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1’ΚΛΟΣΙΐ: ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ



Ή  Α. Μ.  ό Βασιλεύς μετά των Α . Β . Υ .  του Διαδόχου Κωνσταν
τίνου καυτού  Πρίγκιπος Μιχαήλ κατά τήν επιμνημόσυνου δέησιν 
υπέρ των πεσόντων αξιωματικών καί άνδρών των Σωμάτων ’Ασφα
λείας προς καταστολήν τής ένοπλου κομμουνιστικής επιβουλής

κατά τον Δεκέμβριον τοϋ 1944
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ΕΤΟΣ Θ'. ΑΘΗΝΑΙ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Ι96Ι ΤΕΥΧΟΣ 20ίον

ΕΙΧ ΜΝΗΜΗΝ

Τ Ω Ν  ΝΕΚΡΩΝ ΜΑΖ
/

«Γαίης Ελλάδος δπλα ίχοντες γενναίοι άν- 
δρες των άθέων φονέων έστόρησαν δύναμίν»

’Ά ς γυρίσουμε 17 χρόνια πίσω για νά θυμηθούμε μια άπό τις τραγικώτερες 
επετείους τής ιστορίας μας. Δέκα επτά χρόνια πέρασαν άπό τότε πού ό σλαβοκίνη- 
τος κομμουνισμός, άφοϋ μέ τό ψευδός τής δήθεν έθνικής άντιστάσεως ταλαιπώρησε 
την Ελλάδα δημιούργησε τον «Κόκκινο Δεκέμβρη» γιά νά όλοκληρώση έτσι τό 
ώς τότε άντεθνικόν του έργο.

Δέκα έπτά χρόνια πέρασαν άπό τότε πού τά Σώματα Ασφαλείας, συνεργαζό- 
μενα μέ τις εθνικές ένοπλες δυνάμεις καί τις ύπό τον Σκόμπυ άγγλικές, έδωσαν 
στούς δρόμους των ’Αθηνών την μεγάλη μάχη εναντίον των έρυθρών τυραννίσκων, 
οί όποιοι χωρίς κανένα αίσθημα ήθικής καί δικαιοσύνης, άγάπης καί έθνικής άξιο- 
πρέπειας, άνανδρα κι’ άποτρόπαια, ζήτησαν μέ την ωμή βία νά γίνουν άφεντάδες 
στη χώρα πού γέννησε, άνάθρεψε καί μεγάλωσε την γνήσια Δημοκρατία.

Δέν μπορούμε νά ξεχάσουμε τον «Κόκκινο Δεκέμβρη» γιατί καί σήμερα καί 
αύριο κάποιος άλλος «Δεκέμβρης» φωλιάζει στά μυαλά τής κομμουνιστικής ήγεσίας. 
Έ ξ  άλλου πώς μπορεί νά λησμονηθούν τό Περιστέρι, ή Ουλεν, ή Σχολή Εύελπίδων, 
ό Φενεός, ό Μελιγαλάς καί τόσα άλλα τοπεϊα τής φρίκης τού Δεκεμβρίου; 'Η με
γάλη σφαγή τού δευτέρου έξαμήνου τού έτους 1944, βρήκε στά Δεκεμβριανά τήν 
έγκληματική της άποκορύφωση.

Στο λίγο αύτό χρονικό διάστημα έξετελέσθησαν άπάνθρωπα, άπό τήν πο
λιτοφυλακή τού Ε.Λ.Α.Σ., 46.985 πατριώτες, άνθρωποι τού λαού πού δέν δέχθηκαν 
νά ζήσουν κάτω άπό τήν κομμουνιστική κατοχή. Στον άριθμό αύτό πρέπει νά προ
στεθούν 275 ιερωμένοι, 234 δάσκαλοι, 120 γιατροί, 246 συνδικαλιστικά στελέχη, 
33 ταχυδρομικοί, πού θανατώθηκαν μέ τά φρικτώτερα βασανιστήρια.

Τήν 3ην Δεκεμβρίου 1944, στήν πλατεία τού Συντάγματος, έτερματίζετο μιά 
δίμηνη συμβατική συμβίωση τού έθνικόφρονος κόσμου μέ τον ξενοκίνητο κομ
μουνισμό. Οί ήγέτες τής άριστεράς άφησαν τά ύπουργικά τους γραφεία καί κατέ
βηκαν στο πεζοδρόμιο γιά νά έφαρμόσουν τις συνταγές τής «προλεταριακής έπανά- 
στασης».
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Για κείνους πού καί σήμερα άγνοοΰν τί σημαίνει «Κόκκινος Δεκέμβρης», ή 
π(,ο κάτω μαρτυρία-^-όμολογία τού 'Στέφανου Λιόλιου, εκτελεστού στά Διυλιστήρια 
τής Ούλεν, δίνει ανάγλυφη την εικόνα τής άπάνθρωπης έγκληματικότητας.

«...Τούς διέταζα πρώτα να γδυθούν καί υστέρα τούς έ'βαζα να γονατίσουν 
» στο χώμα καί να σκύψουν το κεφάλι πάνω σέ μεγάλες πέτρες πού είχα άραδιάσει 
» έξω άπό τα Διυλιστήρια. Τότε, έπαιρνα το- τσεκούρι καί τούς έδινα μια τσεκουριά 
» πίσω στο κεφάλι κι’ αν δεν τούς αποτελείωνα μέ την πρώτη, τούς έδινα καί δεύ- 
» τερη καί-τρίτη ώσπου να τα βροντήξουν...».

Το Δεκέμβριο τού 1944 οί κομμουνισταί προδότες κάθε ιερού καί οσίου, σή
κωσαν βέβηλο χέρι έναντίον αθώων καί άνυπερασπίστων υπάρξεων. Σκότωσαν, 
έσφαξαν, ρήμαξαν, άτίμασαν, πρόσφεραν θυσία στον άδυσώπητο βωμό τού Μολώχ 
τού μίσους, ζητώντας ν’ άφανίσουν τήν Ελληνική φυλή, την φυλή έκείνη πού τρεις 
χιλιάδες τώρα χρόνια σκορπίζει τό φώς τού πολιτισμού σ’ ολόκληρη τήν άνθρωπότητα.

Χωρίς κανένα ’ίχνος άνθρωπισμοΰ, στίφη άγριων επιδρομέων, ρίχθηκαν πάνω 
στο νεκροζώντανο σώμα τής ώς τότε ξενοκρατούμενης χώρας, ζητώντας να ρουφή- 
ξουν σταλαγματιά-σταλαγματιά τό λιγοστό αΐμα της, ξεχνώντας πώς ή Ελλάδα, 
δσα κι’ αν ύποστή, στέκει άθάνατη «άκόμη καί στο γέρμα της καί στο κατρακύλισμά 
της τής ιστορίας είναι τό φώς...».

’Ά ν οί Ρωμαίοι, για πολλούς αιώνες ψιθύριζαν φοβισμένοι τό «ό 'Αννίβας 
προ τών πυλών», οί έπερχόμενες γενεές θά μονολογούν : «Κατάρα κι’ άνάθεμα στις 
αιμοχαρείς ύαινες τού Βορρά».

Λησμόνησαν δμως οί ύαινες μέ τον κόκκινο μανδύα, ότι σ’ αυτήν έδώ τήν άκρη 
τών Βαλκανίων, δπου ό μεσογειακός ήλιος λάμπει στά μάρμαρα τού Παρθενώνα, 
πού ενσαρκώνει τό φιλελεύθερο πνεύμα χιλιετηρίδων Ελληνικού πολιτισμού, ζή ένας 
λαός πού δέν συνηθίζει νά προσφέρη νερό κι’ αλάτι στούς κατακτητές του. Ξέχασαν 
πώς 'Έλληνας θά πή ελεύθερος καί δτι οί λεηλασίες, οί σφαγές, οί στραγγαλισμοί 
νηπίων κ.λ.π. οχι μόνο δέν λυγίζουν τούς πολεμιστές, αλλά τουναντίον τούς ωθούν 
σέ καινούργιους άγώ,νες, φθάνει νά κρατηθή άλώβητο τό λάβαρο τών 'Ελληνικών 
ιδανικών.

Στις ορδές τής κόκκινης τυραννίας, τον Δεκέμβριο τού 1944, τά Σώματα ’Ασ
φαλείας, έν συνεργασία μέ τις έθνικές ένοπλες δυνάμεις και τις ύπό τον Σκόμπυ 
άγγλικές καί οί έθνικόφρονες "Ελληνες πρόταξαν τά στήθη τους κι’ άγωνίσθη- 
καν σάν παλληκάρια. Κτύπησαν μέ κάθε τρόπο τούς μητραλοΐες. Τούς κυνήγησαν 
στούς δρόμους καί στά σοκκάκια τής Πρωτευούσης καί μέ τήν αδάμαστη θέλησή 
τους, πολεμώντας υπεράνθρωπα, έσωσαν τήν Ελλάδα. Μέ τούς άγώνες καί τις θυ
σίες'τους έκλεισαν τό δρόμο τών επιδρομέων καί χάρισαν στήν Ελλάδα τήν ήρεμία 
άπό τον έφιάλτη τού κομμουνισμού.

Τις θυσίες τών αγωνιστών τού Δεκεμβρίου έναντίον τού κομμουνισμού τι
μώντας ή πατρίδα μας, διά Β. Διατάγματος, καθώρισε όπως κάθε 3 Δεκεμβρίου, 
ύστερα άπό σχετική οργάνωση τών ’Αρχηγείων τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, τελείται 
επιμνημόσυνη δέηση σάν έλάχιστο δείγμα τρανής ευγνωμοσύνης.

’Από νωρίς καί εφέτος πλήθος κόσμου κατέκλυσε τον χώρο τού Συντάγματος 
Μακρυγιάννη, δπου θά έλάμβανε χώραν ή τελετή καί ό όποιος είχε κατάλληλα 
διαμορφωθή. Τά πάντα, άπλά καί άπέριττα, ανάλογα μέ τό σκοπό τής τελετής. 
Μπροστά στήν κυρία είσοδο τού Διοικητηρίου καί στο πλακόστρωτο πού σχημα
τίζεται άπό τις έκατέρωθεν κλίμακες είχε στηθή τό στέγαστρον κάτωθι τού οποίου 
θά ίσταντο ή Α.Μ. ό Βασιλεύς καί ή Α.Β.Υ. ό Διάδοχος.

’Ακριβώς μπροστά, κάτω άπό τό πλακόστρωτο, ό χώρος τού Κενοταφίου. 
"Εξ έκπρόσωποι τών Σωμάτων ’Ασφαλείας στέκονται σέ θέσι προσοχής, ένω μικρά 
συννεφάκια λιβανωτού άνεβαίνουν στήν άτμόσφαιρα.
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Στήν επιμνημόσυνη δέηση παρέστησαν, ειδικά προσκληθέντες, οί τραυμα
τίες καί άγωνισταί τοϋ Δεκεμβρίου 1944, καθώς καί οί οικογένειες των ήρω'ίκά πε- 
σόντων. ’Εργατικά Σωματεία, ’Οργανώσεις, Σύνδεσμοι, ’Αντιπροσωπείες Σχολείων 
μέ τά λάβαρά τους είχον καταλάβει τις θέσεις τους. ’Αντιπροσωπείες των τιμωμέ
νων Σωμάτων μέ τά παράσημα καί τά μετάλλια, μαθηταί των Στρατιωτικών Σχο
λών καί τών Σχολών ’Αστυνομίας, όλοι στήν κατάλληλη καί έκ τών προτέρων καθω- 
ρισμένη θέση τους.

Παρέστησαν ό ’Αντιπρόεδρος τής Κυβερνήσεως, πολλοί Υπουργοί, τ. Πρω
θυπουργοί, τ. Υπουργοί, πολλοί Βουλευταί, εκπρόσωποι τών Πνευματικών τής χώ-

Οί κ.κ. Γ. Βαρδουλάκης, θ . Ρακιντζής καί Ν. Μπουραντας εις τό Κενοταφίου τών πεσόυτωυ 
’Αξιωματικών καί άνδρώυ τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, πρός καταστολήν τής ενόπλου'κομ
μουνιστικής έπιβουλής, κατά τήν επίσημον έπιμυημόσυνον δέησιν επί τή συμπληρώσει 17ετίας

άπό τοϋ Δεκεμβρίου τοϋ 1944.

ρας 'Ιδρυμάτων, τής Δικαιοσύνης, τής Εκκλησίας, άνώτατοι έν ένεργεία καί απο
στρατεία άξιωματικοί, τ. ’Αρχηγοί τώιν Σωμάτων ’Ασφαλείας, οί ’Αρχηγοί τών 
Σωμάτων ’Ασφαλείας, Διοικηταί Τραπεζιτικών ιδρυμάτων, εκπρόσωποι τοϋ Διπλω
ματικού Σώματος, ξέναι άποστολαί καί λοιποί προσκληθέντες επίσημοι.

Τά πάντα είναι έτοιμα. "Ολοι αναμένουμε την άφιξη τής Α.Μ. τοϋ Βασιλέως. 
Καί νά. 'Ώρα 10.45' οί μουσικές τών Σωμάτων ’Ασφαλείας παιανίζουν τό Βασιλικό 
Θούριο.

Ή  Α.Μ. ό Βασιλεύς, ή Α .Β .ΐ. ό Διάδοχος, ή Α.Β.Υ. ό πρΐγκιψ Μιχαήλ μέ τά 
μέλη τής Βασιλικής άκολουθίας εισέρχονται. Ή  Α.Μ. 6 Βασιλεύς, καθώς οί μουσικές 
ανακρούουν τον Εθνικό ΰμνο, χαιρέτα. Συνοδευόμενος άκολούθως ύπό τοϋ Ύφυ-
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ουργοϋ των ’Εσωτερικών κ. Δαβάκη, των κ.κ. ’Αρχηγών τών τιμωμένων Σωμάτων, 
του τελετάρχου 'Υποστρατήγου Χωρ. κ. Πέτροβα καί τών βοηθών αύτοΰ Συνταγ
ματάρχου κ. Παρίση Νικ. καί Άστυν. Δ/ντοϋ Α' κ. Καθάρειου Άποστ., ή Α.Μ. 
ό Βασιλεύς, μέ την λοιπήν άκολουθίαν καταλαμβάνουν τίς θέσεις των.

Ό  Θεοφιλέστατος ’Επίσκοπος Θαυμακοϋ κ.κ. Χρυσόστομος, έκπροσωπών τον 
Μακαριώτατον ’Αρχιεπίσκοπον, χοροστατεί στην έπιμνημόσυνη δέηση. Σιγή άπλώ- 
νεται παντού καί μόνο τα νεκρώσιμα τροπάρια δονούν την άτμόσφαιρα. Τά μεγά
φωνα, τα όποια προ της άφίξεως τοϋ Βασιλέως μετέδιδαν έθνικά έμβατήρια καί συν
θήματα, έσώπασαν. Οί ψυχές μας πετοϋν νοερά κοντά στους ηρωικούς συναδέλφους, 
οί όποιοι έπεσαν στο βωμό τοϋ καθήκοντος, χαρίζοντας σέ μας τήν ελευθερία. Λίγο 
πιο ’κεΐ μιά ομάδα μαυροντυμένων γυναικών κλαίει ψιθυριστά. "Ενας κόμπος ανε
βαίνει στά λαρύγγια μας. Μεγάλος ό πόνος, μεγάλος όμως καί ό σκοπός τής θυσίας 
τών άγωνισθέντων καί πεσόντων.

Οί εξώστες, τά παράθυρα, οί ταράτσες τών γύρω σπιτιών, κατάμεστα άπό 
κόσμο. "Ολη ή ’Αθήνα κλείνει εύλαβικά τό γόνυ καί άποτίει φόρον τιμής στους νε
κρούς τών Σωμάτων ’Ασφαλείας. Στιγμές ιερές. Στιγμές κατανυκτικές. Τά μάτια 
μας βουρκώνουν καθώς ό ’Επίσκοπος ψάλλει τό «αίωνία ή μνήμη». Αΐωνία ή μνήμη 
ψιθυρίζουν καί τά δικά μας χείλη.

"Υστερα άπό τήν έπιμνημόσυνη δέηση ό 'Υπουργός επί τών ’Εσωτερικών κ. 
Δαβάκης παίρνοντας θέση μπροστά στό μικρόφωνο είπε τά έξής :

«Μ ε γ α λ ε ι ό τ α τ ε ,
Τό τελούμενον σήμερον Μνημόσυνον εις τον 'Ιερόν τούτον χώρον, όστις κα- 

θηγιάσθη διά τοϋ αίματος τών ύπερασπιστών τοϋ Συντάγματος Χωροφυλακής, δέν 
έχει μόνον τήν έννοιαν άποτίσεως φόρου τιμής προς τούς ήρωϊκούς νεκρούς τών Σω
μάτων ’Ασφαλείας, οίτινες έπεσαν εις τόν ύπέρτατον άγώνα ύπέρ τής ελευθερίας μας, 
τής διατηρήσεως τοϋ φιλελευθέρου Δημοκρατικού μας Πολιτεύματος καί Κοινωνι
κού μας Καθεστώτος, άλλά καί ύπέρ άνεξαρτησίας τής Χώρας μας καί έπιβιώσεως 
τής Φυλής μας.

Διότι δι’ ήμάς τούς "Ελληνας ή έπικράτησις τού Κομμουνισμού δέν σημαίνει 
άπλώς τήν έπιβολήν ενός τυραννικού καθεστώτος τής πλέον ειδεχθούς μορφής, άλλ’ 
άποτελεΐ καί κίνδυνον διά τήν έπιβίωσίν μας αυτόχρημα ώς Φυλής άφ’ ού έκφράζεται 
διά τών προαιώνιων έχθρών τού γένους μας.

'Η  σημερινή έπιμνημόσυνος τελετουργία, Μ ε γ α λ ε ι ό τ α τ ε ,  μάς υπεν
θυμίζει άκόμη καί τήν εποχήν τής επαράτου εχθρικής Κατοχής, κατά τήν όποιαν 
ή Χώρα μας μετά σκληρόν άνισον καί ήρωϊκόν άγώνα, όστις προεκάλεσε τόν θαυμα
σμόν όλου τού Κόσμου, έναντίον δύο πανισχύρων Αυτοκρατοριών, αίμάσσουσα, 
έξουθενομένη, άνοργάνωτος, άνίσχυρος καί άνυπαράσπιστος, έδωσε τήν εύκαιρίαν 
εις τόν έλοχεύοντα Κομμουνισμόν νά επικράτηση προσκαίρως, έκμεταλλευόμενος 
παν 'Ιερόν καί "Οσιον καί ιδία καπηλευόμενος τόν πατριωτισμόν τών Ελλήνων διά 
τρομοκρατίας καί έξαπατήσεως, νά μεταβάλη τήν Χώραν μας εις άπέραντον κόλα- 
σιν διά σφαγών, λεηλασιών καί έρημώσεων.

’Αλλά τό μέγα τούτο εθνικόν κακόν είχε καί τήν άγαθήν του πλευράν, διότι, 
έγιναν εις όλους μας σαφέστατα γνωστοί οί προδοτικοί καί άντεθνικοί σκοποί του, 
ώστε νά μή επιτρέπεται πλέον εις ούδένα νά έθελοτυφλή καί έφησυχάζη.

’Εντεύθεν γεννάται ή ύποχρέωσις όλων ήμών όσοι έζήσαμεν τήν φρικτήν έκεί- 
νην έποχήν νά έπαγρυπνώμεν καί νά άγωνιζώμεθα διαρκώς καί πεισμόνως κατά τοϋ 
ξενοδούλου Κομμουνισμού καί νά παραδώσωμεν καί εις τάς έπερχομένας γενεάς τήν 
φρικτήν έκ τών έργων τής πρόσκαιρου έπικρατήσεώς του άνάμνησιν διά νά κρατή- 
σωσι καί αυται υψηλά τό πνεύμα τού άγώνος καί τής ύπερτάτης θυσίας.
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Ώ ς αρμόδιος 'Τπουργός άποτίω φόρον τιμής καί έκφράζω τήν ευγνωμοσύνην 
τοϋ ’Έθνους προς τούς ήρωϊκούς νεκρούς των Σωμάτων ’Ασφαλείας».

Μετά τον λόγο τοϋ κ. 'Υφυπουργοϋ, ή Α.Μ. ό Βασιλεύς μετά των Α.Β.Υ. 
τοϋ Διαδόχου Κωνσταντίνου καί τοϋ Πρίγκιπος Μιχαήλ άποχωροΰν. Σιγά-σιγά 
άποχωροϋν καί οί άλλοι έπίσημοι. Σέ λίγο οί δρόμοι τής Πλάκας, οΐ δρόμοι πού 
ποτίσθηκαν μέ αίμα άγωνιστών μας κατά τον Δεκέμβριον 1944, κατακλύζονται 
άπό τ ’ άποχωροϋντα πλήθη.

Σεμνά καί κατανυκτικά τελείωσε ή τελετή. Τά μεγάφωνα ξανάρχισαν την

Ό  Υφυπουργός έπΐ των ’Εσωτερικών κ. Δημ. Δαβάκης έκφωνών λόγον μετά τήν έπιμνη-
μόσυνον δέησιν.

μετάδοση εμβατηρίων καί συνθημάτων. Τούτη ή έκδήλωση είναι καθήκον έπιβεβλη- 
μένο προς τις ψυχές των άθανάτων νεκρών πού έπεσαν πολεμώντας τούς κομμου- 
νιστάς.

Κλείνοντας εύλαβικά το γόνυ κι’ άποτίοντες φόρον τιμής στις ιερές έκείνων 
μορφές, ας όρκισθοΰμε βτι θά φανούμε άντάξιοι συνεχιστές των.

«Ψυχές ήοωϊκές κι’ αθάνατες που γύρω μας εδώ πλανάσθε 
ευλογημένες τρεις φορές, ευλογημένες ν&σθε».

1. Ρ.



Χ ΡΙΣ ΤΙΑ Ν ΙΚ Α Ι ΕΟΡΤΑΙ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
«Νάμονν τον σταύλον εν αχνρο, ενα φτωχό κομμάτι, 

την ύ'ιρα π ανοιξ' ό Χριστός στόν ήλιο τον τό μάτι».
Κ. Π Α Λ Α Μ Α Σ

Οί καμπάνες των Εκκλησιών ξανά εφέτος θά σημάνουν το χαρμόσυνο, της 
γεννήσεως τού Χρίστου, άγγελμα. Κόσμος πολύς θά τρέξη στις ’Εκκλησίες, θά 
κάνη ευλαβικά τή προσευχή του καί θά ψάλη μυστικά τό «Χριστός γεννάται δοξά
σατε».

Χ ρ ι σ τ ο ύ γ ε ν ν α .  Τούτη, τής χριστιανοσύνης, ή μεγάλη μέρα, είκοσι 
αιώνες τώρα σαγηνεύει τις άνθρώπινες γενεές πού πέρασαν. Τό ίδιο θά γίνεται, 
στο πέρασμα τού καταλύτου χρόνου, καθώς οί άνθρωποι, κάθε τέτοια μέρα, θ’ άφή- 
νουν τις σκέψεις των νά γυρίζουν χρόνια πολλά πίσω καί θά φέρνουν στις θύμησές 
των τής Βηθλεέμ τον σταϋλο.

Στο σταΰλο εκείνον, ό γυιός του Θεού, ό Θεάνθρωπος, ό σωτήρας τής άμαρ- 
τωλής άνθρωπότητος, είδε γιά πρώτη φορά τό φώς του ήλιου. Βασιληάς τής ζωής 
καί τού θανάτου, του κόσμου δημιουργός, δέν γεννήθηκε στών παλατιών τά μεταξωτά, 
αλλά σαν τον πιο φτωχό κι’ άσημο άνοιξε τά μάτια του μέσα στη σπηλιά πού χρη
σίμευε γιά χάνι τών ζώων.

'Ολόκληρος ό κόσμος υποκλίνεται στο λίκνο τοϋ Θείου Νηπίου. Γεννήθηκε 
ό Θεός τής αγάπης, τής στοργής καί τής ελπίδας. Μέ ψαλμωδίες άγγελικές , καί 
ποιμενικές έγινε δεκτό τό Θείο Βρέφος. "Ενα τέτοιο.Θεό περίμενε εναγώνια άπό 
χρόνια ή άνθρωπότητα. Κι’ ήλθε ό ίδιος Θεός, γενόμενος άνθρωπος, γιά νά σηκώση 
τις δικές μας άμαρτίες καί τελικά νά πεθάνη, άνάμεσα στούς ληστές σαν κακούρ
γος, γιά την δική μας σωτηρία.

Τά Χριστούγεννα είναι μέρα χαράς, άλλά καί αύτοσυγκεντρώσεως. Τ ’ αστέρι 
πού ώδήγησε τούς μάγους στη φάτνη τής Βηθλεέμ, έγινε τάχα καί δικός μας όδη- 
γητής, στο διάβα τής ζωής μας ; Διατηρήσαμε άναμμένη τή λάμψη του ή την αφή
σαμε κι’ έσβυσε πολύ γρήγορα ; Κάθε χρόνο, τά Χριστούγεννα, ξαναφέρνουν στούς 
άπιστους τό πιο μεγάλο δίλημμα. Ποιος μπορεί ν’ άμφισβητήση τό ιστορικό τούτο 
γεγονός ; Ποιά συνείδηση μπορεί νά μείνη άδιάφορη μπροστά στο υπέροχο φαινό
μενο τής θείας παρουσίας στή γή ;

Τό Θείο Βρέφος ήλθε νά ύψώση άνάμεσα στούς αιώνες ένα τεράστιο ορόσημο, 
ν’ άλλάξη τής ιστορίας τό δρόμο. Τούτο τό επέτυχε όχι μέ τής δυνάμεως τις επι
δείξεις, άλλά μέ την άδυναμία, όχι μέ τις κομπορρημοσύνες, άλλά μέ την ταπεινο
φροσύνη, οχι μέ τής σοφίας τά διδάγματα, άλλά μέ την απλότητα, σ’ όλη της τήν 
έκταση.

Ό  ερχομός τού Χριστού, χάρισε στόν άνθρωπο τό μεγαλύτερο δώρο τής 
άγάπης προς τον πλησίον. Τον έμαθε ν’ άγαπα άγνά, χωρίς υποκρισίες καί ιδιοτέ
λειες. Ν’ άγαπα οχι μόνον τό φίλον του, άλλά καί τον εχθρό του. Τον έμαθε νά ύπο- 
μένη, νά συγχωρή, νά σηκώνη άγόγγυστα τό σταυρό τού μαρτυρίου, ν’ άνεβαίνη 
τό Γολγοθά, έτοιμος νά θυσιαστή γιά τήν .πίστη του καί τά ιδανικά του.

Ό  άνθρωπος, υστέρα άπό τή γέννηση τού Χριστού, μεταβλήθηκε σέ άξια τής 
ζωής. Διαπίστωσε πώς βρίσκεται στόν κόσμο γιά κάποιο σκοπό, άρχισε ν’ άγω- 
νίζεται γιά τήν επιτυχία τού σκοπού αυτού μέ τής καλωσύνης καί τής άρετής τά 
όπλα. ’Έμαθε νά πολεμάη γιά τις επιδιώξεις του, άλλά καί νά πεθαίνη γ ι’ αυτές. 
Διδάχθηκε τήν αύτοταπείνωση, ή οποία δέν έχει καμμιά σχέση μέ τή δουλοπρέπεια
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ή τή δειλία, άλλα στηρίζεται στην ήθική ελευθερία τοϋ άτόμου. 'Ολόκληρη ή ζωή 
του Χρίστου υπήρξε μια πράξη αύτοταπεινώσεως. "Ολα τα οσα ύπέφερεν, άπόδει- 
ξαν πώς δέν ξέφυγε οΰτε κατά τό έλάχιστον άπό τα δσα δίδαξε.

Επίμονα ’κείνη τη  νύχτα τό στερέωμα φώτιζε έ'να λαμπερό αστέρι. 'Η  στέγη 
τής φάτνης άντιφέγγιζε σ’ ένα κατάλευκο άπό τό χιόνι τοπεϊο. Γεννήθηκε ό άνα- 
μενόμενος λυτρωτής. Αύτός πού θά συμφιλίωνε τον άνθρωπο μέ τον Θεό. 'Ο Χρι
στός, χωρίς κομπασμούς κι’ επιδείξεις, θεμελίωσε τήν υψηλή του διδασκαλία. Ή  
άνθρωπότητα, βυθισμένη δπως ήταν στήν άπόγνωση, ακούσε μέ λαχτάρα καί συγ
κίνηση τής ειρήνης τό χαρμόσυνο σάλπισμα καί πίστευσε στήν αναγέννησή της. 
’Εκείνο τό σάλπισμα τ ’ άκοϋμε κάθε χρόνο νά μάς καλή πιο κοντά σ’ Αύτόν πού 
ήλθε στον κόσμο γιά μάς, έγινε άνθρωπος, ύπόφερε σαν άνθρωπος καί. πέθανε σαν 
άνθρωπος, καίτοι ήταν Θεός.

'Ο δρόμος τής άνθρώπινης πορείας δέν ύπήρξεν εύκολος. 'Ο άνθρωπος, ζών- 
τας στήν άποπνικτική άτμόσφαιρα του ψεύδους καί τής υποκρισίας, τής άπάτης 
καί τής έχθρότητος, επηρεάσθηκε τρομερά καί ξέφυγε άπό τό δρόμο πού είχε 
χαράξει, μέ τον ερχομό του, ό Θεάνθρωπος. ’Έγινε βάναυσος, σκληρός, τυραννικός, 
έγωκεντρικός, γεμάτος πάθη καί κακίες. Ζήτησε έπιπόλαια νά βρή τή χαρά καί 
τήν ευτυχία ’κεΐ πού δέν υπάρχει. Κυνήγησε τήν οπτασία—ευτυχία, χωρίς ηθικό 
έξοπλισμό. Λησμόνησε τον προορισμό του στή γή καί χωρίς ήθικά εφόδια πελαγο
δρόμησε καί πελαγοδρομεί στής ζωής τά ξεγελάσματα. Άγωνίσθηκε κι’ άγωνίζεται 
χωρίς νά πιστεύη άπόλυτα στήν άνάγκη τής ήθικής του τελειοποιήσεως. ’Αγώνας 
χωρίς ήθικό περιεχόμενο, μάταιος άγώνας.

Θάρθη δμως ό καιρός πού θά κουρασθή άπό τον παράφορο καλπασμό του καί θά 
στρέψη άναγκαστικά προς τά όπίσω τή σκέψη, τό βλέμμα καί τό αίσθημα. Θά 
θυμηθή καί θά νοιώση δτι δλα αυτά πού άποτελοϋν σήμερα τό εντυπωσιακό μεγα
λείο τής πολιτισμένης ζούγκλας, δέν έ'χουν κανένα νόημα, δταν δέν συνοδεύονται 
μέ τήν ήθική κάθαρση καί τελοιποίηση τοϋ άνθρώπου. ’Αργά ή γρήγορα οι λογ.σμοί 
μας θά μάς φέρουν, πικρά μετανοημένους, στήν ταπεινή κι’ άσημη φάτνη γιά νά 
ζητήσουμε τή συγγνώμη, τή συνδρομή καί τή συμπαράσταση τοϋ μεγαλόψυχου 
Θεανθρώπου.

Στο υποσυνείδητό μας κρύβεται, χωρίς νά τό άντιλαμβανώμαστε, ένας ταπει
νός μάγος, ένας ξάγρυπνος βοσκός τής Βηθλεέμ, ένας «άλλος άνθρωπος» πουχει 
ναρκωμένο, όχι δμως καί νεκρό, τό αίσθημα. ’Ακόμη καί στον κόσμο τής έρυθράς 
μισαλλοδοξίας, υπάρχει αυτός ό «άλλος άνθρωπος». "Οταν πριν άπό χρόνια μιά 
εφημερίδα τής Μόσχας δημοσίευσε ένα άναίσχυντο κατά τής Χριστιανικής θρη
σκείας άρθρο, ένας κομμουνιστής ποιητής έγραψε τά έξής στον άρχισυντάκτη τής 
εφημερίδας : «'Όταν έξεγείρεσαι κατά των παλαιών Ρώσων παπάδων, σέ έπιδο-
κιμάζομε. "Οταν δμως όμιλής γιά τό Χριστό, πρόσεχε....... Πρόσεξε μήπως ξεχάσης
δτι έκεΐνος πού έδωσε τό αίμα του γιά τούς άνθρώπους ήταν μαζί μέ τούς άποκλή- 
ρους καί τούς ταπεινούς καί εΰρισκε τή μεγαλύτερή του δόξα στο ν’ άφήνη νά τον 
ονομάζουν Θεόν τοϋ άνθρώπου». Στον ποιητή έκείνον, έντελώς άσυναίσθητα, 
μίλησε ό «άλλος άνθρωπος». Υπάρχει λοιπόν μιά άλλη τής ζωής μας πλευρά, αύτή 
πού τά θεμέλιά της στηρίζονται στις χριστιανικές διδαχές.

Χ ρ ι σ τ ο ύ γ ε ν ν α .  Μέρα χαράς κι’ ευφροσύνης. Ό  χριστουγεννιάτικος 
ήλιος, ό χριστιανικός ήλιος, ας φωτίζη τά καλντερίμια τής εγωιστικά συνεπαρμένης 
άνθρωπότητας καί τις άνεξιχνίαστες διάνοιες των ισχυρών τής γής. "Ας τούς κάνη 
νά ξυπνήση μέσα τους ό «άλλος άνθρωπος», γιά νά δή ή πολυβασανισμένη άνθρω
πότητα μέρες πραγματικής ειρήνης, μακρυά άπό τό άγχος τής άγωνίας καί τής 
άβεβαιότητος. Μέ πίστη φλογερή, θερμασμένη άπό τήν άγάπη καί τήν ταπείνωση
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τοϋ Θείου Βρέφους, ας σηκώσουμε ψηλά στον ουρανό τα χέρια καί μυστικά ας 
ποϋμε τούτη την προσευχή :

«Θεέ της άγάπης. Σύ πού γιά τη δική μας σωτηρία έγινες άνθρωπος, ύπό- 
» μενες, τά πάντα, κι’ αυτόν άκόμη τό σταυρικό θάνατο. Σύ πού μέ τον έρχομό 
» Σου μας άνοιξες τά μάτια τής ψυχής μας καί χάραξες τό σωστό τής άποστολής 
» μας δρόμο. Σύ πού κόσμους κυβερνάς καί ζωή παντού σκορπάς, άκουσε τούτη 
» τη στιγμή των παιδιών Σου τή φωνή. Φώτιζέ μας την ψυχή στο καλό, στήν 
» άρετή. Δίνε μας άπό ψηλά θάρρος, δύναμη, χαρά. Σαν τά πουλιά, π’ άγριες τάδει- 
» ραν μπόρες, σαν τό χωρίς πυξίδα στο τρικυμισμένο πέλαγος σκάφος, έρχό- 
» μαστέ προς Σένα καί ζητάμε νά μή μάς εγκατάλειψης. Γονατίζουμε μπροστά 
» Σου, γέροι καί νέοι, άνδρες καί γυναίκες, πού ζητήσαμε μακρυά άπό Σένα τήν 
» ευτυχία, συνεπαρμένοι άπό τ ’ άπατηλά ονειροπολήματα, καί σέ παρακαλοΰμε 
» νά μάς συγχωρέσης. Μείνε κοντά μας, Θεέ τοϋ έλέους καί τής άγάπης. Όδήγησέ 
» μας στο δρόμο τής σωτηρίας, φώτισε τά βήματά μας καί μή μάς άφήσης. Ά νή- 
» φοροι τοϋ κόσμου είναι οί δρόμοι. Παντοϋ άπελπισία κι’ άπόγνωση. Βοήθησέ 
» μας».

Ευλαβικοί προσκυνητές, ας γονατίσουμε στο λίκνο τοϋ Θείου Νηπίου κι’ ας 
άρχίσουμε μιά καινούργια ζωή. Μιά ζωή χωρίς έχθρες καί πάθη, μιά ζωή πλημμυ
ρισμένη άπό χριστιανική άγάπη.

«Οί ουρανοί άγάλλονται, χαίρει ή κτίσις όλη». "Ας χαροΰμε κι’ έμεΐς τήν 
γέννηση τοϋ Χριστού καί τό άστρο τής Βηθλεέμ ας μάς όδηγήση στή φάτνη τοϋ 
Θεανθρώπου κι’ εκεί μαζί μέ τούς άγγέλους καί τούς ποιμένες άς ψάλουμε τό : 
«Δόξα έν ύψίστοις Θεφ καί έπί γής Ειρήνη έν άνθρώποις ευδοκία».

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» εδχονται στούς φίλους άναγνώστες καί 
στις οικογένειες αυτών, όπως ό «διά τήν ήμών σωτηρίαν γενόμενος άνθρωπος» 
Θεός, δίνη σ’ όλους τήν υγεία, τήν ευτυχία καί πάνω άπ’ όλα τήν ειρήνη, τήν οποία 
όλοι μας ποθούμε.

I. ΡΑ Ι  ΚΟΣ

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» 

εύχονται εις τούς συνδρομητάς τους 

Καλά Χριστούγεννα



ΠΟΙΝΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ

Η ΕΝ ΑΣΚΗ ΣΙΣ ΔΙΚΑΙΩ Μ ΑΤΟΣ "Η ΕΚΠΛΗ ΡΟ ΣΙΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ 
ΟΣ ΛΟ ΓΟ Σ ΑΠΟΚΛΕΙΑΝ ΤΟ Ν  ΑΔΙΚΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΗ Σ  ΠΡΑΞΕΟΣ

( ’Άρθρον 20 Π . Κ .)

'Τπό Ύπαστυνόμου Α' κ. Δ . ΝΤΖΙΩΡΑ

I . Γενικά.
Ή  ένάσκησις δικαιώματος ή έκπλήρωσις καθήκοντος επιβεβλημένου ύπό τοϋ 

νόμου ώς λόγος αΐρων τον άδικον χαρακτήρα τής πράξεως, έμφανίζει ού μόνον 
θεωρητικόν, άλλα και μέγα πρακτικόν ένδιαφέρον, διά τε τον έκτελεστήν καί τον 
εφαρμοστήν τοϋ νόμου. Είδικώτερον τό θέμα ένδιαφέρει καί τούς αστυνομικούς 
ύπαλλήλους, δι’ ό καί έπιχειροΰμεν κατωτέρω την παρ’ ήμΐν de lege la ta  ρύθμισιν 
τοϋ θέματος. Σχετικώς δέον νά τονισθή ότι οί λόγοι ο'ίτινες αποκλείουν τον άδικον 
τής πράξεως χαρακτήρα είναι πολλοί καί ποικίλοι, άπαντώνται δέ είτε εις τό ποι
νικόν δίκαιον, είτε κεϊνται έκτος αύτοΰ. Οί έν τώ ποινικώ δικαίω κείμενοι τοιοΰτοι 
είναι κατά τό άρθρον 20 τοϋ Π.Κ. : α) ή προσταγή Π.Κ. 21, β) ή άμυνα Π.Κ. 22, 
γ )  ή κατάστασις άνάγκης Π.Κ. 25, δ) αί περιπτώσεις θεμιτής άμβλώσεως Π.Κ. 
304 παρ. 4 καί 5, ε) ή μετά συναίνεσιν τοϋ παθόντος σωματική βλάβη Π.Κ. 308 
παρ. 2, στ) αί θεμιταί προσβολαί τής τιμής Π.Κ. 367 καί ζ) αί θεμιταί παραβά
σεις τής επαγγελματικής εχεμύθειας Π.Κ. 371 παρ. 4.

Τούς άνωτέρω λόγους διακρίνομεν εις γενικούς καί ειδικούς. Οί πρώτοι (λ.χ. 
άμυνα, κατάστασις άνάγκης) έφαρμόζονται επί πάντων των εγκλημάτων, οί έτεροι 
(λ.χ. θεμιταί προσβολαί τής τιμής) έφ’ ώρισμένων έξ αυτών.

Οί έκτος τοϋ ποινικού δικαίου κείμενοι λόγοι, οίτινες αίρουν τον άδικον χαρα
κτήρα τής πράξεως, δεν έξειδικεύονται. Έ ν τώ νόμω άναφέρεται γενικώς ότι τοιοΰ- 
τοι είναι πάντως έκεΐνοι, οίτινες υπαγορεύονται άπό τήν ένάσκησιν δικαιώματος 
τίνος ή τήν ύποχρέωσιν προς έκπλήρωσιν καθήκοντος.

I I . Έ νάσκησις δικαιώματος.
Ή  πράξις ή οποία τελείται κατ’ ένάσκησιν δικαιώματος δέν είναι άδικος, 

οσάκις τελείται έντός τών ορίων τοϋ νόμου τοϋ παρέχοντος τό δικαίωμα ένασκή- 
σεώς της.

'Ως τοιαΰτα δικαιώματα άναφέρομεν τήν κατ’ άρθρον 282 Α.Κ. θεμιτήν 
αύτοδικίαν, τήν άναγκαστικήν έκτέλεσιν δικαστικής άποφάσεως, τήν κατ’ οίκον 
έ'ρευναν, τήν κατάσχεσιν ύπό τοϋ δικαστικοΰ κλητήρας κλπ. Ό  δικαστικός κλητήρ 
οστις ένεργεί κατάσχεσιν έπί κινητού εύρισκομένου είς κατοικίαν δέν παραβιάζει 
τό οικιακόν άσυλον, όπως δέν παραβιάζει τοΰτο καί ο άνακριτής ό ένεργών κατ’ 
οίκον έρευναν. Ό  μάρτυς ό καταθέτων πράγματα δυνάμενα νά βλάψουν τήν τιμήν 
καί τήν ύπόληψιν τίνος δέν πράττει έγκλημα, έφ’ όσον τά οσα καταθέτει είναι άληθή 
καί κεϊνται έντός τοϋ πλαισίου τής δίκης.

Μνημονεύομεν έπίσης ένταΰθα τ ό  δ ι κ α ί ω μ α  τ ο ϋ  σ ω φ ρ ο ν ι σ μ ο ύ  
τ ώ ν  ά ν η λ ί κ ω ν ,  όπερ πηγάζει άπό τάς διατάξεις τοϋ άστικοΰ δικαίου, τάς 
διατάξεις δηλαδή αίτινες ρυθμίζουν τά τής έπιμελείας τοϋ προσώπου (άρθρα 
1500, 1502 παρ. 1, 1503, 1505, 1506, 1584, 1537, 1567 Α.Κ.). Ό  σωφρονισμός 
δύναται νά συνίσταται είς έπίπληξιν, άσκησιν βίας, άσήμαντον σωματικήν βλάβην, 
άλλά καί προσβολήν άλλων έννόμων άγαθών άφορώντων εις τήν προσωπικότητα 
τοϋ άνηλίκου ώς λ.χ. τής προσωπικής έλευθερίας. Ώ ς  είκός, τό άντικείμενον τοϋ 
σωφρονισμού δέον νά είναι δεκτικόν σωφρονιστικής μεταχειρίσεως. Οΰτω έ.π. 
κολαφισμός νηπίου δέν δύναται νά έχη σωφρονιστικόν χαρακτήρα.

Ένταΰθα τό συμφέρον προς διαπαιδαγώγησιν καί νουθεσίαν τών άνηλίκων
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έπιτρέπει τήν ύπό ώρισμένους ορούς καί εντός ώρισμένων ορίων προσβολήν αύτών, 
άπό μέρους των γονέων των, ύπό προϋποθέσεις δέ καί των επιτρόπων των: Δέον 
όμως όπως, εις πάσαν περίπτωσιν μή παραβλέπηται ό έπι διωκόμενος διά τοϋ τρό
που τούτου σκοπός, ό όποιος πρέπει νά άποβλέπη εις τήν διαπαιδαγώγησή του 
άνηλίκου καί μόνον εις αυτήν.

’Ά ν έπομένως ό άσκών τό δικαίωμα τούτο καταχράται αυτού, ύπερβαίνων 
τό προσήκον μέτρον, άνεξαρτήτως των άστικών συνεπειών (περί ών τα άρθρα 1502 
παρ. 2, 1524 Α.Κ. κλπ .) ΰπόκειταιεΐς άνάλογον ποινικήν ευθύνην, έξαρτωμένην άπό 
τάς εΐδικάς προϋποθέσεις ύφ’ ας έτελέσθη ή πράξις (δολίως, άμελώς κλπ.).

Γενικόν δικαίωμα προς σωφρονισμόν ξένων παίδων, ύπό τρίτων δηλαδή, δεν 
ύφίσταται, πολλώ μάλλον, όταν οί έκ των καταχρήσεων προφανείς κίνδυνοι είναι 
άναπόφευκτοι.

Τρίτα πρόσωπα μόνον κατόπιν έξουσιοδοτήσεως των γονέων δύνανται νά 
άσκώσι τά άνωτέρω δικαιώματα. 'Η  τοιαύτη έξουσιοδότησις δύναται νά τεκμαί- 
ρηται επίσης, ώς λ.χ. έναντι μαθητευομένων παρά τεχνίτη τινί ή έν άσθενεστέρα 
εφαρμογή έναντι ύπηρετικοΰ προσωπικού. Πάντως ένταΰθα τό παν είναι ζήτημα 
έκτιμήσεως της συγκεκριμένης περιπτώσεως, μάλιστα δέ έκτιμήσεως τής προσω- 
πικότητος τού άσκοΰντος τον σωφρονισμόν, δέον δέ νά έξετάζηται πάντοτε άν ή 
πράξις άποτελή έκδήλωσιν ειλικρινούς ενδιαφέροντος καί στοργής διά τον σωφρονι- 
ζόμενον ή προέρχεται έξ άλλων κινήτρων καί έλατηρίων (Χωραφά σελ. 179-180).

Τ ό  α ύ τ ό  δ ι κ α ί ω μ α  παρά τάς έπί τού ζητήματος τοσαύτας άντιρρή- 
σεις, φρονοΰμεν ότι ά ν ή κ ε ι  κ α ί  ε ι ς  τ ο ύ ς  δ ι δ α σ κ ά λ ο υ ς .  Τις έξ ήμών 
δέν έκολάσθη ή δέν έκρατήθη πολύ πέραν των κεκανονισμένων ώρών, έν περιορισμώ, 
ύπό των διδασκάλων, του, πολύ δέ περισσότερον έξ έκείνων, οίτινες κατά τήν διδα
σκαλίαν των έφήρμοζον τά παλαιότερα συστήματα καί δή τό τού Έρβάρτου ; Ού- 
δείς όμως ή έλάχιστοι είναι έκείνοι, οίτινες δέν εύγνωμονοΰν πάντοτε τούς διδα
σκάλους των αυτούς. Παρ’ ότι έπομένως δέν ύφίστανται γραπτοί έπί τού θέματος 
κανόνες, φρονούμεν ότι δυνάμει άνεγνωρισμένου ύπό τής έλληνικής παιδαγωγικής 
έθίμου, άνήκει καί εις τούς διδασκάλους τοιοΰτον δικαίωμα.

"Οσον άφορα έξ άλλου τ ο ύ ς  π ρ ο ϊ σ τ α μ έ ν ο υ ς  άναμφισβητήτως 
τοιοΰτον δικαίωμα δέν ύφίσταται ούτε καί είναι δυνατόν νά άναγνωρισθή. Εις τούς 
εϊρημένους όμως ά ν ή κ ε ι  τ ό  κ α λ ο ύ μ ε ν ο ν  δ ι κ α ί ω μ α  έ π ι τ ι μ ή -  
σ ε ω ς, διά τήν μή συμμόρφωσιν προς δοθεΐσαν διαταγήν ή δι’ έκτέλεσιν ταύτης 
κατά τρόπον πλημμελή. Ή  τοιαύτη όμως έπιτίμησις έχει πάντοτε όρια, πέραν των 
όποιων καί αποτελεί έγκλημα.

"Ετερον δικαίωμα είναι τό κατά τό άρθρον 275 Κ.Π.Δ. παρεχόμενον εις πάντα 
πολίτην προς σύλληψιν τού έπ’ αύτοφώρω δράστου κακουργήματος ή πλημμελήματος.

Τέλος καί ή πρόκλησις σωματικής βλάβης ένδεχομένως δέ καί ή θανάτωσις 
έν  ά θ λ η τ ι κ ο ΐ ς  ά γ ω ν ί σ μ α σ ι  (ουτω πρό τινων έτών περίπτωσις Έ λ - 
ληνος άθλητού Βαμβακά), δέν συνιστοΰν άδικους πράξεις, καλυπτόμενα', άπό τήν 
παρούσαν διάταξιν, ύπό τήν προϋπόθεσιν όμως ότι κατά τον άγώνα έτηρήθησαν οί 
ύπό των άθλητικών κανονισμών καί συνηθειών προβλεπόμενοι κανόνες. "Αν δέν 
έτηρήθησαν οί έν λόγω κανόνες θά πρόκειται περί άδικου πράξεως καταλογιστέας 
εις τον δράστην κατά τον βαθμόν ύπαιτιότητος, όν έπέδειξεν εις τήν συγκεκριμένην 
περίπτωσιν.

III . Έ κπλήρω σις καθήκοντος.
Έκπλήρωσιν καθήκοντος, άποτελούν λ.χ. αί κατά τά άνωτέρω έκτέλεσις 

δικαστικής άποφάσεως, κατ’ οίκον έρευνα καί κατάσχεσις, άτινα συνιστοΰν συνάμα 
καί ένάσκησιν δικαιώματος.
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Επίσης ή υπό τοΰ δ η μ ί ο υ  έ κ τ έ λ ε σ ι ς  τ ή ς  θ α ν α τ ι κ ή ς  π ο ι 
ν ή ς  περί ής τό άρθρον 50 τοΰ Π.Κ. καί άρθρον 8 παρ. 3 καί 6 τοΰ ν. 3861 /1929 
«περί έκτελέσεως τής θανατικής ποινής» άποτελεΐ καθήκον.

Τέλος περί έκπληρώσεως καθήκοντος όμιλοϋν οί συγγραφείς, οσάκις τοϋτο 
έπιβάλλεται έκ τοΰ ύπό τοΰ πράττοντος άσκουμένου έπαγγέλματος. Τ  ο ΰ τ ο  δ έ  
σ υ μ β α ί ν ε ι  έ π ί  τ ω ν  π ρ ο ς  θ ε ρ α π ε υ τ ι κ ο ύ ς  ι δ ί α  (άλλα καί δια
γνωστικούς, κοσμητικούς καί πειραματικούς) σκοπούς έ κ τ ε λ ο υ μ έ ν ω ν  
ύ π ό  τ ω ν  ι α τ ρ ώ ν  ε γ χ ε ι ρ ή σ ε ω ν .

Σημειοΰμεν ένταΰθα δτι ζήτημα γεννάται έν προκειμένη) ώς προς την αρχήν 
ή οποία άποκλείει τον άδικον χαρακτήρα τής πράξεως, τόσον έπί των έπιτυχουσών 
όσον καί έπί των άποτυχουσών έγχειρήσεων καί δη των γενομένων προς θεραπευ
τικούς σκοπούς. ’Επ’ αύτοΰ ύπεστηρίχθησαν πλείονες τής μιας γνώμαι.

’Ανεξαρτήτως όμως των θεωρητικών τούτων προκαταλήψεων εν παραμένει 
γεγονός. "Οτι αί προς θεραπευτικούς καί κοσμητικούς σκοπούς ΐατρικαί έπεμβάσεις 
δεν τιμωρούνται, είτε ή έγχείρησις έπέτυχεν είτε άπέτυχεν, ύπό τον όρον όμως ότι 
έτηρήθησαν οί ύπό τής ιατρικής έπιστήμης έπιβαλλόμενοι κανόνες (*) καί υπάρχει ή 
συναίνεσις τοΰ έγχειρουμένου ή έν αδυναμία τούτου, τοιαύτη τών παρόντων καί μέ 
την έπιμέλειαν αύτοΰ έπιφορτισμένων προσώπων (ώς λ.χ. συζύγου, γονέων, κηδεμό
νων κλπ .). Μόνον δέ έν έσχάτη άνάγκη καί δη όταν δέν δύνανται ν’ άνευρεθώσιν, ό 
ιατρός δύναται νά προβή εις έγχείρησιν καί άνευ τοιαύτης συναινέσεως. Μάλιστα δέ 
κατά τον καθηγητήν κ. Χωραφαν ένίοτε καί έναντίον τής θελήσεως τών προσώπων 
τούτων, όταν λ.χ. ή άρνησίς των οφείλεται εις κατάφωρον αμάθειαν.

Επομένως χρήσις φαρμάκων μη δεδοκιμασμένων ή μή έγκεκριμένων νομίμως 
ή εις δόσεις ύπερμέτρους κλπ. δέον νά θεωρηθή ώς γενομένη παρά τούς κανόνας 
τής ιατρικής έπιστήμης καί έπομένως ώς κολάσιμος αν έκ ταύτης έπέλθη άποτέ- 
λεσμα. (’Ενδεχομένως δέ καί δόλιον αν ό έπεμβαίνων ιατρός χρησιμοποιή τήν έγχεί- 
ρησιν άπλώς ώς πρόσχημα ή καίτοι προβλέπων ώς ένδεχόμενον τό έκ ταύτης έπι- 
βλαβές αποτέλεσμα, έν τούτοις χωρεΐ εις τήν πράξιν).

’Από τάς έγχειρήσεις τάς έκτελουμένας προς τό συμφέρον τοΰ καθ’ ού ή

(1) Σχετικόν τό Β.Δ. της 6-7-55 (Φ.Ε.Κ. τ. Α' άριθ. 171) «περί κανονισμού ιατρικής 
δεοντολογίας» ούτινος τά άρθρα 8 καί 9 έχουσιν ώς κάτωθι :

"Αρθρον 8. α) ό ιατρός οφείλει απόλυτον σεβασμόν πρός τήν τιμήν καί τήν προσωπικό
τητα τού άνθρώπου. Δέν έπιτρέπεται οίαδήποτε μή ένδεδειγμένη θεραπευτική ή χειρουργική 
έπέμβασις ή πειραματισμός δυνάμενος νά θίξη τό αίσθημα της προσωπικής ελευθερίας καί τήν 
έλευθέραν βούλησιν ασθενών έχόντων σώας τάς φρένας, β ) έν ούδεμια περιπτώσει έπιτρέπεται 
είς τόν ιατρόν νά διαθέτη τά μέσα καί τάς δυνατότητας τής ιατρικής έπιστήμης πρός ίκανοποίησιν 
αθεμίτων συμφερόντων, άνωμάλων ορέξεων ή παθών, γ ) ωσαύτως άπαγορεύεται ή πειραματική 
πρόκλησις νόσου πρός έπιστημονικήν έρευναν ή ή παράτασις ή έπιδείνωσις ΰφισταμένης νόσου διά 
σκοπούς πειραματικούς ή άλλους, δ) απαγορεύεται ή έξ άμελείας ή πρός τόν σκοπόν παρανόμου 
κέρδους πρόκλησις τοξικομανίας.

Άρθρον 9. Ό  ιατρός οφείλει άπεριόριστον μέριμναν διά τήν διατήρησιν καί διάσωσιν τής 
ανθρώπινης ζωής. Ύποχρεούται νά άποφεύγη έπιμελώς πάσαν έπέμβασιν δυναμένην νά ίχη ώς 
αποτέλεσμα τήν παρεμπόδισιν τής άναπαραγωγής ή τήν διακύβευσιν τής ζωής, έξαιρουμένων 
μόνον τών περιπτώσεων αποδεδειγμένης καί άναποφεύκτου θεραπευτικής άνάγκης.

Π ε ρ ί π τ ω σ ι ς  έκ τού άστυνομικοΰ δελτίου (άναγραφεϊσα είς τάς έφημερίδας τής 
23-6-61). Ό  Α.Κ. ύπέβαλε μήνυσιν κατά τού Α.Ε. ιατρού Δ/ντοΰ τοΰ 'Υγειονομικού Κέντρου 
’Αμπελοκήπων. Ώ ς άναφέρει είς ταύτην ό Α.Κ. μετέβη είς Υγειονομικόν Κέντρον διά νά θεωρήση 
τό βιβλιάριόν του υγείας, άλλ’ ό Α.Ε. διέταξε μίαν νοσοκόμον νά τού κάμη έμβόλιον παρά τήν 
αντίθετον ιατρικήν γνωμάτευσιν, ήτις άνεγράφετο είς τό βιβλιάριόν του καί καθ’ ήν ό οργανισμός 
του δέν ήνείχετο έμβόλιον καί παρά τάς διαμαρτυρίας τού ίδίου. Μετά τό έμβόλιον ό Α.Κ. ΰπέστη 
κρίσιν πυρετού καί γενικήν άδιαθεσίαν. Ό  ιατρός έξεταζόμενος είπεν ότι πρόκειται περί συνήθους 
άντιδράσεως προερχομένης έκ τού έμβολιασμού. Όρθώς έγένετο δεκτή ή έγκλησις κατά τά έν 
τη παρούση παραγράφφ έκτιθέμενα.
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έπέμβασις (θεραπευτικάς ή κοσμητικάς έκτελουμένας δηλαδή προς έξαφάνισιν 
σωματικών έλαττωμάτων) δι’ άς ισχύουν τα άνωτέρω εκτιθέμενα, δέον νά διακρι- 
θώσιν : α )  α ί  έ κ τ ε λ ο ύ μ ε ν α ι  π ρ ο ς  τ ό  σ υ μ φ έ ρ ο ν  ά λ λ ο υ  π ρ ο 
σ ώ π ο υ  (αιμοδοσία, άπόσπασις ορχεως ή οφθαλμού προς μεταμόσχευσιν), β) α ί  
ε ύ γ ο ν ι κ ώ ς ή  κ ο ι ν ω ν ι κ ώ ς  έ ν δ ε δ ε ι γ μ έ ν α ι  (στείρωσις προς παρεμ- 
πόδισιν γεννήσεως έκφυλων άπογόνων (Χ) ή παρεμπόδισιν γεννήσεως μιγάδος) 
καί γ ) α ί π ρ ο ς  π ε ι ρ α μ α τ ι σ μ ό ν  έ κ τ ε λ ο ύ μ ε ν α ι .

Έ κ  τούτων αί ύπ’ άριθ. α' είναι άδικοι, έκτος άν πρόκειται περί πράξεων 
συνιστωσών άπλάς σωματικάς βλάβας γενομένας μετά συναίνεσιν του παθόντος 
κατ’ άρθρον 308 παρ. 2 Π.Κ.

Διά τάς ΰπ’ άριθ. β' περιπτώσεις ό άποκλεισμός ή μή του άδικου τής πρά- 
ξεως είναι ζήτημα ειδικής νομοθετικής μερίμνης. ’Ά ν δηλαδή νόμος τις τάς 
έπιτρέπη, δεν είναι άδικοι. Πάντως παρ’ ήμΐν, καθ’ ά γνωρίζομεν, ούδείς τοι- 
οϋτος νόμος υπάρχει καί επομένως δέον νά χαρακτηρίζωνται πάντοτε ώς άδικοι 
πράξεις.

Αί προς πειραματισμόν τέλος έκτελούμεναι ΐατρικαί έπεμβάσεις είναι άδικοι 
άν τό πείραμα γίνεται προς σκοπούς έπιστημονικής έρεύνης. Ά ν  δμως τό πείραμα 
γίνεται προς σκοπόν θεραπείας του καθ’ ου ή έπέμβασις, έφαρμογήν έχουσι τά έν 
τή άρχή τής παρούσης παραγράφου έκτιθέμενα. (2)

I V . Έ νοια  τοΰ δρου «νόμ ος» .
Ή  έννοια του δρου «νόμος» έν τώ παρόντι άρθρω είναι ταυτόσημος προς τήν 

έννοιαν τοΰ αύτοΰ δρου έν άρθρω 1 Π.Κ. περί ού έγένετο λόγος άνωτέρω (σελ. 9778 
ένθα καί παραπέμπομεν).

Π α ρ ά δ ε ι γ μ α :
Έ κ  τής νομολογίας (Διαρκές Στρατοδικεΐον Καβάλας 180/1957 Ποιν. 

Χρ. Ζ. σελ. 149). Τήν 22-4-56 έφονεύθη εις τά Βουλγαρικά σύνορα ύπό στρατιω
τών έκτελούντων διαταγήν, άτομον καθ’ ήν ώραν προσεπάθει νά διαφύγη εις Βουλ
γαρίαν. Κατά τήν παρ. 29 τοΰ Κεφ. Β' τοΰ στρατιωτικού κανονισμού τής υπηρε
σίας προκαλύψεων «τό δπλον δέον νά χρησιμοποιηθή άποκλειστικώς έν περιπτώσει 
νομίμου άμύνης καί οσάκις πρόσωπα μή έχοντα άδειαν παραμονής έν τή ζώνη 
προκαλύψεως, δεν ήθελον συμμορφωθή μέ τήν τρίτην εΐδοποίησιν τοΰ σκοπού, 
ίνα σταματήση (τρίτον άλτ)». Ό  έν λόγω κανονισμός δέν είναι νόμος ώς άπαιτεΐ 
τό άρθρον 20 Π.Κ. άτε μή έκδοθείς κατ’ έξουσιοδότησιν νόμου ή άλλως πως κυρω
θείς διά νόμου. Εις τήν συγκεκριμένην περίπτωσιν ή άνθρωποκτονία έλαβε χώραν 
μετά τό τρίτον άλτ, κλπ. κατά τά έν τώ ώς άνω κανονισμώ διαλαμβανόμενα. Έ ν τού- 
τοις ή πράξις δέν έχαρακτηρίσθη ώς άδικος κ α ί  δ ι ά  τ ο ν  δ ό ν τ α  τ ή ν  δ ι α 
τ α γ ή ν  π ρ ο ϊ σ τ ά μ ε ν ο ν ,  διότι κατά τελολογικήν έρμηνείαν δέν άντίκειται 
προς τούς σκοπούς τής συντηρήσεως καί προαγωγής τής κοινωνικής ζωής, οδς 
έπιδιώκει τό δίκαιον. Διά τούς στρατιώτας δέν γεννάται άμφιβολία δτι ή διαταγή 
ήτο δεσμευτική κατά τά έν άρθρω 21 Π. Κ. διαλαμβανόμενα περί προσταγής.

ΔΗΜ. ΝΤΖΙΩΡΑΣ

(1) Ή  προς αποφυγήν συλλήψεως έπέμβασις Ενα άποφευχθώσι μελλοντικά! δυσάρεστοι 
συνέπειαι διά τήν ύγείαν της καθ’ ής αΰτη, υπάγεται είς τήν πρώτην (I) κατηγορίαν των ΐατρο- 
χειρουργικών επεμβάσεων.

(2) Πλείονα Χωραφά «Γενικαί ΆρχαΙ Ποινικού Δικαίου» 1960 παρ. 52 I σελ. 181 έπ.
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ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 
ΠΡΟΛΗΨΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΑΥΤΩΝ

'Υπό τοϋ πρώην Έφέτου, Κυβερνητικού πράκτορος εις 
τά Μικτά Διαιτητικά Δικαστήριά, Δικηγόρου, Γεν.

---------------------------Γραμματέως τής «Ελληνικής 'Εταιρείας Ποινικού Δι-----------------------——
καίου» Μόλους τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου ·τής «Διε- (Σ „ (χαα ίχ  το6 προ„_ 
υνους Εταιρείας Ποινικού Δικαίου» κ. ΧΡ . Π . ΓΙ&2ΤΗ γουμένου χαΐ τέλος)

III. Βαρύτης τοϋ πταίσματος ή σοβαρότης τής προσγενομένης ζημίας.
Βάσει τίνος έκ των δύο τούτων στοιχείων πρέπει νά σταθμισθή τό μέγεθος 

τής έπιβληθησομένης εις τον υπαίτιον τής έξ άμελείας ποινικής παραβάσεως ποινής;
Παν κακόν πρέπει νά πλήττεται εις τήν γενεσιουργόν αύτοϋ αιτίαν. "Ινα ή διά 

τής έπιβληθησομένης ποινικής κυρώσεως σκοπουμένη καταστολή τοϋ έξ άμελείας 
εγκλήματος έπιτευχθή, πρέπει έν τή προκειμένη περιπτώσει ν’ άπευθυνθή πρός τό 
«ποινικόν πταίσμα», διότι τούτου άπότοκος, ήτοι τής ύπό τοϋ υπαιτίου έλλείψεως τής 
προσηκούσης προσοχής, είναι ή έπελθοΰσα ζημία, μικρά ή μεγάλη. Δύναται νά κατα- 
στή προσεκτικώτερος ό άνθρωπος όταν τιμωρηθή άναλόγως τής βαρύτητος τοϋ πταί
σματός του, ούχί δέ άναλόγως τής προξενηθείσης ζημίας, ή οποία ενίοτε έκ τυχαίας 
συμπτώσεως, δυνατόν νά είναι μεγάλη εις τά μικρά πταίσματα καί μικρά εις τά με
γάλα πταίσματα (1). ’Εάν ήθελε σταθμισθή ή έπιλεγησομένη ποινική κύρωσις μέ 
βάσιν τήν σοβαρότητα τής προξενηθείσης ζημίας (καί οόχί τής βαρύτητος τοϋ πταί
σματος), άφ’ ένός παραμελεϊται ή προσήκουσα κοινωνική άμυνα έναντι προσώπου 
ΰποπέσαντος εις βαρύ πταίσμα, δπερ δυνατόν νά έπαναληφθή αν ή ύπό τής Πολι
τείας έπιβαλλομένη κύρωσις δέν είναι άνάλογος, καί έξ άλλου ή τοιαύτη πρακτική 
θά είχεν ένδεχομένως τό ψυχολογικόν άποτέλεσμα, δτι οί οδηγοί οχημάτων θά κά- 
μνουν άθελήτως μίαν υποσυνείδητον έπιλογήν καί θά άμελοΰν έτι πλέον τάς συνέπειας 
δταν αύται πιθανολογούνται κατά τήν στιγμιαίαν άντίληψίν των μικραί, αί όποΐαι 
δμως έν τή πραγματικότητι ενδέχεται νά ώσι σοβαραί. Έ ξ  άλλου, ή άνάλογος τής 
έπελθούσης ζημίας έκλογή τοϋ κατασταλτικού μέτρου ενθυμίζει ολίγον τήν ανταπο
δοτικήν μορφήν τής ποινής, όμοφώνως άποδοκιμαζομένην τήν σήμερον έν τή ’Επι
στήμη.

Είναι άληθές, δτι μία προσγενομένη σοβαρά ζημία συνεπεία ποινικής τίνος έξ 
άμελείας παραβάσεως έφελκύει ιδιαιτέρως τήν προσοχήν τής Κοινωνίας. Ά λλ’ έφ’ 
δσον, ώς καί άνωτέρω έλέχθη, τό άποτέλεσμα τοΰτο εΰρίσκεται έ κ τ ο ς  τής «βου- 
λήσεως» τοϋ δράστου, δέν υπάρχει άλλος τρόπος νά προληφθή, κατά τό δυνατόν τό 
κακόν, εΐμή διά των γενικωτέρων μέτρων περιορισμού των έξ άμελείας άδικοπραγιών. 
Τήν σοβαρότητα τής ζημίας άλλως τε, θέλουν άντικρύσει—καί αύται δμως έντός των 
δυνατοτήτων—αί παραλλήλως έπιβαλλόμεναι άστικαί άποζημιώσεις, άνεξάρτητοι 
αύται οδσαι τής βαρύτητος τοϋ πταίσματος.

ΙΥ. Ά ποτελεσματικότης των κατασταλτικών ή διοικητικών μέτρω ν.
Τό κοινωνικώς ευεργετικόν άποτέλεσμα τής ποινικής κυρώσεως τό έπιτυγ- 

χανόμενον διά τοϋ παραδειγματισμού, άναγκαίου διά τήν γενικήν πρόληψιν, έμειώθη 
κατά τούς τελευταίου^ τούτους χρόνους, ένεκα πολλών αιτίων. Θά πραγματευθώμεν 
ένταΰθα τό ειδικόν τοΰτο ζήτημα έν ώ μέτρω είναι άπαραίτητον, ινα θίξωμεν τό 
θέμα τό άποτελοΰν άντικείμενον τής παρούσης έκθέσεως.

(1) Σημ. "Αλλο βεβαίως τό ζήτημα οποία θά πρέπη νά χαρακτηρισθη ώς π ρ ο σ ή κ ο υ σ α  
«προσοχή» είς έκάστην δεδομένην περίπτωσιν.
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Αί ύπό των κωδίκων άπειλούμεναι, ύπό των δικαστηρίων δ’ έπιβαλλόμεναι, 
έν Έλλάδι τούλάχιστον, εις τούς ένοχους των έξ άμελείας ποινικών παραβάσεων 
ποιναί, ένεκα της μετριότητός των, στερούνται καθ’ έαυτάς ισχυρού εκφοβιστικού 
άποτελέσματος, δεδομένου άλλως τε οτι ή φύσις των τοιούτων παραβάσεων δεν 
ένδεικνύει κακότητα τού δράστου χρήζουσαν αύστηρας μεταχειρίσεως. Έ ξ  άλλου, 
ή έφαρμογή της εύχερείας, ήν παρέχει ό νόμος εις τό δικαστήριον προς μετατροπήν 
των μικροτέρων κατά της έλευθερίας ποινών εις χρηματικάς ( ')  — άσχέτως προς 
τήν κατ’ άρχήν σκοπιμότητα τού νομοθετικού τούτου μέτρου, προς άποτροπήν τών 
έπιβλαβών συνεπειών τών βραχυπροθέσμων ποινών—άπετέλεσεν έτέραν αιτίαν έξ- 
ατμίσεως τής γενικής προληπτικής δυνάμεως τής ποινής, διότι ένεκα τής έντή Πράξει 
έλλείψεως συγκεκριμένων στοιχείων διαπιστώσεως έ'.ώπιον τών δικαστηρίων τής 
άληθοΰς οικονομικής καταστάσεως τών δικαζομένων κατηγορουμένων, ό κατά βάσιν 
ορθός δυνητικός θεσμός τής μετατροπής έφαρμόζεται ύπό τών δικαστηρίων μέ 
τοιαύτην κατά κανόνα συγκατάβασιν, τουλάχιστον έν Έλλάδι, ώστε συνήθως κατα
λήγει είς πλήρη έξάτμισιν τού-συνόλου τής έπιβαλλομένης ποινικής κυρώσεως καί 
τού δι’ αυτής έπιδιωκομένου άποτελέσματος τής γενικής και ειδικής έτι προλήψεως.

Έτέρα αιτία άντι-κατασταλτική τών τοιούτων ποινικών παραβάσεων είναι 
ό καί έπ’ αύτών έφαρμογήν έχων θεσμός τών άσφαλιστικών εταιριών. Τά παντός 
είδους μεταφορικά οχήματα ύπόκεινται εις άσφάλισιν έπί άτυχημάτων. Ώ ς  άνα- 
γράφω είς τό προοίμιον τής παρούσης, υπήρξαν έν Έλλάδι καί περιπτώσεις προ
σποιητών άτυχημάτων προς έπιτυχίαν άθεμίτων άποζημιώσεων άπό τάς άσφαλι- 
στικάς έταιρίας. Αί έταιρίαι αδται δεν είναι συνήθως είς θέσιν νά έξακριβώσουν 
τοιαύτας είκονικότητας ή άλλοτε άμελοΰν προς τούτο. Φαίνεται, ότι τά κανονικά 
κέρδη τοιούτων έταιριών είναι είς τοιούτον βσθμόν ηύξημένα, ώστε αί λεπτομέρειαι 
αύται άποτελοΰν άμελητέαν ποσότητα.

'Ο οδηγός αύτοκινήτου έξ άλλου, γνωρίζουν ότι τό όχημα όπερ οδηγεί είναι 
ήσφαλισμένον κατά άτυχημάτων καί συνεπώς καί τούτο άπηλλαγμένον, άλλά έμμέ- 
σως καί αυτός ουτος προσωπικώς μέχρι τής συνήθως άξιολόγου άξίας τού αύτο- 
κινήτου πάσης ένδεχομένης ζημίας έστω καί είς τρίτον πρόσωπον έπελθούσης, 
δείκνυται άσυναισθήτως όλιγώτερον προσεκτικός, έν ώ παραλλήλως ή ύπ’ αύτοΰ 
άναπτυσσομένη ταχύτης δεν παύει άπό τού νά τον τέρπη, ή δ’ έντασις τής προσο
χής αύτοΰ κατέρχεται αύτομάτως όμοΰ μέ τήν κατάπτωσιν τής συναισθήσεως τών 
εύθυνών του.

Ό  άνθρωπος δέν συμπεριφέρεται πάντοτε συμφώνως μέ την λογικήν, οδη
γείται ένίοτε καί ύπό παρωθήσεων. Τάς φυσικάς άτελείας τού άνθρώπου δέν πρέπει 
νά έπαυξάνουν οί θεσμοί, οίος έν προκειμένω είναι ό θεσμός τών άσφαλιστικών 
εταιριών. Ά λλ’ όμως δέν είναι δυνατόν ουδέ νά προταθή καν ή κατάργησις τού 
θεσμού τούτου, ό όποιος άνεκτιμήτους παρέχει υπηρεσίας είς τάς άνθρωπίνους κοι
νωνίας, είδικώτερον δέ καί έπί αύτών τούτων τών έκ τής συγκοινωνιακής κινήσεως 
πηγαζόντων άτυχημάτων πολυτίμους προσφέρει ύπηρεσίας είς τούς παθόντας, τούς 
οποίους άπαλλάσσει πολλών ταλαιπωριών καί δυσχερειών. Αί προαναφερθεΐσαι 
όμως κακαί αύτοΰ συνέπειαι έν τώ κύκλω τών έξ άμελείας ποινικών παραβάσεων 
θά ήτο δυνατόν ίσως κατά μέγα μέρος ν’ άποφευχθοΰν διά νομοθετικού τίνος μέτρου, 
οίον τό έξής έν γενικαΐς γραμμαΐς : Έ ν περιπτώσει καταδίκης, τό δικαστήριον 
παραπλεύρως προς την ποινήν πρέπει ν’ άπαγγέλλη κατά τού διά τοιαύτας παρα-

(1) Συμφώνως πρός τήν σχετικήν διάταξιν τοϋ άρθρου 82 Π.Κ., ώς ισχύει τροποποιη- 
θεϊσα διά μεταγενεστέρων νόμων, τελευταϊον δέ διά τοϋ ύπ' άριθ. 3555 έτους 1956 Ν.Δ., 
πασαι αί μή ύπερβαίνουσαι τό  έ τ ο ς  στερητικαί της έλευθερίας ποιναί δ ύ ν α ν τ α ι  νά μετα- 
τραποϋν ύπό τοϋ δικαστηρίου είς χρηματικάς.
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βάσεις κ α τ α δ ι κ α σ θ έ ν τ ο ς  εν άξιόλογον όπέρτοΰ Κράτους ειδικόν π  ρ ό σ τ ι- 
μ ο ν  ι δ ι ο ρ ρ ύ θ μ ο υ  μ ο ρ φ ή ς  (ας τό άποκαλέσωμεν προχείρως «πρόστιμου 
—μετάνοιας») μ ή  υ π ο κ ε ί μ ε ν ο ν  ε ι ς  ά σ φ ά λ ι σ ι ν ,  ώς λεπτομερέστερου 
περιγράφω κατωτέρω είς τά Συμπεράσματα τής παρούσης έκθέσεως. Αυτονόητον 
είναι, ότι αί πολιτικαί άποζημιώσεις του παθόντος θά τυγχάνουν προνομιακής 
είσπράξεως έκ τής όλης περιουσίας τοϋ καταδικασθέντος.

Είς την πρώτην παράγραφον τής παρούσης έκθέσεως έχω άναγράψει, ότι 
τό έξ άμελείας πταίσμα, λόγω τής φύσεώς του, παρέχει δυσχέρειαν είς την ύπό τοϋ 
δικαστοϋ διαπίστωσίν του. Έ ξ  άλλου, τά διά τής ποινής ασκούμενα κατασταλτικά 
μέσα άπώλεσαν έν μέρει την άποτελεσματικότητά των, ώς επίσης άνέφερα ολίγον 
άνωτέρω. Ά λλ’ όμως αί έξ άμελείας ποινικαί παραβάσεις δέν δύνανται άπό άπό- 
ψεως διαφθοράς χαρακτήρος ούδέ νά παραβληθούν καν προς τάς έκ δόλου τελου
μένας. Έ ν τούτοις, ανεξαρτήτως θεωρητικών άπόψεων κοινωνική άνάγκη παρί- 
σταται όπως ή ποινική δικαιοδοσία διατηρηθή διά τάς έξ άμελείας ποινικάς παρα
βάσεις χωρίς μάλιστα νά μειωθή ή διά τοϋ παραδειγματισμού άσκουμένη γενική 
προληπτική αυτής έπίδρασις. Παραλλήλως όμως άναμφισβήτητος είναι ή εύεργετική 
έν προκειμένω έπίδρασις των πολλών καί ποικίλων διοικητικών μέτρων, τά όποια 
είναι κατάλληλα διά νά προλαμβάνουν τήν κοινωνικήν αυτήν μάστιγα τών τελευ
ταίων χρόνων, ήτοι τών τροχαίων ιδία άτυχημάτων. Είς τήν έπομένην παράγραφον 
μνημονεύομεν τινά έξ αύτών.

V . Τελευταίοι τινές παρατηρήσεις.
'Ο  παράγων «μηχανή» δέν είναι παραμελητέος ώς είς τών συντελεστών τών 

έν λόγω άτυχημάτων. Διά τήν συνεχή διατήρησιν τοϋ παράγοντος τούτου έν καλή 
καταστάσει εύκταϊον ήθελεν είσθαι όπως ίδρυθή έν τώ Κράτει ειδικόν Σώμα αυτό
νομον μέ ιεραρχίαν σχεδόν στρατιωτικήν, τοϋ όποιου ή άποστολή θά συνίσταται είς 
τό νά έλέγχη τήν καλήν κατάστασιν τών μηχανών συγκοινωνίας καί έπικοινωνίας 
παντός είδους. Ούκ ολίγα είναι τά έν Έλλάδι ατυχήματα τά όφειλόμενα είς τήν 
κακήν κατάστασιν τών μηχανών.

Πας άνθρωπος διά τής άσκήσεως άναπτύσσει τάς φυσικάς αύτοϋ ικανότητας. 
Έάν όμως κάμη εναρξιν άσκήσεώς τίνος είς προκεχωρημένην σχετικώς ηλικίαν, 
ιδία έάν διά τήν άσκησιν ταύτην ήναι άναγκαΐαι δεξιότητες άπαιτοΰσαι φυσικάς 
ικανότητας είς άνώτερον βαθμόν, οΐαι αί άπαιτούμεναι διά τον οδηγόν ύπό ένδεχο- 
μένας δυσχερείς περιστάσεις, είναι πιθανόν ότι δέν θά έπιτύχη. Φρονώ έπομένως, 
ότι ή άδεια τοϋ όδηγεΐν δέν πρέπει νά χορηγήται τό πρώτον είς πρόσωπα ύπερβάντα 
ηλικίαν τινά, π.χ. τό τεσσαρακοστόν πέμπτον έτος. Πας έπιθυμών νά διδαχθή τό 
όδηγεΐν δύναται κάλλιστα νά άρχίση έκπαιδευόμενος προ τής ήλικίας ταύτης. Έάν 
άρχίση βραδύτερον, τούτο θά άποτελέση κίνδυνον καί δι’ έαυτόν καί διά τήν κοι
νωνίαν.

Ένδεδειγμένη είναι ή ένδελεχής έπαγρύπνησις προς τήρησιν τών περί τής 
τροχαίας κινήσεως υφισταμένων έκάστοτε διοικητικών μέτρων, άλλά καί ή άφο- 
ρώσα τήν προκειμένην περίπτωσιν τήρησις τών έργατικών νόμων ύπεραπασχο- 
λήσεως.

Ένδείκνυται έπίσης, όπως, ιδία είς τάς μεγαλειτέρας πόλεις, ίδρυθοϋν ειδικά 
τμήματα είς τά δικαστήρια προς έκδίκασιν τών έξ άμελείας ποινικών παραβάσεων, 
συγκροτούμενα άπό δικαστάς οί όποιοι, παραλλήλως προς τήν γενικήν έγκληματο- 
λογικήν μόρφωσίν των, νά έχουν διακούσει είδικάς συστηματικάς παραδόσεις ή 
ομιλίας.

Δεδομένου, ότι ή έξ άμελείας έγκληματικότης δέν άποδεικνύει αυτή καθ’ 
έαυτήν διαφθοράν χοαρακτήρος, έκτος τών υπό γενικήν έποψιν υποτροπών, πρέπει
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διά τούς τελευταίους τούτους νά γίνεται ή άρμόζουσα δι’ αυτούς έγκληματολογική 
κατάταξις και προσήκουσα αυτών μεταχείρισις.

Γενικώς δμως, εις τούς έξ άμελείας παραβάτας ποινικών διατάξεων, δταν 
έφαρμόζηται έπ’ αυτών ποινή στερητική της έλευθερίας, πρέπει κατά την Ικτισιν 
τής ποινής νά έφαρμόζηται τό μάλλον ήπιον σύστημα, νά έκλέγηται δέ ύπό τοιοϋτο 
πνεύμα καί το ενδεχομένως έφαρμοστέον μέτρον άσφαλείας. Έ ν πάση περιπτώσει, 
οιαδήποτε ποινική κύρωσις πρέπει νά συνδυάζηται καί μέ υποχρεωτικήν παρακο
λούθησή ώργανωμένων ειδικών διδασκαλιών.

VI. Συμπεράσματα καί προτάσεις.
1) Πρέπει νά όρισθή νομοθετικώς (άνεξαρτήτως τοϋ κατωτάτου ορίου) καί 

έν ά ν ώ τ α τ ο ν  δριον ήλικίας, λ.χ. τό 45ον έτος, ή οίονδήποτε άλλο ήθελε κριθή 
σκόπιμον ύπό τών ειδικών έπιστημόνων, διά την έναρξιν έκπαιδεύσεως εις τό όδη- 
γεϊν αύτοκινήτους μηχανάς.

2) ’Αναγκαία επίσης παρίσταται προηγουμένη εις ειδικήν Σχολήν θεωρητική 
διδασκαλία τοϋ άσκουμένου.

3) Παν πρόσωπον κεκτημένον άδειαν τοϋ όδηγεΐν πρέπει νά ύποβάλληται 
κατά συχνά χρονικά διαστήματα, νομοθετικώς προκαθωρισμένα, εις είδικάς ΐατρι- 
κάς καί άλλας εξετάσεις, προς διαπίστωσιν τοϋ αν διατηρή έκάστοτε έν καλή κατα- 
στάσει τάς προς τοΰτο άπαιτουμένας φυσικάς ικανότητας. 'Η  μή έ'γκαιρος ύποβολή 
είς τοιαύτας έξετάσεις δέον νά συνεπάγηται τήν αύτόματον άκύρωσιν τής άδειας 
τοϋ όδηγεΐν.

4) Τό κατασταλτικόν μέτρον, ποινή ή μέτρον άσφαλείας, πρέπει νά έκλέ- 
γηται μέ γνώμονα κυρίως τήν β α ρ ύ τ η τ α  τοϋ π τ α ί σ μ α τ ο ς .  Ή  σ π ο υ 
δ α ί ο  τ η ς τής προξενηθείσης ζ η μ ί α ς ,  πλήν δλως ΐδιαζουσών έξαιρετικών 
περιπτώσεων, έπηρεαζουσών καί αύτήν ταύτην τήν βαρύτητα τοϋ πταίσματος, δεν 
πρέπει νά λαμβάνηται ύπ’ οψει, είμή διά τάς άστικάς άποζημιώσεις.

5) Έ ν περιπτώσει καταδίκης όδηγοΰ τίνος διά ποινικήν παράβασιν έξ άμε
λείας κατά τήν κυκλοφορίαν δι’ αύτοκινήτου μηχανής παντός είδους, τό δικαστη
ρίου παραπλεύρως προς τήν ποινικήν κύρωσιν πρέπει νά έπιβάλλη εις τον κ α τ α δ ι- 
κ α σ θ έ ν τ α  καί εΐδός τι ιδιορρύθμου προστίμου (δυναμένου ν’ άποκληθή «πρό
στιμου—φόρος» ή «πρόστιμου μετάνοιας», ή οΐοσδήποτε άλλος καταλληλότερος 
τυχόν νομικός δρος ήθελεν έξευρεθή). Τό μέγεθος τοϋ ιδιορρύθμου τούτου προ
στίμου θά ύπολογίζηται ύπό τοϋ δικαστηρίου εις σημαντικόν ποσόν άναλόγως τής 
βαρύτητος τοϋ πταίσματος καί τών ειδικών συνθηκών ύφ’ ας έτελέσθη ή πράξις, 
εντός τών ύπό τοϋ νόμου τεθησομένων άνωτάτων καί κατωτάτων ορίων. Τό ιδιόρ
ρυθμον τοΰτο πρόστιμου θά εΐσπράττηται προνομιακώς ύπό τοϋ Κράτους έκ τής 
δλης περιουσίας τοϋ καταδικασθέντος, προς άντίκρυσιν τών δαπανών αύτοΰ διά τήν 
όργάνωσιν τής ευρύθμου λειτουργίας τών συγκοινωνιακών μέσων. Δ έ ν  θ ά ύ π ό -  
κ η τ  α ι ώς προς τοΰτο ά σ φ ά λ ι σ ι ς ύπό τών άσφαλιστικών έταιριών, έν ούδε- 
μια περιπτώσει. Ή  μηχανή (όχημα), διά τής οποίας έπηνέχθη ή ζημία, θά άπο- 
τελή νόμιμον ένέχυρον διά τήν προνομιακήν έξόφλησιν τοϋ ιδιορρύθμου τούτου προ
στίμου δι’ άπάσης τής άξίας της, μετά τήν προαφαίρεσιν τών ενδεχομένως βαρυ- 
νουσών αύτήν άνασφαλίστων τυχόν άστικών άποζημιώσεων τών έκ τής πράξεως 
παθόντων.

6) Πας καταδικασθείς εις οίανδήποτε ποινήν διά παράβασιν έξ άμελείας 
κατά τήν όδήγησιν οίουδήποτε μέσου κυκλοφορίας, πρέπει νά παρακολουθήση 
ύποχρεωτικώς, έπί άπειλή κυρώσεων, ώργανωμένας είδικώς ομιλίας ή διδασκαλίας 
έφ’ ώρισμένην χρονικήν περίοδον.

7) Πρέπει νά ίδρυθή ειδικόν αυτόνομον Σώμα μέ ιεραρχίαν σχεδόν στρατιω-
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τικήν, άποτελούμενον άπο ειδικούς. Του Σώματος τούτου άποκλειστική άποστολή 
θά ήναι νά έλέγχη εΐδικώς καί ύπευθύνως την καλήν κατάστασιν των μηχανών 
συγκοινωνίας καί έν γένει των μεταφορικών αυτοκινήτων μέσων κυκλοφορίας πάσης 
κατηγορίας καθ’ δλον τό Κράτος.

8) Ειδικά τμήματα πρέπει νά ίδρυθοΰν προς έκδίκασιν τών έξ άμελείας ποι
νικών παραβάσεων, τούλάχιστον εις τά δικαστήρια τών μεγαλειτέρων πόλεων. 
Οί δικασταί οί συγκροτοϋντες τά δικαστήρια ταϋτα, παραλλήλως προς τήν γενικήν 
έγκληματολογικήν έκπαίδευσίν των, πρέπει νά έχουν προηγουμένως παρακολου
θήσει εΐδικάς ομιλίας ή παραδόσεις εις ’Επιστημονικά ’Ινστιτούτα έν τη ήμεδαπη 
ή καί έν τη άλλοδαπή.

9) Ρητέον έν τέλει, δτι ένδείκνυται ένδελεχής έπαγρύπνησις προς τήρησιν 
τών περί τροχαίας κινήσεως υφισταμένων έκάστοτε διοικητικών μέτρων, άλλά καί 
είδικώτερον ή άφορώσα τδ προκείμενον θέμα τήρησις τών έργατικών νόμων ύπερ- 
απασχολήσεως τών οδηγών.

X. ΓΙΩΤΗΣ

ΣΚΙΤΣΑ  ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

Η Α Ρ Κ Ο Υ Δ Α
— ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΤΟΥ 

ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ Φ. ΧΑΛΛΙΝΤΕΫ —

Μετά τήν σύνταξιν κάθε άστυνομικής διατάξεως, ήτις άφεώρα εις διάφορα 
άντικείμενα, αυτή ύπεβάλετο, προ της δημοσιεύσεώς της, προς έγκρισιν, εις 
τό Άρχηγεΐον.

Μία άπ’ αύτές τις διατάξεις ήτο καί ή άφορώσα τήν άπαγόρευσιν κυ
κλοφορίας εις τάς κεντρικάς οδούς τών ’Αθηνών τών άρκουδαρέων.

Μετά τήν υποβολήν τής έν λόγω διατάξεως, έκλήθην άπό τον άείμνη- 
στον Χαλλίντεϋ εις τό Άρχηγεΐον καί παρεκλήθην έπί παρουσία τοϋ νΰν Κα- 
θηγητοϋ τοΰ Πανεπιστημίου κ. Γαρδίκα, νά αναπτύξω τό λόγο της συντά- 
ξεώς της.

’Εγώ φυσικά ύπεστήριξα δτι σκοπός καί μόνον ήτο ή άποφυγή τής 
άσχημίας εις τό κέντρον τής Πρωτευούσης. Στο άκουσμα αύτό ό μακαρί
της έσκασε στά γέλοια καί είπε εις τον κ. Γαρδίκα «τον πιάσαμε τον κ. 
Καλυβίτη, δεν γνωρίζει τό λόγο τής άπαγορεύσεως» καί γελώντας προσέθε
σε : «δέν είναι αυτός ό λόγος, άλλ’ δτι τά άλογα μόλις μυρίσουν τήν άρ- 
κούδα άφηνιάζουν καί γίνονται πρόξενα δυστυχημάτων, καί έκανε τή χαρα
κτηριστική κίνησι τών άλογων πού μυρίζουν τις άρκοϋδες».

Ό  κ. Γαρδίκας καί έγώ μετά βίας κατωρθώσαμε νά κρατήσωμε τά 
γέλοια τά όποια έξέσπασαν ακράτητα, δταν βρεθήκαμε οί δυό μας εις τό 
γραφείο τοϋ κ. Καθηγητοΰ.

7. ΚΑΛΥΒΙΤΗΣ



Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΝ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

'Υπό του Δημοσιογράφου
----------------------------------------------- χ. ΔΗ Μ . Δ ■ Μ ΥλΩΝΑ-----------------------------------------------

'Ένα πρόβλημα πού άρχίζει νά βρίσκη τη λύσι του στον τόπο μας είναι καί τό 
θέμα τοΰ Τουρισμού. Κοινή συνείδησι των άρμοδίων καί ειδικών, άλλα καί ολοκλήρου 
τοΰ Ελληνικού λαού, άσχέτως φύλου, ήλικίας καί μορφώσεως, είναι δτι ή χώρα θά 
εύημερήση όταν κατορθώση ν’ άξιοποιήση τουριστικώς το σύνολον των φυσικών καί 
επίκτητων πλεονεκτημάτων πού διαθέτει. Καί προς τήν κατεύθυνσι αύτή πρέπει να 
στραφή ή προσοχή δλων, ώστε ό άριθμος τών τουριστών, πού κάθε χρόνο επισκέπτον
ται τήν Ελλάδα, ν’ αύξάνη κατά τό δυνατόν κατά γεωμετρικήν πρόοδον. Κατά τά επί
σημα, στατιστικά στοιχεία μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου 1961 έπεσκέφθησαν τήν 'Ελ
λάδα 400.000 περίπου τουρίστες πού υπολογίζεται δτι μέχρι τέλους τού έτους θά 
ύπερβοΰν τις 500.000. ’Αριθμός φυσικά οχι ευκαταφρόνητος, άλλά πού μπορεί δχι 
μόνον νά διπλασιασθή καί τριπλασιασθή, άλλά νά δεκαπλασιασθή, δεδομένου δτι ή 
’Ιταλία μέ πολύ λιγώτερες φυσικές ομορφιές κάθε χρόνο τραβά πάνω άπό 10.000.000 
τουρίστες. 1

Δέν θά άναφερθοΰμε στο σημείωμά μας αύτό μέ τά μέτρα πού πρέπει νά λη- 
φθοΰν γιά τήν αΰξησι τοΰ μεταναστευτικοΰ ρεύματος. 'Απλώς άναφέρουμε τούς άρι- 
θμούς γιά νά υπογραμμίσουμε τή σημασία πού διαδραματίζει 6 τουρισμός στήν οικο
νομία τού κάθε τόπου καί είδικώτερα τής Ελλάδος, πού τό τουριστικό συνάλλαγμα 
καλύπτει βασικές άνάγκες διατροφής τού Ελληνικού Ααού. ’Αρκεί νά άναφερθή δτι 
μόνον διά τών δύο πορθμείων «Έγνατία» καί «’Άππια» ήλθαν στήν 'Ελλάδα μέσω 
’Ιταλίας 80.000 τουρίστες, κατά τήν νέαν δέ τουριστικήν περίοδον υπολογίζεται ό 
άριθμος αυτών νά διπλασιασθή.

'Η  άνάπτυξις δμως τοΰ τουρισμού καί ή αυξησις τού άριθμοΰ τών τουριστών, 
ο'.ασδήποτε κατηγορίας καί οικονομικής έπιφανείας, δημιουργεί πρόσθετα καθήκοντα 
καί υποχρεώσεις στά άστυνομικά όργανα. Καί αύτό είναι τό θέμα μας. Ό  ξένος του
ρίστας πού έρχεται στήν Ελλάδα είτε άτμοπλοϊκώς, είτε όδικώς ή άεροπορικώς, θά 
έχη τήν πρώτη επαφή μέ τήν Ελλάδα μέσω τού άστυνομικοΰ οργάνου διά τοΰ έλέγ- 
χου τού διαβατηρίου καί έν συνεχεία κατά τήν παραμονήν του στήν Ελλάδα θά έχη 
τήν μεγαλυτέραν άνάγκην τών άστυνομικών οργάνων. ’Έ τσι τά καθήκοντα τών άστυ- 
νομικών οργάνων είναι ηύξημένα, άπό τήν καλή δέ στάσιν τών άστυνομικών, συμπερι
φοράν καί έξυπηρέτησιν τών τουριστών, έξαρτάται κατά σημαντικόν ποσοστόν ή δη
μιουργία καλών εντυπώσεων καί ή ζώσα διαφήμισις τοΰ τόπου μας. Γιατί ό ξένος 
τουρίστας δέν έρχεται στον τόπο μας μόνον γιά νά θαυμάση τούς άρχαιολογικούς μας 
θησαυρούς, νά χαρή τον ήλιο καί τή θάλασσα, άλλά καί νά περάση ευχάριστα καί 
μέσα σ’ ένα πολιτισμένο περιβάλλον τις μέρες πού διαθέτει. Καί γιά νά γίνη αύτό 
πρέπει νά είναι άρτια καί υποδειγματική ή έξυπηρέτησίς του.

Είναι κανόνας δτι ή πρώτη έντύπωσις άπό έναν καινούργιο τόπο είναι κάτι πε
ρισσότερο άπό τό μισό. 'Η  πρώτη καλή έντύπωσις προδιαθέτει τον τουρίστα εύνοϊκά, 
ώστε μαζί μ’ δλες τις άλλες εντυπώσεις πού τελικά θά άποκομίση, νά δημιουργήση 
τό συμπέρασμα δτι ή Ελλάς είναι μιά χώρα πού προσφέρεται τουριστικώς στούς ξέ
νους. Καί τήν πρώτη καλή ή κακή έντύπωσι θά τήν δώσουν τά άστυνομικά όργανα 
τόσον κατά τον έλεγχο τών διαβατηρίων, δσον καί άπό τά πρώτα βήματα πού θά κάμη 
ό τουρίστας στο Ελληνικό έδαφος. Γ ιατί άπό τό άστυνομικό όργανο θά ζητήση καί 
θά πάρη τις πρώτες του πληροφορίες γιά τή διαμονή του στον τόπο μας.
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Πριν μιλήσουμε εΐδικώτερα για τις πρόσθετες υποχρεώσεις των άστυνομικών 
οργάνων, πρέπει νά δώσουμε μια εικόνα των πιθανών τουριστών που μας έ'ρχονται 
κάθε χρόνο καί τον τρόπον εισόδου αυτών στο Ελληνικό έδαφος. Τρεις είναι οί δρόμοι 
πού άκολουθοΰν οί τουρίστες. Τό άεροπλάνο πού ό άριθμός τών τουριστών είναι 
σχετικά περιωρισμένος καί άνήκουν κυρίως σέ εύπορες οικονομικές καταστάσεις. 
'Η  κατηγορία αυτών τών τουριστών είναι καί ή πλέον άπαιτητική. Είτε άτομικά τα
ξιδεύει ό τουρίστας τής κατηγορίας αύτής, ή οικογενειακά ή σέ μικρές ομάδες έχει 
την άξίωσι, στον τόπο πού έπισκέπτεται, νά βρή ό,τι καί στον τόπον του καί νά τύχη
υποδοχής σχεδόν «μαχαραγιά». Είναι ό τουρίστας πού διαθέτει άρκετά δολλάρια, 
άσχετα άπό ποιά χώρα προέρχεται καί θέλει νά βρή μιά άρτια υποδοχή καί κάτι πε
ρισσότερο άπό τον τόπο του. Είναι βιαστικός καί δέν μπορεί νά περιμένη ούτε δευτε
ρόλεπτο γιά τον έλεγχο, καί ζητάει άπό τις υπηρεσίες τουρισμού καί τά άστυνομικά 
όργανα σαφείς άπαντήσεις στά ερωτήματα πού θά θέση, γιά τά τυχόν ξενοδοχεία, 
τις τιμές, την τοποθεσίαν, τά μέσα κυκλοφορίας, τά τουριστικά ενδιαφέροντα τής 
περιοχής, τά κέντρα διασκεδάσεως καί ψυχαγωγίας καί γενικά ερωτήσεις γιά τά πλέον 
άπίθανα πράγματα. Κατ’ αρχήν ό τουρίστας οίασδήποτε κατηγορίας είναι δύσπιστος 
καί τή δυσπιστία του την εκδηλώνει άμέσως άπό τήν πρώτη μή ικανοποιητική άπάν- 
τησι πού θά πάρη. Γιά τό λόγο αύτό είναι άνάγκη τά πρόσωπα έπί τής υποδοχής τής 
κατηγορίας αύτής τών τουριστών καί ιδιαίτερα τά άστυνομικά όργανα στούς άερο- 
λιμένας νά έχουν τύχει ειδικής έκπαιδεύσεως. Καί πρώτα-πρώτα νά είναι κάτοχοι 
μιας ή δύο ξένων γλωσσών κυρίως ’Αγγλικής, Γαλλικής καί Γερμανικής καί νά φέ
ρουν ευδιάκριτα τά σήματα τών ξένων γλωσσών πού ομιλούν. Τά άστυνομικά όργανα 
τών αερολιμένων πρέπει νά γνωρίζουν καλά τις διευθύνσεις τών τουριστικών ξενο
δοχείων καί τί’ς τιμές αύτών, τά τιμολόγια τών μεταφορικών μέσων καί γενικά νά 
είναι σέ θέσι νά κατατοπίζουν τον τουρίστα καί τον διευκολύνουν γιά τήν έγκατάστασί 
του σύμφωνα μέ τήν έπιθυμία του.

Δεύτερο μέσον άφίξεως είναι τό άτμόπλοιον. Συνήθως οί τουρίστες τής κατη
γορίας αύτής έρχονται ομαδικά κατά κρουαζιέρες, πού έκ τών προτέρων έχει καθορι- 
σθή καί ό χρόνος τής παραμονής των σέ κάθε τόπο καί τά κέντρα διανυκτερεύσεως. 
Οί τουρίστες τής κατηγορίας αύτής άνήκουν συνήθως στή μέση άστική τάξι μέ σχετι
κή άνεσι, άλλά πάντως περιωρισμένα καί προκαθωρισμένα περιθώρια. Φυσικά δέν 
γίνεται λόγος γιά τις κρουαζιέρες μέ ιδιόκτητα γιώτ ή εΐδικώς ναυλωμένα άτμόπλοια 
τών διεθνών Κροίσων πού αύλακώνουν τή Μεσόγειο. Καί ή κατηγορία αύτή τών του
ριστών έχει τις άπαιτήσεις της άπό τά άστυνομικά όργανα στά όποια καί καταφεύγει 
γιά κάθε πληροφορία καί στά όποια έχει μόνον έμπιστοσύνη.

Καί τά άστυνομικά όργανα πού είναι τοποθετημένα στά λιμάνια πού δέχονται 
καράβια τουριστών πρέπει νά γνωρίζουν μιά ή δυο ξένες γλώσσες καί νά είναι σέ θέσι 
νά τακτοποιήσουν τούς μεμονωμένους τουρίστες ή ομάδες τουριστών στά μέσα μετα
φοράς τους σέ διάφορα τουριστικού ένδιαφέροντος σημεία τής περιοχής, στις τιμές 
τών μεταφορικών μέσων, τών έστιατορίων, τών κέντρων άναψυχής ή διασκεδάσεως 
ώς καί τις προμήθειες ακόμη άναμνηστικών άντικειμένων καί πάντοτε έφ’ όσον τούς 
ζητούνται ανάλογες πληροφορίες.

Τρίτη κατηγορία τουριστών πού επισκέπτονται τήν Ελλάδα είναι οί άφικνού- 
μενοι διά τού σιδηροδρόμου, μέσω Γιουγκοσλαβίας ή Τουρκίας. 'Η  πολυαριθμοτέρα 
είναι ή διά Γιουγκοσλαβίας καί άφορα κυρίως τουρίστες Γερμανούς, Αύστριακούς, 
Γάλλους, ’Ιταλούς καί Σκανδιναβούς. 'Η  κατηγορία αύτή τών τουριστών είναι ά- 
προσδιορίστου οικονομικής έπιφανείας, άποτελεΐται κυρίως άπό φοιτητάς ή έργαζομέ- 
νους πού κατά ομάδας έπισκέπτονται τήν χώρα μας. Οί τουρίστες τής κατηγορίας 
αύτής χρησιμοποιούν κυρίως τούς ξενώνας νεότητος,έχουν τις λιγώτερες άπαιτήσεις 
καί ένδιαφέρονται μέ όσον τό δυνατόν όλιγώτερα χρήματα νά γνωρίσουν περισσότερα
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μέρη. Και προς την κατηγορία αύτή των τουριστών ή συμπάθεια των άστυνομικών 
οργάνων πρέπει νά είναι έκδηλος, γιατί οΐ τουρίστες αυτοί δημιουργούν τήν ατμό
σφαιρα, καί είναι ή ζωντανή ρεκλάμα τοϋ τόπου μας, των φυσικών καλλονών, καί κυ
ρίως ένδιαφέρονται γιά μια καλή σύγχρονο ζωή. Μέσω Γιουγκοσλαβίας μάς έπισκέ- 
πτεται καί μια άλλη μεγάλη κατηγορία τουριστών πού έ'ρχεται μέ αυτοκίνητα. Κατά 
τή νέα τουριστική περίοδο, μετά τήν κατασκευή της όδοϋ Νύσσης—Σκοπιών στο 
Γιουγκοσλαβικό έδαφος άναμένεται δτι ή κατηγορία αύτή θά αύξηθή σημαντικά. 
Καί ή κατηγορία αύτή τών τουριστών, δπως καί οί δι’ αύτοκινήτου τουρίστες της 
Ιτα λ ία ς μέσω τών πορθμείων «Έγνατία» καί «"Αππια», δημιουργεί τις περισσότερες 
ύποχρεώσεις στά άστυνομικά όργανα. 'Ο τουρίστας της κατηγορίας αύτής άπό τήν 
'Ηγουμενίτσα καί τή Γευγελή συνεχώς έχει άνάγκην τής συνδρομής καί βοήθειας 
τοϋ άστυνομικοϋ οργάνου. Διαρκώς εύρίσκεται έν κινήσει σέ μιά χώρα πού δεν τήν 
γνωρίζει, δέν ξέρει τή γλώσσα τοϋ λαοϋ της καί έχει άπαιτήσεις. Είναι ή μόνη κατη
γορία τουριστών πού γνωρίζει τό μεγαλύτερο μέρος τής Ελλάδος, πού σταθμεύει 
καί διανυκτερεύει στά πιό άπίθανα σημεία, πού δημιουργεί τις πιο πολλές φροντίδες. 
Γενικά τό αύτοκίνητο χρόνο μέ τό χρόνο κατακτά έδαφος. 'Η  κυκλοφορία του, στούς 
στενούς σχετικά άκόμη Ελληνικούς δρόμους, πολλές φορές καθίσταται προβληματική.

Γιά τό λόγο αύτό είναι άπαραίτητο νά δημιουργηθή ειδική ύπηρεσία, τροχαίας 
τών οδικών άρτηριών, πού μέ μοτοσυκλέττας θά περιέρχεται τούς βασικούς δρόμους 
καί θά παρέχη κάθε συμβουλή καί βοήθεια στούς τουρίστες τόσον γιά τήν κατάστασιν 
τών οδών, τών δυνατοτήτων πού παρέχουν στήν όδήγησιν, ώς καί τών άσφαλών κατα
φυγίων προς διανυκτέρευσιν.

Οί άνδρες τής 'Υπηρεσίας Τροχαίας τών οδών πρέπει νά τύχουν ειδικής έκ- 
παιδεύσεως καί νά γνωρίζουν μιά ξένη γλώσσα, ’Αγγλική ή Γερμανική ώστε νά είναι 
σέ θέσι νά εξυπηρετήσουν τούς τουρίστας. Παράλληλα μέ τήν'Υπηρεσία Τροχαίας τών 
οδών πρέπει νά όργανωθή καί ειδικόν Τμήμα Τροχαίας τών Πόλεων γιά τήν κυκλο
φορία τών οχημάτων τών τουριστών στάς ’Αθήνας καί τάς άλλας μεγάλας πόλεις. 
Φυσικά ύπάρχουν τά φωτεινά σήματα κυκλοφορίας καί τά άλλα διεθνή σήματα καλής 
κυκλοφορίας καί σταθμεύσεως. Δέν πρέπει όμως νά λησμονώμεν δτι ό τουρίστας 
πολλές φορές ήθελημένως ή μή άγνοεΐ τά σήματα, κυρίως τής σταθμεύσεως καί παρ- 
καρίσματος. ’Επιβάλλεται ή ειδική αύτή ύπηρεσία νά κατατοπίζη τον τουρίστα έπί 
τής παραβάσεως καί νά τοϋ ύποδείκνύη 6χι μόνον τήν παράβασιν, άλλά νάτόνδιευκο- 
λύνη τόσον γιά τήν κυκλοφορία του, δσον καί τό άσφαλές σημεϊον παρκαρίσματος 
τοϋ αύτοκινήτου του. ’Ενθυμούμαι ένα έπεισόδιον πού συνέβη τό καλοκαίρι στο Μο
νάχον. Εις κεντρικήν άρτηρίαν τοϋ Μονάχου ένα ελληνικό τουριστικό αύτοκίνητο 
έπί κόμβου είχε πάρει εσφαλμένην κατεύθυνσι μέ κίνδυνον νά σημειωθή δυστύχημα. 
Ό  έπιβλέπων Γερμανός τροχονόμος, πού άντελήφθη τήν άντίκανονική πορεία τοϋ 
αύτοκινήτου, άμέσως έσταμάτησε τήν κυκλοφορία τών οχημάτων προς δλας τάς 
διευθύνσεις καί δταν διεπίστωσε δτι πρόκειται περί αυτοκινήτου ξένου Κράτους 
μέ τουρίστες, προσηνέστατος, άφοΰ κατετόπισε τον οδηγόν έπί τοϋ ρυθμοΰ τής κυ
κλοφορίας, έβοήθησε αυτόν νά πάρη τήν κανονικήν του πορεία. Σέ όλο αύτό τό χρο
νικό διάστημα ή κυκλοφορία στο κεντρικό αύτό σημείο τοϋ Μονάχου είχε διακοπή 
10' περίπου λεπτά. Ή  ένέργεια αύτή τοϋ Γερμανού τροχονόμου έκαμε άρίστη έντύ- 
πωσι σέ,έμάς τούς "Ελληνας πού έπί μέρες σχολιάζαμε τήν στάσι του. Είναι άναμ- 
φισβήτητον δτι τό αύτοκίνητον συνεχώς θά κατακτά έδαφος. Οί τουρίστες πού θά 
μάς έρχωνταί χρόνο μέ τό χρόνο θά πληθαίνουν, αν άναλογισθή κανείς δτι στόν Ευρω
παϊκό χώρο ή άναλογία αύτοκινήτου καί κατοίκων είναι ένα αύτοκίνητον άνά 7 έως 23 
άτομα έν άντιθέσει προς τήν Ελλάδα πού ή άναλογία είναι 1 πρός 100. "Ετσι αί υπο
χρεώσεις τών άστυνομικών οργάνων αυξάνονται καί πρός τον τομέα αύτόν άνάλογα 
καί πρός τήν αδξησιν τοϋ άριθμοΰ τών τουριστών. Γιά τούς λόγους αυτούς έγκαίρως
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οφείλουν οί άρμόδιοί νά λάβουν δλα τά ένδείκνυόμενα μέτρα γιά την έξυπηρέτησιν 
των τουριστών καί νά μή ζητήται την τελευταία στιγμή καί έκ των ένόντων ή συν
δρομή τής ’Αστυνομίας.

’Ά ς μάς γίνη παράδειγμα τδ Φεστιβάλ τής Έπιδαύρου καί ή πλήμμυρα των 
αύτοκινήτων. Κάτι άνάλογο θά άντι μετωπίσου με τά άμέσως προσεχή έτη άπδ τά 
τουριστικά αυτοκίνητα παντδς τύπου πού θά κατακλύζουν τούς τόπους μας κάθε 
τουριστική περίοδο. Καί πρέπει νά εϊμεθα έτοιμοι. 'Η  πρώτη έντύπωσις πού θά 
δημιουργηθή θά είναι άποφασιστική γιά τήν αΰξησι τοϋ τουριστικού ρεύματος 
προς τον τόπο μας. Καί τήν έντύπωσι αύτή θά τήν δώση ή καλυτέρα όργάνωσις 
τής Τουριστικής 'Υπηρεσίας τής’Αστυνομίας Πόλεων καί τής Χωροφυλακής. Γιατί δεν 
πρέπει νά παραγνωρίσωμεν δτι ό έπαρκής έλεγχος των τουριστικών οδών, ή παροχή 
κάθε δυνατής διευκολύνσεως τών τουριστικών αυτοκινήτων, θά δώση στον τουρίστα 
τά συγκριτικά στοιχεία διά τών οποίων ή χώρα μας θά καταλάβη καλή θέσι στις 
χώρες τοϋ τουριστικού ένδιαφέροντος. Γιατί οί τουρίστες δεν ένδιαφέρονται δπως 
τά παλαιότερα χρόνια γιά τούς άρχαιολογίκούς μας καί μόνον θησαυρούς. Θέλουν 
τήν άνεσίν τους, ένα πολιτισμένο περιβάλλον, τήν ομαλή καί καλή διαβίωσί τους 
κατά τήν έδώ παραμονή τους, τήν ψυχαγωγία τους, τήν άσφάλειά τους καί γιά δλα 
αυτά τον πρώτον λόγο έχει τό άστυνομικο δργανο.

’Ανεπαρκής είναι σήμερα ό άριθμος τών άστυνομικών οργάνων πού έχει 
εΐδικευθή στήν ύπηρεσία τού τουρισμού. ’Ελάχιστοι έχουν έκπαιδευθή εΐδικώς ώστε 
ν’ άνταποκρίνωνταί στή καθήκοντά τους. Γιά το λόγο αύτο είναι άνάγκη νά αύξηθή 
ό άριθμος τών τουριστικών άστυνομικών οργάνων καί νά έκπαιδευθοΰν αύτά καταλ
λήλως καί νά τύχουν ιδιαιτέρας μεταχειρίσεως. Γιατί άπαραίτητα πρέπει νά γνωρί
ζουν μιά ξένη γλώσσα καί νά έχουν στοιχεία έπαρκή ώστε νά δώσουν κάθε πληρο
φορία πού θά ήθελε ό τουρίστας.

Πριν κλείσουμε το σημείωμα μας αύτο πρέπει νά πούμε δτι ό τουρισμός καί 
μόνον, καλώς άναπτυσσόμενος, θά είναι δυνατόν ν’ άποβή μιά πλουτοπαραγωγική 
πηγή τού τόπου, πού θά μας λύση πολλά προβλήματα καί πρώτα—πρώτα τής δια- 
θέσεως τής γεωργικής μας παραγωγής εις φρούτα. 500.000 είναι οί τουρίσται πού 
ήλθαν εφέτος στήν Ελλάδα. ’Αναμφισβήτητα ό ένας μέ τον άλλο θά άφησαν 100— 
200 δολλάρια. ’Αναμφισβήτητα ό ένας μέ τον άλλον θά έφαγαν από 2—5 κιλά 
φρούτα, δηλαδή 1.000.000—2.500.000 κιλά, ποσότητα δχι εύκαταφρόνητη. Καί 
πέραν αυτού συνήθισαν τά Ελληνικά φρούτα, τά Ελληνικά κρασιά, τά Ελληνικά 
φαγητά πού θά τά ζητήσουν καί δταν είναι στον τόπο τους.’Έ τσι διευκολύνεται ή 
έξαγωγή καί ή τοποθέτησις τών Ελληνικών προϊόντων στάς ξένας άγοράς. Ά να- 
λογισθήτε τί ωφέλεια γιά τον τόπο θά ύπάρξη, δταν ό άριθμος τών τουριστών φθάση 
τό 1.000.000 ή καί τά 5.000.000 άτομα τό χρόνο. ’Από 200 δολλάρια νά δαπανά 
έκαστος θά έχωμεν ένα ποσόν συναλλάγματος άπό 200.000.000—1.000.000.000 
δολλάρια τό χρόνο, ποσόν πού δεν θά έχωμε άπό καμμιά άλλη πλουτοπαραγωγική 
πηγή. Καί άκόμη θά έχωμε μιά κατανάλωσι άπό 5.000.000—25.000.000 κιλά 
φρούτων μέσα στον τόπο μας. Καί μαζί μ’ αύτά καί πλεΐστα άλλα προϊόντα. Καί ή 
ώφέλεια τών άγροτικών πληθυσμών θά είναι τεραστία. ’Ιδιαίτερα γιά τούς τουρί
στες τού αύτοκινήτου άπό τώρα πρέπει νά γίνη ειδική διαφώτισι τού πληθυσμού 
κατά μήκος τών οδών άπό 'Ηγουμενίτσαν, ’Ιωάννινα, "Αρταν, Άγρίνιον, Πάτρας 
’Αθήνας, καί Γευγελήν—Θεσσαλονίκην, Λάρισαν, ’Αθήνας προς ’Ολυμπίαν καί Ναύ- 
πλιον, ώστε τά προσφερόμενα ύπ’ αυτών προϊόντα νά είναι καλής ποιότητος καί τό 
κυριώτερον καλής συσκευασίας σε ειδικά σακκουλάκια νάϋλον. Εύκολα ό τουρίστας 
τοϋ αυτοκινήτου θά άγοράση μιά σακκούλα μέ διάφορα φρούτα καλοπλυμμένα πού 
θά φάη κατά τή διαδρομή. Καί τά άστυνομικά δργανα είναι έκεϊνα πού θά κατατο
πίσουν τούς χωρικούς μας επί τού καλού τρόπου συσκευασίας τών προϊόντων τους.
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Τό ίδιο μπορούμε νά πούμε και για τήν ’Αθήνα και τά άλλα άστικά κέντρα. Φυσικά 
δέν πρέπει νά λησμονοϋμεν δτΐ έχομεν πολλούς άνταγωνιστάς πού μέ κάθε τρόπο 
προσπαθούν νά στρέψουν το τουριστικό ρεύμα στον τόπο τους. ’Αλλά ή Ελλάδα 
διαθέτει περισσότερες φυσικές δυνατότητες. ’Αρκεί και οί έπίκτητες νά καταστούν 
συναγωνίσιμες. Και τό κυριώτερο δέν πρέπει νά λησμονοϋμεν τήν πρώτη καλή 
έντύπωσι πού θά τού δώση ή καλή όργάνωσι τής ύποδοχής καί τό άστυνομικό 
όργανο. Γι’ αύτό κάθε δαπάνη πού τυχόν θά διατεθή γιά τήν καλύτερη όργάνωσι 
τής ύποδοχής των τουριστών θά άποδώση στο πολλαπλάσιο καί θά άποβή παρα
γωγική προς όφελος τού συνόλου τού Ελληνικού λαού. Καί μέσα στις δαπάνες αύτές 
πρέπει νά είναι ή δημιουργία ειδικού τουριστικού σώματος έκ καταλλήλων καί μορ
φωμένων άστυνομικών οργάνων προς τά όποια έχουν άπόλυτη έμπιστοσύνη οί του
ρίστες.· Θά ήτο μάλιστα εύχής εργον τά άστυνομικά όργανα των τουριστικών καί 
αρχαιολογικών περιοχών καί τοποθεσιών άκόμη νά τύχουν ειδικής έκπαιδεύσεως 
καί μορφώσεως καί εις θέματα ξεναγήσεως τών τουριστών. Σέ πολλούς άρχαιολο- 
γΐκούς χώρους οί τουρίστες δέν βρίσκουν τό κατάλληλο πρόσωπο πού θά τούς έξη- 
γήση τό τοπίον, τήν σημασία καί τήν ιστορία τού χώρου. Θά ήτο δυνατόν τό του
ριστικόν άστυνομικόν οργανον προ τής τοποθετήσεώς του εκεί νά έξεπαιδεύετο 
εΐδικώς, νά έμορφώνετο έπί τής όλης άρχαίας καί σύγχρονης ιστορίας τού τόπου 
ώστε νά είναι σέ θέσι νά ξεναγήση τούς τουρίστας πού θά έπισκεφθοΰν τά άρχαιο- 
λογικά τοπία τής περιοχής. Καί ή έντύπωσις πού θά προεκαλεΐτο θά ήτο εύχάρι- 
στος καί θά άπέδιδε. Γιατί πολλές φορές οί ντόπιοι δραγουμάνοι οΰτε την ιστορία 
τού τόπου γνωρίζουν ούτε καί τήν γλώσσα τών τουριστών καί πολλές φορές γίνον
ται άνιαροί. Βέβαια ή προσθήκη καί νέων καθηκόντων εις τά άστυνομικά όργανα 
προϋποθέτει καί τήν άνάλογη αύτών μεταχείρησιν, ώστε εύκολα νά βρίσκεται τό 
κατάλληλο καί πρόθυμο άνθρώπινο ύλικό πού θά δεχθή νά ύπηρετήση σ’ αύτή τήν 
ύπηρεσία.

Στον τομέα αυτό πολλά θά είχαμε νά πούμε, οί άρμόδιοι έχουν γνώσιν καί τών 
άναγκών πού παρουσιάζει ή άνάπτυξις τού τουρισμού μας καί τών μέσων πού χρειά
ζονται. 'Ο σκοπός ό δικός μας είναι άπλώς νά έπισημάνουμε τήν άνάγκη καί νά 
ύπογραμμίσουμε τήν άμεση λήψι τών δυνατών μέτρων πριν άρχίση ή προσεχής 
τουριστική περίοδος.

ΔΗΜ. Δ. ΜΥΛΩΝΑΣ

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ», μέ τήν πλουσίαν 
έπιστημονικήν καί εγκυκλοπαιδικήν ύλην των , κατέ
στησαν ό απαραίτητος σύντροφος τών άστυνομι
κών , οί όποιοι ένδιαφέρονται διά τήν πρόοδον αύτών.



ΞΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

Η ΑΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΥΣ 
ΤΩΝ ΛΙΝΤΜΠΕΡΓΚ

Ά πό το ’Αμερικανικόν περιοδικόν «Reader’s Digest», 
κατά μετάφρασιν άστυφύλακος κ. Α . ΒΟΓΙΑΤΖΗ

(Συνέχεια έκ του προηγουμένου)

Χίλια άτομα συγκεντρώθηκαν για νά ΐδοΰν τον κρατούμενο πού θά εφθανε. 
Άλλα αύτά ήταν άπλώς μόνον ή έμπροσθοφυλακή. Γιατί μόλις άρχισε νά πλησιάζη 
ή ήμέρα τής δίκης, περισσότερα άπό 900 τηλεγραφήματα έστάλησαν στο «Ένωσις», 
τό μόνο ξενοδοχείο τής Φλέμιγκτον, καί ζητούσαν δωμάτια γιά παραμονή καθ’ δλη 
τη διάρκεια τής δίκης. 300 δημοσιογράφοι καί άνταποκριταί ραδιοφωνικών σταθμών 
ήρθαν γιά νά παρακολουθήσουν τή δίκη, μεταξύ δέ αύτών ό Ραμόν Ράνυον, Γουώλτερ 
Γου'ίτσελ, Άλεξάντερ Γούλκατ καί Γκαμπριέλ Χήτερ. Οί οικοδέσποινες επισκεύα
σαν τά περίσσια δωμάτιά τους καί σέ λίγο ή Φλέμιγκτον γέμισε άπό ξένους. "Οσοι 
δεν εδρισκαν κατάλυμμα έχει, αναγκάζονταν νά ψάχνουν στη Τρέντον, 20 μίλλια 
μακρυά.

Κατά μήκος τής όδοϋ, άπό τό ξενοδοχείο «"Ενωσις» μέχρι τού δικαστηρίου, 
τηλεγραφηταί καί τηλεφωνηταΐ ήταν πολυάσχολοι. 'Ο σκοπός τους ήταν νά συνδέ
σουν ένα δίκτυο άπό καλώδια μέχρι σέ μιά μικρή σοφίτα οπού 40 χειρισταί τηλε
γράφων κάθονταν ό ένας κολλητά μέ τον άλλο, άναμεταδίδοντες άμέσως κάθε λέξι, 
εύθύς άμέσως ώς έπροφέρετο μέσα στο δικαστήριο. Ό ταν  ή έγκατάστασις τελείωσε, 
οί Τηλεγραφικές εταιρίες άνήγγειλαν ότι τώρα ήταν δυνατόν νά διαβιβασθοΰν ένα 
έκατομμύριο την ήμέρα. Οί δημοσιογράφοι, οί άνταποκριταί καί οί σχολιασταί, την 
άπεκάλεσαν «Δίκη τού αίώνος».

Τί είδους άνθρωπος ήταν αυτός πού διέπραξε τό έγκλημα; Ά πό  τώρα οί άνα- 
κριταί είχαν συγκεντρώσει στοιχεία άπό τά όποια προέκυπτε μιά σχεδόν πλήρης 
εικόνα τού παρελθόντος τού κρατουμένου. Είχαν ανακαλύψει δτι πριν έλθη στις 
'Ηνιυμένες Πολιτείες, ό Χάουπτμανν είχε βρεθή πολλές φορές έν παρανομία.

Τά πράγματα πήγαιναν πολύ άσχημα δταν τά Χριστούγεννα τού 1918 ό 
Μπροΰνο Ρίτσαρντ Χάουπτμανν γύρισε στο σπίτι του μετά τον πόλεμο. Στη Καμέντς, 
την ίδιαίτερή του πατρίδα, άλλά καί σ’ ολόκληρη τή Γερμανία, ή κατάστασις δέν ήταν 
καλύτερη. Δέν υπήρχε δουλειά καί τό μέλλον διαγράφοταν ζοφερό. Ό  Ρίτσαρντ 
ήταν τότε μόνο 19 ετών, αλλά επί δύο έτη ήταν πολυβολητής καί σπουδαίο μέλος 
τής αριστοκρατικής στρατιωτικής τάξεως. Τώρα διεπίστωνε δτι δέν είναι πλέον 
σπουδαίος καί άποφάσισε νά πάρη την τύχη του στά χέρια του.

Τό Μάρτιο τού 1919 διέπραξε τέσσερες ληστείες. Στη πρώτη χρησιμοποίησε 
μιά σκάλα γιά νά σκαρφαλώση στο παράθυρο τού δευτέρου ορόφου τής κατοικίας τού 
δημάρχου. Αργότερα, αύτός καί ένας συνένοχός του, έλήστευσαν δύο γυναίκες, οί 
όποιες έσπρωχναν δύο παιδικά άμαξάκια, μέσα στά όποια εΐχον τρόφιμα πού είχαν 
προμηθευθή μέ τό δελτίον.

Γιά τά εγκλήματα αύτά ό Χάουπτμανν συνελήφθηκε καί καταδικάσθηκε σέ 4 
έτών φυλάκισι. Τό 1923 τού δόθηκε χάρις, καί παρά την εντροπή, ή χήρα μητέρά 
του τον υποδέχθηκε στο σπίτι. Άλλά τον ’Ιούνιο συνελήφθηκε πάλι γιατί προσπα
θούσε νά πουλήση κλεμμένα άντικείμενα.

Δύο ημέρες άργότερα δραπέτευσε καί άναχώρησε άπό τή Καμέντς, Τήν άλλη 
μέρα τό πρωί οί άστυνομικοί βρήκαν τή στολή τού καταδίκου τού Χάουπτμανν μέσα 
σ’ ένα καλοφτειαγμένο δέμα στη πόρτα τών φυλακών. Πάνω σ’ αύτή ήταν καρφι
τσωμένη μιά σημείωσις ή οποία έγραφε : «Τις καλύτερές μου ευχές στην άστυ- 
νομία».

Περί τά τέλη τού ίδιου μηνός ό Χάουπτμανν επιβιβάσθηκε κρυφά στο. ύπερω-
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κεάνειο «Γεώργιος Ούάσιγκτων», στο 'Αμβούργο, πού άναχωροΰσε για τή Νέα 
'ΐόρκη  και κρύφθηκε στα άμπάρια. 'Ένας ναύτης όμως τον άνακάλυψε λίγες μέρες 
πριν το πλοίο φτάση στή Νέα 'Τόρκη καί ύπό- την έπίβλεψι τοϋ πλοιάρχου μετα
φέρθηκε πάλι πίσω στή Γερμανία. ’Αλλά πριν το πλοίο άποπλεύση άπο το Α μ 
βούργο, ό Χάουπτμανν ύποσχέθηκε στον πλοίαρχο δτι γρήγορα θά ταξίδευε πάλι 
μαζί του.

'Ένα μήνα άργότερα άνακαλύφθηκε πάλι πάνω στο ύπερωκεάνειο «Γεώργιος 
Ούάσιγκτων» πριν το πλοϊον άπομακρυνθή άπο τήν προκυμαία. Ό  Χάουπτμανν 
άπέφυγε τη σύλληψί του γιατί πήδησε στή θάλασσα καί κολυμβώντας έ'φθασε καί 
κρύφθηκε κάτω άπο τήν προκυμαία μέχρις δτου το πλοίο έγκατέλειψε τον λιμένα. 
Δέν παραιτήθηκε δμως άπο τήν προσπάθειά του καί μιά τρίτη απόπειρα έστέφθηκε 
άπο επιτυχία. Το Νοέμβριο τοΰ 1923, μεταμφιεσμένος καί επιδεικνύοντας ένα κλεμ
μένο δελτίο άποβιβάσεως, ό Ρίτσαρντ Χάουπτμανν κατέβηκε τήν κλίμακα τοΰ πλοίου 
καί βρέθηκε θριαμβευτικά στήν παραλία της Νέας 'ΐόρκης.

'Ο Χάουπτμανν έξελίχθηκε γρήγορα στον κόσμο τής Νέας Ύόρκης καί άπο 
«πιατάς» σέ λίγους μήνες άνέλαβε ξυλουργικές εργασίες. Εργάτες καί τεχνίτες 
ήταν περιζήτητοι καί σέ λίγο κέρδιζε 50 δολλάρια τήν έβδομάδα. Τότε, τήν άνοιξι 
τοϋ 1924, γνώρισε τήν Ά ννα, μιά κοπέλλα άπο τή Γερμανία πού είχε έρθει στήν 
’Αμερική καί, έργαζόταν σκληρά, μερικούς μήνες πριν άπ’ αυτόν. Το φθινόπωρο 
παντρεύθηκαν.

Κατά τά επόμενα έτη οί Χάουπτμανν εύημέρισαν. Οί συνήθειές τους ήταν 
απλές καί δταν έγκαταστάθηκαν στή Μπρόγξ, (δπου ή ’Άννα έργαζόταν ώς σερβι
τόρος), βρήκαν δτι μπορούσαν νά ζήσουν μόνο μέ τις άποδοχές τους. 'Ο  Ρίτσαρντ 
τώρα κέρδιζε περισσότερα άπο 90 δολλάρια τήν έβδομάδα καί έτσι οί οικονομίες 
τους αύξήθηκαν.

Αλλά μετά το 1931 ό οργασμός των οικοδομών σταμάτησε. Οί ξυλουργοί 
δύσκολα ευρισκαν έργασία καί ή άνεργία συνεχίσθηκε καί τό επόμενο έτος. Ξαφνικά 
τον Απρίλιο τοϋ 1932, ό Χάουπτμανν έκανε μιά δραματική άναγγελία στή γυναίκα 
του : Θά άλλαζε έπάγγελμα γιά πάντα, γιατί είχε σκεφθή ένα σίγουρο τρόπον νά 
κερδίζη χρήματα μέ το έμπόριο.

Τούς έπόμενους μήνες, προς μεγάλη χαρά καί έκπληξι τής Άννας, φαινόταν 
δτι ή πρόγνωσις τοΰ Χάουπτμανν έπαλήθευε. Μπορούσαν τώρα νά ζοΰν μέ πολυτέλεια 
καί το διαμέρισμά τους γέμισε μέ καινούργια έπιπλα. Είχαν μάλιστα άρκετά άκόμα 
χρήματα, ώστε νά στείλη ό Ρίτσαρντ τήν Ά ννα ένα ταξίδι στή Γερμανία. Φυσικά ό 
ίδιος ό Χάουπτμανν δέν μπορούσε νά πάη μαζί της, γιατί κατεζητεϊτο άκόμα στή 
Καμέντς, άλλά ή Ά ννα  τοΰ ύποσχέθηκε δτι θά έπισκεπτόταν τή μητέρα του καί θά 
έπληροφορεϊτο έάν ήταν δυνατόν νά παραγραφοΰν τά άδικήματα τού Χάουπτμανν.

"Οταν ή Ά ννα έπέστρεψε άπο τήν Εύρώπη κατά τό τέλος τού 1932, τοϋ έφερε 
καλά νέα. Έ νας δικηγόρος τής Καμέντς τήν πληροφόρησε δτι τά άδικήματα τοΰ Ρ ί
τσαρντ θά παραγράφονταν σ’ ένα χρόνο, οπότε θά μποροΰσε άφοβα νά έπισκεφθή 
τή μητέρα του.

Τό έπόμενο έτος οί Χάουπτμανν άπέκτησαν ένα άγοράκι, πού τό φώναζαν 
Μπούμπι. ΤΗταν ένα άρτιο παιδάκι, ξανθό μέ γαλανά μάτια. 'Η  μητέρα τοΰ Χάουπ
τμανν άπο τή Γερμανία, τοΰ έγραφε καί τον παρακαλοΰσε συνεχώς νά τό φέρη στή 
Καμέντς. Σέ λίγο θά έκλεινε τά εβδομήντα χρόνια της καί νοσταλγούσε νά ίδή τον 
έγγονό της. Τό καλοκαίρι τοΰ 1934 ό Ρίτσαρντ τής έγραψε νά τούς περιμένη τά Χρι
στούγεννα.

’Αλλά τό ταξίδι αύτό δέν έπρόκειτο νά πραγματοποιηθή. Γιατί μερικές εβδο
μάδες άργότερα συνελήφθηκε μέ τήν κατηγορία τής άπαγωγής μετά δολοφονίας.
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Οί προσδοκίες τοΰ Χάουπτμανν περί άθωώσεώς του ήταν άμυδρές, σέ πολλούς 
δμως παρατηρητάς φαινόταν δτι ή ύπεράσπισις μπορούσε να έχη έλπίδες.

'Ο "Εντουαρντ Ρεϊλύ, ένας άπό τούς σκληροτέρους, πανουργοτέρους καί πλέον 
επιτυχείς δικηγόρους ύπερασπίσεως, δέχθηκε να άντιπροσωπεύση τον Χάουπτμανν, 
δταν μιά έφημερίδα τής Νέας 'ΐόρκης προσφέρθηκε να τοϋ καταβάλη ένα μέρος τής 
άμοιβής του για νά έ'χη την άποκλειστικότητα τής δημοσιεύσεως τής ιστορίας των 
Χάουπτμανν. Ά πό  την πρώτη στιγμή ό Έ ν τ  Ρεϊλύ, έξέφρασε την άκράδαντη πίστι 
του δτι ό πελάτης του ήταν άθώος.

Ψηλός, κοιλαράς, μέ κόκκινο πάντοτε πρόσωπο, ό Ρεϊλύ πίστευε δτι τό ντύ
σιμο δίνει τήν έντύπωσι εύημερίας. Ή  φωνή του ήταν καταπληκτική. Μπορούσε 
νά φωνασκή καί νά ωρύεται, νά μίλα μέ άπέριττη εύγένεια ή νά βρυχάται μέ οργή. 
Συχνά δταν ό Ρεϊλύ έβγαινε άπό τό δικαστήριο ένα πλήθος άπό θαυμαστάς του τον 
περίμενε έξω. ΤΗταν στο 52ον έτος τής ήλικίας του. Είχε ύπερασπίσει ένα μεγάλο 
άριθμό πελατών, σχεδόν δλο γιά ύποθέσεις φόνων καί είχε στο ένεργητικό του ένα 
έκπληκτικό άριθμό άθωώσεων.

Έ ν  τούτοις, στην προκειμένη περίπτωσι ό Ρεϊλύ καί οί βοηθοί του δέν ήταν 
άπολύτως ικανοποιημένοι μέ τη στάσι τού πελάτου τους. Ό  Χάουπτμανν ήταν κλει
σμένος στον εαυτό του. Ή  έμμονή του καί ή ψυχρή υπεροψία του ήταν έκνευρι- 
στική. ’Απέφευγε συνεχώς νά άπαντα σέ μερικές άπό τις βασικές ερωτήσεις πού τού 
υπέβαλαν οί δικηγόροι του. Στις διάφορες έπικοινωνίες μαζί τους έπέμενε σταθερά 
δτι δέν ήταν ένοχος.

Παρ’ δλα αυτά, ό Ρεϊλύ έβλεπε δτι ύπήρχαν πολλά ύπέρ τοϋ Χάουπτμανν στήν 
ύπόθεσι. Τό εγκληματικό παρελθόν του στη Γερμανία, μπορούσε νά τό άποδώση 
στήν άνώμαλη κατάστασι τών ετών έκείνων καί στον πόλεμο καί στο δτι τότε ό 
Χάουπτμανν ήταν άκόμα παιδί, στη φτώχεια τής πατρίδος του, στήν άπειλή τής πείνας 
πού έμάστιζε τη χώρα. Τό γεγονός δτι κατά τήν διάρκεια τών 11 έτών πού ήταν στήν 
’Αμερική δέν είχε ύποπέσει σέ σοβαρή παράβασι, δέν ήταν ύπέρ τοΰ κατηγορου
μένου; Δέν ήταν έτοιμοι οί γνωστοί του νά άποδείξουν δτι ήταν ένας καλός σύζυγος 
καί πατέρας, ένας καλός γείτονας, ένας σοβαρός καί εύσυνείδητος πολίτης; Αυτός 
ένοχος άπαγωγής καί δολοφονίας ένός παιδιού;

Βεβαίως τά στοιχεία τής κατηγορίας ήταν διάφορα καί συντριπτικά—άλλά 
ήταν ώς επί τό πλεϊστον τυχαία καί μπορούσε νά καταρριφθοΰν. Καί εάν μπορούσε 
νά άποδειχθή, δπως είχε δηλώσει ό Χάουπτμανν, δτι ό ’Ισίδωρος Φις τοΰ είχε δώσει 
τά χρήματα τών λύτρων, τότε τό βάρος τής μαρτυρίας θά έγερνε τήν πλάστιγγα ύπέρ 
τής ύπερασπίσεως.

Ό  Ρεϊλύ επιβεβαίωσε έκ τών προτέρων τήν επιτυχίαν του, προ τής ένάρξεως 
τής δίκης.

Ή  δίκη τού Ρίτσαρντ Χάουπτμανν κράτησε 32 ημέρες, άλλά μερικά άπό τα 
πλέον δραματικά γεγονότα της διεδραματίσθηκαν κατά τις πρώτες λίγες ώρες.

Ή  αίθουσα τού δικαστηρίου ήταν άσφυκτικά γεμάτη καί δταν ό είσαγγελεύς 
Βιλέντς σηκώθηκε νά κηρύξη τήν έναρξι, κάπου 500 έτομα ήταν στοιβαγμένα στά 
καθίσματα καί άλλοι είχαν κατακλύσει τούς διαδρόμους, τάς εισόδους καί τά περβάζια 
τών παραθύρων.Ό Χάουπτμανν καθόταν πίσω άπό τήν τράπεζα τής ύπερασπίσεως, 
άνάμεσα σέ δύο άστυνομικούς. Σέ μικρή άπόσταση άπ’ αύτόν, κάθονταν ό Τσάρλς 
καί ή "Αννα Αίντμπεργκ, πού παρακολουθούσαν μέ προσοχή τον Βιλέντς.

Μέ ψυχρή καί καθαρή φωνή, ό νεαρός είσαγγελεύς κηρύσσει τήν έναρξιν τής 
συνεδριάσεως.

«Τήν 1 Μαρτίου 1932, ό Τσάρλς Ώγκάστους Αίντμπεργκ δολοφονήθηκε 
—είπε—καί ό δολοφόνος βρίσκεται ενώπιον τής δικαιοσύνης. Ό  άντιπρόσωπος τής 
πολιτείας θά απόδειξη δτι ό Χάουπτμανν διέπραξε μόνος του τό έγκλημα. Διέρρηξε
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τήν κατοικίαν των Λίντμπεργκ μέ πρόθεσι να κλέψη τό παιδί, και τό έπραξε. Μετά, 
καθώς κατέβαινε άπό το παράθυρο, ή σκάλα έσπασε. Καί έπεσε κάτω μαζί μέ τό 
παιδί. Τό κτύπημα δμως έπροκάλεσε τον άμεσο θάνατο τοϋ παιδιού.

Τό πλήθος κοίταξε τήν ’Άννα πού είχε χαμηλώσει τό κεφάλι της. 'Ο Χάουπ- 
τμανν, έν τούτοις, καθόταν ήσυχος μέ τά χέρια σταυρωμένα.Τα δηκτικά λόγια τού 
εΐσαγγελέως δέν είχαν ταράξει τήν εξωτερική του γαλήνη.

'Ο Βιλέντς έν συνεχεία περιέγραψε τή σκηνή έξω άπό τήν κατοικία τοϋ Λίντ
μπεργκ—τον Χάουπτμανν νά πέτα τή σκάλα, νά άφαιρή τό νυκτικό τού παιδιού καί 
έν συνεχεία νά άνοίγη ένα μικρό λάκκο γιά τό πτώμα στο γειτονικό δάσος. Ε π ι
σπεύδουν τήν άγόρευσί του, ό νεαρός εΐσαγγελεύς άναφέρθηκε στις ώρες, ήμέρες, 
έβδομάδες καί μήνες πού έπακολούθησαν, περιγράφοντας τον μεσάζοντα τού Λίντ
μπεργκ στις διαπραγματεύσεις γιά τήν καταβολή των λύτρων, Δρα Κόντον. Τήν 
παράδοσι των λύτρων. Τό έσκεμμένως παραπλανητικόν σημείωμα πού έλεγε στον 
Λίντμπεργκ πού θά εΰρισκε τό παιδί του. Καί κατέληξε μέ έμφασι :

«Καί ό Λίντυ, πού μπορούσε νά άνακαλύψη τό παιδί του καί εις τό πλέον 
άπομεμακρυσμένο σημείο τής γής, δέν τό εΰρισκε γιατί τό είχε δολοφονήσει ό Χάουπ
τμανν». Μέ χαμηλή καί συγκρατημένη φωνή τελείωσε : «Ζητώ νά τού έπιβληθή 
ή ποινή γιά δολοφονία πρώτου βαθμού».

'Όταν ό Βιλέντς κάθισε κάτω, σηκώθηκε ό Έντουαρντ Ρεϊλύ. Στάθηκε γιά 
μιά στιγμή άμίλητος—ψηλός, άψογος, μέ τό άνθος στο πέτο. Μετά προσπάθησε νά 
άνατρέψη τήν κατηγορία μέ βάσι δτι ό Βιλέντς έξήψε τό πνεύμα τών ένορκων.

Ό  δικαστής Τόμας Τρέντσαρντ, ό γηραιός πρόεδρος τού δικαστηρίου, πού 
ήταν έπί 28 χρόνια στήν έδρα, δέν χρειάστηκε πολύ γιά νά καταλήξη στήν άπόφασι : 
«Οί ισχυρισμοί τής ύπερασπίσεως άπορρίπτονται».

Ό  Βιλέντς ήταν έλεύθερος νά προχωρήση. Ό  πρώτος του μάρτυς, ένας πολι
τικός μηχανικός, έκλήθη στήν έξέδρα καί περιέγραψε τήν κατοικία τών Λίντμπεργκ 
μέ δλες τις λεπτομέρειες. Έ ν συνεχεία ό Βιλέντς κάλεσε τήν Ά ννα Λίντμπεργκ.

"Ενας ψίθυρος άκούσθηκε μέσα στήν αίθουσα καθώς ή Ά ννα ορκιζόταν. Τό 
πλήθος διέκρινε δτι τό πρόσωπό της ήταν ωχρό καί τά δάκτυλά της έκινοΰντο νευρικά. 
’Ήρεμα, ό Βιλέντς τής ζήτησε νά θυμηθή τή νύκτα τής άπαγωγής. Εις ένα σημείο 
περιέγραψε τό μωρό. Είχε ξανθά μαλλιά καί γαλανά μάτια, είπε :

—«Είχαν μποΰκλες τά μαλλιά του;» ρώτησε ό Βιλέντς.
Ή  Ά ννα χαμήλωσε τό κεφάλι της καί έσφιξε τά χέρια. «Μάλιστα είχαν», 

άπάντησε ψιθυριστά.
Έ ν συνεχεία ό Βιλέντς τής έπέδειξε μιά μικρή γκαρνταρόμπα μέ τά ρούχα τοϋ 

παιδιού’ ένα νυκτερινό φόρεμα άπό φανέλλα, ένα μάλλινο πουκάμισο χωρίς μανίκια 
καί μιά πυτζάμα. ' Η Ά ννα τά έξέτασε ένα - ένα καί πιστοποίησε δτι άνήκαν στο 
παιδί της. Πολλοί άπό τό ακροατήριο νόμισαν δτι ή ’Άννα είχε φθάσει σέ σημείο νά 
χάση τήν ψυχραιμία της καί δτι άπό στιγμής εις στιγμή θά ξέσπαζε στά κλάμματα. 
Δέν έκλαψε δμως.

"Οταν ό Βιλέντς τελείωσε τις έρωτήσεις του, ό Ρειλύ σηκώθηκε πάλι. Ή  φωνή 
του ήταν εύγενική. « Ή  ύπεράσπισις θεωρεί δτι λόγω τής συγκινήσεως τής Κας 
Λίντμπεργκ, δέν χρειάζεται νά τής ύποβάλη έρωτήσεις».

Ό  Τσάρλς Λίντμπεργκ, ό έπόμενος μάρτυς, πλησίασε τήν έξέδρα τού μάρ- 
τυρος μέ μεγάλα βήματα. Ή  ψυχραιμία τού νεαρού ήρωος ήταν θαυμάσια καί φαι
νόταν καθαρά άπό τήν διαυγή φωνή του, μέ τήν όποια άπαντοϋσε στις προκαταρκτι
κές έρωτήσεις.

Τήν έπομένη ημέρα τής δίκης, ό Βιλέντς ρώτησε τον Λίντμπεργκ γιά τή νύκτα 
τής παραδόσεως τών λύτρων, όταν αυτός περίμενε στο αυτοκίνητο, σταθμευμένο
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πλησίον τοϋ κοιμητηρίου τοϋ 'Αγίου Ραϋμόνδου, ενώ ό Δρ. Κόντον πήγε νά συ
νάντηση τον άπαγωγέα, ό όποιος αύτοονομαζόταν ((Τζών».

—«’Ακόυσα μια φωνή μέσα από τό νεκροταφείο πού φώναζε τον Δρα Κόντον».
—«Τί λέξεις είπε;» ρώτησε ό Βιλέντς.
«Μέ ξενική προφορά: Έ ,  Δόκτωρ»!
—«Ξανακούσατε άπό τότε τή φωνή αύτή;».
—«Μάλιστα, τήν ξανάκουσα» άπάντησε ό Λίντμπεργκ καί άναφέρθηκε σέ μια 

έπίσκεψι πού είχε κάνει στο γραφείο τής εισαγγελίας τής Μπρόγξ μετά τή σύλληψι 
τοϋ Χάουπτμανν. Είχε μεταβή έκεϊ μεταμφιεσμένος για νά μή τον άναγνωρίση ό 
Χάουπτμανν καί είχε άκούσει τον κρατούμενο νά έπαναλάμβάνη τις λέξεις « Έ , 
Δόκτωρ» πολλές φορές.

—«Ποιανού ήταν ή φωνή αύτή συνταγματάρχα ;».
—«Ή ταν ή φωνή τοϋ Χάουπτμανν» άπάντησε μέ θετικότητα ό Λίντμπεργκ. 

Καί γιά πρώτη φορά μέσα στο δικαστήριο κοίταξε κατάματα τον κατηγορούμενο. 
Μερικοί άκροατές παρατήρησαν ότι τό χλωμό πρόσωπο τοϋ Λίντμπεργκ άρχιζε ν’ 
άνάβη καί νά κοκκινίζη.

"Οταν ήρθε ή ώρα γιά νά τοϋ ύποβάλη ερωτήσεις ή ύπεράσπισις, ό Ρεϊλύ 
ήξερε ότι θά είχε νά αντιμετώπιση όχι μόνον ένα ισχυρό μάρτυρα, άλλά ένα ένδοξο 
καί σεβαστό πρόσωπο. Έ ν τούτοις δέν έδειξε σημεία κλονισμού καί προχώρησε 
προς τήν εξέδρα.

Προσλαμβάνοντας τό προσωπικό τής νέας κατοικίας του, στο Χόουπγουέλ, 
ρώτησε ό Ρεϊλύ τον Λίντμπεργκ, τί έρευνα είχε κάνει γιά το παρελθόν των υπηρε
τών; Ό  Λίντμπεργκ άπάντησε ότι είχε μιλήσει πριν τήν πρόσληψι μέ τον καθένα 
τους έπί μισή ώρα περίπου.

—«Πέραν τούτου δέν κάνατε τίποτε άλλο;».
—«Πέραν τούτου» άπάντησε ό Λίντμπεργκ «δέν κάνω ποτέ τίποτε άλλο».
Συνεχίζοντας ό Ρεϊλύ, περιώρισε τις έρωτήσεις του εις ένα ζωτικό σημείο. 

"Οταν ό Λίντμπεργκ καί ή σύζυγός του κάθονταν στήν τραπεζαρία κατά τή νύκτα τής 
απαγωγής, δέν μποροΰσαν νά ίδοΰν τή σκάλα τών υπηρετών. Δέν ήταν έτσι; Ό  
Λίντμπεργκ άπάντησε, οχι.

’Εάν υπήρχε ένα άπιστος υπηρέτης μέσα στο σπίτι, ύπέθεσεν ό Ρεϊλύ, δέν 
ήταν δυνατόν νά πάρη τό μωρό άπό τή κούνια του καί νά τό παραδώση σέ κάποιο 
στήν αυλή τοϋ γκαράζ, τήν ώρα πού αυτοί έτρωγαν;

—«Ή ταν πράγματι τοΰτο δυνατόν...» συνέχισεν ό Ρεϊλύ. Οί Λίντμπεργκ 
ζοΰσαν μάλλον άπομονωμένοι καί έτσι τό μωρό δέν ήταν συνηθισμένο σέ ξένους, 
άλλά μόνο στούς γονείς του, τούς υπηρέτες καί τήν παραμάννα, Μπέττυ Γκάου, καί 
’ίσως μερικούς άλλους άκόμα; 'Ο Λίντμπεργκ κατένευσε.

Καί τώρα, τή νύκτα εκείνη δέν άκούσθηκε κλάμμα άπό τό δωμάτιο τοϋ παι
διού. Ό  Λίντμπεργκ τό παραδέχθηκε αύτό. "Οταν ή Μπέττυ Γκάου άνήγγειλε τήν 
έξαφάνισι τοϋ παιδιού δέν έδειχνε σημεία υστερισμού; ’Ό χι.

«’Έκλαιγε;» ’Ό χι, δέν πιστεύω νά έκλαιγε.
Ό  Ρεϊλύ κοίταξε ένα - ένα τούς ενόρκους καί άφησε τή σιωπή του νά μιλήση, 

ίσως ισχυρότερα άπό τά λόγια. Έάν ή Μπέττυ Γκάου είχε πάρει τό παιδί άπό τή 
κούνια, άσφαλώς τό βρέφος δέν θά έκλαιγε βέβαια στά χέρια τής παραμάννας του.

Γιά πρώτη φορά ύπεδείχθη ώς ύποπτο καί άλλο άτομο έκτος άπό τον Χάουπ
τμανν. Ή ταν  μιά στρατηγική τοϋ Ρεϊλύ, τήν όποια έπρεπε νά χρησιμοποιήση κατ’ 
έπανάληψι καθ’ όλη τή διάρκεια τής δίκης. Πράγματι λίγα λεπτά άργότερα, έστράφη 
προς τό δεύτερο πρόσωπο πού έπαιζε πρωτεύοντα ρόλο στήν ύπόθεσι τής άπα- 
γωγής: Ό  Δρ. Κόντον είχε γράψει στήν έφημερίδα τής Μπρόγξ «Χόουμ Νιούς» 
προσφερόμενος νά δράση ώς μεσάζων στις διαπραγματεύσεις γιά τά λύτρα. ’Αμέσως 
μετά άπ’ αύτό έλαβε ένα γράμμα πού έφερε τήν ίδια υπογραφή πού έφερε καί τό ση-
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μείωμα των λύτρων. Δεν θά μπορούσε λοιπόν ό εγκέφαλος τού εγκλήματος να έχη 
γράψει ό ίδιος τά σημειώματα καί νά τά άπαντήση ό ίδιος ;

Μέχρι της στιγμής έκείνης ό Λίντμπεργκ δέν είχε χάσει τήν ψυχραιμία του. 
Άλλα τώρα άπάντησε μέ περιφρόνησι στην έρώτησι. «Νομίζω δτι αύτό δέν μπορεί 
νά στηριχθή πουθενά».

’Αλλά ό Ρεϊλύ δέν άποθαρρύνθηκε. Δέν ήταν άλήθεια, συνέχισε, δτι σέ δλα τά 
σπουδαία σημεία μετά ό Κόντον είχε ένεργήσει μόνος του; Παραδείγματος χάριν 
τη νύκτα πού παραδόθηκαν τά λύτρα δέν είχε πάει ό Δρ. Κόντον μόνος του στο κοι
μητήριο τού Αγίου Ραϋμόνδου καί συνωμίλησε μέ κάποιον; Μετά γύρισε πίσω, πήρε 
τις 50.000 δολλάρια καί άπομακρύνθηκε πάλι μόνος;

—«Μάλιστα. Πήγε μόνος του». Είπε ό Λίντμπεργκ.
Καί μετά γύρισε χωρίς τά χρήματα άλλά μέ μιά καινούργια σημείωσι. Τό 

κόκκινο πρόσωπο τού Ρεϊλύ εξέφραζε προς τούς ενόρκους πόσο άνόητο ήταν αύτό.
Πριν νά τελειώση τις έρωτήσεις του, ό Ρεϊλύ άνέπτυξε τήν τεχνική του γιά νά 

έπιρρίψη ύποψίες καί σ’ άλλα άτομα τής ύποθέσεως, έλαφρώνοντας έτσι τον Χάουπ- 
τμανν. Σκέφθηκε τον Χένρυ Ρέντ Τζών, τό φίλο τής Μπέττυ Γκάου, ό όποιος τής 
είχε τηλεφωνήσει τη νύκτα τής άπαγωγής. 'Ο Ρεϊλύ έτόνισε δτι, αυτός τώρα έλειπε 
εις τό εξωτερικό.

—«Ξέρετε άν έχη γίνει καμμιά ενέργεια έκ μέρους τής πολιτείας γιά νά γυ- 
ρίση πίσω ό Τζών; » ρώτησε.

—« Ά π ’ δσα γνωρίζω τέτοια ένέργεια δέν έγινε» άπάντησε ό Λίντμπεργκ.
'Ο Ρεϊλύ δήλωσε τώρα μεγαλοπρεπώς δτι τελείωσε. Θά τοϋ έδίδετο ή ευκαι

ρία νά ρωτήση περισσότερα γιά τον Ρέντ Τζόνσον, όταν θά έξεταζόταν ή Μπέττυ 
Γκάου.

Τή Δευτέρα 7 ’Ιανουάριου, τη δευτέρα εβδομάδα τής δίκης, εξετάσθηκε ή 
Μπέττυ Γκάου. Οί άπότομες ερωτήσεις τοϋ Ρεϊλύ τήν έρέθισαν άρκετά, άλλά δέν 
τά έχασε μπροστά στο άκροατήριο. ’Απαντούσε ήρεμα στις έρωτήσεις τοϋ Βιλέντς 
σχετικώς μέ τά γεγονότα πού προηγήθησαν τοϋ εγκλήματος, περιγράφουσα τή ρου
τίνα των άσχολιών της, πώς ετοίμασε τό παιδί γιά ύπνο, βάζοντάς το στή κούνια 
του, καί παραμένοντας στο δωμάτιο μέχρι τις οκτώ περίπου, οπότε τό παιδί άπο- 
κοιμήθηκε.

Μετά δείπνησε μέ τούς υπηρέτες τοϋ σπιτιού καί συζήτησε μαζί τους μέχρι 
τις δέκα, οπότε άνέβηκε πάλι έπάνω στο δωμάτιο τοϋ παιδιοΰ. "Οπως συνήθιζε, 
δέν άναψε τό φως γιά νά μή τυχόν άνησυχήση τό παιδί.

—«Πήγα στήν κούνια καί έσκυψα μέ τά χέρια μου πάνω στά κάγκελα».
Ή  φωνή της κόμπιαζε τώρα. Σταμάτησε.
—«Καί άνεκάλυψα δτι δέν άκουγα τήν άναπνοή τοϋ παιδιοΰ. Γονάτισα κάτω, 

ψαχούλεψα δλη τή κούνια καί διεπίστωσα δτι έλειπε... ».
Ταλαντεύθηκε πάλι, κάθισε κάτω καί ξέσπασε σέ κλάμμα. Δέν άκουγόταν 

άλλος θόρυβος μέσα στήν αίθουσα. Μετά άφοΰ συνήλθε, συνέχισε τήν κατάθεσί της 
χωρίς νά τής κάμη νύξι ξανά τό σημείο αύτό δ Βιλέντς.

Στις έρωτήσεις τής ύπερασπίσεως, ό Ρεϊλύ έπέμενε στήν ήμέρα τής διαπρά- 
ξεως τοϋ έγκλήματος. Τήν Τρίτη. Συνήθως οί Λίντμπεργκ περνούσαν μόνο τά Σαβ
βατοκύριακα στή Χόουπγουέλ. "Ολες τις άλλες ήμέρες τής έβδομάδος έμεναν κοντά 
στή μητέρα τής Άννας, Κα Ντοάϊτ Μόρροου, στήν ’Έγκλεγουντ. Άλλά τό Σαββα
τοκύριακο προ τοϋ έγκλήματος, τό παιδί των Λίντμπεργκ κρυολόγησε καί τή Δευ
τέρα ή Κα Λίντμπεργκ τηλεφώνησε στή Μπέττυ, ή οποία είχε μείνει στο σπίτι τής 
Μόρροου, δτι είχαν άποφασίσει νά μείνουν στή Χόουπγουέλ. Τήν Τρίτη τήν ξανατη- 
λεφώνησε πάλι καί τής ζήτησε νά έρθη κι’ αύτή στή Χόουπγουέλ. "Οταν πήρε τό 
τηλεφώνημα τή Δευτέρα, ρώτησε ό Ρεϊλύ, είπε ή Μπέττυ στον Χένρυ Τζόνσον δτι 
τό μωρό καί οί Λίντμπεργκ θά έμεναν στή Χόουπγουέλ; (Συνεχίζεται)
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ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΛΥΨΙΝ ΚΑΙ ΣΥΛΑΗΨΙΝ ΤΟΥ ΔΡΑΣΤΟΥ -
’Από τό Αμερικανικόν Περιοδικόν

------------------------------«Official Detective», κατά μετάφρασιν-------------------------------
Άστυφύλακος κ. Α Ν . ΒΟΓΙΑΤΖΗ

«'Η  νέα μέ τά κόκκινα» έμοιαζε σά σπασμένη κούκλα καθώς ήταν ξαπλωμένη 
κάτω άπό τον ίσκιο της βαλαναδιάς, πού ήταν δίπλα στο δρόμο, ένα μίλι βορείως της 
Σαμόλ, στην περιοχή Άλαμήντα τής Καλλιφορνίας. Τά ξανθά μαλλιά της ήταν 
ξέπλεκα πάνω στο πράσινο γρασίδι. Φορούσε ένα κόκκινο πανταλόνι, κόκκινη μπλού
ζα καί μιά κόκκινη έσάρπα ήταν τυλιγμένη γύρω στο λαιμό της.

’Αλλά «ή νέα μέ τά κόκκινα» δέ κοιμόταν. Την είχε ίδή ξαφνικά ό Θώρμαν 
Κώντιλ, ένας εργάτης οικοδομών άπό τη Πλέζαντον, ό όποιος έτρεξε καί σταμάτησε 
ένα περιπολικό άστυνομικό αύτοκίνητο. ’Ηταν Πέμπτη πρωί, 12 ’Ιουλίου 1961.

—«Κάτω άπό έκεϊνο τό δέντρο βρίσκεται μιά νεκρή γυναίκα» είπε ό Κώντιλ 
στον αστυνόμο Έντουαρντ Τζέλικ, πού ήταν μέσα στο αύτοκίνητο καί πήγαινε προς 
τήν Κόντκορντ. Ό  Κώντιλ τού εξήγησε ότι είχεν άδειάσει τό ψυγείο τού αύτοκινή- 
του του καί είχε σταματήσει νά βάλη νερό, οπότε άντελήφθη τή νεκρή κοπέλλα.

'Ο Τζέλικ βεβαιώθηκε κι’ αυτός ότι ή άδύνατη νεαρή γυναίκα πού ήταν ξα
πλωμένη κάτω άπό τό δέντρο ήταν νεκρή. Άνέφερε τό γεγονός στο άρχηγεΐο μέ 
τον άσύρματο καί ζήτησε όπως ό άστυνόμος της ’Ώκλαντ έπιληφθή.

Σέ λίγο δ άστυνόμος Φράνκ Μάντιγκαν, δ ύπαστυνόμος Λάρρυ Βάλντ καί ό 
άστυφύλαξ Γουώλτερ Γκόρντο έφθασαν επί τόπου.

—»Ποΰ φαντάζεσθε νά οφείλεται δ θάνατος ;» ρώτησε δ Βάλντ καθώς κοί
ταζε τήν άδύνατη γυναίκα. Δέν φαινόντουσαν τραύματα άπό σφαίρες ή μαχαίρι καί μιά 
κόκκινη έσάρπα ήταν τυλιγμένη χαλαρά γύρω άπό τό λαιμό της, ή δποία άποκλείο- 
ταν νά είχε χρησιμοποιηθή ώς βρόχος.

—«Δέν ξέρω» είπε ό Μάντιγκαν. «’Αλλά όπως φαίνεται δέν τή σκότωσαν 
έδώ». Τό γρασίδι γύρω άπό τό πτώμα δέν ήταν πατημένο καί δέν υπήρχαν ίχνη 
πού νά μαρτυρούσαν οτι είχε προηγηθή βία καί πάλη. 'Ο δολοφόνος τήν είχε άπο- 
θέσει εκεί μαλακά πάνω στά χόρτα κάτω άπό τό δέντρο.

Οί άστυνομικοί, περίμεναν σωπηλοί τήν άφιξι τού έγκληματολογικοΰ συνερ
γείου καί τήν ιατροδικαστική υπηρεσία. ΤΗταν ένα άπομακρυσμένο σημείο τού 
δρόμου καί δέν υπήρχαν πλησίον κάτοικοι άπό τούς όποιους μπορούσαν νά πάρουν 
πληροφορίες. Έ ν  τώ μεταξύ δ Μάντιγκαν τηλεγράφησε στο άρχηγεΐο δίδοντας τά 
χαρακτηριστικά τής νεκρής γυναίκας καί ρώτησε αν είχεν άναφερθή στήν άστυνομία 
ή έξαφάνισις άτόμου μέ παρεμφερή χαρακτηριστικά. Ζήτησε επίσης όπως ή περιγρα
φή μεταδοθή μέ τά τηλέτυπα προς όλες τις ’Αστυνομικές 'Τπηρεσίες τής Καλλιφορ- 
νίας.

—«Είναι μικρή καί ώραία» είπε δ Μάντιγκαν. «Δέν ζυγίζει περισσότερο άπό 
45 κιλά καί είναι ντυμένη στά κόκκινα. ’Ακόμα καί τά ξανθά μαλλιά της μοιάζουν 
νά έχουν μιά κόκκινη άπόχρωσι».

'Η  ιατροδικαστική υπηρεσία άποφάνθηκε ότι ό θάνατος προήλθε μόλις προ 
ολίγου χρόνου καί κατά πάσαν πιθανότητα έκεϊνο τό πρωινό ή τήν περασμένη νύκτα. 
Μιά λεπτομερής έξέτασις άπόδειξε ότι τό κρανίο της ήταν σπασμένο άπό κτύπημα 
μέ βαρύ άντικείμενο.

Τό άρχηγεΐο άπάντησε ότι δέν είχεν άναφερθή έξαφάνισις γυναίκας.
—« Ή  άπουσία ένός κοριτσιού έπρεπε νά έχη γίνει άμέσως άντιληπτή» είπεν
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ό Μάντιγκαν. «Έκτος έάν είναι, καμμιά παντρεμένη πού μάλωσε μέ τον άντρα της. 
Δέν βλέπω δμως καμμιά βέρα καί δεν υπάρχουν σημάδια δτι φορούσε βέρα. Νομίζω 
δτι θά μάθουμε ποιά είναι άμέσως μόλις δημοσιευθή ή πληροφορία γιά την άνεύρεση 
τού πτώματος».

Οί δημοσιογράφοι τήν άπεκάλεσαν «Τδ κορίτσι μέ τά κόκκινα». Μέσα σέ μιά 
ώρα ή είδησις άναμεταδίδοταν άπό τούς ραδιοσταθμούς καί τήν τηλεόρασι καί οί 
έφημερίδες δημοσίευσαν τήν ιστορία μέ μεγάλους τίτλους.

Οί ύπάλληλοι τής Έγκληματολογικής 'Υπηρεσίας βρήκαν άρκετά ίχνη έλα- 
στικών αυτοκινήτου κατά μήκος τού ρείθρου τού δρόμου καί ένα άπ’ αύτά πρέπει νά 
είχε γίνει άπό το αύτοκίνητο τού δολοφόνου. ’Άλλα σημάδια ή πειστήρια δέν βρέ
θηκαν.

Χωρίς νά βρεθούν άλλα στοιχεία στον τόπο άνευρέσεως τού πτώματος, οί 
άστυνομικοί άκολούθησαν τήν ιατροδικαστική υπηρεσία μέ το πτώμα στο νεκρο
τομείο. ’Εκεί περίμεναν τό γιατρό—παθολόγο Άλλαν Μακνή νά κάνη νεκροψία 
καί ν’ άποφανθή γιά τήν αιτία τού θανάτου. Ό  γιατρός Μακνή άποφάνθηκε άμέσως 
δτι ή νέα είχε στραγγαλισθή καί είχε κτυπηθή. «Θά χρειασθή λίγη ώρα γιά νά 
διαπιστώσω άν ή αιτίά τού θανάτου ήταν ό στραγγαλισμός ή τό κτύπημα. Τό κρα
νίο της είναι άνοιγμένο στο επάνω μέρος».

—«’Αλλά πού είναι τά αίματα ;» ρώτησε ό Μάντιγκαν.
—«Δέν υπάρχει αμφιβολία δτι τό πτώμα έχει πλυθή» ειπεν ό γιατρός.
’Ενώ οί άστυνομικοί σκεπτόντουσαν τήν άσυνήθη αύτή διαπίστωσι, ό γιατρός 

έτόνισε δτι καί στά ρούχα τού θύματος δέν υπήρχαν κηλΐδες αίματος, παρ’ δλον 
δτι ή διάνοιξις τού κρανίου έπρεπε νά έχη βάψει μέ τό αίμα τά μαλλιά καί τά ρούχα.

Έπιπροσθέτως έτόνισεν ό γιατρός δτι τό θύμα φορούσε μόνο μιά κόκκινη 
μπλούζα, ένα πανταλόνι καί τήν εσάρπα. Έσώρρουχα καί κάλτσες δέν φορούσε. 
«’Αμφιβάλλω έάν κυκλοφορούσε έξω έτσι ντυμένη» ειπεν ό γιατρός. «Καί είμαι 
βέβαιος δτι τά μαλλιά της έχουν πλυθή».

—«Τή σκότωσαν, τήν έπλυναν καί τήν έντυσαν!», είπε ό Μάντιγκαν συγχυ
σμένος. «Τί σκοπό είχαν δλα αύτά ; Καί γιατί νά τήν άφήσουν έκεϊ κάτω άπό τό 
δέντρο, δίπλα στο δρόμο, δπου ήταν βέβαιοι δτι θά τήν εΰρισκαν σέ λίγο ;».

Δέν ύπήρχε άμεση άπάντησι στήν έρώτησι. 'Ο Βάλντ σκέφθηκε δτι γιά νά 
πλυθή τό πτώμα, αύτό σημαίνει δτι ό δράστης ήταν κοντά σέ νερό. Καί αύτό σημαίνει 
δτι τή σκότωσε μέσα σέ σπίτι ή διαμέρισμα.

—«Καί έπρεπε νά έχη άλλα ρούχα νά τής φορέση, έκτος έάν τή σκότωσε κατά 
τήν ώρα πού αύτή ήταν γυμνή» πρόσθεσε ό Γκόρντον.

'Ο Δόκτωρ Μακνή προσέθεσε κι’ άλλο έκπληκτικό στοιχείο. 'Η  πούδρα καί 
τό κραγιόν στά χείλη έπρεπε νά έχουν τοποθετηθή μετά τό φόνο καί μετά τό πλύσιμο 
τού πτώματος. «'Όπως βλέπετε τό κραγιόν δέν είναι ούτε εύκολη δουλειά άλλά 
ούτε καί δύσκολη».

Καθώς ό Μάντιγκαν μελετούσε τά χαρακτηριστικά τής νέας, έάν πράγματι τό 
φτειασίδι είχε γίνει μετά τό θάνατο, ρώτησε : «Μήπως ύποθέτεις δτι ό δολοφόνος 
είναι γυναίκα ; Θέλω νά πώ δτι τό πλύσιμο τού πτώματος καί τό βάψιμο τών χει- 
λιών καί μετά ή έγκατάλειψι κάτω άπό τό δέντρο, μοιάζει μέ έργο πού μπορούσε 
νά τό κάμη μιά γυναίκα».

*0 Βάλντ είχεν άντίθετη γνώμη. «Μπορεί ό φονιάς νά τής κατάφερε τό θα
νάσιμο κτύπημα σέ χώρο δπου δέν ήθελε ν’ άφήση τό πτώμα. Γιά νά τή βγάλη 
έξω άπό τό σπίτι ή τό διαμέρισμα, έπρεπε νά τήν κάνη νά φαίνεται δτι ήταν ζωντα
νή άκόμα. Γ ι’ αύτό μπορεί νά τήν έπλυνε, τήν έντυσε, τής έβαψε τά χείλη καί άνε- 
χώρησε μέ τό αύτοκίνητο του, μέσα στο όποιο τήν τοποθέτησε δίπλα του ώς έπιβά- 
τιδα».

—’Αλλά γιατί τή σκότωσε Καί ποιά είναι αύτή ή γυναίκα μέ τά κόκκινα;».
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—«Αυτό έδώ ίσως νά.μάς βοηθήση λίγο» είπεν 6 γιατρός. «Στο λαιμό της 
υπάρχουν διάφορες επουλωμένες πληγές, πιθανώς προερχόμενες άπό έγχειρήσεις 
πού ειχεν όποστή κατά διάφορα χρονικά διαστήματα. Φορούσε την εσάρπα γιά νά 
τις καλύπτη. Κατά πάσαν πιθανότητα λόγω των εγχειρήσεων αυτών θά μιλούσε 
βραχνά».

«Τότε έάν είναι άπό τά μέρη αυτά έδώ πρέπει νά είναι περασμένη στά βιβλία 
κάποιου νοσοκομείου. Πόσος καιρός λέτε νά πέρασε άπό τήν τελευταία έγχείρησι ; 
είπε ό Μάντιγκαν.

—«'Έξη μήνες ή λίγο περισσότερο».
—«Θά έρωτήσουμε όλα τά νοσοκομεία τής περιφέρειας μας. Ποιά υποθέτετε 

νά ήταν ή αιτία τών έγχειρήσεων ;»
—«Κατά πάσαν πιθανότητα καρκίνος».
—«Μέ τήν περιγραφή τών χαρακτηριστικών της καί μέ τά στοιχεία πού τυ

χόν θά μάς δώση τό νοσοκομείο, δέν θά είναι δύσκολο νά έξακριβώσουμε τήν ταυ
τότητά της έάν είναι άπό τήν περιφέρειά μας».

Τά πρόσθετα στοιχεία σχετικώς μέ τό θύμα δόθηκαν στά τηλέτυπα. 'Ο  Μάν- 
τιγκαν έπίσης έδωσε τά στοιχεία στούς δημοσιογράφους έλπίζοντας δτι θά βρισκό
ταν κάποιος πού θά θυμόταν τή νέα. Διάφοροι άλλοι ύπάλληλοι έστάλησαν γιά τό 
σχετικό έλεγχο στά νοσοκομεία τής ’Ώκλαντ καί τού 'Αγίου Φραγκίσκου.

Μέχρι τό άπόγευμα δέν είχαν κανένα νέο στοιχείο περί τής ταυτότητος τού 
θύματος. ’Ή λπιζαν τώρα στην άποκάλυψί της άπό τά βιβλία τών νοσοκομείων.

'Ο Δρ. Μακνή πληροφόρησε τούς άστυνομικούς δτι ή νέα είχε πεθάνει ένεκα 
τού τραύματος τού κρανίου. Είχε κτυπηθή μέ ένα σκληρό άντικείμενο. «'Υπάρχουν 
σημάδια στραγγαλισμού καί μωλωπισμού. Έκτος έάν κάνω λάθος, τήν κτύπησε τή 
στιγμή πού ήταν γυμνή».

—«Πώς τό συμπεραίνετε αύτό ;».
'Ο Δρ. Μακνή εΐπεν δτι ύπήρχαν διάφορες γρατσουνιές καί άμυχές στο σώμα, 

αί όποιες δέν μπορούσαν νά γίνουν έάν ή νέα ήταν ντυμένη. Αύτό έξηγεΐ τό γιατί 
δέν υπάρχουν κηλΐδες αίματος στά ρούχα».

—«’Απ’ αύτό δέν βγαίνει τίποτε» είπε ό Μάντιγκαν. «Τουλάχιστο μέχρις 
δτου μπορέσουμε ν’ άνακαλύψουμε ποιά είναι».

Μερικές ώρες άργότερα ό Μάντιγκαν πήρε μιά κλήσι άπό τήν άστυνομία τής 
Σάν Τζόουζ, 56 μίλια νοτίως άπό τό σημείο δπου βρέθηκε ή νεκρή γυναίκα. «Νο
μίζω δτι άνακαλύψαμε ποιο είναι τό θύμα» τού άνέφεραν. «Τώρα μόλις\μάς κάλεσε 
μιά γυναίκα πού πιστεύει δτι είναι άδελφή της. Οί πληγές άπό τις έγχειρήσεις στο 
λαιμό έπιβεβαιώνουν τήν ταυτότητα».

'Ο άστυνομικός τής Σάν Τζόουζ είπεν δτι έπιστεύετο δτι τό θύμα ήταν ή 
Κυρία Τζόϋς Λοβέττ. Είχε προσβληθή άπό καρκίνο σέ ήλικία πέντε έτών καί είχε 
κάνει έξη έγχειρήσεις στο λαιμό της μέσα σέ έννέα χρόνια.

—»Ειναι διαζευγμένη. Παντεύθηκε μικρή σέ ήλικία 15 έτών. 'Η  συμβίωσις 
διήρκεσε μόνο μερικούς μήνες. 'Η  άδελφή της μάς δήλωσε δτι έχει κάμποσα χρόνια 
νά ΐδή τό σύζυγο τού θύματος. Θά ψάξουμε νά τον βρούμε, άλλά δέν νομίζουμε δτι 
θά είναι αυτός μπλεγμένος στη δολοφονία».

—«Τί άλλες πληροφορίες έχετε συγκεντρώσει ;».
—«'Η  νέα είχεν άπελπισθή λόγω τού κλονισμού τής υγείας της καί περνούσε 

πολλές ώρες στά γύρω μπάρ. Ή  τελευταία φορά πού τήν είδαν οί συγγενείς της 
ήταν στο σπίτι τής άδελφής της, τή Δευτέρα τό βράδυ».

Τή Δευτέρα τό βράδυ έφυγε άπό τό σπίτι, δλη τήν ήμέρα τής Τρίτης καί τήν 
νύκτα έπίσης ήταν άγνωστο πού βρισκόταν. Καί ό γιατρός πιστοποιούσε δτι είχε 
δολοφονηθή τήν Τρίτη τό βράδυ ή ένωρίς τό πρωί τής Τετάρτης.
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«Μπορείτε νά οδηγήσετε εδώ την άδελφή της γιά μια έξακρίβωσι της ταυτό- 
τητος ;».

—«Την έχουμε ήδη στείλει μέ ένα υπάλληλό μας και βρίσκεται στο δρόμο. 
Θά ενεργήσουμε έρευνα στα μπαρ πού σύχναζε καί θά σας διαβιβάσουμε κάθε πλη
ροφορία πού θά συγκεντρώσουμε».

Σχεδόν καταβεβλημένη άπό τη συγκίνησι, ή άδελφή βεβαίωσε θετικά δτι ή 
«γυναίκα μέ τά κόκκινα» ήταν ή Τζόϋς Λοβέττ. Εΐπεν δτι ή Τζόϋς έμενε στο σπί
τι της καί δτι την άφησε καί έφυγε μόνη της μετά τις έξη ή ώρα το άπόγευμα της 
Δευτέρας. Φορούσε κόκκινη μπλούζα, κόκκινο πανταλόνι καί κόκκινη έσάρπα. 
Αλλά φορούσε έπίσης έσώρρουχα, κάλτσες καί παπούτσια, τά όποια δμως δεν 
βρέθηκαν.

—«Μήπως μπορείς νά συμπεράνης τί της συνέβηκε ή ποιος είναι αυτός πού 
τη σκότωσε ;» ρώτησε ό Μάντιγκαν.

'Η  άδελφή κούνησε τό κεφάλι της. «’Εμείς άνησυχούσαμε πού βλέπαμε τή 
Τζόϋς νά συχνάζη στά μπάρ μόνη της. ’Αλλά αισθανόταν τόσο δυστυχισμένη μετά 
άπό τόσες εγχειρήσεις καί τό φόβο τού καρκίνου. ΤΗταν ένας τρόπος γιά νά ξεχνφ».

—«Έσκόπευε νά γυρίση στο σπίτι τή νύκτα εκείνη ;».
—«Μάλιστα, είμαι βέβαιη γ ι’ αύτό».
—«Δέν πήρε μαζί της άλλα ρούχα, ή μήπως έκανε καμμιά νύξι δτι θά άπου- 

σίαζε γιά περισσότερο χρονικό διάστημα ;».
'Η  άδελφή κούνησε ξανά άρνητικά τό κεφάλι.
'Ο Μάντιγκαν είπε : «'Τπάρχει πιθανότης δτι ή άδελφή σας δολοφονήθηκε 

τήν ώρα πού ήταν γυμνή. Πώς σας φαίνεται αυτό ; "Η τό γεγονός δτι δολοφονήθηκε 
τήν Τρίτη νύκτα ή τήν Τετάρτη τό πρωί, παρ’ δλον δτι είχεν έγκαταλείψει τό σπί
τι τή Δευτέρα τό βράδυ ;».

—«Δέν ξέρω πού μπορούσε νά είχε πάει ή τί συνέβηκε. Είμαι βέβαιη δτι εάν. 
σκόπευε νά πάη κάπου θά μοΰ τό έλεγε».

—«Είχε φίλους ; » ρώτησε ό Μάντιγκαν.
—«'Η  Τζόϋς δέν είχε σχέσεις μέ κανένα. Μετά τό γάμο της είχεν άπελπι- 

σθή καί δέν ήθελε νά παντρευθή ξανά. Τή στεναχωρούσαν πολύ οί έγχειρήσεις πού 
έκανε γιά τόν καρκίνο. Τό καταλαβαίνετε καί σείς αύτό. 'Η  Τζόϋς ήταν μιά ώραία 
νέα, άλλά ήταν μετριοπαθής καί δέν είχε σχέσεις μέ κανένα».

Πού νά είχε πάει τότε; Ποιά ήταν ή αιτία τού θανάτου της; Πού βρισκόντουσαν 
τά έσώρρουχα καί τά παπούτσια της ; Ό  Μάντιγκαν δέν εΰρισκε άπαντήσεις στούς 
συλλογισμούς αύτούς.

Λίγη ώρα μετά τήν έξέτασι της άδελφής τού θύματος, ό Βάλντ μπήκε βιαστι
κά στο γραφείο τού Μάντιγκαν. «Νομίζω δτι βρήκαμε τήν άκρη» είπε.

—«Ναί ; τί ;».
Μάς πήρε στο τηλέφωνο ένα άτομο πού διατηρεί ένα ξενοδοχείο κοντά στο 

μπάρ Μπαίη Μπριτζ. Είναι άπολύτως βέβαιο δτι είδε τό θύμα συνοδευόμενον άπό 
ένα άνδρα. Είχαν νοικιάσει δωμάτιο στο ξενοδοχείο του ένωρίς τό πρωί τής Τρί
της».

-—«Πάμε».
Ό  διευθυντής τού ξενοδοχείου κατέθεσεν δτι τόν ξύπνησε στις τρεις ή ώρα 

τό πρωί ένας άνδρας καί τού ζήτησε δωμάτιο γ ι’ αυτόν καί τή γυναίκα του. «Τού 
είπα νά συμπληρώση ένα δελτίο καί τού έδωσα τό κλειδί τού δωματίου».

(Συνεχίζεται)
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Ύπό Ύπαστυνόμου A' χ. I .  ΡΑ· Ι· ΚΟΥ 
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά των οδών ’Αθηνών κατ’ αλφαβητικήν σειράν
Δροσοπούλου Ίω άννου.
Πρώτη δεξιά παράλληλος της όδοΰ Πατησίων, άρχίζει άπδ τήν όδό Κοδριγ- 

κτώνος 6 καί τελειώνει στο Λεωφόρο Γαλατσίου.
*0 ’Ιωάννης Δροσόπουλος, "Ελλην οικονομολόγος, γεννήθηκε στη Σούρπη 

τοΰ Άλμυροΰ τήν 27 Ίανουαρίου 1870. Σέ ηλικία 18 χρόνων, είσήλθε στήν υπηρε
σία της Εθνικής Τροπέζης της Ελλάδος καί κατώρθωσε, μέ την έργατικότητά του 
καί τήν άφοσίωσι στο καθήκον, να άνέλθη σύντομα όλες τις βαθμίδες τής ιεραρχίας. 
Τό 1914 ονομάζεται υποδιοικητής, τό 1918 έκλέγεται συνδιοικητής τής Τραπέζης 
καί τό 1928, διοικητής αυτής.

Ό  ’Ιωάννης Δροσόπουλος, συνέδεσε τήν σταδιοδρομία του μέ τήν ’Εθνικήν 
Τράπεζαν καί γενικώτερα μέ τήν οικονομική ζωή τής χώρας, στήν άνάπτυξι τής 
οποίας προσέφερε άνεκτίμητες υπηρεσίες. Διετέλεσε Υπουργός τοΰ ’Επισιτισμού, 
τό 1917 καί των Οικονομικών, τό 1926. Τό 1939 έγκατέλειψε τήν διοίκησιν τής 
’Εθνικής, γιά ν’ άναλάβη τήν διοίκησιν τής Τραπέζης τής Ελλάδος. Σέ λίγο καιρό 
όμως, στις 28 ’Ιουλίου 1939, πέθανε.

Δρυάδων.
Πάροδος τής όδοΰ Καλλιδρομίου 54, στο λόφο τοΰ Στρέφη.
Σύμφωνα μέ τή μυθολογία, οί Δρυάδες ήσαν νύμφες των δασών καί τών δέν

δρων, μαζύ μέ τά όποια, κατά τον 'Ησίοδο, γεννήθηκαν άπό τή Γή. Οί Δρυάδες 
δέν ήσαν άθάνατες, είχον όμως τό δώρο τής αιώνιας νεότητος καί μακροζωίας 
καί πέθαιναν μαζύ μέ τό δένδρο, τό όποιον κάθε μία ένεψύχωνε. Γνωστές Δρυά
δες ήσαν ή Εύρυδίκη, ή περίφημη σύζυγος τοΰ Όρφέως, ή ’Ερατώ, ή Τιθοραία κ.ά.

Δρυϊνουπόλεως.
Βρίσκεται κοντά στή Παιδική Χαρά τών Σεπολίων κι’ είναι πάροδος τής 

όδοΰ Αύλώνος 60.
'Η  Δρυϊνούπολις, έρειπωμένη βυζαντινή πόλις στήν ’Επαρχία Πωγωνίου
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τής ’Ηπείρου, ταυτίζεται μάλλον μέ τήν, ύπό τοϋ αύτοκράτορος Άδριανοΰ, κτι- 
σθεΐσαν στήν ’Αλβανία Άδριανούπολιν τήν οποίαν άργότερα ώχύρωσε ό ’Ιουστινια
νός ό Α'. Τα έρείπιά της βρίσκονται σκορπισμένα πάνω σέ λόφους, κοντά στο χωριό 
’Άνω Γορνατή, τής επαρχίας ’Αργυρουπόλεως.

Δ ρυοπ ίδος.
Πάροδος τής όδοϋ Γρεβενών 13, κοντά στήν Α γία  Μαρκέλλα του Βοτανικού.
Ή  Δρυοπίς, χώρα τής άρχαίας Δωρίδος, βρισκόταν άνάμεσα στήν Οίτη καί 

τον Παρνασσό. Οί κάτοικοί της, συγγενείς μάλλον μέ τούς Λέλεγες, έχαρακτηρί- 
ζοντο ώς ληστρική φυλή. ’Αργότερα, έκδιωχθέντες άπό τούς Μαλιεΐς καί τούς Δω
ριείς τοϋ Όλύμπου καί τής ’Όσσης, κατέλαβον ολόκληρο τήν ’Ήπειρον, όπου 
υπήρχε χώρα, καλουμένη ομοίως Δρυοπίς. Μερικοί άπ’ αύτούς έγκατεστάθησαν 
στήν Εύβοια, Κύπρο, Κύθνο, (όπου υπάρχει καί κωμόπολις-Δρυοπίς) καί σ’ άλλα 
μέρη.

Δ ρ υ ό π ω ν .
Πάροδος τής όδοϋ Τριών Ιεραρχών 150, κοντά στο σταθμό Ε .Η .Σ . τών 

Πετραλώνων. (Βλέπε προηγούμενη όδό).
Δ ρυός.
Πάροδος τής όδοϋ Άβύδου 14, κοντά στο άλσος Συγγροΰ (Κουπονίων).
Πρόκειται γιά τό γνωστό γένος δασικών φυτών τό όποιον περιλαμβάνει 

πλέον τών 300 ειδών, έκ τών όποιων 10 κύρια απαντούν στήν Ελλάδα. Τό ξύλο 
τής δρυός είναι σκληρό, βαρύ, άνθεκτικό, εύέργαστο, ωραιότατο καί χρησιμοποιείται 
στήν έπιπλοποιΐα, άμαξοποιΐα, ναυπηγική κ.λ.π.

Δ υ α λ εω ν .
Πάροδος τής όδοϋ Βασιλείου τοϋ Μεγάλου 32, κοντά στο τέρμα τοϋ Ρούφ.
Οί Δυαλεΐς ήσαν μία άπό τις φατρίες τών άρχαίων ’Αθηνών. Ώ ς  γνωστόν 

κάθε φυλή συνίστατο άπό τρεις φατρίες ή άδελφότητες, κάθε δέ φατρία άπό τριά
κοντα γένη. Τά μέλη κάθε γένους ώνομάζοντο «γενήται» ή «ομογάλακτοι». Κάθε 
γένος άπετελεΐτο, κανονικά, άπό τριάκοντα οίκους ή άνδρες. Αύτή ήτο ή κοινω
νική όργάνωσις τών ’Αθηνών, τήν έποχή τοϋ Θησέως.

Δ ύ μ η ς .
Πάροδος τών οδών Μαμούρη 20 καί Χωματιανοΰ 31, κοντά στον Σταθμό 

Λαρίσης.
Ή  Δύμη, ή δυτικώτερη τών 12 άχαϊκών πόλεων, βρισκόταν στή δυτική 

παραλία τοϋ Πατραικοΰ, άνατολικά τοϋ ’Αράξου, κοντά στή σημερινή θέσι Καρα
βοστάσι. Στή Δύμη ύπήρχε ναός καί άγαλμα τής Άθηνάς. Τό 281-280 π. X. μαζύ 
μέ τή Πάτρα, τις Φαρές καί τή Τρόπαια άνασυνέστησαν τήν ’Αχαϊκή συμπολιτεία. 
Τό 120-115 π. X. ύπετάγη στούς Ρωμαίους. ’Αργότερα ό Πομπήιος έγκατέστησε 
έκεΐ τούς αίχαλωτισθέντας πειρατάς τής Μεσογείου. 'Ο Αύγουστος τήν ύπήγαγε 
στή Πάτρα .

Δ υ ο β ο υ ν ιώ το υ .
’Αρχίζει άπό τήν όδό Όρλώφ 9 καί τελειώνει στήν εκκλησία καί πλατεία 

Ά γ . Νικολάου, στοΰ Κουκάκη.
Πήρε τήν ονομασία αύτή προς τιμήν τής ομώνυμης άπό τήν Φθιώτιδα οικο

γένειας, τής όποιας πολλά μέλη διεκρίθησαν τόσον κατά τήν έπανάστασιν τοϋ Γένους, 
όσον καί κατά τά έπακολουθήσαντα χρόνια. 'Ο γενάρχης τής οικογένειας αύτής, ό 
’Ιωάννης, όνομαστός άρματωλός καί άγοινιστής τής Στερεάς Ελλάδος, γεννήθηκε 
τό 1763 στο χωριό τής Οίτης Δύο Βουνά άπό τό όποιο πήρε καί τό έπώνυμο, καί
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πέθανε στή γενέτειρά του το 1831, άφοϋ ένεπιστεύθη τήν συνέχισι τοϋ κατά των 
Τούρκων άγώνος, στον γυιό του , Γεώργιο.

Δυροϋ ή Δηροΰ.
(Βλέπε Δηροϋ. Σ .Σ. Στον δρμο αύτδν τό 1826 άπεκρούσθη απόπειρα άποβι- 

βάσεως τοϋ Ίμβραήμ).
Δυρραχίου.
Συνέχεια τοϋ τέρματος τής όδοϋ Σεπολίων, στον "Αγιο Μελέτιο Σεπολίων. 

Πρόκειται για τή γνωστή πόλι τής ’Αλβανίας πού βρίσκεται στα παράλια τής Άδρια- 
τικής θαλάσσης. Είναι ή παλαιά άποικία των Κερκυραίων, Έπίδαμνος, όνομαστή 
στην αρχαία ιστορία, ώς γενομένη άφορμή τοϋ Πελοποννησιακοϋ πολέμου. Έ π ί 
Ρωμαίων υπήρξε κέντρον εμπορίου καί συγκοινωνιών, άπ’ αύτοϋ δέ άρχιζε ή Έ γνα- 
τία οδός.

Δω δεκάνησου.
Πάροδος τής όδοϋ Κυψέλης 84, κοντά στή Κεντρική πλατεία Κυψέλης.
Πρόκειται γιά τό γνωστό νησιωτικό συγκρότημα τής Ελλάδος, πού βρί

σκεται στο άνατολικό Αίγαΐον Πέλαγος. Τά κυριώτερα νησιά είναι: Ρόδος, Κάλυ
μνος, Κάρπαθος, Κως, Σύμη, Τήλος, Χάλκη, ’Αστυπάλαια, Λέρος, Νίσυρος, 
Κάσος, Πάτμος καί τό Καστελλόριζο.

Τά Δωδεκάνησα μέχρι τοϋ 1912 άνήκον στήν Τουρκία. Μετά κατελήφθησαν 
άπό τούς ’Ιταλούς καί παρέμειναν στην κυριαρχία των μέχρι τό τέλος τοϋ Β' παγκο
σμίου πολέμου, δτε κατελήφθησαν άπό τούς "Αγγλους. Διά τής Έλληνοϊταλικής 
συνθήκης Ειρήνης των Παρισίων τοϋ 1947, παρεχωρήθησαν στήν Ελλάδα. Ή  επί
σημη ένσωμάτωσι έγινε τήν 7 Μαρτίου 1948.

Ή  ιστορία τής Δωδεκανήσου είναι άπό κάθε πλευρά Ελληνική, γιατί οί 
Δωδεκανήσιοι πάντοτε στή ψυχή ήσαν "Ελληνες. Ώ ς  αρχαιότατοι κάτοικοι των 
Δωδεκανήσων άναφέρονται οί Τελχΐτες. (Όδοί μέ τήν ίδια έπωνυμία υπάρχουν 
καί σ’ άλλες συνοικίες).

Δω δώ νης.
’Αρχίζει άπό τήν όδό Λένορμαν 180 καί τελειώνει στά Σεπόλια.
Ή  Δωδώνη , άρχαία πόλις τής ’Ηπείρου, κοντά στο όρος Τόμαρος (σήμερα 

Όλύτσικας), ήτο περίφημη καί άρκετά γνωστή διά τό έκεΐ ευρισκόμενο μαντείο 
τοϋ Δωδωναίου Διός, μαζύ μέ τον όποιο συνελατρεύετο ή γυναίκα του Διώνη καί ό 
’Απόλλων. Τούς χρησμούς έδιναν άνδρες, κατόπιν δέ τρεις γρηές γυναίκες. Τό 221 
π. X. ό ναός τής Δωδώνης κατεστράφη άπό τον στρατηγό των Αΐτωλών, Δορύμαχον. 
Ή  πραγματική θέσις τής Δωδώνης έξηκριβώθη άπό τις άνασκαφές πού έγιναν
τό 1875.

Δώρας Δ ’ ’Ίστριας.
Πάροδος τής όδοϋ Μαρασλή 50, στούς πρόποδες τοϋ Λυκαβηττοΰ.
Ή  Δώρα Δ’ "Ιστρια (1828-1888), φιλολογικό ψευδώνυμο τής ώραιότατης 

Ρουμανίδος συγγραφέως Πριγκιπίσσης 'Ελένης Γκίκα Κολτσώφ Μασάλσκυ κόρης 
τοϋ 'Υπουργού των ’Εσωτερικών τής Βλαχίας, Πρίγκιπος Μιχαήλ Γκίκα, τό 1866 
άνεκηρύχθη άπό τήν Βουλή τών Ελλήνων, ένεκα τοϋ φιλελληνισμού της, ώς «Έ λ- 
ληνίς πολίτις».

Δω ρίδος.
Πάροδος τής όδοϋ Χρυσαετών, κοντά στήν 'Αγία Γλυκερία Γαλατσίου.
Ή  Δωρίς, άρχαία χώρα τής Στερ. Ελλάδος, βρισκόταν μεταξύ Φωκίδος, 

Οίτης καί Παρνασσού (πρώην Δρυοπίς-Βλέπε οδόν Δρυοπίδος). 'Υπάγεται στο
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νομό Φωκίδος και χωρίζεται άπό την επαρχία Ναυπακτίας μέ τον ποταμό Μόρνο. 
'Η  επαρχία Δωρίδος έδωσε στον άγώνα της άνεξαρτησίας έκλεκτά παιδιά της, όπως 
τούς Ά θ. Διάκον, Σκαλτσοδήμον, Μακρυγιάννην κ.ά.

Δωριέων.
Πάροδος τής όδοϋ Τριών 'Ιεραρχών 140, κοντά στό σταθμό Ε .Η .Σ . τών 

Πετραλώνων.
Οί Δωριείς ήσαν μια άπό τις τέσσαρες φυλές τοϋ Ελληνικού Έθνους, κατα- 

γομένη άπό τον Δώρο, γυιοϋ τοϋ "Ελληνος. ’Αρχικά κατοικοΰσαν γύρω άπό τον 
"Ολυμπο. ’Αργότερα όμως κατέλαβον την Δωρίδα καί υπό την άρχηγίαν τών 'Ηρα- 
κλειδών κατήλθον στη Πελοπόννησο, όπου έγκατεστάθησαν, ύποδουλώσαντες τούς 
’Αχαιούς. Όρμώμενοι άπό την Λακωνική συνέχισαν τις κατακτήσεις των προς την 
Κρήτη κα Μ. ’Ασία.

Δώρου.
Πάροδος τής πλατείας 'Ομονοίας, στήν 'Ομόνοια.
'Ο Δώρος, γενάρχης τών Δωριέων, ήτο γυιός τοϋ Έλληνος καί τής νύμφης 

Όρσκίδος καί γεννήθηκε στην Φθία τής Θεσσαλίας. Παιδιά του ήσαν ό Τέκταμος, 
άρχηγός τών Δωριέων πού άποίκισαν την Κρήτη, ό Αΐγίμιος καί ή Ίφθίμη.

Ε
Έ βανς
Πάροδος τής όδοϋ Δεκελείας 23, κοντά στό Λεόντειο Λύκειο (Πατήσια).
Ό  ’Αρθούρος "Εβανς (1851-1941), άγγλος άρχαιολόγος, άσχολήθηκε επί 

40ετίαν σέ άνασκαφές στη Κρήτη κι’ έφερε στό φώς πλήθος μνημείων τοϋ μινωϊκοΰ 
πολιτισμού καθώς καί τό μινωικό άνάκτορο τής Κνωσσοΰ. Γιά τις εργασίες αύτές 
κατέστη διάσημος καί τό 1911 τοϋ δόθηκε στήν ’Αγγλία, ό τίτλος τοϋ «σέρ».

Έβερετ
’Αδιέξοδος τής όδοϋ Πραξαγόρα 2, κοντά στον "Αγιο Σώστη.
Ό  Έδουάρδος "Εβερετ (1794-1856), άμερικανός φιλόλογος καί πολιτικός, 

διετέλεσε γερουσιαστής καί ύπήρξεν ένθερμος φιλέλλην. Συνέβαλε, μέ άρθρα καί 
διαλέξεις, στήν διάδοσι τοϋ φιλελληνικοΰ πνεύματος στις Η.Π.Α.

Έβρου
Πάροδος τής όδοϋ Λαμψάκου 9, στή Στέγη Πατρίδος (πλατεία Μαβίλη).
Πρόκειται γιά τόν γνωστό ποταμό τής ’Ανατολικής Θράκης, ό όποιος πηγάζει 

άπό τό βουλγαρικό όρος Ρίλο καί χύνεται στό Θρακικό Πέλαγος. "Εχει μήκος 530 
χιλ., έκ τών οποίων τά 230 άποτελοϋν τά σύνορα Ελλάδος καί Εύρωπαϊκής Τουρ
κίας. Είναι πλωτός μόνον κατά ώρισμένα διαστήματα. Βουλγαριστί ό 'Έβρος λέγεται 
Μαρίτσα. Ά πό  τόν Β' Βαλκανικό Πόλεμο μέχρι τό τέλος τοϋ Β' Παγκοσμίου πολέ
μου, τά έλληνικά στρατεύματα διεξήγαγον διάφορες έπιχειρήσεις στή νότια περιοχή 
τοϋ "Εβρου (υπάρχει καί ομώνυμος νομός τής Ελλάδος πού περιλαμβάνει τό τμήμα 
τής Θράκης τό κατακυρωθέν στήν 'Ελλάδα μέ τήν συνθήκη τής Λωζάννης καί υπο
διαιρείται στις επαρχίες Άλεξανδρουπόλεως—Διδυμοτείχου—Όρεστιάδος—Σαμο
θράκης καί Σουφλίου. Πρωτεύουσα τοϋ νομοΰ Έβρου είναι ή Άλεξανδρούπολις).

Έ γγελ η .
Πάροδος τής όδοϋ Ρουμπέση 19, στό Κατσιπόδι.
'Ο "Εγγελης ή Άγγελής, άθηναϊος άγωνιστής τοϋ 1821, διεκρίθη σέ πολλές 

μάχες καί σκοτώθηκε τό 1827 στήν έφοδο τοϋ Φαλήρου.
(Σ υ ν ε χ ίζ ε τ α ι)
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Γ Υ Μ Ν Ο  Μ Ο Ν Τ Ε Λ Ο
Ύπό 'Τπαστυν. Β ' κ. X  ■ ΣΤΑΜΑΤΗ

(Συνέχιια άπό τό προηγούμενο)

Ή  γυναίκα έφυγε γρήγορα. Δεν πέρασαν δμως τρία λεπτά καί δύο άντρες 
μπήκαν στο κέντρο. Ή τα ν  ό ’Αστυνόμος Βέλιος μέ τον άρχιφύλακα Γεωργίου. 
Πήγαν γρήγορα στήν κ. Λεφάκη καί ό ’Αστυνόμος τής έσφιξε θερμά τό χέρι. "Υστε- 
ρα τής ζήτησε συγγνώμην καί την παρεκάλεσε νά τόν άκολουθήση.

Τούς άκολούθησε χωρίς νά φέρη καμμιά άντίρρηση. Βγαίνοντας έρριξε μιά 
ματιά στη Ντάρα καί μέ τό χέρι τής έκανε κάποιο άδιόρατο σχήμα πού μόνο μιά 
φορά είχα ξαναδή στά οχτώ χρόνια πού είχα σχέσεις μέ τόν κόσμο τοϋ στυγερού 
εγκλήματος. 'Η  Ντόρα πρόσεξε τό σήμα κι’ έκλινε ελαφρά τό κεφάλι συγκατα
νεύοντας.

—Δόξα νάχη ό Θεός, άναστέναξε ή Ντόρα μόλις βγήκε ή Λεφάκη μέ τούς δύο 
άστυνομικούς. Τώρα θά μπορέσω ν’ άνοίξω τό στόμα μου χωρίς τό φόβο τής Λε
φάκη. Μά, μπορείτε νά μου πήτε πώς βρέθηκε έδώ ; ’Από ποϋ έμαθε δτι σας είχα 
κλείσει ραντεβού ; Καί τί σκοπεύει άραγε νά κάνη τώρα πού ή δράση της έγινε γνω
στή καί πιάστηκε στά δίχτυα σας ; Χά ! Χά !.. ’Ήθελα ν’ άκουγα τό χτύπο τής 
καρδιάς της δταν θά τήν παρουσιάσουν στον Διοικητή τής ’Ασφαλείας...

—Τί θέλετε νά πήτε μ’ αύτό ;
—Θέλω νά πώ δτι 6 ’Αστυνόμος Βέλιος μαζί μέ τόν άρχιφύλακα Γεωργίου, 

δέν τήν πηγαίνουν στήν ’Ασφάλεια έτσι στήν τύχη. "Εχουν τούς λόγους τους... "Ισως 
νά σάς κάνη εντύπωση τό δτι γνωρίζω τούς δύο άστυνομικούς καί δτι πηγαίνουν τώ 
ρα τή Λεφάκη στο Διοικητή σας... Μά αύτό δέν πρέπει νά σάς στενόχωρη. ’Απε
ναντίας, πρέπει νά σάς προξενή χαρά, αν είστε τίμιος άστυνομικός, γιατί αύτό γ ί
νεται γιά τό καλό σας... Συνδέομαι μέ κάποιο πολύ καλό παιδί δικό σας καί γνωρίζω 
αρκετά πράγματα σχετικά μέ τή δράση σας. ’Εκτός αύτοΰ, άπό τήν ήμέρα πού μέ 
σώσατε έβαλα σκοπό στή ζωή μου νά σάς βοηθήσω δσο μπορώ. Σάς είπα τότε 
μερικά πράγματα, άλλά προσπάθησα στό διάστημα αύτό νά μάθω κι’ άλλα πολλά. 
Κι’ δταν θεώρησα δτι αυτά πού ξέρω μπορούν νά σάς βοηθήσουν άρκετά, σάς έστει
λα έκεϊνο τό σημείωμα γιά νά έρθετε σήμερα έδώ. Φυσικά, ή Λεφάκη μέ παρακο
λουθεί άπό πολύ καιρό, άλλά αύτό δέν μέ παραξενεύει. Μέ κάνει δμως νά παραξε
νεύομαι τό γεγονός τού δτι βρέθηκε μπροστά μου καί σήμερα. Πώς τδμαθε δτι 
θαρχόμουν έδώ ; Γιά νά μέ παρακολούθησαν άνθρωποι τής σπείρας ή καί ή ίδια, 
άποκλείεται διότι κατέβηκα μέ ταξί άπό τή Φιλοθέη. Κι’ άπό ’κεΐ πού βγήκα είναι 
άδύνατον νά μέ είδε κανείς, αφού τό σπίτι είναι έρημικό, βαθειά μέσα σ’ ένα μεγάλο 
κτήμα μέ πεύκα. Κατέβηκα στήν πλατεία Ρηγίλλης καί πήγα μέ τά πόδια άρκετό 
δρόμο γιά νά μέ χάσουν σέ περίπτωση πού θά μέ παρακολουθήσουν. Πώς μέ παρα
κολούθησαν λοιπόν καί πώς ειδοποίησαν τή Λεφάκη νά έλθη πέντε λεπτά ύστερα 
άπό τή στιγμή πού μπήκα έδώ ;... Πολλά προβλήματα μέ βασανίζουν σχετικά μέ 
τήν παρακολούθηση τής Λεφάκη... Είναι σατανική γυναίκα καί τό μόνο πράγμα 
γιά τό όποιο είμαι βέβαιη, είναι δτι αυτή τή φορά τουλάχιστον δέν μέ παρακολού
θησε ή ίδια... Τότε ποιος μέ παρακολούθησε ; 'Οπωσδήποτε, άνθρωποι τής σπεί
ρας. Τού Μπούκη, τού Παναγιώτου καί τού Πουλίδη...

Σταμάτησε κι’ άπόμεινε σκεφτική. ’Απορούσε γιά πολλά πράγματα πού δέν 
θά έπρεπε νά άπορή. Μά καί έγώ άποροΰσα γιά πολλά ζητήματα πού έβλεπα 
τώρα νά ξανοίγωνται μπροστά μου.

Είχα νά κάνω μέ μιά άρκετά έξυπνη γυναίκα. "Ηξερα δτι μοΰ έλεγε ψέμματα
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Οί προθέσεις της κάθε άλλο ήταν παρά να μέ βοηθήση έπειδή την έσωσα. Το πώς 
έμαθε τα ονόματα των δύο άστυνομικών καί πιο πολύ το δτι τούς έγνώριζε τόσο 
καλά, ήμουνα βέβαιος δτι δεν ήταν αιτία το «καλό δικό μας παιδί» πού δήθεν συνδεόταν. 
Τούς γνώριζε γιατί, άπλούστατα, οΐ άνθρωποι τοϋ «Μάνου»—πού δεν ήταν άλλος 
άπο τον Σ. Λάβδα—ενεργούσαν μιαν άριστη άντιπαρακολούθηση στις ένέργειές μας. 
Καί θά ήξεραν πολλά, πάρα πολλά γιά μάς...

Κάνοντας τις σκέψεις αύτές παρακολουθούσα μέ την άκρη τού ματιού μου τή
Ντόρα. Παρέμεινε άκόμη σκεπτική, μέ το βλέμμα καρφωμένο στο δάπεδο. ’Εξα
κολουθούσε ν’ άπορή γιά κείνα πού τή βασάνιζαν, ή ήξερε νά ύποκρίνεται άριστα ;

—Πού θά μείνετε στή Μασσαλία ; τή ρώτησα άπότομα. ’Έ χω  κάποιον γνωστό 
εκεί πού...

—Μά, έχουν κλείσει δωμάτια στο ξενοδοχείο «Σουδάν» καί γιά μένα καί γιά 
τή Νάνσυ, είπε κοιτάζοντας άφηρημένα άκόμα. Ξαφνικά δμως άναπήδησε.

—Πώς είπατε ; Στή Μασσαλία ; φώναξε κοκκινίζοντας ένώ μέ τον άγκώνα 
έρριχνε το ποτήρι στο πάτωμα. Έ γώ  στή Μασσαλία ; Ποιος σάς είπε τέτοιο πρά-

Ύμα ’·'■Προσπάθησε νά ήρεμήση χωρίς νά το κατορθώση. "Υστερα συνέχισε.
—Μά, Θεέ μου ! ! Πόσο άφηρημένη είμαι !... Δέν ξέρω τί λέω ! Φαίνεται 

πώς θά είμαι άρρωστη...
—’Ακούστε δεσποινίς : Είπατε δτι πριν όμολογήση το έγκλημά της ή φόνισσα 

τού Βότσικα, εΐσαστε βέβαιη δτι τον σκότωσε κάποιος «Νίκος». Ά πο πού έχετε 
την πληροφορία αύτή ;

—Πληροφορία ; Αύτο δέν είναι τίποτα! ’Έ χω  κάτι παραπάνω άπο πληροφο
ρία... ή μάλλον ε ί χ α !  Τώρα γκρεμίστηκαν δλα. ’Έπεσα έξω στούς υπολογισμούς 
μου... "Οτι τον έσκότωσε ή Μίνα, δέν μού μένει καμμιά άμφιβολία. ’Αλλά μπορείτε 
νά μού πήτε κάτι ; Γιατί άφήσατε τόσον καιρό έλεύθερη την 'Έλενα; Νομίζετε δτι 
είναι άθώα ; "Οτι δέν έχει καμμιά άνάμιξη ; ’Ακούστε μέ κύριε, αν θέλετε νά κά
νετε κάτι καί νά προχωρήση ή υπόθεση τού Βότσικα στο σωστό της δρόμο :

Ή  "Ελενα είναι ή πρώτη πού θά έπρεπε νά συλλάβετε. "Ολα εκείνα πού έγι
ναν εις βάρος τής θείας της οφείλονται σ’ αύτήν. Αύτή ήταν ή κυρία αιτία πού έπεσε 
ή χήρα Άπέργη στά έρωτικά δίχτυα τού Πουλίδη, αύτή ήταν εκείνη πού την έκα
νε ν’ αύτοκτονήση. ’Ενεργούσε μέ τόση μαεστρία, πού κανείς δέν μπορούσε νά τήν 
ύποπτευθή. ’Απέβλεπε νά γίνη κληρονόμος μιάς μεγάλης περιουσίας καί γιά νά τό 
έπιτύχη μεταχειρίστηκε κάθε μέσον. Ή  περιουσία τής Άπέργη, πρέπει νά ξέρετε 
δτι δέν είναι αύτή πού γνωρίζετε. Είναι δύο σπίτια άκόμα στο Ψυχικό καί στά 
όποια φέρεται ώς κάτοχος, ποιά νομίζετε ; Ή  Δελάκου ! ! Ή  Δώρα Δελάκου ! ! ! 
Σ ’ αύτό τό σημείο σάς πληροφορώ καί κάτι άλλο, κάτι πού θέλω νά μείνη εντελώς 
μεταξύ μας καί πού σάς τό εμπιστεύομαι μόνο καί μόνο γιά τήν έπιτυχία τού σκο
πού σας. Ή  Δώρα, άγαπητέ μου, δέν είναι άλλη άπο τή Αία, τήν κόρη τής Ά π έρ γη ! 
Είναι κόρη της πραγματική, καρπός τών σχέσεων τής μακαρίτισσας μ’ ένα τραπε
ζίτη πολύ γνωστό. Κι’ αν θέλετε νά προχωρήσω καί πιο πέρα, σάς λέγω δτι ό 
μακαρίτης ό άντρας της, δταν ζοΰσε, είχε άποπειραθή νά πέση άπο τον τέταρτο 
οροφο στο πεζοδρόμιο, σάν έμαθε άπο τό στόμα τής ίδιας πώς τό παιδί πού θάφερνε 
στον κόσμο σέ λίγο δέν ήταν δικό του. Τον συνεκράτησε δμως καί τον παρακάλεσε 
γονατιστή νά τήν συγχωρέση γιά τό καλό τών άλλων παιδιών τους... Κι’ έμειναν 
σύμφωνοι τότε νά μή δή τό παιδί πού θά γεννιόταν τό φώς τής ήμέρας. Κάποιος 
οικογενειακός τους γιατρός θ’ άνελάμβανε τήν υπόθεση...

Τό παιδί δμως γεννήθηκε φυσιολογικά, μεγάλωσε, κι’ είναι σήμερα μιά χαρι
τωμένη καί πολύ όμορφη μπαλαρίνα στην «Τρικυμία». Τό δτι έζησε οφείλεται στον 
μακαρίτη τον Άπέργη. Ή ταν πολύ θρήσκος καί πολύ ήπιος άνθρωπος. Συγχώρεσε
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τή γυναίκα του κι’ έδωσε τδ παιδί στην οικογένεια Δελάκου για να τδ μεγαλώσουν. 
Οί Δελάκου τδ άγάπησαν σαν παιδί τους καί τδ μόρφωσαν—μέ χρήματα τοΰ Άπέρ- 
γη άλλωστε—τής έμαθαν τραγούδι καί χορό καί πέρυσι, πού ή Δώρα ήταν δέκα εξ 
έτών, έφυγαν για την Αίγυπτο. Δεν τούς άκολούθησε στήν Αίγυπτο ή Δώρα γιατί, 
εδώ καί τρία χρόνια, ρυθμίζει τή ζωή της κάποιος άντρας, κάποιος πού άκούει στδ 
δνομα «Νίκος Μπούκης»!.

Μην έκπλήττεσθε. Θά σάς λύσω τώρα όλες τις άπορίες πού γεννιούνται στο 
μυαλό σας. Θά θέλατε ίσως να μέ ρωτήσετε αν ό Μπούκης ήξερε δτι ή Δώρα ήταν 
κόρη τής Άπέργη. Ναί ! Τδ ήξερε ! Κι’ γ ι’ αύτδ μεταχειρίστηκε κάθε μέσο, ώστε 
να γίνη αύτδς ό ρυθμιστής τής ζωής της. ’Ήξερε δτι τά δύο σπίτια τού Ψυχικού 
ήταν τής Δώρας. Κάποιο μυστικδ συμβόλαιο τής Άπέργη βρισκόταν στα χέρια 
των Δελάκου, πού τά ώριζε αύτά. Γιά νά τά καρπωθή λοιπόν, δεν έδίστασε νά κυ- 
λήση στδ βούρκο τή Δώρα άπδ τά δέκα τέσσερα χρόνια της άκόμα, καί νά τήν κάνη 
ένα ασήμαντο παιγνιδάκι στά χέρια του.

Ά π δ  τή Δώρα έμαθε άργότερα δτι τά άλλα δύο σπίτια ή Άπέργη τά άφηνε 
μέ διαθήκη της στήν "Ελενα. Στδ μεταξύ, κατώρθωσε νά πείση τή Δώρα νά βάλη 
υποθήκη τδ ένα σπίτι τοΰ Ψυχικού σέ κάποιον δερματέμπορο, άπδ τδν οποίον είχε 
άποσπάσει προηγουμένως ένα πολύ σημαντικέ ποσό. 'Ο δερματέμπορος κατέφυγε 
στά δικαστήρια έν τώ μεταξύ καί -ίό σπίτι πρόκειται αύτές τις ήμέρες νά περιέλθη 
στήν κατοχή του.

'Ο Μπούκης είχε δή πολλές φορές τήν 'Έλενα. Είναι πολύ γοητευτική γυναίκα 
καί βρέθηκε έρωτευμένος μαζί της χωρίς εκείνη νά γνωρίζη τίποτα. ’Ήξερε δτι ή 
"Ελενα θά γινόταν κάτοχος των δύο σπιτιών ύστερα άπδ τδ θάνατο τής Άπέργη. 
’Ήξερε άκόμα δτι ή "Ελενα ήταν ερωτευμένη μέ τδ Θέμο Βότσικα καί δτι δ Θέμος 
άνταποκρινόταν στδ αίσθημά της. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, δτι τδν έβλεπε ώς έμπό- 
διο, τόσο γιά τήν κατάκτηση τής καρδιάς της, δσον καί γιά τήν κατάκτηση των δύο 
σπιτιών. Τώρα, ποιδ είναι έκείνο πού ένήργησε περισσότερο στήν άπόφασή του νά 
σκοτώση τδ Θέμο, δέν τδ ξέρω. Νομίζω δμως δτι πιδ πολύ τδν συγκίνησε ή περιουσία 
πού θά περιεχόταν στήν κατοχή της σέ λίγο καί δχι τά γαλανά της μάτια καί τδ 
υπέροχο κορμί της...

"Οπως καί νάναι, άποφάσισε νά σκοτώση τδν Βότσικα. Πήγε τδ βράδυ τής 
Κυριακής εκείνης στδ άτελιέ του καί τήν ώρα πού ό Θέμος ζωγράφιζε, τδν χτύπησε 
μέ τδ μαχαίρι άνάμεσα στις πλάτες. ’Έφυγε κατόπιν καί έπί πέντε ήμέρες κρυβόταν 
σέ κάποιο σπίτι στδ τέρμα τού Βοτανικού. Ιΐροσποιόταν τδν άρρωστο καί ή μόνη 
του συντροφιά ήταν ή Δώρα, πού πήγαινε τήν ήμέρα καί τοΰ κρατούσε συντροφιά. 
Τή νύχτα εργαζόταν στήν «Τρικυμία».

"Οταν είδε δτι οί εφημερίδες έπαψαν ν’ άσχολοΰνται μέ τήν υπόθεση τής δο
λοφονίας, άρχισε νά βγαίνη έξω. Βρήκε τήν "Ελενα καί ύστερα άπδ συστηματική 
πολιορκία δυδ ήμερών, κατώρθωσε νά συνδεθή μαζί της. Είμαι βέβαιη δμως δτι 
δέν θά τού μίλησε άκόμα ή "Ελενα γιά τήν περιουσία τής Θείας της. 'Ο Μπούκης 
δηλαδή θά νομίζη δτι ή διαθήκη είναι άκόμα στδ όνομα τής "Ελενας... Δέν θά γνω
ρίζη τδν εκβιασμέ πού έγινε προ καιρού σέ βάρος τής "Ελενας καί 
Ποτέ δέν θά υποψιάζεται ό Μπούκης, δτι ή διαθήκη υπάρχει γιά τον ’ 
γιά τήν "Ελενα. Κι’ αυτό, γιατί ό ΙΊουλίδης καί ό Άγάθος—είμαι βέβ 
ένήργησαν τον έκβιασμδ χωρίς νά ξέρη τίποτα δ Μπούκης. Ά ν  καί είναι συνέταιροι 
στις βρωμοδουλειές τών ναρκωτικών, ένήργησαν ώστόσο μυστικά άπδ τδν Μπού- 
κη, πού είναι καί ένα άπδ τά σημαντικώτερα στελέχη τής σπείρας...

Καταλαβαίνετε λοιπόν, άγαπητέ κύριε, τδ ρόλο πού έπαιξε ό Μπούκης στήν 
δλη υπόθεση τής δολοφονίας. " Ο λ α  α ύ τ ά ,  ά ν α γ ν ο ή σ ε τ ε ,  φ υ σ ι κ ά ,  
τ ή ν  δ μ ο λ ο γ ί α α ύ τ ή ς  τ ή ς  Μ ί ν α ς !  ’Ελάτε λοιπόν τώρα : Πές τε μου:

τής θείας της. 
Αγάθο καί δχι 
lair, γ ι’ αύτδ—
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Πώς μπορεί να τον δολοφόνησε αυτή ή γυναίκα, άφοϋ είμαι άπόλυτα βέβαιη ότι ό 
Μπούκης είναι ό δολοφόνος ; Πώς μπορεί να σκότωσαν έναν άνθρωπο δυό άτομα 
καί υπό τόσο διαφορετικές συνθήκες ; ;

—Σταματήστε ! φώναξα. ’Αρκετά ! Πώς είστε τόσο βέβαιη ότι ό δολοφόνος 
είναι ό Μπούκης ;

—Αυτό δέν θά τό μάθετε ποτέ, είπε σφίγγοντας τά δόντια της. Νομίζω ότι 
άρκετά σας είπα γ ι’ αυτόν. Κι’ αυτό, μόνο καί μόνο γιατί αισθάνομαι απέραντη 
υποχρέωση για τη ζωή πού μοϋ σώσατε. Τά άλλα, πηγαίνετε νά τά μάθετε μόνος 
σας. Νομίζω ότι μπορείτε νά συλλάβετε τόν Μπούκη καί νά βγάλετε μόνος σας τά 
υπόλοιπα. ’Εγώ σάς υπέδειξα ότι αυτός είναι ό δολοφόνος. Τά άλλα...

—Είστε β έ β α ι η  ; Πιστεύετε άπόλυτα σ’ αότό ;
—Σάς είπα : ’Ήμουνα άπόλυτα βέβαιη μέχρι χθές... μέχρι σήμερα τό πρωί 

μάλλον, πού διάβασα τήν είδηση. Τώρα, τί νά πώ... Δέν ξέρω τί νά υποθέσω. Πώς 
μπορεί νά τόν σκότωσαν κι’ οί δυό ; Μά, Θεέ μου !... Πώς μπορεί νά γίνη αυτό!!...

—Γνωρίζετε τήν Μίνα μήπως ; ’Ακούσατε τίποτα ποτέ γ ι’ αύτήν ;
—■’Ό χ ι. Πρώτη φορά άκούω τό όνομα αύτό καί πρώτη φορά τή βλέπω στή 

φωτογραφία πού δημοσιεύτηκε.
—Μπορείτε νά μοΰ πήτε μέ ποιο τρόπο μπορούμε νά μάθουμε άν γνωρίζεται 

μέ τόν Μπούκη ; Μήπως... **'
—Α! Κατάλαβα. Δέν νομίζω όμως ότι μπορώ νά μάθω τίποτα... "Αλλωστε, 

τό άποκλείω νά γνωρίζονται. Είμαι καλά πληροφορημένη γιά τις γνωριμίες του.
—Καλά. Ευχαριστώ πολύ γιά τόν κόπο πού κάνατε νά μέ καλέσετε έδώ καί 

νά μέ πληροφορήσετε ορισμένα πράγματα. Πρέπει νά πηγαίνω...
Σηκώθηκα κι’ ετοιμάστηκα νά φύγω.
—Καθήστε άγαπητέ κύριε. Γιατί φεύγετε τόσο γρήγορα ; μοϋ είπε κοιτά

ζοντας μέ μάτια ύγρά. ’Έ χω  τόσα πράγματα άκόμα νά σάς πώ. Δέν σάς ένδιαφέ- 
ρουν άλλα ζητήματα σχετικά μέ τή σπείρα αύτή ; Δέν φαίνεστε καί τόσο ενθουσια
σμένος άπό τις πληροφορίες μου. Καί γώ  πού νόμιζα...

Μπορούσα νά πάρω όρκο εκείνη τή στιγμή, ότι ή γυναίκα αύτή μέ κοροΐδευε. 
"Ολα τά όσα είπε στο διάστημα εκείνο μοΰ φαίνονταν άπίθανα καί τερατώδη. Κάτι 
μούλεγε μέσα μου ότι ή Ντόρα άπέβλεπε στό νά μάς παραπλανήση άπό τό δρόμο 
πού βαδίζαμε γιά τήν άνακάλυψη τού δολοφόνου καί γιά τήν εξάρθρωση τής σπείρας 
τών λαθρεμπόρων. Τά έπαιρνα όλα άπό τήν άρχή καί κατέληγα μόνον σ’ αύτό τό 
συμπέρασμα Μά πάλι... Μήπως γελοιόμουνα ; Μήπως είχα παρεξηγήσει τή στάση 
της ; Μήπως αυτή ή κοπέλλα ήθελε πραγματικά νά μέ βοηθήση έπειδή τήν έσωσα; 
Μήπως ήταν θ ύ μ α  καί μόνον θύμα τής σπείρας τού «Μάνου»;

Γύρισα ένα βήμα πρός τό μέρος της καί στάθηκα. Τήν κοίταξα γιά πολλή 
ώρα στά μάτια. Ή τα ν  κατακάθαρα τώρα καί μέ κοιτούσαν θαρρετά, έτσι πού έδειχ
ναν ότι ήταν γεμάτα ειλικρίνεια...

Σ ιγά σιγά τό πρόσωπό της φωτίστηκε άπό ένα αινιγματικό χαμόγελο. ’Εξα
κολουθούσε άκόμα νά μέ κοιτάζη. Σήκωσε τό άριστερό της χέρι καί έπιασε σφιχτά 
τό δικό μου. ’Έγειρε ύστερα τό σώμα της πρός τά πίσω καί άφησε τή ζακέτα πού 
ήταν ριγμένη τούς ώμους της νά διπλωθή στή ράχη τής καρέκλας. Κατόπιν ύψωσε 
καί τά δυό χέρια πρός τά μαλλιά της, κάνοντας έτσι τό πλούσιο στήθος της νά προ- 
βάλη πιο πολύ. "Υστερα σήκωσε τό ένα πόδι της καί τό τοποθέτησε πάνω στ’ άλλο 
άφήνοντας, μέ τρόπο, άκάλυπτη όσο γινόταν τήν ωραία της γάμπα. Ό  Μπέργκσον 
έπεσε έν τω μεταξύ στό δάπεδο.

"Εσκυψα καί σήκωσα τό βιβλίο. Τό άφησα στό τραπέζι καί κάθησα.
(  Σννεχίζεται )
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ΤΑΜ ΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
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Α) Κατά τον μήνα Νοέμβριον καί άπό 1—30 εις ’Αθήνας—Πειραιά—Πάτρας
καί Κέρκυραν :
1) Έξητάσθησαν ά π ό ’Ιατρούς τής εκλογής των ο ίκ ο ι... 939 Μέλη
2) » ε ις ’Ιατρεία » » » 1.603 »
3) Εΐσήχθησαν εις Νοσοκομεία καί Κλινικάς τής εκλογής των 202 »
4) Έγεννήθησαν εις Μαιευτήρια ..........................................  18 νέα »
5) Έξητάσθησαν εις έξωτερικά ’Ιατρεία τοϋ Ν.Α.Π. καί τοΰ

Κλάδου 'Υγείας Άθηνών-Πειραιώς . . . . . · ..  5 .008 »

"Ητοι τό Ταμεϊον περιέθαλψεν έν συνόλω ..... 7 .770 »

6) Έξετελέσθησαν εις Φαρμακεία τής εκλογής των . . .  5 .144 Συνταγαί
7) Έχορηγήθησαν εις 47 μέλη ορθοπεδικά είδη αξίας . . . .  9 .046 Δραχμών
’Από οικονομικής πλευράς ό μην ’Οκτώβριος έχει ώς εξής :

’Έ σ ο δ α  τ α κ τ ι κ ά  ..................................................... Αρχ. 355.382,30
Έ σ ο δ α  έκ συμμετοχής Δημοσίου .................................  » 479.660.—

Σ ύ ν ο λ ο ν  ’Ε σ ό δ ω ν  ........................................................ » 835.042,30

Έ ξ ο δ α  ....................................................................................  >» 1.124.785,40

Β) Καθίσταται γνωστόν, δτι δυνάμει τοϋ ύπ’ άριθμ. 104910 έ.έ. ερμηνευ
τικού έγγράφου τοϋ 'Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας ('Υπηρεσίας Ύγειον. Περι- 
θάλψεως 'Υπαλλήλων καί Συνταξιούχων τοΰ Δημοσίου), ορθοπεδικά είδη τυγχά
νουν μόνον τά χρησιμεύοντα προς άναπλήρωσιν άτελείας ή διόρθωσιν βλάβης των 
οστών ή ύποβοήθησιν τής κινήσεως τών μυών, μη δυναμένων άλλως νά κινηθώσιν 
αύτοδυνάμως. Κατόπιν τούτου τά μη έμπίπτοντα εις τήν κατηγορίαν ταύτην είδη, 
ώς είναι λ.χ. οί κηλεπίδεσμοι, αί ζώναι κοιλίας καί βουβωνοκήλης, αί Ιλαστικαί 
περικνημίδες κ.λ.π. δεν δύνανται εφεξής νά θεωρηθώσιν ώς είδη ορθοπεδικά. Ε π ο 
μένως άπό άπόψεως μέν συμμετοχής τοΰ Κλάδου 'Υγείας εις τήν δαπάνην άγοράς 
τών άνωτέρω ειδών ισχύουν αί διατάξεις περί τής έν γένει έξωνοσοκομειακής περι- 
θάλψεως, ήτοι ή έκ 30%  τοΰ άρθρου 3 παράγραφος 3 έδαφ. α' τοΰ Β. Δ/τος τής 
29-5-59, τροποποιηθέντος ύπό τοΰ Β.Δ. 721 τής 5—11—1960, προκειμένου περί 
μελών οικογένειας έν ένεργεία υπαλλήλων καί ή έξ 25%  τοΰ άρθρου 4 παραγρ. 1 
έδάφ. α' προκειμένου περί συνταξιούχων. Ά πό  άπόψεως δέ δικαιώματος άγοράς 
δεν ισχύει ό περιορισμός τοΰ άρθρου 7 παραγρ. 1 έδαφ. ε', ήτοι ή παρέλευσις διετίας 
άπό τής προηγουμένης άγοράς.

Γ) Προστατευόμενα παρά τοΰ Ταμείου μέλη, έχοντα άνάγκην ιατροφαρμα
κευτικής περιθάλψεως καί μεταβαίνοντα προς παροχήν τοιαύτης εις πόλεις, ένθα 
λειτουργοΰσι Παραρτήματα τοΰ Κλάδου 'Υγείας, θά τυγχάνωσι περιθάλψεως ώς 
άκολούθως :

Πρό πάσης προσφυγής εις ’Ιατρόν, θά έφοδιάζωνται πρώτον παρά τών Παραρ
τημάτων δι’ ιατρικής γνωματεύσεως περί τής έπιβεβλημένης έξετάσεως ή θερα
πείας καί θά προβαίνωσιν είτα είς τήν παρακλινικήν ή παρ’ ’Ιατρού έξέτασιν. ’Ακο
λούθως θά έξοφλώσι τάς άμοιβάς τών ιατρών καί βάσει τών σχετικών άποδείξεων, 
ας θά λαμβάνωσι, θά αΐτώνται παρά τοΰ Ταμείου 'Υγείας τοΰ τόπου, ένθα υπηρετεί 
ό υπάλληλος ή διαμένει ό συνταξιούχος τήν πληρωμήν των. Τοΰτ’ αυτό θά έφαρμό-
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ζηται καί διά τά φάρμακα. Εις έξαιρετικάς περιπτώσεις θά ζητήται ή ιατρική γνω- 
μάτευσις έκ των υστέρων.

Διά τάς λοιπάς περιοχάς, ένθα δέν λειτουργοΰσι Παραρτήματα τοϋ Κλάδου 
'Τγείας, θά άκολουθήται ή ιδία διαδικασία, πλήν τήν ιατρικήν γνωμάτευσιν θά λαμ- 
βάνωσι παρά του οικείου 'Υγειονομικού Κέντρου καί μόνον έν έλλείψει τοιούτου, 
παρ’ ιατρού δημοσίου υπαλλήλου ή στρατιωτικού των Δημοσίων Νοσηλευτικών 
'Ιδρυμάτων ή ίατροΰ τοϋ οικείου ’Αγροτικού ή Κοινοτικού ’Ιατρείου ή 'Υγειονομι
κού Στάθμου. 'Ομοίως καί εις τάς περιπτώσεις αύτάς θά προπληρώνωσιν ιατρούς 
καί φάρμακα καί βάσει των άποδείξεων πληρωμής καί τής ιατρικής ώς άνω γνωμα- 
τεύσεως θά αΐτώνται τήν πληρωμήν των παρά τοϋ Ταμείου 'Υγείας του τόπου, ένθα 
υπηρετεί ό υπάλληλος ή διαμένει ό συνταξιούχος.

Παρακαλοϋμεν διά τήν κοινοποίησιν τής παρούσης εις άπαντας τούς υπαλ
λήλους των ύφ’ ύμας υπηρεσιών.

Ό  'Αρχηγός
Ώ ς  Πρόεδρος τοϋ Κλάδου 'Υγείας 

Θ ΕΟ ΔΩ ΡΟ Σ Ρ Α Κ ΙΝ Τ Ζ Η Σ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ

Προσέχετε ιδιαιτέρως τά  μικρά παιδιά, δέν μπορείτε νά εισθε βέβαιοι διά τάς κινήσεις των. 
Ό τα ν  τά βλέπετε νά παίζουν εις τόν δρόμον ή εϊς τά  πεζοδρόμια, ελαττώνετε τήν ταχύτητα 
τοϋ αυτοκινήτου σας, γ ιά  νά εϊσθε βέβαιοι ότι δέν θά συμβή δυστύχημα καί στην ανάγκη

κορνάρετε δυνατά



ΕΙΔΗΣΕΙΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
ΠΡΟΑΓΩ ΓΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—ΔΓ άποφάσεως τοΰ κ. 'Υφυπουργού Εσωτερικών, προήχθη έκ των έν ίσχύϊ 
πινάκων προακτέων τοΰ έ'τους 1961 ό Άρχιφύλαξ κ. Μπούρας Γεώργιος εις τον βα
θμόν τοΰ Άνθυπαστυνόμου, κατ’ αρχαιότητα, προς πλήρωσιν ΰφισταμένης κενής 
οργανικής θέσεως.

Δι’ άποφάσεως τοΰ κ. ’Αρχηγού τής Αστυνομίας, προήχθη εις τον βαθμόν 
τοΰ Ύπαρχιφύλακος ό Άστυφύλαξ κ. Μπαλάσκας Φώτιος έκ τοΰ καταρτισθέντος 
οικείου πίνακος ικανών, προς πλήρωσιν ΰφισταμένης κενής θέσεως.

** *
Π Α ΡΑ ΙΤ Η ΣΕ ΙΣ—ΔΙΑΓΡΑΦΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Παρητήθη έκ τοΰ βαθμοΰ του και τής έν τώ Άστυνομικώ Σώματι θέσεώς του, 
ό ’Αστυνόμος Β' κ. Κουλέτσης Ιωάννης καί άπενεμήθη αύτώ ό βαθμός τοΰ ’Αστυ
νόμου Α' τάξεως, λόγω συμπληρώσεως 25ετοΰς πραγματικής υπηρεσίας, έξ ής 
δετοΰς τοιαύτης εις τον βαθμόν τοΰ ’Αστυνόμου Β' τάξεως. Διά την μακροχρόνιον 
έν τώ Άστυνομικώ Σώματι εύδόκιμον υπηρεσίαν του, ό κ. ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας 
έξέφρασεν αύτώ την εύαρέσκειάν του.

—Παρητήθησαν τοΰ Άστυνομικοΰ Σώματος, οί: 1) 'Υπαρχιφύλαξ κ. Κουρεν- 
τής ’Αθανάσιος, εις δν ό κ. ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας έξέφρασε την εύαρέσκειάν του 
διά τήν υπέρ 20ετή εύδόκιμον έν τώ Άστυνομικώ Σώματι ύπηρεσίαν του καί 2) 
Αστυφύλακες : κ.κ. Ναούμ ’Ιωάννης, Ήλιάδης Φιλήμων, Άλεξόπουλος Ή λίας, 
Δούκας Άνδρέας, Πανταζόπουλος "Ιωάννης καί Κουμπούρας ’Αναστάσιος.

—Άπελύθησαν τοΰ Αστυνομικού Σώματος, διά λόγους πειθαρχίας, οί Α στυ
φύλακες : κ.κ. Τσιμοράγκας Γεώργιος, Κόκκιος Νικόλαος καί Πέτρου Σωτήριος. 
'Ωσαύτως άπελύθη ό μαθητευόμενος Άστυφύλαξ κ. Κανελλόπουλος Νικόλαος, κρι- 
θείς άκατάλληλος διά τό Αστυνομικόν Σώμα καί ώς έκ τούτου ανίκανος νά διορισθή 
τακτικός άστυφύλαξ.

—Άπηλλάγη έκ τών καθηκόντων του, ώς κριθείς άνίκανος προς έκτέλεσιν 
άστυνομικής υπηρεσίας καί άπολυτέος διά λόγους υγείας, ό Αστυνόμος Β' κ. Χειλάς 
Νικόλαος καί άπενεμήθη αύτώ ό βαθμός τοΰ Αστυνόμου Α' τάξεως, λόγω συμπληρώ
σεως 25ετοΰς πραγματικής υπηρεσίας, έξ ής πενταετούς τοιαύτης εις τον βαθμόν 
τοΰ ’Αστυνόμου Β' τάξεως. Διά τήν μακροχρόνιον έν τώ Άστυνομικώ Σώματι 
εύδόκιμον ύπηρεσίαν του, ό κ. Αρχηγός τής Αστυνομίας έξέφρασεν αύτώ τήν εύα- 
ρέσκειάν του.

—Άπηλλάγη τών καθηκόντων του, ώς κριθείς άνίκανος προς έκτέλεσιν άστυ
νομικής υπηρεσίας καί άπολυτέος διά λόγους υγείας, ό Αστυνόμος Β' κ. Παπα- 
γεωργίου Κωνσταντίνος. Διά τήν μακροχρόνιον έν τώ Άστυνομικώ Σώματι εύδό
κιμον ύπηρεσίαν του, ό κ. ’Αρχηγός τής Αστυνομίας έξέφρασεν αύτώ τήν εύαρέ- 
σκειάν του.

—Διεγράφη τής δυνάμεως τοΰ Άστυνομικοΰ Σώματος, διά λόγους ύγείας, κρι- 
θείς άνίκανος προς έκτέλεσιν άστυνομικής ύπηρεσίας, ό Άνθυπαστυνόμος κ. Πίτσιος 
Σοφοκλής. Εις τούτον άπενεμήθη ό βαθμός τοΰ Ύπαστυνόμου Β' τάξεως, λόγω συμ
πληρώσεως 25ετοΰς πραγματικής ύπηρεσίας, έξ ής δετούς τοιαύτης εις τόν βαθμόν 
τοΰ Άνθυπαστυνόμου, διά δέ τήν μακροχρόνιον έν τώ Άστυνομικώ Σώματι εύδόκι
μον ύπηρεσίαν του,*ό κ. ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας τώ έξέφρασε τήν εύαρέσκειάν του.
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—Διεγράφη της δυνάμεως τοΰ ’Αστυνομικοί) Σώματος διά λόγους υγείας, 
ώς καταστάς σωματικώς άνίκανος προς περαιτέρω έκτέλεσιν αστυνομικής υπηρε
σίας, ό Άρχιφύλαξ κ. Ρεκουνιώτης ’Αναστάσιος.

—Διεγράφησαν της δυνάμεως τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος, κριθέντες άπολυ- 
τέοι διά λόγους υγείας, ώς καταστάντες σωματικώς άνίκανοι προς περαιτέρω έκτέ- 
λεσιν άστυνομικής υπηρεσίας, οί: 1) Άρχιφύλαξ κ. Καρτελιάς Δημήτριος καί 2) 
'Υπαρχιφύλακες κ.κ. Άλογάκης Δημήτριος, Καλαμπόκης Δημήτριος καί Κατσάτος 
Λεωνίδας.

*

ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
—Δι’ άποφάσεως τοΰ κ. 'Υφυπουργοΰ ’Εσωτερικών, άπενεμήθη έπαινος είς 

τούς ’Αστυνομικούς Διευθυντάς τών ’Αστυνομικών Διευθύνσεων ’Αθηνών καί Πει
ραιώς καί τούς ύπο τάς διαταγάς αύτών ’Αστυνομικούς υπαλλήλους, διά την έξαίρε- 
τον δραστηριότητα, ήν έπέδειξαν έν τη προσπάθεια των, προς διάσωσιν προσώπων 
καί περιουσιών κατά την έπισυμβάσαν πλημμύραν της 6ης Νοεμβρίου 1961.

** *
Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜ ΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΝ

—Τάς άπογευματινάς ώρας της 25-11-1961, έν τώ Παναθηναϊκώ Σταδίω, 
διεξήχθησαν οί άγώνες στίβου ’Ενόπλων Δυνάμεων Ελλάδος. Τών αγώνων τούτων 
συμμετέ'σχε καί το Σώμα της ’Αστυνομίας Πόλεων, οί άθληταί τοΰ οποίου έπραγμα- 
τοποίησαν θαυμασίαν έμφάνισιν, σημειώσαντες, επί 17 τελεσθέντων άγωνισμάτων, 
9 πρώτας, 2 δευτέρας, 3 τρίτας καί 1 έκτην νίκας.

Συνεπεία τοΰ ευχάριστου αύτοΰ άποτελέσματος το Γ.Ε .ΕΘ .Α ./Β ' ΜΕΟ 
άπέστειλεν προς το Άρχηγεΐον της ’Αστυνομίας Πόλεων τηλεγράφημα.,έχον ουτω : 
«Γ.Ε.ΕΘ.Α. συγχαίρει ’Αστυνομίαν Πόλεων δι’ εξαιρετικήν έμφάνισιν άθλητών της 
είς Πανελληνίους άγώνας στίβου Ε.Δ.».

—Την 29-11-61 καί άπό 13.30'-15.30' ώρας, έν τώ γηπέδω τοΰ «Παναθηναϊ- 
κοΰ» διεξήχθη ποδοσφαιρικός άγων μεταξύ τών ομάδων ’Αστυνομίας Πόλεων καί 
'Ελληνικής Βασιλικής Χωροφυλακής.

'Η  όμάς τής Χωροφυλακής, άγωνισθεϊσα καλύτερον, έπεβλήθη τής ’Αστυνο
μικής Όμάδος διά τερμάτων 2-1. Ό  άγων ήτο διά τό ποδοσφαιρικόν πρωτάθλημα 
’Ενόπλων Δυνάμεων Ελλάδος 1960-61.

—Την 30-11-61 καί άπό 20-22 ώρας, έν τώ γηπέδω Νέας Σμύρνης, διεξήχθη 
φιλικός άγων καλαθοσφαίρας (μπάσκετ-μπώλλ) μεταξύ τών ομάδων ’Αστυνομίας 
Πόλεων καί Πανιωνίου Γ.Σ. Νικήτρια άνεδείχθη ή ’Αστυνομική Ό μάς μέ σκορ 61- 
42.

—Ά πό 6-12-61 ήρχισαν αί συναντήσεις διά τό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου 
’Ενόπλων Δυνάμεων Ελλάδος καί Σωμάτων ’Ασφαλείας. Αί συναντήσεις καθωρί- 
σθησαν διά τάς ήμερομηνίας 6, 14, 21 Δεκεμβρίου 1961 καί 11 καί 18 ’Ιανουάριου 
1962. Οί άγώνες θά διεξάγωνται ταυτοχρόνως εις τρία (3) γήπεδα, ήτοι Παναθη
ναϊκού, Πανιωνίου καί Νέου Φαλήρου (Καραϊσκάκη).

—Ά πό 13-20/12-61, έν τώ γηπέδω τοΰ «Πανελληνίου Γ.Σ.», διεξάγεται τό 
πρωτάθλημα καλαθόσφαιρας (μπάσκετ-μπώλλ) ’Ενόπλων Δυνάμεων Ελλάδος καί 
Σωμάτων ’Ασφαλείας. Καθ’ ήμέραν καί άπό 17ης ώρας λαμβάνουν χώραν τρεις (3) 
συναντήσεις.'Η ’Αστυνομική όμάς κατά τήν πρώτην ήμέραν συνηντήθη μετά τής 
όμάδος τοΰ Β. Ναυτικού.
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ύπό κ. Νικολάου ’Αρχιμανδρίτου ................................................................  9583
Γράμμος—Β ίτσι, ύπό κ. Νικολάου ’Αρχιμανδρίτου ........................................  9631
Πίνδος 1940-1941, ύπό ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ Β' κ. Κων. Τουζένη. . . 9823
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Σελίς
Πανηγυρικός λόγος επί τή επετείω τής 28ης ’Οκτωβρίου 1940, εκ

φωνηθείς την 27/10/61 ένώπιον τοϋ προσωπικού τής Γενικής Διευ- 
θύνσεως ’Αστυνομίας Πόλεων, ύπό τοΰ ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ Β'
κ. Δημητρίου 'Υ φ αντή ....................................................................................  9881

Δεκέμβρης 1944, ύπό κ. Νικολάου’Αρχιμανδρίτου..........................................  9919
Εις μνήμην τω ν νεκρών μας, ύπό 'Υπαστυνόμου Α ' κ. Ίωάννου Ράϊκου 9967 
Χ ριστούγεννα, ύπό 'Υπαστυνόμου Α ' κ. Ίωάννου Ρ ά ϊκου ........................... 9972

Χ Υ . ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ—ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ

Ή  πολιτική άμυνα είς τήν άρχαίαν 'Ελλάδα, ύπό 'Υπαστυνόμου Α' κ.
Γεωργίου Κανελλοπούλου ..............................................................................  8900

Πολιτική άμυνα 'Η νωμένων Πολιτειών ’Αμερικής, άπό τό άμερικανι- 
κόν δελτίον πληροφοριών, κατά μετάφρασιν 'Υπαστυνόμου Α ' κ.
Γεωργίου Κανελλοπούλου................................................................................  8972

Αί ψ υχολογικά! επιδράσεις τών μαζικών άπω λειώ ν, άπό τό περιοδι
κόν «M ilitary Review», κατά μετάφρασιν 'Υπολοχαγοΰ Πυροβολικού 
κ. Ίπποκράτους Κουρκουμπά............................................................  9077, 9128

Τά άντιατομικά καταφύγια είς τήν ’Αμερικήν κα! τήν 'Ελλάδα,
ύπό ’Αστυνόμου Β' κ. Γεωργίου Κανελλοπούλου....................................  9787

Χ Υ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ—ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ο! Η νω μ ένες Πολιτείες τής ’Αμερικής και τό πρόβλημα τοΰ χρυσού  

στο φ ώ ς , ύπό I. Daniel, κατά μετάφρασιν καί προσαρμογήν τοΰ Τμη-
ματάρχου τής ’Εθνικής Τραπέζης κ. Ίωάννου Νούσια.............................  8880

'Ο άκαμπτος Σουλτάνος, ύπό τοΰ Τμηματάρχου τής ’Εθνικής Τραπέζης
κ. Ίωάννου Νούσια .........................................................................................  8923

Π ρωτοβουλία, ύπό ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ Β 'κ . Κων. Τουζένη.................. 9014
’Εμβόλιμος ήμέρα, ύπό τοΰ τέως ’Αρχηγού ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Νι

κολάου Κίννα ....................................................................................................  9016
Περί χρόνου άπό ψ υχολογικής, ψυχοπαθολογικής καί φιλοσοφικής 

άπόψ εω ς, ύπό τοΰ εκτάκτου καθηγητοΰ τής νευρολογίας καί ψυχιατρι
κής έν τώ Πανεπιστημίω ’Αθηνών κ. Κ.Δ. Κωνσταντινίδου....................  9202

Χ Υ ΙΙ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ—ΙΣΤΟΡΙΑ—ΕΚΔΡΟΜΑΙ
Ιστορικοί περίπατοι στους δρόμους τών ’Αθηνών καί τοΰ Πειραιώς 

—Τοπωνυμικά τών οδών ’Αθηνών κατ’ άλφαβητικήν σειράν,
ύπό τοΰ 'Υπαστυνόμου Α' κ. Ίωάννου Ράϊκου ...........  8903, 8953, 8998
9047, 9094, 9145, 9187, 9237, 9285, 9338, 9384, 9424, 9474, 9527, 9573 

9616, 9670, 9713, 9765, 9813, 9859, 9905, 9957, 9999 
Δέκα ήμέρες με τήν Σχολήν 'Υπαστυνόμων είς Βόρειον 'Ελλάδα,

ύπό δοκίμου 'Υπαστυνόμου κ. Μ. Καλαφατάκη..........................................  9809
'Ο ρόλος τής ’Αστυνομίας είς τήν άνάπτυξιν τοΰ Τουρισμού, ύπό

δημοσιογράφου κ. Δημ. Μ υλωνά................................................................. 9984

Χ Υ ΙΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΑ
Εύγενεϊς δω ρεαί: 3η έξωφ. τ. 187, 3η έξωφ. τ. 188, 9246, 9294, 9342, 9438

9534, 9774, 9966
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ΣελΙς
Εύχή για ειρήνη καί φ ιλία  εν έλευθερία, ύπό κ. Νικολάου Αρχιμανδρίτου 8869 
Ό  οικοδομικός συνεταιρισμός υπαλλήλω ν ’Αστυνομίας Π όλεω ν,

δι’ άποφάσεώς του, άνακηρύσσει ισόβιον επίτιμον πρόεδρον τοϋ συνε
ταιρισμού τον τ. ’Αρχηγόν ’Αστυνομίας κ. Νικόλαον Κόκκινον................ 8916

Θωμάς Νούσιας, ό νέος Γενικός Διευθυντής ’Αστυνομίας Πόλεων παρά τώ
Ύφυπουργείω ’Εσωτερικών, ’Αστυνομικός Διευθυντής Α' τά ξεω ς.........  8964

Τό Πυροσβεστικόν Σώμα ώς παράγων άσφαλείας τής ζωής καί τής
περιουσίας .......................................................................................................  9296

Πάθημα Αύτοκράτορος Φρειδερίκου τοΰ Μ εγά λο υ ..................................... 9383
'Ο θεσμός τοΰ γάμου κατά διαμερίσματα καί ήλικίαν, ύπό δημοσιο

γράφου κ. Δημ. Μυλωνά.................................................................................  9743
Δημήτριος Βρανόπουλος, Υπουργός Συγκοινωνιών.....................................  9956

X IX . ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ

Τελετή ορκωμοσίας 81 νέω ν Ά ρ χιφ υ λά κ ω ν στή ν’Αστυνομική Σχολή— 
’Επιτυχημένη γιορτή στήν 'Υποδιεύθυνση Τροχαίας ’Αθηνών— 
Ματιές στο άστυνομικό δελτίο. Καί τά παραλειπόμενα τοϋ δελ
τίου συμβάντω ν, ύπό 'Υπαστυνόμου Β' κ. Σπόρου Πηλού.................. 8935

Μια σεμνή συγκέντρωση στή Λέσχη ’Ασφαλείας ’Αθηνώ ν. Σύντομα  
άστυνομικά νέα . Φ υλλομετρώντας τά δελτία συμβάντων—Μιά 
συγκινητική έκδήλωση άγάπης πρός τό ’Αστυνομικόν Σώ μα. 
Ματιές στήν δράση τοϋ Τμήματος ’Ασυρματοφόρων Αύτοκινή-
τω ν , ύπό 'Υπαστυνόμου Β' κ. Σπύρου Πηλού.......................................... . 8985

Δυό λόγια πάνω στήν συνεργασία πού σας ζητήσαμε. Συντροφιά  
μέ τά άστυνομικά δελτία συμβάντω ν, ύπό 'Υπαστυνόμου Β' κ.
Σπύρου Πηλού .................................................................................................  9041

Οί επιτυχίες τής Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών συνεχίζονται. Ματιές 
στήν δράση τής υπηρεσίας Προστασίας ’Εθνικού Νομίσματος. 
Σύντομα άστυνομικά νέα , ύπό Υπαστυνόμου Β 'κ . Σπύρου Πηλού. . 9094 

Σταυροφορία τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως ’Αθηνών γιά τήν κα
θαριότητα τής Πρωτευούσης, ύπό 'Υπαστυνόμου Β' κ. Σπύρου ·
Πηλού ................................................................................................................. 9144

'Ο Ά σ τυ φ ύ λα ξ  καί τό έργον του . ’Από τά χθεσινό Δελτίον Συμβάν
των τοΰ Τμήματος ’Αμέσου Δράσεως—«Πνευματικό βραδυνό» 
στόν Πύργο Βασιλίσσης—Ξ εφυλλίζοντας τά άστυνομικά δελτία
Σ υμβάντω ν, ύπό 'Υπαστυνόμου Β' κ. Σπύρου Π ηλού ........................... 9179

Τό Πάσχα στις ’Αστυνομικές Υ πηρεσίες—Νέα άπό τήν ’Αστυνομική 
Σχολή—'Η ’Επέτειος τής ίδρύσεως τοϋ Ν .Α .Τ .Ο .—Τό άτύχημα
δέν είναι τυχα ΐον , ύπό 'Υπαστυνόμου Β' κ. Σπύρου Πηλού................ 9227

Μιά μεγάλη επιτυχία τής Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνώ ν, ύπό 'Υπα
στυνόμου Β' κ. Σπύρου Π ηλού ..................................................................... 9283

Διεθνής ήμέρα οδικής ’Ασφαλείας—'Ο υιός τοΰ ίδρυτοΰ τής ’Αστυνο
μίας στήν ’Αθήνα. Οί φ ίλοι τής ’Αστυνομίας. 'Ο στρατηγός 
Σκόμπυ στήν Ε λ λ ά δ α . ’Από τά άστυνομικά δελτία συμβάντω ν. 
Ματιές στήν δράση τών άσυρματοφόρων αύτοκινήτων άμέσου 
δράσεως, ύπό 'Υπαστυνόμου Β' κ. Σπύρου Π η λού .................................  9327
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Σελίς
Ευλαβική αναδρομή στά περασμένα—'Ο ’Αθλητισμός στήν ’Αστυ

νομία Πόλεων—Σύντομα ά στυνομ ικ ά /νέα . Κινηματογραφικόν 
συνεργεϊον στήν διάθεση των Σωμάτων ’Α σφαλείας, ύπό 'Υπα
στυνόμου Β' κ. Σπόρου Πηλοϋ ...................................................................  9375

Κινηματογραφικόν Συνεργεϊον ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Π όλεω ν. 
Ραδιοφωνικαί ΙκπομπαΙ ’Αστυνομίας Π όλεω ν. Διπλωματικά! 
εξετάσεις Σχολής Κοπτικής—Ραπτικής τοϋ «'Ομίλου Κυριών 
Φ ίλων ’Αστυνομίας» Πειραιώς. Ή  έτησία εορτή τοΰ «'Ομίλου 
Φίλων ’Αστυνομίας» ’Αθηνών—Μικρά χρονικά άπό τήν 'Ιστορία 
τής ’Αστυνομίας Π όλεω ν. Μιά πρόχειρη στατιστική τών άσυρ- 
ματοφόρων περιπολικών αυτοκινήτων ’Αμέσου Δράσεω ς. Λίγο 
πριν λήξη ή ποδοσφαιρική περίοδος—Τό δεκαπενθήμερον πρό
γραμμα κινηματογραφικών προβολών και συναυλιών ’Αρχη
γείου ’Αστυνομίας Π όλεω ν, ύπό 'Υπαστυνόμου Β' κ. Σπόρου Πηλοϋ 9510 

Κινηματογραφικά! προβολα! ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Π όλεω ν. Τό 
δεκαπενθήμερον πρόγραμμα τών κινηματογραφικών προβολών 
Α ρχη γείου  ’Αστυνομίας Π όλεω ν, ύπό 'Υπαστυνόμου Β' κ. Σπό
ρου Π ηλοϋ.......................................................    9607

Παιδικα! κατασκηνώσεις ’Αστυνομίας Πόλεων εις Ά γ ιο ν  Ά νδρέαν  
’Εγκαίνια τοΰ ΚΘ' Παραρτήματος Α σ φ α λεία ς . Ή  Φιλαρμο
νική τής Α στυνομίας Π όλεω ν, ύπό 'Υπαστυνόμου Β' κ. Σπόρου
Πηλοϋ ...............................................................................................................  9702

"Ενα βράδυ στή Σχολή Α στυφ υλάκω ν μέ τήν «Πανελλήνιον Έ νω -  
σιν Προστασίας Ν έω ν», ύπό δοκίμου Άστυφύλακος κ. Σαράντου
Ά ντω νάκου........................................................................................................  9763

Κινηματογραφικά! προβολαί Α ρχηγείου  Α στυνομίας Πόλεων—Μα
τιές στά δελτία συμβάντων τοΰ Τμήματος Α μέσου Δράσεως.
Ά π ό  δσα μάς γράφετε—Ραδιοφωνικόν δελτίον Α στυνομίας  
Π όλεω ν, ύπό 'Υπαστυνόμου Β' κ. Σπόρου Πηλοϋ.................................  9851

X X . ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Α' ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Τό γυμνό μοντέλο, ύπό 'Υπαστυνόμου Β' κ. Χαρ. Σταμάτη . . . .  9426, 9478 
9529, 9575, 9620, 9673, 9717, 9769, 9817, 9863, 9909, 9961, 10003

Β ' ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

« Έ ν α . . .«στραβόξυλο» έξομολογεΐται»—« . .  .Διαβαίνοντας στις στρά
τες και τά σοκάκια σάν τον καλό π ο ιμ ένα .. . » , ύπό 'Υπαστυνό
μου Β' κ. Σπόρου Π η λο ϋ .............................................................................  9085

«Λαμβάνω τήν τιμήν νά ά ν α φ έ ρ ω ...» , ύπό 'Υπαστυνόμου Β' κ. Σπό
ρου Π ηλοϋ..........................................................................................................  9277

Γ ' ΔΙΕΘΝΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Χαμένα σκυλιά χω ρίς περιλαίμιο, ύπό Qil Gesbron, κατά μ3τάφρασιν
«’Αστυνομικών Χρονικών» . . . .  8905, 8955, 9000, 9045, 9096, 9148, 9190

9239, 9288, 9340, 9387, 9430
Δ ' ΠΟΙΗΣΙΣ

Ή  φανέλλα τοΰ στρατιώτη, υπό Κυρίας Ζαναντρίς 9880
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X X I. ΔΙΑΓΓΕΛΜΑΤA—ΜΗΝΥΜΑΤΑ—ΕΓΚΥΚΛΙΟI ΔΙΑΤΑΓΑΙ Σελίς
‘Ημερήσια διαταγή τοΰ ’Αρχηγού ’Αστυνομίας Πόλεων κ . Θεοδώρου 

Ρακιντζή έπί τή αποχωρήσει του έκ τής ’Αστυνομικής Διευθύν-
σεως ’Αθηνών ‘...............................................................................................  8866

’Αποχαιρετισμός τού κ . Νικολάου ’Αρχιμανδρίτου προς τούς αστυ
νομικούς, έπί τή αποχωρήσει του έκ τής ’Αστυνομίας Πόλεων. 8868 

Διάγγελμα τής Α .Μ . τού Βασιλέως των ‘Ελλήνων Παύλου έπί τώ
Νέω ’Έτει 1961 ...............................................................................................  8911

Μήνυμα τοΰ Προέδρου τής Κυβερνήσεως κ . Κ ω ν. Καραμανλή έπί τώ
Νέω ’Έτει 1961 ........................................................................................... ! 8912

’Εγκύκλιος τού ‘Υφυπουργού έπί των ’Εσωτερικών κ . Ε ύαγ. Καλαν-
τζή προς τά Σώματα ’Ασφαλείας έπί τώ Νέω Έ τει 1961 ...........  8913

Η μερήσια διαταγή τού ’Αρχηγού ’Αστυνομίας Πόλεων κ . Θεοδώρου
Ρακιντζή πρός άπάσας τάς υπηρεσίας έπί τώ Νέω Έ τει 1961 . . . 8914 

‘Ημερήσια διαταγή τοΰ νέου ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ ’Αθηνών 
κ . Εύαγγέλου Καραμπέτσου έπί τή άναλήψει τών καθηκόν
των τ ο υ .......................................................................................... .................  8963

Μήνυμα τού Προέδρου τής Κυβερνήσεως κ . Καραμανλή έπί τή έπε-
τείω τής 25ης Μαρτίου 1921 ................................................................... 9159

Ε γκύκλιος τοΰ ‘Υφυπουργού έπί τών ’Εσωτερικών κ . Εύαγγέλου  
Καλαντζή έπί τή 12η έπετείω άπό τής συντριβής τού κομμουνι-
στοσυμμοριτισμού......................................................................................... 9679

’Εγκύκλιος τού νέου ‘Υφυπουργού ’Εσωτερικών κ . Δ ημ . Δαβάκη 
πρός τά Σώματα ’Ασφαλείας έπί τή άναλήψει τών καθηκόν
των τ ο υ ......................................................................................  9871

’Εγκύκλιος τού άποχωρήσαντος ‘Υφυπουργού έπί τών ’Εσωτερικών
κ . Παναγιώτου Κ αλογεροπούλου .......................................................... 9872

X X II. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑΙ ΣΧΟ ΛΑΙ-ΕΚΠ ΑΙΔΕΥΤΙΚ Α

‘Ορκωμοσία ’Αστυφυλάκων τού 200 Εκπαιδευτικού Τμήματος......... 9054
’Εκδηλώσεις στήν ’Αστυνομική Σ χ ο λ ή .......................................................... 9102
Προκήρυξις έξετάσεων διά τάς Ά στυνομικάς Σχολάς ‘Υπαστυνόμων

καί Ά ρ χ ιφ υ λ ά κ ω ν ......................................................................................... 9198
‘Ορκωμοσία ’Αστυφυλάκων τοΰ 201 ’Εκπαιδευτικού Τμήματος.........  9246
‘Ορκωμοσία νέω ν ‘Υπαστυνόμων καί Ά ρ χ ιφ υ λά κ ω ν, ύπό ’Αστυνό

μου Α' κ. Γαλανοπούλου Θεράποντος............................................................  9567
Έ πιτυχόντες εις τά Ε λλη νικ ά  διά τήν Σχολήν Ά ρ χ ιφ υ λ ά κ ω ν ......... 9580
‘Ορκωμοσία νέων ‘Υπαστυνόμων Β' τάξεως καί Ά ρ χ ιφ υ λ ά κ ω ν ...  9629 
Έ π ιτυχόντες εις τάς είσαγωγικάς έξετάσεις διά τήν Σχολήν ‘Υπα

στυνόμων Β' τ ά ξ ε ω ς ..................................................................................  9630
Έ πιτυχόντες εις τάς είσαγωγικάς έξετάσεις διά τήν Σχολήν Ά ρ χ ι-

φ υ λ ά κ ω ν ........................................................................................................... 9676
Έ να  βράδυ στήν Σχολή Α στυφ υλάκω ν με τήν «Π ανελλήνιον Έ νω -  

σιν Προστασίας Ν έω ν» , ύπό δοκίμου Άστυφύλακος κ. Σαράντου 
Άντωνάκου........................    9763
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Σελίς
Δέκα ήμερες με την Σχολήν Ύ παστυνόμων εις Βόρειον 'Ελλάδα,

ύπό δοκίμου 'Υπαστυνόμου κ. Μ. Καλαφατάκη........................................  9809
Τοποθετήσεις όρκισθέντων τήν 11/10/1961 νέω ν αστυφυλάκων . . .  9917

X X III . ΕΠΕΤΕΙΟΙ—ΕΟΡΤΑΙ—ΕΥ Χ Α Ι-Π Ε Ν Θ Η
Εύχαί εις τούς εορτάζοντας: 9810, 3η έξωφ. τ. 184, 9102, 9198, 9246, 9294

9342, 9486, 9870, 9966
1η ’Ιανουάριου 1961, ύπό 'Υπαστυν. Β' κ. Σπόρου Πηλού........................... 8869
Σπυρίδων Γαλανός, ό διακεκριμένος καθηγητής πού έφ υγε (πένθη) . . 8907
Νικόλαος Ράπτης (πένθη) ....................................................................................  8909
Κωνσταντίνος Τσίπης (πένθη) ...........................................................................  9002
Βασίλειος Έλευθεριάδης (π ένθη ).......................................................................  9053
25 Μαρτίου 1821, ύπό κ. Νικολάου ’Αρχιμανδρίτου ........................................  9151
Παναγιώτης Συνοδινός (πένθη)............................................................................ 9196
Νικόλαος Κόκκινος (π ένθη )..................................................................................  9241
Εύχαί « ’Αστυνομικών Χρονικών» προς τήν Α .Β .Υ . τον Διάδοχον 

’Αντιβασιλέα Κωνσταντίνον επί τή ονομαστική του έορτή,
2α έξωφ. τ. 192.

Εύχαί « ’Αστυνομικών Χρονικών» προς τήν Α . Ε .  τον Πρωθυπουργόν
κ . Κωνσταντίνον Καραμανλήν έπί τή όνομαστική του έορτή 9295 

Γεώργιος Πανόπουλος (πένθη) ύπό ’Αστυνόμου Α' κ. Θεράποντος Γαλα-
νοπούλου ............................................................................................................  9433

Χρήστος Μπόμπολας (πένθη), ύπό ’Αστυνόμου Α' κ. Θεράποντος Γαλα-
νοπούλου...............................................................................................................  9434

Ε ύχαί « ’Αστυνομικών Χρονικών» προς τήν Α. Μ.  τον Βασιλέα Παύλον 
έπί τή όνομαστική έορτή του , 2α έξωφ. τ. 195 

Ή  Θεοτόκος ώς σύμβολον προστασίας τού Ε λλη νικού  ’Έ θνους,
ύπό κ. Νικ. ’Αρχιμανδρίτου .........................................................................  9583

Παναγιώτης Μπαρδόπουλος (πένθη) ύπό ’Αστυνόμου Α' κ. Θεράποντος
Γαλανοπούλου .................................................................................................... 9625

Γράμμος—Β ίτσι, ύπό κ. Νικολάου ’Αρχιμανδρίτου..........................................  9631
’Αθανάσιος Τασιόπουλος (πένθη), ύπό ’Αστυνόμου Α' κ. Θεράποντος Γα-

λανοπούλου..........................................................................................................  9721
Πίνδος 1 9 4 0 -1 9 4 1 , ύπό ’Αστυνομικού Διευθυντού Β' κ. Κων. Τουζένη......... 9823
Σπυρίδων Μπερδούσης (πένθη) .........................................................................  9867
Πανηγυρικός λόγος έπί τή έπετείω τής 28ης ’Οκτωβρίου 1940, έκφω - 

νηθείς τήν 27/10/1961 ένώπιον τού προσωπικού τής Γ . Δ . Α . Π .
ύπό τού Άστυν. Δ/ντού Β' κ. Δημ. 'Υφαντή............................................... 9881

’Αθανάσιος Μπουκουβάλας (π ένθη )................................................................... 9913
Δεκέμβρης 1944, ύπό κ. Νικολάου ’Αρχιμανδρίτου............................................. 9919
Είς μνήμην τώ ν νεκρών μας, ύπό 'Υπαστυνόμου Α ! κ. Ίωάννου Ράΐκου 9967 
Χ ριστούγεννα, ύπό 'Υπαστυνόμου Α' κ. Ίωάννου Ρ ά ΐκ ο υ ........................... 9972

Χ Χ ΙΥ . ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ
’Επιστολή τού Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου κ . κ .  Π αντελεή-
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Σελίς
μονος, πρός τόν Α ρ χη γό ν  τής ’Αστυνομίας Πόλεων κ . Θεό
δωρον Ρ ακιντζήν, άναφερομένη εις τό έργον τοΰ περιοδικού
μ α ς ......................................................................................................................  9195

’Επιστολή τοΰ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νικοπόλεως καί Πρε-
βέζης κ . κ .  Στυλιανού .............................................................................. 9272

’Επιστολή τοΰ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μηθύμνης κ . κ .  Κ ων
σταντίνου πρός τόν ’Αρχηγόν τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος κ .
Θεόδωρον Ρ ακιντζήν..................................................................................... 9318

Εύχαριστήριος έπιστολή τοΰ κ . Δ . Χ αλλιντέϋ πρός τόν ’Αρχηγόν
τής ’Αστυνομίας Πόλεων κ . Θεόδωρον Ρακιντζήν ............................ 9423

’Επιστολή τοΰ Δημάρχου Χρυσουπόλεως κ . Κωνσταντίνου Δεληκάρη, 
πρός τόν ’Αρχηγόν τής ’Αστυνομίας Πόλεων κ . Θεόδωρον Ρα-
κιντζή ν, άναφερομένη είς τό έργον τοΰ περιοδικοΰ μ α ς.................  9438

’Επιστολή τοΰ διευθυντοΰ τοΰ Κέντρου Έ γκληματολογικώ ν ’Ερευνών 
κ . Γεωργίου Νικοδότη, άναφερομένη είς τό έργον τοΰ περιο
δικού μ α ς ........................................................................................................... 9870

Χ Χ Υ . ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ

Προαγωγαί άστυνομικώ ν: 8910, 9053, 9102, 9291, 9389, 9437, 9486, 9579
9725, 9869, 9628, 9916, 10009 

Ά μ ο ιβ α ί: 8910, 8905, 9053, 915079197, 9291, 9342, 9389, 9437, 9486, 9579
9628, 9676, 9773, 9822, 9869, 9917, 9966, 10010 

Μ εταβολαί: 8910, 8957, 9905, 9053, 9102, 9150, 9291, 9342, 9389, 9437, 9486 
9534, 9579, 9628, 9676, 9725, 9774, 9822, 9869, 9916, 9966, 10009 

Ραδιοφωνικαι έκπομπαί: 3η έωφ. τ. 183, 3η έξωφ. τ. 184, 3η έξωφ. τ. 185, 3η
έξωφ. τ. 186, 3η έξωφ. τ. 187, 3η έξωφ. τ. 188, 9188 

Κινηματογραφικοί Προβολαί ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων : 9582, 9677
9725

’Απονομή παρασήμων καί μεταλλίω ν είς ’Αξιωματικούς τής ’Αστυ
νομίας : .................................................................................................  9197, 9916
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A

’Α γγλία: Ή  ’Αστυνομία τής Μεγάλης Βρεταννίας σ. 9439, 9487, 9535, 9591.
’Αδικήματα: Βλ. λ. εγκλήματα.
’Α εράμυνα : Βλ. λ. Πολιτική ’Άμυνα.
Ά θ ή ν α ι : 'Ιστορικοί περίπατοι στους δρόμους των ’Αθηνών, σ. 8903, 8953, 8998 

9047, 9094, 9145, 9187, 9237, 9285, 9338, 9384, 9424, 9474, 9527, 9573 
9616, 9670, 9713, 9765, 9813, 9859, 9905, 9957, 9999.

’Αθλητισμός: Είς την ’Αστυνομίαν Πόλεων σ. 9374, 10010.
Ά ϊζενχά ουερ  : Ευχή για ειρήνη καί φιλία έν ελευθερία σ. 8863.
Ά ϊχ μ α ν  : (Άδόλφος). 'Η  άναζήτησις καί σύλληψις του Άδόλφου Ά ϊχμ αν σ. 9311.
Ά ϊιρ ε λ : 'Ο άνθρωπος που έπώλησε τον Πύργον τοϋ Ά ϊφελ, σ. 9401, 9448, 9499 

9533, 9599, 9660.
Ά μ α χ ο ς :  (πληθυσμός). Βλ. λ. Πολιτική Άμυνα.
Ά μ β λ ω σ ις : Θανατηφόρος άμβλωσις. Τεμαχισμός καί άπόκρυψις τοϋ πτώματος 

σ. 9695.
’Αμερική : Πολιτική Ά μυνα 'Ηνωμένων Πολιτειών ’Αμερικής σ. 8972. Οί 'Ηνωμέ

νες Πολιτείες ’Αμερικής καί τό πρόβλημα τοϋ Χρυσοΰ στο φως σ. 8880.'Η 
δρασις τής ’Αμερικανικής ’Αστυνομικής ’Αποστολής έν Έλλάδι σ. 8899.

Ά μ ο ιβ α ί : ’Αστυνομικών. Βλ. Γενικόν Εύρετήριον. Κεφ. Ειδήσεις καί Πληροφορίαι.
Ά νακοίνω σις : Κλάδου 'Υγείας ’Αστυνομίας Πόλεων σ. 8910, 9630, 9966. Οι

κοδομικού συνεταιρισμού ’Αστυνομίας Πόλεων σ. 9102.
’Ανήλικοι: Κινηματογράφος καί έγκληματικότης άνηλίκων σ. 9142. 'Η  έγκλη- 

ματικότης τών άνηλίκων καί τά μέσα προς άντιμετώπισίν της σ. 9783.
’Α νιχνευτής: (ήλεκτρονικός) : Βλ. σ. ’Αστυνομία (’Επιστημονική—Τεχνική).
Άντιπαρακολούθησις : 'Η  παραγολούθησιςκαίή άντιπαρακολούθησιςσ. 9343,9391.
’Α πολογισμός : Κλάδου 'Υγείας ’Αστυνομίας Πόλεων σ. 9245, 9485, 9535, 9624 

9724, 9822, 9915, 10007.
’Αποστολή : 'Η  δρασις τής ’Αμερικανικής ’Αστυνομικής ’Αποστολής έν Έλλάδι 

σ. 8899.
’Α ποτυπώ ματα : Ταξινόμησις δακτυλικών άποτυπωμάτων κατά μέθοδον Έ δ. 

Χοΰβερ, διευθυντοϋ 'Ομοσπονδιακής ’Αστυνομίας Βορείου ’Αμερικής σ. 
8887, 8920.

’Αστυνομία: (’Επιστημονική’—Τεχνική). Ταξινόμησις δακτυλικών άποτυπωμάτων 
κατά μέθοδον Έ δ. Χοΰβερ, διευθυντοϋ 'Ομοσπονδιακής ’Αστυνομίας Βορείου 
’Αμερικής σ. 8887, 8920. Έξέτασις κειμένου γραφομηχανών σ. 9121, 9167 
9217, 9255. 'Η  ’Αστυνομία καί τό τηλέφωνον σ. 9319, 9364. 'Ο ήλεκτρονι- 
γός άνιχνευτής εις τήν ’Αστυνομίαν σ. 9494. Τό ραδιοτηλέφωνον είς τήν 
’Αστυνομίαν σ. 9584. Τό έγκληματολογικόν έργαστήριον τής Scotland Yard 
σ. 9551.

’Αστυνομία: ('Ιστορικά). Τά πρώτα βήματα τής ’Αστυνομίας Πόλεων σ. 9645.
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Ή  συμβολή τής ’Αστυνομίας Πόλεων εις τήν εποποιίαν 1940-1941 σ. 9737.
’Αστυνομία : (Ξένη). Ή  άναζήτησις καί σύλληψις του Άδόλφου Ά ϊχμ αν  σ. 9311. 

Ή  ’Αστυνομία τής Μεγάλης Βρεταννίας σ. 9439, 9487, 9535, 9591. Τό 
έγκληματολογικόν Έργαστήριον τής Scotland Y ard σ. 9651.

’Α στυνομικός: 'Ο  ’Αστυνομικός καί τό παιδί σ. 9587.
’Ατομική ενέργεια : Βλ. λ. Πολιτική "Αμυνα.
Αύτοκίνητον : (’Αστυνομικόν) άσυρματοφόρον σ. 8985, 9179, 9327, 9510, 9851.
Αυτοκτονία : (’Ιατροδικαστική). ’Ιδιότυπος μορφή τρόπου έπιτελέσεως αύτοκτο- 

νίας διά μονοξειδίου του άνθρακος σ. 9115.

Β

Baird : 'Ο φόνος τής Στεφανίας Baird σ. 8977, 9027.
Βιοπαλαιστής: 'Η  ψυχαγωγία τοϋ βιοπαλαιστοΰ σ. 9739.
Βίτσι: ’Επέτειος συντριβής κομμουνιστοσυμμοριτισμοΰ σ. 9631.
Βόμβα: (’Ατομική). Βλ. λ. Πολιτική Άμυνα.

Γ

Γαλανός: Σπυρίδων, ό διακεκριμένος καθηγητής πού έ'φυγε (πένθη) σ. 8907.
Γάμος: Ό  θεσμός τοϋ γάμου κατά διαμερίσματα καί ήλικίαν σ. 9743.
Griffiths: Ό  διεστραμμένος εγκληματίας σ. 9302, 9353.
Γράμμος: ’Επέτειος συντριβής κομμουνιστοσυμμοριτισμοΰ σ. 9631.

Δ

Δακτυλοσκοπία : Ταξινόμησις δακτυλικών αποτυπωμάτων κατά τήν μέθοδον Έδ. 
Χοϋβερ, Διευθυντοϋ 'Ομοσπονδιακής ’Αστυνομίας Βορείου ’Αμερικής σ. 8887, 
8920.

Δ ιάσπασις : (’Ατόμου) Βλ. λ. Πολιτική Άμυνα.
Δίκαιον: Ή  Ποινική νομοθεσία τοϋ λήξαντος έτους Ν.Δ. 4090/60, σ. 8917, 9349, 

9398, 9445, 9491, 9535, 9648, 9686, 9732. Χρονικά όρια ισχύος των Ποινι
κών νόμων (άρθρα 1-4 Γ1.Ν.) σ. 9778, 9827, 9873, 9927. Πότε υπάρχει 
συνταγματική προστασία επί τών έν κλειστώ χώρω συναθροίσεων τών πολι
τών σ. 9010. Τροχαία άτυχήματα, πρόληψις καί καταστολή αύτών σ. 9922, 
9979. Ή  ένάσκησις δικαιώματος ή έκπλήρωσις καθήκοντος, ώς λόγος άπο- 
κλείων τον άδικον χαρακτήρα τής πράςεως σ. 9975.

Δολιοφθορά: (σαμποτάζ). 'Η  δολιοφθορά ώς μέσον ψυχολογικού πολέμου σ. 9539, 
9595, 9635, 9682, 9727, 9775.

Δ ολοφ ονία: (δασοφύλακος). Πώς άπό τά άνευρεθέντα σχισμένα φύλλα τοϋ σημει
ωματάριου τοϋ θύματος άνακαλύπτεται ό δολοφόνος σ. 9604, 9663.

Ε

’Εγκαίνια: Τό νέον οίκημα τ ή ς ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Πειραιώς. Τά εγκαίνια
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τούτου. Μία καλή καί πολιτισμένη αρχή, σ. 9943. ’Εγκαίνια ’Αστυνομικών 
Οικημάτων τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Πειραιώς σ. 9955.

Έ γκ λη μ α : (’Εγκληματολογία). Κινηματογράφος καί έγκληματικότης ανηλίκων 
σ. 9142. Ή  έγκληματικότης τών άνηλίκων καί τα μέσα προς άντιμετώπισίν 
της σ. 9783. Πώς παρουσιάζεται ή έγκληματικότης είς την Ελλάδα τά τε- 
λυταΐα ετη σ. 9550. Στατιστικά στοιχεία έγκληματικότητος έτών 1957-1960 
καί σχετικά συμπεράσματα σ. 9690. 'Η  εργασία τών καταδίκων ώς μέσον 
σωφρονισμού σ. 9831. Τά αδικήματα κατά τών ήΟών δεν δικαιολογούν άνη- 
συχίαν σ. 9877.

’Εγκλήματα: (Ξένα). 'Ο φόνος τής Στεφανίας Baird σελ. 8977, 9027. Τό έγκλη
μα τής Λουτόν σ. 9061. Τό γάντι σ. 9139. Πομμερένκε ό σεξουαλικός εγκλη
ματίας σ. 9171, 9233, 9269, 9308, 9360, 9407. ’Εγκατάλειψις τραυματίου. 
Μία ομολογία τήν όποιαν ποτέ δεν θά ξεχάσετε σ. 9260. 'Η  έξομολόγησις 
ένός μεγάλου κλέπτου κοσμημάτων σ. 9263. Griffiths, ό διεστραμμένος 
έγκληματίας σ. 9302, 9353. 'Ο άνθρωπος πού έπώλησε τον Πύργον τόΰ 
’Άϊφελ σ. 9401. 9448, 9499, 9533, 9599, 9660. Συνταρακτική ύπόθεσις δο
λοφονίας ένός παδιοϋ στήν Νέα 'Τόρκη. σ. 9413, 9460. Φόνος Άστυφύλακος 
έν τή έκτελέσει τοΰ καθήκοντος του σ. 9455. Πώς τό περιοδικόν « Reader’s 
Digest» έβοήθησε νά συλληφθή ό δολοφόνος Κόρμπετ σ. 9465. Φόνος άγαθοϋ 
γέροντος σ. 9502. Φόνος μετά ληστείας. 'Η  δολοφονία ιδιοκτήτου ταβέρνας 
κατά τό 1951 άνακαλύπτεται τό 1960 σ. 9558. Δολοφονία δασοφύλακος. 
Πώς άπό τά άνευρεθέντα σχισμένα φύλλα του σημειωματάριου τοΰ θύματος 
ανακαλύπτεται ό δολοφόνος σ. 9604, 9663. Θανατηφόρος άμβλωσις. Τεμα
χισμός καί άπόκρυψις τοΰ πτώματος σ. 9695. 'Η  άπαγωγή τοΰ βρέφους τών 
Λίντμπεργκ σ. 9747, 9796, 9835, 9887, 9931, 9989. Δολοφονία γραίας. Οί 
δολοφόνοι παίξανε «κορώνα-γράμματα» ποιος θά τήν δολοφονούσε σ. 9754. 'Η  
άνεύρεσις πτώματος άγνώστου γυναικός. Ένέργειαι τής ’Αστυνομίας προς 
έξακρίβωσιν τής ταύτότητος τοΰ πτώματος καί άνακάλυψιν τοΰ δράστου 
σ. 9802. Πώς έκλάπη τό πορτραΐτο τής Τζιοκόντας καί πώς συνελήφθη ό 
δράστης σ. 9843. Τό πάθος σκοτώνει τήν γυναίκα τοΰ γιατροΰ. 'Η  πιο εντυ
πωσιακή ύπόθεσις δολοφονίας στο Ντητρόϊτ. σ. 9893, 9938. Ληστεία στό 
Μόντε Κάρλο σ. 9899. Δολοφονία γυναικός. Ένέργειαι τής ’Αστυνομίας προς 
άνακάλυψιν καί σύλληψιν τοΰ δράστου, σ. 9995.

Έ γκληματίας: Πομμερένκε, ό σεξουαλικός έγκληματίας σ. 9171, 9233, 9269 
9308, 9360, 9407. Griffiths : ό διεστραμμένος έγκληματίας σ. 9302, 9353.

Ε γκ λη μ α το λο γία : Κινηματογράφος καί έγκληματικότης άνηλίκων σ. 9142. 'Η  
έγκληματικότης τών άνηλίκων καί τά μέσα προς άντιμετώπισίν της σ. 9783. 
Πώς παρουσιάζεται ή έγκληματικότης εις τήν Ελλάδα τά τελευταία ετη σ. 
9550. Στατιστικά στοιχεία έγκληματικότητος έτών 1957-1960 καί σχετικά 
συμπεράσματα σ. 9690. 'Η  έργασία τών καταδίκων ώς μέσον σωφρονισμού 
σ. 9831. Τά άδικήματα κατά τών ήθών δέν δικαιολογούν άνησυχίαν σ. 9877.

Ε γ κ ύ κ λ ιο ς : Β. Γεν. Εύρετήριον καί είς Κεφ. Διαγγέλματα—Μηνύματα—Ε γκ ύ 
κλιοι διαταγαί.

Ε ιδή σ εις : (Άστυνομικαί). Βλ. Γεν. Εύρετήριον Κεφ. Ειδήσεις καί Πληροφορία'..
Ειρήνη : Εύχή γιά ειρήνη καί φιλία έν έλευθερία σ. 8863.
Έ λευθεριάδης: Βασίλειος (πένθη) σ. 9053.
Ε λ λ ά ς :  25η Μαρτίου 1921 σ. 9151. Πίνδος 1940-1941 σ. 9823. Πανηγυρικός λό

γος έπί τή έπετείω τής 28ης ’Οκτωβρίου 1940 σ. 9881.
Έ πανάστασις: 25η Μαρτίου 1921 σ. 9151.
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’Ε πέτειος : 25η Μαρτίου 1921 σ. 9151. Πίνδος 1940-1941 σ. 9823. Δεκέμβρης 
1944 σ. 9919. Εις μνήμην των νεκρών μας σ. 9967.

Επικουρικόν : Ταμεΐον ’Αστυνομίας Πόλεων σ. 9100.

Ζ

Ζωγραφική : Πώς έκλάπη τό πορτραΐτο τής Τζιοκόντας καί πώς συνελήφθη ό δρά
στης σ. 9843.

Η

’Ήθη : Τά άδικήματα κατά τών ηθών δεν δικαιολογούν άνησυχίαν σ. 9877. 
Ή μερολόγιον : (’Αστυνομίας). Βλ. Γενικόν Εύρετήριον Κεφ. Λογοτεχνία. 
Ή νω μέναι Πολιτεϊαι ’Α μερικής: Βλ. λ. ’Αμερική.

Θ

Θ εμιστοκλής: Τό ταύρειον αίμα καί ό θάνατος τοϋ Θεμιστοκλέους σ. 8893. 
Θ εοτόκος: Ώ ς  σύμβολον Προστασίας τοϋ Ελληνικού ’Έθνους σ. 9583. 
Θερμοπυρηνική ενέργεια : Βλ. λ. Πολιτική "Αμυνα.

I

’Ιατροδικαστική : ’Ιδιότυπος μορφή τρόπου έπιτελέσεως αυτοκτονίας διά μονο- 
ξειδίου τοϋ άνθρακος σ. 9115.

’Ισολογισμός: Έπικουρικοΰ Τ αμείου’Αστυνομίας Πόλεων έτους 1960, σ. 9100.
Κλάδου Υγείας ’Αστυνομίας Πόλεων έτους 1960 σ. 9192.

‘Ιστορία : 'Ιστορικοί περίπατοι στους δρόμους τώ ν ’Αθηνών σ. 8903, 8953, 8998, 
9047, 9094, 9145, 9187, 9237, 9285, 9338, 9384, 9424, 9474, 9527, 9573, 
9616, 9670, 9713, 9765, 9813, 9859, 9905, 9957, 9999.

'Ιστορικά: (’Αστυνομίας). Τά πρώτα βήματα της ’Αστυνομίας Πόλεων σ. 9645. 
'Η  συμβολή τής ’Αστυνομίας Πόλεων εις τήν ’Εποποιίαν 1940-1941. σ. 9737.

Κ

Κατάδικος: 'Η  εργασία τοϋ καταδίκων ώς μέσον σωφρονισμού σ. 9831. 
Κ ατασκήνω σις: Παιδιών τών ’Αστυνομικών εις 'Άγιον Άνδρέαν σ. 9702. 
Κ ατασκοπεία : Ίντέλλιτζενς Σέρβις σ. 8872. 'Ο άνθρωπος πού έσωσε τό Λονδίνον 

σ. 9789. 'Η  δολιοφθορά (σαμποτάζ) ώς μέσον ψυχολογικού πολέμου σ. 9539, 
9595, 9635, 9682, 9727, 9775.

Κ είμενον: (γραφομηχανής) Βλ. λ. ’Αστυνομία (’Επιστημονική—Τεχνική). 
Κ ινηματογράφος: Κινηματογράφος καί έγκληματικότης ανηλίκων σ. 9142. Βλ.

καί λ. προβολαί κινηματογραφικαί.
Κόκκινος: Νικόλαος (πένθη) σ. 91^1.
Κομμουνισμός : ’Επιδιώξεις τοϋ διεθνιστικοΰ κομμουνισμού καί προσαρμογή προς
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αύτάς των κομμουνιστών της Ελλάδος σ. 8959. Λεξικόν κομμουνιστικής ορο
λογίας σ. 9007, 9055, 9107, 9160.

Κ όρμπετ: Πώς τό περιοδικόν «R eader’s Digest» έβοήθησε νά συλληφθή ό δολο
φόνος Κόρμπετ σ. 9465.

Κ υκλοφορία : Τάξις εις την κυκλοφορίαν. Ή  εφαρμογή τών διατάξεων Τροχαίας 
σ. 8929. Κυκλοφοριακή συμφόρησις, τό πρόβλημα τής έποχής εις τάς πόλεις 
σ. 9037. Σύστημα άφαιρέσεως άδειών κυκλοφορίας εις Η .Π.Α . σ. 9273. 
Ρυθμός στην κυκλοφορία οχημάτων καί πεζών. Οΐ στροφές σ. 9903. ’Ασφα
λής κυκλοφορία σ. 9471.

Λ

Λαθρεμπόριον: Σύλληψις έμπορων ναρκωτικών ύπό τής 'Υποδιευθύνσεως Γενι
κής ’Ασφαλείας ’Αθηνών σ. 9018.

Λ εξικόν : Κομμουνιστικής ορολογίας σ. 9007, 9055, 9107, 9160.
Λ ηστεία : Φόνος μετά ληστείας. Ή  δολοφονία ιδιοκτήτου ταβέρνας κατά τό 1959 

ανακαλύπτεται τό i960 σ. 9558. Ληστεία στο Μόντε Κάρλο σ. 9899.
Λ ί ν τ μ π ε ρ γ κ Η άπαγωγή του βρέφους τών Λίντμπεργκ 9747, 9796, 9835, 9887, 

9931, 9989.
Λ ογοτεχνία: Βλ. Γενικόν Εύρετήριον Κεφ. Λογοτεχνία.
Λοιμός : Ποια νόσος ήτο ό λοιμός τών ’Αθηνών σ. 8925, 8967.
Λ ουτόν : Τό έγκλημα τής Λουτόν σ. 9061.

Μ

Μ εταβολαί: ’Αστυνομικών Βλ. Γενικόν Εύρετήριον Κεφ. Ειδήσεις καί Πληροφο- 
ρίαι.

Μ παρδόπουλος: Παναγιώτης (πένθη) σ. 9625.
Μπερδούσης: Σπυρίδων (πένθη) σ. 9867..
Μπόμπολας : Χρήστος (πένθη) σ. 9434.
Μ πουκουβάλας: ’Αθανάσιος (πένθη) σ. 9913.

Ν

Ν . Α . Τ . Ο . :  ’Επέτειος ίδρύσεώς του σ. 9227.
Ναρκωτικά : Σύλληψις έμπορων ναρκωτικών ύπό τής 'Υποδιευθύνσεως Γενικής 

’Ασφαλείας ’Αθηνών σ. 9018.
Ν έο ι: Κινηματογράφος καί έγκληματικότης άνηλίκων σ. 9142. 'Ο ’Αστυνομικός 

καί τό παιδί σ. 9587.

Ο

Ό δ ή γη σ ις : ’Επικίνδυνος όδήγησις σ. 9133. Νυκτερινή όδήγησις σ. 9323.
Οικογένεια: Ή  έγκληματικότης τών άνηλίκων καί τά μέσα προς άντιμετώπισίν 

της σ. 9783.
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Ο ινόπνευμα: Οινοπνευματώδη ποτά καί όδήγησις σ. 9081.
Ο .Κ , Φ .A Διπλωματικά! εξετάσεις Σχολής Κοπτικής-Ραπτικής του Ο.Κ.Φ.Α. 

Πειραιώς σ. 9910.
'Ορκωμοσία: Βλ. Γεν. Εύρετήριον—Κεφ. Ειδήσεις καί Πληροφορία'..
Ο . Φ . Α . : Ή  έτησία εορτή του Ο.Φ.Α. ’Αθηνών σ. 9510.

Π

Πανόπουλος : Γεώργιος (πένθη) σ. 9433.
Παρακολούθησις : Ή  παρακολούθησις καί ή άντιπαρακολούθησις σ. 9343, 9391.
Περίθαλψις : Κλάδος 'Τγείας ’Αστυνομίας Πόλεων σ. 8910, 9093, 9099, 9192. 

9245, 9485, 9533, 9624, 9630, 9724, 9822, 9915, 9966.
Π οίησις: Βλ. Γεν. Εύρετήριον—Κεφ. Λογοτεχνία.
Π όλεμος: (Ψυχολογικός). 'Η δολιοφθορά (σαμποτάζ) ώς μέσον ψυχολογικού πο

λέμου σ. 9539, 9595, 9635, 9682, 9727, 9775.
Πολιτική άμυνα: 'Η πολιτική άμυνα εις τήν Άρχαίαν Ελλάδα σ. 8900. Πολιτική 

άμυνα Ηνωμένων Πολιτειών ’Αμερικής. Ό  Γενικός Διευθυντής τής 'Υπη
ρεσίας Πολιτικής Άμύνης τής ’Αμερικής όμιλεΐ διά τούς σκοπούς τής πολιτι
κής άμύνης σ. 8972. Αί ψυχολογικά! έπιδράσεις τών μαζικών άπωλειών σ. 
9077, 9128. Τά άντιατομικά καταφύγια εις τήν ’Αμερικήν καί τήν Ελλάδα 
σ. 9787.

Πομμερένκε : Ό  σεξουαλικός εγκληματίας σ. 9171, 9233, 9269, 9308, 9360, 9407.
Π ροαγω γαί: ’Αστυνομικών. Βλ. Γεν. Εύρετήριον Κεφ. Ειδήσεις καί Πληροφορία'..
Προβολαί: Κινηματογραφικά! ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων. Βλ. Γεν. Εύρετή

ριον Κεφ. «’Αστυνομικά Νέα ΐ5θημέρου» καί «Ειδήσεις καί Πληροφορίαι».
Πυροσβεστική : Τό Πυροσβεστικόν Σώμα ώς παράγων άσφαλείας τής ζωής καί τής 

περιουσίας σ. 9296.

Ρ

Ραδιενέργεια : Βλ. λ. Πολιτική "Αμυνα.
Ραδιοτηλέφω νον : Βλ. σ. ’Αστυνομία (’Επιστημονική—Τεχνική).
Ράπτης: Νικόλαος (πένθη) σ. 8909.
Reader’s Digest: Πώς τό περιοδικόν «R eader’s Digest» έβοήθησε νά συλληφθή 

ό δολοφόνος Κόρμπετ σ. 9465.

Σ

Scotland Yard: Τό ’Εγκληματολογιών Έργαστήριον τής Scotland Y ard σ. 9651. 
Σ υγκέντρω σις: Παράνομος σ. 9071.
Σ υμ βούλια : ’Αστυνομίας έτους 1961 σ. 8958.
Συνάθροισις : Δημοσία σ. 9071.
Συνοδινός: Παναγιώτης (πένθη) σ. 9196.
Σ χολαί: (’Αστυνομίας). 'Ορκωμοσία. Κοινωνικά! εκδηλώσεις κλπ. Βλ. Γενικόν 

Εύρετήριον Κεφ. ’Αστυνομικά! Σχολαί—’Εκπαιδευτικά.
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Σωφρονιστική : Ή  εργασία των καταδίκων ώς μέσον σωφρονισμού σ. 9831.

Τ

Ταμεΐον : ’Επικουρικόν ’Αστυνομίας Πόλεων σ. 9100.
Τασιόπουλος : ’Αθανάσιος (πένθη) σ. 9721.
Τεντυμποϊσμός: Βλ. λ. ’Ανήλικοι.
Τζιοκόντα : Πώς έκλάπη τό πορτραΐτο τής Τζιοκόντας καί πώς συνελήφθη ό δρά

στης σ. 9843.
Τηλέφω νον : Βλ. σ. ’Αστυνομία (’Επιστημονική—Τεχνική).
Τουρισμός : Δέκα ημέρες μέ την Σχολήν Ύπαστυνόμων εις Βόρειον Ελλάδα σ. 

9809. Ό  ρόλος τής ’Αστυνομίας εις την άνάπτυξιν τοϋ Τουρισμού σ. 9984.
Τ ροχαία : Είκονογραφημέναι όδηγίαι κινήσεως Τροχαίας σ. 8892, 8922, 8924, 

9013, 9017, 9070, 9138, 9268, 9284, 9315, 9326, 9374, 9420, 9740, 9760, 
9764, 9795, 9926. Τάξις εις την κυκλοφορίαν. Ή  εφαρμογή τών διατάξεων 
Τροχαίας σ. 8929. ’Επιτυχημένη γιορτή στήν 'Υποδιεύθυνση Τροχαίας ’Α
θηνών σ. 8940. Κυκλοφοριακή συμφόρησις, τό πρόβλημα τής έποχής εις τάς 
πόλεις σ. 9037. Οινοπνευματώδη ποτά καί όδήγησις σ. 9081, ’Επικίνδυνος 
όδήγησις σ. 9138. Όργάνωσις καλής κυκλοφορίας σ. 9175. Τό σύστημα άφαι- 
ρέσεως άδειών κυκλοφορίας εις Η .Π .Α . σ. 9273. Νυκτερινή όδήγησις σ. 9323. 
Τό δικαίωμα προτεραιότητος σ. 9371. ’Ασφαλής κυκλοφορία πεζών σ. 9471. 
Ρυθμός στήν κυκλοφορία οχημάτων καί πεζών. Οί στροφές σ. 9903. Τροχαία 
ατυχήματα, πρόληψις καί καταστολή αυτών σ. 9922, 9979.

Τσίπης : Κωνσταντίνος (πένθη) σ. 9002.

Υ

'Υ πνω τισμός : ’Έγκλημα καί ύπνωτισμός σ. 8965.

Φ

Φρειδερίκος : Πάθημα Αύτοκράτορος Φρειδερίκου τοϋ Μεγάλου σ. 9383.

X

Χαλλιντέϋ: Φρειδερίκος. 'Ο Σερ Χαλλιντέϋ πυγμαχεί μέ ελληνα πολίτην σ. 9761. 
Τό κουμπί σ. 9808. 'Η  μέθοδος Λάμψα σ. 9902. 'Η  άρκούδα σ. 9983.

Χ α σ ίς : (Λαθρεμπόριον). Βλ. λ. Ναρκωτικά.
Χρόνος : Περί χρόνου άπό ψυχολογικής, ψυχοπαθολογικής καί φιλοσοφικής άπό- 

ψεως σ. 9202.

Ψ

Ψ υχαγω γία: 'Η  ψυχαγωγία του βιοπαλαιστοϋ σ. 9741.
Ψ υχολογικός: (πόλεμος). 'Η  δολιοφθορά (σαμποτάζ) ώς μέσον ψυχολογικού πο

λέμου σ. 9539, 9595, 9635, 9682, 9727, 9775.'



A N A  Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ι Σ
Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» μέ τό τεύχος αύτό, 

κλείνουν τό 1961, ήτοι τό ένατον έτος τής έκδόσεώς τω ν. 
Τά 24 έκδοθέντα τεύχη του λήξαντος έτους μετά τοϋ άπο- 
στελλομένου ευρετηρίου δέον νά βιβλιοδετηθοΰν είς ένα 
τόμον, δ όποιος θά φέρη τόν τίτλον «ΤΟΜΟΣ Θ' έτος 
1961».

Τήν βιβλιοδεσίαν έδέχθη νά κάμη μέ σχετικήν έκ- 
πτωσιν ήτοι : δερματόδετον άντί 27 καί πανόδετον άντί 
17 δραχμών, ό έπΐ τής όδοΰ Θεμιστοκλέους 64 β βιβλιο
δέτης Παναγιώτης Γιατρας. Τ ηλ.: 615-191
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