Κάκωσις : (Δίκαιον). Βλ. λ. Σωματικαί βλάβαι.
Κανονισμοί: Κανονισμός ΰπ’ άρ. 71—Βιβλιοθήκαι ’Αστυνομικών Τμημάτων καί
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'Υπηρεσιών σ. 5168.

Κινηματογράφος : Έπίδρασις έπί της εγκληματικότητας των νέων σ. 4755.
Κίνησις : Βλ. λ. κυκλοφορία.
Κληρονομικότης: (Ψυχιατρ.). Των ψυχικών νοσημάτων σ. 4363, 4417. Κληρονομικότης καί ευγονική σ. 4461. Έπίδρασις ραδιενέργειας έπί της γενετικής σ.
5014. Βλ. καί λ. ευγονική.
Κλοπή: (Έ πιστημ. ’Αστυνομία). Έ ξ αυτοκινήτων διά διατρήσεως τών τροχών
σ. 4962.
Κοινωνική: ’Αλληλεγγύη σ. 5318. Πρόνοια—Τό Βασιλικόν ’Εθνικόν "Ιδρυμα
σ. 4988.
Κοινωνιολογία : ( Δ ίκ .) σ. 4229.
Κομμουνισμός : 'Η Ουγγρική ’Επανάστασής καί ή χρεωκοπία τοϋ κομμουνισμού σ.
4375, 4422, 4473. 'Η δυστυχία τών έργατών τής Σοβιετικής Ένώσεως σ.
4444. Πώς ή νεολαία τής Ουγγαρίας έπολέμησε για τήν ελευθερία σ. 4531.
Άντισταλινική εκστρατεία σ. 4589. 'Η δολοφονία τοϋ ’Αμερικανού δημοσιο
γράφου Γ. Πόλκ σ. 4672. Άνακάλυψις μυστικοϋ κομμουνιστικού τυπογρα
φείου σ. 4846. Ούδετεροφανή κομμουνιστικά τεχσάσματα σ. 4853. Τό σύνθη
μα τοϋ έκδημοκρατισμοΰ τής 7ης όλομελείας τής Κ.Ε. τοϋ Κ.Κ.Ε. σ. 4950.
Φιλελληνικαί εκδηλώσεις τής Σοβιετικής Ένώσεως σ. 5065. 'Ο Σοβιετικός
μΰθος τής ειρήνης σ. 5086. 'Ο φιλελευθερισμός ή ό κομμουνισμός εξασφαλί
ζει ταχυτέραν άνάπτυξιν σ. 5201. Ή άντιθρησκευτική εκστρατεία στήν Ρωσσία σ. 5245. 'Ο Ελληνισμός στή Σοβιετική Έ νω σ ι σ. 5253.
Κομμουνισταί: Άνακάλυψις παρανόμου τυπογραφείου σ. 4846.
Κροΰστσεφ : Άντισταλινική έκστρατείασ. 4589. Κροϋστσεφ καί δορυφόροι σ. 5136.
Κυκλοφορία: 'Οδηγίαι Τροχαίας προς οδηγούς καί πεζούς εΐκονογραφημέναι σ.
4432, 4253, 4276, 4322, 4335,4348,4530,4569, 4570, 4615,4679, 4705,
4706, 4805, 4806, 4859. Δεκαήμερον Τροχαίας σ. 4398, 4425. Συγκρούσεις σ.
4477, Προτεραιότης κινήσεως σ. 4568. Αύτοκίνητον, τό τρομερό φονικόν όργανον σ. 4521. Έπίδρασις οίνοπνεύματος έπί τών δυστυχημάτων δι’ αύτο.
κινήτων σ.4622. Τό προσπέρασμα σ. 4704. Σύγκρουσις λεωφορείων σ. 4758.
Βραδυπορία σ. 4805. Σήματα οδηγών σ. 4857. Καταιγίδες καί κυκλοφορία
σ. 5098.

Λ
Λαογραφία: Βλ. εις Γενικόν Εύρετήριον λ. λογοτεχνία (Λαογραφία).
Λ ένιν: Αί άπόψεις του έπί τής δημοκρατίας σ. 4954.
Λευκός Οίκος: Ή Μυστική 'Υπηρεσία αύτοΰ σ. 4331.
Λογοτεχνία :, Βλ. εις Γενικόν Εύρετήριον λ. λογοτεχνία.
Λόκ-άουτ : Βλ. λ. άπεργία.
Λονδϊνον : Τά δύο Διεθνή Νομικά Συνέδρια έν Λονδίνω σ. 5140, 5189, 5239, 5271.
Λοϋντκε Μπροΰνο : Τά 87 τέλεια έγκλήματά του σ. 5287.
Λυσιστράτη : Βλ. εις Γενικόν Εύρετήριον λ. λογοτεχνία (Θέατρον).
Λύτρα: Ή μή καταβολή αύτών εις άπαγωγεϊς περιορίζει τά άδικήματα; σ. 4721.
Μ
Μ άρτυς : (Ά να κ ριτ.) Βλ. λ. άνάκρισις. ’Άψυχος μαρτυρία σ. 4479.

Μαστρωπεία: ’Ανηλίκων σ. 4751 § 2.
Μέντιουμ : Βλ. λ. ψυχομετρία σ. 4809 καί λ. ψυχικά φαινόμενα σ. 5143.
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Μέτρα: Προστασίας των άνηλίκων σ. 4659.
Μηνολόγιον : Ελληνικόν. Βλ. εις Γενικόν Εύρετήριον λ. λογοτεχνία (Λαογραφία).
Μνήμη: ’Ηλεκτρονική σ. 5143.
Μόσχα : Τό Σ Τ ' Παγκόσμιο φεστιβάλ νεολαίας στή Μόσχα καί οί σκοποί του σ.
4853.

Μπικίνι: Θερμοπυρηνική εκρηξις σ. 5009.
Μπιουκάναν: (Ψυχοφυσιολογία). Πείραμα Μπιουκάναν σ. 4809.
Μποϋκοτάζ : Βλ. λ. άπεργίαι.
Μπροϋνο Λοϋντκε : Τα 87 τέλεια έγκλήματά του σ. 5287.
Ν
Ναρκοανάλυσις: 'Ως άποδεικτικόν μέσον σ. 5239.
Νεκροί: Τά δίκαια των νεκρών σ. 4233. ’Ενταφιασμός αύτών σ. 4234. Προστασία
νεκρών σ. 4284. ’Ανατομή νεκρών σ. 4286. Νομικά έπακόλουθα θανάτου σ.
4327.
Νεκροτομία : ’Ανατομή νεκρών σ. 4286.
Νέοι : Συμβουλές στους νέους σ. 4346, 4388, 5340. Παραινέσεις προς αυτούς
σ. 4561. Έ κτροπαί νεότητος καί μέτρα περιστολής αύτών σ. 4659.
Νετρόνιον : Βλ. λ. άτομον.
Νινυδρίνη : (Έγκληματολογικά ’Εργαστήρια) σ. 4543.
Νοέμβριος: (Λαογραφία) σ. 5258.
Νοσήματα: (Ψυχιατρική). Κληρονομικότης ψυχικών νοσημάτων σ. 4363, 4417.
Νόσοι: Διαταράσσουσαι τον γάμον σ. 5181.
Ντρέϋφους : 'Τπόθεσις Ντρέϋφους σ. 4279.
Ο

Οίκοδομικά : ’Αστυνομικός Οικοδομικός Συνεταιρισμός σ. 4790. Διανομή οικοπέδων
εις άστυνομικούς σ. 5152. ’Ά δειαι οικοδομής. ’Έ λεγχος άστυνομικός σ. 5327.

Οινόπνευμα : Έπίδρασις αύτοΰ επί τών αύτοκινητιστικών δυστυχημάτων σ. 4622.
’Οκτώβριος: (Λαογραφία) σ. 5114.
'Ολλανδία: 'Τπόθεσις παραχαράξεως χαρτονομισμάτων σ. 5207.
"Ομιλος: Κυριών Φίλων ’Αστυνομίας Πειραιώς (Ο.Κ.Φ.Α.). Έ τησία έορτή αύτοΰ
σ. 4260, 4290. Φίλων ’Αστυνομίας ’Αθηνών (Ο .Φ .Α .Α .)—’Απονομή διπλω
μάτων εις άποφοίτους Σχολής Κοπτικής—Ραπτικής καί Γαλλικών σ. 4790.
'Η έτησία γιορτή τοϋ Ο.Φ.Α.Α. σ. 5152.
'Ομολογία: Κατηγορουμένου (Δικαστική Γραφολογία) σ. 4942. Διά τής ναρκοαναλύσεως σ. 5239.
"Οπλα : Περί τών έξ έποστρακισμοϋ βολίδων τών φορητών πυροβόλων όπλων καί
τών έξ αύτών τραυμάτων σ. 4555. Πυρηνικά—’Έ λεγχος αύτών σ. 5103.
Οργανισμός Ηνωμένων ’Εθνών: "Οροι μεταχειρίσεως κρατουμένων σ. 4802
§ 2. 'Η «ήμέρα» τών 'Ηνωμένων ’Εθνών σ. 5218.
Ουγγαρία: Έπανάστασις Ούγγαρίας σ. 4375, 4422, 4473, 4531.
Ούρανιστής: Βλ. λ. φιλομοφυλία.
’Όχλος : Ψυχολογία αύτοΰ σ. 4761.
Ο .Κ .Φ .Α .: Βλ. λ. όμιλος.
Ο. Φ. Α. Α. : Βλ. λ. όμιλος.

Π
Παιδαγωγική : Παιδαγωγικά συστήματα σ. 4509.
Παιδεία : Έπίδρασις αύτής έπί τής παιδικής έγκληματικότητος σ. 4947.
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Παιδεραστία : Βλ. λ. φιλομοφυλία σ. 5089.
Παιδοκτονία: 'Ορισμός—Καταστολή, κατά τον Ποινικόν Κώδικα της Γαλλίας καί
άλλων χωρών σ. 4861.

Παιδόπολις : Βλ. λ. άνήλικοι.
Παραινέσεις : Προς τούς νέους σ. 4562, 5340.
Παραπέτασμα: Βλ. λ. Σοβιετική Έ νω σις—Γιουγκοσλαβία και Ουγγαρία.
Παραχάραξις : Χαρτονομισμάτων στήν 'Ολλανδία σ. 5207.
Πειθαρχία: ’Έλεγχος (Διοικητική ’Αγωγή) σ. 4317. Ή πειθαρχία εις τήν ’Α γ
γλικήν ’Αστυνομίαν σ. 4691.

Πείραμα: Προκλήσεως σχιζοφρένειας σ. 5111. Μπιούκαναν (Ψυχοφυσιολογία) σ.
4809.

Πιστοποιητικόν : ’Ιατρικόν πρόγαμον σ. 5180.
Περρέ : ’Επιστολή προς Κον Ά ντρέ Περρέ σ. 4349.
Πλάνη : (Δικαστική) Βλ. λ. Ντρέϋφους.
Πλαστογραφία: (Δικαστική Γραφολογία). Ύπόθεσις Ντρέϋφους σ. 4279. Πλα
στόν έγγραφον ώς ιστορικόν κειμήλιον σ. 4991.

Πλήθος: Ψυχολογία πλήθους σ. 4761. Ψυχολογικόν πλήθος σ. 4762. 'Ο άρχηγός
του πλήθους. 'Η φωνή του πλήθους σ. 4763.

Ποζιτρόνιον : Βλ. λ. άτομον.
Ποιήματα: Βλ. εις Γενικόν Εύρετήριον λ. λογοτεχνία (Ποίησις).
Ποινή: Ποινα’ι παρ’ άρχαίοις "Ελλησιν σ. 4343, 4395,4431,4484. (Θανατική)
τά ύπέρ καί κατά της διατηρήσεως αύτής σ. 4999.

Πόλεμος: (Λογοτεχνία). Πόλεμος καί Ειρήνη σ. 4314.
Π ό λ κ : 'Η άγρια δολοφονία αύτοϋ καί ή έξιχνίασις σ. 4672.
Πραγματογνωμοσύνη: 'Η έρμηνεία τής διά τής πραγματογνωμοσύνης άποδείξεως σ. 5276. Βλ. καί λ. Γραφολογία Δικαστική.
Προαγωγαί: ’Αστυνομικών έν ’Αγγλία σ. 4538.
Προβλήματα: (’Αστυνομικά) σ. 4251, 4341, 4443, 4536, 4625, 4719, 4807, 4922,
5015, 5107, 5254. (Άστυνομικά-λύσεις), 4289, 4399, 4472, 4592, 4671, 4769,
4852, 4946, 5067, 5139, 5309.
Προικοδότησις: Τέκνων άστυνομικών σ. 4791.
Προϊστάμενος: (Προσόντα κ λπ.). Βλ. λ. Διοικητική ’Αγωγή.
Πρόνοια: (Κοινωνική). Τό Βασιλικόν ’Εθνικόν "Ιδρυμα σ. 4988. Βλ. καί σ. 5318.
Προσόντα: (’Αρχηγού—Προϊσταμένου). Βλ. λ. Διοικητική ’Αγωγή.
Πρωτόνιον : Βλ. λ. άτομον.
Πτώματα: (Δίκαιον). Ίδιότης αύτών σ. 4233.
Π υ ρ ή ν : Βλ. λ. άτομον.
Πυρηνική ενέργεια : Κίνδυνος έκ τών πυρηνικών καί βακτηριολογικών 8πλων σ.
4355. Τά άποτελέσματα τής ραδιενέργειας σ. 5005. Προτάσεις τών Η.Π.Α .
περί ελέγχου τών πυρηνικών όπλων σ. 5103.

Ρ
Ραδιενέργεια : Τά άποτελέσματα τής ραδιενέργειας σ. 5005. Βλ. καί λ. πυρηνική
ένέργεια—"Ατομον.

Ράϊτον : 'Η ’Αστυνομική Σχολή τού Ράϊτον σ. 4573.
Ρήγας Φεραϊος: (Ίστορ.) σ. 4616.
Ρωσσία : Βλ. λ. Σοβιετική 'Ένωσις.
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Σ
Σαμποτάζ : Βλ. λ. απεργία.
Σεξουαλικά: ’Αδικήματα κατ’ άνηλίκων (Βλ. λ. ήθη.) Σεξουαλικόν έγκλημα (φό
νος) σ. 4963. Φιλομοφυλία σ. 5089.

Σεπτέμβριος: (Λαογραφία) σ. 5023.
Σκοποβολή: Πανελλήνιοι καί ’Αστυνομικοί Σκοπευτικοί ’Αγώνες. Βλ. εις Γενικόν
Εύρετήριον λ. ’Αθλητισμός.

Σοβιετική Έ νω σις : Ή δυστυχία των έργατώντής Σοβιετικής Ένώσεως σ. 4444.
Άντισταλινική έκστρατεία σ. 4589. Ή άτομική ιδιοκτησία στην Σοβιετική
Έ νω σ ι σ. 4746. Αί άποδοχάί των Ρώσσων εργατών σ. 4748. Τό Σ Τ ' Π αγ
κόσμιο φεστιβάλ στη Μόσχα καί οί σκοποί του σ. 4853. Φιλελληνικαί εκ
δηλώσεις τής Σοβιετικής Ένώσεως σ. 5065. Ό Σοβιετικός μΰθος τής ειρή
νης σ. 5086. Κροΰστσεφ καί δορυφόροι σ. 5136. ’Έντασις τής άντιθρησκευτικής εκστρατείας στην Σοβιετική "Ενωσι σ. 4245. Ό Ελληνισμός στήν Σο
βιετική Έ νω σ ι σ. 5253.
Σολωμός Διονύσιος : σ. 4683.
Στάλιν: Ή άντισταλινική έκστρατεία σ. 5589.
Στέγασις : "Αγγλων αστυνομικών σ. 4693. Ελλήνων άστυνομικών βλ. λ. οικο
δομικά.
Στρόντιον : (Ραδιενεργόν) σ. 5013.
Συγκέντρωσις : Βλ. λ. συναθροίσεις.
Σύγκρουσις : Λεωφορείων σ. 4758.
Συλλαλητήριον : 'Ορισμός αύτοΰ. Ά ντιμετώ πισις σ. 4765.
Συναθροίσεις: 'Ορισμός σ. 4760. Ά ντιμετώπισις αυτών σ. 4765.
Σύνδεσμος : Άντικομμουνιστικός ’Ασιατικός—Συμμετοχή Ελλάδος σ. 4849.
Συνέδρια : Τό 7ον Διεθνές Συνέδριον Ποινικού Δικαίου σ. 5028. Διεθνή Συνέδρια
Νομικών έν Δονδίνω σ. 5140, 5189, 5239, 5271.
Συνταξιοδοτικά : σ. 5173.
Συντονισμός : Βλ. λ. Διοικητική ’Αγωγή.
Συρροή : (Δίκαιον) ’Επί σωματικών βλαβών σ. 5299.
Σχιζοφρένεια: Πείραμα προκλήσεως σχιζοφρένειας σ. 5111. Τό 7ον έν Άθήναις
σ. 5322.
Σ χολαί : Α ) ’Αστυνομίας Πόλεων: Εΐσιτήριοι έξετάσεις—’Ενάρξεις μαθημάτων—
Όρκωμοσίαι—Κοινωνική ζωή στήν Σχολή κλπ. (Βλέπε εις Γενικόν Εύρετή
ριον λ. Άστυνομικαί Σχαλαί—’Εκπαιδευτικά).
Β ) Άστυνομικαί έν ’Αγγλία σ. 4336, 4337, 4339, 4340, 4391, 4392,
4394.
Σωματεμπορία : ’Ανηλίκων σ. 4751 § 2.
Σωματικαί: Βλάβαι (Δίκαιον) σ. 5295.
Σωτήρχαινας: 'Η άρπαγή τού νεαρού Λουκά Στάμου ύπό τής συμμορίας Σωτήρχαινα σ. 4942.
Σωφρονιστική: Τό πρόβλημα τής Σωφρονιστικής σ. 4273. Κοινωνική άμυνα καί
σύγχρονοι σωφρονιστικαί μέθοδοι σ. 4578.'Η άξία τής Θρησκευτικής άγωγής
εις τήν σωφρονιστικήν μεταχείρισιν σ. 4802.

Τ
Ταίϋλορ : (Κοινωνιολ.) Σύστημα Ταίϋλορ βλ. λ. άπεργίαι.
Τακτ : σ. 4394.
Τετελεσμένον : ’Επί σωματικών βλαβών σ. 5297.

Εύρετήριον Ε ' Τόμου 195;
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Τζίλας Μίλοβαν : (’Αντικομμουνισμός). Ή νέα τάξις σ. 5192.
Τραύματα: Έ ξ έποστρακισμοϋ βολίδων των φορητών πυροβόλων οπλών σ. 4555.
Τροχαία: Εικονογραφημένα: οδηγία: Τροχαίας Κινήσεως, προς τούς οδηγούς
καί πεζούς σ. 4232; 4253, 5276, 4322, 4335, 4348, 4530, 4569, 4570, 4615,
4679, 4705, 4706, 4805, 4806, 4859. Δεκαήμερον Τροχαίας σ. 4398, 4425.
Συγκρούσεις σ. 4477. Προτεραιότης κινήσεως σ. 4568. Αύτοκίνητον, το τρο
μερόν φονικόν δργανον σ. 4521. Έπίδρασις οινοπνεύματος έπί των δυστυχη
μάτων δι’αυτοκινήτων σ. 4622. Τό προσπέρασμα σ. 4704. Σύγκρουσις λεω
φορείων σ. 4758. Βραδυπορία σ. 4805. Σήματα οδηγών σ. 4857. Καταιγίδες
καί κυκλοφορία σ. 5098.
Τυπογραφεΐον : Παράνομον—Άνακάλυψις σ. 4846.
Τύπος : ’Επίδρασις αύτοϋ έπί τής δημοσίας ζωής σ. 5095.

Υ
'Υγιεινή : Άντεγκληματική σ. 4271. Δημοσία—Πρόγαμον ’Ιατρικόν Πιστοποιητικόν σ. 5180.

'Υπηρεσία : ’Ά γγλω ν άστυνομικών σ. 4629. Συνθήκαι εργασίας αύτών σ. 4727.
'Υποβολή : 'Η έπίδρασις της υποβολής εις τάς έγκύους σ. 4230, 4320.'Η υποβολή
προκαλεΐ πληγάς καί τριχόπτωσιν σ. 4382, 4571. 'Η υποβολή θεραπεύει τον
έρωτα σ. 4528, 4571. Ή αυθυποβολή μπορεί νά προξενήση θάνατον—ό κίν
δυνος τών προρρήσεων σ. 4701.
'Υποσυνείδητον: Βλ. λ. ψυχικά φαινόμενα.

Φ
Φαινόμενα : Ψυχικά βλ. λ. ψυχικά φαινόμενα.
Φαινότυπος : Βλ. λ. ευγονική.
Φεστιβάλ : Τό Σ Τ ' Παγκόσμιον κομμουνιστικό φεστιβάλ νεολαίας στη Μόσχα
καί οί σκοποί του σ. 4853.

Φιλελευθερισμός: Φιλελευθερισμός καί κομμουνισμός σ. 5201.
Φ ίλοι : ’Αστυνομίας Βλ. λ. όμιλος.
Φιλομοφυλία : Σημασία—Πρόληψις αύτής σ. 5089.
X

Χαρτονομίσματα : Παραχάραξις αύτών σ. 5207.
Χρηματοκιβώτια: Τρόπος διαρρήξεως αυτών σ. 4631.
Ψ

Ψυχιατρική : Εύγονική καί κληρονομικότης τών ψυχικών νοσημάτων σ. 4363,
4417, 4461. Ή μυστηριώδης χημική ούσία πού προκαλεΐ σχιζοφρένειαν σ.
5111.
Ψυχικά φαινόμενα : ' Η έπίδρασις τής υποβολής εις τάς έγκύους σ. 4230, 4320.
'Η υποβολή προκαλεΐ πληγάς καί τριχόπτωσιν σ. 4382, 4571.'Η θεραπεία τοϋ
έρωτος διά τής ύποβολής σ. 4528, 4571. Νεκροβίωσις τών άναμνήσεων σ. 4619.
Ή αυθυποβολή μπορεί νά προξενήση θάνατον—'Ο κίνδυνος τών προρρήσεων σ.
4701. Ψυχομετρία σ. 4809, 5101. 'Ηφαιστειογενής βράχος διηγείται τήν
ιστορίαν του μέσω μέντιουμ σ. 5143.
Ψ υχολογία : ’Ατομική—ομαδική—όχλου σ. 4761. Ψυχολογικόν πλήθος σ. 4762.
Ψυχομετρία: (Ψυχοφυσιολογία). Τά ψυχομετρικά φαινόμενα σ. 4809. Περιπτώ
σεις ψυχομετρίας σ. 5101.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» μέ τό τεύχος αύτό,
κλείνουν τό 1957, ήτοι τό πέμπτον 'έτος τής έκδόσεώς
τω ν. Τά 24 έκδοθέντα τεύχη τοΰ λήξαντος έτους μετά
του άποστελλομένου ευρετηρίου δέον νά βιβλιοδετηθοΰν
είς ένα τόμον, ό όποιος θά φέρη τον τίτλον «ΤΟΜΟΣ Ε'
έτος 1957».
Τήν βιβλιοδεσίαν έδέχθη νά κάμη με σχετικήν έκπτωσιν ή το ι: δερματόδετον άντί 27 και πανόδετον άντί
17 δραχμών, ό επί τής όδοΰ Θεμιστοκλέους 64β βιβλιο
δέτης Γιατρας Παναγιώτης.
Τηλ. 615-191
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