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Φορτωμένος μέ το δισάκκι τής πείρας στον ώμο, φτωχός πεζοπόρος της ζωής,
ο άνθρωπος, κάθησε άποκαμωμένος σέ μιαν άκρη τής γής. Κι’ έκεΐ άρχισε νά
φυλλομετράη τήν κουρασμένη ζωή του για νάβρη τό δρόμο, τό σωστό δρόμο, πού
θά τον πάη κάπου έκεΐ στο τόπο όπου νοσταλγεί, στον τόπο δπου Οάβρη τη ψυ
χική ξεκούρασι, πού τόσο τοϋ χρειάζεται. Καί πάνω στη συλλογή του αύτη
σκύβοντας, θυμήθηκε τήν περασμένη ζωή του. "Ενας στεναγμός βρήκε άπό τήν
πηγή τής ζωής του κι’ ένα πέπλο πυκνό κάλυψε όλο του τό «Ε ίναι» πού μέ τό
σους κόπους καί τόσες θυσίες έφτειαξε. Τό πέπλο αύτό δεν ήταν άλλο, παρά ή
έλλειψι κάποιου ενδόμυχου, άκαθόριστου καί άνερμήνευτου πόθου. Κάποιου πό
θου, πού χρόνια τώρα γλυκά τοΰ τον έ'λεγε τής ψυχής του ή άρμονία, μά πού αυ
τός δέ μπόρεσε νά τον έρμηνεύση καί νά τον νοιώση. Καί τό ψυχικό σκοτάδι αύ
τό, πού παλεύει χρόνια τώρα νά τό δίωξη άπό κοντά του, στέκεται πάντα μπρος
του απροσπέλαστος βράχος. Στέκεται μπρος του μιά χίμαιρα πού τον γιομίζει ά
γων ία.
’Απάνω σ’ αύτήν του τήν άγωνία ό άνθρωπος, κουρασμένος καί άνήμπορος
γιά κάθέ τι έστρεψε τή συλλογή του στά πλάτη τής γής, προσμένοντας ν’ άκούση
κάποιο μήνυμα πού νά τοΰ δώση αύτοπεποίθησι καί θάρρος. Νά τοΰ δώση τη
χαρά τής ζωής, έτσι δπως τή νοιώθη. Νά τοΰ δώση τήν άλλαγή, πού θά τον κάμη
νά ξεφύγη άπό τής γής τά δεσμά καί νά πετάξη ή σκέψι του ελεύθερη, στής οι
κουμένης τον αιώνιο θρόνο, έκεΐ πού μιά χιλιόστομη άρμονία εδραιώνει τό Βα
σίλειο τής χαράς καί καταργεί , τό Βασίλειο τής λύπης. Αύτής τής λύπης, πού
τήν έστησε Βασίλισσα στη γή ή άκούσια των άνθρώπων κληρονομιά τής κακίας.
Βυθισμένος σ’ αυτές του τις σκέψεις ό άνθρωπος, άκουσε μιάν ούράνια με
λωδία, μία μελωδία πού έρχονταν άπό τοΰ σύμπαντος τά έπέραντα πλάτη. Γλυκςιά μελωδία πού τοΰφερνε τής λυτρώσεως τοΰ κόσμου τό μήνυμα. ’ Ηταν ή άρ
μονία έκείνη ποΰφερνε στον κόσμο τό προμήνυμα τής αγάπης, άπ’ των άγγέλων
τό μελίφθογγο στόμα.
«Δόξα εν ύψίστοις Θεω καί επί γής ειρήνη». Τά ούράνια μήκη φω
τίστηκαν άπ’ τ ’ άνέσπερο φως τής πηγής τής σωτήριας φλόγας.
Τής ώρας εκείνης ή μυσταγωγία, συνάθροισε τούς φτωχούς ποιμένες τής
Βηθλεέμ γύρω άπό τό λίκνο τής σωτηρίας καί τής άπολύτρωσης. Στο λίκνο αύ
τό πού δέν ήταν άλλο, παρά των άλογων μία φάτνη φτωχή, γεμισμένη άπό τ ’
άχυρο τής βαρείας των άνθρώπων μωρίας. Τοΰτο τό σπάργανο έστειλε τήν ώραν έτού-
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Α. Σύφαντου: Των Χριστουγέννων τό μήνυμα

τη, τής άνθρωπότητος ή αίγλη, για νά ζεστάνη τό νήπιο αύτό πού γεννήθηκε κάτω
άπό νόμο, κάτω άπό άνάγκη, για νά έξαγοράση τούς «ύπό νόμον».
Φτωχή καί θλιμμένη άνθρωπότητα! ’Έ τσι πάντα φέρεσαι θλιβερή καί ανήμ
πορη στούς δικούς σου σωτήρες. Μά σ’ αύτό τό μέγιστο των μεγίστων νηπίων,
δέ μπόρεσες, μια ζέστα άπό των δικών σου μεγιστάνων τα πλούτη, παρά των βοδιών σου τό χνώτο ζεστασιά, νά προσφέρης.
Μά θές, άπό ουράνια συγκατάβασι συνάχτηκε τών άγγέλων ή άρμονία, γιά
ν’ άναγγείλη τό περίτρανο τής ένανθρωπήσεως γεγονός.
Χριστός γενναται!! Δοξάστε τή μεγάλη τοϋ Θεού σας άπόφασι. ΤΗλθε στον
κόσμο Αύτός πού τον κόσμο μ’ ένα λόγο Του έφτειασε.
Οί μάγοι, αύτοί οί σοφοί τής ζωής, έτρεξαν, φωτισμένοι πεζοπόροι, γιά
νά προσκυνήσουν τής άφατης άγάπης τό Θαύμα. Καί τό χέρι τους, τρεμάμενο κι’
ανήμπορο άπό τής δικής τους νοήσεως τή σοφή προφητεία, άπόθεσε ευλαβικά
χρυσάφι στο Βασιληά, λιβάνι στον ’Αρχιερέα καί σμύρνα στο Λυτρωτή.
Οί άγραυλοι ποιμένες, πού τοϋ Θεού τή μεγάλη σοφία στή ψυχή τους ζέσται
ναν, στο γλυκό τού άγγέλου τό μήνυμα, έσκυψαν εύλαβικά τό κεφάλι.
Φτωχοί προφήτες τής Βηθλεέμ! Φωτισμένοι διάκονοι τής σωτήριας συγ
κατάβασης! Γοργόφτεροι πήρατε τό δρόμο γιά νά γίνετε μάρτυρες τοϋ μεγάλου τοϋ
κόσμου γεννήματος.
Κι’ έκεΐ στο λίκνο αύτό τό σωστικό, άποθέσατε μιά καρδιά άδολη καί εύγενική πού τή συμβόλιζε τό φτωχό σας δώρο. 'Ένας «άμνός» στον «άμνό» τοϋ
Θεοΰ, πού στον κόσμο κατέβηκε νά σώση τά πλάσματά του.
Βουβή ή πλάση στεκόταν γύρω ! Καί μόνον τών άγγέλων ή ουράνια άρμονία
προσκαλοΰσε τήν πανανθρώπινη ψυχή σέ προσκύνημα. Τήν προσκαλοΰσε, ν’ άποθέση στά πόδια τοϋ νήπιου λυτρωτή, πάσαν τήν βιοτικήν μέριμνάν της.
’Από τότες χρόνια καί χρόνια περνάνε, κι’ έμεΐς, οί μεγάλοι άδύνατοι τής γής,
παίρνουμε κάθε τέτοια νύχτα τό δρόμο τών μάγων καί τών ποιμένων. Αύτό, εί
ναι ένα ελάχιστο τής ψυχής μας καθήκον σ’ ’Εκείνον, τον μεγάλο τό Λυτρωτή.
"Αγια νύχτα τής μεγάλης συγκαταβάσεως! Στείλε λίγη άπό τήν ήρεμη ωραιό
τητά σου στις ψυχές τών άνθρώπων. ’Έ τσι, γιά νά τούς δώση τή δύναμι νά γ ί
νουν πρόβατα τής μεγάλης τοϋ Λυτρωτή Σου, τής στάνης.
Χριστός γενναται!!! ’ Ηχήσατε καλλικέλαδες καμπάνες στά πλάτη τής γής
τό τραγούδι σας. Στείλτε μιά μελωδική πρόσκλησι σ’ όλους τοϋ κόσμου τούς λαούς,
γιά νά στείλουν τήν ψυχή τους ολάκερη στο παγκόσμιο λίκνο τοϋ λυτρωτή. Ν’ άκούσουν τούς χορούς τών άγγέλων καί νά γίνουν νοσταλγικοί έκτελεσταί στο
«Δόξα έν ΰψ ίσ το ις Θεώ καί έπί γης ειρήνη».
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3. —Σ υμπληρω ματικόν Π ρακτικόν ’Ε πιτροπής ’Α στυνομικής ταυτότητας τή ς 16-6-1948.
4.
—’Έ κθεσις ’Α στυνομικού Διευθυντοΰ κ. Ν. ’Α ρχιμανδρίτου σχετικώ ς μέ τ ά δελτία
ταυτότητας νέου τύπου.
❖
* *

3.
Συμπληρωματικόν Πρακτικόν ’Ε πιτροπής’Αστυνομικής ταυτότητος
τής 16-6-1948.
Μετά τό Α' Πρακτικόν τής ’Επιτροπής ’Αστυνομικής ταυτότητος έξεδόθη καί
δεύτερον συμπληρωματικόν τό όποιον παραθέτομεν αΰτούσιον κατωτέρω:
ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ

Έ ν Άθήναις σήμερον την 16-6-1948 ημέραν Τετάρτην καί ώραν 18ην καί
έν τώ Γραφείω τής Δ/νσεως Έγκληματολογικών Υπηρεσιών, συνελθοϋσα εις τε
λικήν συνεδρίασιν ή ’Επιτροπή διά την μελέτην τοϋ προταθέντος συστήματος άνανεώσεως των δελτίων ταυτότητος των πολιτών, άποτελουμένη έκ τών κ.κ. Κ.
Γαρδίκα Καθηγητοϋ Πανεπιστημίου καί Διευθυντοΰ Έγκληματολογικών 'Υπη
ρεσιών, Θεοδ. Λεονταρίτη Ά στυν. Δ/ντοΰ παρά τή Δ/νσει Έγκληματολογικών
'Υπηρεσιών, ’Αγγέλου Έβερτ Ά στυν. Δ/ντοΰ ’Αθηνών, ’Ιωάν. Πανοπούλου Ά στυν.
Δ/ντοΰ παρά τώ Ύπουργείω Δημ. Τάξεως, Ν. Σβωρόνου Διευθυντοΰ τοϋ 'Υπουρ
γείου ’Εθνικής Οικονομίας, Ν. Αρχιμανδρίτου, Ν. Σπυροπούλου, Κ. Τσίπη Α 
στυνόμων Α' τάξεως, καί Ί . Κόντου Λοχαγοΰ Γ.Ε.Σ. άποφαίνεται ώς άκολούθως:
1) Υιοθετεί έν τώ συνόλω του τό προταθέν σύστημα τό περιγραφόμενον εις
την άπό δ ’Οκτωβρίου 1947 έκθεσιν τής δυνάμει τής ΰ π ’άριθ. 2008/111/6/6-3-47
Διαταγής 'Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως συσταθείσης έπί τούτω Ειδικής Επιτρο
πής.
2) Έλήφθησαν ύπ’ οψιν αί έν τή άπό 11-12-1947 έπιστολή τής Βρεττανικής
Αστυνομικής ’Αποστολής έκτεθεΐσαι άπόψεις έν σχέσει μέ τό άνωτέρω σύστημα
έκδόσεως δελτίων ταυτότητος, δπερ έτέθη ΰπ’ οψιν αυτής.
3) Έ ν σχέσει μέ τό ζήτημα τής άποτυπώσεως έπί τοΰ δελτίου ταυτότητος
δακτυλικού άποτυπώματος, μετά μακράν συζήτησιν δέχεται δτι τοϋτο θά διησφάλιζε κατά τρόπον έξαιρετικώς θετικόν τήν γνησιότητα τών δελτίων τούτων. ’Ενα
πόκειται όμως εις τήν Κυβέρνησιν έν δψει τών γενικών συνθηκών έν Έλλάδι καί
τής τυχόν άντιδράσεως, ήτις ήθελεν οπωσδήποτε έκδηλωθή νά έπιβάλη ή δχι τήν
διατύπωσιν ταύτην νομοθετικώς. Πάντως έφ’ δσον δέν κριθή σκόπιμος ή υπο
χρεωτική έπίθεσις τοΰ δακτυλικού άποτυπώματος, θά πρέπει νά θεσπισθή τό προ
αιρετικόν τής τοιαύτης διασφαλίσεως άπό μέρος τών πολιτών, καθόσον ουτω
χωρίς νά δύναται νά διατυπωθή έπίκρισίς τις κατά τής Κυβερνήσεως θά δοθή ευ
καιρία, εις φιλονόμους πολίτας νά χρησιμοποιήσουν δι’ έαυτούς τό στοιχειωδέστερου
άλλά καί άσφαλέστερον δλων στοιχείου τοΰτο, προς διασφάλισιν τών δελτίων ταυ
τότητος αύτών άπό πάσης άποπείρας πλαστότητος.
4) Διά τήν περίπτωσιν άλλαγής μονίμου κατοικίας ή διαμονής, προετάθη
καί έγένετο δεκτόν δπως έπί τή καταθέσει τοΰ παλαιού, έκδίδεται νέον δελτίου
ταυτότητος.
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5) ’Επίσης διά περίπτωσιν θανάτου ή μονίμου αποδημίας προτείνεται νά
καθορισθή, δπως παραδίδωνται τα δελτία ταυτότητος εις τάς άρμοδίας Άστυνομικάς Άρχάς, ύπδ των ύποχρέων προς τοϋτο, ύποχρεοϋνται δέ παραλλήλως τα λη
ξιαρχεία καί αί ύπηρεσίαι διαβατηρίων νά ένημερώνουν τάς υπηρεσίας έκδόσεως
δελτίων ταυτότητος διά τάς άνωτέρω περιπτώσεις.
6) Προετάθη καί έγένετο δεκτόν δπως καί εις πάσαν μεταβολήν τής οικογε
νειακής καταστάσεως (γάμος, γέννησις τέκνων, υίοθέτησις κ .λ .π .) ένημεροϋνται
αί άρμόδιαι ύπηρεσίαι ταυτοτήτων παρά των οικείων ληξιαρχείων.
7) Νά ληφθή νομοθετικώς μέριμνα διά την άπαγόρευσιν πάσης άναγραφής
ή έπισημάνσεως επί των δελτίων ταυτότητος παρ’ ιδιώτου ή οίασδήποτε άρχής
έξ οίασδήποτε αιτίας καί δι’ οίονδήποτε σκοπόν, έπί ποινή άκυρότητος καί έπιβολής άναλόγων κυρώσεων διά τούς, κατά παράβασιν των σχετικών διατάξεων, προβαίνοντας εις τοιαύτην πράξιν.
8) Διά τήν έφαρμογήν τοϋ προτεινομένου συστήματος άπαιτεΐται ή σύστασις ειδικής Κεντρικής 'Υπηρεσίας « ’Αστικής ταυτότητος» ύπαγομένη εις 'Υπουργεΐον Δημοσίας Τάξεως μέ άνάλογον κατάλληλον προσωπικόν λαμβανόμενον έκ
τοϋ 'Υπουργείου Δημ. Τάξεως, άμετάθετον διά μίαν τουλάχιστον πενταετίαν δυνάμενον νά ληφθή καί δι’ άποσπάσεως καί έξ ετέρων Κρατικών 'Υπηρεσιών, μέ προϊ
στάμενον άνώτερον ’Αξιωματικόν τής ’Αστυνομίας Πόλεων.
9) Προ πάσης δμως ένάρξεως έφαρμογής τοϋ συστήματος τούτου άπαιτεΐται ή έξεύρεσις έπαρκοΰς χώρου, καί καταλλήλων επίπλων (μετάλλινων άρχειοθηκών, τραπεζών κ .λ .π .). Κατά προτίμησιν καί διά λόγους τεχνικούς, έλέγχου
κ.λ.π., ένδείκνυται, δπως ή ύπηρεσία αύτη στεγασθή εις τό αύτό οίκημα μέ την
Διεύθυνσιν Έγκληματολογικών 'Υπηρεσιών.
10) Δέον νά προβλεφθή σύστασις τριμελούς επιτροπής γενικής έπιβλέψεως
έφαρμογής τοϋ νέου συστήματος έκδόσεως ταυτοτήτων μέ έξουσιοδότησιν συστάσεως ύποεπιτροπών, έφ’ δσον παρίσταται άνάγκη, διά την έπί μέρους έπίβλεψιν
καί παρακολούθησιν τμημάτων τής δλης έργασίας.
11) Διάθεσις τοϋ άναγκαιοϋντος χρηματικού ποσοΰ διά τήν προμήθειαν έπίπλων, χάρτου κ.λ.π. άπαραιτήτων διά τήν έκδοσιν τών νέων δελτίων ταυτότητος
καί λειτουργίαν τής ειδικής ύπηρεσίας « ’Αστικής ταυτότητος».
Εις περίπτωσιν καθ’ ήν ύπό τοϋ 'Υπουργείου Οικονομικών καθίσταται δύ
σκολος ή έξεύρεσις άναλόγου πιστώσεως, ήτις άλλως τε θέλει έξοφληθή διά τής έκ
δόσεως τών δελτίων, εΐσπράξεως άναλόγου ποσοΰ, εις δ ήθελον διατιμηθή ταΰτα συνιστάται ή άνάληψις τής τοιαύτης χρηματοδοτήσεως κατ’ άναλογίαν ύπό τών Τα
μείων ’Ενσήμου τής ’Αστυνομίας Πόλεων καί ’Αρωγής 'Οπλιτών Χωροφυλακής.
12) Δέον νά καθορισθή, δτι τά ειδικά δελτία ταυτότητος τά έκδιδόμενα διά
τούς μονίμους άξιωματικούς καί ύπαξιωματικούς τών ένοπλων δυνάμεων καί τούς
άνδρας τών Σωμάτων ’Ασφαλείας έ'χουν πλήρη ίσχύν καί δέν άπαιτεΐται δι’ αύτούς εκδοσις δελτίων ταυτότητος πολιτών.
13) Ή έφαρμογή τοϋ νέου συστήματος έκδόσεως δελτίων ταυτότητος καθι
στά έπιβεβλημένην τήν συμπλήρωσιν ή άντικατάστασιν τοϋ ίσχύοντος Νόμου ύπ’
άριθ. 87 τής 9-1-1945 ώς έτροποποιήθη διά τοϋ Νόμου 550/1945 «περί ύποχρεωτικοΰ έφοδιασμοΰ, διά δελτίων ταυτότητος τών πολιτών» εις τρόπον ώστε
νά προβληφθοΰν καί νομιμοποιηθούν άπασαι αί προβλεπόμεναι κατά τ’ άνωτέρω
περιπτώσεις.

4.
’Έκθεσις ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ κ . Ν. ’Αρχιμανδρίτου σχετικ ώ ς μέ τά δελτία ταυτότητος νέου τ ύ π ο υ .
Δυστυχώς καίτοι, δπως προκύπτη άπό τό άνωτέρω πρακτικόν, τό ζήτημα τοϋ
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εφοδιασμού των πολιτών διά δελτίων ταυτότητας νέου τύπου έμελετήθη λεπτομε
ρώς, άπό το έτος 1947 μέχρι τοϋ έτους 1950, ούδεμία πρόοδος έσημειώθη.
Κατά το έτος τούτο έξεδόθη ή ΰπ’ άριθ. 7099/111/6 άπό 17-8-1950 Δ/γή
τοϋ 'Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως προς τον ’Αστυνομικόν Διευθυντήν κ. Ν. ’Αρ
χιμανδρίτην δι’ ής διετάσσετο νά ύποβάλη έκθεσιν περί εφοδιασμού των πολιτών διά
δελτίου ταυτότητος νέου τύπου. Ή έκθεσις φέρουσα ημερομηνίαν 11 ’Οκτωβρίου
1950 υπεβλήθη εις τό Άργηγεϊον ’Αστυνομίας Πόλεων δι’ ύπ’ άριθ. 703/25/3
άπό 12-10-1950 εγγράφου τής Διευθύνσεως Έγκληματολογικών 'Υπηρεσιών καί
έχει ώς έξης:
ΕΚΘΕΣΙΣ
’Αστυνομικού Δ/ντοΰ Β' κ. Ν. ’Αρχιμανδρίτου «περί δελτίων ταυτότητος».
Κατόπιν τής ύπ’ άριθ. 7099/111/6 άπό 17-8-50 Δ/γής 'Υπουργείου Δημ.
Τάξεως καί βάσει τών πορισμάτων τής ύπό την προεδρίαν τού Ά στυν. Διευθυντοΰ
Α' κ. Λεονταρίτη Θεοδώρου ειδικής ’Επιτροπής, ώς έξετέθησαν εις σχετικά πρα
κτικά ύποβληθέντα τώ 'Υπουργείω Δημ. Τάξεως δι’ ύπ’ άριθ. Ε. 175 Φ. 21/3 τής
6-10-1947 καί Ε. 336 Φ. 26/4 τής 30-6-48 άναφοράς τής Δ.Ε.Υ. έκτίθημι τ’ άκόλουθα :
I. ’Α νάγκη έκδόσεως νέων δελτίω ν ταυτότητος.
Τά έν ρήσει δελτία ταυτότητος τών πολιτών έλαχίστας παρέχουσιν έγγυήσεις
προστασίας άπό πλαστογραφιών καί ένεκα τούτου παρίσταται άμεσος άνάγκη έκ,δόσεως νέων δελτίων ταυτότητος, τά όποια νά παρέχουν πλήρη άσφάλειαν άπ ό π άσης πλευράς καί κατά συνέπειαν έξυπηρέτησιν καί τών κατόχων καί τοϋ Κράτους.
Τό μελετηθέν καί προταθέν σύστημα έχει τά προσόντα αύτά καί θά πρέπει νά έπιδιωχθή ή άμεσος εφαρμογή του.
II. Σχέδιον νέων δελτίω ν ταυτότητος.
Τά νέα δελτία ταυτότητος θά εκτυπωθούν διά τής ύπηρεσίας έκδόσεως χαρ
τονομίσματος τής Τραπέζης Ελλάδος, έπί ειδικού χάρτου, εί δυνατόν μετά συρματίνου άσφαλιστικοΰ νήματος καί μέ άναλόγους φωτοσκιάσεις. Έπισυνάπτομεν ύπόδειγμα (έφ’ άπλοΰ χάρτου) καταρτισθέν ύπό τοϋ ’Αστυνόμου Α' κ. Κ. Τσίπη ούτινος
τάς ένδείξεις εύρίσκομεν έπαρκεΐς. Τό δελτίον τούτο έγκλειόμενον εις θήκην ζελατίνης καί άσφαλιζόμενον διά δύο πορπών τιθεμένων έπί τής φωτογραφίας καθίσταται
άπρόσβλητον άπό πάσης άποπείρας πλαστογραφήσεως ή άντικαταστάσεως φωτο
γραφίας κλπ.
III. Μηχανισμός έκδόσεως δελτίω ν ταυτότητος.
Ό μηχανισμός έκδόσεως τών νέων δελτίων ταυτότητος προβλέπεται ώς άκολούθως :
• Θά συσταθή παρά τη Δ/νσει Έγκληματολογικών 'Υπηρεσιών, Τμήμα άστικής
ταυτότητος, μέ προϊστάμενον ’Αστυνομικόν Διευθυντήν, τό όποιον θά τηρή γενικά
άρχεΐα καί θά διαχειρίζεται τά έντυπα δελτία ταυτότητος, άτινα θά είναι ήριθμημένα κατ’ αϋξοντα άριθμόν. Τά δελτία ταϋτα μετά τών άντιστοίχων τριπλοτύπων αιτή
σεων θ’ άποστέλη άναλόγως τοϋ άριθμοΰ τών κατοίκων είς τάς Άστυνομικάς Διευ
θύνσεις καί Διοικήσεις ’Αστυνομίας Πόλεων καί Χωροφυλακής παρά τών οποίων
θά γίνεται ή έκδοσις τών δελτίων. ’ Επισυνάπτω ύπόδειγμα τριπλοτίιπου αίτήσεως
καταρτισθέν ύπό τοϋ ’Αστυνόμου Α' κ.· Κ. Τσίπη είδικώς άσχοληθέντος. Έ κ τών
αιτήσεων τούτων, αΐτινες ώς έλέχθη θά φέρουν τον ίδιον άριθμόν μέ τό άντίστοιχον
δελτίον ταυτότητος ή μία θά παραμένη είς τό γραφεΐον τής έκδούσης ’Αστυνομικής
’Αρχής, ή δευτέρα είς τό Γραφεΐον τής Διοικήσεως Χωροφυλακής ή ’Αστυνομικής
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Διευθύνσεως καί ή τρίτη θά ύποβάλληται εις το Κεντρικόν Γραφεΐον άστικής ταυτότητος, όπου θά καταχωρεΐται εις τά σχετικά βιβλία καί θά αρχειοθετείται. Αί λεπτομέρειαι θέλουν φυσικά, καθορισθή δι’ ειδικής λεπτομερούς εγκυκλίου Διαταγής.
ΙΥ. Προεργασίαι εφαρμογής νέου δελτίου ταυτότητος.
Τό νέον δελτίον ταυτότητος, ώς λεπτομερώς έμελετήθη καί προβλέπεται ύπό
τής προς τοϋτο συσταθείσης ' Επιτροπής δεν είναι δυνατόν νά έφαρμοσθή άν δεν γίνη
ή σχετική προεργασία καί προμήθεια των άναγκαιούντων υλικών. Ή προεργασία
αΰτη συνίσταται εις τά άκόλουθα :
1) Δέον νά έκδοθή άπόφασις τοϋ κ. 'Υπουργού Δημ. Τάξεως δι’ ής θά συνιστάται κεντρικόν Γραφεΐον άστικής ταυτότητος παρά τή Δ.Ε.Τ. Εις τό γραφεΐον
τοϋτο θά τοποθετηθή εις ’Αστυνομικός Διευθυντής ώς προϊστάμενος καί προσωπικόν
έξ ένός ’Αστυνόμου ή 'Υπαστυνόμου ώς διαχειριστοϋ τών δελτίων καί τοϋ ύλικοΰ μετά
8-10 άστυφυλάκων καί χωροφυλάκων καί άλλων διοικητικών υπαλλήλων διά τήν
τήρησιν τών βιβλίων τών διά καρτελών άρχείων, καθώς καί διά τήν άλληλογραφίαν.
2) Δέον νά έξευρεθή ό άπαιτούμενος χώρος διά τήν έγκατάστασιν τοϋ Γραφείου
τούτου. Ό χώρος ούτος προβλέπεται εις : α) πέντε δωμάτια διαστάσεων 5 x 5 διά
τήν τοποθέτησιν άρχειοθηκών διά καρτέλας περί ών κατωτέρω. ’Εάν αί άρχειοθήκαι
τοποθετηθοϋν υπάλληλοι, τότε άπαιτοϋνται τρία δωμάτια τών αύτών διαστάσεων
καί άριθμός τις ειδικών κλιμάκων ή άναβάθρων, β) έν δωμάτιον άναλόγων διαστάσεων
διά τό λοιπόν άρχεΐον προσωπικοΰ καί διά τά βιβλία καταχωρήσεως δελτίων ταυτό
τητος καί γ ) έν δωμάτιον διά τό γραφεΐον τοϋ Διευθυντοΰ τής 'Υπηρεσίας καί τοϋ
διαχειριστοϋ τών δελτίων ταυτότητος. ’Ή τοι έν συνόλω άπαιτεΐται χώρος πέντε
μεγάλων δωματίων τουλάχιστον. Φυσικόν, ότι, έφ’ όσον δεν ύφίσταται χώρος ήδη
είς τό οίκημα τής Δ.Ε.Υ. θά πρέπει νά ένοικιασθή έτερον οίκημα ώς παράρτημα
τής Δ.Ε.Υ. ή νά παραχωρηθή τοιοΰτος χώρος είς άλλο δημόσιον οίκημα.
’Άνευ τής έξευρέσεως τοϋ χώρου τούτου είναι αδύνατον νά λειτουργήση ό μη
χανισμός τής έκδόσεως νέων δελτίων ταυτότητος.
3) Δέον νά κατασκευασθοΰν 200 άρχειοθήκαι διά καρτέλας διαστάσεων έκάστη
υψους 1,40, πλάτους 0,50, βάθους 0,60 μέ 21 συρτάρια. Κάθε τοιαύτη άρχειοθήκη
θά δύναται νά περιλάβη 31.500 καρτέλας, ήτοι 1.500 είς έκαστον συρτάριον. Ό λαι αί
άρχειοθήκαι θά δύνανται νά περιλάβουν 6.300.000 καρτέλας, όσα ύπολογίζονται
ότι θά είναι τά νέα δελτία ταυτότητος δι’ ολόκληρον τήν Ελλάδα.
’Επίσης δέον νά κατασκευασθοΰν δύο έτεραι άρχειοθήκαι διά τά βιβλία ταυτό
τητος καί τό γενικόν άρχεΐον καί μία άσφαλής, τύπου χρηματοκιβωτίου, διά τά έντυπα
δελτίων ταυτοτήτων.
’Εκτός τούτων άπαιτοϋνται τρία γραφεία διά τον προϊστάμενον καί τό προσω
πικόν τής υπηρεσίας αύτής.
4) Δέον νά γίνη ή σχεδίασις καί έκτύπωσις: α) τών δελτίων ταυτότητος νέου
τύπου καί β) τών τριπλοτύπων αιτήσεων χορηγήσεως ταυτοτήτων. Ή τελική έπεξεργασία τών σχεδίων δέον ν’ άνατεθή είς τριμελή ’Επιτροπήν άστυνομικών καί ει
δικών τεχνικών τής Τραπέζης Ελλάδος.
5) Δέον νά γίνη προμήθεια 7.000.000 θηκών έκ ζελατίνης ή άλλης διαφανούς
ούσίας ίνα τό δελτίον περικλείεται προ τής παραδόσεως είς τον κάτοχον.
6) Δέον νά γίνη προμήθεια τών ειδικών εργαλείων τοποθετήσεως πόρπης
ομοιομόρφου δι’ όλας τάς υπηρεσίας, αίτινες θά δικαιούνται έκδόσεως νέων ταυτο
τήτων, καθώς καί άναλόγου ποσότητος ομοιομόρφων πορπών (καψυλίων) δι’ ών
θά έφοδιασθοϋν αί 'Υπηρεσίαι. 'Έν τοιοϋτον έργαλεΐον κατέχει ό ’ Αστυνόμος Α' κ.
Τ σίπης.
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7)
Δέον νά έκδοθή άπόφασις τοΰ 'Υπουργείου Δημ. Τάξεως διά την καθιέρωσιν έπιθέσεως των δακτυλικών αποτυπωμάτων επί της αίτήσεως καί επί τοΰ νέου
δελτίου ταυτότητος ύπό τοΰ αίτοΰντος τήν εκδοσιν τοιαύτης, συμφώνως προς τό άρθρον 3 τοΰ Ν. 87/1945 «περί ύποχρεωτικοΰ έφοδιασμοΰ διά δελτίων ταυτότητος».
Αί άνωτέρω προϋποθέσεις καί ένέργειαι κρίνονται άπαραίτητοι καί άποτελοΰν
τήν προεργασίαν άνευ της πραγματοποιήσεως των οποίων καθίσταται άνέφικτος
ή εφαρμογή τοΰ προρηθέντος συστήματος έκδόσεως δελτίων ταυτότητος νέου τύπου.
Υ . Δ απάναι.
Έπροτάθη όπως αί δαπάναι έφαρμογής τοΰ συστήματος έκδόσεως δελτίων
ταυτότητος νέου τύπου έφ’ όσον δέν θά είναι είς θέσιν νά χορηγήση τό Κράτος έκ
τοΰ προϋπολογισμού του, διαθέσουν τά Ταμεία ’Αστυνομίας καί Χωροφυλακής,
διασφαλιζομένης της είσπράξεως των ποσών έκ της διαθέσεως αύτών έπί πληρωμή
είς τούς έφοδιαζομένους δι’ αύτών πολίτας.
Φρονώ ότι ή εφαρμογή τοΰ νέου συστήματος τουτότητος δέον νά γίνη άτελώς,
ίνα μή τό μέτρον τοΰτο Θεωρηθή έπαχθές διά τούς πτωχούς βιοπαλαιστάς, ή δαπάνη
δέ νά καταβληθή έξ ολοκλήρου ύπό τοΰ Κράτους. Νά καθορισθή όμως ότι διά τυχόν
υπαίτιον άπωλείας ή καταστροφής τοΰ δελτίου τούτου θά καταβάλληται χαρτόσημου
50.000 δραχμών προς εκδοσιν νέου δελτίου.
’Αθήνα', τ ή 11 ’Ο κτώ βριον 1950
*0 Ά στνν. Διευθυντής Β'
Ν. ’Α ρχιμανδρίτης
(Σ υνεχίζετα ι)

Τά “ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΑ

ΧΡΟΝΙΚΑ,, εύχονται

εις τούς συνδρομητάς των Καλά

Χρι

στούγεννα καί εύτυχές τό άνατέλλον
Νέον ’Έτος 195?

ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Κ Α Ι ΚΟΙΝΟΥ

Π ΡΟΣΩΠ 1ΚΟΤΗΣ
------------

To'j Ακαδημαϊκού κ. Σ. ΜΕΛΑ

------------

Κ ύριε Λιενθνντά,
Εις τό τεύχος 123 τού περιοδικού εδημοσιεύθη επιστολή τού άστνφ ύλακος Γ ερασίμου Β ουτσινά σχετική με τάς περιπτώ σεις διαφόρων πολιτώ ν
οι όπ οιοι ανέπτυξαν εξαιρετικήν άοτυνομικήν οξυδέρκειαν και συνετέλεσαν
εις τήν άνακάλυψιν σοβαρών αδικημάτω ν ή τήν πρόληψιν έκνόμων τιράξεων.
"Οταν τή διάβασα μοϋ ήρθε στο νοϋ ένα χρονογράφημα που είχε γράφει
ό ’Α καδημαϊκός και γνω στός σνγγραφεύς κ. Σπόρος Μελάς, εις τήν «’Ε στίαν»
εξ αφορμής τού εγκλήματος τού Χημείου, τό όποιον διεπράχθη τό 1955 και
τό όποιον συνεκλάνισε τότε τήν κοινήν γνώμην.
Ά νεϋρον τό χρονογράφημα αυτό εις τήν «’Ε στίαν» τής 19)12)1955 και
σάς τό στέλνω. "Αν κρίνετε σκόπιμον τό δημοσιεύετε. Με τή γνω στή του
τέχνη στο λόγο ό κ. Μελάς μάς φανερώνει τή δύναμη τής παρατηρήσεω ς άφ’
ένός και τής εξαιρετικής διαισθήσεω ς άφ’ ετέρου, τήν όποιαν έχουν ώ ρισμένα
άτομα, τά όπ οια χρήσιμον άατυνομικώ ς θά ήτο νά ένθαρρύνωμεν.
Π αραθέτω τό χρονογράφημα ώς έχει.
Μετά σεβασμού
ΚΩΝ. Ε. ΤΟΥΖΕΝΗΣ

«Ό Δράκος» ό ήρως τοϋ δράματος του Κρατικού Χημείου, βρήκε μια φοβερή,
αμείλικτη καί άδυσώπητη διώκτρια—τήν κ. Καμπάνη. Αύθορμήτως κι’ έθελοντικώς
έκαμε τον άστυφύλακα, τον ’Ανακριτή, τον μυστικό ’Αστυνόμο, για νά πάη στο δικαστήριον καί νά έπαναλαμβάνη μ’ άκλόνητη έπιμονή.
•—Αύτός είναι ό δολοφόνος. Δέν έχω τήν παραμικρή άμφιβολία.
Καί σ’ όλες τις έρωτήσεις πού|τής έκαμαν δικασταί, συνήγοροι, κατηγορούμενοι,
είχε διαρκώς έτοιμη τήν άπάντησι, άμεση, διαυγέστατη, κατηγορηματική. Καί κανέ
να κόμπιασμα, κανένας δισταγμός. Καί κάμμιά άπομάκρυνσις άπ’ όσα είχε καταθέσει
άρχικώς. Σταθερότης άδιατάρακτη, άκρίβεια εκπληκτική, μνήμη άπέραντη.
-—’Όχι επτά μήνες, έπτά χρόνια νά περάσουν, τίποτε δέν θά ξεχάσω άπ’ όσα
εΐδα.
Έκτος άπό τον φόνο εϊδε τά πάντα καί γνωρίζει τά πάντα. Καί τά ιστορεί,
μ’ ένα πλήθος λεπτομέρειες, ζωντανές, καταπειστικές, άδιάσειστες. ’Από τήν άρχή
(όχι τής δίκης, άλλά ολοκλήρου τής ύποθέσεως) ό κατηγορούμενος έχει σαστίσει
μ’ αυτόν τον διωγμόν. Μόλις πρωτοφυλακίσθηκε, τής έστειλε ένα γράμμα πού τής
έλεγε. Μά τί κακό σας έκαμα, έπί τέλους, πού μέ κατατρέχετε μέ τόσο πάθος;..
Νεοελληνική παρεξήγησις!.. Κανένα πάθος! Σ’ όλη τή διάρκεια τής μαρτυρίας
της στάθηκε γαλήνια καί άξιοπρεπής, σάν νά έξετέλει λειτούργημα. Περιποιήθηκε
τον έαυτό της, κτενίσθηκε κομψά, έντύθηκε μέ τό καλό της φόρεμα, έφτειαξε τό πρό
σωπό της κι’ έπήγε νά μείνη όρθια έπί τέσσαρες ώρες άπέναντι στήν δικαστική έδρα,
ν’ άφηγήται καί ν’ άπαντα στις ερωτήσεις.
Ποιο πάθος έναντίον τοϋ κατηγορουμένου, ένός άγνώστου καί άσχέτου προς
αύτήν, μπορεί νά έξηγήση αύτά όλα; Είναι αστείο καί νά φαντασθή κανείς. Μόνον
ή αφιλοκερδής ήδονή τής έκδηλώσεως καί τής ίκανοποιήσεως ένός ταλέντου μπορούν
νά δώσουν μιά εξήγηση. Ή μάρτυς αύτή είναι ένα φυσικό καί άκαλλιέργητο, άλλ’ α
ναμφισβήτητο, ταλέντο ντετέκτιβ. Κάποια στιγμή, ένας άπό τούς συνέδρους τήν
παίρνει γιά θϋμα βιβλίων.
—Διαβάζετε—τήν έρωτα— άστυνομικά μυθιστορήματα;
Τό αποκρούει μ’ άγανάκτησι :
—Καί νά ήθελα... δέν θά μπορούσα. Τά γράμματά μου είναι λίγα!

Προσωπικότης
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Είναι ταλέντο πηγαΐον. Το έγκλημα του Χημείου ήταν μοναδική ευκαιρία ν’
άσκήση το ταλέντο της μ’ δλη την πρωθόρμητη θερμότητα. Τό άρπαξε οχι συνειδητά
παρά χωρίς νά τό νοιώθη καί τράβηξε μπροστά. Πιθανόν νά είχε δίκαιο, πιθανόν νά
έπλανήθη. ΓΙόσοι ντετέκτιβ δεν την έχουν πάθει άσχημα καί σέ υποθέσεις σπουδαίες.
’Αλλά ή φύσις της ένεργείας της καί ή σκέψις της είναι... αστυνομικές.
'Η περιέργειά της δεν είναι ή συνηθισμένη γυναικεία περιέργεια. Είναι ώπλισμένη μ’ ένα τρομερό μάτι γεννημένου άστυνομικοϋ. ’Από τό παράθυρο του σπιτιού
της παρατηρεί στήν ταράτσα του Χημείου—άπόστασις οκτώ μέτρων καί νύχτα—
μιά ουλή στήν πλάτη του κατηγορουμένου. Καί συγκρατεϊ αυτή τή λεπτομέρεια...
Καί τον γυμνώνει στο δικαστήριον, γιά νά τήν δείξη στους έκπληκτους δικαστάς!
Πολλοί τήν έχουν περάσει γιά μυθομανή. ’Αλλά κάτι τέτοια διαψεύδουν τήν άντίληψί
τους.
Αυτή παρατηρεί καί τό ξέρει δτι τό μάτι της κόβει. Τό αστυνομικό της ταλέντο
φανερώνεται άπό τή πρώτη στιγμή πού άκουσε δπως ίσχυρίσθη, τις κραυγές τοϋ πόνου
τοϋ θύματος, δταν τό έκτυποϋσαν. Δεν κλείνει μάτι. Τό παράθυρό της γίνεται παρα
τηρητήριο. Βλέπει τον γυμνόν άνδρα στήν ταράτσα, υποθέτει αμέσως δτι θέλει νά
πλύνη τά αίματα τοϋ έγκλήματος. Παρατηρεί τον τρόπο πού έχει δέσει τήν πετσέτα
στή μέση του. Καί συγκρατεϊ αύτή τή λεπτομέρεια. Κι’ ένώ ή πρώτη άστυνομική
καί ιατροδικαστική έκδοχή είναι δτι δεν πρόκειται περί έγκλήματος άλλά περί πτώ 
σεως τοϋ θύματος άπό τή σκάλα, δταν τό Χημεΐον έπήρε φωτιά αύτή έπιμένει στήν
άποψη τοϋ έγκλήματος καί έξακολουθεΐ τήν έρευναν της. ’Επειδή καί άλλοτε συγγενείς
τοϋ θύματος είχαν μείνει κατά καιρούς στο Χημεΐον στο διαμέρισμα τοϋ σκοτωμένου,
έρωτα τή γυναίκα του πώς κρατούσε ό καθένας τήν πετσέτα, δταν έπήγαιναν νά
πλυθούν καί πώς ό Δράκος. Κι’ δταν ή χήρα τής λέει, δτι αύτός τήν έζωνε στή μέση
του έφώναξε!
—Αύτός είναι ό δολοφόνος!..
"Εκαμε κάτι άλλο, πού μόνον ένας ’Αστυνόμος, σάν αύτόν τοϋ Ρασκόλνικωφ
στο « ’Έγκλημα καί Τιμωρία» τοϋ Ντοστογιέφσκυ είχε κάμει. Έκάλεσε τον Δράκο
στο σπίτι της νά τον ξεψαχνίση. Τον έβαλε νά διαβάση έφημερίδες, πού έγραφαν γιά
τό έγκλημα, τοϋ έδειξε τά γοβάκια της ματωμένα, γιά νά ϊδή τις ψυχικές άντιδράσεις
του. Καί τις άνέφερε μέ κάθε λεπτομέρεια στο δικαστήριο. 'Ένα ταλέντο εΰρήκε τήν
ευκαιρία νά φανερωθή καί νά χρησιμοποιηθή. Μιά φυσική άστυνομική προσωπικότης
άνεκαλύφθη κρυμμένη τόσον καιρό στά φουστάνια μιας νοικοκυράς. Κάποιος είπε
νά τήν προσλάβουν στήν ’Αστυνομία Πόλεων. 'Υπερθεματίζω. ΓΙρό τοϋ πολέμου ή
Βαρσοβία είχε διευθύντρια τής ’Αστυνομίας μιά κυρία Ελληνικής καταγωγής: Τήν
Στανισλάβα Παλαιολόγου. Καί δεν έπαιξε διόλου άσχημα τό ρόλο της.
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ΤΟ ΑΤΟΜΟΝ ΜΕΣΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑΝ
- ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΣ 'ϊπ ό Δοκίμου 'Υπαστυνόμου

------------------------------- κ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ Μ ΙΧΑΛΑΚΗ -------------------------------------'Η φύσις της υπηρεσίας μου μέ έφερε μιά μέρα, στο Γραφείο τοΰ Διευθυντοΰ
μιας άνθούσης βιομηχανίας. ’Άθελά μου έρριξα τό βλέμμα μου σέ ένα άπόκομμα μιας
επαγγελματικής έφημερίδος, τό όποιον εϊχε τοποθετηθή μερίμνη του φιλοπροόδου
Διευθυντοΰ της Έπιχειρήσεως εις εμφανές σημεϊον του Γραφείου του. Τό άπόκομμα
έφερεν τόν τίτλον: «ΤΟ ΑΤΟΜΟΝ ΜΕΣΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ. ΤΙ ΕΙΝΑΙ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΣ». Ποιας έφημερίδος άπόκομμα είναι, δεν μπόρεσα δυστυχώς
να πληροφορηθώ, παρά τάς προσπάθειας μου. ’Αξίζει όμως—κατά την ταπεινή μου
γνώμη—νά μεταφέρουμε τό περιεχόμενόν του ώς έχει είς τάς στήλας τοΰ περιο
δικού μας, δι’ δν , σκοπόν καί έλάβομεν άντίγραφον τούτου :
Τά 12 βασικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητος σύμφωνα μέ τό συμπέ
ρασμα των ερευνών, είναι τά έξης:
1) ’Επιβολή : Είναι ό συνδυασμός προσωπικών καί σωματικών άρετών
πού επηρεάζουν εύνοϊκά έκείνους μέ τούς όποιους έρχεται κανείς σ’ έπαφή. Στις
άρετές αυτές περιλαμβάνονται τό παρουσιαστικό, ή δραστηριότης, οί τρόποι καί ή
αυτοκυριαρχία.
2) Πρωτοβουλία : Είναι ένας συνδυασμός, πρωτοτυπίας, άποφασιστικότητος, επιμονής καί ένθουσιασμοϋ. Σημαίνει νά έχουμε ιδέες καί νά τις πραγματο
ποιούμε.
3) Ά κ ερ α ιό τη ς: Συνεπάγεται άκρίβειαν καί ευσυνειδησίαν στην έκτέλεσιν
τοΰ καθήκοντος. ’Απαιτεί νά μη δεχόμαστε τό κάθε τί χωρίς έλεγχο- καί προϋποθέτει
ότι μπορεί νά είμαστε άξιοι έμπιστοσύνης όταν άναλαμβάνουμε κάτι.
4) Παρατηρητικότης : Συνεπάγεται καί μνήμη καί άντίληψιν. Είναι ή
ίκανότης νά βλέπουμε καί νά θυμόμαστε λεπτομέρειες, μιας είκόνος πού τήν κοιτά
ξαμε ώρισμένο χρονικό διάστημα.
5) Σ υγκέντρ ω σ ις: Είναι ή ίκανότης νά παραμερίζουμε άλλα προβλήματα
καί νά συγκεντρώνουμε τήν προσοχή μας στο συγκεκριμένο έργο πού μας άπασχολεΐ.
6) Δημιουργική φ α ντα σ ία : Είναι ή ίκανότης νά χρησιμοποιούμε τις γνώ 
σεις καί τήν πείρα μας γιά τή λύσι νέων προβλημάτων. Είναι ή ίκανότης νά
βλέπουμε τήν σχέσι άνάμεσα σέ αυτά πού ξέρουμε ήδη καί στις νέες καταστάσεις
πού είναι η βάσι της πρωτοτυπίας.
7) Ά π ο φ α σ ισ τ ικ ό τ η ς: Συνεπάγεται ταχύτητα άντιλήψεως, τήν ικανότητα
νά συλλαμβάνουμε καλά μιά κατάστασι καί νά φθάνουμε σέ συμπέρασμα καί τήν ικα
νότητα νά εγκαταλείπουμε ένα πρόβλημα καί νά προχωρούμε στο επόμενο, όταν
άποφασίζουμε ποιά γραμμή ένεργείας θά άκολουθήσουμε.
8) Προσαρμοστικότης : Είναι ή έμφυτη ίκανότης νά προσαρμοζόμαστε εύ
κολα καί γρήγορα σέ νέα προβλήματα, ίκανότης πού συνεπάγεται διανοητική ζωηρό
τητα καί γρήγορη σκέψι καί ευκολία στήν άλλαγή τοΰ διανοητικού πλαισίου.
9) Η γεσία: Είναι ή ίκανότης νά πείθουμε τούς άλλους νά κάνουν αύτό πού
θέλουμε, νά έπιτυγχάνουμε άποτελέσματα άπό τούς άνθρώπους μάλλον παρά άπό
τά εργαλεία καί τις μηχανές.
10) ’ Οργανωτική ίκανότης: Είναι ή ίκανότης νά βλέπουμε τά στοιχεία
ενός προβλήματος καί νά τά κρατούμε στή σωστή σχέσι τους καί νά έχουμε έπινοητικότητα στήν κατάστρωσι τών μεθόδων γιά τήν λύσι τους.
11) Έ κ φ ρ α στικ ό τη ς: Είναι ή ίκανότης νά σκεπτόμαστε μέ σαφήνεια καί
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Ρ Ε Τ Ζ Α Ι Ο Ι
• Η ΛΗΣΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ·
- ΠΩΣ ΑΝΕΚΑΛΥΦ ΘΗΣΑΝ ΚΑΙ ΠΩΣ ΣΥΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ
ΥΠΟ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝ ΟΜ ΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ------------------ 'Υπό του Ύπαστυνόμου Α' χ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΟΥΖΟΥ -------------------(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)
β.—Έ ξιχνίαοις τοϋ εγκλήματος—Σ νλληφις δραστών—Έ ξαφάνισις τω ν Ρ ετζαίων.
ΠΕΡΙΛΗΤΕΙΣ

*

*

*

6. Έ ξιχ νία σις τοϋ εγκλήματος—Σ ύλλη ψ ις δραστών—Έ ξα φ ά νισ ις τω ν
Ρ ετζα ίω ν.
"Οπως άναφέραμε στο προηγούμενο τεύχος άφού ούδέν ίχνος ή άλλο στοι
χείο περισυνελέγη άπο τον τόπο τού εγκλήματος, τό όποιο θά μπορούσε κατάλλη
λα εκμεταλλευόμενο άπο τούς ειδικούς να όδηγήση σύντομα σέ αίσιο αποτέλεσμα,
ή άνάκρισις περιωρίστηκε στην έξέτασι των χωρικών μέ τά γεγονότα πού έμεσολάβησαν.
Τό σπουδαιότερον πού διαβλέπει κανείς, είναι δτι άπο την πρώτη στιγμή
άνεμίχθησαν στην ύπόθεσι αύτή πρόσωπα τά όποια δεν είχαν άρμοδιότητα, καί
τά όποια άντί νά προσφέρουν υπηρεσίαν άπεναντίας έζημίωσαν τόσον ώστε οι
κυρίως άρμόδιοι επί τής άνακρίσεως καί έξιχνιάσεως νά ταλαπωρηθοΰν επί πολλές
ήμερες.
Γιά την σύγχυσι πού έπεκράτησε άπο τις πιο πάνω ενέργειες πού είχαν ώς
αποτέλεσμα νά συσκοτίσουν περισσότερο τήν ύπόθεσι καί συγκεκριμένα γιά τήν άμέλεια των υπευθύνων, πού δεν πέρασε άπαρατήρητη, έπεβλήθησαν ποινές, άντικαταστάσεις καί άλλα μέτρα έναντίον των, πού όπως γράφη όμως καί ό κ. Παπαδημητρίου στο βιβλίο του δέν ήσαν όλα δίκαια καί ένδεδειγμένα.
’Έτσι λοιπόν οί άνακρίνοντες επί δέκα ήμέρες έπάλαισαν άπεγνωσμένα προ
σπαθώντας νά άποσπάσουν έστω καί τήν παραμικρή πληροφορία άπο τούς χω
ρικούς πού θά τούς ώδηγοΰσε επί τά ίχνη τών έγκληματιών. Τό μόνο στοιχείο
πού έγνώριζαν είναι ότι ή συμμορία ήταν πολυμελής, ότι οί λησταί φορούσαν στρα
τιωτικές στολές καί τέλος ότι ό δρόμος επιστροφής των ήταν ή δασώδης περιο
χή καί τό πλέον πιθανόν ότι θά πρέπει νά πέρασαν άπο τό Μοναστήρι τού Προφή
του ,’Ηλία πού ήταν έκεί κοντά. Μεταξύ λοιπόν τών ύποπτων οί όποιοι θά έγνώ
ριζαν κάτι γιά τούς ληστάς καί δέν κατέθεταν έκρατείτο καί ό ήγούμενος τού
Μοναστηριού αύτοΰ, γιατί όπως άναφέραμε από τήν άνάκρισι έβγαινε τό συμπέρασμα
ότι οί λησταί έπρεπε νά είχαν περάσει άπ’ έκεί.
Βρισκόμαστε ήδη στήν 11ην ημέρα τών άνακρίσεων, όταν ό άνωτέρω ή
γούμενος όνόματι Παπαγιάννης, άπεφάσισε έπί τέλους νά όμιλήση. Μόλις ξημέέάν μεταδίδουμε τις ιδέες μας στούς άλλους νά ξέρουμε καλά ό,τι ξέρουμε καί νά πεί
θουμε τούς άλλους γ ι’ αύτό.
12) Γνώσεις : Σημαίνει νά ξέρουμε γεγονότα καί νά έχουμε τήν ικανότητα
νά 'τά χρησιμοποιούμε, δηλαδή νά τά θυμόμαστε όταν είναι άνάγκη.
Ό καθένας μας έχει σέ διαφόρους βαθμούς τις παραπάνω ικανότητες πού συν
θέτουν τήν προσωπικότητα- καί οί διάφοροι τύποι προσωπικότητος έξαρτώνται άπο
τον βαθμό στον όποιον μερικά χαρακτηριστικά ή συνδυασμοί χαρακτηριστικών υπε
ρέχουν άπέναντι σέ άλλα.
Λ. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ
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Γεωργίου Καρούζου : Ρετζαΐοι—Ή ληστεία τής Πέτρας

ρωσε ζήτησε νά συνάντηση έναν άξιωματικό γ'.ά ν’ άναφέρη κάτι πολύ σπουδαίο.
Καί ιδού τί καταθέτει μέ κατάπληξι τοϋ άνακρίνοντος άξιωματικοϋ.
/ «Δυο μέρες προ της ληστείας, δηλαδή τή Παρασκευή, ήλθαν στο Μοναστήρι
» μου 7 ή 8 ληστές πού φορούσαν στρατιωτικές στολές καί μοϋ ζήτησαν νά τούς
» φιλοξενήσω για λίγες μέρες. Πρόσφερα καταφύγιο σ’ αυτούς καί άπο τις διά» φορές συζητήσεις πού εϊχα μαζί τους μοϋ άνακοίνωσαν δτι θά έκαναν μιά καλή
» έπιχείρησι άπο την οποία καί ’γώ θά εϊχα ωφέλεια, άρκεί νά μη μιλούσα.
» Την τρίτη μέρα τής παραμονής τους, δηλαδή τή Κυριακή το πρωί, ξεκίνησαν
» δπως μοϋ εϊπαν γιά την έπιχείρησι. Σέ λίγη ώρα ακόυσα ομοβροντίες πυρο» βολισμών, προς τό δρόμο καί νόμισα δτι περνούσε κανένα καραβάνι γάμου.
» Ποτέ δέ φαντάστηκα δτι ήταν αυτοί πού πυροβολούσαν. Μετά άπο λίγη ώρα
» γύρισαν στο Μοναστήρι κρατώντας δυό - τρία σακκούλια. ’Άνοιξαν ένα άπ’ αύτά
» καί μουδωσαν ένα δέμα μέ χαρτονομίσματα, σάν άμοιβή γιά τις υπηρεσίες
» πού τούς πρόσφερα. Μοΰ ζήτησαν μετά πολιτικά ρούχα, τούς έδωσα καί άφοϋ
» τά φόρεσαν άφισαν τις στρατιωτικές στολές καί έφυγαν προς άγνωστη διεύθυνσι.
» Προηγουμένως ένας άπ’ αυτούς μοΰ πήρε άπο τό σταΰλο ένα άπο τά καλύ» τέρα άλογα καί καλπάζοντας χάθηκε μέσα στο δάσος. "Οταν έφυγαν μοϋ εί» παν νά μή μιλήσω γιά δσα είδα καί άκουσα γιατί ή τύχη μου ήταν γνωστή».
Σέ σχετική έρώτησι τού άνακρίνοντος γιατί έπί τόσες ημέρες δέν κατέθεσε,
άπήντησε, δτι «οί λησταί μέ άπειλοΰσαν συνεχώς δτι θά μέ σκοτώσουν αν μι» λήσω. Μάλιστα δέ στο κρατητήριο δπου μέ είχατε μοΰ έστειλαν καί μιά παρό» μοια άπειλητική επιστολή». \/
’Έτσι μέ τήν κατάθεσι τού ηγουμένου ή ληστεία είχε διαλευκανθή. Σύμφωνα
μέ τά δσα εϊπε ό ηγούμενος άνεζητήθησαν καί συνελήφθησαν οί λησταί Κων
σταντίνος Μητροκώστας, ’Ιωάννης Μητροκώστας, Δημήτριος Παππας ή Μερεμέτης, Φερεντΐνος καί Βασίλειος Μπάνιας. Ποιος ήταν δμως αυτός πού έκλε
ψε τό άλογο καί χάθηκε στή δασώδη περιοχή; Δέν ήταν άλλος άπο τό μικρό άδελφό Θύμιο Ρέτζο, ό οποίος μέ τον τρόπο αυτό προσπάθησε κι’ έπέτυχε νά παρουσιασθή σχεδόν ταυτόχρονα μέ τή ληστεία σ’ ένα άλλο χωριό καί νά δημιουργήση
έτσι ένα άκαταμάχητο άλλοθι. Ό Θύμιος δέν έλαβε ένεργό μέρος στή ληστεία
άλλά παρακολουθούσε καί κατηύθυνε τις ένέργειες των ληστών άπο μικρής άποστάσεως. Ό ’Ιωάννης Ρέτζος δέν μετείχε τής ληστείας, ήταν δμως ό ιθύνων νοϋς,
πού άπο τά ’Ιωάννινα κατηύθυνε δλη τή δράσι. ’Έτσι λοιπόν κι’ οί δυό τους
κατώρθωσαν νά δημιουργήσουν τό άλλοθι καί νά παραμείνουν άνενόχλητοι. Τό
σπουδαιότερο δέ είναι δτι κατέ-φευγαν σ’ αυτούς οί άνακρίνοντες καί ζητούσαν
πληροφορίες περί των πιθανών δραστών τής ληστείας καί κατηύθυναν ένίοτε τήν
πρόσωπα τους. Ζημειωτεον οτ
ανακρισι, απομακρυνοντες τις υπόνοιες απο
κατά τή διάρκεια τών άνακρίσεων, έκτος τών άνωτέρω, όταν κατάλαβαν δτι ο
κλειός άρχιζε νά σφίγγη δλο καί περισσότερο γύρω τους άπειλοΰσαν δτι θά άνέβουν καί πάλι στά βουνά, γιατί κυκλοφορούσε ή φήμη δτι αυτοί έκαναν τή λη
στεία, τήν οποία φήμη δπως έλεγαν οί ίδιοι, διέδιδαν οί πολιτικοί έχθροί τους
μέ άπώτερο σκοπό νά τούς έξοντώσουν. Μόλις δμως πληροφορήθηκαν τή σύλληψι τών συνενόχων τους πραγματοποίησαν αυτή τους τήν απειλή καί εξαφανίστη
καν. Μαζί μ’ αυτούς έξαφανίστηκαν κι’ άλλα δυό πρόσωπα τά όποια θά συναντή
σουμε στή συνέχεια τής άφηγήσεώς μας. Παρ’ δλες τις προσπάθειες τών καταδιω
κτικών ’Αρχών δέν άνευρέθησαν, συνελήφθησαν δέ μετά άπο 2 % χρόνια στο εξω
τερικό άπο πληροφορίες πού είχε ή ’Αστυνομία Πόλεων.
(Σ υνεχίζεται)

ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η ΣΚΕΨΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΜΑΣ ΟΔΗΓΕΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ (1)
ΠΙΣΤΙΣ ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΙΣ
ΣΤΗΝ ΔΥΣΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΝ ΤΗΣ 'Υπό τοϋ Γερμανού Φυσικοϋ Δρος
ΒΕΡΝΕΡ ΧΑ-1· ΖΕΜΠΕΡΓΚ

Πολλοί είναι έκεϊνοι πού διερωτώνται σήμερα έάν ή κλασσική παιδεία δεν
είναι ύπερβολικώς «θεωρητική» καί «έξώκοσμη» καί έάν, άκόμη, εις έποχάς τεχνοκρατικάς καί έπιστημονικάς σαν τήν ΐδικήν μας, μία «πρακτική» έκπαίδευσις θά
ήτο καλύτερον προσηρμοσμένη στάς άπαιτήσεις τοϋ κοινωνικού συνόλου. Το πρό
βλημα άδυνατώ να χειριστώ στήν ολότητά του, διότι ούτε διδάσκαλος είμαι, οΰτε
καί έχω άσχοληθή ιδιαιτέρως μέ τα προβλήματα της παιδείας. 'Η πείρα μου όμως
—πείρα ένός ανθρώπου πού ήσχολήθη μέ τάς κλασσικάς σπουδάς καί αργότερα μόνον έστράφη προς τάς
έπιστημονικάς—ίσως παρουσιάζει κάποιο ένδιαφέρον.
Ποιά είναι τά έπιχειρήματα πού χρησιμοποιούν
οί θιασώται των άνθρωπιστικών σπουδών διά νά υπο
στηρίξουν τήν έπίδοσι εις τάς άρχαίας γλώσσας καί τήν
άρχαίαν ιστορίαν; Πρώτα άπ’ όλα, έπισημαίνουν ορ
θότατα το γεγονός ότι ολόκληρη ή πνευματική μας
ζωή, οί πράξεις καί οί σκέψεις καί τά αίσθήματά μας,
έχουν τις ρίζες των σ’ έκείνην τή νοοτροπίαν, σ’ έκεΐνον τον τρόπον του σκέπτεσθαι, ό όποιος εύρήκε τήν έκφρασί του στήν Ελληνική τέχνη, τήν Ελληνική ποί,ησι καί τήν Ελληνική φιλοσοφία. Γι’ αύτό καί θά ήμποροΰσε κανείς νά πή, ύπεραμυνόμενος της κλασσικής
παιδείας, ότι καλό είναι νά γνωρίζη τις πηγές καί ρί
ζες τής νοοτροπίας του, έστω καί έάν δέν παρουσι
'Ο Βέρνερ Χάϊζεμπεργκ
άζουν «πρακτικό» ένδιαφέρον.
Κατά δεύτερον λόγον, πρέπει νά ύπογραμμίσωμεν τό γεγονός ότι ολόκληρη
ή δύναμις τοϋ Δυτικοΰ πολιτισμού πηγάζει άπό τον στενότατον σύνδεσμον μεταξύ
τοϋ τρόπου μέ τον όποιον θέτομεν τά προβλήματά μας καί τών καθημερινών μας πρά
ξεων. ’Άλλοι λαοί ήσαν τό ίδιο έμπειροι μέ τούς 'Έλληνας στον τομέα τής πρακτικής
δράσεως. Εκείνο όμως πού έξεχώριζε τήν Ελληνική σκέψι άπό τήν σκέψι τών άλ
λων λαών ήταν ή ικανότητά της νά μεταμορφώνη τά έρωτήματα πού έθετε σέ προ
βλήματα άρχής. Γι’ αύτό άλλωστε καί έπέτυχε νά καταλήξη σέ νέες προοπτικές,
οί όποιες έθεταν κάποια τάξι, στο πολύχρωμο καλειδοσκόπιο τής έμπειρίας καί τό
καθιστούσαν προσιτό στήν άνθρώπινη σκέψι.
Αύτό άκριβώς είναι καί τό χαρακτηριστικό πού κάνει τήν Ελληνική σκέψι
μοναδική. 'Όποιος άσχοληθή μέ τήν φιλοσοφία τών 'Ελλήνων θά συναντήση σέ κάθε
του βήμα αύτήν τήν ικανότητά της νά θέτη ζητήματα άρχής καί, χάρι σ’ αυτήν του
άκριβώς τήν έπαφή μαζί της, θά μπορέση νά γνωρίση τό ίσχυρότερον όπλον πού
έδημιούργησε ποτέ ό Δυτική σκέψις.
Τέλος, έχει ορθότατα λεχθή, ότι ή έπικοινωνία μέ τήν άρχαιότητα δημιουργεί
αυτή τήν άνθησι τοϋ μέτρου καί καλλιεργεί αύτήν τήν ικανότητα τής κρίσεως, πού
μάς έπιτρέπει νά έκτιμήσωμε περισσότερο μιά πνευματική άπό μίαν ύλική άξια.
Στήν παράδοσι άκριβώς τής Ελληνικής σκέψεως προβάλλει ή υπεροχή τοϋ πνεύματος.
1. Άναδημοσιέυσις έκ της έφημερίδος «Βήμα» τής 15-6-58.
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Βέρνερ Χάϊζεμπεργ : Ή σκέψις τών Ελλήνων μας οδηγεί καί σήμερα

Οί σκέψεις μου αύτές έχουν την πηγή των σέ περιστατικά πού συνέβησαν πριν
άπο τριάντα χρόνια στήν αύλή του παλαιού μου Πανεπιστημίου στο Μόναχο. Τήν επο
χή εκείνη ή πόλις μας διήρχετο ημέρες έπαναστατικής έξεγέρσεως καί το κέντρο
της είχε καταληφθή άπο τούς κομμουνιστάς. "Ημουν τότε 17 ετών καί μαζί μέ μερι
κούς συνομηλίκους μου είχα τοποθετηθή σέ μιά στρατιωτική μονάδα, πού είχε τήν
έδρα της απέναντι άκριβώς άπο τό Πανεπιστήμιό μας, στο Θεολογικο Σεμινάριο.
Γιατί δεχθήκαμε τότε να ύπηρετήσωμε στήν μονάδα εκείνη δεν μπορώ νά πώ. Φαν
τάζομαι οτι ήταν μία ευχάριστη για μας άλλαγή άπο τον φόρτον τών μαθημάτων μας
στο Γυμνάσιο.
Τα μαθήματα ήταν άτακτα καί καθώς ή μονάδα μάς καλοϋσε ακόμη καί σέ
νυκτερινές ώρες γιά ύπηρεσία, είμεθα τελείως έλεύθεροι οχι μόνον άπο τον έλεγχον
τού σχολείου, άλλά καί άπο τον έλεγχο τών γονέων μας. Πίταν ’Ιούλιος τού 1919
καί τό καλοκαίρι ήταν καυτερό. Μετά τήν άνατολή τού ήλιου συνήθιζα νά άνεβαίνω στήν ταράτσα τού Θεολογικοϋ Σεμιναρίου καί άναπαυόμουν κάτω άπο τον ήλιο
είτε διαβάζοντας ένα βιβλίο, είτε παρακολουθώντας τήν ήμέραπού άρχιζε στήν
Λουντβιχστράσσε.
Μιά άπ’ έκεΐνες τις ήμέρες άπεφάσισα νά πάρω μαζί μου ένα διάλογο τού
Πλάτωνος γιά νά διαβάσω κάτι έκτος άπο τον κανονικό κύκλο τών μαθημάτων μας.
’Έ τσι μέ τήν περιωρισμένη μου τότε γνώσι τών άρχαίων Ελληνικών, έπεσα σ’ έναν
διάλογο πού έφερε τήν τίτλον «Τίμαιος» καί δι’ αυτού ήλθα στή πρώτη μου άμεση
επαφή μέ τήν φιλοσοφία τών Ελλήνων. Τό διάβασμά μου μοΰ έπέτρεψε νά άποσαφηνίσω μέσα μου πολύ καλύτερα άπο κάθε άλλη φορά τις βασικές θέσεις τής άτομικής
θεωρίας πού μάς έδίδασκαν στο σχολείο. Κατάλαβα τουλάχιστον, γιά πρώτη φορά
τί άκριβώς ήταν εκείνο πού είχε κάνει τούς "Ελληνας νά καταφύγουν στήν έννοια τού
έλαχίστου άδιαιρέτου μορίου τής ύλης. Καί, καθώς έδιάβαζα τον Πλάτωνα σ’ εκείνη
τήν ταράτσα τού Θεολογικού Σεμιναρίου, περιμένοντας άπο τήν μιά στιγμή στήν
άλλη νά μέ καλέσουν νά πάρω θέσι μάχης, έπείσθην οτι ήταν άδύνατο νά κάνη κανείς
τήν παραμικρή πρόοδο στήν άτομική φυσική χωρίς κάποια γνώσι τής Ελληνικής
φιλοσοφίας τής φύσεως. Καί έσκέφθηκα ότι οί συγγραφείς τών σχολικών μας εγ
χειριδίων φυσικής, πού μάς παρίσταναν τά άτομα μέ μάτια καί νύχια, καλά
θά έκαναν νά έδιάβαζαν λίγο Πλάτωνα. Άντιστρόφως, χρόνια άργότερα, διαβά
ζοντας τά έργα τού Μάξ Πλάνκ, διέκρινα πολύ καλά πόσο μία κλασσική παιδεία καί
μία τριβή μέ τήν άρχαία φιλοσοφία μπορεί νά ύποβοηθήση τήν ώρίμανσι καί νά κάνη
άκόμα περισσότερο καρποφόρο τήν άνθησι ενός έπιστημονικοΰ μυαλού.
Τά διαβάσματά μου μετά τήν πρώτη εκείνη γνωριμία μου μέ τον Πλατωνα
μου έπέτρεψαν νά γνωρισθώ—χωρίς κι’ έγώ νά τό έχω καταλάβει—μέ τήν μεγάλη
σκέψι τής Ελληνικής φιλοσοφίας, ή οποία γεφυρώνει τήν άπόστασι πού χωρίζει τήν
άρχαιότητα άπο τήν σύγχρονη εποχή καί ή όποια άνθησε πλήρως μόνο τήν έποχή
τής ’Αναγεννήσεως. Αύτήν τήν τάσι τής Ελληνικής φιλοσοφίας έκφράζουν ιδιαι
τέρως στήν άτομική των θεωρία ό Λεύκιππος καί ό Δημόκριτος καί οί ιστορικοί συνη
θίζουν νά τήν χαρακτηρίζουν ώς ύλιστική. Τστορικώς ό χαρακτηρισμός είναι όρθος.
Ά λλά σήμερα προκαλεΐ παρερμηνείες, διότι άπο τον 19ον αιώνα στήν λέξι «υλι
σμός» έχει προσδοθή μία εξαιρετικά μονόπλευρη έννοια, ή οποία καθόλου δέν συμβι
βάζεται μέ τήν μετέπειτα άνάπτυξι τής φυσικής φιλοσοφίας τών Ελλήνων.
Δέν άργησα όμως νά άναλογισθώ ότι αύτήν τήν διαστρέβλωσι τής άρχαίας
άτομικής θεωρίας μπορούμε νά τήν άποφύγουμε εάν θυμηθούμε ότι ό πρώτος νεωτερος επιστήμων πού έπέστρεψε, τον 16ο αιώνα, στήν άρχαίαν άτομική θεωρία ήταν
ένας θεολόγος, ό Γκασσέντι. Ά λλω στε καί γ ι’ αυτόν άκόμα τον Δημόκριτο τά άτομα
δέν ήσαν τίποτα άλλο άπο τά γράμματα μέ τά όποια μπορούσαμε νά καταγράψωμε
τά γεγονότα τού εξωτερικού κόσμου άλλ’ όχι καί τό περιεχόμενόν των. Ά ντιθέτως,
ό υλισμός τού 19ου αίώνος έχει τήν πηγή του σέ πολύ διαφορετικές σκέψεις, σε σκε-

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Η 26Η ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
ΤΗΣ INTERPOL ΕΙΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ
- 17-22 ΙΟΥΝΙΟΥ 1957 ‘Υπό τοϋ Αυστριακού 'Υπουργικού Συμβούλου,
Δόκτωρος Franz W alterskirchen, κατά μετάφρασιν έκ τοϋ Γερμανικού Περιοδικού Kriminalistik, τοϋ Άρχιφύλακος κ. Α Λ Ε Ξ . ΠΙΣΠΑ

Εις τήν Άνωτέραν Τεχνικήν Σχολήν Λισσαβώνος τήν 17-6-57, ύπό τοϋ
'Υπουργοϋ Εσωτερικών της IIορτογαλλίας, έκηρύχθη ή έναρξις των εργασιών τής
26ης ετήσιας Συνελεύσεως τής ’Ίντερπολ.
Κατά ταύτην παρίσταντο, ό 'Υπουργός τής Δικαιοσύνης, ό Δήμαρχος Λισσαβώνος, ’Ανώτατοι Κρατικοί Λειτουργοί καί οί άντιπρόσωποι τών μελών-κρατών τής
Διεθνούς ταύτης Έγκληματολογικής Όργανώσεως.
Μέ τήν εναρξιν τών έργασιών
τής Συνελεύσεως, έτέθη έν ΐσχύϊ τό
ψηφισθέν κατά τήν συνελθοϋσαν έν
Βιέννη 25ην Γενικήν Συνέλευσιν,
νέον καταστατικόν καί ώς πρώτον
θέμα συνεζητήθη ή αϊτησις τοϋ Μα
ρόκου, τοϋ Λάος, τής ’Αϊτής καί
τής Τυνησίας, περί εισδοχής των ώς
μελών εις ’Ίντερπολ.
Κατόπιν άποφάσεως τής ολο
μέλειας ένεκρίθη ή εισδοχή τών άνωτέρω καί οΰτω ό άριθμός τών μελώνΚρατών ηΰξήθη εις 60.
Κατά τήν έν συνεχεία έκθεσιν τών πεπραγμένων παρελθούσης
οικονομικής χρήσεως καί έπ’ εύκαιρίατής συζητήσεως ^τών οίκονομι- Τό πρθΕδρεΐου τ% »|ντΕριΤολ, κατά τήν 26ην
κών θεμάτων, έπροτάθη υπό τής έκΣυνέλευσιν τη ; Λισσαβώνος.
τελεστικής έπιτρθ7τής τοϋ οργανι
σμού, όπως συζητηθή ή βάσει τοϋ νέου καταστατικού διάταξις, περί νέας οικονομι
κής διαρθρώσεως τής Διεθνούς Όργανώσεως.
ψεις χαρακτηριστικές τής έποχής μας καί οί όποιες πηγάζουν άπό τον καρτεσιανό
διαχωρισμό τοϋ κόσμου σέ δύο πραγματικότητες, τήν υλική καί τήν πνευματική.
Βλέπουμε συνεπώς δτι τό μεγάλο ρεΰμα τής σύγχρονης έπιστήμης καί τεχνο
λογίας έχει τήν άφετηρία του στις πηγές τής άρχαίας φιλοσοφίας. "Αν καί πολλοί
είναι οί παραπόταμοι πού έφούσκωσαν τό ρεΰμα αυτό, ή πρώτη του πηγή είναι
πάντα φανερή. Καί μ’ αύτήν τήν διαπίστωσι έπιστρέφω στήν άφετηρία τών σκέψεών
μου αυτών. Στήν ρίζα τής Δυτικής παιδείας υπάρχει ό στενός αυτός σύνδεσμος
μεταξύ τοϋ τρόπου μέ τον όποιο θέτουμε τά προβλήματα αρχής καί τής πρακτικής
δράσεως, τον όποιον μάς έδίδαξαν οί ‘Έλληνες. Καί σήμερα άκόμη ολόκληρη ή παι
δεία καί ό πολιτισμός μας άπ’ αύτόν τον σύνδεσμο άντλοΰν τήν δύναμί των. Ά π ’
αυτόν πηγάζει καί όλη μας ή πρόοδος καί άπό τήν άποψιν αύτήν, ένα κήρυγμα πίστεως στήν κλασσική παιδεία άποτελεΐ μία δήλωσι πίστεως στήν Δύσι καί τον πο
λιτισμό της.

6502

Franz VValterkirchen—Μετώφρ. Ά λ . Πίσπα

Δύο ήσαν οί λόγοι οίτινες ήνάγκασαν τον Διεθνή τούτον ’Οργανισμόν όπως συμπεριλάβη εις τό νέον καταστατικόν τήν διάταξιν περί οικονομικής διαρρυθμίσεως.
1. 'Η Γαλλική Κυβέρνησις, ήτις μέχρι σήμερον εφερεν τό μεγαλύτερον βάρος
τοϋ προϋπολογισμού τοϋ ’Οργανισμού, προς τήν οποίαν είμεθα εόγνώμονες διά τήν
τοιαύτην πολύτιμον συμπαράστασιν, έδήλωσεν ότι δεν ήτο δυνατή ή συνέχισις τής
οικονομικής βοήθειας εις τόσην μεγάλην έκτασιν.
2. 'Έτερος λόγος, καί σπουδαιότερος, είναι ότι έπρεπε πλέον ή ’Ίντερπολ
νά καταστή οΐκονομικώς άνεξάρτητος, ίνα δυνηθή καί άποκτήση ουσιαστικήν αυτοτέ
λειαν καί άποτελεσματικότητα.
Διά τον σκοπόν τούτον κατηρτίσθη εν οικονομικόν σχέδιον υπό τής έκτελεστικής έπιτροπής, τό όποιον καί ένεκρίθη υπό τής όλομελείας τής Γεν. Συνελεύσεως.
Κατά τό σχέδιον τούτο τά μέλη τού ’Οργανισμού κατετάγησαν εις οκτώ οίκονομικάς ομάδας, άναλόγως τής οικονομικής δυνατότητος έκάστου μέλους καί έπε■φορτίσθη έκαστος άντιπρόσωπος, όπως ενημέρωση τήν Κυβέρνησίν του καί τό
άργότερον μέχρι 1ης Νοεμβρίου 1957 γνωρίση αυτή εις τήν Γενικήν Γραμματείαν
τής ’Ίντερπολ, εάν σύμφωνη μέ τήν οικονομικήν κατάταξιν ή έν εναντία περιπτώσει
νά προτείνη εις ποιαν οικονομικήν ομάδα επιθυμεί νά καταταγή.
’Εάν διά τού νέου τούτου οικονομικού προγράμματος πολλαί χώραι έπιβαρύνονται μέ πρόσθετα οικονομικά βάρη, ταύτα άντισταθμίζονται άπό τον ιερόν σκοπόν
διά τον όποιον διατίθενται, ώς είναι ό σκοπός τής ύπάρξεως τής Διεθνούς ’Αστυνο
μίας.
Μετά ταύτα συνεζητήθη ή είσήγησις τού Γενικού Γραμματέως, περί λαθρε
μπορίου ναρκωτικών. 'Η καταρτισθείσα ιδιαιτέρα επιτροπή διά τήν μελέτην τού
όλου θέματος, άπεφάνθη ότι κατά τό παρελθόν έτος, παρά τήν σημαντικήν αΰξησιν
τού λαθρεμπορίου ναρκωτικών, αί άστυνομίαι τών μελών-Κρατών μέ τήν συνεργασίαν
τής ’Ίντερπολ έπέτυχον νά μειώσουν εις τό έλάχιστον τήν κυκλοφορίαν ναρκωτι
κών.
'Η εργασία αυτή τής Διεθνούς ’Αστυνομίας έξετιμήθη δεόντως καί έξυμνήθη
ύπό τής όλομελείας τών 'Ηνωμένων ’Εθνών, τόσον κατά τήν περισυνήν συνεδρίασιν
όσον καί κατά τήν έφετεινήν, εις τήν όποιαν έλαβεν μέρος καί ό Γενικός Γραμματεύς
τής ’Ίντερπολ.
Κατόπιν προτάσεως τής ειδικής έπιτροπής ψηφισθείσης καί ύπό τής όλομελ.είας, έζητήθη άπό τά μέλη όπως εις τον πόλεμον κατά τών λαθρεμπόρων ναρκωτι
κών, ή συνεργασία τών άστυνομικών τών μελών-Κρατών καταστή στενωτέρα καί ή
ένημέρωσις τής Γενικής Γραμματείας τού ’ Οργανισμού γίνεται άνελλιπώς.
"Αλλη έπιτροπή ήσχολήθη μέ τήν δυνατότητα τής χρησιμοποιήσεως τής Γυ
ναικείας ’Αστυνομίας είς διαφόρους τομείς έγκληματικότητος καί ιδιαιτέρως εις τον
τομέα τής παιδικής έγκληματικότητος, ή όποια τελευταίως έλαβεν άνησυχητικήν
αΰξησιν.
'Έτερον θέμα τό όποιον άπη σχόλη σεν τήν Συνέλευσιν τού ’Οργανισμού, ήτο
τό έμπόριον τής λευκής σαρκός καί ή πορνεία άνά τάς χώρας.
’Αφού έμελετήθησαν αί ΐσχύουσαι εις τά μέλη-Κράτη νομικαί διατάξεις καί
τά μέτρα άτινα έλήφθησαν προς πάταξιν τής πορνείας, ώς καί πάσαι αί συλλεγεΐσαι
πληροφορίαι περί τού τρόπου διεξαγωγής τού εμπορίου λευκής σαρκός, έπροτάθησαν
τά κάτωθι μέτρα ύπό τής έπιτροπής, ψηφισθέντα ύπό τής όλομελείας τής Γενικής Συνε
λεύσεως.
Συνισταται όπως έκαστον μέλος—Κράτος τού ’Οργανισμού, προς περιορισμόν
καί πρόληψιν τής όλισθήσεως είς πορνείαν, γυναικών καί κορασίων, ένισχύση τάς
άομοδίας άστυνομικάς ύπηρεσίας, 'ίνα καταστή έφικτός ό λεπτομερής έλεγχος καί ή
παρακολούθησις τών διαφόρων καλλιτεχνικών γραφείων, διοργανωτών μπαλλέτων

Ή 26η έτησία Γενική Συνέλευσις της Ίντερπολ είς Λισσαβωνα

6503

καί λοιπών καλλιτεχνικών γκρούπ, ώς καί τών πάσης φύσεως τοιούτων διοργανωτών,
οί όποιοι ύπό τό πρόσχημα της συγκροτήσεως καλλιτεχνικών ομάδων άποστέλλουν
είς τό εξωτερικόν άνυπόπτους γυναίκας καί κοράσια ίνα προωθηθούν είς την πορ
νείαν καί διαφθοράν.
Ε πίσης συνισταται όπως έκαστον μέλος προσφέρη πάσαν δυνατήν βοήθειαν
είς γυναίκας έλευθερίων ήθών, α'ίτινες εκδηλώνουν έπιθυμίαν έπανόδου είς έντιμον
καί ομαλόν βίον.
Τέλος έγένοντο άρχαιρεσίαι διά τήν άνάδειξιν νέων άντιπροέδρων καί μελών
τής Εκτελεστικής ’Επιτροπής.
'Ως ’Αντιπρόεδροι έξελέγησαν 'Ο ’Αρχηγός τής Βασιλικής Καναδικής ’Εφίπ
που ’Αστυνομίας κ. L. Η. Nicholson καί ό Γενικός Διευθυντής Δημοσίας ’Ασφαλείας
τής Βηρυττοΰ (Λιβάνου) κ. Emir F. Chehab. 'Ως μέλη τής ’Εκτελεστικής ’Επι
τροπής, έξελέγησαν: όΔόκτωρκ. Fontana (’Ιταλίας), ό Δόκτωρ κ. Amoroso Netto
(Βραζιλίας) καί ό κ. Μ. Zentuti (Λιβύης). Οί μέχρι σήμερον άντιπρόεδροικ. Bauchman (Η.Π.A .), καί ό Δόκτωρ κ. Zaki (Αίγυπτου) ώς καί τα μέλη τής ’Εκτελεστι
κής ’Επιτροπής κ.κ. Grayson (Καναδά) καί Yum ak (Τουρκίας), άντικατεστάθησαν
διά τών έκλεγέντων πλήν. του κ. Emir F. Chehab, όστις άπό άπλοΰν μέλος έξελέγη
άντιπρόεδρος.
'Ως τόπος συνόδου τής επομένης Συνελεύσεως τής Interpol, διά τό έτος 1958,
κατόπιν κοινής άποφάσεως ώρίσθη τό Λονδϊνον, ίνα ουτω ίκανοποιηθή καί τό ύποβληθέν αίτημα τής ’Αγγλικής ’Αντιπροσωπείας.
'Η παραμονή κατά τήν διάρκειαν τής Συνελεύσεως τών άντιπροσώπων άπό
πάσης πλευράς ύπήρξεν ευχάριστος.
'Η Πορτογαλλική Κυβέρνησις δεν έφείσθη κόπων καί εξόδων διά τήν επιτυχίαν
τής Συνελεύσεως ταύτης καί κατέβαλεν πάσαν φροντίδα διά τήν περιποίησιν τών
φιλοξενουμένων της, ώστε άναχωροϋντες διά τήν πατρίδα των νά άποκομίσουν άρίστας έντυπώσεις, οπερ καί έπέτυχεν.
'Ο Πρόεδρος τής Πορτογαλλικής ’Επιτροπής υποδοχής κ. Lourengo διά τοϋ
λόγου του, τον όποιον έξεφώνησεν έπί τή λήξει τών έργασιών τής Συνελεύσεως,
έδήλωσεν ότι αισθάνεται κανείς υπερηφάνειαν καί μεγάλην ψυχικήν ίκανοποίησιν
ν ’ άνήκη είς τήν Διεθνή Οικογένειαν τής ’Αστυνομίας καί νά παρευρίσκεται εις τοιαύτας Συνελεύσεις, άδιαφόρως άπό ποιαν χώραν προέρχεται καί είς ποιαν φυλήν άνήκει.
Αί ώραιότεραι άναμνήσεις τής ζωής τών Συνέδρων κατά τήν γνώμην μου,
όπως καί αί ίδικαί μου, θά είναι αί ήμέραι τής Συνελεύσεως ύπό θερμήν φιλικήν άτμόσφαιραν.

ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Ή άγάπη στη γή
Κι’ ένοιωσα στην ψυχή μου μιάν άγάπη
κι’ ένοιωσα νά μέ καίη ό πυρετός
κι’ ή σκέψι μου καβάλα σ’ άσπρο άτι
τινάχτηκε σέ όψη σάν άϊτός.
*

Θέ μου, σκάλες γαλάζιες τ ’ ούρανοΰ
φέραν τον στοχασμό μου σ’ άκρη κρύα
κι’ εΐδα πώς τήν άγάπη του καλοϋ
θάψαν οί τωρινοί στην ιστορία.
*

’Απόψε ζή ή γή χωρίς άγάπη
πυρή άπό τή φλόγα τοϋ κακού’
γκρεμίστηκε τό θείο τό παλάτι’
θρηνώ τή συμφορά τέτοιου χαμοϋ.
*

’Αγάπη, καληνύχτα σου, καί πάλι
θάρθη μετά μιά νύχτα υστερική’
άγάπη, ποΰχεις τόσα θεία κάλλη
όμως θάσαι τοϋ είναι μου ρακί.
*

Θά πίνω σάν παγώνω μέσ’ στο χιόνι,
τοϋ μίσους τέτοιας γης πολεμικής,
θά πίνω σάν κοντά στο παραγώνι
θά βλέπω σπίθες κάποιας προκοπής.
*

Ά γάπη, σ’ άγαπώ, θά σ’ άγαπάω’
δίνεις μιά σημασία στη ζωή.
Ά γάπη, κάποιο πόνο μου μεγάλο
πάρε, πού μοϋ μαδάει την ψυχή.
*

Ά γάπη, τά δυο χείλια μου φωνάζουν
σ’ αυτούς πού θανατώνουν τή ζωή
καί σκέπτομαι εκείνους πού στενάζουν,
κάτ’ άπ’ τής αλυσίδας τήν κλαγγή.
Σ . Χ ανδρής

01 Μ ΑΡΤΥΡΕΙ
ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ ΕΝΕΚΡΙΝΕΝ
ΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΙΝ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΤΩΝ ΔΟΛΟΦΟΝΗΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟ ΤΩΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΣ
ΤΟ ΣΟΥΑΗΝΑΡΙ ΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
«Τήν 9ην ’Α π ρ ιλ ίο υ 19 4 4, τεσσ α ρ ά κο ντα δύο ά σ τ υ ν ο μ ικ ο ί υ π ά λ 
λ η λο ι, π α ιδ ιά δλα τ ο ΰ λ α ο ύ , ά ο π λο ι έ τα ξίδ ευο ν σιδηροδρομι
κ ή ς διά Π άτρας, ϊν α ά υα λά β ουυ έκεϊ τά κ α θ ή κ ο ντά τ ω ν ώ ς φ ρ ο υ 
ροί τή ς τ ά ξ ε ω ς κ α ί τή ς α σ φ α λ ε ία ς . Κ α θ ’ οδόν όμ ω ς κ α ί εις θ ε σ ιν «Μ αύρα Λ ιθ ά ρ ια » Δ ερβενιού Κ ορ ινθία ς, ό συρμός προσεβλήθη
ΰπό σ υ μ μ ο ρ ιτώ ν κ ο μ μ ο υ ν ισ τ ώ ν . Οί ά σ τ υ ν ο μ ικ ο ί σ υ ν ε λ ή φ θ η σ α ν ,
έσύρθησαν εις τά β ο υ ν ά , κ α ί έβ α σ α νίσ θ η σ α ν φ ρ ικ τ ά , μ έχ ρ ις
δ τ ο υ φ θ ά σ ο υ ν εις τόν τόπον το ΰ τε λ ικ ο ύ μ α ρ τυ ρ ίο υ , τό Σ ουληνά ρ ι Κ α λ α β ρ ύ τ ω ν » .

*
* *

'Η ’Αστυνομική Σχολή διά τής ύπ’ άριθ. 1124Φ55 από 12-11-1953 άναφοράς
της προς τό Άρχηγεΐον ’Αστυνομίας Πόλεων ύπεβαλεν πρότασιν όπως, εις τόν τό
πον τής δολοφονίας των 42 άστυνομικών ΰπό των κομμουνιστών, τοποθετηθή άναμνηστική στήλη, ίνα μαρτυρή περί τής θυσίας των άστυνομικών καί περί τής
άγριότητος τών κομμουνιστών. Μετά τής προτάσεως υπεβλήθη καί σχεδιάγραμμα
τοΰ τόπου τής δολοφονίας καταρτισθέν ύπό τοΰ τ. ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ κ.
Κοντοκάλλια εις τό όποιον καταφαίνεται ή καταλληλοτέρα θέσις διά τήν άνέγερσιν
τοΰ μνημείου.
’Επί τοΰ ίδιου θέματος έπανήλθεν ή ’Αστυνομική Σχολή καί ΰπέβαλεν προς τό
Άρχηγεΐον ’Αστυνομίας Πόλεων τήν ύπ’ άριθ. 420 άπό 12-4-56 άναφοράν της
τήν οποίαν καί παραθέτομεν :
«Περί αναμνηστικής στήλης εις τόπον δολοφονίας τώ ν 42 άστυνο
μικών ύπό τώ ν κομμουνιστών τόν ’Απρίλιον τοΰ 1944».
Λαμβάνομεν τήν τιμήν ν’ άναφέρωμεν τά άκόλουθα:
I. 'Ως γνωστόν κατά τήν έβδομάδα τοΰ Πάσχα τοΰ 1944 (9—16 ’Απρι
λίου) 42 νέοι άστυνομικοί ταξιδεύοντες έξ ’Αθηνών εις Πάτρας προσελβήθησαν ύπό
ενόπλων κομμουνιστών καί συλληφθέντες άπήχθησαν καί έδολοφονήθησαν άγρίως,
τήν ήμέραν τοΰ Πάσχα εις θέσιν «Μαύρα Αιθάρια» Δερβενιού Κορινθίας.
II. Ά πό δετίας περίπου ύπεβάλαμεν τήν γνώμην είς τόν τότε κ. Αρχηγόν
όπως είς τόν τόπον τής δολοφονίας τούτων καί είς κατάλληλον σημεΐον τοποθετηθή
άναμνηστική στήλη, ΐνα μαρτυρή περί τής θυσίας τών άστυνομικών καί περί τής
άγριότητος τών κομμουνιστών.
Μάς άνετέθη τότε νά μελετήσωμεν τό θέμα καί πράγματι, κατόπιν παρακλήσεώς μας, ό Ά στυν. Διευθυντής Β' κ. Κοντοκόλλιας, όστις είχε μεταβή είς τόν τό
πον τής δολοφονίας, κατήρτισε σχεδιάγραμμα ουτινος άντίγραφον ύπεβάλαμεν διά
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τής ύπ’ άριθ. 1124Φ55 άπό 12-11-53 άναφοράς μας καί εις το όποιον καταφαί
νεται ή καταλληλοτέρα θέσις διά την τοποθέτησιν άναμνηστικοΰ σταυροϋ ώς μνη
μείου.
III. ’Ήδη ύποβάλλομεν καί αύθις την γνώμην, ήν καί εις τό περιοδικόν «Α 

ΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» (φύλλον 10) διατυπώνομεν, όπως εις τον βράχον
δστις ύψοΰται υπερθεν του τόπου, όπου έμαρτύρησαν οί 42 άστυνομικοί, στηθή
υπερμεγέθης άπλοΰς επιβλητικός σταυρός έκ σκυροκονιάματος.
Τά « ’Αστυνομικά Χρονικά» ώς εισφοράν προς τον σκοπόν τούτον, δύνανται
νά διαθέσουν τό ποσόν των 1000 δραχμών.
ΙΥ. Παρακαλοϋμεν όπως έφ’ όσον έγκρίνητε την πρότασιν ημών συστήσητε
επιτροπήν, ίνα μεριμνήση σχετικώς τής συμπληρωγατικής δαπάνης καταβαλλομένης δι’ έλαχίστης συνεισφοράς άπό μέρους όλων τών έπιζόντων άστυνομικών».
Τό Άρχηγεΐον ’Αστυνομίας Πόλεων ένέκρινε την πρότασιν της ’Αστυνομικής
Σχολής καί ουτω έξεδόθη ή ύπ’ άριθ. 17097Φ132/34 άπό 29-11-58 διαταγή του
προς Ά πάσας τάς Άστυνομικάς 'Υπηρεσίας εχουσα οΰτω:
« ’Έρανος προς άνεγερσιν μνημείου σφ αγιασθεντω ν α σ τυ φ υ λ ά κ ω ν » .
«'Ως γνωστόν, κατά τήν ήμέραν τοϋ Πάσχα τοϋ 1944, έσφάγησαν παρά τών
κομμουνιστών εις θέσιν «Μαΰρα Λιθάρια» παρά τό χωρίον Βεσσίνι - Αίγιαλείας,
42 άστυφύλακες άρτι έξελθόντες τής Σχολής.
Τό Άρχηγεΐον ’Αστυνομίας Πόλεων έθεώρησεν ώς έπιβαλλομένην την άνέγερσιν μνημείου, τό μέν προς άπότισιν φόρου τιμής προς τά θύματα ταϋτα τοϋ
καθήκοντος, τό δέ προς εμφανή στιγματισμόν τής κομμουνιστικής θηριωδίας.
Τό 'Υπουργεΐον Εσωτερικών, διά τής ύπ’ άριθ. 11292/62/7 άπό 26-11-58

Ο ί μάρτυρες της ’Αστυνομίας
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διαταγής του, ένέκρινε τήν διενέργειαν εράνου μεταξύ των αστυνομικών υπαλλήλων
προς συγκέντρωσιν των άπαιτουμένων χρημάτων κατά τήν παρά πόδας κλίμακα:
’Αρχηγός
δραχμάς
200
Διευθυνταί Α' καί Β'
»
50
’Αστυνόμοι Α' καί Β'
»
20
Ύπαστυνόμοι καί Άνθυπαστυν.
»
10
Κατώτεροι
»
3
Παρακαλοΰμεν όθεν όπως άνακοινωθή ή παρούσα προς άπαντας τούς ’Αστυ
νομικούς υπαλλήλους.
Αί Διαχειρίσεις χρηματικού νά κρατήσωσι τά ποσά έκ τής μισθοδοσίας
τού Β' Ιδθημέρου τού μηνος Δεκεμβρίου.
Τά χρήματα θά συγκεντρωθώσι παρά τή Διαχειρίσι Χρηματικού τής ’Α
στυνομικής Διευθύνσεως ’Αθηνών, προς ήν θά τά άποστείλωσιν αί λοιπαί διαχει
ρίσεις Χρηματικού μετά άριθμητικής καταστάσεως κατά βαθμούς τών ύπ’ αυτών
μισθοδοτουμένων».
Τά « ’Αστυνομικά Χρονικά» καί κατά τάς δύο προτάσεις προς τό Άρχηγεΐον
προσέφερον διά τήν άνέγερσιν τού μνημείου 1000 δραχμάς τάς οποίας άπέστειλαν
δι’ ύπ’ άριθ. 1934/55 άπο 4-12-58 άναφοράς τής ’Αστυνομικής Σχολής εις το
Άρχηγεΐον ’Αστυνομίας Πέλεων.
Κατωτέρω παραθέτομεν φωτογραφίας τών αγρίως δολοφονηθέντων 42 αστυ
νομικών ύπό τών κομμουνιστών.

f ΚΥΡ. Μ Ο ΥΔ ΑΚ Η Σ

f ΚΩΝ. ΡΑ-Ι ΚΟΣ

f ΣΠΥΡ. ΜΠΟ ΛΕΤΣΗΣ

f ΒΛΑΣ. Φ ΕΙΔΑΣ

t ΠΑΝ. ΕΥΣΤΑΘ ΟΠΟ ΥΛΟΣ

f ΓΕΩΡΓ. ΡΗΚΟΣ

t NIK. Π Α Ν Α ΓΕΑ Σ

f ΑΝΤΩΝ. ΜΠΙΡΜ ΠΙΛΗ Σ
t ΙΩΑΝ. ΚΑΦΕΖΑΣ

f ΕΥΑΓΓ. ΠΕΤΡΙΝΙΩ ΤΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

NIK. Π ΑΠ ΑΔΗ Μ Η Τ ΡΟ Π Ο ΥΛ Ο Σ

f ΣΓΤΥΡ. Ζ Α ΧΟ Σ

t ΔΙΟΝ. ΚΟ ΥΤΣΟ ΓΙΑΝΝΗ Σ

f ΓΕΩΡΓ. ΑΝ Δ ΡΙΟ Π Ο ΥΛ Ο Σ

t ΠΑΥΛ. Δ Η Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο ΥΛ Ο Σ

t ΙΩΑΝ. ΚΑΡΒΟ ΥΝ ΗΣ

t ΑΝΑΣΤ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

t ΧΡ. ΒΑΡΚΑΣ

t ΑΛΚ. ΣΤΑΥΡΟΠΟ ΥΛΟΣ

t ΑΝΔΡ. ΑΝΔΡΕΟΤΤΟΥΛΟΣ

t ΙΩΑΝ. ΒΛΑ ΧΟ Σ

f ΛΑΜ . Α Δ Α Μ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

Κ

.

t ΙΩΑΝ. ΓΥΦΤΑΚΗΣ

■

t ΚΩΝΣΤ. Τ ΡΑΥΛΟ Σ

j

i

t NIK. ΚΑ ΡΑΓΙΑ Ν Ν Η Σ

t ΙΩΑΝ. Ά Θ Α Ν Α Σ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

f ΓΕΩΡ. ΖΗ ΣΙΜ Ο Π Ο ΥΛΟ Σ

f ΣΥΜ. Π ΙΚΡΑΜ ΕΝΟ Σ

j___;
t ANT. Δ Η Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο ΥΛ Ο Σ

t ΓΕΩΡΓ. Π Α ΙΔ ΑΚ ΑΚΗ Σ

t ΚΩΝΣΤ. Τ Ο Μ Α ΡΑΣ

f ΣΠ. Μ Ο ΥΤΖΟ ΥΡΟΣ

f ΠΑΝΑΓ.

ΤΑΜ Π Ο ΥΡΑΤΖΗ Σ

f Ε. Π ΑΠ ΑΔΟ Π ΕΤΡΑΚΗ Σ

t ΒΑΣ. ΓΚΡΟΥΤΣΗΣ

t ΓΕΩΡΓ. ΚΟ ΙΛΑΚΟ Σ

t ΓΕΩΡ. ΚΩ Ν ΣΤ ΑΝ ΤΙΝ ΙΔ Η Σ

Η ΣΤΗΛΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ
'Υπό Άρχιφύλαχος κ. I . ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

Οί εύχάριστες άναμνήσεις τού παρελθόντος, αγαπητοί μου φίλοι., γεμίζουν τήν
ψυχή κάθε άνθρώπου μέ αισιοδοξία καί έλπίδα διά τό μέλλον. Τό χθες είναι τό πρώτο
σκαλοπάτι στη σκάλα τής ζωής, γεμάτο περιστατικά, γεγονότα, πόθους, όνειρα, πού
ποτέ δέν πρόκειται νά ξεχαστοϋν, όσο ψηλά καί άν φθάση ό άνθρωπος. Κι’ έτσι μένει
πάντα ευχάριστο στήν ζωήν μας, πού ήδονικά θά το ζοϋμε, όσο τά χρόνια περνούν...
'Ο Κικέρων είπε: «'Ο χρόνος είναι κήρυκας τής αλήθειας», ό δέ Ρίχτι «... ή
χρυσαλλίδα τής αίωνιότητος». Πώς, μπορεί λοιπόν νά διακόψη τήν έπαφή του μέ
τό παρελθόν...;
(I Δέν πρόκειται νά παρουσιάσω εδώ λογοτεχνικό κείμενο, αλλά άπλώς θά άναφέρω ώρισμένα πράγματα όπως τά έζησα... «ή ζωή άλλάζει, άλλά δέν χάνεται»
είπε ό Βαλτάκ...
Στήν Πάτρα υπηρέτησα εις τά πλέον κεντρικά Τμήματα, τό A', Β' καί Τμήμα
’Ασφαλείας. ’Από τήν άρχή, έκαμα καθήκοντα ’Αξιωματικού 'Υπηρεσίας. 'Η πόλις
τών Πατρών άστυνομεύεται πλήρως, άν καί ή περιφέρεια έκάστου Τμήματος είναι
άρκετά μεγάλη. Μεταξύ τών βαθμοφόρων τής ’Αστυνομίας, ύπάρχει άγάπη καί σύμ
πνοια μέσα στά άγαθά πλαίσια τής άμίλλης. Τό Γραφείο ’Αξιωματικού 'Υπηρεσίας
είναι πάντα περιποιημένο, μέ όμορφη βιβλιοθήκη καί δροσερά λουλούδια, τά όποια
δίδουν ομορφιά καί άναπτύσσουν τό αίσθημα τής καλαισθησίας. Ό επισκέπτης δι’
οίονδήποτε λόγον, άντικρύζει εύγένεια, καλοσύνη, κατανόηση καί ήθική συμπαρά
σταση, ώστε όλοι νά φεύγουν ευχαριστημένοι. Οί άστυφύλακες καλώς κατηρτισμένοι,
,έκτελοΰν τήν ύπηρεσίαν των κατά τον πλέον καλύτερον τρόπον, εύπρεπώς ένδεδυμένοι, εύγενείς, έχουν γίνει τό ίνδαλμα μπορώ νά είπώ τών πολιτών. Δέν υπάρχουν
έκεΐ 'Υποδιευθύνσεις. "Ολα είναι μικρά Τμήματα. Τμήμα ’Ασφαλείας, Τροχαίας κλπ..
Μεγάλο κέντρο συγκοινωνίας, είναι ό Σιδηροδρομικός Σταθμός. Πάντα εκεί
θά διακρίνης τον άστυφύλακα τού Τουρισμού, εύγενικόν βοηθόν καί συμπαραστάτην,
οχι μόνον τών ξένων τουριστών, άλλά καί τών εντοπίων. ’Έτσι ή ’Αστυνομία γίνεται
παράδειγμα καλωσύνης...
Τάς βραδυνάς ώρας, οί Πατρινοί κάμνουν τον περίπατόν τους εις τήν οδόν 'Λγ.
Νικολάου, πού είναι ή κεντρικωτέρα τής πόλεως, τό καλοκαίρι δέ, συνεχίζουν καί
κάτω στο μόλο. ’Αρκετοί είναι αύτοί πού κάμνουν τον θαλάσσιον περίπατόν τους με
τά μικρά καϊκάκια, πού πάντα πρόθυμα καλούν τον επισκέπτην. Καί είναι πολλά
αύτά, καί τό είσητήριον τόσον φθηνό, ώστε όλοι νά τον άπολαμβάνουν.
Τό καλοκαίρι, οί όμορφες ακρογιαλιές είναι γεμάτες λουομένους. Έ κεΐ θά
βρής τό φθηνό καί φρέσκο ψάρι, τήν τηγανιτή πατάτα, πού είναι μούρλια μετά το
μπάνιο... Τό Ρίο—ένα διαλεχτό προάστειο— είναι παράδεισος ώραιότητος. Θαλασσα ολοκάθαρη, δένδρα σκιερά πού σκεπάζουν μικρά κέντρα καί δίνουν ξεχωριστή
χαρά καί δροσιά. ’Αρκετοί οί επισκέπτες, διά νά περάσουν ένα ευχάριστο άπόγευμα,
νά πάρουν τό μπάνιο τους καί νά γευστοΰν τό φρέσκο μενού τής μικρής ταβέρνας.
Μιά βόλτα μέ βάρκα, είναι κάτι τό άξέχαστον, ενώ σκοτεινιάζει καί παντού ύπάρχει
ήσυχία. Ευχάριστα συναισθήματα πλημμυρίζουν τήν ψυχήν σου πού εκδηλώνονται
πάντα, μέ τον σκοπόν κάποιου τραγουδιού. Τό κύμα κρατά ελαφρό σιγόντο. Κι’ ακοΰς
πολλά τέτοια τραγούδια, γέλοια καί χαρούμενα ξεφωνητά, σάν μελωδία καποιας
νεράιδας, πού λούζεται στά ήσυχα νερά... "Ασε τήν βαρκούλα νά τρέχη, νά τρέχη...
μάς ψάλει ό ποιητής. Τό βράδυ πολλοί χορεύουν στά μικρά κέντρα ύπό τούς ήχους
τής μουσικής, ένώ άλλοι ψαρεύουν καθισμένοι στήν ακροθαλασσιά...
Πόσα όμορφα δειλινά δέν πέρασα έκεΐ...
Τήν νύχτα έντός τής πόλεως δέν υπάρχει κίνηση. Τά πάντα κοιμούνται.
Παντού νεκρική ήσυχία. Νομίζεις ότι ζής μόνος. Τό καλοκαίρι είναι θαύμα νά γυ-
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I. Γιαννοπούλου: ’Αναμνήσεις άπό τήν Πάτρα

ρίζης τήν νύχτα στους μεγάλους καί ευθείς δρόμους. Οί μικρές πλατείες γεμάτες
λουλούδια, δίδουν μια ιδιαίτερη χάρη, πού γεμίζει την ψυχή σου ένθουσιασμό. Πόσες
φορές δέν κάθησα κάτω από τό ξαπλωμένο στον μανδρότοιχο άγιόκλημα, γιά νά απο
λαύσω τό άρωμά του, ή στά σκαλοπάτια έ'ξω άπό κάποιο σπίτι γιά νά πάρω τήν
μοσχοβολιά τοϋ γιασεμιού... Έ νω όλοι κοιμούνται. Πόση χαρά αισθάνεσαι καίΓτί
ξεκούραση, όταν περπατάς μέσα στο μεγαλείο τής νύχτας...».
"Οποιος δέν έπερπάτησε τήν νύχτα μέ φεγγάρι
καί τήν αυγή μέ τήν δροσιά,
τον κόσμο δέν έχάρη.
Μάς τραγουδά ό τραγουδιστής της.
Κάτι τό ξεχωριστό στήν Πάτρα, είναι ή πλατεία 'Υψηλών 'Αλωνίων. Γύρω,
γύρω τήν στολίζουν μεγάλα πεύκα καί στή μέση όμορφα έποχικά λουλούδια. ’ Εκεί
βρίσκεται ή ’Αστυνομική Διεύθυνσις, τό άγαλμα τού Παλαιών Πατρών Γερμανού
καί τού ποιητοΰ μας Παλαμά. ’Απέναντι φαίνεται τό Μεσολόγγι. Τακτικά τά βράδυα
εκεί παιανίζει διάφορα μουσικά κομμάτια ή μουσική τού Δήμου. Κάτι τό άξέχαστο
είναι νά παρακολουθήσης άπό εκεί ψηλά τό ήλιοβασίλεμα. Μιά κοπέλλα.,.μοΰ έλεγε
ότι ή Πάτρα, έχει τό ωραιότερο ήλιοβασίλεμα... όμοιο μέ τής Νεαπόλεως τής ’Ι
ταλίας. Καί πράγματι έχει δίκηο. Είναι μαγεία νά βλέπης τον ήλιο, πού όλη τήν
ήμέρα έδινε ζωή, νά χάνεται σιγά-σιγά μέσα σέ ωραίες φωτεινές άποχρώσεις, στά
γαλανά νερά...
Τό χειμώνα ή πόλις άλλάσσει όψη, μέ τήν έμφάνιση τού Καρναβαλιού. Τούτο
γιορτάζεται εις τήν Πάτρα μέ ξεχωριστή χαρά. Κάθε βράδυ τις ήμέρες αύτές ή μου
σική τού Δήμου παιανίζει στούς κεντρικούς δρόμους εύθυμα μουσικά κομμάτια, ένω
πιερότοι τήν συνοδεύουν χορεύοντας. Τά κέντρα στολισμένα μέ σερπατίνες καί άλλες
εικόνες, είναι γεμάτα κόσμο. Ή τζάζ έχει τον λόγο. "Ολοι χορεύουν. "Ολοι είναι
χαρούμενοι. Κολομπίνες, πιερότοι καί ένα σωρό άλλες μασκαράτες, δίδουν μιά εύθυμη
νότα στή ζωή. Επίσης διοργανώνονται καί δημόσιοι χοροί, τά «μπουρμπούλα» όπως
τούς λέγουν. Σ’ αύτούς πηγαίνουν κοπέλλες ντυμένες μέ στολή τού καρναβαλιού,
τό ντόμινο (όπως τή λένε) καί δέν διακρίνεις τίποτε άλλο άπό δυο γελαστά ματά
κια. Έ τσ ι είναι άγνωστες. 'Η ταυτότης μυστική. Σού φτάνει νά χορέψης μαζί τους,
νά τραγουδήσης, άλλά μή ρωτήσης ποιά είναι. Δέν θά τό μάθης ποτέ. Είναι οί πετα
λούδες τής χαράς, τού κεφιού τής ζωής. Τί σέ ενδιαφέρουν τά άλλα, δέν έχουν σημα
σία. Πολλοί τέτοιοι μασκαράδες... καθ’ ομάδας περιφέρονται στήν πόλη, πειράζουν
τούς περιπατητάς καί δημιουργούν ένα εύθυμο περιβάλλον. 'Η άποθέωσις τήν τελευ
ταία Κυριακή τών Άπόκρεω. Κόσμος πάρα πολύς. Μέσα στούς κεντρικούς δρόμους,
περνούν τά άρματα, τά όποια σατυρίζουν διάφορα περιστατικά ή γεγονότα άπό τήν
ζωή. Τά πάντα επιτρέπονται σήμερα, άστεΐα, πειράγματα, σακουλοπόλεμος. Τό βράδυ
συγκεντρώνονται όλοι στήν πλατεία Β. Γεωργίου καί τήν 12ην ώραν, καίνε τον Καρ
νάβαλο, μέσα σέ ενθουσιώδη γέλοια καί ξεφωνητά. Είναι άξέχαστο τό Πατρινό Καρ
ναβάλι... Πόσες άκόμη άλλες ομορφιές ύπάρχουν στήν Πάτρα, πού μαγεύουν τον
επισκέπτη. Κάθησα άρκετό καιρό καί μπορώ νά πώ, ότι μέσα στήν ψυχή μου μόνο
καλές άναμνήσεις υπάρχουν. ’Αναμνήσεις ενός καλού παρελθόντος, μιάς ήσυχης καί
όμορφης ζωής... Μπήκα στο αύτοκίνητό μας νά φύγω μιά φθινοπωρινή ήμέρα.
Κύτταζα έξω τά σπίτια, τά δένδρα, τούς διαβάτες. Τό μάτι μου έψαχνε νά βρή
μέσα στο πλήθος κάτι... αυτό πού τόση συγκίνηση στο παρελθόν μοΰ έδωσε. Οί
τελευταίες ώρες συνοδεύονται πάντα άπό μιά ευγενική νοσταλγία. 'Η σκέψις μου
τακτικά θά πετάη εκεί καί μέ χαρά θά ξαναδώ τις όμορφες ήμέρες...
Τήν Πάτρα ποτέ δέν θά τήν ξεχάσω, γιατί εύρίσκεται εκεί, ένα κομμάτι άπό
τό είναι μου...
I. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τ ο π ω ν υ μ ικ ά τ ω ν ο δ ώ ν Α θ η ν ώ ν κ α τ ’ ά λ φ α β η τ ικ ή σ ε ιρ ά
Ά β ρ α ν τ ιν ο ϋ .
Βρίσκεται στοΰ Γκύζη κι’ είναι πάροδος της όδοϋ Άγαπηνοϋ 8.
Ό ’Αναστάσιος Άβραντινός, Σπετσιώτης άγωνιστής, δοξάστηκε στήν άλω•σι τής Τριπόλεως, γιατί άνέβηκε πρώτος στά τείχη της (23 Σεπτεμβρίου 1821)
.κι’ έδωσε το παράδειγμα στους άλλους, οί όποιοι άνοιξαν έτσι την «πύλη του Ναυ-πλίου» άπό την οποία μπήκαν οί πολιορκηταί καί κατέλαβον τήν πόλι.
Ά βύδου.
Παράλληλος τής όδοϋ Νυμφαίου, στά Κουπόνια.
'Η ’Άβυδος ήτο περίφημη πόλις στά ’Ασιατικά παράλια του Ελλησπόντου,
ικοντά στο σημερινό Μπογάζ - Χισάρ. Τήν ιστορική της φήμη τήν οφείλει στήν ξεχω
ριστή γεωγραφική της θέσι, γιατί, μαζί μέ τήν άπέναντι της Σηστό, ήταν τό στενώτερο σημείο τοϋ πορθμού.
'Η ονομασία της προέρχεται άπό στο στερητικό «α» καί τό ρήμα «βύζω»
-πού σημαίνει, δημιουργώ θόρυβο, άνεμοζάλη. Πόλις λοιπόν χωρίς θορύβους, κα-τάλλη γιά άπολαύσεις καί άνάπαυσι. Μέ τήν πάροδο τών χρόνων, οί κάτοικοι τής Ά 
βύδου, έθεωροϋντο σάν φλύαροι, άσελγεΐς, διεφθαρμένοι. Ή άκολασία τους πράγμα
τι ήτο μεγάλη. Πολλές έταΐρες, έφερον τήν προσωνυμία «Άβυδος». Περίφημη άπ’
•αυτές ήτο ή Σινώπη, πού έμεινε γνωστή άπό τό ρήμα «Σινωπίζω» τό όποιον σημαί
νει, «φέρομαι άσέμνως».
'Η Άβυδος καί ή Σηστός, φέρουν στή θύμησι τό πασίγνιυστο ερωτικό δρά^.α (πρόκειται περί θρύλου) τοϋ Λεάνδρου καί τής 'Ηροΰς.
Ά γαθάρχου.
Τήν συναντάμε στή συνοικία Ψυρρή.
’Οφείλει τήν ονομασία στο περίφημο 'Έλληνα καλλιτέχνη τοϋ «Χρυσού Αίώ-νος», πού κατήγετο άπό τή Σάμο. Αέγεται, πώς είχε κληθή άπό τον Αισχύλο, νά
φιλοτεχνήση τά σκηνικά τών τραγωδιών του. Θεωρείται σάν διδάσκαλος τών μεγά
λω ν ζωγράφων, όπως ό ’Απολλόδωρος, ό Ζεϋξις κ. ά.

6514

I. Ράϊκου: 'Ιστορικοί περίπατοι στούς δρόμους τ ών ’Αθηνών καί τοϋ Πειραιώς

’ Αγαθή μ έρ ου.
'Υπάρχει στα Κάτω Πετράλωνα κι’ είναι πάροδος τής όδοϋ Πειραιώς 134,
'0 Άγαθήμερος, ’Αλεξανδρινός σοφός καί συγγραφεύς του Γ'. μ.Χ. αΐώνος, έγραψε
αξιόλογα έργα περί γεωγραφίας.
Ά γ α θ ίο υ .
’Αρχίζει άπό Χαρ. Τρικούπη 151, στο τέρμα Τπποκράτους, καθώς καί στή Κεν
τρική άγορά. Ό Άγαθίας ήτο σπουδαίος ιστορικός συγγραφεύς του Βυζαντίου. Γυιός
τοϋ ρήτορος Μεμονίου, σπούδασε στην ’Αλεξάνδρεια. Θεωρείται σαν διάδοχος τοϋ
βυζαντινοΰ ιστοριογράφου Προκοπίου. Μποροϋμε να ποϋμε δτι ό Άγαθίας είναι έναν
τι τοϋ Προκοπίου δ,τι ό Ξενοφών έναντι τοϋ Θουκυδίδη.
Ά γαθοδα ίμ ο νο ς.
Κάτω Πετράλωνα. Κατά τή μυθολογία ό Άγαθοδαίμων είναι ό 'Ελληνικός τύ
πος προσωποποιήσεως της θείας άγαθότητος, πού εκφράζεται μέ διάφορες μορφές
καί στις άλλες θρησκείες της άρχαιότητος. 'Η λατρεία του είναι άρχαιοτέρα τής λα
τρείας των θεών τοϋ Όλύμπου. "Οταν έπεκράτησαν οί θεοί τοϋ Όλύμπου, ό Ά γαθοδαίμων έθεωρεΐτο σάν προστάτης τών άγροκτημάτων, τής άμπέλου ή τής οικο
γενειακής στέγης.
’ Α γαθοκλέους.
Πάροδος τής όδοϋ Χερσίφρονος 2, στή Γούβα. ’Οφείλει τήν ονομασία της»·
κατά πάσαν πιθανότητα, στον "Ελληνα βασιλέα τής Βακτριανής (Τουρκεστάν) κα1·
μεγάλου τμήματος τών ’Ινδιών. Έζησε στά μέσα τοϋ Β' π. X. αΐώνος. Σώζονται
άκόμη σήμερα νομίσματα πού φέρουν Ελληνικές επιγραφές μέ Βακτριανούς ή ’Ινδι
κούς χαρακτήρες. Ά πό τά νομίσματα αυτά, γνωρίζουμε καί τά ονόματα τών προη
γουμένων βασιλέων τής Βακτριανής (Άντίοχος, Νικάτωρ, Διόδοτος, Εύθυδήμιος),
Ά γ α θ ο π ό λεω ς ή Ά γ α θ ο υ π ό λ ε ω ς .
Πάροδος Άχαρνών 179. Ή Άγαθόπολις ήτο μικρή κώμη στά παράλια τοϋ
Εύξείνου Πόντου. Το άρχαϊον της όνομα είναι: Αύλικόν τείχος. Τό 1912 ή κώμη
κατελήφθη άπό τούς Βουλγάρους. Οί κάτοικοί της ήλθαν στήν Ελλάδα καί έκτισαν
τή «Νέα Άγαθόπολι» κοντά στή Κατερίνη.
Ά γά θ ω νο ς.
Βρίσκεται στή Κεντρική ’Αγορά, μεταξύ Καρρόρη καί Βύσσης (Άέρηδες).
'Ο Άγάθων, περίφημος τραγικός ποιητής, έθεωρεΐτο άπό τούς ’Αλεξανδρινούς
ισάξιος τών Αισχύλου, Σοφοκλέους καί Εύριπίδου.
>S
'Υπήρξε καινοτόμος καί άναμορφωτής τοϋ άρχαίου θεάτρου. Αυτός πρώτος
άνέβασε έπί σκηνής πρόσωπα τής δικής του φαντασίας καί οχι ήρωες τής μυθολο
γίας. Θεωρείται σάν πρόδρομος τοϋ συγχρόνου παγκοσμίου ρεπερτορίου. Γυιός τοϋ
Τεισαμενοΰ, διασήμου άναμορφωτοΰ τής ’Αθηναϊκής νομολογίας, διετέλεσε μα
θητής τοϋ Σωκράτους. Πλήν άπό ελάχιστα άποσπάσματα, τά έργα του χάθηκαν.
’Έγραψε έπτά τραγωδίες.
Ά γ α λ λ ια ν ο ΰ .
Συνέχεια τής όδοϋ Άμφείας, στο Γκύζη. Ό Άγαλλιανός Θεόδωρος, έπιφανής
κληρικός τής Κωνσταντινουπόλεως τοϋ ΙΕ' αΐώνος, υπήρξε συγγραφεύς πολλών
εκκλησιαστικών έργων.
(Σ υνεχίζετα ι)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

'Υπό QIL. CESBRON, κατά μετάφρασήν « ’Αστυνομικών Χρονικών»
( Συνέχεια από τό προηγούμενο)
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

’Ήταν Ά ντεισαγγελεύςσ’ Ινα Επανορθωτικό Δικαστήριο... Είχε τις «δικάσι
μες ημέρες»... τις «επ’ άκροατηρίω διαδικασίες»... κι’ όλα έβαιναν στον ίδιο ρυθμό,
καθώς τα χρόνια διεδέχοντο τό ένα τό άλλο, θαυμάσια ομοιόμορφα.
Κλοπή μοτοσυκλέττας: Τρεις μήνες...
Κτυπήματα καί τραύματα : 50.000 φράγκα...
'Υποτροπή : Διπλασιάζω. Καί υπογράφω καί μονογράφω εις τρία άντίτυπα.
Είχε δώσει στο έπάγγελμά του μίαν έμπορικότητα... Σάν τον μπακάλη τής
γειτονιάς... «Αύτό μάς κάνει 30 φράγκα». «Ποιος άλλος τώρα έχει σειρά, κύριοι!..».
’Έπαιζε ένα παιχνίδι, μέ χοντρά βιβλία, με υπογραφές, καρφιτσώματα, σφραγίσμα
τα, μέσα σέ ένα περιβάλλον θελκτικό, δυνατό, άξιοσέβαστο... 'Υπήρχαν βέβαια καί
εδώ οί υπόδικοι, οί μάρτυρες, τό κοινόν, όλοι αύτοί καί κακοξυρισμένοι καί άξεστοι
άνθρωποι, μέ τούς οποίους δεν θάθελε νά έχη επαφή, όμως ένας ξύλινος φράκτης καί
οί φρουροί—χωροφύλακες τής αιθούσης τον έχώριζαν άπο αύτούς. Ή ζωή τοΰ
Άντεισαγγελέως θά μπορούσε έτσι νά κυλάη γιά πάντα μέ διακρίσεις καί τιμές,
ποτάμι ειρηνικό καί ευχάριστο... Μά τά πράγματα άλλαξαν άπό τότε πού έτοποθέτησαν τον κ. Ντουμπλέ κοντά στον κ. Λαμύ, στο Δικαστήριο ’Ανηλίκων...
Γιατί ν’ άλλάξουν τό ρεύμα τοΰ ποταμού του, μέ τό νά τον ονομάσουν : «Δημό
σιον Κατήγορον ’Ανηλίκων», μέ άμφισβητήσιμη δικαιοδοσία καί μέ τον κ. Λαμύ
ν ά “κλονίζη τις πιο σταθερές αρχές του;
Τί ήθελαν νά τον στείλουν κοντά στον κ. Λαμύ, πού έμοιαζε μέ άπόστολο καί
κήρυκα μιάς δικαστικής παρωδίας;..
’Όχι. Χίλιες φορές οχι. 'Ο κ. Ντουμπλέ θά προτιμούσε νά μην είχε γνωρίσει
ποτέ αυτόν τον παράξενο Δικαστή...
Νά πού τώρα κινδύνευε νά χάση την εκτίμησή του. Καί αύτό δέν τό ήθελε.
Τον ενοχλούσε.
•
~Ηταν εύκολο ν’ άπαντά μέ λόγια στά επιχειρήματα τοΰ Δικαστή Λαμύ, μά
τό βλέμμα αύτοΰ τού άνθρώπου, τό χαμόγελό του, ακόμα καί ή σιωπή του έλεγαν
π ώ ς είχε δίκηο. Καί ό Άντεισαγγελεύς ρωτούσε τον έαυτό του, γιά πρώτη φορά,
αν αυτός ό κόσμος τής λογικής καί των φράσεων, άν αύτή ή πολιτεία των εγγράφων
καί των Νόμων, πού μέσα της είχαν ζήσει τόσο εύτυχισμένοι πάντα, κι’ αύτός, κ ι’
ό πατέρας του, κι’ ό παππούς του, δέν ήταν μιά τεράστια οφθαλμαπάτη... Τώρα δέν
τού έφτανε μόνον αύτή γιά νά είναι ευτυχισμένος...
Καί ξαφνικά, ξανάρχισε νά μιλά, ίσως λίγο βέβαιος δτι έχει δίκηο, μά πάρα
πολύ λίγο σίγουρος δτι λέει τήν άλήθεια :
—«Στο κάτω-κάτω τής γραφής, κύριε Δικαστά, δλα αύτά τά παιδιά, που
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είναι κλέφτες, φυγάδες, ψεύτες ή άκόμα καί δολοφόνοι, έχουν στο Τερνεραι συνθήκες
ζωής πολύ πιο ευχάριστες άπ’ τα κανονικά παιδιά! ! ! Αυτό είναι μια κακή ανταμοιβή;
τής έγκληματικότητος!».
—« ’Έχετε δ ίκ η ο !!!» είπεν ό κύριος Λαμύ «τά έχουν όλα... όλα... έκτος από
ένα μικρό, ουσιώδες πράγμα. Φαντασθήτε το βάθος τής θάλασσας. Το γραφικό καί
γαληνεμένο βάθος τής θάλασσας. Κι’ έχει, επίσης φαίνεται ότι υπάρχουν όλα... Μά
λείπει κάτι... Λείπει ό άέρας δυστυχώς. Γι’ αύτό δεν μπορούμε να ζήσουμε εκεί
κ ά τω !»
—«Καί τί ουσιώδες τούς λείπει στο Τερνεραι;».
—«'Η άγάπη τής οικογένειας τους... Αύτος είναι ό άγέρας πού τούς λείπει...».
—«Θέλετε να πήτε τά κτυπήματα, ή ταπείνωσις, ή έγκατάλειψις, ή κακομετα
χείρισή.
—« ’Α κριβώς!» άπήντησεν ό’ κ. Λαμύ μ’ ενα είδος τρυφερότητος «"Ολες οΐ
τρυφερές στιγμές τής οικογενειακής ζωής, άπο την πιο μικρή φροντίδα τού πατέρα,
ίσαμε τό πιο γλυκό βλέμμα τής μάννας, ή τό χαμόγελο τής γιαγιάς, φέρνουν τήν
χαρά, τήν ευτυχία, τήν άνακούφιση, καί άναπληρώνουν τά υλικά άγαθά πού στο
κάτω-κάτω τής γραφής λείπουν καί σ’ άλλες οικογένειες. 'Ο άνθρωπος δέν διαφθείρεται γιατί πεινά, διαφθείρεται γιατί έχει μέσα στήν καρδιά του μιάν άνοιχτή πληγή,
πού κάποιος άπο μάς ή όλοι μαζί τήν προξενήσαμε.. ’Ά ! ή ά γ ά π η ! ! ! 'Η άγάπη.
είναι τό πάν. 'Η άρχή καί τό τέλος τής ζωής. Λίγη άγάπη ζητιανεύουν αύτά τά δύ
στυχα π λά σ μ α τα !!!».
Ό κύριος Λαμύ σταμάτησε γιά λίγο... Μά μόλις διέκρινε τήν πόρτα τοΰΤερνεραί, πρόσθεσε σχεδόν παρακλητικά :
—«"Ο,τι δήποτε καί νά τούς στερήσουμε άλλο, δέν έχει καί τόση σημασία
Ντουμπλέ... "Ομως θά ήταν έγκλημα καθώς μπαίνουμε μέσα στο Κέντρο τους νά
μήν φέρουμε μαζί μας ολόκληρη τήν άγάπη μας γ ι’ αύτά... ’Έχετε σείς άγάπη, τώρα,
πού τά έπισκέφτεσθε;..».
—«Μά... έχετε εσείς τόση άγάπη πού κάνει γιά δύο» άπάντησεν ό κ. Ντου
μπλέ, μ’ ένα παράξενο τόνο. Καί ή συζήτηση σταμάτησε καθώς τό αυτοκίνητο
μπήκε μέσα στο Τερνεραι...
Ό Άλλέν Ρομπέρ έρριξεν ένα άκόμα άδυσώπητο βλέμμα πάνω σ’ αυτούς τούς
δυο μαυροντυμένους χωρικούς πού ήταν γελοία σκυμμένοι πάνω στά μικρά τους
δέματα, κι’ ύστερα τοβαλε στά πόδια, φεύγοντας προς τήν διεύθυνση τού δάσους.
’Έτρεχε όσο μπορούσε πιο γρήγορα. Μά τά πόδια του έτρεμαν καί δέν μπορούσε νά
κρατηθή όρθιος... τό κεφάλι του βούιζε, καί δέν μπορούσε νά καταλάβη αν είχε
ρίγη άπο κρύο άπο κούραση ή άπο πυρετό... ’Έ τσι σέ λίγο έξαντλημένος καί ζαλισμέ
νος άρχισε νά χάνη τις αισθήσεις του... Τό δρομάκι τού κήπου στένεψε κι’ έγίνηκε
άκαθόριστο στά μάτια του... Είχε τήν έντύπωση ότι δέν άγγιζε τή γή, ότι πετοΰσε...
Ό λαβύρινθος τής πρασινάδας τού έτοίμαζε μιάν άλλη έκπληξη, γιατί σέ λίγο
έπεσε μισολιπόθυμος στήν άγκαλιά τού γιατρού, πού έτυχε νά περνά άπο έκεΐ.
Μόλις πρόφτασε νά τον άναγνωρίση, μόλις πρόφτασε νά τον ρωτήση.
—«Τί έπαθες; Καλά πού ήρθα νά δώ πώς πηγαίνουν εδώ τά πράγματα γιά σένα
καί μερικούς άλλους...».
Ό γιατρός μιλούσε μηχανικά γιατί ή προσοχή του ήταν στραμμένη προς το
λιποθυμισμένο παιδί.... Προσπαθούσε νά τό συγκράτηση, νά παρατηρή τό άναστατωμένο βλέμμα του, νά βρίσκη τον ακανόνιστο σφυγμό του... Στο τέλος φορτώθηκε
στήν άγκαλιά του τό άγόρι καί τό έφερε στο Νοσοκομείο, πού ήταν πολύ κοντά...
(Σ υνεχίζεται)

Σ π ϋ ρ ο ς Π α ξ ιν ό ς
Στις 3 τρέχοντος έκηδεύθη .άπό τον 'Ιερό Ναό τής Μητροπόλεως ό δολοφο
νηθείς εις Καράτσι των ’Ινδιών, τέως ’Αστυνομικός Διευθυντής καί Προϊστάμενος
τής 'Υπηρεσίας ’Αλλοδαπών κατά τήν προπολεμική περίοδο Σπϋρος Παξινός, του
οποίου ή σορός είχε διακομισθή ένταϋθα.
Ή νεκρώσιμη άκολουθία έψάλη άπό τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Περισ
σού καί 'Αγίου ’Όρους κ.κ. Κυπριανό, παρηκολούθησαν δέ αυτήν ό βουλευτής
Κορινθίας καί πρώην 'Υπουργός κ. Κ. Μανιαδάκης, ό βουλευτής ’Αθηνών κ. Δημ.
Βρανόπουλος, ό ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Δ. Κόκκινος, ό ’Αρχηγός
τής Χωροφυλακής κ. Κ. Μακρυνιώτης, ό Διευθυντής ’Αστυνομίας ’Αθηνών κ.
Θ. Ρακιντζής, ό Διευθυντής ’Αστυνομίας Πειραιώς κ. Κανελλόπουλος, οί έ. ά. Στρα
τηγοί κ.κ. Πετζόπουλος καί Μποζώνης, όλοι οί
άνώτεροι άξιωματικοί τής ’Αστυνομίας Πόλεων
καί πλήθος κόσμου.
Τον νεκρόν άπεχαιρέτησεν ό πρώην 'Υ 
πουργός κ. Κ. Μανιαδάκης, ό ’Αστυνόμος κ.
Κοντογεώργος καί ό γεωπόνος κ. Γ. Ζαρκάδας,
έκ μέρους τής ’Εθνικής Εταιρίας.
Ό κ. Μανιαδάκης είπε τα έξής:
«Έ κτελών επιτακτικόν καθήκον συνειδήσεως καί αισθανόμενος βαθεϊαν τήν ύποχρέωσιν, τήν οποίαν έχουν οί έπιζώντες νά τιμούν
τούς άξιωματούχους εκείνους, οί όποιοι υπηρέ
τησαν τιμίως καί εύσυνειδήτως τήν πατρίδα
των, προσέρχομαι τήν στιγμήν αυτήν, πολύκλαυστε Σπϋρο Παξινέ, μέ τήν ψυχήν βαρυαλγοϋσαν άπό τον πρόωρον καί σκληρόν είς τήν
ξένην γήν θάνατόν σου καί καταθέτω έπί τής
τιμίας σου σοροΰ τον στέφανον τής δάφνης, ό
όποιος σοϋ άνήκει δικαιωματικώς.
'Υπέρ πάσαν άλλην έποχήν σήμερον είναι
έπιβεβλημμένον νά τιμώμεν έκείνους, οί όποιοι
έχουν προσφέρει διακεκριμμένας διά τήν Πα
f Σ . Π Α Ξ ΙΝ Ο Σ
τρίδα των υπηρεσίας.
Διότι σήμερον ζώμεν είς μίαν έποχήν
πλήρους έπαναστάσεως ψυχών, σωμάτων καί διανοιών. ’Έχουν παραμερισθή αί ήθι. καί άξίαι, μέ τάς όποιας ήμεϊς έγαλουχήθημεν καί έχουν προταχθή αί ύλικαί άπολαυαί καί επιδιώξεις.
Αί πρωτοφανείς είς τήν ιστορία τής άνθρωπότητος εφευρέσεις καί άνακαλύψεις τής Φυσικής καί τής Χημείας έχουν θεοποιήσει τήν ύλην καί έχει πιστευθή,
ότι ή όλη είναι ό σύγχρονος θεός καί ότι ό τεχνικός πολιτισμός, ό έπιστημονικός
υλισμός καί ό ιστορικός υλισμός είναι ικανοί νά λύσουν όριστικώς τό πρόβλημα
τής εύτυχίας τοϋ άνθρώπου.
Αύτές οί ιδέες έχουν τόσον πολύ έπιδράσει έπί τών συγχρόνων άνθρώπων καί
τών κοινωνιών, ώστε τείνουν νά μεταμορφώσουν τήν ζωήν, τήν σκέψιν, τάς ψυχάς
καί τά αισθήματα τών άνθρώπων.
Διαφορετικά έσκέπτοντο καί ένήργουν οί άνθρωποι είς τό έγγύς παρελθόν
καί διαφορετικά σκέπτονται καί ένεργοϋν σήμερον.
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Τά άνιχφέρω ολα αύτά έδώ μπροστά είς την σορόν σου, αείμνηστε Παξινέ,
διότι ύπήρξαμεν συμμαχηταί εις τό ίδιον ιδεολογικόν χαράκωμα, τόσον κατά την
διάρκειαν της προπαρασκευής της Ελλάδος προς πόλεμον, όσον καί κατά τήν διε
ξαγωγήν τού πολέμου.
Είμαι, συνεπώς, ύπέρ πάντα άλλον εις θέσιν νά γνωρίζω, οποίας καί όπόσας
διακεκριμένας υπηρεσίας προσέφερες εις τήν Πατρίδα σου καί πόσον σέ ήδίκησαν
καί σέ έπίκραναν έκεΐνοι, οι όποιοι είτε συνειδητά είτε άσυνείδητα, σέ είχαν συκοφαν
τήσει.
Μαζί μέ τον έκτελεσθέντα άείμνηστον Καλαμαράν καί μέ εκλεκτούς συνεργάτας, πολλοί των οποίων ζοΰν καί μέ άκούουν τήν στιγμήν αύτήν, είχατε επιτύχει
παν ό,τι έζήτησεν άπό έσας τό Ελληνικόν Κράτος, είχατε δηλαδή εξαρθρώσει
καί καταστήσει άνίκανον νά βλάψη τήν Πατρίδα μας τό Κ.Κ.Ε. Καί τό είχατε
επιτύχει, χωρίς αίματα, χωρίς άδικίες καί χωρίς νά φορέσουν μαύρα, ούτε μία
μητέρα, ούτε μία άδελφή.
Θά έ'πρεπε νά είχαν γραφή ολόκληροι τόμοι διά τό τεράστιον αυτό έργον
των Σωμάτων ’Ασφαλείας.
Εις ούδεμίαν άλλην χώραν τού κόσμου είχε κατορθωθή έκεϊνο τό όποιον κατωρθώθη εδώ.
Έθέσαμεν υπό τήν καθοδήγησιν τής ’Ασφαλείας τήν Κεντρικήν ’Επιτροπήν
τού Κ.Κ.Ε. καί τον παράνομον μηχανισμόν του.
’Αλλά καί εις τον τομέα τής κατασκοπίας, εις τον όποιον ή Ελλάς είχε νά
αντιμετώπιση Κράτη μεγάλα καί ισχυρά, μέ όργάνωσιν, μέ πείραν, μέ τεράστια
οικονομικά μέσα, καί εκεί προσέφερες άνεκτίμητες υπηρεσίες.
’Εξουδετέρωσες έπιτυχώς τούς πράκτορας τών έπί θύραις έχθρών μας καί
περιώρισες εις τό έλάχιστον τήν δράσιν καί τήν άνάμιξιν είς τά εσωτερικά μας
τών πρακτόρων τών ύφηλίων δυνάμεων. Αί δημοσιευθεΐσαι μετά τον πόλεμον εκ
θέσεις αποτελούν τίτλον τιμής διά τά Σώματα ’Ασφαλείας καί τότε έσύ, Παξινέ,
διηύθυνες τον ναυραλγικώτερον τομέα, τό Κέντρον ’Αλλοδαπών ’Αθηνών. «... Εις
τήν Ελλάδα δέν εύνοιείται καμμία άπολύτως διεισδυτική πράξις τών πρακτόρων
μας, διότι έξουδετεροΰνται άμέσως ύπό τών Ελληνικών ’Ασφαλειών...», γράφουν
εις τάς εκθέσεις των οί πράκτορες τού δαιμόνιου Φόν Κανάρη.
"Οταν κατεκτήθη ή Ελλάς, σύ ήρνήθης νά προσφέρης τάς υπηρεσίας σου καί
νά παραδώσης τό Άρχεΐον είς τούς κατακτητάς. Καί διά νά μή συλληφθης, έδραπέτευσες είς τήν Μέσην ’Ανατολήν, εκεί όπου έπίστευες οτι πνέει άνεμος ελευθερίας.
’Αλλά οί μικροί, οί όποιοι έπιπλέουν είς περιόδους κατοχής καί δοκιμασίας,
σέ διέβαλαν ώς πράκτορα τών Γερμανών καί οί αχάριστοι "Αγγλοι, μαζί μέ τούς
Μεσανατολίτας κακούς "Ελληνας σέ έφυλάκισαν έπί πολλούς μήνας είς τάς χειροτέρας φυλακάς τής Συρίας, είς τό "Ακρον.
~Ητο ή άμοιβή τών εξαιρετικών προς τήν Πατρίδα ύπηρεσιών σου καί ή πλη
ρωμή άπό τούς "Αγγλους τής έντιμου μέ αύτόύς έδώ συμμαχικής συνεργασίας σου.
Τό Άρχεΐον, διά τό όποιον είχες κατηγορηθή καί είχες συκοφαντηθή ότι τό
είχες δήθεν παραδόσει είς τούς Γερμανούς, άνεσύρθη ολόκληρον άπό τήν Κρύπτην
τόν ’Ιούνιον τού 1946, άπό τούς άστυνομικούς έκείνους συνεργάτας σου, οί όποιοι
έγνώριζαν πού είναι θαμμένο καί παρεδόθη είς τό Κέντρον ’Αλλοδαπών, όταν έσύ
ήσουν ακόμη εξόριστος είς τήν Βομβάην.
Τό ειδικόν δικαστήριον τών Δοσιλόγων, μέ τό ύπ’ άριθ. 1272 τού ’Ιουλίου
1947 βούλευμά του σέ άπήλλαξεν οίασδήποτε κατηγορίας, άλλά έλάχιστοι έμαθαν τό
βούλευμα αύτό καί άκόμα όλιγώτεροι έμαθαν τήν άλήθειαν.
Τό σκεπτικόν τού βουλεύματος λέγει, ότι δέν ευρίσκει εναντίον σου ούτε ψό-
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γον τινά καί δτι ή άπόκρυψις τού ’Αρχείου έγένετο, τη ίδική μου έντολή, την Μεγάλην Παρασκευήν τοϋ 1941, δηλαδή 11 ήμέρας προ της εισόδου των Γερμανών εις
’Αθήνας καί έγένετο υπό αστυνομικών εις τό κτήμα τοϋ οδοντιάτρου Κανελλοπούλου,
εις τα Μελίσσια τής ’Αττικής.
Περαιτέρω, τό βούλευμα αναφέρει, δτι αί άσαφεΐς εναντίον σου κατηγορίαι καί
ή σύλληψίς σου ύπό τών ’Ά γγλων εις τήν Μέσην ’Ανατολήν προεκλήθη άπό τό πε
ριβάλλον τοϋ τότε έν τη ’Αλλοδαπή Πρωθυπουργού, διότι υπήρξες άπό τούς πε
ρισσότερον άφωσιωμένους οπαδούς τοϋ αειμνήστου Ίωάννου Μεταξά.
’Αλλά καί τό Κομμουνιστικόν Άρχεΐον τό είχες άποκρύψει τη εντολή μου είς
τά υπόγεια τής όδοΰ Τοσίτσα 28 καί διετηρήθη μέχρι τής άπελευθερώσεως, οπότε
άνηρπάγη άπό ένοπλον συμμορίαν ύπό τον Καπετάν Λευτέρη, τον άδελφόν τής τυφεκισθείσης Ήλέκτρας Σιδερίδου, ένώ καί αύτό ήδύνατο νά διασωθή, διότι είδοποιήθησαν έγκαίρως καί ό στρατιωτικός Διοικητής ’Αθηνών καί τό άρμόδιον ’Αστυνομικόν
Τ μήμα.
’Εγώ, άλησμόνητε Παξινέ, σέ έστειλα έπανειλημμένως είς τήν Γερμανίαν καί
μοΰ έφερες άπό έκεΐ σπουδαίαν ’Εθνικήν συγκομιδήν καί διά τάς προθέσεις τοϋ Χίτλερ έπί τής Ελλάδος καί διά τήν έπικειμένην εισβολήν τών ’Ιταλών.
Κατώρθωσες νά μάθης, άπό τό πρωί τής 5ης ’Απριλίου 1941, δτι τήν έπομένην, 6 ’Απριλίου, ώραν 5ην πρωϊνήν, θά έπεδίδετο ύπό τοϋ Έ μπαχ τό Γερμανικόν
τελεσίγραφον καί θά είσέβαλλοντά Γερμανικά στρατεύματα είς τό Ελληνικόν έδαφος.
Τίποτα περισσότερον, τίποτα μεγαλύτερον δεν ήμποροΰσες νά προσφέρης εις
τήν Πατρίδα, άπό δ,τι προσέφερες, πολύκλαυστε Παξινέ.
’Εκεί πού θά πας, ή ψυχή σου θά συναντήση τήν ψυχήν τοϋ Μεγάλου Μεταξά.
Εΐπέ του, δτι ζώμεν είς πλήρη συσκότισιν πνευμάτων καί διανοιών, ζώμεν μέ
άγωνίαν διά τήν αΰριον καί δτι έδώ ή ζωή έχει πολύ άναστατωθή.
Είπέ του, δτι ή Ελληνική Βουλή έχει γεμίσει άπό κομμουνιστάς καί συνοδοι
πόρους, οί όποιοι συνωμοτούν καί άπεργάζονται τήν καταστροφήν τής Πατρίδος μας.
Είπέ του, δτι αί δυνάμεις τοϋ Ελληνικού πνεύματος, αί δυνάμεις τού ιδεαλισμού,
αί δυνάμεις τού πνεύματος τής 28ης ’Οκτωβρίου, βάλλονται πανταχόθεν, άλλά δεν
θά καμφθούν.
Είπέ του, δτι ή Ελλάς, ή οποία ύπήρξεν ή μόνη έν δπλοις σύμμαχος τής σφυροκοπημένης καί άγωνιώσης ’Αγγλίας καί ή οποία, μέ τήν έξάμηνον μέχρις ολοκαυ
τώματος άντίστασίν της, έστρεψεν υπέρ τών συμμάχων τήν τύχην τού Β' Παγκοσμίου
Πολέμου, έτυχεν άπό τούς συμμάχους της τής χειροτέρας μεταχειρίσεως.
Είπέ του, δτι, παρά ταΰτα, χάριν τής αίωνιότητος τής Φυλής, ή Ελλάς θά
συνέχιση, είς τό πλευρόν τών ’Ελευθέρων Λαών, τό ΟΧΙ, μέχρις δτου υποχωρήσουν ή
καταστραφοΰν αί δυνάμεις τού σκότους καί τής βίας.
Είπέ του τέλος, δτι τά Σώματα ’Ασφαλείας έργάζονται άδιακόπως διά τήν κα
ταστροφήν τοϋ κομμουνισμού.
Αίωνία σου ή μνήμη, άλησμόνητε Σπΰρο ΓΙαξινέ.
Ά ς είναι έλαφρά ή γή τής Κερκύρας, ή Ελληνική γή, τήν οποίαν τόσον ήγάπησες».
Σ η μ . : Είς τήν σελίδα 6517 (στίχος 15ος) τής άνωτέρω μελέτης, έκ τυ
πογραφικού λάθους έτυπώθη ’Αστυνόμος κ. Κοντογεώργος, ένώ έδει νά τυπωθή
Ά στυν. Δ/ντής Β' κ. Κοντογεώργος.

Δ η μ ή τ ρ ιο ς = ε π α π α δ ά κ ο ς
Ε πίσης τον περασμένου μήνα άπέθανε καί έκηδεύθη μέ συμμετοχήν πλήθους
άστυνομικοϋ κόσμου ό ’Αστυνόμος Β' Ξεπαπαδάκος Δημήτριος.
'Ο άποθανών γεννηθείς εις Πύργον Οίτύλου Λακωνίας καί καταταγείς εις τό ’Αστυνο
μικόν Σώμα τήν 20-2-1925, ύπήρξεν εκλεκτόν
μέλος της αστυνομικής οικογένειας, διακρινόμενος διά τήν υποδειγματικήν προσήλωσίν
του εις τό καθήκον, τήν χαρακτηριστικήν ευ
συνειδησίαν του, τάς άρετάς του καί τήν φιλο
πατρίαν του, καί δι’ αύτό έ'χαιρεν έκτιμήσεως
έκ μέρους των προϊσταμένων του, σεβασμού
των υφισταμένων του καί άγάπης έκ μέρους
του κοινού τοϋ οποίου ύπήρξεν πάντοτε πιστός
θεράπων.
Ό θάνατός του πλημμυρίζει πόνον τάς ψυχάς των συναδέλφων του άστυνομικών υπαλλή
λων, οί όποιοι πάντοτε θά ενθυμούνται μέ συγκίνησιν τον έντιμον καί σεμνόν άνδρα, ό όποιος
ύπηρέτησεν εύόρκως τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων
καί διά ταύτης τήν Πατρίδα καί τον Ε λλη
νικόν Λαόν.
Τά « ’Αστυνομικά Χρονικά» διαβιβάζουν
+ ΔΗ Μ . Ξ Ε Π Α Π Α Δ Α Κ Ο Σ
εις τήν οίκογένειάν του θερμά συλληπητήρια
καί εύχονται δπως ό Πανάγαθος Θεός κατατάξη τήν ψυχήν του έν σκηναΐς δικαίων.
Αΐωνία ας είναι ή μνήμη του.
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ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
—Προήχθη είς τον βαθμόν του ’Αστυνόμου Β' τάξεως κατ’ έκλογήν ό
μέχρι τούδε 'Τπαστυνόμος Α' κ. Πετόσογλου Γεώργιος. Ωσαύτως προήχθη είς τον
βαθμόν του Άνθυπαστυνόμου κατ’ έκλογήν ό μέχρι τούδε άρχιφύλαξ κ. Παπαδόπουλος Άνδρέας.
—Άπηλλάγησαν των καθηκόντων των διά λόγους υγείας ό ’Αστυνόμος Β'
κ. Κωνσταντινίδης ’Αζαρίας καί ό Άρχιφύλαξ Βάλλας Γεώργιος.
—Παρητήθησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος ό Άνθυπαστυνόμος κ. Παπαδημητρίου ’Αλέξανδρος καί οί άστυφύλακες: Άβαρκιώτης ’Αλκιβιάδης, Δεδεμάδης
Κωνσταντίνος, Διαμαντόπουλος Εύριπίδης, Σκούρτας Παναγιώτης καί Χριστόπουλος Γεώργιος.
—Διεγράφησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος κατόπιν άποφάσεως τού Πειθαρ
χικού Συμβουλίου οί άστυφύλακες: Νικητόπουλος Γεώργιος καί Παρασκευόπουλος
Κωνσταντίνος.
*
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ΕΠΙΤΤΧΟΝΤΕΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗΝ ΤΠΑΣΤΤΝΟΜΩΝ
Έ κ των μετασχόντων είς τάς είσαγωγικάς έξετάσεις τής Σχολής Ύπαστυνόμων, έπέτυχον 100, έκ των οποίων οί 60 πρώτοι, πού θά είσαχθοΰν την 12ην ’Ια
νουάριου 1959 είς τήν Σχολήν προς δεκαεξάμηνον φοίτησιν είς αύτήν, είναι οί εξής:
1) Άρχιφύλαξ Δορλής ’Αναστάσιος 1382,52, 2) Άρχιφύλαξ Άλεξόπουλος Σωκράτης 1366,48, 3) Άρχιφύλαξ Δρακόπουλος Γεώργιος 1251,12, 4) Ά ρχιφύλαξ Καλαϊτζάκης Άδάμ 1349,78, 5) Άστυφύλαξ Καραπαναγιώτης Κωνσταν
τίνος 1326,78, 6) Άρχιφύλαξ Γουρνιάς Νικόλαος 1313,82, 7) Άρχιφύλαξ Σούλτος Νικόλαος 1305,82, 8) Άστυφύλαξ Χριστιάς Σπϋρος 1296,22, 9) Άρχιφύλαξ
Ά γγελής Νικόλαος 1291,70, 10) Άρχιφύλαξ Σαντάς Στυλιανός 1290,24, 11) Ά ρχιφύλαξ Γιαννοΰτσος Θεόδωρος 1275,16, 12) Άρχιφύλαξ Παυλίδης ’Αναστάσιος
1271,72, 13) Άρχιφύλαξ Μάλλιος Ευάγγελος 1269,76, 14) Άρχιφύλαξ Φερέτος
Εύστάθιος 1265,82, 15) Άρχιφύλαξ Γιάνναρος Εύάγγελος 1261,50, 16) Άρχιφύλαξ Μπάμπαλης Πέτρος 1253,48, 17) Άρχιφύλαξ Μΐχος Κωνσταντίνος 1249,84,
18) Άρχιφύλαξ Τσάκαλος Κωνσταντίνος 1249,18, 19) Άρχιφύλαξ Πηλός Σπυρίδων
1246,90, 20) Άρχιφύλαξ Χρυσικόπουλος Λεωνίδας 1245,70,21) Άρχιφύλαξ Λαβράνος Γεώργιος 1243,10, 22) Άρχιφύλαξ Ντάγανος Δημ. 1238,16, 23) Άρχιφύλαξ
Σκορδάς ’Αντώνιος 1232,72, 24) Άρχιφύλαξ Δημητρακόπουλος Γεώργιος 1231,78,
25) Άρχιφύλαξ Κουρέλης Γεώργιος 1219,84, 26) Άρχιφύλαξ Δανέλης Κωνσταν
τίνος 1205,06, 27) Άρχιφύλαξ Δεληγιώργης ’Ιωάννης 1198,48, 28) Άρχιφύλαξ
Τσίπας Πέτρος 1194,08, 29) Άρχιφύλαξ Άντωνόπουλος Άργύριος 1192,76,
30) Άρχιφύλαξ Φωτόπουλος Σωτήριος 1189,12, 31) Άρχιφύλαξ Τσίγκας Νικό
λαος 1187,64, 32) 32) Άρχιφύλαξ Γιαμπουράς ’Εμμανουήλ 1184,76, 33) Άρχιφύλαξ Ματσάγκας Άνδρέας ί 182,42, 34) Άρχιφύλαξ Ψυχογυιός ’Ιωάννης 1177,34,
35) Άρχιφύλαξ Σταμάτης Χαράλαμπος 1175,78, 36) Άρχιφύλαξ Ψιμόγιαννος
Νικόλαος 1174,86, 37) Άρχιφύλαξ Κουρέτας Διονύσιος 1174,58, 38) Ά ρχιφύ
λαξ Μηλιώνης Σπυρίδων 1170,34, 39) Άστυφύλαξ Καραμούζης Βασίλειος 1164,82,
40) Άρχιφύλαξ Γάλλος Παναγιώτης 1162,41, 41) Άρχιφύλαξ Μπάρος Θεόδωρος
1160,48, 42) Άρχιφύλαξ Μπόμπολας Δημήτριος 1156,52, 43) Άρχιφύλαξ Σμύρ
νής Αθανάσιος, 1153,10 44) Άρχιφύλαξ Χρυσομάλλης ’Αντώνιος 1148,38, 45)
Άρχιφύλαξ Πετράκης Περικλής 1145,82, 46) Άρχιφύλαξ Παπαναστασίου Πανα
γιώτης 1143,18, 47) Άρχιφύλαξ Τσόγκας Δημήτριος 1142,88, 48) Άρχιφύλαξ
Αιολίτσας Κωνσταντίνος 1142,38, 49) Άρχιφύλαξ Κουκουβϊνος Άναστάσιος1ΐ42,14
50) Άρχιφύλαξ Ξανθάκος Βασίλειος 1139,78, 51) Άρχιφύλαξ Λαγουβάρδος Γεώρ
γιος 1139,78 52) Άρχιφύλαξ Ραυτόπουλος ’Απόστολος 1130,36 53) Άρχιφύλαξ
Μπούρας Γεώργιος 1127,44, 54) Άρχιφύλαξ Χόνδρος Μιχαήλ 1123,18 55) Ά ρ-
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χιφύλαξ Πέρδιος’Αριστείδης 1122,50, 56) Άρχιφύλαξ Σφαρνάς Γεώργιος 1117,82,
57) ’Αρχιφύλαξ Δολιανίτης Παναγιώτης 1115,88, 58) Άρχιφύλαξ Λουκάς Δημήτριος 1114,46, 59) Άρχιφύλαξ Κυρανάκος Νικόλαος 1111,82 καί 60) Άρχιφύ
λαξ Κότσιφας Δημήτριος 1ί11,16.
*
ΡΑΔΙΩΦΩΝΙΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
—Διδακτική καί εύχάριστη ή εκπομπή της Αστυνομίας Πόλεων, έξακολουθεϊ
πάντα νά προσφέρη στις χιλιάδες των φίλων της επιτυχημένα προγράμματα, άφθα
στης λογοτεχνικής καί καλλιτεχνικής ομορφιάς, για τά όποια οί κριτικές είναι εν
θουσιώδεις.
—'Η έκπομπή τής 26-11-58 ήταν ολόκληρη άφιερωμένη στήν πλούσια δράση
καί τά πεπραγμένα τής γνωστής Χριστιανικής Ένώσεως Γυναικών ’ Ηθικής Έ ξυψώσεως, μέ μαγνητοφωνημένα καλλιτεχνικά στιγμιότηπα άπό μιά γιορτή πού
έδόθη στο Πτί Παλαί, μέσα εις τό πλαίσιον του Άντιαλκοολικοΰ άγώνος. Στο πρό
γραμμα αύτό, έκτος άπό τον εμπνευσμένο λόγο τής διακεκριμένης ιατρού Κας
Θάλειας Ποταμιάνου, μετεδόθησαν καί καθοδηγητικές υποδείξεις προς τό κοινόν
πάνω σέ ζητήματα γενικώτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος. ’Έλαβαν δέ μέρος, ό
διεθνούς φήμης έκλεκτός ’Αμερικανός πιανίστας κ. Σάρτ, ή εξαιρετική υψίφωνος τής
Λυρικής Σκηνής δ/νίς Λαλαούνη καί ό διαλεχτός πρωταγωνιστής τής Λυρικής Σκημής κ· Τερζής.
*
—’Απαλό κι’ εύχάριστο, γεμάτο άνθρωπιά καί άγάπη μέ όμορφη μουσική υπό
κρουση κλασσικής μουσικής, τό πρόγραμμα τής 3-12-58, ενθουσίασε ξεχωριστά καί
έσκόρπισε ρίγη συγκινήσεως. Στήν έκπομπή αύτή, πού άνοιξε καί έ'κλεισε μέ λο
γοτεχνικά σκίτσα άπ’ τή ζωή καί τή φύση καί στο όποιο έλαβαν μέρος τό Τρίο
Κιττάρα, ή Ρ. Βλαχοπούλου, ή Μπελίντα καί ή ορχήστρα Ζάκ Ίακωβίδη, μετεδόθη καί συγκινητικό άπόσπασμα τού ήμερολογίου τής ’Αστυνομίας, γραμ
μένο άπό τόν άρχιφύλακα Σπΰρο Πηλό, μέ τίτλο: «'Η ’Αστυνομία είναι τό σπίτι
τού Θεού».
(Κείμενα, επιμέλεια κ.λ.π .: 'Υπηρεσίας Ραδιοφωνικών ’Εκπομπών ’Αστυνο
μικής Σχολής. Τά προγράμματα παρουσιάζει ό Άρχιφύλαξ Σπόρος Πηλός. Δίσκοι:
έκ τού καταστήματος Γ. Όρφανίδη, εύγενώς προσφερομένου).
*
ΕΥΧΑΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΑΣ
Τά « ’Αστυνομικά Χρονικά» εύχονται Χρόνια Πολλά επί τή έπετείω τής
ονομαστικής των έορτής, εις τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Νικοπόλεως καί
Πρεβέζης κ. Στυλιανόν Κορνάρον, εις τούς διακεκριμένους συνεργάτας τού περιο
δικού καί καθηγητάς τής ’Αστυνομικής Σχολής κ.κ. Άνδρέαν Τούσην, ’Αντ
εισαγγελέα Άρείου Πάγου, Σπυρίδωνα Γαλανόν Καθηγητήν Πανεπιστημίου ’Α
θηνών, Νικόλαον Κίνναν τ. ’Αρχηγόν ’Αστυνομίας, Χρίστον Γιώτην τ. Έφέτην,
Γεν. Γραμματέα Ελληνικής Εταιρείας Ποιν. Δικαίου καί Μέλος τού Δ.Σ. τής
Διεθνούς Εταιρείας Ποιν. Δικαίου, Χρίστον Τσαχαγέαν ’Ιατρόν - Πρόεδρον ’Εθνι
κής Εταιρείας Κοινωνικής ’Αλληλεγγύης, Νικόλαον Τσιτσιράγκον καί Νικόλαον
Γκιουζέπην Καθηγητάς τής ’Αστυνομικής Σχολής.
’Επίσης εις τόν ’Αρχηγόν τής ’Αστυνομίας κ. Νικόλαον Κόκκινον, τόν ’Ε
πιθεωρητήν τού ’Αστυνομικού Σώματος κ. Νικόλαον Νέρην καί εις ’Αστυνομικούς
Διευθυντάς κ.κ. Άνδρέαν Σταυρόπουλον, Άνδρέαν Μουρούσιαν, Νικόλαον Σπυρόπουλον, Νικόλαον ’Αρχιμανδρίτην, Νικόλαον Ταβουλάρην, Νικόλαον Βενετσιάνον, Νι
κόλαον Νικητάκην, Νικόλαον Βερελήν, Σπυρίδωνα Κουτσουρούμπαν, ’Εμμανουήλ
Λουκάκην καί ’Εμμανουήλ Άρχοντουλάκην ώς καί είς άπαντας τούς κ.κ. ’Αξιω
ματικούς καί κατωτέρους άστυνομικούς υπαλλήλους.

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΝ ΣΤ' ΤΟΜΟΥ 1958
Α'. Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ν
I. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ

(1921—1958) : *Υπό κ. Ν. ’Αρχιμανδρίτου Ά στυν. Δ/ντοΰ Α'
ΙΕ'. Ό Κόκκινος Δεκέμβρης.
V. Ή έπίθεσις κατά των ’Αστυνομικών Τμημάτων και 'Υπηρεσιών
’Αθηνών.
Σελίς
—'Η Γενική ’Ασφάλεια ’Αθηνών καί οί άγώνες αυτής.
1. Πώς οί κομμουνισταί προπαρασκεύασαν καί άρχισαν τον εμφύλιο πό
λεμο κατά την κ α το χ ή ................................................................................. 5389
2. Ένίσχυσις του εμφυλίου πολέμου άπό τούς κατακτητάς καί έκμετάλλευσιςτούτου .................................................................................................. 5390
3. Οί πρόδρομοι της έξεγέρσεως τών κομμουνιστών καί ή δράσις τής
Γενικής ’Ασφαλείας κατά τήν έξέγερσι τής 3ης Δεκεμβρίου 1944. . . 5435
4. ’Ιδιαίτερο ενδιαφέρον τών κομμουνιστών γιά τήν κατάληψι τής Γε
νικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών......................................... .................................. 5436
5. Όργάνωσις τής άμύνης τής Γενικής’Ασφαλείας’Αθηνών..................... 5436
6. Προπαρασκευή τής πρώτης μεγάλης έπιθέσεως τών κομμουνιστών
κατά τής Γ. ’Ασφαλείας ’Αθηνών καί μέτρα γιά τήν άπόκρουσι αύτής 5479
7. 'Η μεγάλη μάχη τής 5ης Δεκεμβρίου καί ή ήττα τών κομμουνιστών. 5480
8. ’Επιθέσεις τών κομμουνιστών κατά τήν 6ην Δεκεμβρίου 1944 καί
άπόκρουσις αυτών ........................................................................................ 5527
9. Συνέχεια τής μάχης στή Γενική ’Ασφάλεια κατά τήν 7ην Δεκεμ
βρίου 1944 ........................................................................................................ 5529
10. Μάχες στή Γενική ’Ασφάλεια κατά τήν 8ην Δεκεμβρίου 1944.......... 5623
11. Οί έπιχειρήσεις στή Γενική ’Ασφάλεια κατά τήν 9η Δεκεμβρίου 1944 5625
12. Οί επιχειρήσεις στή Γενική ’Ασφάλεια κατά τήν Κυριακή 10 Δεκεμ
βρίου 1944 ........................................................................................................ 5677
13. Οί μάχες κατά τήν Δευτέραν 11 Δεκεμβρίου 1944.............................. 5678
14. Συνέχεια τών έπιθέσεων τών κομμουνιστών κατά τής Γενικής Ά σφα•
λείας, κατά τήν 12ην Δεκεμβρίου
1944.............................. 5815
15. Μάχες κατά τήν 13ην Δεκεμβρίου1944 στή Γενική ’Ασφάλεια. . . . 5816
16. Έκκένωσις του κτιρίου τής Γενικής ’Ασφαλείας κατόπιν διαταγής
τοΰ ’Αγγλικού Στρατηγείου ..................................................
5863
17. 'Η δράσις τής Γενικής ’Ασφαλείας άπό 15ης Δεκεμβρίου 1944μέχρι
τής 5ης ’Ιανουάριου 1945 ........................................................... ............. 5866
18. ’Αστυνομικοί πού υπηρετούσαν κατά τή διάρκεια τού κομμουνιστικού
κινήματος στή Γεν. ’Ασφάλεια καί έ'λαβον μέρος στούς άγώνες αύτής 5867
ΙΣΤ'. Ή δράσις τής ’Αστυνομίας μετά τό Δεκέμβριο 1944.
1. Άνασυγκρότησις καί κινητοποίησις τών άστυνομικών δυνάμεων
γιά τήν άποκατάστασι τής τάξεως καί άσφαλείας................................ 6055
2. Σύλληψις τών έγκληματιών κομμουνιστών........................................... 6057
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ΣελΙς
3. Άναζήτησις άπδ τήν ’Αστυνομία των πτωμάτων των δολοφονηθέντων
έθνικοφρόνων πολιτών ................... ..................................................
6106
4. Περισυλλογή άντικειμένων των λεηλατηθεισών περιουσιών................ 6151
5. Μέτρα για τήν πρόληψι (αντεκδικήσεων άπδ μέρους συγγενών καί
θυμάτων του κομμουνισμού......................................................................... 6152
6. Κομμουνιστική δραστηριότης κατά τήν περίοδο 1945-1947............ 6199
ΙΖ'. ‘Η Α σ τυ νο μ ία Πόλεων κατά τήν περίοδο τοϋ κομμουνιστοσυμμοριτισμοΰ.
1. Προπαρασκευή καί ένέργειες τών κομμουνιστών στήν Πρωτεύουσα,
μετά τήν συμφωνία της Βάρκιζας γιά τδν «τρίτο γύρο». Σύστασις
τής «Μαζικής Λαϊκής Αύτοάμυνας» (Μ .Λ.Α.) καί τής «Στενής
Αυτοάμυνας»............................................................................................ 6247
2. Πότε καί πώς τδ Κ.Κ.Ε. άνεγνώρισε έπίσημα καί ένίσχυσε άπροκάλυπτα τδν κομμουνιστοσυμμοριτισμδ .......................................................... 6249
3. Προσπάθειες τής ήγεσίας τοΰ Κ.Κ.Ε. νά πετύχη ένοπλη κομμουνι
στική δράσι στήν πρωτεύουσα καί στδν Πειραιά κατά τά έτη 1946,
1947 καί 1948 καί αίτια άποτυχίας.................................................. 6295
4. "Υποπτες προτάσεις τών κομμουνιστών........................................... 6298
5. ’Αποφάσεις τής 4ης 'Ολομέλειας (28-7-1948) τής Κ.Ε. τοϋ Κ.Κ.Ε.
σχετικά μέ τήν πολεμική κατάστασι καί τά καθήκοντα τοϋ κόμματος 6346
6. Καθαίρεσις άπδτδ Π.Γ. τοΰ Κ.Κ.Ε. τοΰκλιμακίου τής Κ.Ο. ’Αθηνών 6347
7. Προπαρασκευή δολοφονικής άποπείρας πολιτικών άρχηγών. Φόνος
άστυφύλακος Δημητρίου Δουβή—Σύλληψις δ ρ αστώ ν............................ 6391
Ή ’Α στυνομία Πόλεων εις τον άντικομμουνιστικόν αγώ να - Δεκέμ
βριος 1944, ύπδ κ. Σπόρου Πηλοΰ, Άρχιφύλακος................................ 6439
Οί μάρτυρες τής ’Αστυνομίας - Έ γκρισις ύπό ’Αρχηγείου προτάσεως
’Αστυνομικής Σχολής δι’ άνέγερσιν μνημείου σφαγιασθέντω ν
ύπό τώ ν κομμουνιστών α σ τυνο μ ικώ ν................................................... 6505
II. ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
’Αστυνομικά Προβλήματα ύπδ κ. Ά λεξ. Κροκίδη, ’Αστυνόμου Β'. 5405, 5511
5607, 5705, 5845, 5893, 5933, 6077
Λύσεις ’Α στυνομικών Προβλημάτων 5449, 5540, 5642, 5742, 6004, 6116
’Απόπειρα φόνου ΰπαρχιφύλακος Καμπέρη - Ά ν α κ ά λ υ ψ ις δρά
στου ............................................................................................................ 5410, 5499
Ή έγκληματικότης στίς 'Ηνωμένες Πολιτείες ύπδ κ. Robert W al
lace, έκ τοΰ περιοδικοΰ Life, κατά μετάφρασιν κ. Δημ. Μόρου, ’Αστυ
νόμου Α' ................................................................................................................ 5488
Ή έγκληματικότης στις Η νω μένες Πολιτείες τής ’Αμερικής, ύπδ
κ. Ernest Haveman, κατά μετάφρασιν κ. Δημ. Μόρου, ’Αστυνόμου Α' 5541
"Ιντερπολ—Τό φόβητρο καί ό απηνής διώκτης τοϋ Διεθνούς υποκόσμου,
ύπδ κ. Frederic Sondern, κατά μετάφρασιν Ά στυν. Α '. κ. Δ. Μόρου 5597
'Η ποιότης τοϋ έδάφους έπιδρά έπί τοϋ μεγέθους τώ ν ιχνώ ν τώ ν
ποδών, ύπδ κ. W. Stedry, Έπιθεωρητοΰ Έγκληματολογικών 'Υπη
ρεσιών τής Rheinland Pfalz, Kollenz, έκ τής Γερμανικής Έπιθεωρήσε ως Kriminalistik (Δεκέμβριος 1957), κατά μετάφρασιν τοΰ κ. Ά λεξ άνδρου Πίσπα, δοκίμου Άρχιφύλακος ....................................................... 5605
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Σελίς
‘Η πρώτη κατεργαριά, (Παιδικά παραστρατήματα), ύπδ κ. Carlo Bertalazzi κατά μετάφρασιν κ. Δημητρίου Σχοινή, δοκίμου Ύπαστυνόμου
Ή έγκληματικότης τω ν ανηλίκω ν καί ό γυναικείος ’Αστυνομικός θε
σμός, ομιλία της Άμερικανίδος Έγκληματολόγου Κας Λ. Χίγκινς,
υπό κ. Κων. Γιαννούλη, ’Αστυνόμου Β' ................................................
Ή καταπολέμησις τής επαιτείας, φλέγον κοινωνικόν πρόβλημα
υπό κ. Χρ. Τσαχαγέα, Προέδρου της Έθικής Εταιρείας Κοινωνικής
’Αλληλεγγύης—’Ιατρού ...................................................................................
Έ κδίκησις (Vendetta), ύπό κ. Ν ικ. Κίννα, τ. ’Αρχηγού ’Αστυνομίας
Ή ύπόθεσις Πετιό, ύπό κ. Μ. Arnal , κατά μετάφρασιν τής Διευθύνσεως
’Εγκληματολογικών 'Υπηρεσιών. Έ κ του περιοδικού «Διεθνής Έ πιθεώρησις Έγκληματολογικής ’Αστυνομίας», τεύχος τής 10 Αύγούστου
1947 ............................................................................................. 5837, 5876,
Modus Operand! (Μεθοδικότης), έκ του βιβλίου του ’Αντιστράτηγου κ.
ΑΤΣΕΡΛΕΥ, Επίθεσή ρητού τής ’Αγγλικής ’Αστυνομίας κατά πλήρη
μετάφρασιν τού κ. Γ. Ίγγλεζάκη, τ. ’Α στυνόμου.......................... 5962,
Ή ’Αστυνομική ’Ακαδημία τοΰ Μπουένος - Ά ϋρ ες, (Άναδημοσίευσις έξ
ειδικού τεύχους) ...................................................................................... 5977,
’Αστυνομική οξυδέρκεια, ύπό κ. Γερ. Βουτσινά, Άστυφύλακος...................
Έ γκλημα διαπραχθέν προ 2.000 ετών άνεκαλύιρθη τό 1953, άναδημοσίευσις έκ τής έφημερίδος «Άκρόπολις» τής 1-7-1953 ...........................
Alco Test—Νέα μέθοδος έξακριβώσεως τοΰ βαθμοΰ μέθης, ύπό κ. Pe
ter W. Tacobson, έκ τοΰ περιοδικού Law and Order, κατά μετάφρασιν
τοΰ κ. Ά λεξ. Πίσπα δοκίμου Άρχιφύλακος ............................................
Οί Ρόζεμπεργκ—Ή πολύκροτος ύπόθεσις ατομικής κατασκοπίας πού
ώδήγησε τούς πρω ταγω νιστάς στήν ήλεκτρική καρέκλα, ύπό
τού "Αγγλου Δημοσιογράφου κ. Στάνλεϋ Μπέρτς, άναδημοσίευσις έκ
τής έφημερίδος «Βήμα» τής 24-30 Μαιου 1953 ..........................................
Δακτυλοσκοπία—Μια ασυνήθης περίπτωσις δακτυλοσκοπήσεως, ύπό
τοΰ Ίάπωνος τεχνικού άξιωματικοΰ των Έγκλη ματολογικών 'Υπη
ρεσιών τού Τόκιο κ. KAZUO ΟΚΑΜΟΤΟ, έκ τού περιοδικού FingerPrind and Interntification κατά μετάφρασιν τού κ. Ά λεξ. Πίσπα,
δοκ. Άρχιφύλακος ............................................................................................
Νέο φ ώ ς στήν ύπόθεσι Λ αντρύ, κατά μετάφρασιν έκ τοΰ περιοδικού La
Tribuna Illustrata, κατά μετάφρασιν τοΰ κ. Δημ. Σχοινή, δοκ. Ύ παστυνόμου....................................................................................................................
«Τ έντυ - Μπόϋς»—Συμμορίες νεαρώ ν, τό μίασμα τής Νέας 'Υόρκης,
ύπό κ. Hedy Ginsti, Δημοσιογράφου, έκ τοΰ ’Ιταλικού περιοδικού
La Domenica del Corriere, κατά μετάφρασιν τοΰ κ. Δημ. Σχοινή,
δοκ. 'Υπαστυνόμου ....................... .....................................................................
’Αστυνομική περιπέτεια, τοΰ Inspector τής Metropolitan Police τού Λον
δίνου κ. John Berckley κατά μετάφρασιν κ. Ά λ. Πίσπα, δοκ. Άρχιφύ
λακος .......................................................................................................................
Τό Έ πισκόπιον—Έ να νέο μηχάνημα εις τήν διάθεσιν τής 'Υπηρεσίας
Έ γκληματολογικών ’Α ναζητήσεων, έκ τοΰ Γερμανικού περιοδικού
Kriminalistik κατά μετάφρασιν τού κ. Ά λεξ. Πίσπα, δοκ. Άρχιφύλακος

5662
5686
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6031
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5997
6075

6117
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Σελίς
'Η σύγχρονος νεολαία, υπό κ. Β. Caloro, έκ τοΰ ’Ιταλικού περιοδικού Tempo
κατά μετάφρασιν κ. Δημ. Σχοινή, δοκίμου 'Υπαστυνόμου..........................
Έ ξακρίβω σις ταυτότητος άγνωστου πτώματος έκ τοΰ αριθμού π λυν
τηρίου, υπό 'Υπαστυνόμου κ. Mark Η. Ortelle, Προϊσταμένου τοΰ
Γραφείου Έγκληματολογικών ’Αναζητήσεων της πόλεως Rocherster
της Πολιτείας Νέας 'Υόρκης, έκ τοΰ ’Αμερικάνικου περιοδικού Finger
Prind and Intentification, κατά μετάφρασιν τοΰ κ. Ά λεξ. Πίσπα, δο
κίμου Άρχιφύλακος............................................. ................................................
Έ ξαφανισθεΐσα αποχαιρετιστήριος επιστολή, υπό τοΰ κ. Emmeran Daucler Προϊσταμένου τής Έγκληματολογικής 'Υπηρεσίας της Νυρεμβέρ
γης, έκ τοΰ Γερμανικοΰ περιοδικοΰ Krim inalistik, κατά μετάφρασιν κ. Ά λεξ. Πίσπα δοκ. Ά ρχιφύλακος........................................................
Χασίς—Πώς έκαλλιεργεΐτο άπό ένα θυρωρό εις ταράτσαν κεντρικωτάτης πολυκατοικίας, άναδημοσίευσις έκ της έφημερίδος « ’Έθνος»
τής 30 ’Ιουλίου 1958 ..........................................................................................
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στυνόμου Α' .........................................................................................................
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κίμου Ά ρχιφύλακος.............................................................................................
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Τι τρώγουν οί Ρώ σοι, έκ τού περιοδικού «Γεγονότα καί κείμενα», τεύχος
23ον τής 1-15 ’Οκτωβρίου 1957 ........................................................................
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Οί Ρόζεμπεργκ—Ή πολύκροτος ύπόθεσις άτομικής κατασκοπίας πού
ώδήγησε τούς πρω ταγω νιστάς στήν ήλεκτρική καρέκλα, ύπό
τοΰ "Αγγλου Δημοσιογράφου κ. Στάνλεϋ Μπέρτς, έκ τής έφημερίδος
«Βήμα» τής 24-30 Μαίου 1953 ........................................................................
'Ο κομμουνισμός καί ή καταπολέμησίς το υ , ύπό κ. John Edgar Houver
Διευθυντοΰ τού F.B.I., άναδημοσίευσις έκ τής έφημερίδος Βραδυνή τής
2-6-1958.......................................................... , .......................................................
Ή άληθής σημασία τής Ά ντιρ εβ ιζιο νισ τικ ή ς εκστρατείας τοΰ Κρεμλίνου, άναδημοσίευσις έκ τοΰ τής δελτίου ’Αμερικανικής 'Υπηρεσίας
Πληροφοριών τής 18-7-1958 ..........................................................................
Οί Ρόζεμπεργκ καί ή διεθνής κομμουνιστική προπαγάνδα, ύπό κ.
Φίνεμπεργκ Προέδρου τής ’Αμερικανικής 'Εβραϊκής Κοινότητος κατά
μετάφρασιν έκ τοϋ περιοδικού L. Magazine .................................................
Ή Ρωσία ομολογεί τό έγκλημα τοΰ Κ ατύν—Τό πλήρες κείμενον τής
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Σελίς
άπορρήτου έκθέσεως τής N .K .W .D ., άναδημοσίευσις έκ τοΰ περιο
δικού « Α Ρ Η Σ » ......................................................................................................
"Ανω τω ν 800 έκατομ. δολλαρίων σπαταλδ ή Σοβιετική Έ νω σ ις για
τήν προπαγάνδα τοΰ ψεύδους—Μία άποκάλυψις εις διεθνή
συγκέντρω σιν Δημοσιογράφων ...................................................................
’Εξομολογήσεις τω ν κομμουνιστώ ν: Ί γνά τσ ιο Σιλόνε, Ρίτσαρ,
Ρ ά ϊτ, Ά ντρ έ Ζ ίντ, Χόουαρντ Φάστ, Μπόρις Πάστερνακ καί Μίλοβαν Τζίλας
................................................................................................
'Η ’Αστυνομία Πόλεων εις τόν άντικομμουνιστικόν άγώνα—Δεκέμ
βριος 1944, ύπό κ. ΣπύρουΠηλού, Ά ρχιφύλακος.....................................

6250
6349
6350
6439

X III. ΕΘΝΙΚΟΚΟΙΝΩΝΙΚΑ—ΗΘΙΚΟΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Τό Θειον Βρέφος, ύπό κ. Δημ. Μαγκριώτη, Συμβούλου τοΰ ’Ελεγκτικού Συενδρίου καί Διδάκτορος τοΰ Δικαίου ............................................................. 5391
Ή κοινωνική αλληλεγγύη ώς βιολογικόν καί ήθικόν γεγονός, ύπό τοΰ
Προέδρου τής ’Εθνικής Εταιρείας Κοινωνικής ’Αλληλεγγύης, ’Ιατρού κ.
Χρήστου Τσαχαγέα ............................................................................................. 5450
'Ο άλκοολισμός μαστίζει τήν Γαλλίαν—1.720.000 οί Γάλλοι άλκοολικοί,
έκ τής έφημερίδος «Καθημερινή» τής 7ης Σεπτεμβρίου 1957 ................ 5464
'Η 'Ε λλάς είναι τό λίκνον τοΰ Δ υτικού πολιτισμού, ύπό κ. Θήοντορ
Γκρίν, ’Αμερικανού Γερουσιαστοϋ καί Προέδρου τής έπί των ’Εξωτερι
κών Σχέσεων ’Επιτροπής τής Γερουσίας, λόγος έκφωνηθείς τήν 29ην
Δεκεμβρίου 1957 εις γεύμα τού «Προπέλερ Κ λ ά μ π »................................ 5533
Χ ιλια στα ί ή μάρτυρες τού Ι ε χ ω β ά , ύπό κ. Διονυσίου Ζαμπλάρα, ’Αστυ
νόμου Β' ................................................................................................................. 5537
Τό παιδί πού πεινά πρέπει νά τρ α φ ή , ύπό τού τακτικού Καθηγητοΰ τής
Χημείας Τροφίμων τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών, Προέδρου τοΰ ’Ανώτα
του Χημικού Συμβουλίου τού Κράτους καί Γενικού Γραμματέως τοΰ Ά νωτάτου 'Υγειονομικού Συμβουλίου τού Κράτους κ. Σπύρου Γαλανού.
'Ομιλία δοθεϊσα έν τή αιθούση τοΰ Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός»,
άνάτυπον έκ τοΰ άρχείου τής 'Υγιεινής, ’Οκτώβριος—Δεκέμβριος 1957 5626
’Επί τή έπετείω τής ένσωματώσεως τής Δωδεκανήσου Μάρτιος 1947—
Μάρτιος 1958 , ύπό κ. Ίωάννου Ράϊκου, 'Υπαστυνόμου Β ' ................ 5646
25η Μαρτίου 1821 , ύπό κ. Ίωάννου Ράϊκου, 'Υπαστυνόμου Β ' ................... 5671
Ή καταπολέμησις τής έπαιτείας, φλέγον κοινωνικόν πρόβλημα,
ύπό κ. Χρ. Τσαχαγέα, Προέδρου τής ’Εθνικής Εταιρείας Κοινωνικής
Άλληλεγγύης-Ίατροΰ ........................................................................................ 5689
Τράπεζα αίματος—'Η συμβολή τ ή ς ’Αστυνομίας Π όλεων, ύπό κ. Βασ.
Παπαδοπούλου, άστυφύλακος .......................................................................... 5707
Γολγοθάς καί Ά νά σ τα σ ις, ύπό κ. Ίωάννου Ράϊκου, 'Υπαστυνόμου Β' . . . 5719
'Ο νευρωτικός άνθρωπος τής συγχρόνου εποχής, ύπό κ. Κωνσταντίνου
Κωνσταντινίδου έκτ. Καθηγητοΰ Νευρολογίας καί Ψυχιατρικής τού Πα
νεπιστημίου ’Α θ η νώ ν................................................................. 5723, 5782, 5823
Έβραβεύθη ό καλλίτερος άστυνομικός τοΰ 1957—Ή Διεθνής όργάνω σις «Λ άϊονς» καί οί καλές της πράξεις, ύπό κ. Γεωργίου Καρούζου, 'Υπαστυνόμου Α ' .......................................................................................... 5792
Γεώργιος Καραίσκάκης ('Ο γυιός τής Κ αλαγρηάς). 23 ’Απριλίου 1827—
23 ’Απριλίου 1958, ύπό κ.Ίωάννου Ράϊκου, 'Υπαστυνόμου Β ' ............ 5797
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Σελίς
Εύγενεϊς Προσφοραί, (Δωρεάν διάθεσις, συλλογής ποιημάτων ύπό κ. Ν.
Άβαταγγέλου προς τάς Άστυνομικάς Υ π η ρ εσ ία ς...................................
Μία άκόμα αξέχαστη γιορτή τοΰ Ο.Φ .Α. Α θ η ν ώ ν —Τό Πρεβαντόριο
τοΰ Ο .Φ .Α ., ύπό κ. Σπύρου Πηλοΰ, Άρχιφύλακος ............................
Θεοτόκος, ή ελπίς πάντω ν τω ν Χ ρ ιστιανώ ν, ύπό κ. Σπύρου Πηλοΰ,
Ά ρχιφύλακος........................................................................................................
Εύγενεϊς προσφοραί. (Εύχαριστήριοι έπιστολαί τοΰ ’Αρχηγού της ’Αστυνο
μίας κ. Νικ. Κοκκίνου προς τον κ. Δημ. Σταθόπουλον, διά τήν προσφο
ράν αίματος ύπό τούτου ύπέρ των επιτόκων συζύγων άστυνομικών
καί εις μνήμην άποβιωσάντων άστυνομικών)...............................................
Α ί σχέσεις ’Επιστήμης καί Θρησκείας εις τό πλαίσιον τής πυρηνικής
εποχής, ύπό κ. Χρ. Τσαχαγέα, Προέδρου της ’Εθνικής Εταιρείας Κοι
νωνικής ’Αλληλεγγύης, Μέλους τής Γαλλικής Εταιρείας Προαγωγής
των Έ πιστημ ώ ν-Ίατροΰ.......................................................... 6163, 6205,
'Η έγκληματικότης τής Ε λλη νική ς νεότητος, ύπό κ. Ά ρ. Μπουλούκου
Ή ήμέρα τοΰ π αιδιού, ύπό κ. Σπ. Πηλοΰ, Ά ρχιφύλακος............................
Τό άτομον μέσα εις τήν κοινω νίαν—Τί είναι προσωπικότης, ύπό τοΰ κ.
Ά ντων. Μιχαλάκη, δοκ. 'Τπαστυνόμου........................................................
Ή σκέψ ις τώ ν'Ε λλήνω ν μιας οδηγεί καί σήμερα—Π ίστις στήν κλασ
σική παιδεία είναι π ίσ τις στή Δ ύσι καί τον πολιτισμόν τη ς,
ύπό Δρος Βέρνερ Χάϊζεμπεργκ, άναδημοσίευσις έκ τής έφημερίδος Βήμα
τής 15-6-1958........................................................................................................
Χ ΙΥ . ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ—ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ
Πολιτική άμυνα—Σκοπιμότης καί χαρακτηρισμός τής 'Υπηρεσιών
Πολιτικής Ά μ ύ ν η ς , ύπό κ. Γεωργίου Κανελλοπούλου, 'Υπαστυνόμου Α ' ......................................................................................................................
Πολυάριθμα τά θύματα τώ ν παλαιώ ν πυρομαχικώ ν, ύπό κ. Γεωργίου
Κανελλοπούλου,Ύπαστυνόμου Α ' ......................................................................
’Ατομική ενέργεια καί συντήτησις τρ ο φ ίμ ω ν, ύπό κ. Σπύρου Γαλανοΰ,
Καθηγητοΰ τής Χημείας έν τώ Πανεπιστημίω ’Α θη νώ ν............................
Πυρηνικές δοκιμές καί οί εξ αύτώ ν κίνδ υνο ι, ύπό κ. David Woodbury
έκ τοΰ Γαλλικοΰ περιοδικοΰ Selection—Νοέμβριος έ.έ., κατά μετάφρασιν κ. Δημ. Μόρου,’Αστυνόμου Α ' ................................................................
Χ Υ . ΓΕΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ—ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
’Ενδημική Γρίππη, ύπό κ. ’Αναργύρου Άνδρεοπούλου, 'Υγειονομικού ’Α
στυνόμου Α' ........................................................................................................
Παιδοκτονία, ύπό τοΰ τέως ’Αρχηγού ’Αστυνομίας Πόλεων, κ. Νικ. Κίννα. .
'Ο άλκοολισμάς μαστίζει τήν Γαλλίαν—1.720.000 Γάλλοι άλκοολικοί,
έκ τής έφημερίδος «Καθημερινή» τής 7ης Σεπτεμβρίου 1957 ...................
'Ιστορία καί προορισμός τοΰ θεσμοΰ τής ’Α στυνομίας, ύπό κ. Δημοσθ. Κορέση, τέως ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ-Δικηγόρου......... 5699,
'Ο νευρωτικός άνθρωπος τής συγχρόνου εποχής, ύπό κ. Κωνσταντίνου
Κωνσταντινίδου έκτ. Καθηγητοΰ τής Νευρολογίας καί Ψυχιατρικής τοΰ
Πανεπιστημίου Αθηνών ......................................................... 5723, 5782,
’Α νία καί ανιαρά εργασία, ύπό κ. Γεωργίου Κανελλοπούλου,'Υπαστυνόμου Α '........................... , ..........................................................................................
Πώς έννοοΰν τήν ήθικήν τοΰ νέου εις τήν ’Αμερικήν. Έ νας πολύ
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Σελις
ενδιαφέρων κ ώ δ ιξ, άναδημοσίευσις έκ τοϋ περιοδικού «'Ο σύντρο
φος τοϋ στρατιώτου».............................................................................
Περί κεραυνών καί κεραυνοπληξιών, ύπό κ. Γρηγορίου Κάτσα, τ. Καθηγητοϋ ’Ιατροδικαστικής .....................................................................
’Εγκληματούν δσοι προσφέρουν οινοπνευματώδη ποτά εκτάκτως ή
κατά σύστημα εις παιδία σχολικής ή λικ ία ς, άναδημοσίευσις έκ τής
Έφημερίδος «ΤΑ ΝΕΑ» τής 2/10/1956 .............................................
Αυτοκτονία και νόμος στήν ’Α γγλία—Πρέπει νά διώκηται ποινικώ ς
καί νά τιμω ρήται ένας πού επιχειρεί ν ’ αύτοκτονήση ή δ χ ι;
ύπό κ. Δημ. Μόρου, ’Αστυνόμου Α ' .....................................................
’Αλκοολισμός, μάστιξ διά την Γαλλία—Κάθε ώρα δύο Γάλλοι πε
θαίνουν λόγω ύπερβολικής οινοποσίας, άναδημοσίευσις έκ τής
έφημερίδος «’Απογευματινή» τής 14-7-58 ...........................................
Α ί σχέσεις ’ Επιστήμης καί Θρησκείας εις τό πλαίσιον τής πυρηνικής
εποχής, ύπό κ. Χρ. Τσαχαγέα, Προέδρου τής ’Εθνικής Εταιρείας
Κοινωνικής ’Αλληλεγγύης, Μέλους τής Γαλλικής Εταιρείας Προαγω
γής των Έπιστημών-Ίατροΰ........................................ 6163, 6205,
Τό ύδροκεφαλικόν Κράτος καί ή θέσις τοϋ πολίτου, ύπό κ. Δημ. Π. Οι
κονόμου, άναδημοσίευσις έκ τοϋ περιοδικού «Γνώσεις», τής 1 ’Ιανουά
ριου 1958 ..........................................................................................
Στρατηγικά επινοήματα καί άπατηλά τεχνάσματα κατά τούς άρχαίους
πολέμους, ύπό κ. Ί. Φραγκιδάκη, τ. Γυμνασιάρχου .........................
Ά να φ ο ρ α ί άστυνομικώ ν, ύπό κ. Γεωργ. Κανελλοπούλου, Ύπαστυνόμου Α '.
'Οδηγός καλής συμπεριφοράς τού καπνιστού, ύπό κ. Παν. Άντύπα, Καθηγητοΰ ..............................................................................................
Ή χοι πού καταστρέφουν, δηλητηριάζουν καί φονεύουν—Μουσική
εναντίον τώ ν μικροβίων (Παράδοξαφυσικά φαινόμενα) .................
Χ Υ Ι. ΔΙΑΦΟΡΑ
’Ενδημική Γρίππη, ύπό κ. Άναργ. Άνδρεοπούλου, 'Υγειονομικού ’Αστυ
νόμου Α' .............................................................................................
'Ο άλκοολισμός μαστίζει την Γ α λ λ ία ν -1.720.000 οί Γάλλοι αλκοολικοί,
έκ τής έφημερίδος«Καθημερινή» τής 7ης Σεπτεμβρίου1957 .................
Ή γιορτή τής Βασιλόπιττας στή Σχολή, ύπό κ. Σπόρου Πηλοϋ, Άρχιφύλακος.................................................................................................
’Αλέξανδρος Μητρόπουλος, (Πένθη) ύπό κ. Σπόρου Πηλοϋ, Άρχιφύλακος
Ή γιορτή τής Βασιλόπιττας εις τό Κέντρον Προστασίας ’Α νηλίκω ν
Πειραιώς ............................................................................................
Ή γιορτή τής Βασιλόπιττας εις τάν "Ομιλον Κ υριώ ν Φίλων Ά σ τ υ ,
νομίας Πειραιώς ..............................................................................
Ή έπ ίσκεψις εις ’Αθήνας τής Διεθνούς Έ γκληματολόγου κ . Louis
L u n d ell H inggins ,ύπό κ. Κωνσταντίνου Γιαννούλη, ’Αστυνόμου Β'
Ή έγκλημ.ατικότης τώ ν ’Ανηλίκων καί ό Γυναικείος ’Αστυνομικός
Θεσμός, ομιλία τής Άμερικανίδος Έγκλη ματολόγου κ. Λ. Χίγκινς, ύπό
κ. Κων. Γιαννούλη, ’Αστυνόμου Β' ...................................................
'Ιστορία καί προορισμός τού θεσμού τής ’Α στυνομίας, ύπό κ. Δημοσθ.
Κορέση, τέως ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ-Δικηγόρου................. 5699,
Τράπεζα αίματος—Ή συμβολή τής ’Αστυνομίας Π όλεων, ύπό κ. Βασ.
Παπαδοπούλου, Άστυφύλακος ............................................................
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Δ εξίω σις προς τιμήν τοΰ κ . Τ. H a l l ........................................................ 5745
"Ηρωες καί μάρτυρες αστυνομικοί—’Απρίλιος 1944, (Μνημόσυνου) ύπό
κ. Ίω. Ράϊκου, 'Τπαστυνόμου Β'.......................................................... 5760
Έβραβεύθη ό καλλίτερος αστυνομικός τοΰ 1957—Ή Διεθνής όργάνω σις «Λ άϊονς», καί οί καλές της πράξεις, ύπό κ. Γεωργίου
Καρούζου, 'Τπαστυνόμου Α'................................................................... 5792
Εύχαριστήριος επιστολή τοΰ Προέδρου τω ν «Λ άϊονς» ’Αθηνών κ .
Π. Ξανθοπούλου διά τήν φ ιλοξενία ν του εις τήν ’Αστυνομικήν
Σχολήν ......................................
5862
Διοικητική ’Αστυνομία Πόλεων ’Α θηνώ νκαί Πειραιώς—Μεσοβασιλεία
’ Ιούνιος 1863, ύπό κ. Δημ. Σκουζέ, Προέδρου Συλλόγου ’Αθηναίων 5871
Έβδομάς Τροχαίας 15-21 ’ Ιουλίου—’Έκθεσις Τροχαίας Κινήσεως
’Α θηνώ ν, ύπό κ. Γεωργ. Καρούζου, 'Τπαστυνόμου Α' ..................... 6079
'Ο άλκοολισμός, μάστιξ διά τήν Γαλλίαν—Κάθε ώρα δύο Γάλλοι πε
θαίνουν λόγω ύπερβολικής οινοποσίας, άναδημοσίευσις έκ της
έφημερίδος «’Απογευματινή» της 14-7-58 ............................................ 6098
Εύχαριστήριος επιστολή τής κ . ’Αδαμαντίας Βλάμη διά παρασχεθεΐσαν
εις αύτήν συνδρομήν ύπό άστυνομικών ύπαλλήλω ν ................... 6102
Εύγενεϊς προσφοραί, (Ευχαριστήριοι έπιστολαί τοΰ ’Αρχηγού ’Αστυνομίας
κ. Νικ. Κοκκίνου προς τον κ. Δημ. Σταθόπουλον, διά τήν προσφοράν
αίματος ύπό τούτου όπέρ των επιτόκων συζύγων άστυνομικών καί εις
μνήμην άποβιωσάντων άστυνομικών......................
6148
Πάληό καί Νέο Φάληρο, ύπό κ. Δημ. Σκουζέ, Προέδρου Συλλόγου ’Αθη
ναίων ...............................................................
6160
'Η Κ η φ ισ ιά στις άρχές τοΰ 20οϋ αίώ νος, ύπό τοΰ ίδ ιο υ ....................... 6215
Στρατηγικά επινοήματα καί απατηλά τεχνάσματα κατά τούς αρχαίους
πολέμους, ύπό κ. I. Φραγκιδάκη, τ. Γυμνασιάρχου......................... 6218
Ά να φ ο ρ α ί άστυνομικώ ν, ύπό κ. Γεωργ. Κανελλοπούλου, 'Τπαστυνόμου Α' 6229
Θεσσαλονίκη, ή νύμ φ η τοΰ Θερμαϊκού καί ή 23η Διεθνής Έ κθεσις
α ύτή ς, ύπό κ. Ίωάννου Ράϊκου, 'Τπαστυνόμου Β ' ............................. 6255
'Οδηγός καλής συμπεριφοράς τοΰ καπ νιστού, ύπό κ. Παν. Άντύπα,
Καθηγητοΰ . . . . , ................................................................................. 6266
ΤΗχοι πού καταστρέφουν, δηλητηριάζουν καί φονεύουν—Μουσική
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νιστών αστυνομικών............................................................................................. 6505
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ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΝ

A
Α γ γ λ ία : Έγκληματικότης άνηλίκων έν ’Αγγλία σ. 5911. '0 αλκοολισμός των
παίδων έν ’Αγγλία σ. 5998. Αυτοκτονία καί νόμος στήν ’Αγγλία σ. 6059.
’Α γών : Άντιαλκοολικός σ. 5464, 5952, 5998, 6098. Βλ. καί λ. Άντικομμουνισμός.
’ Α εράμυνα: Βλ. λ. Πολιτική άμυνα.
’Α εροσκάφη: (Δίκαιον). Τα έπ’ αυτών τελούμενα εγκλήματα καί αί συνέπειαι
αυτών σ. 5637. Εγκλήματα κατά τής άσφαλείας τής άεροπλοίας σ. 5680.
Τό δόγμα τής έδαφικότητος σ. 6067.
Ά θ ή ν α ι: 'Ιστορικοί περίπατοι στους δρόμους των. σ. 6357, 6378, 6419, 6474,
6513.
’Α θλητισμός: ’Αστυνομίας. Βλ. Γεν. Εύρ. λέξ. ’Αθλητισμός.
Α ίγιαλίτη ς Ζώνη : (Δίέκαιον) σ. 6069.
Α ΐμ α : Τράπεζα αίματος σ. 5707.
Α ίνιγμ α : (Λαογραφία) σ. 6091.
’Α καδημία: ’Αστυνομική του Μπουένος-’Άυρες σ. 5977, 6031.
’Α λά σ κ α : Έφοδιαμός τών ’Αστυνομικών Σταθμών ’Αλάσκας ύπό τής Καναδικής
’Αστυνομίας σ. 6261.
’Α λκοόλ: 'Ο άλκοολισμός μαστίζει τήν Γαλλίαν σ. 5464, 6098. 'Ο άλκοολισμός
έν Έλλάδι σ. 5952. Ή καταστροφική έπίδρασις του άλκοόλ έπί τών άνηλί
κων σ. 5998. Alco-test μέθοδος έξακριβώσεως του βαθμού μέθης σ. 6075.
’Α λλη λεγγύη: (Κοινωνική). 'Ως βιολογικόν καί ήθικόν^γεγονός σ. 5450.
’Αλλοδαπός: (Δίκαιον). Εγκλήματα άλλοδαπών έν τή αλλοδαπή σ. 6115.
Ά μ α χ ο ς : Πληθυσμός-Άμυνα. Βλ. λ. Πολιτική άμυνα.
’Αμερική : Βλ. λ. Ήνωμέναι Πολιτεία1..
’Αμοιβή : ’Αστυνομικών Βλ. Γεν. Εΰρετήριον Κεφ. Ειδήσεις καί Πληροφορίαι.
Ά μ υ ν α : (Πολιτική). Σκοπιμότης καί χαρακτηρισμός υπηρεσιών της σ. 6267.
Πυρηνικές δοκιμές καί οί έξ αύτών κίνδυνοι σ. 6469.
Ά να μ ό ρ φ ω σ ις : (’Ανηλίκων) : ’Ανήλικοι καί έγκληματικότης σ. 6024.
Α να το μ ία : Βλ. λ. ’Ιατροδικαστική.
Α να φ ο ρ ά : Πώς πρέπει να συντάσσωνται αί άναφοραί τών ’Αστυνομικών σ. 6229.
Α ν ή λ ικ ο ι: Έγκληματικότης των εις 'Ηνωμένας Πολιτείας σ. 5488, 5541. Ή πρώτη
κατεργαριά (Λογοτεχνία) σ. 5662. Έγκληματικότης άνηλίκων σ. 5686 Κώδιξ ήθικών νόμων διά τούς ’Αμερικανικούς νέους σ. 5883. Έγκληματικότης
άνηλίκων έν ’Αγγλία σ. 5911, 5959, 6024. 'Η καταστροφική έπίδρασις τοϋ
άλκοόλ έπί τών άνηλίκων σ. 5998. Οί συμμορίες άνηλίκων στή Νέα 'Τόρκη
(Τέντυ-μπόϋς) σ. 6225. 'Η σύγχρονος νεολαία σ. 6274. Έγκληματικότης τής
Ελληνικής νεότητος σ. 6352. 'Η ημέρα τοϋ παιδιού (Λογοτεχνία) σ. 6368.
Ά νθ ρ ω π ο ς: 'Ο νευρωτικός άνθρωπος τής συγχρόνου έποχής σ. 5723, 5782, 5823.
Α ν ί α : ’Ανία καί άνιαρά έργασία σ. 5828.
Ά ν ίχ ν ε υ σ ις : Άνίχνευσις τοϋ έγκλήματος σ. 5963.
Ά ντικομμουνισμός : 'Η ’Αστυνομία κατά τών κομμουνιστών [Βλ. λ. ’Αστυνομία
('Ιστορικά)]. Συλλογική άσφάλεια σ. 5394. ’Αλληλεγγύη κοινωνική σ. 5450.
'Ο σπούτνικ καί ή πραγματικότης σ. 5465. Τί τρώγουν οί Ρώσοι σ. 5483. 'Η
Ελλάς τό λΐκνον τοϋ δυτικοϋ πολιτισμοΰ σ. 5533. 'Ένα μοιραΐον άρθρον
(Τί δέν είναι σοσιαλισμός) σ. 5536. Σύγχρονα, προβλήματα (Λόγος ’Αμερι
κανού 'Τπουργοϋ ’Εξωτερικών) σ. 5591. 'Ο^σεβασμός προς τήν άνθρωπίνην
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υπαρξιν τεράστιον πλεονέκτημα τοϋ ελευθέρου κόσμου σ. 5984. Ή άνακάλυψις των κομμουνιστών άτομικών κατασκόπων έν ’Αμερική καί ή καταδίκη
αύτών σ. 6117. Ό 4κομμουνισμός καί ή καταπολέμησίς του σ. 6153. Ή άληθής σημασία τής άντιρεβιζιονιστικής εκστρατείας τοϋ Κρεμλίνου σ. 6155.
'Η ομαδική σφαγή 5.000 Πολωνών στρατιωτικών εις τό Κατύν ύπό των
Ρώσων σ. 6250. Εξομολογήσεις μεγάλων κομμουνιστών σ. 6350. Ή ’Αστυ
νομία Πόλεων εις τον άντικομμουνιστικόν άγώνα—Δεκέμβριος 1944 σ. 6439.
Ά ν τ ιρ ε β ιζ ιο ν ισ μ ό ς : σ. 6155.
’Απόπειρα: (Δίκαιον). ’Επί μοιχείας σ. 6405.
’Α π ό π ε ιρ α : Φόνου Ύπαρχιφύλακος σ. 5410.
’Α ποτυπώ μα τα :Ποδών σ. 5605. 'Η μοναδική περίπτωσις δακτυλικών άποτυπωμάτων άνευ θηλοειδών γραμμών σ. 6171. Έπισκόπιον-Νέον μηχάνημα συγκρίσεως δακτυλικών άποτυπωμάτων σ. 6271.
’Α π ρ ίλ ιο ς : (Λαογραφία) σ. 5751.
Ά σ θ έ ν ε ια ι : Περίθαλψις τέκνων άστυνομικών ύπό Ι.Κ.Α. σ. 5891.
’Α σ τυ νο μ ία : (Ελληνική). Ή ιστορία καί ό προορισμός τοϋ θεσμού της ’Αστυνο
μίας σ. 5699, 5731. 'Η Διοικητική ’Αστυνομία Πόλεων ’Αθηνών—Πειραιώς,
περιόδου Μεσοβασιλείας (1863) σ. 5873.
Α σ τυ νο μ ία : ('Ιστορικά). 'Η ’Αστυνομία Πόλεων άπό τής ίδρύσεώς της μέχρι
σήμερον. -ΙΕ'. Ό Κόκκινος Δεκέμβρης.—Έπίθεσις κατά των Άστυνομικών
Τμημάτων καί 'Υπηρεσιών ’Αθηνών. 'Η Γενική ’Ασφάλεια ’Αθηνών καί οί
άγώνες αυτής.—Πώς οί κομμουνισταί προπαρασκεύασαν καί άρχισαν τον εμ
φύλιο πόλεμο κατά τήν κατοχή σ. 5389. Ένίσχυσις τοϋ έμφυλίου πολέμου
άπό τούς κατακτητάς καί έκμετάλλευσις τούτου σ. 5390. Οί πρόδρομοι τής
έξεγέρσεως τών κομμουνιστών καί ή δρασις τής Γενικής ’Ασφαλείας κατά τήν
έξέγερσι τής 3ης Δεκεμβρίου 1944 σ. 5435. ’Ιδιαίτερο ένδιαφέρον τών κομμου
νιστών γιά τήν κατάληψι τής Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών.—Όργάνωσις
τής άμύνης αύτής σ. 5436. Προπαρασκευή τής πρώτης μεγάλης έπιθέσεως
*
τών κομμουνιστών—Μέτρα προς, άπόκρουσίν της σ. 5479. 'Η μεγάλη μάχη
τής 5ης Δεκεμβρίου 1944 καί ή ήττα τών κομμουνιστών σ. 5481. ’Επιθέσεις
τών κομμουνιστών κατά τήν 6ην Δεκεμβρίου 1944 καί άπόκρουσις αύτών σ.
5527. Συνέχεια τής μάχης στή Γενική ’Ασφάλεια κατά τήν 7ην Δεκεμβρίου
1944 σ. 5529. Μάχες στή Γενική ’Ασφάλεια κατά τήν 8ην Δεκεμβρίου 1944
σ. 5623. Οί επιχειρήσεις στή Γενική ’Ασφάλεια κατά τήν 9ην Δεκεμβρίου
1944 σ. 5625. Κατά τήν Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 1944 σ. 5677. Κατά τήν
Δευτέραν 11 Δεκεμβρίου 1944 σ. 5678. Συνέχεια τών έπιθέσεων τών κομμου
νιστών κατά τής Γενικής ’Ασφαλείας, κατά τήν 12ην Δεκεμβρίου 1944 σ.
5815. Μάχες κατά τήν 13ην Δεκεμβρίου στή Γενική ’Ασφάλεια σ. 5816.
Έκκένωσις τοϋ κτιρίου τής Γενικής ’Ασφαλείας κατόπιν διαταγής τοϋ ’Αγ
γλικού Στρατηγείου σ. 5865. 'Η δρασις τής Γενικής ’Ασφαλείας άπό 15ης
Δεκεμβρίου 1944 μέχρι τής 5ης ’Ιανουάριου 1945 σ. 5866. ’Αστυνομικοί πού
ύπηρετοΰσαν κατά τή διάρκεια τοϋ κομμουνιστικού κινήματος στή Γενική
’Ασφάλεια καί ελαβον μέρος στούς άγώνες αύτής σ. 5867.
ΙΣΤ'. Δρασις τής ’Αστυνομίας μετά τον Δεκέμβριο τοϋ 1944 : Άνασυγκρότησις καί κινητοποίησις τών ’Αστυνομικών δυνάμεων γιά τήν άποκατάστασιν
τής τάξεως καί άσφαλείας σ. 6055. Σύλληψις τών εγκληματιών κομμουνιστών
σ. 6057. Άναζήτησις άπό τήν ’Αστυνομία τών πτωμάτων τών δολοφονηθέντων έθνικοφρόνων πολιτών σ. 6106. Περισσυλλογή άντικειμένων τών λεηλατηθεισών περιουσιών σ. 6151. Μέτρα γιά τήν πρόληψι άντεκδικήσεων άπό μέ
ρους συγγενών τών θυμάτων τοϋ κομμουνισμού σ. 6152. Κομμουνιστική δραστηριότης κατά τήν περίοδο 1945-1947 σ. 6199.
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ΙΖ'. Ή ’Αστυνομία Πόλεων κατά τήν περίοδο τοϋ κομμουν ιστό συμμοριτισμού:
ΓΙροπαρασκευή καί ένέργειες των κομμουνιστών στήν Πρωτεύουσα, μετά τή
συμφωνία της Βάρκιζας γιά τον «τρίτο γύρο».—Σύστασις της «Μαζικής
Λαϊκής Αυτοάμυνας» (Μ. Λ. Α .) καί τής «Στενής Αυτοάμυνας» σ. 6247.
Πότε καί πώς τό Κ.Κ.Ε. άνεγνώρισε επίσημα καί ένίσχυσε άπροκάλυπτα τον
κομμουνιστοσυμμοριτισμό σ. 6249. Προσπάθειες τής ηγεσίας του Κ.Κ.Ε. νά
πετύχη ένοπλη κομμουνιστική δράσι στήν Πρωτεύουσα καί στον Πειραιά κατά
τά έτη 1946, 1947 καί 1948 καί αίτια άποτυχίας σ. 6295. "Υποπτες προτάσεις
τών κομμουνιστών σ. 6298. ’Αποφάσεις τής 4ης 'Ολομέλειας (28-7-1948)
τής Κ.Ε. τοϋ Κ.Κ.Ε., σχετικά μέ τήν πολεμική κατάστασι καί τά καθήκοντα
τοϋ κόμματος σ. 6346. Καθαίρεσι άπό τό Π.Γ. τοϋ Κ.Κ.Ε. τοϋ κλιμακίου τής
Κ.Ο. ’Αθηνών σ. 6347. Προπαρασκευή δολοφονικής άποπείρας πολιτικών
αρχηγών —Φόνος άστυφύλακος Δημ. Δουβή.—Σύλληψις δραστών σ. 6391.
'Η ’Αστυνομία Πόλεων εις τον άντικομμουνιστικόν άγώνα—Δεκέμβριος 1944
σ. 6439. Μάρτυρες ’Αστυνομικοί—Πρότασις άνεγέρσεως μνημείου υπέρ σφαγιασθέντων ύπό τών κομμουνιστών άστυνομικών σ. 6505.
’Α στυνομία: (Ξένη). Τά έκατόχρονα τής Σκώτλαντ-Γυάρδ. σ. 5603, 5641, 5729,
5785. 'Η Καναδική έφιππος ’Αστυνομία σ. 5787. Ή ’Αστυνομική ’Ακαδημία
τοϋ Μπουένος—"Αύρες σ. 5977, 6031. 'Η Καναδική ’Αστυνομία—’Εφοδιασμός
τών ’Αστυνομικών Σταθμών ’Αλάσκας σ. 6261. 'Η ’Αστυνομική ’Ακαδημία
τής Νέας Ύόρκης σ. 6303.
’Αστυνομία : (Διεθνής): "Ιντερπολ, τό φόβητρον καί ό απηνής διώκτης τοϋ διεθνοΰς
υποκόσμου σ. 5597. Ή 26η Έτησία Γενική Συνέλευσις τής "Ιντερπολ σ. 6501.
’Α στυνομία: (’Επιστημονική). 'Η ποιότης τοϋ εδάφους επιδρά έπί τοϋ μεγέθους
τών ιχνών τών ποδών σ. 5605. Modus operandi (Μεθοδικότης)—Άνίχνευσις
καί δίωξις τοϋ εγκλήματος σ. 5962. Μεθοδικότης έπί τών κλεπτών διά ρή
ξεως σ. 6062. "Ανευ ρήξεως—απλών σ. 6063. Κεντρικόν Γραφεϊον Μεθοδικοτήτων σ. 6065. Γενικά περί τοϋ Modus operandi σ. 6066. ’Αστυνομική οξυ
δέρκεια σ. 5985.’Ασυνήθης περίπτωσις δακτυλικών άποτυπωμάτων σ. 6171.
Νέον μηχάνημα συγκρίσεως δακτυλικών άποτυπωμάτων σ. 6271. Έξακρίβωσις
ταυτότητος άγνωστου πτώματος έκ τοϋ άριθμοΰ πλυντηρίου σ. 6277. Έμφάνισις γραφής επιστολής σ. 6279. Άνακάλυψις καλλιεργουμένου χασίς εις τό
κέντρον τών ’Αθηνών σ. 6281. Ή ληστεία τής Πέτρας ύπό τών Ρετζαίων σ.
6411, 6459, 6497.
’Αστυνομικά προβλήματα: (Βλ. λ. Προβλήματα).
’Αστυνομικός : ("Ελλην). 'Ο καλύτερος τοϋ 1957 σ. 5792.
’Α σ φ ά λεια : 'Η Γενική ’Ασφάλεια ’Αθηνών καί οί άγώνες της κατά τών κομμου
νιστών [Βλ. λ. ’Αστυνομία (Ιστορικά)]. Συλλογική (Άντικομμουνισμός) σ.
5394.
’Ατομική ένέργεια : ’Ατομική ένέργεια καί συντήρησις τών τροφίμων σ. 6453.
(Κατασκοπία). Οί Ρόζεμπεργκ σ. 6117, 6175. Πυρηνικές δοκιμές καί οί έξ
αυτών κίνδυνοι σ. 6469.
Α υτο κτο νία : Αυτοκτονία καί Νόμος στήν ’Αγγλία σ. 5059.
Α υτουργός: (Δίκαιον). "Εννοια αύτοΰ σ. 5496. "Εμμεσος καί ήθικός αύτουργός σ.
5497.
Α ύ τ ο ψ ία : Ή ληστεία τής Πέτρας σ. 6459.
Β
Βάν Μπέβερ : 'Υπόθεσις Βάν Μπέβερ σ: 5929.
Βλάβαι : Σωματικαί (Δίκαιον). ’Εκ δόλου σ. 5503. Κατά τον νέον Ποινικόν Κώ
δικα σ. 5885.

Βόμβα : Ό άτομικός βομβαρδισμός τής Χιροσίμα σ. 6267. Βλ. καί λ. ’Ατομική
ένέργεια.
Βόρις : Στογιάνωφ. (Βούλγαρος φυγάς) Βλ. λ. Στογιάνωφ.
Βραβεΐον : Εις τον καλύτερον αστυνομικόν τοϋ 1957 σ. 5792.
Βρωματοχημεία : Φυτοφαγία σ. 5445. 'Η διατροφή των παίδων σ. 5607. 'Η
νόθευσις τροφίμων σ. 6157. ’Ατομική ένέργεια διά τήν συντήρησιν των τρο
φίμων σ. 6453.
Γ
Γαλλία : 'Ο άλκοολισμός στή Γαλλία σ. 5464, 6098.
Γιάκοβλεφ Ά να τό λ : Ρώσος υποπρόξενος εις Η.Π.Α.—’Ατομικός κατάσκοπος
σ. 6117.
Γκάγκστερ : ΙΙώς ένας καλόγηρος γίνεται ό καλός άγγελος καί προστάτης των
γκάγκστερς σ. 6361.
Γκόλτν Χάρρυ : ’Ατομικός κατάσκοπος σ. 6117, 6175.
Γκουσίνοβ : 'Υπόθεσις Γκουσίνοβ σ. 5929.
Γκρήνγκλας Δαυίδ : Άτομικός κατάσκοπος σ. 6117, 6175.
Γνωμικόν : (Λαογραφία) σ. 6095.
Γονιμοποίησις : (Τεχνητή) Συνιστά μοιχείαν; σ. 6407.
Γραφή : Έμφάνισις γραφής έξαφανισθείσης έπιστολής σ. 6279.
Γραφολογία : Βλ. λ. Γραφή.
Γρίππη : ’Ενδημική σ. 5407.
Γυναικεία ’Α στυνομία : Γυναικείος ’Αστυνομικός θεσμός σ. 5686. Γυναικεία
’Αστυνομία τής Νέας 'Υόρκης σ. 6303.
Δ
Δακτυλοσκόπησις : Μία ασυνήθης περίπτωσις δακτυλοσκοπήσεως σ. 6171.
Δεισιδαιμονία : (Λαογραφία) σ. 5991.
Δεκέμβρης : Κόκκινος [Βλ. λ. ’Αστυνομία (Ιστορικά)].
Δελτίον ταυτότητος : (Πολιτών) Νέου τύπου σ. 6443, 6489.
Διάρρηξις : (Επιστημονική ’Αστυνομία). Μεθοδικότης έπί κλοπών διαρρήξεως
6062.
Δίκαιον : (Ποινικόν). Τό έν Άθήναις 7ον Διεθνές Συνέδριον Ποινικού Δικαίου σ.
5386, 5441, 5495, 5530, 5587, 5635, 5680. Παιδοκτονία σ. 5438. Σωματικαί
βλάβαι έκ δόλου σ. 5503. 'Η ποινική μεταχείρισις τών έφήβων άνω τών 18
έτών σ. 5843. Αί σωματικαί βλάβαι κατά τον νέον Ποινικόν Κώδικα σ. 5885.
Τά τοπικά δρια ισχύος τών Ποινικών Νόμων σ. 5967, 6067, 6112. Αύτοκτονία καί Νόμος στήν ’Αγγλία σ. 6059. Περί τής μοιχείας έν γένει σ. 6399,
σ. 6468.
Δικαιοσύνη : (Κοινωνική) βλ. ’Αλληλεγγύη κοινωνική σ. 5450.
Δικαιοσύνη : (Δίκαιον). Ό έλεγχος τής διακριτικής έξουσίας τοϋ δικαστοϋ έν
τώ καθορισμώ τών ποινών καί τών μέτρων άσφαλείας σ. 5530. Έξατομίκευσις
τής ποινής σ. 5590. Ή ποινική μεταχείρισις τών έφήβων άνω τών 18 έτών
σ. 5843. Δικαστήρια καί άνήλικοι έγκληματίαι σ. 5959. Τό πρόβλημα τής ευ
θύνης τών άνηλίκων έγκληματιών (’Εγκληματολογία) σ. 6024.
Δικαστήριον : (’Ανηλίκων). Δικαστήρια καί άνήλικοι έγκληματίαι σ. 5959.
Δικαστής : ’Έλεγχος διακριτικής έξουσίας τοϋ δικαστοϋ έν τώ καθορισμώ τών
ποινών καί τών μέτρων άσφαλείας σ. 5530. Ειδική μόρφωσις δικαστών εις
Έγκληματολογικάς καί άστυνομικάς σπουδάς σ. 5589.
Δ ίστιχα Λαϊκά : (Λαογραφία) σ. 6179.
Δ ίω ξις : Τοϋ έγκλήματος. (’Επιστημονική ’Αστυνομία) σ. 5963.
Δόγμα : (Δίκαιον). Τής παγκοσμίου δικαιοσύνης σ. 5968. Τής έδαφικότητος σ. 5969.

Της προσωπικότητος ή έθνικότητος ή ύπηκοότητος σ. 5970. Τής πραγματι
κότητας ή προστατευτικότητος ή παθητικής έθνικότητος σ. 5971. Τό δόγμα
τής έδαφικότητος ώς αρχή διέπουσα τον νέον ποινικόν μας δίκαιον σ. 6067.
Τό δόγμα τής προσωπικότητος ώς αρχή διέπουσα τον νέον Κώδικα σ. 6112.
Δόλος : (Δίκαιον) Σωματικαί βλάβαι έκ δόλου σ. 5503.
Δοξασία : (Λαογραφία) σ. 5991.
Δορυφόρος : (Άντικομμουνισμός). 'Ο σπούτνικ καί ή πραγματικότης σ. 5465.
'Ο ρόλος του εις τον παγκόσμιον άγώνα μεταξύ Κομμουνιστικού ’Ιμπεριαλι
σμού καί ’Ελευθέρου Κόσμου σ. 5591.
Δωδεκάν νήσος : ’Επέτειος ένσωματώσεως σ. 5646.
Ε
Έ γγραφον :Βλ.λ. Γραφή.
Έ γκλημα: (’Εγκληματολογία). Βαθύτερα αίτια αυτού σ. 5546. 'Η έκδίκησις
(Vendetta) σ. 5726. ’Ανήλικοι καί έ'γκλημα σ. 5911.
’Έ γκλημα: (’Επιστημονική ’Αστυνομία). Διερεύνησις τόπου σ. 5605. Άνίχνευσις καί δίωξις τού έγκλήματος σ. 5962. Άνακάλυψις εγκλήματος διαπραχθέντος προ 2.000 ετών σ. 5997. 'Η ληστεία τής Πέτρας ύπό των Ρετζαίων σ.
6459, 6497.
Ε γ κ λ ή μ α τα : (’Εν Έλλάδι). ’Απόπειρα φόνου κατά ύπαρχιφύλακος Καμπέρη
σ. 5410. ’Εξιχνίασις αύτοΰ σ. 5499. 'Η ληστεία τής Πέτρας ύπό των Ρετζαίων
σ. 6410, 6459, 6497.
Ε γκ λή μ α τα : (Διεθνή). (Δίκαιον). Τα έπί άεροσκαφών τελούμενα εγκλήματα
καί αί συνέπειαι αύτών σ. 6637.
Ε γκ λή μ α τα : (Διεθνή) (’Επιστημονική ’Αστυνομία). 'Η ’Ίντερπολ καί ό άγών της
κατά τού διεθνούς υποκόσμου σ. 5597.
Ε γκ λή μ α τα : (Ξένα). 'Η ύπόθεσις Πετιό έν Γαλλία σ. 5837, 5876, 5926. Ά νακάλυψις έγκλήματος διαπραχθέντος προ 2.000 έτών σ. 5997. Ή ύπόθεσις
Ααντρύ σ. 6177. ’Εγκλήματα άνηλίκων στή Νέα 'Υόρκη σ. 6225. ’Ανηλίκων
έν Γαλλία σ. 6274. 'Ο τρομερώτερος δυναμιστής Ματούσκα σ. 6314.
Ε γ κ λ η μ α τία ς: Σεξουαλικός, σ. 5542. Περιορισμός έπικινδύνων έγκληματιών σ.
Γ* 5548.
Έ γκληματικότης :Στίς 'Ηνωμένες Πολιτείες σ. 5488, 5541. ’Ανηλίκων σ. 5686.
’Ανηλίκων έν ’Αγγλία σ. 5911, 5959, 6024. ’Ανηλίκων στή Νέα 'Υόρκη
(Τέντυ-Μπόϋς) σ. 6225. Έ ν Γαλλία ('Η σύγχρονος νεολαία) σ. 6274. 'Η
ληστεία στις ξένες χώρες σ. 6411.
Ε γκ λη μ α το λο γ ία : 'Ο σεξουαλικός έγκληματίας σ. 5542. Έγκληματικότης άνη
λίκων σ. 5543. Εγκληματικό περιβάλλον σ. 5544. Βαθύτερα αίτια τού έγκλή
ματος σ. 5546. Περιορισμός έπικινδύνων έγκληματιών σ. 5548. 'Η έκδίκησις
(Vendetta) σ. 5726. Έγκληματικότης άνηλίκων έν ’Αγγλία σ. 5911, 5959.
’Ανήλικοι καί έγκληματικότης (τό πρόβλημα τής εύθύνης) σ. 6024. Έγκληματολογική Στατιστική σ. 6299. Έγκληματικότης τής Ελληνικής νεότητος σ.
6352.
Έ γκληματοτεχνική : ’Ασυνήθης περίπτωσις δακτυλοσκοπήσεως σ. 6171. Τό έπισκόπιον—Νέον μηχάνημα συγκρίσεως δακτυλικών άποτυπωμάτων σ. 6271.
Έξακρίβωσις ταυτότητος άγνώστου πτώματος έκ τού άριθμού πλυντηρίου σ.
6277. Έμφάνισις γραφής έπιστολής σ. 6279.
Έ δαφος : (Δίκαιον). Τό δόγμα έδαφικότητος άρχή διέπουσα τό νέον μας ποινικόν
δίκαιον σ. 6067.
Έ δαφο ς: (’Επιστημονική ’Αστυνομία). 'Η ποιότης του έπιδρα έπί τού μεγέθους
τών ιχνών τών ποδών σ. 5605.
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’Έ θιμα: (Λαογραφία) σ. 6181.
Έ κ θ εσ ις: Διεθνής Θεσσαλονίκης σ. 6255.
Έ κπ α ίδευσις: Εις τήν ’Αστυνομικήν ’Ακαδημίαν τοΰ Μπουένος ’Άυρες σ. 5977r
6031.
Ε λ λ ά ς : Τό λΐκνον τοΰ δυτικοΰ πολιτισμού σ. 5533. 'Η σκέψις των Ελλήνων οδη
γεί καί σήμερα τον πολιτισμόν της Δύσεως σ. 6499.
Έ νσ τικ το ν: (Κοινωνικόν). Βλ. λ. ’Αλληλεγγύη κοινωνική σ. 5450.
Έ ν ω σ ις : Διεθνής Ποινικού Δικαίου σ. 5386, 5451, 5495,5530, 5587, 5635, 5680.
Έ ξιχνία σις : ’Επίδρασις ποιότητος εδάφους επί των άποτυπωμάτων ποδών σ. 5605.
Έξακρίβωσις ταυτότητας άγνωστου πτώματος σ. 6277. ’Εμφάνισις γραφής
έξαφανισθείσης επιστολής σ. 6279.
Ε ξ ο υ σ ία : Διακριτική Δικαστοΰ, έλεγχος αύτής έν τώ καθορισμώ των ποινών καί
των μέτρων άσφαλείας σ. 5530.
Ε π α ιτε ία : Ή καταπολέμησίς της, φλέγον κοινωνικόν πρόβλημα σ. 5689.
Έ π ισκόπ ιον: Νέον μηχάνημα συγκρίσεως δακτυλικών άποτυπωμάτων σ. 6271.
Ε π ιστή μ η : Σχέσεις επιστήμης καί θρησκείας εις τό πλαίσιον τής πυρηνικής εποχής
σ. 6163, 6205, 6252.
’Ε ργασία: ’Ανιαρά σ. 5828.
Ε τα ιρ ία : Διεθνής Ποινικού Δικαίου σ. 5386, 5441, 5495, 5530, 5587,5635, 5680.
Ε υθύνη: (Δίκαιον). Άποπειρωμένου αυτοκτονίαν έν Άγγλίοι σ. 6059.
Εύθύνη : (’Εγκληματολογία). Τό πρόβλημα τής ευθύνης τών άνηλίκων έν ’Αγγλία
σ. 6024.
Έ φ η β ο ς: 'Η ποινική μεταχείρισις τών έφήβων. (Δίκαιον) σ. 5843. Κώδιξ ηθικών
νόμων διά τούς ’Αμερικανούς νέους σ. 5883.
Έ φ-Μ πή-’Ά ϊ : Έκθεσις περί τής έγκληματικότητος εις Η.Π.Α. σ. 5488.
Ζ
Ζίντ Ά ντρ έ : ’Εξομολογήσεις μεγάλων κομμουνιστών σ. 6350.
Ζώνη Α ιγ ια λ ίτις : (Δίκαιον) σ. 6069.
Η
’Ήθη : (Λαογραφία) σ. 6181.
’Ηθική : (Κοινωνική) Βλ. λ. ’Αλληλεγγύη κοινωνική σ. 5450. Πώς έννοοϋν τήν
ηθικήν τοΰ νέου εις τήν ’Αμερικήν σ. 5883.
Ή νωμέναι Π ολιτεϊαι ’Αμερικής : 'Η έγκληματικότης σ’ αύτές σ. 5488, 5541.
Πώς έννοοΰν τήν ήθικήν τοΰ νέου εις τήν ’Αμερικήν σ. 5883. Ό Τεντυμποϊσμός
στήν ’Αμερική σ. 6225.
Ήχος : ΤΗχοι πού καταστρέφουν, δηλητηριάζουν καί φονεύουν σ. 6282.
Θ
Θάνατος : (’Ιατροδικαστική). Προδιορισμός ώρας θανάτου έκ τραυμάτων σ. 5870.
’Εκ κεραυνών σ. 5916.
Θερμοπυρηνική ενέργεια : Βλ. λ. Πυρηνική ’Ενέργεια.
Θεσσαλονίκη : 'Η 23η Διεθνής ’Έκθεσις σ. 6255.
Θρησκεία : Όργάνωσις καί τρόπος δράσεως τών Χιλιαστών σ. 5537. Σχέσεις έπιστήμης καί θρησκείας εις τό πλαίσιον τής πυρηνικής έπο/ής σ. 6163, 6205,
6252.
Θρησκευτική λογοτεχνία : Βλ. εις Γεν. Εύρετήριον λ. Λογοτεχνία.
Θρύλος : (Λαογραφία) σ. 6089.
I
’ Ιανουάριος : (Λαογραφία) σ. 5415.
*Ιατροδικαστική : ’Ενέργεια Ίατροδικαστοΰ έπί τραυμάτων καί κακώσεων σ. 5831,
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5870. Περί κεραυνών καί κεραυνοπληξιών σ. 5916. ’Ανακάλυψές έγκλήματος
διαπραχθέντος προ 2.000 έτών σ. 5997.
’ Ιεχωβάς : ’Οργάνωσές καί τρόπος δράσεως μαρτύρων ’Ιεχωβά σ. 5537.
Ι . Κ . Α . : Νοσοκομεέακή περίθαλψις τέκνων άστυνομέκών σ. 5891.
’ Ιμπεριαλισμός : Κομμουνιστικός, στοιχεία ισχύος του σ. 5592.
’Τντερπολ : Τό φόβητρον καί ό άπηνής διώκτης τοΰ διεθνούς υποκόσμου σ. 5597.
Ή 26η Έτησία Γεν. Συνέλευσις εις Λισσαβώνα σ. 6501.
'Ισπανία : Ή ληστεία στην 'Ισπανία σ. 6411.
'Ιστορικά : (’Αστυνομίας) Βλ. λ. ’Αστυνομία ('Ιστορικά). 'Ο θεσμός καί προορι
σμός τοΰ ’Αστυνομικού θεσμού σ. 5699, 5731.
’ Ιταλία : Ή ληστεία στήν ’Ιταλία σ. 6411.
’Ίχνη : Ποδών σ. 5605.
Κ
Κ ά ϊτ : Ύπόθεσις Κάϊτ σ. 5929.
Κ άκω σις : (ΓΙοιν. Δίκαιον). Βλ. λ. Σωματικαί βλάβαι. (’Ιατροδικαστική). Ένέργειαι Ίατροδικαστοΰ έπί τραυμάτων καί κακώσεων σ. 5831, 5870.
Καναδάς : 'Η έφιππος ’Αστυνομία του σ. 5787.
Κανονισμοί : Έπεξηγηματικαί δέαταγαί των ύπ’ άριθ. 3, 40, 52 Κανονισμών
τοΰ ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας σ. 6002.
Καραϊσκάκης : Γεώργιος. 'Ιστορική επέτειος σ. 5797.
Καταδίκη : Συνέπειαι αύτής σ. 5635.
Κατασκοπία : (’Ατομική). Οί Ρόζενμπεργκ σ. 6117, 6175. ’Αρχαίων κατά τούς
πολέμους των σ. 6218.
Κ α τα φ ύ γ ια : 'Η δυνατότης προστασίας αύτών σ. 6268.
Κατηγορούμενος : Φάκελλος προσωπικότητος αύτοΰ (Δίκαιον) σ. 5590 § Γ'
Κ ατύν : Ή ομαδική έκτέλεσις τών κρατουμένων Πολωνών αιχμαλώτων ύπό τών
Ρώσων σ. 6250.
Κ απνιστής : 'Οδηγός καλής συμπεριφοράς καπνιστού σ. 6266.
Κεραυνοπληξία : (’Ιατροδικαστική) σ. 5916.
Κεραυνός : (’Ιατροδικαστική). Θάνατοι έκ κεραυνών σ. 5916. (Λαογραφία) σ. 5918.
Κέρκυρα : ’Εκδρομή στή Κέρκυρα σ. 6007.
Κ ίνησις : Βλ. λ. Κυκλοφορία.
Κλοπή : (’Επιστημονική ’Αστυνομία). Μεθοδικότης έπί κλοπών διά ρήξεως σ.
6062. ’Άνευ ρήξεων.—'Απλών σ. 6063.
Κνέλλερ : 'Υπόθεσις Κνέλλερ σ. 5930.
Κ οινω νική : ’Αλληλεγγύη. 'Ως βιολογικόν καί ήθικόν γεγονός σ. 5450.
Κ οινωνιολογία : Τί δεν είναι σοσιαλισμός (Έ να μοιραϊον άρθρον) σ. 5536.
Κομμουνισμός : 'Ο σπούτνικ καί ή πραγματικότης σ. 5465. Τί τρώγουν οί
Ρώσοι σ. 5483. Τί δεν είναι σοσιαλισμός ('Ένα μοιραϊον άρθρον) σ. 5536.
Ό ρόλος τοΰ σπούτνικ εις τον παγκόσμιον άγώνα μεταξύ Κομμουνιστικού
’Ιμπεριαλισμού καί ’Ελευθέρου Κόσμου σ. 5591. Τά στοιχεία ισχύος τού Κομ
μουνιστικού ’Ιμπεριαλισμού σ. 5592. Ή ύποδούλωσις τοΰ πνεύματος ύπό τού
ερυθρού ύλισμοΰ πλήττει τήν προσωπικήν ελευθερίαν τού άτόμου σ. 5984.
Ό κομμουνισμός καί ή καταπολέμησίς του σ. 6153. 'Η άληθής σημασία
της άντιρεβιζιονιστικής εκστρατείας τοΰ Κρεμλίνου σ. 6155. Ή ομαδική εκ
τέλεσές 5.000 Πολωνών αιχμαλώτων εις τό Κατύν τής Πολωνίας ύπό τών
Ρώσων σ. 6250. Τά τεράστια ποσά πού χρησιμοποιεί ή Σοβιετική 'Ένωσις
διά τήν προπαγάνδα τού ψεύδους σ. 6349. ’Εξομολογήσεις μεγάλων κομμου
νιστών σ. 6350.
Κ ομμουνισταί : Ή άνακάλυψις κομμουνιστών άτομικών κατασκόπων έ ν ’Αμερική
καί ή καταδίκη αύτών σ. 6117.
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Κουμπαιοι : (Λησταί). Ή ληστείσ στην ύπαιθρο Ελλάδα σ. 6412.
Κράτος : Τό υδροκεφαλικόν Κράτος καί ή θέσις τού πολίτου σ. 6211.
Κυκλοφορία : Τό πρόβλημα της κυκλοφορίας εις την Πρωτεύουσαν σ. 6126. 'Οδηγίαι τροχαίας προς οδηγούς καί πεζούς εικονογραφημένα', σ. 5830, 5844, 6174,
6190, 6265, 6270, 6276, 6280, 6367. Alco—test : Μέθοδος έξακριβώσεως
βαθμού μέθης οδηγών αύτοκινήτων σ. 6075. Έκθεσις τροχαίας—Έβδομάς
Τροχαίας εις ’Αθήνας σ. 6079, 6129. Ή εκθεσις τροχαίας ΓΪατρών σ. 6305.
13ήμερον τροχαίας στην Πάτρα σ. 6380.
Λ
Λαντρύ : (Ξένα έγκλήματα). Νέον φως εις την ύπόθεσιν Λαντρύ σ. 6177.
Λαογραφία : Βλ. εις Γενικόν Εύρετήριον Κεφάλαιον Λογοτεχνία (Λαογραφία)
Ληστεία : Τα παληά χρόνια καί στις ξένες χώρες σ. 6411. Στην ύπαιθρο Ελλάδα
σ. 6412. 'Η ληστεία τής Πέτρας υπό τών Ρετζαίων σ. 6412, 6459, 6497.
Λογοτεχνία : Βλ. εις Γενικόν Εύρετήριον Κεφάλαιον Λογοτεχνία.
Μ
Μάιος : (Λαογραφία) σ. 5802.
Μάρτιος : (Λαογραφία) σ. 5649.
Μέθη : Alco test, μέθοδος έξακριβώσεως βαθμού μέθης σ. 6075.
Μεθοδικότης : (’Επιστημονική ’Αστυνομία) σ. 5962. Έ π ί κλοπών διά ρήξεως σ.
6062. ’Άνευ ρήξεως-άπλών σ. 6063. Κεντρικόν Γραφεΐον Μεθοδικοτήτων σ.
6065. Γενικά περί τού Mondus Operandi σ. 6066.
Μέτρα : ’Ασφαλείας (Δίκαιον). Έλεγχος διακριτικής έξουσίας δικαστοΰ έν τώ
καθορισμώ αύτών σ. 5530. ( ’Επιστημονική’Αστυνομία). Δελτίον ταυτότητος πολιτών νέου τύπου σ. 6443, 6489.
Μηνολόγιον : Ελληνικόν. Βλ. εις Γεν. Εύρετήριον λ. Λογοτεχνία (Λαογραφία).
Μητρόπουλος : (Πένθη) σ. 5517.
Μίλοβαν Τζίλας : Έ ξ ομολογήσεις μεγάλων κομμουνιστών σ. 6350.
Modus Operandi : (Μεθοδικότητες) σ. 5962. Έ π ί κλοπών διά ρήξεως σ. 6062
’Άνευ ρήξεως άπλών σ. 6063. Κεντρικόν Γ ραφεΐον Μεθοδικοτήτων σ. 6065.
Γενικά περί τού Mondus operandi σ. 6066.
Μοιχεία : (Δίκαιον). Περί τής μοιχείας έν γένει σ. 6399, 6468.
Μουσική : ’Εναντίον τών μικροβίων σ. 6282.
Μπράου Μπέγκερ : 'Τπόθεσις Μπράου Μπέργκερ σ. 5930.
Μπουένος - Ά ϋ ρ ε ς : 'Η ’Αστυνομική ’Ακαδημία του σ. 5977, 6031.
Μύθος : (Λαογραφία) σ. 6090.
Ν
Ναρκωτικά : Πώς έκαλλιεργεΐτο χασίς εις τό κέντρον τών ’Αθηνών σ. 6281. Τά
ναρκωτικά στή Σιγκαπούρη σ. 6308.
Ν.Α.Τ.Ο : Συλλογική ’Ασφάλεια σ. 5394. To Ν.Α.Τ.Ο. ώς οργανον Δυτικής
άμύνης σ. 5533.
Νέα 'Υόρκη : Τέντυ-Μπόϋς. 'Η έγκληματικότης των στή Νέα 'Τόρκη σ. 6225.
Νεκροτομία : Βλ. λ. ’Ιατροδικαστική.
Νέοι : Βλ. λ. ’Ανήλικοι.
Νεύρωσις : 'Ο νευρωτικός άνθρωπος τής συγχρόνου έποχής σ. 5723, 5782, 5823.
Νί-Κά-Βέ-Ντέ : Τό κείμενον τής απορρήτου έκθέσεως τής ΝΙ-ΚΑ-ΒΕ-ΝΤΕ
διά τήν σφαγήν 5.000 Πολωνών στρατιωτικών ύπό τών Ρώσων εις τό Κατύν
τής Πολωνίας σ. 6250.
Νόθευσις : Τοοφίιαων σ. 6157.
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Ο
Οινόπνευμα : Βλ. λ. Μέθη.
"Ομιλος : Φίλων ’Αστυνομίας βλ. λ. Ο.Κ.Φ.Α. καί Ο.Φ.Α.Α.
’ Οξυδέρκεια : ’Αστυνομική σ. 5985.
"Οπλα : (’Ιατροδικαστική). Τραύματα δι’ αυτών—Ένέργειαι Ίατροδικαστοϋ σ.
5831.
"Οριον : (Δίκαιον). Τα τοπικά δρια ισχύος των Ποινικών Νόμων σ. 5967.
'Ορκωμοσία : Βλ. Γεν. Εύρετήριον λ. Άστυνομικαί Σχολαί.
Ό τέν : 'Τπόθεσις Ό τέν σ. 5930.
Ο .Κ.Φ .Α . : Κοπή βασιλόπιττας σ. 5525.
Ο .Φ .Α.Α. : Τά εγκαίνια του Πρεβαντορίου Έκάλης σ. 6027. 'Η γιορτή στον
Παναθηναϊκό σ. 6382.
Π
Παιδαγωγική : Βλ. λ. Παιδεία.
Παιδεία : Πίστις εις τήν Ελληνικήν κλασσικήν παιδείαν είναι πίστις εις τήν Δύσιν
καί τον πολιτισμόν της σ. 6499.
Παιδί : 'Η έπιβεβλημένη διατροφή τών παίδων σ. 5626. Παιδικά παραστρατήματα
σ. 5662. 'Η ήμερα τοϋ Παιδιού (Λογοτεχνία) σ. 6368.
Παιδοκτονία : σ. 5438.
Παράδοσις : (Λαογραφία) σ. 6234, 6325.
Παρασημοφορία : ’Αξιωματικών ’Αστυνομίας Βλ. Γεν. Εύρετήριον Κεφ. Ειδήσεις
καί Πληροφορίαι.
Παραπέτασμα : Βλ. λ. Ρωσία.
Παροιμία : (Λαογραφία) σ. 6139.
Πάστερνακ Μπορίς : ’Εξομολογήσεις μεγάλων κομμουνιστών σ. 6350.
Περιβάλλον : ’Εγκληματικόν σ. 5544.
Περιπέτεια : ’Αστυνομική ("Ενα φαιδρό επεισόδιο) σ. 6231.
Πετιό : 'Η ύπόθεσις τοϋ στυγεροϋ έγκληματίου έν Γαλλία σ. 5837, 5876, 5926.
Πέτρα : Ή ληστεία της Πέτρας ύπό τών Ρετζαίων σ. 6410, 6459, 6497.
Πλοΐον : (Δίκαιον). Τό δόγμα της έδαφικότητος σ. 6067.
Πόδες : ’Ίχνη αύτών σ. 5605.'
Ποιήματα : Βλ. εις Γεν. Εύρετήριον λ. Λογοτεχνία (Ποίησις).
Ποινή : (Δίκαιον). Έλεγχος διακριτικής έξουσίας δικαστοϋ έν τώ καθορισμώ αύτής
σ. 5530. Έξατομίκευσις αυτής σ. 5590 § Δ' Έ π ί μοιχείας σ. 6406.
Πόλεμος : Στρατηγικά έπινοήματα καί απατηλά τεχνάσματα κατά τούς άρχαίους
πολέμους σ. 6218.
Πολιτική ’Ά μ υνα : Σκοπιμότης καί χαρακτηρισμός ύπηρεσιών της σ. 6267. Πυρη
νικές δοκιμές καί οί έξ αύτών κίνδυνοι σ. 6469.
Π ολωνία: Ή ομαδική σφαγή 5.000 Πολωνών στρατιωτικών ύπό τών Ρώσων είς
τό Κατΰν τής Πολωνίας σ. 6250.
Πραγματογνωμοσύνη : Έξιχνίασις έκ τών καλύκων τοϋ περιστρόφου τοϋ δράστου
τής δολοφονικής άποπείρας κατά τοϋ ύπαρχιφύλακος Καμπέρη Εύαγ. σ. 5499.
Προαγωγαί : ’Αστυνομικών Βλ. Γεν. Εύρετήριον Κεφ. Ειδήσεις καί Πληροφορίαι.
Προβλήματα: (’Αστυνομικά) σ. 5405,5511,5607, 5705, 5845-5893-5933, 6077.
Προβλήματα : (Άστυνομικά-λύσεις) σ. 5449, 5540, 5642, 5742, 6004, 6116.
Πρόληψις : (Λαογραφία), σ. 5947. Τοϋ εγκλήματος (’Επιστημονική ’Αστυνομία)
σ. 5963.
Προπαγάνδα: Τά τεράστια ποσά πού χρησιμοποιεί ή Ρωσία γιά τήν προπαγάνδα
τοϋ ψεύδους σ. 6349.
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Πυρηνική ’Ενέργεια : Πυρηνικές δοκιμές και οί έξ αυτών κίνδυνοι σ. 6469.
Πυρομαχικά : Τά θύματα έκ των παλαιών πυρομαχικών σ. 6311.
- Ρ
Ραδιενέργεια : Πυρηνικές δοκιμές και έξ αυτών κίνδυνοι σ. 6469.
Ρ άϊτ Ρίτσαρ : ’Εξομολογήσεις μεγάλων κομμουνιστών σ. 6350.
Ρεβιζιονισμός : σ. 6155.
Ρετζαΐοι : 'Η ληστεία της Πέτρας σ. 6410, 6459, 6497.
Ρόζεμπεργκ : (’Ατομική κατασκοπία). 'Η πολύκροτος ύπόθεσις σ. 6117, 6175.
Ρω σία : Τί τρώγουν οί Ρώσοι σ. 5483. Ή Ρωσία ομολογεί το έγκλημα τοΰ
Κατύν σ. 6250. ’Ά νω τών 800 έκατομμυρίων δολλαρίων σπαταλά ή Ρωσία
διά την προπαγάνδαν τοΰ ψεύδους σ. 6349.
Ρώ σσελ : Ό ιδρυτής τοΰ Χιλιασμοΰ σ. 5537.
Σ
Σεξουαλισμός : ’Εγκληματίας σεξουαλικός σ. 5542.
Σηματοδόται : Φωτεινοί σ. 6127.
Σιγκαπούρη : Τά ναρκωτικά στη Σιγκαπούρη σ. 6308.
Σιλόνε Ί γ νά τσ ιο : ’Εξομολογήσεις μεγάλων κομμουνιστών σ. 6350.
Σ κώ τλαντ Γυάρδ : Τά έκατόχρονά της σ. 5603, 5641, 5729, 5785.
Σοβιετική Έ ν ω σ ις : Βλ. λ. Ρωσία.
Σόμπελ Μόρτον : ’Ατομικός κατάσκοπος σ. 6124.
Σοσιαλισμός : Τί δέν είναι σοσιαλισμός ("Ενα μοιραΐον άρθρον) σ. 5536.
Σπούτνικ : Ή προπαγάνδα καί ή πραγματικότης σ. 5465. Ό ρόλος του εις τον
παγκόσμιον άγώνα, μεταξύ Κομμουνιστικού ιμπεριαλισμού καί ’Ελευθέρου
Κόσμου σ. 5591.
Σ τατιστική : Έγκληματικότης στις 'Ηνωμένες Πολιτείες σ. 5488. Έγκληματολογική σ. 6299.
Σ τογιάνω φ Βόρις : 'Ο δράστης της δολοφονικής άποπείρας κατά τοΰ ύπαρχιφύλακος Καμπέρη σ. 5410. Άνακάλυψις αϋτοΰ σ. 5499.
Συλλογική ’Α σφάλεια : (Άντικομμουνισμός) σ. 5394.
Σ υμβούλια : ’Αστυνομικά σ. 5496.
Συμμετοχή : (Δίκαιον). Είς τό έγκλημα.—’Έννοια αύτης σ. 5496.’Επί μοιχείας
σ. 6405.
Συμπεριφορά : Καπνιστού σ. 6266.
Σ ύμφω νον : (Βορειοατλαντικόν). Συλλογική ’Ασφάλεια σ. 5394.
Συναυτουργός : (Δίκαιον). ’Έννοια αύτοΰ σ. 5497.
Συνέδρια: Τό 7ον έν Άθήναις Συνέδριον Ποινικοΰ Δικαίου σ. 5386, 5441, 5495,
5530, 5587, 5635, 5680.
Συνεργός : (Δίκαιον) ’Έννοια αύτοΰ σ. 5497.
Συρροή : (Δίκαιον) ’Επί μοιχείας σ. 6405.
Σ χ ο λα ί: (Άστυνομικαί). Έ ν Έλλάδι. Βλ. Γενικόν Εύρετήριον Κεφάλαιον :
Άστυνομικαί Σχολαί—’Εκπαιδευτικά.
Σ χολαί: (Άστυνομικαί). Ξέναι. 'Η ’Αστυνομική ’Ακαδημία τοΰ Μπουένος-Άϋρες
σ. 5977, 6031.
Σ ωματικά! Β λάβαι : (Δίκαιον). Έ κ δόλου σ. 5503, Αί σωματικαί βλάβαι κατά
τον νέον Ποινικόν Κώδικα σ. 5885.
Σ ω φ ρ ο νιστική : (Υπηρεσία). Μόρφωσις υπαλλήλων της. (Πορίσματα τοΰ 7ου
Διεθνοΰς Συνεδρίου Ποινικοΰ Δικαίου) σ. 5588.
Τ
Τάκτ : Συμπεριφορά καπνιστού σ. 6266.

Ταυτότης : Έξακρίβωσις ταυτότητος άγνωστου πτώματος έκ του άριθμοϋ πλυν
τηρίου σ. 6277. Δελτία ταυτότητος πολιτών νέου τύπου σ. 6443, 6489.
Τέντυ - Μπόϋς : Οί συμμορίες νεαρών στη Νέα 'Ύόρκη σ. 6225.
Τζίλας Μίλοβαν : ’Εξομολογήσεις μεγάλων κομμουνιστών σ. 6350.
Τραγούδια Δημοτικά : (Λαογραφία) σ. 6372. 'Ιστορικά σ. 6423. Άκριτικά σ.
6476.
Τραύματα : (’Ιατροδικαστική). Ένέργειαι Ίατροδικαστοϋ έπί τραυμάτων καί
κακώσεων σ. 5831, 5870.
Τροφαί : Φυτοφαγία σ. 5445. 'Η διατροφή τών παίδων σ. 5605. 'Η νόθευσις τροφί
μων σ. 6157. 'Η συντήρησις τών τροφίμων δι’ άτομικής ένεργείας σ. 6453.
Τροχαία : Εΐκονογραφημέναι όδηγίαι της Τροχαίας Κινήσεως προς τούς οδηγούς
καί πεζούς σ. 5830, 5844, 6174, 6190, 6265, 6270, 6276, 6280, 6367. Alco
test: μέθοδος έξακριβώσεως βαθμού μέθης οδηγών αυτοκινήτων σ. 6075.
Έκθεσις Τροχαίας—Έβδομάς Τροχαίας ’Αθηνών, σ. 6079, 6129. Το πρό
βλημα τής κυκλοφορίας είς τήν Πρωτεύουσαν σ. 6126. 'Η έκθεσις Τροχαίας
Πατρών σ. 6305. 13ήμερον Τροχαίας στην Πάτρα σ. 6380.
Φ
Φαινόμενα : Φυσικά. ~Ηχοι πού καταστρέφουν, δηλητηριάζουν καί φονεύουν σ. 6282.
Φ άκελλος: Προσωπικότητος κατηγορουμένου (Δίκαιον) σ. 5590 § Γ'.
Φάστ Χόουαρντ : ’Εξομολογήσεις μεγάλων κομμουνιστών σ. 6350.
Φεβρουάριος : (Λαογραφία) σ. 5561.
Φίλοι : ’Αστυνομίας Βλ. λ. "Ομιλος.
Φόνος : ’Απόπειρα κατά ύπαρχιφύλακος σ. 5410.
Φούκς : 'Ο Γερμανός άτομικός κατάσκοπος έν ’Αμερική σ. 6121, 6175.
Φ υτοφαγία ; (’Επισιτισμός) σ. 5445.
X
Χασίς : Πώς έκαλλιεργεϊτο είς το κέντρον τών ’Αθηνών σ. 6281.
Χιλιασμός : Όργάνωσις καί τρόπος δράσεως αύτοΰ σ. 5537.
Χιροσίμα : Βομβαρδισμός αύτής σ. 6267.
Ψ
Ψυχιατρική : Ό νευρωτικός άνθρωπος της συγχρόνου εποχής σ. 5723, 5782, 5823.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» μέ τό τεύχος α ύτό, κλείνουν
τό 1958, ήτοι τό έκτον έτος τής έκδόσεώς τ ω ν . Τά 24 έκδοθέντα
τεύχη τού λήξαντος έτους μετά τού άποστελλομένου εύρετηρίου δέον
νά βιβλιοδετηθοΰν είς ένα τόμον, ό όποιος θά φέρη τόν τίτλο ν «ΤΟ
ΜΟΣ ΣΤ' έτος 1958».
Τήν βιβλιοδεσίαν έδέχθη νά κάμη μέ σχετικήν έκπτω σιν ήτοι :
Δερματόδετον ά ντί 27 καί πανόδετον ά ντί 17 δραχμών, ό έπί τής οδού
Θεμιστοκλέους 64β βιβλιοδέτης Γιατρας Π αναγιώτης. Τηλ. 615-191

