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ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΙ ΕΠΕΤΕΙΟΙ

Χ ρ ι σ τ ό ς  γ ε ν ν ά τ α ι
Ύπό τοϋ Ύπαστυνόμου Α' κ. I . ΡΑ'ΓΚΟΥ

Ε ν α  ΑΣΤΕΡΙ έλαμπε επίμονα έκείνη τή νύχτα στον ουράνιο θόλο κι’ έκανε 
νά άντιφεγγίζη ή χορταρένια στέγη τής Φάτνης σ’ ένα τοπίο κατάλευκο άπό το 
χιόνι, πού γιορταστικά, μέ το πέπλο τής άγνότητάς του, είχε σκεπάσει την εξωτε
ρική ασχήμια τής γής.

"Ενα γλυκό κ ι’ άπαλό φως είχε χυθή ολόγυρα άπό τό Σπήλαιο, οπού ό ’Ιω
σήφ είχε άφήσει τή Γυναίκα του. Τό παγωμένο αεράκι μαλάκωσε κι’ οί βοσκοί, 
οί «άγραυλοϋντες» σέ ’κείνα τα μέρη, είδαν κατάπληκτοι τό λαμπρό Φως νά στο- 
λίζη τό ταπεινό καταφύγιο των ζώων των.

Ποιος μπορούσε νά σκεφθή πώς μέσα σ’ έκείνη τή σπηλιά είχε γεννηθή ένας 
καινούργιος βασιλιάς τού κόσμου ;

Τοϋ κόσμου ό ώροδείχτης άρχισε νά μετράη τό χρόνο τής νέας κοινωνίας, 
τής άγάπης καί τής ειρήνης.

Ό  Θεός, ό δημιουργός των όλων, στήν άνέκφραστη αύτοΰ εύσπλαγχνία, 
έστειλε στο κόσμο τον Ναζωραίο, γιά νά λύτρωση τήν άνθρωπότητα άπό τής 
αμαρτίας τά σκότη.

Χαμογελαστά άνοιξε τό πρόσωπό Του τό Θειο Βρέφος καί χαιρέτησε τούς 
ταπεινούς βοσκούς τής Βηθλεέμ. Ή  φωτεινή λάμψη χυνόταν στήν ’Ανατολή καί 
ειδοποιούσε τούς άνθρώπους γιά τήν γέννηση τού καινούργιου άρχοντα τού κόσμου. 
Οί προφητείες τής Σίβυλλας, οτι κάτι τό καινούργιο θά γεννηθή στήν ’Ανατολή, εί
χαν έπαληθεύσει.

Καβάλα στις καμήλες τους οί Μάγοι, άρχισαν, άπό τά σκοτεινά καί κακο
τράχαλα μονοπάτια τής Χαλδαίας, τό μακρινό καί δύσκολο ταξίδι τους 7ερός τό 
Σπήλαιο τής Βηθλεέμ, έχοντας σάν φωτεινό οδηγό «άστρο λαμπρό».

’Από ’κείνη τή νύχτα οί άνθρωποι άρχισαν νά περπατάνε στο δρόμο τής άγά
πης καί τής καλωσύνης. Πάνω άπ’ τον σκοτεινιασμένον ορίζοντα τού κόσμου, ψηλά 
άπό τά μίση, τις έχθρες καί τά πάθη, έλαμψε δυνατά, εκτυφλωτικά, τό Φ ως τής 
Β ηθλεέμ .

Είναι τό Φως πού λάμπει κάθε Χριστουγεννιάτικη νύχτα, γιά νά θερμαίνη 
καί νά άπαλύνη τις άνθρώπινες καρδιές σ’ όλο τον κόσμο. Κι’ ή Χριστουγεννιάτικη 
νύχτα, είναι ή νύχτα τής έλπίδας, τής άγάπης καί τής ειρήνης.

Χωρίς φωτιά, χωρίς ξίφη καί σίδηρο, ό γλυκύς Ναζωραίος θεμελίωσε τήν 
διδασκαλία Του. Ή  άνθρωπότητα, βυθισμένη ως τότε στήν αγωνία καί τήν άπό-
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γνώση, ακούσε μέ συγκίνηση τό σάλπισμα της νέας θρησκείας. Τό σάλπισμα τής 
ειρήνης, της άλήθειας έναντίον τής άδικίας, τής ιδέας εναντίον τής ύλης, τής ήθι- 
κής τάξεως κατά των σκοτεινών δυνάμεων.

'Η γιορτή των έλπίδων καί τής ειρήνης, βρίσκει κ ι’ εφέτος, δπως κάθε χρό
νο, τά άνθρώπινα πλάσματα σκυμμένα πάνω στα γεμάτα αγωνία ερωτήματα : Θά 
κυριαρχήση στις ψυχές όλου του κόσμου ή άληθινή ειρήνη καί τό νόημα πού έξεπο- 
ρεύθη άπό τήν Φάτνη τής Βηθλεέμ ; Θά άγαπήση ό άνθρωπος τόν άνθρωπο ; Θά 
έπιστρέψη στις αγνές πηγές τής καλωσύνης καί τής ήθικής ανωτερότητας ; Θά φρον- 
τίση, μέσα στή παραζάλη των επιστημονικών κατακτήσεων, νά τελειοποιήση καί 
τήν ήθική του προσωπικότητα ;

Ή  εποχή μας βρίσκεται πολύ μακρυά άπό τόν παλιό ρομαντισμό καί τήν 
κυριαρχία τού αισθήματος, γιά νά μπορέση νά έκθρέψη προφήτες ικανούς νά δώσουν 
άπάντηση στις άνθρώπινες άνησυχίες. Μέσα στις ζαλιστικές καί άνατρεπτικές τών 
καθιερωμένων αρχών καί τής λογικής κατακτήσεις τής εποχής μας, ό άνθρωπος 
έ'κθαμβος, άλλά καί τρομαγμένος, ύπερήφανος, άλλά- καί μέ τή ψυχή πλημμυρισμέ
νη άπό άβεβαιότητα καί άγωνία, ζή μέσα σ’ ένα δνειρο.

Θάρθη δμως οπωσδήποτε μιά έποχή πού ό κόσμος θά άναγκασθή νά στρέψη 
προς τά πίσω τή σκέψη, τό βλέμμα καί τό αίσθημα. Θά θυμηθή τότε πώς δλα αύ- 
τά τά άξιοθαύμαστα πού σήμερα προβάλλουν έντυπωσιακά, δέν έχουν νόημα, αν 
δέν συνοδεύονται άπό τήν ήθική τελειοποίηση τοϋ άνθρώπου. Αυτή άκριβώς ή ά- 
νάγκη θά φέρη, άργά ή γρήγορα, τούς λογισμούς μας ώς τή Φάτνη τής Βηθλεέμ.

Στο ύποσυνείδητο δλων μας κρύβεται ένας ταπεινός μάγος τής Βηθλεέμ, ένας 
άλλος άνθρωπος μέ ναρκωμένο κι’ δχι νεκρό τό αίσθημα. ’Έξω άπό τά επιτεύγμα
τα τοϋ καιρού μας, υπάρχει καί μιά άλλη τής ζωής πλευρά. Αύτή πού στηρίζεται 
στις πηγές τής Χριστιανικής διδασκαλίας, αύτή πού θέλει ζεστό τό αίσθημα καί τόν 
άνθρωπο "Ανθρωπο. Αύτή τής οποίας τό νόημα θά άντιλαλήσουν κ ι’ εφέτος, ώς τά 
πέρατα τής ύφηλίου, οί καμπάνες τήν Χριστουγεννιάτικη νύχτα.

Αύτό τό νόημα εύχόμαστε, μέσα άπό τά τρίσβαθα τής καρδιάς μας, νά έν- 
στερνισθοϋν οί άνθρωποι δλοι τής γής, μά πιο πολύ οί ισχυροί ήγέτες της, γιά 
νά βασιλεύση στον πλανήτη μας ή πολυπόθητη ειρήνη. "Ας φωτισθοΰμε δλοι άπό 
τό Φως τής Βηθλεέμ καί σάν τούς ταπεινούς μάγους ας προσκυνήσουμε τό 
Θειον Βρέφος. Ή  εφετινή γιορτή τών Χριστουγέννων, άς είναι γιά δλους μας μιά 
γιορτή έλπίδων, άγάπης καί ειρήνης.

I . ΡΑ Ί Κ Ο Σ

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» 
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’Αξιωματικοί, όπλϊται καί πολιτικοί υπάλληλοι των Σωμάτων ’Ασφαλείας 
καί τοΰ Πυροσβεστικού Σώματος.

Ή  άνασύστασις τοΰ 'Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως, άποτελεϊ τήν τιμητικήν 
διάκρισιν διά τό έργον πού έπιτελεΐτε, παραλλήλως δέ τήν έμπρακτον κυβερνητι
κήν έκδήλωσιν εντόνου ενδιαφέροντος προς τά γενικώτερα θέματα των Σωμάτων, 
ως καί προς τά επί μέρους ζητήματα, τά όποια είδικώτερον σας απασχολούν.

'Η τιμή αύτή σας άνήκει, διότι έχετε ένδοξον ιστορίαν. 'Η διάκρισις δμως 
αυτή δημιουργεί δι’ ύμάς έπηυξημένας εύθύνας καί υποχρεώσεις. Ή  σημερινή έπι- 
κοινωνία μας έχει ένα βασικόν σκοπόν. Νά ύπομνήσωμεν τάς εύθύνας καί υποχρεώ
σεις σας, έν τη ένασκήσει των καθηκόντων σας, ώστε νά δικαιώσητε πλήρως τάς 
προσδοκίας τοΰ έλληνικοΰ Λαοΰ, ως προς τό έργον καί τήν κυρίαν άποστολήν σας.

Αισθάνομαι υπερήφανος διά τήν τιμήν τής άναλήψεως τής διευθύνσεως τοΰ 
'Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως. Ά πύ τής θέσεώς μου αύτής έπιθυμώ νά σας ά- 
πευθύνω τον πλέον εγκάρδιον χαιρετισμόν, άναμιμνησκόμενος δέ των ήρωικών νε
κρών των Σωμάτων σας έν τή έκτελέσει των καθηκόντων των, άποτίω φόρον τιμής 
πρός τήν ίεράν μνήμην των.

Δέον νά γνωρίζητε δτι έν τώ προσώπω μου θά έχητε τδν συμπαραστάτην καί 
συναντιλήπτορα έπί παντός θέματος, άναγομένου εις τά πλαίσια τοΰ γενικωτέρου 
συμφέροντος των Σωμάτων ’Ασφαλείας, είτε άτομικοΰ. Θά μέ εδρητε δίκαιον κρι
τήν, ειλικρινή συμπαραστάτην, αύστηρώς δέ άντικειμενικόν εις τάς άποφάσεις μου.

Επισημαίνω δμως δτι εις τάς τυχόν περιπτώσεις άποδεδειγμένης όλιγωρίας, 
παραλείψεως ή παραβάσεως καθήκοντος ή ήθελημένων παραπτωμάτων, είτε άνα- 
γώγου συμπεριφοράς, θά έξαντλήσω, ώς είμαι άποφασισμένος, πάσαν αύστηρότη- 
τα, διά τής έπιβολής των προβλεπομένων έκ των Κανονισμών τών Σωμάτων σας 
πειθαρχικών ή διοικητικών κυρώσεων.

’Επιθυμώ εΐλικρινώς, νά μή εύρεθώ εις τοιαύτην δυσάρεστον θέσιν. Καί είμαι 
βέβαιος, δτι τοϋτο ούδέποτε θά συμβή, δταν τό υπηρεσιακόν καθήκον καί ή αυ
στηρά προσήλωσις πρός τήν κυρίαν σας άποστολήν, άποτελέσουν οδηγόν καί γνώ
μονα τών σκέψεων καί τών πράξεών σας.

Τό έργον σας δέν είναι περιωρισμένον. Δέν έξαντλεϊται εις τήν άπλήν άστυ- 
νόμευσιν.

Είναι εύρυτέρας κοινωνικής σημασίας. Πολύ περισσότερον, σήμερον, δτε, ύπό 
τήν δημιουργικήν πνοήν τής Κυβερνήσεως καί τήν φιλότιμον έργασίαν τοΰ Λαοΰ 
μας, τίθεται ή ύποδομή πού θά δημιουργήση εις τήν χώραν μας τήν εύτυχεστέ- 
ραν αΰριον.

ΕΙσθε οί φορείς καί οί φρουροί τής εύνομίας, τής ίσοπολιτείας καί τοΰ δικαίου,
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δηλαδή των ευγενεστέρων ανθρωπίνων ιδανικών, άνευ των οποίων οΰτε πολιτισμός, 
ούτε ευτυχία δύναται να ύπάρξη. Των ιδανικών πού άποτελοϋν το περιεχόμενον τοϋ 
πολιτεύματος πού έγεννήθη εις την χώραν μας, τής Δημοκρατίας. Ό  πολίτης ό
μως, αύτών τών άνθρωπίνων άγαθών έχει άνάγκην καί αυτών ζητεί, ώς έχει δικαίω
μα, την έξασφάλισιν. Συνεπώς ή εύρεΐα άποστολή σας, πλήρως ταυτίζεται μέ τούς 
πόθους τοϋ Λαοϋ. Πρόκειται λοιπόν περί κοινού έργου, τοϋ οποίου ή πλήρης επιτυ
χία, ώς είναι φυσικόν, έξαρτάται άπό τον άμοιβαΐον σεβασμόν μεταξύ ύμών καί τοϋ 
πολίτου. Δεν εϊσθε συνεπώς οί άντίδικοι τοϋ πολίτου, είσθε οί προστάται καί συν- 
εργάται του. Κοινοί εχθροί ύμών καί τοϋ πολίτου είναι μόνον ό άδικοπραγών, ό πα
ραβάτης τοϋ Νόμου. ’Επιδίωξίς σας έπιβάλλεται νά είναι ό άμοιβαΐος σεβασμός. 
Ούτος επιτυγχάνεται πλήρως, έφ’ όσον ώς μόνον κίνητρον τών σκέψεων καί τών 
πράξεών σας θά έχητε τον σκοπόν τής άποστολής σας, ώς οργάνων τοϋ Κράτους 
καί μόνον. Αυτή άλλωστε είναι ή παράδοσις τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, δι’ δ καί 
ή έκτίμησις τής έλληνικής κοινωνίας καί ή εμπιστοσύνη εις αύτά είναι άπε- 
ριόριστος.

Φιλοδοξία μου είναι νά συμβάλω εις τήν ταχεΐαν προώθησιν καί έπίλυσιν τών 
άπασχολούντων τά Σώματά σας θεμάτων, ώς καί εις τήν παροχήν δλων τών άναγ- 
καιούντων συγχρόνων μέσων διά τήν άνετωτέραν καί πλέον τελεσφόρον έκπλήρω- 
σιν τής άποστολής σας.

’Έχω εμπιστοσύνην εις τάς άρετάς καί τάς ικανότητάς σας. Είμαι βέβαιος 
δτι φιλοδοξία σας είναι νά φανήτε άξιοι τών ώραίων παραδόσεών σας καί νά διεκ- 
δικήσητε τον τίτλον τοϋ συντελεστοΰ τής έπιδιωκομένης κοινωνικής άναμορφώσεως.

Προέρχεσθε άπό έναν Λαόν φιλότιμου καί υπερήφανου, συνεπώς έχετε τον ψυ
χικόν οπλισμόν, ό όποιος εύχερώς επιτρέπει νά στηρίζετε τήν έπιτυχίαν τών έργων 
σας έπί τοϋ άκλονήτου θεμελίου, ώς είναι ό άμοιβαΐος σεβασμός σας πρόε τον 
πολίτην.

Προς τήν κατεύθυνσιν αύτήν ή συμπαράστασίς μου θά είναι άνεπιφύλακτος, 
άλλά καί ή παρακολούθησή θά είναι άγρυπνος διά τήν πιστήν τήρησιν τής γραμ
μής αύτής.

Παγκόσμιον άξίωμα είναι : «Ή  ’Αστυνομία είναι ό καθρέπτης τοϋ πολιτι
σμού μιας χώρας». Τό άξίωμα τούτο ποτέ μή λησμονήτε. Είναι ό φωτεινός φάρος 
διά τήν έπιτυχίαν τής εθνικής άποστολής σας. Παραλλήλως δμως νά σάς ύπενθυμί- 
ζη τάς ηύξημένας ύποχρεώσεις σας διά τήν τήρησίν του, άφοΰ ή εύνοια τής τύχης 
σάς έγέννησεν εις τήν Χώραν αύτήν, ή οποία έδημιούργησε καί έδίδαξε τον πολιτι
σμόν εις δλην τήν ανθρωπότητα.

Εύχομαι εις δλους σας εύτυχίαν καί άγάπην, καί πλήρη εύόδωσιν τοϋ έθνικοΰ 
σας έργου, έπ’ άγαθώ τής Πατρίδος.

Άθήναι τή 13η Νοεμβρίου 1964 

Ό  Υπουργός
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΛΗΣ
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•  ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ (5 4 4 -4 8 4  π. X .)
•  ΞΕΝΟΦΑΝΗΣ ( 570 -  477 π . X .)

•  ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ (540 -  470 π. X .)

-----------------------------------Ύπο τοΰ χ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΡΟΚΟΥ -----------------------------------

•  ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ

'Ο 'Ηράκλειτος (544—484 π .Χ .), είναι ό περίφημος ιδρυτής τής φιλοσοφικής 
σχολής Εφέσου. Βαθύς καί τολμηρός είς τάς φιλοσοφικάς του πτήσεις, προς έξακρί- 
βωσιν τής αρχής των δντων καί των νόμων, οίτινες διέπουν τό φαινομενώδες Σόμ
παν, καταλήγει εις τό συμπέρασμα, ότι τό «πυρ» είναι ή άρχή, έξ ής τά πάντα ά- 
διακόπως πηγάζουν καί έπιστρέφουν. «Ουσία καί άρχή πάντων έστί τό πϋρ». Καί 
«πυράς τε ανταμοιβή τά πάντα καί πυρ απάντων δκωσπερ χρυσοϋ χρήματα καί 
χρημάτων χρυσός».

Καθολικός κοσμικός νόμος είναι ή αΐωνία μεταβολή, έπειδή τό παν εύρίσκε- 
ται έν διαρκεΐ κινήσει καί άλλαγή. «Πάντα . . . ρεΐν, είναι δέ παγίως ούθέν». Καί 
«ποταμω γάρ ούκ έστιν έμβήναι δίς τω αύτω».

Εις τό Σόμπαν άδιάλειπτος άνταγωνισμός άντιθέτων ένεργειών προκαλεΐ τάς 
έν χρόνω μορφάς των οντων καί φαινομένων. «Πόλεμος πάντων μέν πατήρ έστι, 
πάντων δέ βασιλεύς». Ούδέν 6μως γίνεται άτάκτως, άλλά κατά σταθερούς αιωνίους 
νόμους, έπειδή όπισθεν τής άενάου κινήσεως καί άλλαγής των πάντων είναι ό θείος 
λόγος, δστις διέπει τά πάντα. Έκδήλωσις τοΰ θείου λόγου είναι ό άνθρώπινος λό
γος, τό λογικόν.

Ό  άνθρωπος οφείλει νά γνωρίση τήν φύσιν τοΰ θείου λόγου, τήν θεότητα, καί 
νά ύποταχθή εις τον θειον νόμον, έπειδή «δλοι οί άνθρώπινοι νόμοι τρέφονται άπό 
τον ενα, τον θειον». Καί ή πρόοδος καί ή ευτυχία τής Πολιτείας στηρίζεται καί'έ- 
ξαρτάται άπό τήν ύπακοήν εις τον νόμον. «'Ο λαός πρέπει νά άγωνίζεται διά τον 
νόμον, δπως καί διά τό κάστρον του». Αυτός είναι ό προορισμός καί ή ύπερτάτη 
των άνθρώπων έπιδίωξις καί εύδαιμονία.

•  ΞΕΝΟΦΑΝΗΣ

Ό  Ξενοφάνης (570-477π.Χ.), είναι ό ιδρυτής τής περιωνύμου, έν Κάτω ’Ιτα
λία, Ελεατικής Σχολής. 'Η κοσμοθεωρία του φέρει διάφορον χαρακτήρα" στηρίζεται 
έπί τής αρχής τής ένότητος έν τή πολλότητι.

Οί ’Ίωνες φιλόσοφοι ήσχολήθησαν μέ τό πρόβλημα τής άρχικής κοσμικής 
ύλης, έκ τής οποίας κατεσκευάσθη τό Σόμπαν. Έθεώρησαν ώς πρωταρχικήν ουσίαν 
ό μέν Θαλής τό «ύδωρ», ό ’Αναξίμανδρος τό «άπειρον», ό Άναξιμένης τον «άέρα» 
καί ό 'Ηράκλειτος τό «πϋρ».

'Ο Ξενοφάνης έρευνα τό φαινόμενον τής έξ ενός στοιχείου άπειρου ποικιλίας 
των δντων καί φαινομένων τοΰ κόσμου. Ζητεί νά βεβαιωθή, έάν τό άνθρώπινον πνεύ
μα είναι ικανόν νά γνωρίση τήν φύσιν τής αιωνίου ουσίας, έπειδή αί αισθήσεις πα
ρέχουν άπατηλάς έ\τυπώσεις.

«Καί τό μέν οδν σαφές άνήρ ϊδεν, ουδέ τις έ'σται
είδώς άμφί θεών τε καί άσσα λέγω περί πάντων
εΐ γάρ καί τά μάλιστα τύχοι τετελεσμένον εΐπών,
αυτός δμως ούκ οίδε δόκος δ’ έπί πάσι τέτυκται».
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Κηρύττει δτι ό Θεός είναι εις, άπειρος καί αιώνιος. «Εις Θεός έν τε θεοΐσι, 
καί άνθρώποισι μέγιστος.».

Ά λλ ’ ότι ό άνθρωπος δέν δύναται νά συλλάβη τήν έννοιαν αύτοϋ. Κατακρίνει 
την παράστασιν τοϋ Θεοϋ ύπό άνθρωπίνην μορφήν καί ιδιότητας. «Ά λλ ’ οί βροτοί 
δοκέουσι γεννάσθαι θεούς τήν σφετέρην έσθήτά τ ’ έ'χειν φωνήν τε δέμας τε». 

’Επειδή ό Θεός «ούτε δέμας θνητοΐσιν όμοίϊος, ούτε νόημα».
Περιθρύλητος είναι ό ρήσις του, καθ’ ήν καί τά ζώα, έάν ήδύναντο νά παρα- 

στήσωσι τον Θεόν, θά έδιδον τήν ίδιαν των εικόνα καί τάς ίδικάς των ιδιότητας.
«Ά λλ ’ εί τοι χεϊράς τε γ ’ εΐχον βόες ίπποι τ ’ ήέ λέοντες 
ή γράψαι χείρεσσι καί έργα τελεϊν άπερ άνδρες, 
ίπποι μέν θ’ ίπποισι, βόες δέ τε βουσίν ομοίως 
καί κε θεών ιδέας έγραφον καί σώματ’ έποίουν 
τοιαΰθ’ οίόν περ καυτοί δέμας εΐχον έκαστοι».
Ταυτίζει Θεόν καί κόσμον καί πιστεύει, δτι είναι «έν τό παν». ’Ισχυρίζεται 

ότι κοσμική ΰλη, έκ τής όποιας προήλθον τά πάντα είναι ή Γη. «Έ κ γαίης γάρ πάν
τα καί εις γην πάντα τελευτά».

Είναι ό εισηγητής τής θεμελιώδους φιλοσοφικής διακρίσεως μεταξύ Είναι 
καί Φαίνεσθαι, τής όντολογικής άποδείξεως περί τής ύπάρξεως τοϋ Θεοϋ καί τής 
φιλοσοφίας τοϋ πολιτισμοΰ.

•  ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ

*0 Παρμενίδης (540-470π.Χ.) ό Έλεάτης, μαθητής τοϋ Ξενοφάνους, συνεχίζει 
τήν ’Ελεατικήν φιλοσοφίαν καί ύποστηρίζει, δτι εις τόν κόσμον πραγματικόν είναι 
μόνον τό «δν», τό όποιον είναι έν, άγένητον, άδιαίρετον, άναλλοίωτον, άπειρον, αιώ
νιον καί άκίνητον.

«. . . . άγένητον έόν καί άνώλεθρόν έστιν, 
ούλον μουνογενές τε καί άτρεμές ήδ’ άτέλεστον- 
ούδέ ποτ’ ήν ούδ’ έ'σται, έπεί νΰν έστιν όμοΰ παν, 
έν, συνεχές . . .».
’Ενώ τό «μή δν», τό αιώνιον γίγνεσθαι τοϋ Ηρακλείτου, δπερ άκαταπαύστως 

μεταβάλλει έν χώρψ καί χρόνψ θέσιν, μορφήν καί ιδιότητας, είναι αί άπατηλαί εν
τυπώσεις τοϋ κατ’ αΐσθησιν κόσμου.

Είς τήν άντίληψιν τοϋ δντος, τής αιώνιας πραγματικότητος, δυνάμεθα νά 
φθάσωμεν μόνον διά τοϋ λογικοϋ, έπειδή τό «νοεϊν» ταυτίζεται μέ τό «είναι».

«Ταύτόν δ’ έστί νοεϊν τε καί ουνεκέν έστι νόημα.
Ού γάρ άνευ τοϋ έόντος, έν ώ πεφατισμένον έστιν, 
εύρήσεις τό νοεϊν ούδέν γάρ ή έστιν ή έσται 
άλλο πάρεξ τοϋ έόντος».

Ε. Π ΡΟ ΚΟ Σ
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ΤΟ ΑΝΕΞΙΧΝΙΑΣΤΟΝ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
-------------------------- 'ϊπ ό  τοϋ Δημοσιογράφου κ. ΣΠΥΡΟΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ--------------------------

Πριν άπό σαράντα περίπου χρόνια, οί "Αγιοι ’Ανάργυροι, πέρα άπό τήν όδό 
Λιοσίων, δέν ήταν ό συνοικισμός ό γεμάτος ζωή που είναι σήμερα. "Ενα μικρό έκ- 
κλησάκι ή μάλλον έρημοκκλήσι, ή μεγάλη έκκλησία πού είναι σήμερα, μερικά άραιά 
άγροτικά σπιτάκια καί ή διασταύρωσις δύο άμαξωτών δρόμων ή μάλλον καρο
δρόμων, πού ήσαν πάντα γεμάτοι λάσπες ή σκόνη καί λακοϋβες καί άδιάβατοι άπό 
τά λίγα αυτοκίνητα καί τά πολλά άμάξια, γιατί τήν είχαν καταστρέψει τά κάρα 
των χωρικών. ’Εκεί άκριβώς στούς "Αγιους ’Αναργύρους χωριζόταν ό δρόμος καί 
ό ένας, όπως σήμερα, ώδηγοϋσε στά "Ανω Λιόσια καί στη Χασιά καί ό άλλος γιά 
τό Μενίδι. Λίγο πιο πέρα βρισκόταν τό μεγάλο κτήμα τοΰ Σερπιέρη, ό Πύργος τής 
Βασιλίσσης, ή χαριτωμένη έπαυλις πού είχε κτίσει ή πρώτη μας Βασίλισσα ή ’Αμα
λία, καί τό μεγάλο της κτήμα. Οί δυο δρόμοι, στενοί βέβαια, πολύ στενώτεροι άπό 
σήμερα, μά στολισμένοι άπό θεώρατες μοριές, πού είχε βάλει νά φυτέψουν ή ’Αμα
λία καί πολλές μάλιστα άπό αυτές, κατά τήν παράδοσι, τής είχε φυτέψει ή ίδια μέ 
τά χέρια της, γιά νά κάνη όμορφο τό τοπίο. Σ’ αυτή τήν άγροτική περιοχή, τήν τόσο 
όμορφη, πού τή γαλήνη καί τήν ήσυχία της τάραζαν μόνο τά κλίκ-κλάκ άπό τά 
διάφορα μαγγανοπήγαδα στά πολλά περιβόλια πού ήσαν τριγύρω, κατά τις 4 τό 
άπόγευμα τής Κυριακής 18 Σεπτεμβρίου 1927, μερικά παιδάκια πήδησαν δεξιά 
άπό τό δρόμο τό φράκτη καί μπήκαν μέσα στο κτήμα τοϋ Σερπιέρη, στήν περιοχή 
δηλαδή τοϋ Πύργου τής Βασιλίσσης, γιά νά παίξουν κρυφτό. Χώθηκαν μέσα στούς 
θάμνους μέ χαρές, άλλά ξαφνικά έβαλαν σπαρακτικές κραυγές. Φώναζαν σέ βοή
θεια, γιατί πίσω άπό ένα πεύκο είχαν δή, μέσα σέ μιά τάφρο, τό πτώμα μιάς σκο
τωμένης κοπέλλας.

Τά παιδάκια τό είπαν άμέσως στούς γονείς τους καί αυτοί άμέσως έ'τρεξαν 
νά ειδοποιήσουν τον σταθμάρχη Νέων Λιοσίων, ένωμοτάρχη Σαμπατουλάκο, γιά 
τήν άνακάλυψι τοΰ πτώματος. Ό  ένωμοτάρχης πήγε άμέσως καί βρέθηκε σ’ ένα 
φοβερό έγκλημα καί ειδοποίησε άμέσως τήν ’Αθήνα, μέ άποτέλεσμα νά βρεθούμε 
έπί τόπου σέ λίγο ένα σωρό αξιωματικοί τής Χωροφυλακής, ιατροδικαστής καί δη
μοσιογράφοι. Τό θΰμα ήταν μιά νέα κοπέλλα, τήν έκανες δέν τήν έκανες 20-22 χρό
νων, μέ καταιματωμένο τό κεφάλι, άνάσκελα μέσα σ’ ένα βαθύ χαντάκι πού δέν 
φαινόταν άπό τον άριστερά δρόμον, άπό τον όποιον θά άπείχε καμμιά εικοσαριά μέ
τρα. Θέαμα φρικτό. Τό κεφάλι της σπασμένο μέ μιά κοτρώνα καί τά μυαλά καί 
τά αίματα σκορπισμένα κάτω στο χώμα. Μά πριν είχε γίνει άπόπειρα στραγγαλι
σμού, γιατί τριγύρω στο λαιμό της ήταν δεμένο σφικτά ένα βρωμομάντηλο άνδρι- 
κό μέ τον κόμπο πίσω. "Αρα 6 δράστης ή οί δράστες, ένώ ή κοπέλλα ήταν όρθια ή 
μισοκαθισμένη, πήγαν τό πρώτο νά τή στραγγαλίσουν καί έπειδή άπέτυχαν τήν σκό
τωσαν, άφοΰ τήν κτύπησαν μέ πέτρα μεγάλη στο κεφάλι.

Θυμάμαι τήν εικόνα τής σκοτωμένης κοπέλλας σαν νά είναι αυτή ή ώρα. Ή 
ταν άνάσκελα πεσμένη στο βάθος τοΰ χαντακιού. Μέ τό άριστερό της χέρι, πού ε ί
χε ένα σωρό γρατζουνιές καί μελανιές άπό τήν πάλη, κρατούσε τό μισόγυμνο στή
θος της. Ή  μαύρη φούστα της ήταν μισοσηκωμένη επάνω άπό τά γόνατα καί έδι
νε τήν έντύπωσι σαν νά είχε γίνει άπόπειρα βιασμού, ένώ ήταν μισοστραγγαλισμέ- 
νη, μισοζώντανη. Πιο πέρα βρέθηκαν πεταγμένα τά παπούτσια της καί τό καπέλλο 
της. Σχισμένη ή μπλούζα άφινε νά διαφαίνεται τό ροζ κορσάζ της μέ κορδέλλα 
μαύρη περασμένη στή δαντέλλα πού είχε στις άκρες του. Πιο μέσα φαινόταν τό 
υποκάμισό της. Κάτω άπό τό βρόχο τοΰ μαντηλιού ένα περιδέραιο μέ ψεύτικα μαρ
γαριτάρια. Τό ίδιο υποκάμισο φαινόταν καί άπό τή μισοσηκωμένη φούστα της. 
Ή ταν ολοφάνερο ότι φοβερή πάλη είχε γίνει έκεϊ, γιατί τά χορτάρια μέσα στο χαν
τάκι ήσαν τσαλαπατημένα καί κάτω άπ’ αυτά φαινόντουσαν ίχνη άπό άνδρικά πα-
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πούτσια. Τά παπούτσια των δολοφόνων της. Παρέλειψα να προσθέσω ότι στο πα
ράμεσο δάκτυλο τοΰ δεξιού χεριού ή στραγγαλισμένη κοπέλλα φορούσε καί ένα χρυ
σό δακτυλιδάκι μέ φτηνή πέτρα.

Ποια όμως ήταν ή κοπέλλα αύτή ; ’Άγνωστο. Καί άγνωστοι οί δράστες τού 
φοβερού εγκλήματος. ’Όχι όμως καί τά αίτ.α, γιατί ήταν ολοφάνερο ότι ήταν ενα 
έγκλημα σεξουαλικό. 'Ο δράστης ή οί δράστες θέλησαν να γλεντήσουν σεξουαλικά 
μέ τό θύμα τους μέσα στο χαντάκι καί έπειδή αυτό τούς έφερε άντίστασι τήν μισο- 
στραγγάλισαν μέ τό μαντήλι καί μισοαναίσθητη τήν έβίασαν. Καί υστέρα, γιά νά 
μή συνέλθη καί μαρτυρήση γιά τό βιασμό, έθεώρησαν καλό νά τήν «καθαρίσουν» 
σπάζοντάς της τό κεφάλι μέ πέτρα.

Ψάξαμε τριγύρω μέ προσοχή μήπως βρούμε τήν τσαντίτσα τοΰ θύματος ή 
άλλο τίποτε σχετικό, γιά νά μπορέσουμε νά μάθουμε ποιά είναι, γιά νά ύπάρχη ένα 
ξεκίνημα γιά τήν προανάκρισι καί γιά τήν κυρία άνάκρισι, μά δέν βρήκαμε τίποτε. 
"Η μάλλον σέ κάποια άπόστασι βρήκαμε σχισμένη μιά φωτογραφία βγαλμένη άπό 
πλανόδιο, πού παρουσίαζε τρία κορίτσια μαζί φωτογραφημένα καί λίγο πιο πέρα 
βρήκαμε άκόμη καί τήν άρνητική φωτογραφία τού πλανοδίου, πού δέν ήταν εύτυ- 
χώς σχισμένη. Θυμάμαι μέ πόση λαχτάρα τήν δώσαμε οί δημοσιογράφοι σέ πλα
νόδιο γιά νά μάς βγάλη θετικές φωτογραφίες πού τις δημοσιεύσαμε μήπως ήταν 
καμιά άπ’ αύτές τό θύμα, άφοΰ τά χαρακτηριστικά τής κοπέλλας ήταν άδύνατον νά 
εξακριβωθούν στήν έντέλεια καί άφοΰ τά μούτρα της ήσαν παραμορφωμένα άπό τά 
κτυπήματα. Μά σάν έδημοσιεύθηκε ή φωτογραφία, βρέθηκαν καί οί τρεις έκεϊνες 
κοπέλλες ολοζώντανες καί άποδείχθηκε ότι ή σχισμένη φωτογραφία καί ή άρνη
τική της δέν είχαν καμμιά σχέσι μέ τό έγκλημα.

'Η προανάκρισις άρχισε. Μιά χωριάτισσα άπό τριγύρω, ή Κατίνα Μπουμπά- 
ρη, είπεν ότι είχε δη καλά τή σκοτωμένη κοπέλλα νά κατεβαίνη άπό ένα ταξί εκεί, 
καί νά συνοδεύεται άπό ένα κύριο «καθώς πρέπει». Τό ταξί έφυγε καί τό ζευγάρι 
προχώρησε. Αυτός είχε γκρι ρούχα, ήταν ξανθός καί φορούσε ψαθάκι «παγιασόν», 
άπό αυτά πού φορούσαν τότε όλοι οί άντρες τό καλοκαίρι. Εκείνη στηριζόταν στο 
μπράτσο του καί στο άλλο χέρι κρατούσε όμβρέλλα. Αύτό, έλεγε, είχε γίνει τό Σάβ
βατο τό άπόγευμα. Όμβρέλλα πάντως δέν βρέθηκε εκεί κοντά. Μά ήταν άλήθεια 
τάχα ; Γιατί ή έρευνα πού έγινε τότε άμέσως στά λιγοστά ταξί τής ’Αθήνας καί 
στούς οδηγούς τους δέν έδωσε κανένα άποτέλεσμα.

"Ενας μικρός, ό Γιάννης Λώτας, είπεν ότι τό Σάββατο τό άπόγευμα, ένώ είχε 
κ ι’ αύτός πηδήσει τό φράκτη στο κτήμα Σερπιέρη γιά νά παίξη μέσα, ή τό πιθα- 
νώτερο γιά νά σκοτώση σπουργίτια μέ τό λάστιχο ή νά τά πιάση μέ έξόβεργες, είχε 
δή τήν σκοτωμένη κοπέλλα ραντεβού στο χαντάκι μαζί μέ δύο νέους. Γελιοχαχάνι- 
ζαν καί οί τρεις. Θυμόταν οτι ή κοπέλλα φορούσε μαύρη φούστα, άλλά τά χαρα
κτηριστικά των άλλων δύο δέν μπορούσε νά τά προσδιορίση. Αύτή ή κατάθεσις τοΰ 
μικρού Λώτα φάνηκε πιο πιθανή άπό τήν κατάθεσι τής Μπουμπάρη, έκτος καί αν 
υπέθετε κανείς ότι τό ζευγάρι πού είχε έλθει μέ τό ταξί είχε συναντηθή έκεϊ μέ 
άλλον πού τό περίμενε άπό πριν καί πού είχε έλθει μέ κανένα άπό τά λιγοστά τότε 
λεωφορεία πού έκαναν άραιότατα δρομολόγια. ’Έγινε έρευνα καί μέ τούς οδηγούς 
καί είσπράκτορες των λεωφορείων, άλλά δέν βγήκε τίποτε.

Γιά νά διευκολύνουμε τήν προανάκρισι, μιά καί τό θύμα ήταν άγνωστο, οί 
άστυνομικοί συντάκτες δημοσιεύσαμε όλες τις πάρα πάνω λεπτομέρειες καί έτονί- 
ζαμε οτι όποιος άπό τά φουστάνια, τά έσώρρουχα, τό άνάστημα πού ήταν 1,63 καί 
τά καστανά της μαλλιά άνεγνώριζε τήν κοπέλλα έκείνη, είχε ύποχρέωσι νά προσ- 
έλθη στις ’Αρχές καί νά δώση πληροφορίες. Γιατί πώς νά βρής δράστη καί δρά
στες όταν δέν ξέρης ποιο είναι τό θύμα καί δέν έχεις μιά θετική βάσι άπό τήν ο
ποία ν’ άρχίσης ; Άλλά μέ τή δτμοσίευσι παρουσιάστηκε υστέρα άπό δύο μέρες, 
τήν Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 1927, ένας Πέτρος Καρποδίτης καί είπεν ότι ή σκοτω
μένη ήταν ή άνεψιά του Ζαμπέττα Λυράκη ή Καρποδίτη, έργάτρια σέ έμπορορρα-
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φεΐο πού ή μάννα της ήταν στη φυλακή. Καί επειδή αύτή είχε σχέσεις μέ ένα Χρη
στό Β. Μόρλη καί μέ ενα Γ.Π. Καρύδη, πρόσφυγες καί παπουτσήδες πού έ'μεναν 
τότε στούς «Ποδαράδες», πριν όνομασθοϋν Νέα ’Ιωνία, συνελήφθησαν καί οι δύο 
ώς δράστες. Ταράχθηκαν καί έπεσαν σ’ ένα σωρό άντιδράσεις. 'Ο Καρύδης μάλι
στα ό φουκαράς έτυχε νά έχη καί κάτι γρατζουνιές καί αυτός θεωρήθηκε γιά στραγ
γαλιστής καί δολοφόνος τής Ζαμπέττας Λυράκη. Μά άπέδειξαν καί οί δύο τήν άλλη 
κ ι’ όλας ημέρα καί τό «άλλοθι» τους καί τό πώς προήλθαν οί γρατζουνιές τοϋ Κα
ρύδη. ’Αλλά συγχρόνως πάρουσιάσθηκε καί ή ίδια ή Ζαμπέττα γιά νά πή δτι ε ί
ναι ζωντανή καί νά διαψεύση τήν «άναγνώρισι» πού έκανε ό θείος της. Φυσικά οί 
δυο δυστυχισμένοι παπουτσήδες άπό τούς «Ποδαράδες» άποφυλακίσθησαν άμέσως.

Τό μυστήριο εξακολουθούσε καί τήν τρίτη πιά μέρα καί ό τότε είσαγγελεύς 
ανέθεσε τήν τακτική άνάκρισι στον άνακριτή τοϋ 10ου Τμήματος, τον μακαρίτη Δη- 
μάκη, ένα πολύ καλό δικαστή καί άριστο άνακριτή, άλλά καί αυτός δέν μπόρεσε νά 
βγάλη τίποτε. Μά σέ 15 περίπου μέρες ό σταθμάρχης Ν. Λιοσίων, ενωμοτάρχης 
Σαμπατουλάκος, έμαθε ότι είχε χαθή άπό τό σπίτι πού έμενε στά Κάτω Πατήσια 
μιά Μαρίτσα Μπαλή, 17χρονη κοπέλλα άπό τον Τσεσμέ τής Σμύρνης. Αύτή έμε
νε στο σπίτι μιας θείας της Μαρίας Π. Τρωινοϋ καί φορούσε μαύρη φούστα, ροζ 
μποϋστο, κολλιέ άπό ψεύτικα μαργαριτάρια καί δακτυλιδάκι χρυσό. 'Η Τρωινοϋ 
ώδηγήθηκε στο νεκροτομείο τής όδοϋ Σωκράτους, όπου φυλάσσονταν τά ροΰχα τής 
σκοτωμένης καί τής στραγγαλισμένης κοπέλλας των 'Αγίων ’Αναργύρων καί ρίχ- 
θηκε έπάνω τους μέ κλάματα καί άναφιλητά. Σπαραζόταν ολόκληρη.

—Μαρίτσα μου, Μαρίτσα μου ξεφώνιζε. Τί σοΰ ήταν νά σέ σκοτώση ό ά
τιμος, ό κακούργος ό κουνιάδος μου, πού τά έπαιζε μαζί σου.

Ό  «κακοΰργος» πού είχε κάνει τό έγκλημα ήταν ό Στέλιος Τρωινός, κουνιά
δος τής Μαρίας Τρωινοϋ πού δούλευε εργάτης στο κτήμα τοϋ Φλεριανοΰ, στά Κάτω 
Πατήσια. ’Αναζητήθηκε άμέσως εκεί καί δέν βρέθηκε. Τότε άρκετοί άστυνομικοί 
«ώργωσαν» καί «έκτένισαν» τήν ’Αθήνα καί τά περίχωρα καί έπί τέλους τον βρή
καν καί τον έπιασαν. Τον άνέκριναν πρόχειρα καί ό άνθρωπος άπό τήν ταραχή του 
έπεσε σέ ένα σωρό άντιφάσεις. ’Αμέσως τον παρέπεμψαν ώς δράστη στον άνακριτή 
Δημάκη καί ό άνθρωπος έπήρε μιά προθεσμία γιά νά βάλη δικηγόρο καί νά άπολο- 
γηθή. Άλλά όταν τον ρωτήσαμε σχετικά διαμαρτυρόταν ότι αύτός δέν είχε σκο
τώσει τή Μαρίτσα του, πού κ ι’ αυτός τήν άγαποΰσε, καί ότι είχε χάσει τά ίχνη της. 
Ευτυχώς πού γράψαμε έν έκτάσει τήν «άναγνώρισι» πού έκανε ή Μαρία Π. Τρωι- 
νοΰ, ότι θΰμα ήταν ή άνεψιά της Μαρίτσα Μπαλή καί ότι φονιάς έπρεπε νά είναι ό 
κουνιάδος τής πρώτης πού είχε συλληφθή. Γιατί ξαφνικά τήν άλλη μέρα παρουσιά- 
σθηκε στο γραφείο τοϋ άνακριτοΰ Δημάκη μιά νόστιμη κοπελλίτσα μέ μαύρη φού
στα καί ροζ μπλούζα, κολλιέ μέ ψεύτικα μαργαριτάρια καί χρυσό δακτυλιδάκι στο 
παράμεσο δάκτυλο τοϋ δεξιοΰ χεριοΰ.

—Είμαι ή Μαρίτσα Μπαλή, είπε διστακτικά. Διάβασα στις εφημερίδες ότι 
μέ έπνιξαν καί μέ σκότωσαν στούς Αγίους ’Αναργύρους καί κοντά στον Πύργο τής 
Βασιλίσσης καί ήλθα νά σάς πώ ότι είναι ψέμα. ’Εγώ ζώ καί ό φουκαράς ό Στέλιος 
ό Τρωινός είναι άθώος. ’Έφυγα ξαφνικά άπό τό σπίτι τής θείας μου, γιατί έπήγα 
υπηρέτρια στο σπίτι τοϋ κ. Κωστοπούλου στο Κολωνάκι, όπου καί μένω.

'Ο Τρωινός άποφυλακίσθηκε άμέσως καί ή θεία καταχάρηκε πού βρήκε τήν 
δήθεν άδικο σκοτωμένη άνεψιά της. ’Εκείνη πού δέν χάρηκε ήταν ή Δικαιοσύνη καί 
ή ’Αστυνομία, δηλαδή ή Χωροφυλακή, γιατί, παρά τούς κόπους καί τις έρευνες, οχι 
μόνον τον δράστη ή τούς δράστες τοϋ έγκλήματος τών Α γίω ν ’Αναργύρων δέν βρή
καν, άλλά ούτε τό όνομα τοϋ θύματος δέν κατάφεραν ποτέ νά μάθουν. Καί ή δυστυ
χισμένη εκείνη κοπέλλα, πού μισοπνιγμένη καί μισοστραγγαλισμένη τήν έβίασαν 
καί υστέρα τής έσπασαν τό κρανίο καί τής παραμόρφωσαν τό κεφάλι κτυπώντας το 
μέ καμμιά μεγάλη πέτρα, θάφτηκε ώς άγνωστη. Τό μυστήριο τοϋ έγκλήματος ε
κείνου έμεινεν άνεξιχνίαστο. Σ· ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ
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Η ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΙΣ ΤΑΥΤΗΣ 
ΑΠΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΨΕΩΣ ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ 

ΠΡΟΣΦΑΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ
-------- 'Υπό τοϋ Υγειονομικού Διευθυντοϋ Β' κ. Γ . ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ----------------------

(Συνέχεια έκ τού προηγουμένου καί τέλος)

Πέραν αυτών 8μως ή καθιέρωσις τής αρχής αυτής θά χαράξη τα 8ρια τοϋ ιά
σιμου των άσθενειών στενώτατα καί συμφώνως πρός τάς σημερινάς έπιστημονικάς 
άτελείας καί άδυναμίας μας, θά άποτελέση τροχοπέδην εις την διεύρυνσιν των ορίων 
αύτών, καί οϋτω θά συντελέση εις τον περαιτέρω περιορισμόν τοϋ κινήτρου τής με
λέτης. Καί θά έκλειψη ακόμη ή εντατική προσπάθεια καί ή έμμεσος παρατήρησις 
κατά τό κρίσιμον διάστημα τής νόσου καί θ’ άνασταλή ή προαγωγή παρατηρήσεων 
καί συμπερασμάτων. ’Έ τι δέ θά χαλαρωθή καί ή άτομική προσπάθεια πολλών έκ 
τών ιατρών. Δέον εις τήν συνείδησιν καί τήν διάνοιαν τοϋ ΐατροϋ νά κυρίαρχη ή άν- 
τίληψις ότι ούτος, έν τη ορθή έννοια τής άποστολής του, άγωνίζεται κυρίως έναντίον 
τής άσθενείας καί διά τήν άμυναν τοϋ άνθρωπίνου συνόλου, θεωρουμένου μάλιστα 
έκτος χρονικών ορίων. Ή  άρνησις, επομένως, άποκομίσεως στοιχείων καί συμπερα
σμάτων έκ τοϋ σημερινοΰ άσθενοΰς, χρησίμων διά τήν άνακούφισιν καί τήν θεραπείαν 
τής άπειρου σειράς τών εις τό μέλλον όμοιων άσθενών, θά άπετέλει προδοσίαν προς 
τήν ιερότητα τής άποστολής του. Έ πί πλέον ή καθιέρωσις τής άρχής αυτής άνοίγει, 
ώς είναι προφανές, τήν θύραν εις σειράν 8λην έγκλημάτων άκουσίων (σφαλερά διά- 
γνωσις κ.λ.π. ), όσον καί έκουσίων, τά όποια έπιβάλλεται οπωσδήποτε νά άπο- 
φευχθώσιν.

Δεύτερον :
Καθιερουμένης τυχόν τής ευθανασίας έπιτρέπεται είς τον ιατρόν, όπως άνα- 

λάβη ό ίδιος τήν τελείωσιν τοϋ άνιάτως καί όδυνηρώς πάσχοντος; ή, δικαιολογείται 
ό ιατρός νά είσηγηθή καν ή νά ένστερνισθή τήν έπίσπευσιν τοϋ τέλους τοιούτου άσθε- 
νοϋς;

Ή  καθ’ οίονδήποτε τρόπον έπίσπευσις τοϋ τέλους τοϋ άσθενοΰς, άποτελεΐ εις 
πάσαν περίπτωσιν βιαίαν θανάτωσιν, άνεξαρτήτως τών χρησιμοποιηθησομένων μέ
σων καί τής άξίας τών έλαφρυντικών. Τοιαύτη βιαία θανάτωσις τοϋ άσθενοΰς παρά 
τοϋ ίατροΰ του ή καί άπλώς ευνοϊκή υπέρ τής τοιαύτης θανατώσεως θέσις τοϋ ΐατροϋ, 
είναι ένέργεια, άναμφισβητήτως, άπάνθρωπος, έγκληματική, άντίθετος πρός τήν 
υψηλήν καί ίεράν αύτοΰ άποστολήν καί άντιτιθεμένη απολύτως εις ένα άνευ ορίου 
άγώνα διά τήν σωτηρίαν τοϋ πάσχοντος. « ’ Ιατρική είναι έκφρασις τής άενάου 
πάλης τής άνθρωπότητος δπως κατανικήση τον σωματικόν θάνατον διά 
τής έξαλείψεως τώ ν προκαλούντων αύτόν α ιτ ίω ν» . 'Ο άγων δέ αυτός έπι- 
βάλλεται νά διεξάγεται καί έν τη βεβαιότητι τής αποτυχίας. Οΰδαμόθεν ό ιατρός, 
ώς ιατρός, δύναται ν’ άντλήση δικαίωμα όπως άποστή τής άναμφισβητήτου καί ίε- 
ράς αυτής άποστολής καί μάλιστα διά νά λάβη τήν θέσιν τοϋ δημίου. Τό βέβαιον τοϋ 
άνιάτου καί ή άδυναμία πρός άνακούφισιν τοϋ πάσχοντος δέν είναι ικανά διά νά δι
καιολογήσουν τον ιατρόν εις τήν έκτέλεσιν τής θανατώσεως. Καί τοΰτο :

Ιον) Διότι ούδείς συντρέχει λόγος νά έχη, ό έστω άγαθός δήμιος,τήν ιατρικήν 
ιδιότητα. ’Αλλά καί έάν εΐσέτι καθιεροΰτο ή ευθανασία δι’ έπισπεύσεως τοϋ θανάτου, 
τό μέγιστον είς τό όποιον θά ήδύνατο νά φθάση ό ιατρός, καί τοΰτο κατά τήν γνώμην 
μας κάκιστον, θά ήτο νά βεβαιώση, κατά τινα νομικόν τρόπον, τό άνίατον καί τό άλ- 
γεινόν τής νόσου, χωρίς έξ αύτοΰ νά δικαιοΰται δπως δήποτε νά άρνηθή τήν παροχήν 
τών έστω άσκόπων υπηρεσιών του, μέχρι τοΰ καθ’ οίονδήποτε τρόπον φυσικοΰ ή βιαίου 
θανάτου τοΰ πάσχοντος.
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2ον) Διότι τλ βέβαιον τοϋ άνιάτου, έξαρτώμενον άπό πληθών συντελεστών, πολ- 
λάκις άνεξαρτήτων των ιατρικών ικανοτήτων καί δεδομένων, ούχί σπανίως δέ καί 
έξ αιτίας αυτών (εσφαλμένη διάγνωσις κ .λ .π .), δέν αποκλείεται να είναι ενίοτε αυ
θαίρετον. Καί διά τήν άκαθόριστον, άλλα μή άποκλειομένην αυτήν περίπτωσιν, ή θα- 
νάτωσις τοϋ άσθενοϋς άποτελεΐ, άναμφισβητήτως, έγκλημα. ’Αλλά καί εις την περί- 
πτωσιν τοϋ άναμφισβητήτως άνιάτου, ή παρά τοϋ ΐατροΰ έκτέλεσις της θανατώσεως 
άποτελεΐ επίσης έγκλημα καί μάλιστα μείζονος έντάσεως, διότι έλλείπει δι’ αυτόν 
οίονδήποτε έλαφρυντικόν. Κατά πρώτον λόγον εις τήν περίπτωσιν τοϋ βεβαίου άνιά
του ελλείπει οίαδήποτε σχέσις ΐατροΰ καί άσθενοϋς.

Δηλαδή διά της ομολογίας ή έστω της άκριβοΰς διαπιστώσεως τοϋ ΐατροΰ περί 
της πλήρους άδυναμίας του δπως συμβάλη εις τήν ϊασιν, παύει έν τη ουσία της ιατρι
κής άποστολής οίαδήποτε σχέσις τοϋ ΐατροΰ προς τον άρρωστον. Καί έτι περισσό
τερον διά τήν συγκεκριμένην αυτήν περίπτωσιν, παύει νά ύφίσταται ιατρός ή εύρύ- 
τερον ιατρική, ύφ’ οίανδήποτε τοϋ δρου έννοιαν. Ή  έλλειψις δμως αδτη σχέσεως πρός 
τον άσθενή καί ή άποδοχή της ώς πρός αυτόν πλήρους ιατρικής άδυναμίας, άφαιρεΐ 
άπό τον θεράποντα ιατρόν οίονδήποτε δικαίωμα δπως, ύπό τό πρόσχημα τής έν προ- 
κειμένω άνυπάρκτου ιατρικής του ΐδιότητος, άποφασίζη επί τής ζωής τοϋ πάσχοντος. 
’Αντίθετος ενέργεια είναι αυθαίρετος καί άντιτίθεται καί εις τόν σκοπόν διά τον όποιον 
ό άσθενής άπεδόθη εις τόν ΐατ 
ρέτην ό ιατρός.

Κατά δεύτερον λόγον άποδεικνύεται άκόμη εγκληματική ή ένέργεια αΰτη καί 
έκ τοϋ δτι, άνευ άποχρώντος λόγου, προσφέρεται ό ιατρός ώς δήμιος, ένώ διά τό 
έργον τοΰτο ούδόλως είναι άπαραίτητος ή ιατρική ΐδιότης, καί κυρίως έκ τών συ
νεπειών τάς όποιας συνεπάγεται ή ένέργεια αυτή έπί τής καθ’ δλου ένασκήσεως τής 
ιατρικής άποστολής.

Πράγματι ή πίστις, δτι ό ιατρός είναι ικανός καί άμετακλήτως άποφασισμέ- 
νος νά άγωνισθή άπεριορίστως έναντίον τής νόσου καί δλων τών συμπαρομαρτούν- 
των, παρέχει εις αύτόν μίαν ύποβλητικήν δυναμικότητα έξαιρετικώς χρήσιμον δια 
τήν ψυχικήν άνακούφισιν τοϋ άσθενοϋς καί τήν άνύψωσιν τής ήθικής αύτοΰ άντοχής, 
λίαν ιδιαιτέρως ωφέλιμον εις τήν έν γένει θεραπευτικήν προσπάθειαν καί τήν άνα- 
κούφισιν τοϋ άρρώστου. Καθιερουμένης τής παρά τοϋ ΐατροΰ έκτελέσεως τοϋ άσθε- 
νοΰς πρός εύθανασίαν, ή έκ τής παρουσίας τοϋ ΐατροΰ ψυχική ένίσχυσις, τούλάχιστον 
διά τούς βαρέως πάσχοντας, θά παραχωρήση τήν θέσιν της εις μίαν θανάσιμον άγω- 
νίαν τοϋ άσθενοϋς, τοϋ καί δικαίως άμφιβάλλοντος πλέον περί τοϋ αν ύπό τό προσω- 
πεϊον τοϋ ΐατροΰ κρύπτεται ό άντίπαλος τοϋ θανάτου του ή ό δήμιός του.

Αύτή ή έπί τη θέα τοϋ ΐατροΰ βεβαία άντικατάστασις τής έλπίδος διά τής άγω- 
νίας, άναπόφευκτον άποτέλεσμα τής όποιας θά ύπαρξη ή έπιδείνωσις τών βαρειών 
μορφών δλων τών νόσων καί ή έπίσπευσις τοϋ θανάτου, είναι γεγονός άπείρως πε
ρισσότερον άντιϊατρικόν καί άπάνθρωπον άπό τήν άνοχήν τής μέχρι τοϋ φυσικοϋ των 
θανάτου παρατάσεως τοϋ πόνου έκείνων υπέρ τών όποιων έπιδιώκεται ή ευθανασία. 
Ελλείπει άκόμη διά τόν ιατρόν ή συναισθηματική δικαιολογία τήν όποιαν κυρίως 
έπικαλοΰνται οί θιασώται τής εύθανασίας τών άνιάτως πασχόντων. 'Η βεβαίως 
άναπτυσσομένη συμπάθεια τοϋ ΐατροΰ άφορα τόν πάσχοντα έν γένει έξ αιτίας τής νό
σου καί άνεξαρτήτως τοϋ προσώπου, είναι δέ γεγονός έντελώς διάφορον τών συναισθη
ματικών δεσμών πρός τό έκάστοτε συγκεκριμένον πάσχον άτομον τών οικείων τοϋ 
άσθενοϋς.

'Η νόσος καί ό πόνος τοϋ άσθενοϋς, τά όποια ώθοΰσι τούς συναισθηματικούς 
εις τήν έπίσπευσιν τής θανατώσεως τοϋ άνιάτως πάσχοντος, άποτελεΐ διά τήν ιατρι
κήν τό άντίθετον κίνητρον. Είναι τό βασικόν κίνητρον τό όποιον προκαλεΐ τήν άέναον 
έξέλιξιν, ή όποια εύρύνει άδιακόπως τά δρια τοϋ ιάσιμου τών νόσων καί έπαυξάνει

ρόν και εις τον σκοπον τοϋ οποίου εταξεν εαυτόν υπη-
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τά μέσα της άνακουφίσεως των πασχόντων. Αύτό αυξάνει, τόσον τήν άτομικήν, δσον 
καί τήν ομαδικήν προσπάθειαν τοΰ ΐατροϋ, οξύνει τόν άγώνα, προάγει τήν ιατρικήν. 
Αύτό έπίσης συνέβαλεν εις τό νά καταστώσιν σήμερον ιάσιμοι πολλαί διά τό παρελ
θόν άνίατοι καί οδυνηρότατοι νόσοι.

’Αλλά υπάρχει καί άλλη αιτία, ή όποια άποκλείει τήν διά του ΐατροϋ έπισπευσιν 
τοΰ θανάτου διά λόγους ευθανασίας άνιάτως πάσχοντος.

Είναι προφανές δτι ούτε εφικτόν, ούτε θεμιτόν είναι νά θεσπισθή άπόλυτος 
άσυδοσία τοΰ ΐατροϋ καί άναγνώρισις εις αύτόν κυριαρχικών δικαιωμάτων άντιτιθε- 
μένων εις τόν πραγματικόν ρόλον, δστις συνίσταται εις τό «θεραπεύειν» ή, έφ’ 
δσον τοΰτο είναι άδύνατον, εις τό «άνακουφ ίζειν» καί, έν πάσει περιπτώσει εις το 
«παρηγορεΐν» καί «ένθαρρύνειν» τούς άσθενεΐς, ως έπίσης καί εις τάς έπαγγελ- 
ματικάς του παραδόσεις, εις τήν δημοσίαν τάξιν, καθώς δέ καί εις τάς άρχάς μιας 
ήθικής, διαπλασθείσης διά μέσου των χιλιετηρίδων καί άναγνωριζούσης τήν ελπίδα 
ώς έν έκ των βάθρων τής ιατρικής άποστολής. Έν προκειμένω δέ πρέπει νά άπο- 
κλεισθή ή περίπτωσις καθ’ ήν ουτος θά είναι καί ό δικαστής καί ό δήμιος. Οί άνα- 
πόφευκτοι δμως, άλλά καί άναγκαΐοι, ούτοι φραγμοί θά δημιουργήσωσιν, ώς είναι 
πολύ φυσικόν, μίαν σειράν δικών, εις τάς οποίας οί ιατροί θά είναι κατηγορούμενοι, 
χωρίς μάλιστα νά είναι βέβαιον, δτι δέν θά τούς κατελογίζετο καί δόλος. Θά ήρκουν 
δέ ώρισμέναι δικαστικα'ι άποφάσεις, έστω καί πεπλανημέναι, διά νά χαρακτηρισθώσιν 
οί ιατροί ώς « στρατιά άσυδότων εκτελεστών ή άργυρωνήτων δολοφόνων», 
μέ δλας τάς έντεΰθεν καταστρεπτικάς συνέπειας διά τήν ιατρικήν έξέλιξιν.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Συνοψίζοντες τέλος καί έν όλίγοις τά τής θέσεως τοΰ ΐατροϋ έπί τοΰ θέματος 
τής εύθανασίας, καταλήγομεν εις τό άκόλουθον συμπέρασμα.

'Ο ιατρός εύρίσκεται πολλάκις προ άδηρίτου άνάγκης νά γίνη έπιλήσμων οχι 
μόνον τοΰ 'Ιπποκρατείου δρκου του, άλλά καί τοΰ καθήκοντος του ώς Χριστιανοΰ 
αύστηρώς υποχρεωμένου, 6χι μόνον νά μή φονεύση ό ίδιος, άλλά καί νά μή στέρξη, 
έν ούδεμια περιπτώσει, νά έπιτελέση άλλος τόν φόνον πλάσματος άνθρωπίνου.

’Έστω καί αν πνέη τά λοίσθια καί άγωνίζεται καί ό θάνατος βραδύνη καί άπο- 
τελή πλέον λύτρωσιν άπό δεινών ή ύποβοήθησις τοΰ τέλους, ό ιατρός ούδέν δικαίωμα 
έχει νά καταφύγη εις τήν πράξιν ταύτην. Καί έάν άκόμη ό άσθενής πάσχη άπό νόσημα 
άνίατον, συνεπεία τοΰ οποίου έξησθένησεν όλοσχερώς καί άπέμεινε σκιά τοΰ έαυτοΰ 
του ή πάσχη άνυποφόρως καί έκλιπαρή τήν άπαλλαγήν του άπό άφορήτους άλγηδόνας, 
έστω καί συμφωνούντων τών οικείων του, ό ιατρός ούδέν δικαίωμα έχει νά συντο- 
μεύση δραστικώς τήν έπέλευσιν τοΰ θανάτου. Καί έάν άκόμη, ώς εις τήν περίπτω- 
σιν τής Αιέγης, γεννηθή τερατόμορφον ή δυσειδέστατον βρέφος καί ή περί τής έπι- 
ζήσεώς του πρόγνωσις είναι βαρυτάτη, ή τό τέλος τής ζωής του θεωρείται έγγύς, 
ό ιατρός ούδαμώς δικαιοΰται νά άπαλλάξη αύτό τής περαιτέρω παρουσίας του εις τήν 
ζωήν. Ά λλως τε ό ιατρός έν γένει έκλήθη νά βοηθήση τόν άνθρωπον, νά τόν άνακου- 
φίση καί νά βοηθήση εις τήν παράτασιν τής ζωής του. Ούτε ό πόνος ούτε κανείς πα
θολογικός συναισθηματισμός τόν δικαιολογεί νά άποστή τής ύψηλής του αύτής άπο
στολής. Συμπάσχων ό ιατρός μετά τοΰ άσθενοΰς, οφείλει άδιακόπως νά άγωνίζε- 
ται ύπέρ αύτοΰ, παρέχων εις αύτόν τήν ψυχικήν, τούλάχιστον, άνακούφισιν, άντί νά 
τοΰ παράσχη τόν θάνατον. Έάν άδυνατή σήμερον, ας άγωνισθή διά νά δύναται αΰ- 
ριον. Κύριον δέ προς τοΰτο στοιχεΐον είναι δι’ αύτόν ό άσθενής καί ό πόνος του. 
'Η ζωή δέν έδόθη παρ’ αύτοΰ, έπομένως δέν δύναται νά άφαιρεθή παρ’ αύτοΰ. Θέ- 
λομεν δέ άκόμη νά πιστεύωμεν δτι ή ιατρική κάποτε θά καταργήση τό άνίατον.

Γ. Κ Ο Υ Τ Σ Ο ΥΡ Η Σ
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ΜΕΡΙΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΑΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΙΝ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

-------------------------- 'Τπό του ’Αστυνόμου Α' χ. Δ . ΚΑΤΣΙΜΑΓΚΛΗ _________________

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

2) Ό  τύπος οδτος των φίλμς είναι γνωστός ως «π  α γ  χ ρ ω μ α τ ι κ ά», 
διότι πράγματι δύνανται ν’ απεικονίσουν όλα τα χρώματα ικανοποιητικούς εις ΐ σ ο
δ ό ν  α μ ο ν μ ο ν ο χ ρ ω μ α τ ι κ ή ν  ά π ό χ ρ ω σ ι ν ,  αν προ του φ α κ ο ϋ, κα
τά τον χρόνον τής λήψεως τής φωτογραφίας, τ ο π ο θ ε τ η θ ή  τ ό  κ α τ ά λ λ η 
λ ο ν  φ ί λ τ ρ ο ν. Τα παγχρωματικά φίλμς δεν δύνανται βεβαίως νά άπεικονίσουν 
μ ο ν ο χ ρ ω μ α τ ι κ ώ ς  μέν ταΰτα, άλλά μέ δ ι ά φ ο ρ ο ν  τ ό ν ο ν  φ ω τ  ε ι- 
ν ό τ η τ ο ς  έ κ α σ τ ο ν  χ ρ ώ μ α ,  έστω καί αν έλαφρά διαφορά ύφίσταται με
ταξύ αυτών. Λ.χ. αν φωτογραφήσωμεν τρία άντικείμενα έκ τών οποίων τοϋ πρώτου 
τό χρώμα είναι π ο ρ φ υ ρ ο ΰ ν ,  τοϋ δευτέρου ε ρ υ θ ρ ό ν  καί τοϋ τρίτου π ο ρ τ ο- 
κ α λ λ ι ό χ ρ ο υ ν ,  έπί  τής ά ρ ν η τ ι κ ή ς  πλακός καί έπί τής θετικής φωτογρα
φίας τά έν λόγω χρώματα θά έμφανισθοΰν μέ μ α ύ ρ η ν μέν άπόχρωσιν, άλλά τοϋ 
πρώτου ή έ ν τ α σ ι ς - τ ό ν ο ς  — θά είναι διάφορος άπό τοϋ δευτέρου καί τρίτου, 
ώς καί τοϋ τρίτου άπό τοϋ δευτέρου κλπ. Τό αύτό θά συμβή καί μετά τών λοιπών 
χρωμάτων. ’Επειδή ό τρόπος τής συνθέσεως τής πρωτοπαθοΰς ουσίας τών παγ
χρωματικών φίλμς δέν είναι ό αύτός, άλλ’ έκαστον έργοστάσιον άκολουθεΐ ΐ δ ι κ ή ν 
τ ο υ  μ έ θ ο δ ο ν ,  έντεΰθεν καί ή έκλογή τοϋ κ α τ α λ λ ή λ ο υ  φ ί λ τ ρ ο υ  γ ί
νεται σ υ μ φ ώ ν ω ς  τ ώ ν  ο δ η γ ι ώ ν  τοϋ έργοστασίου τοϋ οποίου τό φιλμ 
χρησιμοποιοΰμεν. Ά λλ ’ έκαστος τύπος φίλτρου ά π α ι τ ε ΐ  κ α ί  ώ ρ ι σ μ έ ν ο ν  
φ ώ ς. Λ.χ. τό η μ ε ρ ή σ ι ο ν  φ ώ ς  καί τοϋ β ο λ τ α ϊ κ ο ύ  τ ό ξ ο υ ,  άπαιτοΰν 
ειδικόν έκαστον φίλτρον, ίνα τά διάφορα χρώματα άπεικονισθοΰν έπί τής φωτογρα
φίας μέ τήν κατάλληλον αύτών φωτεινότητα. Ά ν  ώς φωτιστικήν πηγήν χρησιμο- 
ποιήσωμεν λυχνίαν άτμών υδραργύρου ( ο υ λ τ ρ α - β ι ο λ έ τ ) ,  είναι σχεδόν ά π ι 
θ α ν ό  ν νά άπεικονίσωμεν έπί τής φωτογραφίας τά διάφορα χρώματα ικανοποιη
τικούς, έστω καί άν χρησιμοποιήσωμεν παγχρωματικόν φίλμ. Τά παγχρωματικά 
φίλμς δύναται νά προκαλέσουν β λ ά β η ν  άντί ώ φ ε λ ε ί α ς εις έγκληματικάς υπο
θέσεις, άν ό φωτογράφος ά γ ν ο ή τον τ ρ ό π ο ν  καί  τάς μ ε θ ό δ ο υ ς  τ ή ς  
χ ρ ή σ ε ω ς  α ύ τ ώ ν .  Διότι έκτος τής χρήσεως τοϋ καταλλήλου φίλτρου διά τήν 
φυσικήν μονοχρωματικήν άπεικόνισιν τών χρωμάτων, υπάρχουν καί άλλα φίλτρα, 
είδικώτερα, δι’ ών, χρωμάτων τινών (ιώδες, κυανοϋν, κίτρινον, πορτοκαλλόχρουν, ού- 
ρανί), είναι δυνατόν νά μετατραπή ή άπόχρωσις εις μ α ύ ρ η ν ή λ ε υ κ ή ν ,  άνα_ 
λόγως τής έπιθυμίας καί τής ίκανότητος τοϋ φωτογράφου.

Διά τούς λόγους αυτούς ό φωτογράφος πρέπει νά γνωρίζη έπί ποιων περι
πτώσεων καί διατί πρέπει νά χρησιμοποιήση μιας ώρισμένης άποχρώσεως φίλτρον 

Γενικώς έν άντικείμενον δύναται νά έμφανισθή ύπό τρεις διαφόρους μορφάς: 
α) "Αν χρησιμοποιηθή φίλμ μή εύαίσθητον εις τά χρώματα, β) άν χρησιμόποιηθή 
φίλμ παγχρωματικόν καί φίλτρον ικανόν νά συντελέση εις τό νά έμφανισθοΰν τά 
διάφορα χρώματα έπί τής φωτογραφίας, ώς ό άνθρώπινος οφθαλμός τά άντιλαμβά- 
νεται καί γ ) άν χρησιμοποιηθή παγχρωματικόν φίλμ καί φίλτρον έρυθροΰ χρώματος^ 

Ή  χρήσις φίλμ μή εύαισθήτου εις τά χρώματα, τούτέστιν μή προσβαλλομέ- 
νου ύπό τοϋ έρυθροΰ χρώματος διά φωτογράφησιν λ.χ. τραύματος, θά συντελέση 
εις τό νά έμφανισθή έπί τής φωτογραφίας περισσότερον μέλαν άπ’ δτι είναι εις 
τήν πραγματικότητα. Υποστηρίζεται 6τι αί δι’ αύτοΰ τοϋ μέσου λαμβανόμεναι φω- 
τογραφίαι ένίοτε έμφανίζουν έπί τό ύπερβολικώτερον τήν πραγματικότητα και προ-
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διαθέτουν ούτως έπί τδ δυσμενέστερον τόν δικαστήν. Έ πί έ γ κ λ η μ α τ ι κ ώ ν  
δμως υποθέσεων μία τουλάχιστον φωτογραφία δέον νά λαμβάνεται κατ’ αύτόν τόν 
τρόπον.

"Αν χρησιμοποιήσωμεν παγχρωματικόν φιλμ πολύ ταχύ καί μέ φίλτρον ρίτ- 
τεν (X - 2) (επειδή τό X - 2 φίλτρον συνισταται από τό έργοστάσιον ώς τό κα- 
ταλληλότερον διά τό ύπερευαίσθητον παγχρωματικόν φιλμ καί εις άς περιπτώσεις 
ό φωτισμός είναι τεχνικός), αιματώματα άτι να δέν είναι ορατά εις τόν γυμνόν όφθαλ- 
μόν, είναι δυνατόν νά άπεικονισθοΰν έπί τής φωτογραφίας.

Είς περιπτώσεις άνθρωποκτονιών, μία τουλάχιστον φωτογραφία πρέπει νά 
λαμβάνεται μέ παγχρωματικόν φίλμ καί νά χρησιμοποιήται τό συνιστώμενον ύπό 
τοΰ εργοστασίου φίλτρον, διά νά έμφανισθοϋν ούτως, όλα τά χρώματα ίκανοποιητικώς 
εις τήν μ ο ν ο χ ρ ω μ α τ ι κ ή ν  αυτών μορφήν.

Ά λλ’ έστω καί αν χρησιμοποιήσωμεν ύ π ε ρ ε υ α ί σ θ η τ ο ν  παγχρωματι- 
κόν φίλμ, άλλ’ αν τοποθετήσωμεν προ του φακοϋ ε ρ υ θ ρ ό ν  φ ί λ τ ρ ο ν ,  τό ύπάρ- 
χον τραύμα δέν θά άπεικονισθή παντάπασιν έπί τής φωτογραφίας, χωρίς τούτο νά 
δφείλεται είς έπιδιόρθωσιν - ρετούς—τής πλακός, ουδέ εις ιατρικήν έπέμβασιν. Τό 
άποτέλεσμα — έξαφάνισις τού τραύματος — θά οφείλεται είς τήν χρήσιν καί μόνον 
τού φίλτρου.

"Αν, έπομένως, ή έν λόγω φωτογραφία έπιδειχθή είς τό δικαστήριον, δυνατόν 
νά γίνη πιστευτόν ότι ό ισχυρισμός τοΰ ένάγοντος περί τραυματισμού του ήτο ψευ
δής. Τό ερυθρόν φίλτρον δυνάμεθα νά τό χρησιμοποιήσωμεν λ.χ. είς περιπτώσεις 
λήψεως φωτογραφιών έπί άνθρωποκτονιών, έπί πλέον όμως τών ληφθεισών κατά 
τόν συνήθη τρόπον.'Η χρήσις τού έρυθροΰ φίλτρου είς τοιαύτας περιπτώσεις, δύναται 
νά έξαφανίση μικρά τραύματα, έκδοράς, κηλίδας αίματος καί τών οποίων ή άπά- 
λειψις δυνατόν νά βοηθήση, συνεπεία τής καλυτέρας έμφανίσεως τών χαρακτηρι
στικών, !ν  οίκεϊον προ τό θύμα πρόσωπον, είς τό νά τό άναγνωρίση. Φυσικά ή χρή
σις τού έρυθροΰ φίλτρου δέν δύναται νά μας παράσχη τοιούτου είδους βοήθειαν είς 
περίπτωσιν καθ’ ήν τά έπί τοΰ προσώπου τού θύματος ίχνη έχουν καταστραφή, 
λόγω σήψεως κλπ. "Αν δίδωνται έξηγήσεις διά τόν σκοπόν δι’ όν τοιαΰται φωτογρα- 
φίαι έλήφθησαν καί ούτος είναι νόμιμος, αί φωτογραφίαι δέον νά γίνωνται γενικώς 
παραδεκταί, έστω καί αν δέν έμφανίζουν όλα τά χρώματα είς τήν φυσικήν των άπό- 
χρωσιν. Δέον νά σημειωθή ότι τό κυανούν φίλτρον (C5) δύναται νά χρησιμοποιήται 
πάντοτε διά λήψεις έγκληματολογικής φύσεως φωτογραφιών μέ παγχρωματικόν 
φίλμ. Τό έν λό^ω φίλτρον, καθιστά δυνατήν τήν έπί τής φωτογραφίας άπεικόνισιν 
καί τών άντικειμένων έκείνων, άτινα άπαιτοΰν χρήσιν ό ρ θ ο χ ρ ω μ α τ ι κ ο ΰ  
φ ί λ μ .  "Αν τυχόν τις ίσχυρισθή είς μίαν ώρισμένην νόμιμον περίπτωσιν, ότι ή φω
τογραφία δέν έμφανίζει τά διάφορα χρώματα φυσιολογικούς, ό ισχυρισμός του δέν εύ- 
σταθεΐ, διότι τά παγχρωματικά φίλμς δύνανται ή οΰ νά άπεικονίσουν ταΰτα φυσιο
λογικούς, έφ’ όσον γίνεται καί ή χρήσις τοΰ ένδεδειγμένου φίλτρου.

Δι’ δ είς άς περιπτώσεις αί φωτογραφίαι δέν έχουν ληφθή διά παγχρωματι- 
κοΰ φίλμ, άλλά διά φίλμ μή ευαισθητοποιημένου είς όλα τά χρώματα, δέον πάντοτε 
τούτο νά δηλοΰται.

3) " Ε γ χ ρ ω μ α  φ ί λ μ ς .  Τά έγχρωμα φίλμς είναι τά καταλληλότερα 
πάντων διά (φυσικήν) άπεικόνισιν τοΰ τόπου τού έγκλήματος, τραυμάτων κλπ. καί 
ή άπόδοσις όλων τών χρωμάτων σήμερον έπιτυγχάνεται σχεδόν πλήρως. Ή  λήψις 
φωτογραφιών δι’ έγχρώμων φίλμς, δέν έ π ι τ ρ έ π ε ι  τ ή ν  τ ο π ο θ έ τ η σ ι ν  
φ ί λ τ ρ ο υ  π ρ ο  τ ο ΰ  φ α κ ο ύ ,  ε ίμ ή  μόνον είς είδικάς περιπτώσεις καί μόνον 
τού φίλτρου τού συνιστωμένου ύπό τοΰ έργοστασίου, διότι άλλως ή φωτογραφία δέν 
θά άποδώση φ υ σ ι κ ώ ς  τά διάφορα χρώματα. 'Η λήψις φωτογραφιών δι’ έγχρώ- 
μου φίλμ, ή έμφάνισις καί ή έκτύπωσις έξ αύτού θετικών φωτογραφιών είναι σχε-
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δον τ ε λ ε ί ω ς  δ ι ά φ ο ρ ο ς  των κοινών φ ΐ λ μ ς καί φ ω τ ο γ ρ α φ ι ώ ν .  
Εντεύθεν ή πλήρης γνώσις τών ιδιοτήτων τών έγχρωμων φ'ιλμς καί αί μέθοδοι λ ή- 
ψ ε ω ς ,  έ μ φ α ν ί σ ε ω ς  κλπ. είναι άπαραίτητοι, ΐνα έπιτύχωμεν πλήρως τόν 
ειδικόν σκοπόν. Ή  τιμή τών έγχρώμων φίλμς καί χάρτου, ως καί τών έμφανιστι- 
κών ουσιών, είναι κατά πολύ άνωτέρα τών λοιπών φωτογραφικών υλικών.

Δι’ δ καί ή χρήσις αυτών μέχρι σήμερον είναι λίαν περιωρισμένη άπανταχοΰ, 
περισσότερον δέ έν Έλλάδι δπου μόνον έπί έξαιρετικών περιπτώσεων γίνεται χρή
σις αύτών. Τα τελευταία έτη ήρχισε να γίνεται μεγαλυτέρα χρήσις τής έγχρωμου 
φωτογραφίας εις τα άστυνομικά έργαστήρια τών μεγάλων χωρών, άλλα πάντως ή 
χρήσις είναι είσέτι περιωρισμένη.

4 ) I n f r a  r e n d .  Τά εύαίσθητα εις τήν υ π έ ρ υ θ ρ ο ν  ακτινοβολίαν 
φίλμς κατασκευάζονται είδικώς καί πολλάκις τά μ έ γ ι σ τ α  έξυπηρετοϋν τάς 
έπιδιώξεις τής άστυνομικής φωτογραφίας. Τά I n f r a  r e n d  φίλμς δεν είναι 
ο ΰ τ ε  έ γ χ ρ ω μ α ,  ο ύ τ ε  έ ρ υ θ ρ  ά, διότι ή υπέρυθρος άκτινοβολία είναι 

ά ό ρ ατ ο ς καί άρχεται άπδ τό τμήμα τοϋ φάσματος εις τό όποιον π ε ρ α τ ο ΰ- 
τ α ι τό ορατόν βαθύ έρυθρόν χρώμα. (' Η ορατή εις τον άνθρώπινον οφθαλμόν 
άκτινοβολία (φώς) άρχεται περίπου άπό 4000 (βιολέτ) καί περατοΰται εις τά 7.500 
(βαθύ έρυθρόν). Άπό τά 8000 Angstroms καί άνω ονομάζεται Infra rend.)

Ή  φωτογραφική πλάξ βλέπει έτι πλέον ή ό άνθρώπινος οφθαλμός, π.χ. εις 
περίπτωσιν διερευνήσεως ύποπτων έπιστολών, δύναται εις τά ένδιάμεσα τοϋ κειμέ
νου αύτών νά έπισημανθή έτερον κείμενον γεγραμμένον δι’ άοράτου ούσίας (συμ
παθητικής μελάνης) ή εις περιπτώσεις πλαστογραφιών νά διαπιστωθή καί νά άπο- 
δειχθή ή ποιοτική καί χρωστική διαφορά τοϋ χάρτου καί τής μελάνης, γεγονότα άτινα 
ό φυσιολογικός οφθαλμός τοϋ άνθρώπου εις τάς περισσοτέρας τών περιπτώσεων 
δέν έπισημαίνει. ’Επίσης έπισημαίνονται τά άποξεσθέντα μέρη καί, διά καταλλήλου 
φωτισμοΰ, έπανεμφανίζονται τά ίχνη τών άποξεσθέντων γραμμάτων, άποδεικνύει 
άν κάτωθι πυκνοτάτης κηλίδος έκ μελάνης εύρίσκεται κείμενον ή ου, άν έγένετο 
παραλλαγή ψηφίων ή διορθώσεις ώρισμένων γραμμάτων ή τήν θέσιν καί τήν σχέσιν 
αύτών προς άλλα ψηφία ή σφραγίδα κλπ. Είναι τό μοναδικόν σχεδόν δπλον διά νά 
έλέγξωμεν τήν αύθεντικότητα πινάκων ζωγραφικής, γραμματοσήμων καί δεμάτων, 
άτινα ύποπτευόμεθα δτι περιέχουν έκρηκτικά μηχανήματα κλπ., ώς καί άλλων 
αντικειμένων, φερομένων ώς άνηκόντων εις τό άπώτατον παρελθόν.

Ό  Gross αναφέρει δτι αί στίξεις τάς οποίας ένεργοΰν άτομά τινα έπί τών δια
φόρων μερών τοϋ σώματός των, συχνότατα χάνουν τήν έντασιν τής άποχρώοεώς 
των, λόγω προφανώς κακής έκτελέσεως ή άσταθών χρωμάτων, ή καί εις μεταγενε- 
στέραν προσπάθειαν άποσβέσεως αύτών διά χημικών μέσων, έκ πρωτοβουλίας τών 
ιδίων προσώπων. Τά άόρατα ύπολείματα αύτών έπανεμφανίζονται διά τής Infra 
rend φωτογραφίας καί ουτω δύναται νά έπιτευχθή ή διαπίστωσις, φερ’ εΐπεϊν, τής 
ταυτότητος τοϋ αγνώστου πτώματος. 'Ο Φέλιξ Έμαντ έφιστά τήν προσοχήν τών 
άσχολουμένων μέ παρόμοια θέματα, εις άρθρον του δημοσιευθέν εις τό περιοδικόν 
«Δ ι κ α σ τ ι κ ή  φ ω τ ο γ ρ α φ ί α » ,  έπί τοϋ γεγονότος δτι ούλαί καί κάλοι έπί 
τοϋ σώματος, άόρατοι εις τον γυμνόν οφθαλμόν, καθίστανται ορατοί εύκρινώς διά τής 
φωτογραφίας μέ Infra rend φίλμ.

Μία τοιαύτη διαπίστωσις ένέχει ιδιαιτέραν σπουδαιότητα εις περίπτωσιν 
καθ’ ήν έπιθυμοΰμεν νά διαπιστώσωμεν τήν ταυτότητα ενός ατόμου, περί τοϋ ο
ποίου έλαχίστας μόνον πληροφορίας έχομεν ή νά διαπιστώσωμεν τήν ταυτότητα 
ένός άγνώστου πτώματος, τοϋ οποίου τά λοιπά χαρακτηριστικά έχουν καταστρα- 
φή λόγω σήψεως κ.λ.π.

'Ο τρόπος τής έπανεμφανίσεως τοϋ άποσβεσθέντος διά χημικής τίνος ούσίας 
διά μελάνης γεγραμμένου κειμένου, έχρησιμοποιήθη ιδιαζόντως κατά τόν πρώτον
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παγκόσμιον πόλεμον καί ιδιαιτέρως εις περιπτώσεις πλαστών διαβατηρίων ή π ι
στοποιητικών ή άλλων έγγράφων προσφύγων έκ Ρωσσίας. Κατ’ έκείνην τήν επο
χήν, συνήθως, ήσαν έν χρήσει φωτογραφικαί πλάκες μή εύαίσθητοι εις τα χρώματα 
καί αίτινες έχρησιμοποιοϋντο διά τήν φωτογράφησιν τών άμυδρών, ερυθρωπής ά- 
ποχρώσεως, ιχνών, τών όφειλομένων εις τα άλατα τοϋ σιδήρου τής άπαλειφθείσης 
μελάνης καί τα όποια ένεφανίζοντο έπί τής πλακός μέ μέλανα άπόχρωσιν. ’Αντι
κείμενα άσθενέστατα εις ένταοιν φωτεινότητος, δύνανται να φωτογραφηθοΰν, διό
τι ή έπίδρασις τοϋ φωτός έπί τής φωτογραφικής πλακός είναι ε π ι π ρ ό σ θ ε τ ο ς  
ε ν έ ρ γ ε ι α  καί έντεΰθεν διά τής αύξήσεως τοϋ χρόνου έπί τό διπλάσιον περίπου 
άπό τοϋ κανονικοΰ, ή πυκνότης τής σκιάς τής κηλίδος άντιγράφεται έπί τής φωτο
γραφικής πλακός. Διερεύνησις τοϋ κειμένου διά γυμνοΰ όφθαλμοΰ, δέν παρέχει τήν 
δυνατότητα διαπιστώσεως τής κηλίδος, έ'στω καί αν αΰτη είναι έντονος. Διό αί ά- 
κτΐνες X, ή υπεριώδης καί υπέρυθρος άκτινοβολία, είναι ό άτομικός εξοπλισμός 
τών συγχρόνων άστυνομικών έργαστηρίων.

Ή  κατασκευή τών πλείστων έκ τών Infra rend φίλμς, βασίζεται έπί τοϋ γε
γονότος οτι αί διάφοροι χημικαί συνθέσεις άνακλοΰν—άπορροφοΰν—τελείως δια- 
φόρως τήν υ π έ ρ υ θ ρ ο ν  ακτινοβολίαν καί έντεΰθεν μετά τήν φωτογράφησιν 
διά Infra rend φιλμ αύται δ έ ν  έ μ φ α ν ί ζ ο ν τ α ι  π λ έ ο ν  ό μ ο ι α  ι, δη
λαδή ως έφαίνοντο εις τον άνθρώπινον οφθαλμόν. Ούτως, έγγραφον τοϋ όποιου τό 
κείμενον έγράφη διά κοινής μελάνης καί τοϋ όποιου λέξις ή φράσις ή άριθμός ήλ- 
λοιώθη κλπ., δ ι’ ό μ ο ι α ς  άποχρώσεως μέν μελάνης, άλλά δ ι α φ ό ρ ο υ  χ η 
μ ι κ ή ς  σ υ ν θ έ σ ε ω ς ,  καί συνεπεία τής όποιας άποχρώσεως δέν διαπιστοΰται 
δι’ άπλής παρατηρήσεως ή παραποίησις αυτή, δύναται νά άποδειχθή κατόπιν λή- 
ψεως φωτογραφίας διά infra rend φίλμ.

Γενικώς έγκληματικαί πράξεις μετά σ α τ α ν ι κ ό τ η τ ο ς  έκτελεσθεϊσαι, 
καί έντεΰθεν δυσκόλως διαπιστούμεναι, άποκαλύπτονται πλήρως διά τής υπερύθρου 
φωτογραφίας. Ή  λήψις τής υπερύθρου φωτογραφίας δέν ε ί ν α ι  σ υ ν δ υ α σ μ ό ς  
π ο λ λ ώ ν  π α ρ α γ ό ν τ ω ν ,  διότι τό χρησιμοποιούμενον φίλμ ή πλάξ, είναι 
μέν ευαίσθητος εις τήν υ π έ ρ υ θ ρ ο ν  άκτινοβολίαν, άλλ’ είναι ευαίσθητος καί εις 
δλας τάε άλλας ό ρ α τ ά ς  ά κ τ ι ν ο β ο λ ί α ς ,  ώς καί τά λοιπά φίλμς, άλλά 
καί διά τής τ ο π ο θ ε τ ή σ ε ω ς  προ τοϋ φακοΰ ή τοϋ προβολέως είδικοϋ φίλ
τρου Infra rend επιτρέπεται ή διέλευσις καί προβολή τοϋ φίλμ μ ό ν ο ν  ύπό τής 
ύ π ε ρ ύ θ ρ ο υ ά κ τ ι ν ο β ο λ ί α ς ,  αί δέ λοιπαί άκτινοβολίαι ά π ο ρ ρ ο φ ώ ν -  
τ α ι ύπό τοϋ Infra rend.

Ελαφρά διόρθωσις τής άποστάσεως τοϋ φακοΰ άπό τής κανονικής έπιβάλ- 
λεται. διότι τής υπερύθρου άκτινοβολίας ή έ σ τ ί α  δέν είναι ή α ύ τ ή, ώς τής 
ο ρ α τ ή ς  άκτινοβολίας καί έντεΰθεν διατρέχομεν τον κίνδυνον, αν δέν τήν ρυθμί- 
σωμεν, ή φωτογραφία νά μήν είναι σαφής, καθαρά. Αί λοιπαί φωτογραφικαί έρ- 
γασίαι είναι ώς καί τών λοιπών φωτογραφικών υλικών. 'Ο κ. Μπέντικτον, τοϋ έρ- 
γαστηρίου τής Καλλιφορνίας, είναι ό πρώτος δστις άνεκάλυψε νέας μεθόδους χρή- 
σεως τοϋ υπερύθρου φίλμ καί ύπέδειξεν δτι τοΰτο δύναται νά χρησιμοποιήται εις τήν 
δικαστικήν φωτογραφίαν λίαν έπιτυχώς.'Ο ίδιος ήδυνήθη νά ά π ο κ α λ ύ ψ η  κεί
μενον τό όποιον είχεν δ ι ’ ά π ο ξ έ σ ε ω ς  ά π ο σ β ε σ θ ή .  Έπειραματίσθη εί- 
δικώς έπί έγγράφων τής ά ρ χ α ι ό τ η τ ο ς  έκ τών οποίων είχον γίνει ά π ά
λ ε ι ψ ε  ι ς έκ τών κειμένων, κατά τον μεσαίωνα, ύπό τών ι ε ρ ο ε ξ ε τ α σ τ ώ ν  
καί ήδυνήθη νά καταστήση άναγνώσιμον τό κείμενον έγγράφων εις μεγάλον βαθμόν 
κατεστραμμένων ύπό π υ ρ κ α ϊ ά ς. To Infra rend φίλμ δ υ ν ά μ ε θ α  π ά ν 
τ ο τ ε  ν ά  τ ό  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ώ μ ε ν  δ ι ά  ν ά  δ ι α π ι σ τ ώ ν ω μ ε ν  αν  
δ ύ ο  ο υ σ ί α  ι, α ί  ό π ο ϊ α ι  φ α ί ν ο ν τ α ι  εις τον άνθρώπινον οφθαλμόν 
ώε δ μ ο ι α ι, είναι δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ή ς  σ υ ν θ έ σ ε ω ς .

(  Σ υνεχ ίζετα ι)
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I Ν Τ Ε Ρ Π Ο Λ
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■'Υπό τοΰ ’Αστυνόμου Β ' χ. Γ . ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ-------------------------------------
( Συνέχεια έκ του προηγουμένου)

Κατά τάς άρχάς τοΰ 1958, εϊχον συνδεθή άπ’ ευθείας δεκαεννέα χώραι, μέ 
τδ δίκτυον αύτδ « "ίντερπολ », τδ όποιον καλύπτει δλην τήν Ευρώπην καί μέρος 
της Βορείου ’Αφρικής καί τής Ε γγύς ’Ανατολής (Τελ -Άβίβ καί ’Άγκυρα).

Υπολογίζεται δτι δεν θά βραδύνη πολύ ή ημέρα κατά τήν οποίαν δλαι αί 
χώραι - μέλη τής Διεθνούς Όργανώσεως Έγκληματολογικής ’Αστυνομίας, θά 
δυνηθοΰν νά συνδεθοΰν ραδιοφωνικώς μέ τδν Κεντρικόν Σταθμόν των Παρισίων. Ή  
έγκατάστασις τοΰ δικτύου αύτοϋ, προϋποθέτει τήν όργάνωσιν τοΰ παγκοσμίου δι
κτύου, τδ όποιον θά είναι διηρημένον εις ήπειρωτικά δίκτυα, εν των όποιων θά είναι 
καί αύτδ τής Ευρώπης.

'Όταν εν Κεντρικόν ’Εθνικόν Γραφεϊον, συνδεδεμένον μέ τδ δίκτυον, έπιθυμή 
νά κάμη μίαν γενικήν έκπομπήν, άφορώσαν τήν άναζήτησιν καί σύλληψιν ένδς προ
σώπου ή τήν ταχεΐαν λήψιν πληροφοριών περί κακοποιού τινός, έμπιστεύεται τδ τη
λεγράφημά του εις τδν ’Εθνικόν Σταθμόν τής ’Ίντερπολ, μερίμνη τοΰ όποιου μετα
δίδεται εις τάς χώρας τοΰ προορισμού του.

’Εκτός αύτοΰ, έκαστος σταθμός δύναται νά έχη άπ’ ευθείας άνταπόκρισιν μέ
ένα ή περισσοτέρους σταθμούς ή διά μέσου τοΰ Κεντρικού Σταθμοΰ τής ’Ίντερπολ. 
Διά τάς μεταδόσεις αύτάς, δύναται νά χρησιμοποιηθή εις ιδιαίτερος κώδιξ.

Πασα παρερχομένη ήμέρα συντελεί εις τήν άνάπτυξιν των μέσων έπικοινωνίας 
τής "Ιντερπολ καί, κατά συνέπειαν, τής δραστηριότητος αύτής.

Θ') Ή  Γ ε ν ι κ ή  Γ ρ α μ μ α τ ε ί α —'Ο π ό λ ο ς  κα ί  ή δ ρ ά σ τ η -  
ρ ι ό τ η ς  α ύ τ ή ς .
'Η Γενική Γραματεία τής "Ιντερπολ, έστεγάσθη κατ’ άρχήν έντός τοΰ γαλλι

κού 'Υπουργείου ’Εσωτερικών. ’Από τοΰ 1955 δμως καί έντεΰθεν, έγκατεστάθη 
εις τδ επί τής όδοΰ Paul Valery άριθ. 37, τών Παρισίων, άνεξάρτητον κτήριον 
καί εις άπόστασιν εκατόν περίπου μέτρων άπό τής πλατείας «Έτουάλ». Αυτή 
διαιρείται εις τμήματα, έκαστον τών όποιων έχει τάς άκολούθους άρμοδιότητας, αί 
όποΐαι άνταποκρίνονται εις τάς άνωτέρω έκτεθείσας δραστηριότητας :

Τ μ ή μ α  I — Γ ε ν ι κ ά  ί υ π ο θ έ σ ε ι ς .
Τδ Τμήμα αύτδ είναι έπιφορτισμένον μέ τήν διοίκησιν τών γενικών υπηρε

σιών καί ιδιαιτέρως :
α) Μέ τήν σύνταξιν τοΰ προϋπολογισμού καί τό λογιστήριον. 
β) Μέ τήν διοίκησιν τοΰ προσωπικού καί τήν διαχείρισιν τοΰ ύλικοΰ. 
γ ) Τήν άλληλογραφίαν γενικώς.
δ) Τάς στατιστικάς δραστηριότητας τής Διεθνοΰς Όργανώσεως Έγκλημα- 

τολογικής ’Αστυνομίας.
ε) Μέ τήν προετοιμασίαν τών γενικών συνελεύσεων καί τών άποστολών. 
στ) Μέ τον χειρισμόν τών υποθέσεων, αίτινες άφοροΰν τό ραδιοηλεκτρικόν 

δίκτυον, τάς μεταφράσεις καί τό φορτωτικόν έργαστηριον καί 
ζ ) Μέ τάς ύποθέσεις τοΰ Τύπου καί τοΰ Κοινοΰ.
Τ μ ή μ α  I I  — Δ ι ε θ ν ε ί ς  έ γ κ λ η μ α τ ο λ ο γ ι κ α ί  υ π ο θ έ σ ε ι ς .  
Τό Τμήμα τοΰτο μελετά τάς διεθνείς άστυνομικάς ύποθέσεις, είτε κατόπιν
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αίτήσεως των άστυνομικών υπηρεσιών των χωρών - μελών, εΐτε έξ ιδίας πρωτο
βουλίας της. Τοΰτο περιλαμβάνει τάς άκολούθους πέντε ομάδας :

Α '. Ό  μ ά ς ; Έ γ κ λ η μ α τ ο λ ο γ ι κ ό ν  ά ρ χ ε ΐ ο ν  
Τδ Έγκληματολογικόν τοΰτο άρχεΐον τής Γενικής Γραμματείας, διαθέτει δύο 

βασικά ευρετήρια 5 Έ ν αλφαβητικόν εΰρετήριον και εν φωνητικόν. Τά δύο αυτά 
ευρετήρια συμπληροΰνται υπό ειδικών ευρετηρίων. Τά ευρετήρια παραπέμπουν εις 
φακέλους «ατομικούς» ή εις φακέλους «υποθέσεων», οί όποιοι περιέχουν τήν σχετι
κήν άλληλογραφίαν.

Β'. Ό μ ά ς :  Ε ι δ ι κ ά  α ρ χ ε ί α
Είς τά ειδικά άρχεΐα είναι ταξινομημένα, κατά τήν μέθοδον Gallon, τά δα

κτυλικά αποτυπώματα τών διεθνών κακοποιών. ’Επί πλέον, εύρίσκονται έκεΐ καί 
τρία άλλα ειδικά ευρετήρια, τά όποια παρουσιάζουν πρωτοτυπίαν τινα, ήτο ι:

α) Έ ν φωτογραφικόν εΰρετήριον (άρχεΐον), όπου είναι ταξινομημένα! αί φω
τογραφία! τών διεθνών κακοποιών, βάσει 6 κριτηρίων τοΰ συστήματος Bertillon. 
To σύστημα τοΰτο· έπιτρέπει -ούχί μόνον τον περιορισμόν τοΰ πεδίου τών συγκρί
σεων, άλλά καί τήν έξακρίβωσιν τής ταυτότητος τών προσώπων εκείνων τά όποια 
θά προσεπάθουν «ν’ άλλάξουν κεφαλήν», ήτοι έξωτερικήν έμφάνισιν.

β) Έ ν εΰρετήριον λεγόμενον «Συνοπτικόν», τό όποιον βασίζεται έφ’ ένός συ
στήματος έγχρώμων ένδείξεων, αΐτινες άνταποκρίνονται εις έκάστην λεπτομέρειαν 
άφορώσαν τήν ζωήν καί τήν δράσιν τοΰ σεσημασμένου. Χάρις εις τήν έκλεκτικήν 
αυτήν διαδικασίαν, άρκεΐ νά γνωρίζη τις μερικάς ή είσέτι καί μίαν μόνον άπό τάς 
ιδιοτροπίας, διά νά άνεύρη, εντός ελάχιστου χρόνου, τό όνομα καί έν συνεχεία τόν 
φάκελον τοΰ καταζητουμένου προσώπου.

γ)- "Εν εΰρετήριον βασιζόμενον έπί τοΰ συστήματος τών διατρήτων καρτελλών. 
Έκάστη καρτέλλα άνταποκρίνεται είς ένα στοιχεΐον ή εις μίαν περίπτωσιν τής ύπο- 
θέσεως, έκάστη δέ όπή ένα ώρισμένον φάκελον. Ή  άκριβής ταξινόμησις τών 
καρτελλών καθιστά δυνατήν τήν άνεύρεσιν τοΰ ζητουμένου φακέλου.

Μέχρι τέλους τοΰ 1957, τά άρχεΐα τής Γενικής Γραμματείας τής "Ιντερπολ, 
εΐχον τάς άκολούθους άλληλογραφίας :

α) 286.000 άτομικούς φακέλους καί καρτέλλας άφορώσας 100.000 περίπου 
άτομα.

β) 21.875 φακέλους δακτυλικών αποτυπωμάτων (μονοδακτυλικών καί δε
καδακτυλικών ) καί

γ ) 3,120 καρτέλλας φωτογραφικού άρχείου.
Αί άλληλογραφίαι τών άρχείων τής "Ιντερπολ δέν πρέπει νά έκτιμώνται τό

σον έκ τοΰ όγκου αύτών, όσον έκ τής ποιότητος αύτών, καθ’ όσον ό έπιδιωκόμενος 
σκοπός είναι νά έπιλεγοΰν αί ύποθέσεις έκεΐναι αί όποΐαι ένδιαφέρουν άξιολόγους 
διεθνείς κακοποιούς.

Διά τήν μελέτην καί τόν συντονισμόν τών άστυνομικών ερευνών, αί όποΐαι, 
χάρις είς τά άρχεΐα καί τήν άκολουθημένην διαδικασίαν επικοινωνίας, ή όποια διε
ξάγεται είς διεθνή κλίμακα, τρεις άλλαι ομάδες έχουν άντιστοίχως τάς άκολούθους 
άρμοδιότητας :

Όμάς Γ' : Άνθρωποκτονίαι, δολοφονίαι, κλοπαί διά ρήξεως, ληστεΐαι, άπλαΐ 
κλοπαί, κλοπαί αυτοκινήτων, κλοπιμαία, ύποπτοι εξαφανίσεις, άναζητήσεις άνη- 
λίκων.

Όμάς Δ' : Ά πάτα ι, υπεξαιρέσεις, αίσχροκέρδειαι, εξαργυρώσεις τραπεζιτι
κών επιταγών άνευ άντικρύσματος, δόλιαι πτωχεύσεις, λαθρεμπόρων.

Όμάς Ε' : Έμπόριον ναρκωτικών, κιβδηλία, παραχάραξις, υποθέσεις ήθών. 
Έ πί πλέον τοΰ συντονιστικού ρόλου ό όποιος τούς έχει άνατεθή, αί όμάδες 

αύταί είναι επιφορτισμένα', μέ τήν σύνταξιν εγκυκλίων καί φυλλαδίων είς τά όποια
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περ(.γράφονται διάφοροι μορφαί καί τύποι διεθνούς έγκληματικότητος. Διά τοϋ τρό
που αύτοΰ, έχουν περιγραφή λεπτομερώς ή απάτη, το έμπόριον χρυσοΰ καί τό έμ- 
πόρίον άδαμάντων καί έχουν διανεμηθή εις παγκόσμιόν κλίμακα, έντυπα καί φωτο- 
γραφίαι τών σεσημασμένων κακοποιών, προκέιμένου να έπιτευχθή ή διευκόλυνσις 
τοϋ έργου τών καταδιωκτικών αρχών.

Θ') Ή  κ λ ο π ή  τ ώ ν  έ τ ρ ο υ σ κ ι κ ώ ν  κ ο σ μ η μ ά τ ω ν .
Ενδιαφέρει ίσως ενταύθα να άναφέρωμεν ότι, επί τη βάσει οδηγιών καί εγκυ

κλίων τής "Ιντερπολ, πράκτορες αύτής, συνεργαζόμενοι μέ ’Ιταλούς άστυνομικούς, 
ήρεύνων καθ’ ολην τήν ημέραν τής 4ης Φεβρουάριου 1962 τούς άναχωροϋντας εις 
τούς μεθοριακούς σταθμούς, τούς λιμένας καί τα άεροδρόμια τής ’Ιταλίας, διά τήν 
άνακάλυψιν τών έτρουσκικών κοσμημάτων, τά όποια έκλάπησαν άπο τό Μουσεΐον 
τοϋ Γκροσσέτι τής ’Ιταλίας. Κατά τούς ειδικούς έμπειρογνώμονας, ή αξία τών 
κοσμημάτων αύτών είναι μεγαλυτέρα τοϋ 1.000.000 δολλαρίων. ’Επίσης, μερί- 
μνη τής "Ιντερπολ καί διά τοϋ Κεντρικού ’Εθνικού Γραφείου αύτής εις ’Ιταλίαν, 
έστάλησαν φωτογραφίαι τών κοσμημάτων αύτών εις όλα τά ιταλικά ’Αστυνομικά 
Τμήματα.

Κατά νεωτέρας πληροφορίας, ή ’Αστυνομία τού Γκροσσέτι άναζητεΐ, ώς δρά- 
στας τής κλοπής, τέσσαρας νέους, οι όποιοι έθεάθησαν εντός αύτοκινήτου τό όποιον 
έστάθμευε πλησίον τού έν λόγω Μουσείου όλίγας ώρας πρό τής άνακαλύψεως τής 
κλοπής.

Κατά τούς άρχαιολόγους, μολονότι ή εμπορική άξια τών κλαπέντων δακτυ- 
λιδίων, ένωτίων καί τών χάλκινων άγαλματιδίων άνέρχεται εις 1.000.000 δολλά- 
ρια, ταΰτα είναι άνεκτιμήτου αρχαιολογικής άξίας.

I') Δ ι κ α σ τ ι κ ά  κ α ί  Έ γ κ λ η μ α τ ο λ ο γ ι κ ά  θ έ μ α τ α .
To III Τμήμα τής Γραμματείας τής ’Ίντερπολ άσχολεΐται μέ δικαστικά καί 

έγκληματολογικά θέματα.
Ή  Γενική Γραμματεία τής Διεθνούς Όργανώσεως Έγκληματολογικής ’Α

στυνομίας έκτος τών άλλων, είναι έπίσης, όπως εϊδομεν, έν προνομιοΰχον μέρος 
εις τό όποιον συγκεντρώνονται αί σκέψεις καί αί ΐδέαι, αί όποΐαι διατυπώνονται 
ύπό τών διαφόρων μελών τής όργανώσεως, σχετικώς μέ τήν πρόληψιν τής έγκλη- 
ματικότητος. Εις τό τμήμα τούτο έχει άνατεθή ή μελέτη καί ή ταξινόμησις ούχί μόνον 
τών έργασιών ποινικού χαρακτήρος, ύπό τήν εύρυτάτην σημασίαν τής λέξεως, άλλά 
καί τών άρθρων τά όποια δημοσιεύονται εις τάς έπιθεωρήσεις ή τά περιοδικά όλου 
τοϋ κόσμου.

"Οοον άφορά τά άρθρα τά όποια δημοσιεύονται εις ειδικά περιοδικά, τά πλέον 
ένδιαφέροντα τούτων δημοσιεύονται εις ειδικόν τριμηνιαΐον δοκίμιον ύπό τόν τ ί
τλον «Τριμηνιαίος πίναξ έκλεκτών άρθρων». Καί ό πίναξ ούτος άποστέλλεται δωρεάν 
εις τούς συνδρομητάς, όμοϋ μέ τό ύπό τής "Ιντερπολ έκδιδόμενον περιοδικόν «Διε
θνής έπιθεώρησις έγκληματολογικής ’Αστυνομίας».

Μέχρι τού έτους 1957 ή βιβλιοθήκη τής "Ιντερπολ διέθετε περί τούς 2.000 
τόμους ειδικών βιβλίων, χωρίς νά ύπολογίζωνται εις αύτά 1.728 περιοδικαί έπιθεω- 
ρήσέις, αί όποΐαι έρχονται έκ 48 χωρών. ’Επί πλέον ή Γραμματεία τής "Ιντερπολ 
άπέστειλε κατά καιρούς 624 ειδικά άρθρα, εις σχήμα μικροφίλμς, εις ειδικούς έ- 
ρευνητάς ή εις έπισήμους υπηρεσίας αί όποΐαι εΐχον ζητήσει ταΰτα.

ΙΑ') Ή  Δ ι ε θ ν ή ς  ’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή  Έ π ι θ ε ώ ρ η σ ι ς .
Ή  Γενική Γραμματεία τής "Ιντερπολ, ώς καί άνωτέρω έγράφη, έκδίδει έν 

άξιόλογον καί λίαν διαφωτιστικόν περιοδικόν, τό όποιον φέρει τόν τίτλον «Διεθνής
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Επιθεώρησές 1 Εγκληματολογικής ’Αστυνομίας». Εις την έκδοσιν αύτοΰ, συμβάλ
λουν καί συνεργάζονται ειδικοί έφ’ δλων των άστυνομικών Θεμάτων, ήτοι έγκλημα- 
τολόγοι, ψυχίατροι, ίατροδικασταί, χωρίς να παραλείπωνται καί οί τεχνικοί έπί 
Θεμάτων έπιστημονικής άστυνομίας.

Τδ περιοδικόν τοϋτο έκτυποϋται καί διανέμεται, εις άγγλικήν καί γαλλικήν 
γλώσσαν, μερίμνη τής Γενικής Γραμματείας τής ’Ίντερπολ. ’Ακολούθως, φροντί- 
δι των Κεντρικών ’Εθνικών Γραφείων Μαδρίτης καί Βισμπάντεν, μεταφράζεται 
επακριβώς καί έκτυποϋται εις ισπανικήν καί γερμανικήν γλώσσαν. ’Αρχισυντάκτης 
καί τών τεσσάρων εκδόσεων, είναι 6 Γενικός Γραμματεύς τής ’Ίντερπολ.

"Ολα τα Κεντρικά ’Εθνικά Γραφεία, λαμβάνουν άντίτυπα του περιοδικού τού
του, τά όποια διανέμουν εις τάς έθνικάς των υπηρεσίας. ’Επί πλέον, τό περιοδικόν 
αύτό έχει ένα διαρκώς αύξανόμενον αριθμόν συνδρομητών άστυνομικών, δικαστών, 
ιατροδικαστών, έγκληματολόγων, εμπειρογνωμόνων κ.λ.π.

ΙΒ') Τό Ε ι δ ι κ ό ν  Τ μ ή μ α  τ ή ς  Χ ά γ η ς .
Διά τήν άντιμετώπισιν τών διεθνών έγκλημάτων τής κιβδηλίας καί παραχα- 

ράξεως τών νομισμάτων, ή Γενική Γραμματεία τής "Ιντερπολ βασίζει τήν δρασιν 
της έφ’ ένός Ειδικού Τμήματος τό όποιον εδρεύει εις τήν Χάγην. Τό Τμήμα τοϋτο, 
συγκεντρώνει δλα τά στοιχεία καί τάς πληροφορίας αί όποΐαι άφοροΰν τά παρακε- 
χαραγμένα νομίσματα ή γραμμάτια, ώς καί πλήρεις σειράς τών έν κυκλοφορία νο
μισμάτων δλων τών χωρών.

Τό τμήμα τοϋτο έκδίδει, ΰπό τήν διεύθυνσιν τής Γενικής Γραμματείας, ένα 
ειδικόν δελτίον ύπό τον τίτλον «νοθεύσεις καί παραχαράξεις» εις τά φύλλα τοΰ ο
ποίου έχουν άποτυπωθή έπακριβώς άφ’ ένός μέν τά γνήσια καί άφ’ ετέρου τά πλα
στά τραπεζογραμμάτια δλων τών χωρών. Συνδρομηταί τοΰ δελτίου αύτοΰ είναι τά 
πιστωτικά ιδρύματα δλου τοΰ κόσμου.

Τό Ειδικόν Τμήμα έχει οργανώσει έπίσης ένα Νομισματικόν Μουσεΐον, αρ
κούντως πλούσιον, ή έπίσκεψις τοΰ οποίου είναι λίαν ένδιαφέρουσα καί διδακτική.

Καί άφοΰ έγράψαμε τόσα διά τήν συγκρότησιν τής Γραμματείας τής "Ιντερ- 
πολ, θά ήτο παράλειψις νά μήν άναφέρωμεν τό δνομα τοΰ σημερινοΰ Γενικοΰ Γραμ- 
ματέως αύτής, ό όποιος δεν είναι άλλος άπό τον κ. Μαρσέλ Σικό, ένα δυναμικόν ά- 
ξιωματικόν τής γαλλικής ’Αστυνομίας μέ πλουσίαν έπαγγελματικήν δρασιν, δστις 
έχει ώς βοηθόν τον κ. Ζάν Νεπότ.

Αυτή, έν όλίγοις, είναι ή συγκρότησις τής Γενικής Γραμματείας τής "Ιντερ- 
πολ, ή οποία μέχρι τοΰ τέλους τοΰ 1957 άπησχόλει περί τούς πεντήκοντα άστυνομι- 
κούς καί έπί συμβάσει υπαλλήλους.

ΙΓ' )  Μ ί α  σ υ ν έ ν τ ε υ ξ ι ς  τ ο ΰ  Π ρ ο έ δ ρ ο υ  τ ή ς  " Ι ν τ ε ρ π ο λ .
’Από τοΰ έτους 1960, Πρόεδρος τής Διεθνοΰς Όργανώσεως Έγκληματολογι- 

κής ’Αστυνομίας (’Ίντερπολ), διά μίαν τετραετίαν, έχει έκλεγή ό κ. Ρίτσαρντ Τζάκ- 
σον, Διευθυντής τής Υπηρεσίας ’Εγκληματολογικών ’Αναζητήσεων τής Μητρο- 
πολιτικής ’Αστυνομίας τοΰ Λονδίνου, δστις τυγχάνει καί μόνιμος αντιπρόσωπος 
τής ’Αστυνομίας τής χώρας του εις τήν "Ιντερπολ.

( Συνεχίζεται)



ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

Δ Ι Π Λ Ο  Ε Γ Κ Λ Η Μ Α  Σ Τ Η  Ν Ι Κ Α Ι Α
--------------------------Ύπό του τ· Άνθυπκστυνόμου χ. ΓΕΩΡΓ. ΔΟΥΚΑΚΗ —

Στο Ε' ’Αστυνομικό Τμήμα Πειραιώς, έ'να πρωί τοϋ Μαρτίου του 1942, πα- 
ρουσιάσθηκε στον άξιωματικό υπηρεσίας μια μεσόκοπη γυναικούλα τοΰ λαοϋ.

—ΤΗρθα κύριε άστυνόμε μου να σας πώ για την έξαφάνισι της άδελφής μου.
—Να μοϋ πής κυρία μου, τής είπεν ό ύπαστυνόμος.
—Πάνε τώρα πολλές μέρες πού ή άδελφή μου μέ τό παιδί της χάθηκαν ξα

φνικά άπό τό σπίτι τους.
—Πώς λέγεται ή άδελφή σας ; ποΰ είναι τό σπίτι της ; την ρώτησε ό ύπα

στυνόμος καί πήρε την πέννα για νά γράψη τα στοιχεία πού τοΰδωσε ή γυναικού
λα. Τα στοιχεία τών έξαφανισθέντων ήσαν τα έξής : Κατίνα χήρα Τούτα, έτών 54, 
καί Εύάγγελος Γούτας έτών 22, κάτοικοι Νίκαιας (Κοκκινιά) επί τής όδοϋ Βελε- 
στίνου άριθ. 8.

'Ο ύπαστυνόμος τής είπεν 8τι θά ένεργήσουν γιά τήν άνεύρεσί τους, αν 8μως 
έν τώ μεταξύ παρουσιασθοϋν, νά ειδοποιήσουν τό Τμήμα γιά νά διακόψουν τίς άνα- 
ζητήσεις.

"Υστερα άπό μιά περίπου εβδομάδα ό άστυφύλαξ στόν όποιον είχεν άνατε- 
θή ή ερευνά γιά τήν έξαφάνισι, πέρασε άπό τήν οδό Βελεστίνου μήπως μάθη νεώ- 
τερα, μά βρίσκοντας τό σπίτι κλειστό, άναγκάσθηκε νά ζητήση πληροφορίες άπό 
τή γειτονιά. «'Η κυρά Κατίνα μέ τό Βαγγελάκη, τοΰ είπαν, δεν φάνηκαν άκόμη». 
Συγχρόνως πήρε καί τίς έξής συμπληρωματικές πληροφορίες: "Οτι ή Τούτα έμει
νε χήρα πριν άπό πολλά χρόνια καί ζοϋσε μέ τό παιδί της στο σπιτάκι τους, καί 
δτι ό μπάρμπα-’Αλέξης ό καρροποιός πού είχε ξετρελλαθή μέ τή χήρα, τήν κατά- 
νερε, τάφτιαξαν καί χρόνια τώρα έμειναν μαζί καί ζοϋσαν σάν άντρόγυνο.

"Υστερα άπό ένα-δυό μήνες ή άδελφή τής Τούτα ξαναπήγε στο Ε' Άστυ- 
φομικό Τμήμα γιά νά πή πώς άκόμη δέ φάνηκαν, καί πώς άναγκάσθηκε νά πάη 
πριν ένα μήνα στόν Άλέξη, τό φίλο τής Κατίνας, γιά νά τον ρωτήση σχετικώς καί 
έκεΐνος τής είπε : «Μά τό ξέρεις, ή Κατίνα μέ τον Βαγγέλη έφυγαν γιά τήν Πελο
πόννησο νά προμηθευθοΰν κανένα τρόφιμο, καί δπως είναι σήμερα δύσκολες οί συγ
κοινωνίες θά καθυστέρησαν μέχρι νά βρουν εύκαιρία νά τά φέρουν». Ησύχασα κι’ 
έφυγα μά τώρα έχει περάσει τόσος καιρός κ ι’ άκόμη νά φανούν. "Αρχισα ν’ άνη- 
συχώ καί ξαναπήγα χθές πάλι στόν Άλέξη καί τον ρώτησα, μήπως έχει νέα τους. 
« ’Όχι, μοϋ είπε, μά έγώ δέν άνησυχώ, γιατί αυτό συνέβηκε κι’ άλλες φορές. Μόνο 
μήπως τούς έπιασαν οί Γερμανοί μέ τά τρόφιμα καί τούς έχουν κλείσει σέ καμμιά 
φυλακή». Τί νά κάνουμε κύριε άστυνόμε ; Ποιος μπορεί νά τολμήση καί νά ρω
τήση τούς Γερμανούς τί άπέγιναν οί άνθρωποί μας ;

—Μά μήπως εμείς μπορούμε ; είπεν ό ύπαστυνόμος. ’Αναγκαστικά θά έξα- 
κολουθήσουμε νά τούς άναζητοΰμε καί θά περιμένουμε.

Πέρασε πάλιν άρκετός καιρός άπό τότε καί άπελπισμένη ή άδελφή τής Κα
τίνας Τούτα παρουσιάσθηκε τώρα στή Γενική ’Ασφάλεια Πειραιώς καί άνέφερε τήν 
έξαφάνισι στόν άστυνόμο ( μακαρίτην) Παναγιώτην Φιλιόπουλον, προϊστάμενο 
τότε τής 'Υπηρεσίας ’Εξαφανίσεων.

—Γιά λέγε μου, στήν Πελοπόννησο έχετε συγγενείς ; τή ρώτησε ό άστυνόμος.
—"Οχι, μά ίσως έχει ό Άλέξης.
—Καλά, είπεν ό άστυνόμος, θά ενεργήσουμε καί θά μάθουμε.

ν έπομένη ό άστυνόμος κάλεσε στο γραφείο του τον καρροποιό Άλέξη Α 
λεξίου. Πίταν ένας εξηντάρης άνδρας, μέτριου άναστήματος, μελαχροινός καί κακό-
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φτιαγμένος, πού άνέφερε στον άστυνόμο τά ίδια πού είπε στην άδελφή της καί πώς 
είναι πολύ στενοχωρημένος κι’ αυτός για τήν καθυστέρησι τής επιστροφής τους.

—Στην Πελοπόννησο έχεις συγγενείς ; τον ρώτησε ό άστυνόμος.
—Ναί, έχω κάποιον μακρινό στήν Καλαμάτα, σ’ αύτόν θά πήγαιναν.
—Καί πώς λέγεται ό συγγενής σου ;
—Νικολάου, μένει μέσα στήν Καλαμάτα.
Ό  άστυνόμος κράτησε ύπό σημείωσι τά στοιχεία καί άνέθεσε στον άστυφύ- 

λακα Κωνσταντίνο Μπαμπουρέλη νά κάνη έγγραφο προς τήν Διοίκησι Χωροφυλα
κής Καλαμάτας γιά τήν έξακρίβωσι του Νικολάου, τής Γούτα καί τοϋ παιδιού της.

Πέρασαν άρκετές μέρες άπό τότε. Κάποτε έπί τέλους έφθασε ή άπάντησις 
άπό τήν ’Ασφάλεια Καλαμών : «Νικολάου, πρόσωπον άνύπαρκτον εις τήν πόλιν μας. 
Ούδέποτε άφίχθησαν ή Κατίνα Γούτα μετά τού υιού της».

Μετά τις άναμφισβήτητες αυτές πληροφορίες τής Διοικήσεως Καλαμών, ό 
άστυνόμος Φιλιόπουλος άρχισε νά ύποψιάζεται τον ’Αλεξίου καί τον κάλεσε καί 
πάλιν έσπευσμένως στο γραφείο του.

—Λοιπόν μπάρμπα-Άλέξη έμαθες νέα άπό τήν κυρία Κατίνα καί τό γυιό 
της ; τον ρώτησε ό άστυνόμος.

—’Όχι, τίποτα άκόμη, είπε μέ έκφρασι λύπης στο σκληρό καί ρυτιδωμένο 
πρόσωπό του, κι’ άρχισε νά άραδιάζη πάλι τά ίδια, γιά τρόφιμα, γιά Γερμανούς κλπ.

—Γέρο ’Αλεξίου, δεν λές τήν άλήθεια, τού είπε μέ αυστηρό τόνο ό άστυνό
μος Φιλιόπουλος. Λέγε μου τί έγινε ή κυρία Κατίνα μέ τό παιδί της, γιατί άλλοιώς 
θά σέ κλείσω στή φυλακή.

Ό  ’Αλεξίου τότε έπέμενε άκόμη πιο πολύ καί ορκιζόταν μέ δάκρυα 6τι δέν 
ήξερε τί άπέγιναν. Τά άκαταμάχητα περί τροφίμων καί Γερμανών έπιχειρήματά 
του, καί τά άνύπαρκτα ενοχοποιητικά στοιχεία εις βάρος του, άνάγκασαν τον ά
στυνόμο νά τον άφήση νά φύγη καί γιά δεύτερη φορά.

Τήν εποχή εκείνη δσο κ ι’ άν θέλαμε νά έξερευνήσουμε μιά ύπόθισι, ήταν 
πράγμα δύσκολο, γιά νά μή πώ άκατόρθωτο. ’Από τή μιά οί περιορισμοί τών κατα- 
κτητών καί άπό τήν άλλη τά έμπόδια άπό τούς άντάρτες, είχαν δημιουργήσει μιά 
στασιμότητα σέ κάθε άστυνομική δουλειά. 'Ωστόσο ό άστυνόμος Φιλιόπουλος δέν 
μπορούσε νά χωνέψη τήν παράξενη έξαφάνισι, καί μιά μέρα μαζί μέ τον βοηθό του 
Μπαμπουρέλη τράβηξαν γιά τή Κοκκινιά στήν όδό Βελεστίνου καί πήραν άπό τά 
γύρω σπίτια ένα σωρό πληροφορίες. Μιά άπ’ όλες κτύπησε πολύ άσχημα στ’ αύ- 
τιά τού άστυνόμου καί τού βοηθού του. 'Η πληροφορία έλεγε πώς εκείνες τις ημέ
ρες πού εξαφανίσθηκε ή κυρά Κατίνα στο σπίτι της, είδαν ένα πρωί τον γέρο ’Α
λεξίου νά σκεπάζη τά ορύγματα πού είχαν άνοίξει στο κήπο τού σπιτιού μέ τήν κή- 
ρυξι τού πολέμου καί νά φυτεύη πάνω σ’ αύτά δεντράκια. Ή  πληροφορία έκανε 
ιδιαίτερη έντύπωσι στον άστυνόμο καί απασχολούσε διαρκώς τή σκέψι του, χωρίς 
νά πάψη τις άναζητήσεις πού έξακολουθοΰσαν νά μή καρποφορούν.

Έ νώ ό πόλεμος ήταν στο ζενίθ του, πώς ό γέρο-Άλεξίου βιάσθηκε νά σκεπά- 
ση τά ορύγματα, πού ήσαν τόσο χρήσιμα γιά τήν προφύλαξί τους άπό βλήματα τών 
συμμαχικών βομβαρδισμών ; Πέρασε αρκετό διάστημα άπό τότε καί μιά άλλη 
καινούργια πληροφορία ήρθε νά ένισχύση άκόμη περισσότερο τις υποψίες τού άστυ
νόμου : Ό  ’Αλεξίου είχε ενοικιάσει τό σπίτι τής Γούτα.

Τότε ό άστυνόμος τον κάλεσε >αί γιά τρίτη φορά νά τον ρωτήση άν έχη ει
δήσεις της. 'Ο ’Αλεξίου μέ μεγάλη φυσικότητα εΐπεν ότι έχει καθησυχάσει γιατί έ
μαθε πώς ή Κατίνα μέ τό γυιό της βρίσκονται στήν Πύλο.

—Άπό πού τό έμαθες ; τον ρώτησε ό άστυνόμος.
—Άπό κάποιον γνωστό μου μαυραγορίτη.
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—Δεν αφήνεις τά ψέματα ’Αλεξίου ; τοϋ είπεν ό αστυνόμος, μας εχεις τρελ- 
λάνει πλέον μ’ αύτά. Θέλω νά μοΰ πής, γιατί νοίκιασες τό σπίτι ;

—Μέχρι να έρθουν μέ τό καλό, γιατί νά κάθεται κλεισμένο ; είπε μέ μισοκα
κόμοιρο ύφος ό ’Αλεξίου.

Μά ό αστυνόμος, πού ή περίπτωσις αυτή τού είχε δυναμώσει τις υποψίες 
έναντίον του, άρχισε νά κάνη βροχή τις ερωτήσεις. Τον πίεζε άπό όλες τις πλευρές, 
μέχρίς πού ό ’Αλεξίου μπερδεύτηκε σέ πολλά σημεία καί τότε σερβίρισε άλλο και
νούργιο φανταστικό ψέμα.

—’Αφήστε με, θά σας πω τώρα την αλήθεια, είπε στον άστυνόμο. Πέρυσι 
στις 9 ’Οκτωβρίου 8πως ερχόταν μέ τά πόδια άπό την Καλαμάτα, κοντά στήν Τρί- 
πολι τσακώθηκε ή Κατίνα μέ τό γυιό της. Αύτός την κτύπησε μ’ ένα ξύλο στο κε
φάλι καί όταν είδε πώς τη σκότωσε, την έθαψε σέ μιά χαράδρα καί υστέρα γύρισε 
πίσω στην Καλαμάτα.

—Καλά κι’ εσύ πώς τά έμαθες όλα αύτά ; τόν ρώτησε ό άστυνόμος,
—Άπό ένα άλλον μαυραγορίτη πού ερχόταν μαζί της.
—Καί πού θά τόν βρούμε αύτόν τόν μαυραγορίτη ;
—Δέν ξέρω. Ούτε τό όνομά του δέν ξέρω.
«Πονηρέ ’Αλεξίου, μουρμούρισε ό άστυνόμος, μέ τά ψέματά σου μπήκες μό

νος σου οτή φάκα». "Ολα μιλούσαν εις βάρος του καί προ πάντων τό νοίκιασμα τού 
σπιτιού καί τό σκέπασμα των ορυγμάτων τίς μέρες τής έξαφανίσεως, έδειχναν ξε
κάθαρα πώς αύτός έπρεπε νά ήταν ό δολοφόνος τής Κατίνας. Τότε ό άστυνόμος Φι- 
λιόπουλος σηκώθηκε καί κτυπώντας τό χέρι του πάνω στο γραφείο τού είπε :

—Γέρο-’Αλεξίου, έσύ είσαι ό δολοφόνος, έσύ τούς έχεις σκοτώσει.
’Εκείνος μέ μιας σάν νά τόν κτύπησε ήλεκτροφόρο καλώδιο πετάχθηκε άπό 

τό κάθισμά του καί μέ αφάνταστη σκληρότητα στο λιπόσαρκο.πρόσωπό του άπην- 
τησε στον άστυνόμο :

—’Εγώ είμαι άθώος καί είπα την άλήθεια. "Ας μέ κρίνη ό Θεός καί ό διά
βολος.

Μά ό διοικητής (μακαρίτης) Θεόδωρος Τασίνης, πού παρακολουθούσε τήν 
άνάκρισι, όπως καί ό άστυνόμος πού διεξήγαγε τήν ύπόθεσι, ήσαν πλέον βέβαιοι γιά 
τήν ένοχή του. Τήν ίδια μέρα άμέσως ό άστυνόμος Φιλιόποΰλος, ό ’Αλεξίου, δυο 
άστυφύλακες άπό τήν ομάδα του καί έγώ τραβήξαμε γιά τό σπίτι τής οδού Βελε- 
στίνου. ’Αμέσως βάλαμε έργάτες κ ι’ άρχισαν νά σκάβουν εκεί πού υπέδειξε ο ’Α
λεξίου ότι ήσαν τά ορύγματα, μά αύτός καί τότε άκόμη εξακολουθούσε νά ψεύδεται, 
γιατί πουθενά δέν βρέθηκαν ίχνη δρυγμάτων. Τότε ό άστυνόμος, πού τόν είχαν πρή
ξει τά ψέματα τού γεροπαμπόνηρου, τόν άρπαξε άπό τό μανίκι, τόν τράβηξε καί 
τού είπε :

—Δείξε παλιόγερε πού ήσαν άκριβώς τά όρύγματα;
—Δέν θυμάμαι, είπε τρέμοντας άπό τό κακό του.
Ό  άστυνόμος έδωσε πλέον ένολή νά σκάψουν άπ’ άκρη σ’ άκρη τόν κήπο 

καί νά ξεφυτέψουν τά δεντράκια. Καθώς οί έργάτες, σκάβοντας καί ξεφυτεύοντας 
συνέχεια, έφθασαν καί ξερρίζωσαν μιά μικρή ολάνθιστη άμυγδαλίτσα, άκούσθηκε 
ξαφνικά μιά άγρια βραχνή φωνή, σάν μούγκρισμα πληγωμένου θεριού :

—Μή, όχι έκεΐ ! . '
Μέ μιας όλοι γυρίσαμε καί είδαμε τό άνθρώπινο εκείνο κτήνος νά κοιτάζη μέ 

γουρλωμένα καί άγριεμένα μάτια τή μικρή λακκούβα πού άφησε στο ξερρίζωμά της 
ή ανθισμένη άμυγδαλίτσα, γεμάτη άπό τά λευκορόδινα άνθάκια της, πού λές και 
τά σκόρπισε γιά νά στολίση τόν τάφο δύο άδικοσκοτωμένων. Μιας μάννας καί τού 
μονάκριβου παιδιού της.

'Ο άστυνόμος τότε διέταξε τούς έργάτες νά σταματήσουν καί νά περιμένουν,
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άφοΰ άφησε κ ι’ έναν άστυφύλακα έπί τόπου, μέχρις οτου έπιστρέψουμε άπό τήν 
’Ασφάλεια. Έ κεϊ ό ’Αλεξίου άπεκάλυψε καί περιέγραψε μέ πρωτοφανή ρεαλισμό 
τό διπλό έγκλημά του.

—Γνώρισα την Κατίνα, είπε, τό 1923 δταν χήρεψε, τήν άγάπησα καί άπό 
τότε ζούσαμε σαν νόμιμο άνδρόγυνο. Τώρα μέ τή σκληρή έποχή της κατοχής πα
ράτησα τή δουλειά μου, τό καρροποιεΐο μου στήν ’Αθήνα, για να κουβαλώ τρόφιμα 
καί λάδι άπό τήν έπαρχία, για να ζήσουμε, ή Κατίνα, εγώ καί τό παιδί της. Μά πέ
ρυσι, αρχές τοϋ Μαρτίου ήταν, άνεκάλυψα δτι ή Κατίνα μέ έκλεβε. Τσακωθήκαμε, 
μου άγριομίλησε καί επάνω στο θυμό μου άρπαξα μια πέτρα άπό τήν αυλή καί τή 
κτύπησα στο κεφάλι. Μέ τό πρώτο κτύπημα σωριάσθηκε στο πάτωμα ή Κατίνα 
νεκρή. Στο μεταξύ ό γυιός της πού κοιμόταν στο διπλανό δωμάτιο, ξύπνησε μέ τή 
φασαρία καί ήρθε άγριεμένος να μοϋ έπιτεθή. Τότε κτύπησα κι’ αύτόν μέ τήν ίδια 
πέτρα στο κεφάλι καί έπεσε μέ μιας στα πόδια τής μάννας του, σπάραξε μια δυο 
φορές καί υστέρα δέν ξανασάλεψε. 'Όταν συνήλθα καί κατάλαβα καί είδα τί είχα 
κάνει, βγήκα στον κήπο καί κτυπιόμουνα. Έ κεϊ άντίκρυσα τούς λάκκους—καταφύ
για καί δπως ήταν άκόμη πολύ πρωί καί δέν περνούσε κανείς, τούς έσυρα έξω, τούς 
έρριξα στούς λάκκους, τούς κουκούλωσα μέ χώμα, καί, δταν πια πέρασε ή μέρα καί 
σουρούπωσε, φύτεψα τα δεντράκια. "Οσα είχα να πώ τα είπα, είπε καί έπεσε βα
ρύς σαν σίδερο στο κάθισμά του.

Τό ίδιο άπόγευμα, στις 5 Φεβρουάριου 1943, ό διοικητής Θεόδωρος Τασί- 
νης, ό τότε γενικός είσαγγελεύς Παπανδρέου, ό ιατροδικαστής Μελησσινός, ό άστυ- 
νόμος Φιλιόπουλος, άστυφύλακες τής όμάδος κ ι’ έγώ, γιά να φτιάξω καί τό σχετι
κό τοπογραφικό σχεδιάγραμμα, βρισκόμασταν στήν όδό Βελεστίνου άριθ. 8, στή 
Νίκαια.

Οί εργάτες πού περίμεναν μόλις έδωσε εντολή ό είσαγγελεύς άρχισαν νά σκά
βουν καί πάλι στο σημείο πού είχαν σταματήσει. Σέ άρκετό βάθος βρέθηκαν έπί τέ
λους δύο άμορφα σχήματα, τα ήμιαποσυντεθειμένα πτώματα τών όυμάτων, πού 
μάς έκαναν δλους ν’ άνατριχιάσουμε μέ τή μακάβρια καί φρικιαστική θέα τους. 
Τήν έπομένη τό πρωί έγινε ή άναπαράστασις. Ό  δολοφόνος έξέθεσε τα γεγο
νότα δπως διεδραματίσθηκαν μέ δλες τις λεπτομέρειες μέχρι πού τούς έθαψε στο 
όρυγμα. Τότε ό είσαγγελεύς, μέ τή γνωστή έπιβλητικότητά του, είπε :

—Λοιπόν κύρ-Άλεξίου, τα ορύγματα έχουν σκοπό γιά νά προφυλάσσουν τούς 
ανθρώπους άπό τή μανία τοΰ πολέμου καί δχι νά τά χρησιμοποιούμε έμεϊς οί ίδιοι 
γιά τάφους τών συνανθρώπων μας.

"Οπως άπέδειξε κατόπιν ή δλη άνάκρισις, κίνητρο τοΰ διπλού έγκλήματος 
ήταν τό νά καρπωθή ό ’Αλεξίου τό νοικοκυρεμένο σπιτάκι τής Κατίνας Γούτα.

"Ετσι, άπό άπλή δήλωσι έξαφανίσεως, βγήκε ένα διπλό στυγερό έγκλημα, πού 
θά έμενε σκοτεινό, ποιος ξέρει μέχρι τότε, αν ό δολοφόνος δέν βιαζόταν νά νοικιά- 
ση τό σπίτι τοΰ θύματος, πού νόμισε πώς μέ τό χαμό τους έγινε ιδιοκτησία του. Αύ- 
τό ήταν τό κυριώτερο άπό τά λάθη του πού τον πρόδωσε. Τό κενό πού άφήνουν άθε- 
λά τους οί κακοποιοί. Τό μυστήριο πού έκάλυπτε τήν έξαφάνισι τής Γούτα καί τοΰ 
γυιοΰ της διαλύθηκε μέσα σέ λίγες ώρες, μέ βάσι τά ψέματα τοΰ δολοφόνου, τά δυο 
ενοχοποιητικά περιστατικά καί τή συστηματική άνάκρισι.

Ό  Άλέξης ’Αλεξίου κλείσθηκε στις φυλακές, μά δέ πρόλαβε νά καθίση στο 
έδώλιο τοΰ κατηγορουμένου γιά νά δώση λόγο τών πράξεών του. Πέθανε, ίσως γιά 
νά λογοδοτήση στήν άνωτέρα, τή θεϊκή Δικαιοσύνη.

Γ. Δ Ο ΥΚΑ ΚΗ Σ
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΦ-ΜΠΡΑΪ
Έκ τοϋ βιβλίου τοϋ ’Αμερικανού συγγραφέως Ντόν

-----Χ ουά ιτχεντ «Ή  ιστορία τοϋ F.B.I.», κατά μετάφρασιν-------------------------
τοϋ Άστυφύλακος κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗ (Συνέχεια άπό τό ------------------------------------------------------------------------ προηγούμενο)

Μερικοί άπό τους ηγέτες τής Λεγεώνος έθεώρησαν τον έαυτό τους προσβε
βλημένο, γιατί έξαιροΰντο κατ’ αύτόν τον τρόπο άπό την άμυνα τοϋ έθνους καί άρχι
σαν ένα άγώνα εντός των τάξεων τής Λεγεώνος γιά την ίδρυσιν υπηρεσίας ερευνών. 
Τότε άκριβώς ό Χοΰβερ κοινοποίησε στην ήγεσία τής Λεγεώνος ένα δικό του σχέδιο 
συνεργασίας μεταξύ των, διά τοϋ οποίου άπεφεύγετο ή δημιουργία πολιτικών Σω
μάτων ’Ασφαλείας. Θά ώρίζετο ένας σύνδεσμος μεταξύ τών προϊσταμένων τών γρα
φείων τής Λεγεώνος καί τοπικών γραφείων τοϋ F.B.I. Τα μέλη τής Λεγεώνος πού 
θά είχαν να δώσουν άξιοπίστους πληροφορίες, θά ύπέβαλον τις άναφορές τους προς 
τό F.B.I., ή δέ σχετική έρευνα θά διεξήγετο άπό τό F.B.I. καί δχι άπό τούς λεγεω
νάριους. Οί προτάσεις τοϋ F.B.I. έγιναν δεκτές έκ μέρους τής άμερικανικής Λεγεώ
νος, σέ μιά σύσκεψί της στήν Ίνδιανόπολι τον Νοέμβριο τοϋ 1940. Ή  άποδοχή 
αύτή έθεσε τις βάσεις γιά τήν συνεργασία κατά την εμπόλεμη περίοδο μεταξύ F.B.I. 
καί άμερικανικής Λεγεώνος.

Μιά άπό τις πιο παράξενες ιστορίες άντικατασκοπείας κατά τήν κρίσιμη αύτή 
περίοδο είναι καί ή κατωτέρω, κατά τήν οποία τό F.B.I. συνέβαλε στήν έξουδετέ- 
ρωσι ένός έχθρικοΰ ύποβρυχίου.

Δύο εβδομάδες μετά τήν έπίθεσι τοϋ Πέρλ Χάρμπορ, οί χειρισταί τοϋ άσυρ- 
μάτου στο Πόϊντ Ρέγιες, κάπου 46 μίλλια νοτιοδυτικά τοϋ 'Αγίου Φραγκίσκου, 
άντελήφθησαν τήν άνταλλαγή σημάτων μεταξύ δύο παράξενων πομπών. Διεπί- 
στωσαν δτι ό ισχυρότερος πομπός εύρίσκετο, κατά πάσαν πιθανότητα, έγκατεστη- 
μένος στήν Ιαπωνία, ένώ ό άδύνατος πομπός ήταν άσύρματος ύποβρυχίου, πού δέν 
βρισκόταν μακρυά άπό τις άκτές τής Καλιφορνίας.

Τό γεγονός άναφέρθηκε στο F.B.I., τό όποιο έδωσε τις σχετικές οδηγίες. 
Πέντε ήμέρες άργότερα, τήν 26 Δεκεμβρίου, λίγο πριν τό μεσημέρι, ένας άσυρμα- 
τιστής τοϋ Πόϊντ Ρέγιες έκάλεσε τό Γραφείο τοϋ F.B.I. στον 'Άγιο Φραγκίσκο: 
«'Ο άσύρματος έκεΐνος έκπέμπει πάλι. Φαίνεται νά άνήκη σέ πολεμικό πλοίο καί 
πρέπει νά είναι κοντά».

To F.B.I. ειδοποίησε τούς σταθμούς έλέγχου πομπών στήν Πόρτλαντ τοϋ 
Όρέγκον, τής Παναμέρικαν Λάϊν καί τής Σάντα Ά ννα , οί όποιοι άρχισαν νά παρα
κολουθούν άμέσως τον παράξενο πομπό.

Μέσα σέ πέντε λεπτά ό χειριστής τοϋ άσυρμάτου έδήλωνε: «Σύμφωνα μέ τά 
άποτελέσματα τοϋ έλέγχου μας, ό άγνωστος αύτός πομπός βρίσκεται 40 μοίρες 
καί ένα λεπτόν βόρειον πλάτος καί 124 μοίρες καί έξη λεπτά δυτικόν μήκος. Δηλαδή 
περί τά οκτώ μίλλια νοτιοδυτικά τής θέσεώς μας». Τά στοιχεία διεβιβάσθησαν άρμο- 
δίως καί ένα βομβαρδιστικό άεροπλάνο τ-οΰ ναυτικού έσπευσε προς τό ύποδειχθέν 
σημείο. Τό άγνωστο υποβρύχιο κατεδύθη άμέσως μόλις άντελήφθη τό άεροπλάνο, 
τό όποιο έρριψε δύο βόμβες. Σέ λίγο κατέφθασαν καί άλλα βομβαρδιστικά άερο- 
πλάνα τοϋ στρατού, τά όποια έρριψαν άρκετές βόμβες βυθοΰ. Δέν πέρασε άρκετη 
ώρα καί ένα στρώμα άπό λάδια άνέβηκε στήν επιφάνεια τής θαλάσσης. Μιά βόμβα 
είχε έκραγή πολύ πλησίον στο ύποβρύχιο μέ άποτέλεσμα νά διαρραγή ό θώραξ τοϋ 
σκάφους. Τό ύποβρύχιο κατεστράφη; ’Ίσως ναί, ίσως δχι. Οί υπάλληλοι τοϋ F.B.I. 
έμειναν ικανοποιημένοι δτι συνέβαλαν στήν έξουδετέρωσι τοϋ εχθρικού ύποβρυχίου.
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Ή  μάχη τού F.B.I. κατά των κατασκόπων του 
"Αξονος στη Νότιο ’Αμερική

'Ο άναγνώστης είναι σέ θέσι νά κρίνη καλύτερα άπό τον γράφοντα, εάν ε ί
ναι πλέον κατάλληλη ή ώρα για νά δοθή στη δημοσιότητα ή δράσις τοϋ F.B.I. στο 
δυτικό ημισφαίριο κατά τον Β' παγκόσμιο πόλεμο. «Πρόκειται γιά μιά ιστορία γε
μάτη δράσι καί κινδύνους, μέ τά λαμπρά άποτελέσματα της όποιας δέν μπορεί νά 
συγκριθή καμμιά άλλη ομοιά της», έγραψε σέ μιά επιστολή του τό 1940 ό τότε 
γραμματεύς τοϋ ύπουργοΰ Εξωτερικών κ. Άντολφ Μπέρλε, προς τόν Έντγκαρ 
Χοϋβερ.

Είχαν περάσει πάνω άπό δέκα έξη χρόνια καί τό F.B.I. δέν είχε δώσει στή 
δημοσιότητα καμμιά άπό τις λεπτομέρειες της «έπιχειρήσεως» αύτής, μιας έπι- 
χειρήσεως, κατά τήν οποίαν πολλοί υπάλληλοι τοϋ F.B.I. έπαιξαν μέ τη ζωή τους, 
σέ μιά υπεράνθρωπη προσπάθεια γιά νά έξουδετερώσουν τά κατασκοπευτικά δί
κτυα των Ναζί στή Κεντρική καί Νότιο ’Αμερική κατά τόν Β' παγκόσμιο πόλεμο.

Ή  ιστορία άρχισε τό 1940, όταν ό Πρόεδρος Ροΰζβελτ καί άλλοι παράγοντες 
της κυβερνήσεώς του παρατηροϋσαν μέ ανησυχία, ότι οί δυνάμεις τοϋ ’Άξονος ε ί
χαν έγκαταστήσει διάφορα κατασκοπευτικά δίκτυα πού δροΰσαν σ’ ολόκληρη τήν 
Κεντρική καί Νότιο ’Αμερική, άπό τήν πόλι τοϋ Μεξικού μέχρι τόν πορθμό τοϋ 
Μαγγελάνου.

Πράγματι, ή Νότιος ’Αμερική είχε μετατραπή σέ προγεφύρωμα των κατα
σκόπων των Ναζί, άπ’ όπου είσέδυαν στις'Ηνωμένες Πολιτείες. Μέσω τής Νοτίου 
’Αμερικής διαβιβάζονταν στή Γερμανία πληροφορίες σχετικές μέ τήν άμυνα καί τις 
βιομηχανικές έγκαταστάσεις τής ’Αμερικής. Μυστικοί άσύρματοι έστελναν στο ’Αμ
βούργο, στήν Κολωνία καί στις Βρυξέλλες σήματα περιέχοντα στρατιωτικές, πολι
τικές καί οικονομικές πληροφορίες. Μάλιστα, άρκετοί Γερμανοί άρχισαν νά π ι
στεύουν ότι τό όνειρό τους θά γινόταν πλέον πραγματικότης, οτι δηλαδή έπλησία- 
σεν ή ώρα πού θά έξευρίσκοντο τά μέσα καί ό τρόπος γιά νά κατακτηθή ή Νότιος 
’Αμερική έν όνόματι τοϋ Φύρερ.

Πολύ πριν άνατείλη τό άστρο τοϋ Χίτλερ, πολλοί Γερμανοί είχαν μετανα
στεύσει στή Νότιο ’Αμερική καί είχαν έγκατασταθή στις ύπό άνάπτυξι περιοχές, 
οπού έδημιούργησαν δικές τους κοινότητες, καλλιεργούσαν τή γλώσσα τους καί τά 
ήθη καί έθιμα τής πατρίδος τους. Τό 1940 υπήρχαν περί τις 300.000 Γερμανοί 
μετανάστες εγκατεστημένοι στή Βραζιλία, 194.000 στήν ’Αργεντινή, καί 129.000 
στή Χιλή. ΤΗσαν συγκεντρωμένοι ώς έπί τό πλεΐστον στις περιοχές Σάντα Κατα- 
ρίνα τής Νοτίου Βραζιλίας, Μισόνες Ντίστρικτ τής Βορείου ’Αργεντινής καί Βαλντί- 
βια τής Νοτίου κεντρικής Χιλής.

Οί κατάσκοποι τών Ναζί έκινοϋντο καί δροϋσαν σ’ αύτές κυρίως τις περιοχές. 
’Εκεί, οί Γερμανοί μετανάστες, στις επίσημες γιορταστικές έκδηλώσεις φορούσαν 
γερμανικές στρατιωτικές στολές καί προέβαιναν σέ έπαρσι τής ναζιστικής σημαίας. 
Είχαν ιδρύσει γερμανική νεολαία, γερμανικό εργατικό μέτωπο, γερμανικό εργατι
κό κόμμα καί όργάνωσι Γερμανών παλαιών πολεμιστών.

Πολύ ενωρίς, άπό τό 1911, ό Ρίχαρντ Τάννενμπεργκ, στο βιβλίο του «Ή  με
γάλη Γερμανία», είχε άναπτύξει τή θεωρία του, ότι τό μεγαλύτερο τμήμα τής Βρα
ζιλίας, τής ’Αργεντινής, καθώς καί ολόκληρη ή Ούραγουάη, Παραγουάη καί ή 
άνατολική Βολιβία, θά συνασπίζονταν μιά μέρα σέ ένα ενιαίο κράτος τοϋ Νέου Κό
σμου, τό οποίο θά ελεγχόταν άπό τούς Γερμανούς. ’Αργότερα, ένας άπόστρατος 
Γερμανός άξιωματικός, ό ’Άρνολντ Φούρμαν, άρχηγός τών Ναζί τής Νοτίου ’Αμε-
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ρικής, κατέστρωσε ένα σχέδιο για τήν κατάκτησι της Ούραγουάης άπό στρατεύμα
τα πού θά στρατολογούσε στήν Ούραγουάη καί τήν ’Αργεντινή.

To F.B.I. άπό πράκτορές του καί άπό πηγές άλλων υπηρεσιών πληροφοριών 
—κυρίως Βρεταννών—έπληροφορεΐτο δλες αυτές τις κινήσεις τών Ναζί στη Νότιο 
’Αμερική καί κατέληξε στο συμπέρασμα δτι ό καλύτερος τρόπος άντιμετωπίσεως 
τής γερμανικής κατασκοπείας μέσα στις 'Ηνωμένες Πολιτείες, ήταν ή έκκαθάρι- 
σις τών κατασκοπευτικών ορμητηρίων τής Νοτίου ’Αμερικής. Αύτό δμως θά έπε- 
τυγχάνετο μόνον μέ τήν συνεργασία τών κυβερνήσεων τής Νοτίου ’Αμερικής, άπαι- 
τεϊτο δέ τόλμη καί διπλωματία, ώστε νά μή δυσχερανθοΰν οί σχέσεις τών'Ηνωμέ
νων Πολιτειών μετά τών δυτικών γειτόνων της.

Ό  Χοΰβερ συνεζήτησε τδ θέμα μέ τον βοηθό του υπουργού τών ’Εξωτερικών, 
’Άντολφ Μπέρλε, μέ τον στρατηγό Σέρμαν Μάϊλς καί τον ναύαρχο Σ. ’Άντερσον. 
'Ο Μπέρλε άνέλαβε τελικά νά ύποβάλη στον υπουργό ’Εξωτερικών ένα σχέδιο γιά 
άνάληψι δράσεως τοΰ F.B.I. στο έξωτερικό, τό όποιο, έν συνεχεία, έπρεπε νά έγκρι- 
θή καί άπό τον Πρόεδρο Ροΰζβελτ.

To F.B.I. μέσα σέ λιγώτερο άπό τριάντα ήμέρες, ώργάνωσε τήν Ειδικήν 'Υ 
πηρεσίαν Πληροφοριών S.I.S. (Spesial Information Service), τής όποιας οί πρά
κτορες άναχωρούσαν έν σπουδή γιά τή Νότιο ’Αμερική. Οί περισσότεροι άπ’ αύτούς 
ήσαν άνθρωποι μέ μεγάλη πείρα καί κατ’ άρχάς ήσαν καμουφλαρισμένοι μέ τήν 
ιδιότητα τοΰ έμπορικοΰ άντιπροσώπου. ’Αργότερα, έπεκοινώνουν φανερά μέ τις 
κατά τόπους πρεσβείες τών Η.Π.Α., ή έγκαθίσταντο σέ στρατηγικά σημεία καί έρ- 
γάζοντανώς σύνδεσμοι μεταξύ τών τοπικών καί έθνικών’Αστυνομιών, φυσικά κατό
πιν έγκρίσεως τής κυβερνήσεως τής χώρας πού βρίσκονταν.

"Ενας τέτοιος πράκτορας τοΰ F.B.I. άφίχθη στή Νότιο ’Αμερική ως εμπορι
κός άντιπρόσωπος μιά άμερικανικής βιομηχανίας σάπωνος. Έπώλησε μεγάλες πο
σότητες σάπωνος μέσα σέ μερικούς μήνες. ’Έτσι,.ή έπιχείρησις άπεφάσισε νά έπεκ- 
τείνη τις εισαγωγές καί τις άντιπροσωπεΐες της. Μιά έγχωρία όμοειδής βιομηχα
νία άρχισε νά διαμαρτύρεται, άλλά έν τώ μεταξύ ό δαιμόνιος άντιπρόσωπος τής άμε- 
ρικανικής σαπωνοποιίας είχε έπιτύχει πολύτιμες επαφές μέ παράγοντες τοΰ εμπο
ρίου καί τής κυβερνήσεως.

"Ενας νεαρός ’Αμερικανός, άνοιξε ένα χρηματιστήριο στήν ’Αργεντινή. ’Επι
κοινωνούσε δι’ άσυρμάτου μέ τή Νέα Ύόρκη καί οί πληροφορίες πού διεβίβαζε στο 
F.B.I. ήσαν πιο πολύτιμες καί άπό τά τεράστια κέρδη πού τοΰ άπέδιδε ή έπιχεί- 
ρησίς του.

Σέ μιά άλλη πόλι τής ’Αργεντινής, άφίχθη ένας νεαρώτατος ’Αμερικανός δη
μοσιογράφος. Συνδέθηκε γρήγορα μέ τις τοπικές λέσχες καί άμέσως άρχισε νά 
στέλνη τις άνταποκρίσεις καί τά άρθρα του στις 'Ηνωμένες Πολιτείες καί νά δέ
χεται τά εύμενή σχόλια δλων έκείνων πού ένδιαφέρονταν γιά τά ζητήματα καί τις 
ύποθέσεις τής Λατινικής ’Αμερικής. Τον νεαρό αυτόν δημοσιογράφο, πού ήταν πρά- 
κτωρ τοΰ F.B.I., θά τον άποκαλέσουμε Τζώρτζ Στήβενς. Σύχναζε πολύ σ’ ένα μι
κρό πανδοχείο, πού τό διηύθυνε κάποιος, τοΰ όποιου οί γονείς ζοΰσαν σέ μιά εύρω- 
παΐκή χώρα πού είχε κατακτηθή άπό τούς Ναζί. 'Ο άνθρωπος αύτός ήρνεϊτο έπι- 
μόνως νά λάβη οίανδήποτε άμοιβή γιά νά γίνη κατάκοσπος.

Ό  πανδοχεύς ήταν άρχηγός μιας όργανώσεως τής οποίας τά μέλη ήσαν δια
σκορπισμένα σέ ολόκληρη τήν πόλι καί ήσχολοΰντο μέ παντός είδους έπιχειρήσεις. 
'Ο πανδοχεύς παρακολουθούσε μέ τρόπο τις συζητήσεις τών πελατών του, καθώς 
περνοΰσε μπροστά άπό τά τραπέζια τους. 'Ο Στήβενς άποφάσισε νά προσφύγη στή 
βοήθεια, του : Πήγε στο πανδοχείο. 'Όπως έπινε τον καφέ του ό Στήβενς, είπε 
στόν πανδοχέα :
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—Θέλω νά γράψω μια σειρά άπδ άρθρα πού θά αφορούν τΙς έθνικές μειονότη
τες της πόλεως. Μπορείτε νά μέ βοηθήσετε νά συγκεντρώσω τά στοιχεία ;

'Ο καταστηματάρχης κοίταξε κατάματα τον νεαρό ’Αμερικανό. Μετά τού 
είπε μέ ήρεμία :

—Έάν σάς δώσω τις πληροφορίες πού ζητάτε, θά είμαι βέβαιος ότι θά 
τις στείλετε έκεΐ πού πρέπει ;

'Ο Στήβενς κατένευσε λέγοντας:
—Μάλιστα, σάς ύπόσχομαι ότι δεν θά σάς μπλέξω.
Δεν χρειάζονταν περισσότερα γιά νά κλείσουν συμφωνία. 'Ο ένας κατάλαβε 

τον άλλο. «Ποτέ μου δεν έγνώρισα άλλον άνθρωπο σάν αυτόν, έλεγεν ό Στήβενς αρ
γότερα. Οί άνθρωποί του τοϋ είχαν τόση εμπιστοσύνη, ώστε αν τούς έλεγε νά πη
δήσουν στό γκρεμό θά τό έκαμναν χωρίς καμμιά άντίρρησι».

Μιά φορά τουλάχιστο την εβδομάδα ή ’Αστυνομία παρακολουθούσε τον Στή
βενς. Αύτός όμως τό έγνώριζε έκ των προτέρων καί έτσι κατά την ήμέρα τής παρα- 
κολουθήσεώς του έργαζόταν σκληρά σάν πραγματικός ρεπόρτερ, ή πήγαινε καί έπε- 
σκέπτετο τό γραφείο τού διευθυντοΰ τής άσφαλείας, λέγοντάς του ότι μιά καί τον 
έφερε άπ’ έκεϊ ό δρόμος, μπήκε μέσα γιά νά πάρη μαζί του ένα καφέ. Έ τσ ι μπέρ
δευε αύτούς πού τον παρακολουθούσαν. Ποτέ δέν μαθεύτηκε βέβαια ότι ό Στήβενς 
ένημερώνετο άπό τον πανδοχέα, πού είχε ένα φίλο του άστυνομικό μέ έμπιστευτικό 
πόστο μέσα στην υπηρεσία του.

Μιά μέρα ό πανδοχεύς άνέφερε στον Στήβενς ότι σέ μιά γειτονική περιοχή 
έκαναν τήν έμφάνισί τους δυο ύποπτοι Γερμανοί, ταξιδεύοντας μέ ένα αύτοκίνητο. 
'Ο Στήβενς έπρεπε νά μάθη ποιοι ήσαν καί πού πήγαιναν, ποιόν θά συναντούσαν 
καί έάν θά έπέστρεφαν πίσω. Πολλή δύσκολη δουλειά, αν δέν ξέρη κανείς τά ονό
ματα των άνθρώπων γιά τούς οποίους ένδιαφέρεται.

"Ετσι, πήγε πάλι στό φίλο του τον πανδοχέα. Τού είπε νά ξαναπεράση σέ λί
γες μέρες. Ξαναπήγε. Τού είπε νά περάση άργότερα. "Οταν ξαναπήγε, ό πανδοχεύς 
κούνησε τό κεφάλι του καί τού είπε : « ’Ελάτε αύριο».

Τήν επομένη, ό πανδοχεύς έδωσε στον Στήβενς μιά δακτυλογραφημένη ανα
φορά πού άπεκάλυπτε σχεδόν πλήρως τούς δύο Γερμανούς. Περιείχε τον άριθμό 
κυκλοφορίας τού αυτοκινήτου των, άκόμη καί τον αΰξοντα άριθμό τής μηχανής. Ά - 
ναφέρετο επίσης πού είχαν μεταβή, ποιούς συνάντησαν, τί διημείφθη στις συζητήσεις 
τους, καί πού θά συναντώντο άργότερα στήν ’Αργεντινή. Καί... άντίγιάδυό οί Γερ
μανοί ήσαν τρεις! Ή  άναφορά τού πανδοχέως ήταν τόσο λεπτομερής, πού βοήθη
σε τον Στήβενς νά άποκαλύψη ένα κατασκοπευτικό δίκτυο.

—Μά πώς τά μάθατε όλα αύτά ; ρώτησε ό Στήβενς κατάπληκτος.
'Ο πανδοχεύς χαμογέλασε καί είπε :
—Αύτός πού ώδηγοΰσε τό αυτοκίνητό τους, είναι δικός μου άνθρωπος. 

Πάντοτε όταν ένας ξένος ύποπτος ζητήση αύτοκίνητο γιά νά κινηθή στήν περιοχή, 
ό οδηγός τού αύτοκινήτου θά είναι δικός μου άνθρωπος.

Κάποτε ό Στήβενς παρ’ ολίγο νά τά χαλάση μέ τον πανδοχέα. 'Ο πανδοχεύς 
τού είχε δώσει τόσες πολλές πολύτιμες πληροφορίες, πού γιά μιά στιγμή σκέφθηκε 
νά τού δώση μιά γερή άμοιβή. "Οταν ό πανδοχεύς άκουσε τήν προσφορά, άγρίεψε. 
Παρ’ ολίγο νά τον πετάξη έξω μέ τις κλωτσιές. Κράτησε όμως τό θυμό του καί 
άπήντησε :

—"Ο, τι κάνω τό κάνω γιατί τό πιστεύω, οχι γιά τά χρήματα.
(Συνεχίζεται)
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ΔΥΟ ΜΕΡΕΣ ΣΤΗ ΠΑΤΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΦΙΛΑΡΜΟΡΙΚΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
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ΕΥΛΑΒΕΙΣ προσκυνηταί τής μνήμης -ιοϋ 'Αγίου Άνδρέου, για δεύτερη, εφέτος, 
φορά βρεθήκαμε στη Πάτρα. Τόσο στην έποχή τής επιστροφής τής 'Αγίας Κάρας, 
όσο καί στήν επέτειο τής γιορτής τοΰ 'Αγίου, είχαμε την εύτυχία να παραστοΰμε 
στις διάφορες τοπικές έκδηλώσεις, πού, λόγω τής ίερότητός των, πήραν πανελλήνια
μ°ρφή·

Μόνον έκεϊνοι πού βρέθηκαν καί στις δυο γιορταστικές έκδηλώσεις των Πα- 
τρών, μπορούν να νοιώσουν την θρησκευτικότητα των στιγμών πού ζήσαμε. Καί ύπήρξε 
για μας το φαινόμενο αυτό σημείο εύχάριστο καί ένθαρρυντικό, γιατί διαπιστώ
σαμε πόσο βαθύ είναι στο λαό μας τό θρησκευτικό συναίσθημα. Στή δίνη των επι
στημονικών, γενικά, κατακτήσεων, στην έποχή πού ή ύλη συναγωνίζεται την ιδέα, 
στήν έποχή τών καθημερινών άβεβαιοτήτων, είναι άρκετά παρήγορη ή διαπίστωσις 
οτι μέσα μας ύπάρχει άκόμη ένα κομμάτι άγνότητος, μιά καρδιά πού συγκινείται 
καί δακρύζει, μιά γωνιά πού θρονιάζει περήφανα ή άγάπη.

Αύτή τή χρονιά ή Πάτρα γνώρισε μέρες άξέχαστες. "Ανθρωποι κάθε κοι
νωνικής τάξεως, νέοι, γέροι, γυναίκες καί παιδιά άπ’ όλη τήν 'Ελλάδα καί τό εξω
τερικό άκόμη, έπεσκέφθηκαν τήν Πάτρα γιά νά προσκυνήσουν τήν Κάρα τοΰ πολιού
χου τής πόλεως τοΰ 'Αγίου Άνδρέου. 'Η φερώνυμη τοΰ ’Αποστόλου έκκλησία είναι 
άνοικτή νύκτα μέρα καί οί λειτουργίες διαδέχονται ή μία τήν άλλη. 'Ολονυκτίες, 
παρακλήσεις, καί προσευχές συγκεντρώνουν άμέτρητο πλήθος πιστών, πού μέρα μέ 
τήν μέρα αυξάνει συνεχώς.

Μαζί όμως μέ τήν Πάτρα καί ή ’Αστυνομία Πόλεων γνώρισε μέρες λαμπρών 
έπιτυχιών. Δέν έχει σημασία αν σαν άστυνομικοί κουρασθήκαμε. Σημασία έχει ότι 
μπορέσαμε νά φέρουμε σέ αίσιο πέρας τήν άποστολή μας, χωρίς νά σημειωθή ή ελά
χιστη άταξία. Καί θά πρέπει νά ύπερηφανευώμαστε εΐλικρινά γιά τούς συναδέλφους 
τών Πατρών, όπως καί τής Κερκύρας στις γιορτές τής έκατονταετηρίδος τής Ένώ- 
σεως τής Έπτανήσου, πού, παρά τις δυσκολίες καί τις άντιξοότητες πού δημιούρ
γησαν καί οί δυο γιά τον 'Άγιο Άνδρέα έκδηλώσεις, λόγω τής ιδιομορφίας των καί 
τής μεγάλης κοσμοσυρροής, μπόρεσαν νά σταθοΰν στο ύψος τής άποστολής των καί 
νά άποσπάσουν τά θερμά συγχαρητήρια τόσο τοΰ κοινοΰ, όσο καί τοΰ τύπου. ’Ιδιαί
τερα έμεΐς πού παρακολουθήσαμε άπό τή σκοπιά μας τή σφυγμομέτρησι τοΰ κοινοΰ, 
νοιώθουμε τήν άνάγκη νά έξάρουμε τό γεγονός καί νά σφίξουμε έγκάρδια τά χέρια 
τών αστυνομικών τών Πατρών.

** *
ΚΥΡΙΑΚΗ, 29 Νοεμβρίου, ώρα 1.30' μ.μ., μέ τήν Φιλαρμονική τής ’Αστυ

νομίας Πόλεων βρισκόμασταν στή Πάτρα. Ντυμένη στά γιορτινά της μάς υποδέχθη
κε καλόκαρδα ή πρωτεύουσα τής Πελοποννήσου, ή ωραία Πάτρα. "Ενα άμέτρητο 
πλήθος ξένων έπισκεπτών πηγαινοερχόταν στούς δρόμους, ένώ οί δρόμοι πού ώ- 
δηγοΰσαν προς τήν έκκλησία τοΰ Αγίου Άνδρέου ήσαν κατάμεστοι. Πρόβλημα 
πραγματικό γιά πολλούς ή άνεύρεσις ένός δωματίου καί αν ό καιρός ήταν περισσό
τερο εύνοϊκός, άσφαλώς πολλοί θά διενυκτέρευαν στο ύπαιθρο.

Στις 5 τό άπόγευμα ή πλατεία Αγίου Γεωργίου, ή μεγαλύτερη πλατεία τών
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Πατρών, ήταν κατάμεστη άπό κόσμο πού αναγκαστικά είχε καταλάβει καί τά κα
ταστρώματα των γύρω δρόμων. Στο κέντρο τής πλατείας ή Φιλαρμονική τής ’Α
στυνομίας έδινε την πρώτη της συναυλία πού τό πρόγραμμά της, χωρισμένο σέ δυο 
μέρη, περιελάμβανε άντιστοίχως τά έξής έ'ργα :

Μ έ ρ ο ς  π ρ ώ τ ο :
1. « ’Αστυνομία Πόλεων», έμβατήριον (Δ. Μπουκουβάλα).
2. «Οί χιονοδρόμοι», βάλς (Βαλτόϋφελ).
3. «Φαντασία άπύ την όπερα Τραβιάτα» (Βέρνη).
4. «Ραψωδία No 1» (Φρίεντμαν).
Μ έ ρ ο ς  δ ε ύ τ ε ρ ο :
1. «Βαφτιστικός», επιλογή (Σακελλαρίδη)
2. «Μιά μικρή νυκτερινή μουσική», τά μέρη I, II, III καί IV (Μόζαρτ)
Ή  άρτια έκτέλεσις των έργων καί ή άψογη γενικώς έμφάνισις τής Φιλαρμο

νικής, είχε σάν άποτέλεσμα τά παρατεταμένα ζωηρά χειροκροτήματα τών άκροα- 
τών. Οί μαέστροι τής Φιλαρμονικής μας, άρχιμουσικός κ. Σωζόπουλος καί ό Ύπα- 
στυνόμος Α' καί Δ. Μπουκουβάλας, δέχθηκαν τά ιδιαίτερα συγχαρητήρια εκλεκτών 
προσωπικοτήτων. Τόσον ό άριθμός τών άκροατών, όσο καί ή έκτέλεσις τών έργων 
ξεπέρασε κάθε προσδοκία καί πολλοί ήσαν εκείνοι πού δήλωναν κατηγορηματικά 
ότι γιά πρώτη φορά ή κοινωνία τών Πατρών τίμησε μ’ αυτό το τρόπο μιά τέτοια 
έκδήλωσι.

"Ετσι, όταν μετά τή λήξι τής συναυλίας άνταμώσαμε όλοι στήν ’Αστυνομι
κή Διεύθυνσι, είχαμε τήν συναίσθησι ότι κι’ έμεϊς, άπό τήν πλευρά μας, προσθέσα
με κάτι στις προσπάθειες τών άρμοδίων τής πόλεως πού είχαν καταρτίσει ένα διή
μερο πανηγυρικό πρόγραμμα. Τόσον ή ’Αστυνομία Πατρών μέ τά μέτρα τάξεως, 
άσφαλείας, τροχαίας κ.λ.π., όσο καί ή ’Αστυνομία Πόλεων γενικά μέ τήν Φιλαρμο
νική της, έδωσαν γιά εκείνη τήν ήμέρα ένα αισθητό παρόν, γιά τό όποιο δίκαια μπο
ρούσε νά ύπερηφανευώμαστε.

** *
ΔΕΥΤΕΡΑ, 30 Νοεμβρίου. Ή  Πάτρα γιορτάζει πανηγυρικά τήν μνήμη τού 

προστάτου της, τού ’Αποστόλου Άνδρέου. Καθώς χαρμόσυνα κτυποΰν οί καμπά
νες τών έκκλησιών καί οί μουσικές παιανίζουν στούς δρόμους τό έωθινό, ψηλά άπό 
τό κάστρο τών Πατρών οί κανονιοβολισμοί δίνουν τό σύνθημα τής έπισημότητος. 
Στο λιμάνι τά άραγμένα καράβια καί οί βάρκες ύψωσαν τις σημαίες τους, ένώ ένα 
πλήθος πιστών ώδευε προς τον ναό τού 'Αγίου Άνδρέου. Κάτω άπό μιά έκνευριστι- 
κή βροχή τά διάφορα στρατιωτικά τμήματα είχαν καταλάβει τις θέσεις τους, ένώ 
άστυνομικές δυνάμεις βρίσκονταν εκατέρωθεν τών δρόμων άπ’ όπου θά περνούσε ή 
λιτανεία. Προσωπικώς ό Διευθυντής Πατρών, ’Αστυνομικός Διευθυντής Α' κ. Κ. 
Τουζένης, παρηκολούθει τά πάντα, μέ άποτέλεσμα τελικά νά μή παρατηρηθή καμμιά 
άταξία.

Στις 10.45' άρχισε ή έπίσημη δοξολογία, στήν οποία παρευρέθησαν οκτώ 
Μητροπολίτες, ό Αύλάρχης τής Α.Μ. τού Βασιλέως, άντιστράτηγος κ. Παπαθανα- 
σιάδης, ό άρχηγός τής αξιωματικής άντιπολιτεύσεως κ. Π. Κανελλόπουλος, οί ύ- 
-πουργοί ’Εσωτερικών καί 'Υγιεινής κ. κ. Τούμπας καί Κοκκέβης, ό τ. ’Αναπληρωτής 
υπουργός Συντονισμού κ. Α. Παπανδρέου, ό έπιθεωρητής τής Χωροφυλακής-ύποστρά 
τηγος κ. Ν. Παναγιωτακόπουλος, ό στρατιωτικός Διοικητής Πατρών, ό Νομάρ
χης, ό Δήμαρχος καί τό Δημοτικό Συμβούλιο, οί βουλευταί κ .κ . Γεροκωστόπου- 
λος, Στεφανόπουλος, Παπαγιαβής κ.λ., Δήμαρχοι διαφόρων γειτονικών πόλεων, άν- 
τιπροσωπειες τών ’Ενόπλων Δυνάμεων καί τών Σωμάτων ’Ασφαλείας καί άλλες 
προσωπικότητες τής πόλεως.

Μετά τήν δοξολογία, καί αφού ώς διά μαγείας είχε σταματήσει ή βροχή, άρ-
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χισε ή λιτανεία της ίεράς εΐκόνος του 'Αγίου καί της Κάρας -αύτοϋ, τήν όποια καί 
παρηκολούθησαν όλοι οί έπίσημοι καί χιλιάδες λαού. Δύο ώρες περίπου κράτησε ή 
λιτανεία. ' Η Φιλαρμονική της ’Αστυνομίας καί οκτώ άλλες μουσικές καθώς καί τα 
στρατιωτικά τμήματα, έδιδαν στήν όλη τελετή ιδιαίτερη μεγαλοπρέπεια.

Τό απόγευμα, στις 5 άκριβώς, στήν αίθουσα του κινηματοθεάτρου «Πάνθεον», 
πού εύγενώς παρεχώρησεν ό ιδιοκτήτης του, ή Φιλαρμονική τής ’Αστυνομίας, ενώ
πιον ένός πολυπληθούς καί εκλεκτού άκροατηρίου, έ'δωσε τήν δεύτερη συναυλία της, 
μέ τά έξης έ'ργα :

Μ έ ρ ο ς  π ρ ώ τ ο !
1. « ’Αλλαγή Φρουράς», εμβατήριό
2. «Οί χιονοδρόμοι», βαλς
3. «Νύκτα Χριστουγέννων», διασκευή
4. «Έγκμοντ», εισαγωγή
Μ έ ρ ο ς  δ ε ύ τ ε ρ ο :
1. «Χαρούμενες νότες», διασκευή
2. «Φαντασία άπό τήν όπερα Λουτσία»
3. «Ραψωδία No 1»
Τό τέλος καί τής δευτέρας αύτής συναυλίας έκάλυψαν ζωηρά χειροκροτήμα

τα. Πολλοί των επισήμων συνεχάρησαν τούς κ.κ. Σωζόπουλον καί Μπουκουβάλαν, 
καθώς καί τον Διοικητήν τής Φιλαρμονικής, ’Αστυνόμον Α' κ. I. Ζυγοκώστάν, γιά 
τις ενδιαφέρουσες καί άρκετά άξιόλογες έμφανίσεις τής Φιλαρμονικής.

’Επ’ εύκαιρία θεωρούμε σκόπιμο νά συγχαρούμε όλα τά μέλη τής Φιλαρμο
νικής γιά τις λαμπρές τους έκδηλώσεις πού έγιναν άφορμή νά άκουσθούν τόσο κο
λακευτικά λόγια γιά τό ’Αστυνομικό Σώμα, καθώς καί γιά τό ιδιαίτερο ένδιαφέρον 
πού επιδεικνύουν κάθε μέρα γιά τήν άρτιωτέρα έμφάνισι τής Φιλαρμονικής μας. Εί
μαστε βέβαιοι ότι οί περί τών ζητημάτων των αρμόδιοι, έκτιμώντας τις προσπά- 
θειές τους, θά δώσουν σύντομα ικανοποιητική λύσι σ’ αυτά, γιατί αύτό θά άποτελέση 
τήν έπιβράβευσι τών μόχθων των. ’Έχουμε ένα άξιόλογο έ'μψυχο υλικό πού θά πρέ
πει καταλλήλως νά έκμεταλλευθούμε γιά τό καλό τού Σώματος πού υπηρετούμε.

ΗΡΩΩΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ( ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1944—ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1964 )

(Δ. Μπουκουβάλα) 
(Βαλτόϋφελ)
(Β. Σωζοπούλου) 
(Μπετόβεν)

(Δ. Μπουκουβάλα)
(Ντονιζέττι)
(Φρίεντμαν)

«τΩ γνήσια  της *Ελλάδος τέκνα, 
ψνχαί που έπέσατε είς τον αγώνα άνδρείως, 
τάγμα  εκλεκτών ηρώων, 
καύχημα νέον».

ΕΙΚΟΣΙ χρόνια πέρασαν άπό τήν εποχή πού οί κομμουνισταί θέλησαν νά κα
ταλύσουν κάθε έννοια κρατικής εξουσίας καί νά γίνουν κυρίαρχοι τής Χώρας μας, 
υποδουλώνοντας αύτήν στο σιδηρούν παραπέτασμα. Μέ τον «κόκκινο Δεκέμβρη» 
τους, πού στο πέρασμα τών χρόνων θά παραμείνη σάν φοβερό στίγμα στήν ιστορία 
τής πατρίδος μας, θέλησαν νά αφανίσουν μιά φυλή πού εδώ καί τρεις χιλιάδες χρό
νια καλλιέργησε τις τέχνες καί τά γράμματα, δημιούργησε θρύλους καί έγραψε σε
λίδες άφθάστου μεγαλείου.

ΤΗταν ή εποχή πού ό έλληνικός λαός είχε άρχίσει νά καθαρίζη καί νά θερα- 
πεύη τις πληγές του άπό τήν ξενική κατοχή καί νά συμμαζεύη τά συντρίμματα.τών 
ερειπίων. ’Ηταν ή εποχή πού τό επίσημο Κράτος, μέ πρωθυπουργό καί τότε τον ση
μερινό Πρόεδρο τής Κυβερνήσεως κ. Γ. Παπανδρέου, καλοΰσε τον έλληνικό λαό 
σέ μιά προσπάθεια άναδημιουργίας. ’ Ηταν ή έποχή πού ή Ελλάς, βαρειά τραυμα
τισμένη, είχε άνάγκη μιας μακρας άναρρώσεως, γιά νά μπορέση νά ορθοποδήση και 
νά συνέχιση τή πορεία της, όπως ή μοίρα τήν γράφει κάθε φορά.

Κι’ όμως αύτή τήν έποχή διάλεξαν οί κομμουνισταί, σάν τήν πιο κατάλληλη,
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για νά υψώσουν βέβηλο χέρι κατά παντός έλληνικοϋ. Αδιαφορώντας για τά πάντα 
κι’ ένα έχοντας μοναδικό σκοπό, την μ’ όποιοδήποτε τρόπο κατάληψι τής εξουσίας, 
βύθισαν τό δολοφονικό τους μαχαίρι στο σκελετωμένο σώμα τής πατρίδος μας καί 
χωρίς κανένα οίκτο, χωρίς ίχνος άνθρωπιάς, δημιούργησαν τον αναθεματισμένο 
«κόκκινο Δεκέμβρη», πού τόσο άκριβά τον πλήρωσε ή Ελλάς.

"Ισως θά έπρεπε κάποτε νά λησμονηθούν τά έγκλήματα έκείνης τής εποχής. 
Κανένας δεν έχει άντίρρησι, άλλά γιά νά γίνη αυτό, θά πρέπει πρώτα αύτοί πού τά 
διέπραξαν νά μάς πείσουν, μέ λόγια καί μέ έργα, πώς είναι πρόθυμοι νά ξεχάσουν 
τον παλιό τους εαυτό καί νά έργασθοϋν έ λ λ η ν ι κ ά γιά τό ’Έθνος μας. "Ας δημιουρ
γήσουν γύρω τους τό κατάλληλο κλίμα εμπιστοσύνης, ας ξεχάσουν αύτοί πρώτα τον 
όποιοδήποτε «κόκκινο Δεκέμβρη» καί τότε εμείς θά ρίξουμε στη λήθη τής τραγι
κές έκεΐνες στιγμές τοΰ έμφυλίου πολέμου.

Άλλά έπειδή ώς τώρα τουλάχιστον δέν μάς έχουν συνηθίσει σέ κάτι τέτοια, 
εμείς έχουμε ιερό καθήκον νά έπαγρυπνοΰμε. Στις ψυχές τών ηρωικά άγωνισθέν- 
των καί πεσόντων συναδέλφων καί τών άλλων Ελλήνων πατριωτών έχουμε μιά τρανή 
ύποχρέωσι. Νά μη κηλιδώσουμε τή μνήμη τους. Αυτή τους τή μνήμη, έμεΐς οί έπι- 
ζώντες, δσο άναπνέουμε, ορκιζόμαστε νά διαφυλάξουμε άμίαντη.

** *
ΕΙΚΟΣΙ χρόνια πέρασαν άπό τον Δεκέμβριο τοΰ 1944, κι’ δμως οί πληγές 

είναι ακόμα νωπές, γιατί κάποιος άλλος Δεκέμβριος, μέ τήν μορφή τοϋ συμμοριτο- 
πολέμου, φρόντισε νά τις άνοιξη άκόμη βαθύτερα, άκόμη όδυνηρώτερα.

Τό επίσημο Κράτος γιόρτασε σεμνά, άλλά επιβλητικά κ ι’ εφέτος τήν Ιστο
ρική αύτή έπέτειο. Κι’ είναι πράγματι καί θά μείνη ιστορική, γιατί αν τότε οί κομ- 
μουνισταί γίνονταν κύριοι τής εξουσίας, δέν γνωρίζουμε ποιά θά ήταν σήμερα ή θέ- 
σις μας στην παγκόσμια κοινωνία. Αύτή τήν επέτειο γιορτάζουμε κάθε χρόνο, άπο- 
τίοντας φόρο τιμής κι’ εύγνωμοσύνης στά άναρίθμητα θύματα έκείνης τής έποχής, 
πού, πιστεύοντας στήν Ελλάδα καί μόνον, πρόταξαν τά στήθη τους στον κόκκινο 
οδοστρωτήρα καί πολέμησαν σαν ήρωες, χαρίζοντας σέ μάς τούς έπιγενομένους τό 
δικαίωμα νά άναπνέουμε ελεύθερα τήν ζωογόνο αΰρα τής άληθινής Δημοκρατίας.

'Ηρώων μνημόσυνο ευλαβικά έτελέσαμε κ ι’ έφέτος, τήν Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου, 
στο Σύνταγμα Χωροφυλακής Μακρυγιάννη. ’Εκεί, άγωνισταί τής έποχής έκείνης, 
συγγενείς τών θυμάτων, έκπρόσωποι τοϋ Κράτους, παρουσία τής Α.Μ. τοΰ Βασι- 
λέως μας Κωνσταντίνου καί τής Α.Β.Τ. τής Διαδόχου Ειρήνης, άναπέμψαμε ευχές 
ύπέρ άναπαύσεως τών ψυχών έκείνων πού έπεσαν πολεμώντας έναντίον τής έρυθράς 
τυραννίας. Μέσα σέ μιά γεμάτη κατάνυξι καί έθνικό μεγαλείο άτμόσφαιρα, τιμώντας 
δπως πρέπει τούς νεκρούς μας, δώσαμε καί πάλιν ένα όρκο : Νά διαφυλάξουμε μέ

θά έπιβουλευόταν αυτά. ’Εκεί, γιγαντώσαμε άκόμη μιά φορά τήν τρανή μας άπόφα- 
σι νά φανούμε άντάξιοι συνεχισταί τιμημένων προγόνων. Κι’ δλα αύτά, γιά νά μή 
σβύση ποτέ τό έλληνικό φώς πού αιώνες αιώνων τώρα καταυγάζει τήν άνθρωπότη- 
τα. Γιά νά κυματίζη υπερήφανα στήν Άκρόπολι ή κυανόλευκη, γιά νά συνεχισθή 
τροπαιοΰχος μιά τρισχιλιετής ιστορία τής φυλής μας

Στόν κατάλληλα διακοσμημένο χώρο τοΰ Συντάγματος Μακρυγιάννη άπό 
νωρίς πλήθος κόσμου είχε καταλάβει τίς θέσεις του. Μεταξύ τών έπισήμων διακρί- 
ναμε τούς τ. Πρωθυπουργούς κ.κ. Τσαλδάρη, Παρασκευόπουλο καί Πιπινέλη, τον 
άρχηγό τής άντιπολιτεύσεως κ. Π. Κανελλόπουλο, τούς ύπουργούς κ.κ. Πολυχρονίδην, 
Τούμπαν, Μελάν, Μπαλτατζήν, Χούταν, Έξαρχον, Κοκκέβην καί Βαρδινογιάννην καί 
τούς αρχηγούς Γ.Ε.Ε.Θ.Α. καί ’Ενόπλων Δυνάμεων καί Σωμάτων ’Ασφαλείας, 
τούς Πρυτάνεις τών Άνωτάτων τοϋ Κράτους Σχολών, τον Δήμαρχον ’Αθηναίων κ. 
Πλυτάν, Συμβούλους ’Επικράτειας, Άοεοπαγίτας, Νομικούς Συμβούλους τοΰ Κρά-
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τους, τ. υπουργούς καί αρχηγούς των Σωμάτων ’Ασφαλείας, βουλευτάς, δημοσιο
γράφους, αντιπροσωπείες των Ένοπλων Δυνάμεων καί των Σωμάτων ’Ασφαλείας, 
εκπροσώπους ’Οργανώσεων καί ’Εθνικών Σωματείων κ.ά.

Τον άσθενοϋντα κ. Πρωθυπουργό έξεπροσώπησεν ό Πρόεδροε τής Βουλής κ. 
Γεώργιος’Αθανασιάδης-Νόβας. Περί ώραν 10.30' προσήλθεν ή Α.Μ. ό Βασιλεύς, συ- 
νοδευόμενος ύπό τής Α.Β.Τ. τής Διαδόχου καί τής άκολουθίας Του. Τής έπιμνημο-

Άντιπροσωπεΐαι τώ ν ’Ενόπλων Δυνάμεων, τω ν Σωμάτων ’Ασφαλεία? καϊ τοϋ Πυροσβε
στικού Σώματος, παρακολουθούν τήν τελετήν τής Ιπιμνημοσύνου δεήσεως.

σύνου δεήσεως έχοροστάτησεν ό Μακαριώ.ατος, ’Αρχιεπίσκοπος ’Αθηνών καί πάσης 
Ελλάδος κ.κ. Χρυσόστομος. Μετά τό τέλοε τής δεήσεως, ό υπουργός Δημοσίας 
Τάξεως κ. Π. Πολυχρονίδης, όμιλών άπό μικροφώνου, είπε τα εξής :

«Μεγαλειότατε,
Ή  Ελλάς δέν έδωσε μόνον τον πολιτισμόν εις τήν άνθρωπότητα. Παράλληλα, 

πάντοτε, συνέβαλε μέ τήν δύναμιν τοΰ πνεύματος, διά τήν διαφύλαξιν τών άνθρω- 
πίνων ιδεωδών, πού δίδουν νόημα εις τήν ζωήν. Μέ τον οπλισμόν αυτόν τών μεγάλων 
παραδόσεών της, μέ τήν καθολικήν συμμετοχήν τοΰ λαοϋ της, έγιγάντωσε τήν έθνικήν 
άντίστασίν της καί άποφασιστικώς έστρεψε τον άγώνα της κατά τον Β' παγκόσμιον 
πόλεμον προς τήν νίκην. ~Ητο ή στιγμή πού ή πολιτισμένη άνθρωπότης άνεγνώριζε 
καί έξύμνει τήν συμβολήν μας αύτήν εις τό επιτυχές τοϋ συμμαχικού άγώνος. ’ Ητο 
ή στιγμή πού ή χώρα μας ήλ.ευθεροΰτο άπό τούς ξένους επιδρομείς καί ό λαός μας



1138 ΐ . Ράϊκου: Νέα δεκαπενθημέρου

ήρχιζε νά πανηγυρίζη τήν άπελευθέρωσίν του. ’Αλλά καί πού ή Ελλάς έξήρχετο άπό 
τον πολυετή καί υπεράνθρωπου άγώνα της ερειπωμένη καί κρατικώς άνύπαρκτος.

’Ακριβώς κατά τήν στιγμήν αυτήν, προ 20 ολοκλήρων έτών, σάν σήμερον, 
ύπέστη νέαν υπουλον έπίθεσιν. Τά έτη τής σκληρας κατοχής ό διεθνής κομμουνισμός 
έξεμεταλλεύθη, παρεσκεύασε καί τέλος έξαπέλυσε τήν έπίθεσιν έκείνην, εις βάρος 
των έλευθέρων θεσμών καί τών ιδεωδών μας. Οί άνδρες τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, 
υπό τήν ιστορικήν έθνικήν ήγεσίαν τοϋ Πρωθυπουργού τής άπελευθερώσεως κ. 
Γεωργίου Παπανδρέου, καίτοι άριθμητικώς ολίγοι καί στερούμενοι τών πλέον στοι
χειωδών μέσων διά τήν έκπλήρωσιν τής άποστολής των, μέ θυσίαν τής ζωής των, 
έστάθησαν έμπόδιον εις τήν έπικράτησίν της. Καί έ'δωσαν τον χρόνον εις τάς ’Ενό
πλους Δυνάμεις μας, εις τά παιδιά τού λαού μας, νά προετοιμασθοΰν διά τήν τε
λικήν μάχην. Τήν νικηφόρου μάχην πού έσωσε τήν Ελλάδα. 'Ο χώρος αυτός θά 
ύπενθυμίζη εις τό διηνεκές τήν θυσίαν τών άνδρών τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, χά
ρις εις τήν οποίαν ή κομμουνιστική έπιβουλή συνετρίβη. Καί τό ’Έθνος θά τιμά πάν
τοτε τήν ίεράν μνήμην των, καθώς καί φούς έν ζωή συνεργάτας των.
Μεγαλειότατε,

Εύρίσκεσθε έν μέσω τών άνδρών τής Βασιλικής Χωροφυλακής, τής ’Αστυνο
μίας Πόλεων καί τού Πυροσβεστικού Σώματος, πού πιστά άκολουθούν τάς ωραίας πα
ραδόσεις τών Σωμάτων των. Τών άγωνιστών καί τών οικογενειών τών θυμάτων, οί 
όποιοι προσήλθον σήμερον, ευλαβείς προσκυνηταί, εις τον ιερόν αυτόν χώρον. 'Η 
παρουσία Σας, έκφράζει τήν ύψίστην έθνικήν τιμήν καί ευγνωμοσύνην προς τούς 
μαχητάς ύπέρ τών ιδεωδών τού ελληνοχριστιανικού μας πολιτισμού. Καί δικαίως 
κάθε χρόνον τούς άπονέμετε τήν ύπερτάτην αυτήν τιμήν, διότι είναι οί άξιοι τής 
αιώνιας Ελλάδος μας. Ή  μνήμη των θά είναι αΐωνία».

Μέ τον λόγο τού κ. υπουργού καί τήν άναχώρησι τής Α.Μ. τού Βασιλέως, 
τής Α.Β.Τ. τής Διαδόχου καί τών άλλων έπισήμων, έκλεισεν ή δλη τελετή τήςΓέπι- 
μνημοσύνου δεήσεωτ. Τά στενά τής Πλάκας πλημμύρισαν ξανά από κόσμο πού γιά 
μιά ακόμη φορά άπέτισε ευλαβικά φόρο εύγνωμοσύνης στούς νεκρούς τών Σωμά
των ’Ασφαλείας.

"Ας είναι αΐωνία ή μνήμη σας άθάνατοι νεκροί μας. Οί θυσίες σας δέν πήγαν 
χαμένες. ’Εμείς θά συνεχίσουμε τό παράδειγμά σας, γιά νά παραδώσουμε στούς έπι- 
γενομένους τήν Ελλάδα καί « π λ ε ί ω κ α ί  ά ρ ε ί ω ».

Ψυχές αθάνατες που γύρω μας εδώ πλανάσθε 
ευλογημένες τρεις φορές, ευλογημένες νάσθε. >

I. Ρ Α Ί  Κ Ο Σ



ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΙΑΒΙΒΑΣΕΩΣ TQN ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΟΥΤΟΝ

'Υπό τοϋ ’Αστυφύλακας κ. Ν . ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, 
πτυχιούχου της Άνωτάτης Ταχυδρομικής Σχολής

Λαμβάνων τις μίαν έπιστολήν παρά τοΰ ταχυδρομικού διανομέως, θά πρέπει 
νά άναλογισθή πόθεν αυτή έξεκίνησε, πώς διεβιβάσθη καί πώς τελικώς ήλθεν εις 
χεϊρας του αύτουσία, ώς άκριβώς κατετέθη ύπό τοϋ άποστολέως.

Τό γεγονός αύτό σήμερον μάς φαίνεται άπλοΰν καί εδκολον,λόγω τής τερά
στιας άναπτύξεως τών συγκοινωνιακών μέσων, καί, ώς έκ τούτου, καί τών ταχυδρο
μικών σχέσεων. Παλαιότερον όμως, καί δή προ τοϋ 18ου αΐώνος,δέν ήτο δυνατή ούτε 
ή ταχεία, ούτε ή άσφαλής διαβίβασις τής έπιστολής είς τό εσωτερικόν τής χώρας, 
πολλώ δέ μάλλον εις διεθνείς σχέσεις. Εις τοϋτο συνετέλει ή υποτυπώδης όργάνωσις 
τών ταχυδρομείων, ή μή κατοχύρωσις τοΰ άπορρήτου τών έπιστολών καί τέλος τά 
υπάρχοντα άτελή συγκοινωνιακά μέσα. Κατά την σύγχρονον έποχήν εις την ταχεϊαν 
διαβίβασιν τοϋ ταχυδρομείου συνέβαλεν ή χρησιμοποίησις τοΰ άεροπλάνου, ώςμε- 
ταφορικοΰ μέσου άφ’ ένός, καί άφ’ έτέρου ή καθιέρωσις τοΰ γραμματοσήμου, ώς μέ
σου προπληρωμής τών τελών. ’Εκτός τούτου, ή άσφαλής διαβίβασις έξασφαλίζε- 
ται διά τής κατοχυρώσεως τοϋ άπορρήτου τών έπιστολών ύπό τοΰ Συντάγματος καί 
διά νόμων. Τί είναι 8μως έπιστολή ; Ταύτην από φιλολογικής άπόψεως δυνάμεθα 
νά τήν όρίσωμεν ώς έγγραφον έπικοινωνίαν τοΰ γράφοντος πρός τον παραλήπτην, 
έκφράζουσαν σκέψεις, άνακοινώσεις, ιδέας, στοχασμούς, πληροφορίας κ.λ. Είναι 
προϊόν τοΰ γραπτοΰ λόγου.

’Από κοινωνικής άπόψεως, είναι μεγίστη ή σημασία ταύτης ώς μέσου έξαπλώ- 
σεως ιδεών, άναπτύξεως εμπορικών σχέσεων καί κοινωνικών συναλλαγών, διαβι- 
βάσεως στοχασμών κ.λ., κατά συνέπειαν δέ ύποβοηθεϊ είς τήν άνύψωσιν τοΰ μορ
φωτικού έπιπέδου καί τής οικονομικής καί πολιτιστικής άναπτύξεως μιάς χώρας. 
'Ως παράδειγμα δυνάμεθα νά άναφέρωμεν τήν άναλογίαν τών έπιστολών τών άντι- 
στοιχουσών κατά κάτοικον είς τάς διαφόρους χώρας κατά τό έτος 1956 : Είς τάς 
Η.Π.Α. 176, είς τό Βέλγιον 51, είς τήν Δανίαν 75, είς τήν Σουηδίαν 74, είς τήν Ε λ 
βετίαν 106 καί είς τήν Ελλάδα μόνον 9. Έ κ τής άνωτέρω παρατιθεμένης στατιστι
κής τεκμαίρεται 8τι όσον προηγμένη πολιτιστικώς καί οίκονομικώς είναι μία χώρα, 
τόσον μεγαλυτέραν κίνησιν έχει είς τάς ταχυδρομικάς άνταποκρίσεις. Δηλαδή κα
ταφαίνεται δτι ή πληθύς τής αλληλογραφίας είς έκάστην χώραν είναι συνυφασμέ- 
νη μέ τό ύψος τής υλικής στάθμης τής ζωής τών κατοίκων.

'Η μεταφορά τών έπιστολών είναι μονοπώλιον τοΰ κράτους. Τό αποκλειστι
κόν αύτό δικαίωμα τοΰ κράτους, τής μεταφοράς τών έπιστολών τών περιεχουσών 
προσωπικήν άλληλογραφίαν, γεννά ύποχρέωσιν είς αύτό περί τής άσφαλοΰς διαχει- 
ρίσεώς των. ’Επιβάλλεται δέ ή μονοπωλιακή άνάληψις τής μεταφοράς τών έπιστο
λών ύπό τοΰ κράτους διά τούς έξής κυρίως λόγους : 1) Ή  ύπό τών ιδιωτικών έπι- 
χειρήσεων άνάληψις τής μεταφοράς τών έπιστολών θά εΐχεν ώς κριτήριον τό κέρδος 
καί συνεπώς θά άνεπτύσσετο ή δραστηριότης μόνον έκεϊ δπου τό κέρδος θά ήτο έφι- 
κτόν, ένώ ή ύπό τοΰ κράτους μονοπωλιακή έκμετάλλευσις τής ταχυδρομικής ύπη- 
ρεσίας, έκτείνεται καί είς τά πλέον άγονα καί άραιοκατωκημένα τμήματα τής ’Επι
κράτειας, δπου πολλάκις δέν καλύπτονται τά έξοδα καί 2) 'Η έμπιστοσύνη τών πε
λατών πρός τό ταχυδρομεΐον έδραιοΰται περισσότερον, έφ’ δσον ή έκμετάλλευσις 
τής ταχυδρομικής ύπηρεσίας γίνεται ύπό τοΰ κράτους. Έ ξ έτέρου ή ταχυδρομική 
ύπηρεσία, ώς διεθνής τοιαύτη, μόνον ύπό τό κΰρος τοΰ κράτους δύναται εύχερώς νά 
συνάπτη συμφωνίας καί συμβάσεις μετά τών άλλων χωρών.

Ή  βασικωτέρα αρχή ήτις ένδιαφέρει τόσον τήν ταχυδρομικήν ύπηρεσίαν, ώς
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κοινωφελή έπιχείρησιν, όσον καί τό κοινόν, είναι τό απόρρητον των έπιστολών, τό 
όποιον καθιεροϋται παρ’ ήμΐν εις τό άρθρον 20 τοϋ Συντάγματος ώς «απολύτως» 
άπαραβίαστον. Έ κ παραλλήλου, ό Ποινικός Κώδιξ προβλέπει διαφόρους ποινικάς 
κυρώσεις εναντίον των παραβατών τής παραβιάσεως τοϋ άπορρήτου. 'Ως άπόρρη-· 
τον των έπιστολών θεωρείται ή ΰπό τοϋ Συντάγματος καθιερωμένη προστασία τής 
επιστολής, τής οποίας τό περιεχόμενον ούδεμία αρχή δύναται να παραβιάση, έφ’ 
όσον εύρίσκεται αυτή εις χεΐρας τής ταχυδρομικής υπηρεσίας.

'Ως άνωτέρω έλέχθη, τό άπόρρητον τών έπιστολών δέν έπροστατεύετο άφ’ ής 
ώργανώθησαν τά ταχυδρομεία. Χαρακτηριστικόν είναι οτι ό Λουδοβίκος ΙΕ', διά 
τής παραβιάσεως τών έπιστολών καί άναγνώσεως τών οικογενειακών μυστικών τών 
υπηκόων του, διεσκέδαζε την ανίαν του. Ούτως οί άποστολεΐς, κατά καιρούς, έπε- 
νόουν διαφόρους μεθόδους καί τεχνάσματα προς προστασίαν τούτου. Ό  Θουκυδί
δης, ό Ξενοφών καί ό Πλούταρχος άναφέρουν πλείστας όσας περιπτώσεις, όπως π.χ. 
την άπόκρυψιν έπιστολών έντός υποδημάτων, εις την σαγήν ίππων, έντός τροφίμων 
κ.λ. Άναφέρομεν χαρακτηριστικώς την περίπτωσιν καθ’ ήν μετεφέρθη ΰπό τίνος 
εις ’Έφεσον έπιστολή συντεταγμένη έπί φύλλων, άτινα έν συνεχεία έτέθησαν ώς έπί- 
δεσμοι τραύματος κνήμης τοϋ μεταφέροντος ταχυδρόμου. Ωσαύτως δ 'Ηρόδοτος 
άναφέρει ότι ό "Αρπαγος ειδοποίησε τον Κΰρον περί τών σχεδίων τοϋ Άστυάγους 
δι’ έπιστολής έγκλεισθείσης είς τό σώμα λαγωοϋ, τοϋ οποίου έπανέρραψε τό δέρμα.

Προσπάθεια προς προστασίαν τοϋ άπορρήτου έγένετο τό πρώτον είς την Γαλ
λίαν τώ 1780, ότε διά διατάγματος τοϋ βασιλέως διετάχθησαν οί ταχυδρομικοί υ
πάλληλοι νά κλείσουν τούς οφθαλμούς προ τής άλληλογραφίας τών πολιτών. Κυρίως 
όμως ή προσπάθεια αύτη έλαβε σάρκα καί οστά κατά την μετ’ ολίγον έκραγεΐσαν 
γαλλικήν έπανάστασιν ( 1789 ), ήτις, μεταξύ τών άλλων άτομικών δικαιωμάτων, 
έθέσπισε καί τό άπόρρητον τών έπιστολών. Είς τήν ήμετέραν ταχυδρομικήν υπηρε
σίαν, τό άπόρρητον τών έπιστολών έθεσπίσθη τό πρώτον ύπό τοϋ Συντάγματος τοϋ 
1844 είς τό άρθρον 14, τό όποιον λέγει ότι «τό άπόρρητον τών έπιοτολών είναι άπα
ραβίαστον». Είς τήν άναθεώρησιν τοϋ Συντάγματος τοϋ 1864 προσετέθη ή λέξις «ά- 
πολύτως» άπαραβίαστον, όπερ άναφέρεται καί είς τό ίσχύον τοϋ 1952.

Είς τό Σύνταγμα ούδεμία περιέχεται έξαίρεσις, άρα δέν έπιτρέπεται άποσφρά- 
γισις έπιστολής είς τό ταχυδρομεΐον ή αλλαχού προς τό συμφέρον τής Δικαιοσύνης, 
διά παραβάσεις τοϋ Ποινικού Κώδικος. Έ πί τούτου άνεπτύχθησαν διάφοροι γνώ- 
μαι έξ ών, άλλαι μέν δέχονται τήν ύπό τών άνακριτικών ’Αρχών κατάσχεσιν τών έ
πιστολών τών μεταφερομένων δι’ άλλων, πλήν τοϋ ταχυδρομείου, μέσων, άλλαι δέ 
ύποστηρίζουν ότι είς ούδεμίαν περίπτωσιν έπιτρέπεται ύπό τής δικαστικής καί α
στυνομικής ’Αρχής ή άποσφράγισις έπιστολής, εί μή, άφ’ ής στιγμής άποσφραγι- 
σθή αυτή παρά τοϋ παραλήπτου καί λάβη ούτος γνώσιν τοϋ περιεχομένου. ’Επίσης 
θέμα γεννάται, έάν ή ταχυδρομική ύπηρεσία ύποχρεοΰται νά παραδώση έπιστολάς 
κατόπιν παραγγελίας δικαστικής ή άστυνομικής ’Αρχής, ήτις έκτελεΐ προανακριτι- 
κόν έργον. 'Η άποψις ή οποία ύπεστηρίχθη ήτο, ότι αί Άρχαί αύται δέν έχουν τό δι
καίωμα κατασχέσεως έπιστολής εύρισκομένης είς χεΐρας τής ταχυδρομικής ύπη- 
ρεσίας. Είς περίπτωσιν καθ’ ήν αί έν λόγω Άρχαί θελήσουν νά έκδηλώσουν τοιοΰτον 
δικαίωμα, ή ταχυδρομική ύπηρεσία δέν πρέπει νά φέρη ένεργητικήν, άλλά παθη
τικήν άντίστασιν. Δέν δικαιούται δηλαδή ή ταχυδρομική ύπηρεσία νά μή παραδώση 
ζητηθεΐσαν τυχόν ύπό άστυνομικών ή δικαστικών ’Αρχών έπιστολήν, άλλά θά πρέπει 
νά άφίση ταύτας νά έκτελέσουν τό καθήκον των. Πρό τινων έτών τό ΝομικόνΣυμ- 
βούλιον τού Κράτους άπεφάνθη οτι αί ένέργειαι τών δικαστικών καί άστυνομικών 
’Αρχών δέν πρέπει νά άπασχολοΰν τήν ταχυδρομικήν ύπηρεσίαν, δεδομένου ότι αύ- 
ται ύπέχουν τήν εύθύνην τών πράξεών των. Προκειμένου όμως νά κατασχεθή μία 
έπιστολή, πρέπει νά άξιώση ή ταχυδρομική ύπηρεσία παρά τών κατασχουσών Άρ-
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Δ Ε Κ Α Π Ε Ν Θ Η Μ Ε Ρ Ο
Τ Ρ Ο Χ Α Ι Α Σ

'Τπό του κ. Ν . A  .

Η ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ δυστυχημάτων γιά δλη την Ελλάδα πού δόθηκε στη δη- 
σιόμοτητα άπό τό 'Τπουργεϊο Συγκοινωνιών παρουσιάζει άρκετές εκπλήξεις.

Κατά το τρίμηνο ’Απριλίου - ’Ιουνίου 1964 κάθε μέρα σκοτώνονταν 2 άτο
μα καί τραυματίζονταν 345.

Σέ συνολικούς άριθμούς τα θύματα των οδικών συγκοινωνιών έφθασαν τούς 
163 νεκρούς καί 3.111 τραυματίες.

Άπό το σύνολο τών 3.428 δυστυχημάτων, για τά 2.568, δηλαδή το 72%, εύ- 
θύνονται οί οδηγοί καί για τά 756, δηλαδή τό 21%, εύθύνονται οί πεζοί. Τά υπόλοι
πα 104, δηλαδή ποσοστόν 0,7%, προεκλήθησαν άπό ελαττώματα καί βλάβες τών 
οχημάτων.

Σέ 1.363 περιπτώσεις τά δυστυχήματα οφείλονται σέ σύγκρουσι οχημάτων 
μέ πεζούς. Σέ 1.296 περιπτώσεις τά δυστυχήματα οφείλονται σέ οχήματα πού βρί
σκονταν σέ πορεία. Σέ 200 περιπτώσεις τά δυστυχήματα οφείλονται σέ σύγκρουσι 
κινουμένου οχήματος καί σταθμεύοντος (παρκαρισμένου). Σέ 128 περιπτώσεις τό 
όχημα έξετράπη άπό τήν κανονική πορεία καί σέ 95 περιπτώσεις συνέπεια τής έκ
τροπης άπό τήν πορεία του οχήματος ήτο νά κατακρημνισθή αυτό. Τέλος, σέ 142 
περιπτώσεις τό όχημα άνετράπη στο δρόμο.

Σχετικά μέ τήν αιτία τών δυστυχημάτων ή στατιστική άναφέρει τά έξης : 
Στά 717 (ποσοστόν 20%) αιτία ήταν ή υπερβολή ταχύτης. Στά 470 (ποσοστόν 13%) 
αιτία ή μή τήρησις τών κανόνων προτεραιότητος, στά 317 (ποσοστόν 0,9% ) τό 
άντικανονικό προσπέρασμα, στο 30, τά οινοπνευματώδη ποτά, στά 13 ό ύπνος του 
όδηγοΰ καί στά 32 ή αιφνίδια άδιαθεσία τοϋ όδηγοΰ.

Καί κάτι τό τραγικό, άλλά καί δίκαιο. ’Από τά θύματα, οί 63 νεκροί, οί 273 
σοβαρώς τραυματισθέντες καί οί έλαφρώς, ήσαν οί οδηγοί τών οχημάτων. Οί υλι
κές ζημίες άπό τά ατυχήματα αύτά υπολογίζονται σέ 11.000.000 δραχμές.

χών, τήν σύνταξιν καί παράδοσιν εις αυτήν έκθέσεως κατασχέσεως, ούτως ώστε νά 
κατοχυροΰται ή εύθύνη της έναντι τών δικαιούχων.

Έκ τών άνωτέρω καταφαίνεται ή άνάγκη του άπολύτου σεβασμού τοϋ άπορ- 
ρήτου τών έπιστολών, τό όποιον, ώς έλέχθη, είναι έν έκ τών άτομικών δικαιωμάτων. 
Διά τής κατοχυρώσεως τών άτομικών δικαιωμάτων, έξασφαλίζεται ή έλευθερία τής 
σκέψεως, ήτις έχει ώς συνέπειαν τήν άνύψωσιν τού γενικωτέρου πολιτιστικού επι
πέδου ένός λαού καί τήν έπίτευξιν κατακτήσεων εις τον τομέα τής έπιστήμης καί 
τής τεχνικής. Τά δικαιώματα όμως ταΰτα υποχωρούν, όταν έπιδιώκεται ή έξασφάλι- 
σις τής Δημοσίας Τάξεως καί ή άπρόσκοπτος λειτουργία τής Δικαιοσύνης. Ούτως 
ή παραβίασις τού άπορρήτου είναι συγχωρητέα, μόνον όταν αΰτη έπιβάλλεται έκ 
λόγων δημοσίου συμφέροντος.

.V. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
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Πρέπει νά σημειωθή ότι άπό τδ 1954 πού άρχισε καί μέχρι το 1957 οπότε 
έγινε ή σηματοδότησις εις τήν Ελλάδα, (3.860 πινακίδες κινδύνου, 9.300 κολωνά- 
κια μέ άνταυγαστήρες, λωρίδες διαχωρίσεως σέ δλους τούς δρόμους κλπ .) τά θα
νατηφόρα άτυχήματα ελαττώθηκαν στο 50%. Πάντως παραμένει πάντοτε φλέγον 
τύ πρόβλημα της κυκλοφορίας καί θά πρέπει δλοι νά άναγάγωμε σέ δόγμα τη συμ- 
μόρφωσί μας προς τούς κανόνες τής κυκλοφορίας οχημάτων καί πεζών.

*  ΣΤΟ ΝΑΤΠΛΙΟ άπό σύγκρουσι τρικύκλου μέ δίκυκλο έτραυματίσθηκαν 
σοβαρώς 3 νεαροί.

*  'Ο Σ.Δ., άλλος μοτοποδηλάτης, έπέμενε νά περάση Γάπό ισόπεδη σιδηροδρο
μική διάβασι στο Λαπίθι, καίτοι υπήρχαν οί άλυσίδες, μέ άποτέλεσμα νά πέση έπά- 
νω στην άμαξοστοιχία καί νά συντρίβουν κυριολεκτικά αυτός καί τό μοτοποδήλα
τό του. Χ

*  Στο Ψυχικό ένας άλλος μοτοποδηλάτης, ό Γ. Χαϊκάρης έτών 23, συνεκρού- 
σθη μέ τό ύπ’ άριθμ. 44.262 Ι.Χ. πού τον πέταξε στο άριστερό τοϋ δρόμου, δπου 
πλέον τον παρέσυρε τό ύπ’ άριθμ. 6.065 Ι.Χ. αυτοκίνητο πού κατέβαινε κανονικά. Ό  
'Ο μοτοποδηλάτης μετεφέρθη στο νοσοκομείο σέ κακή κατάστασι.

*  Στή Δράμα (140 χιλιόμετρο), άνετράπη τό φορτοταξί του Γ. Μαργιορίδη καί 
πήρε φωτιά. 'Ο Μαργιορίδης κατώρθωσε νά βγή σέ κακή κατάστασι, άλλά ή γυ
ναίκα του καί τό δωδεκάχρονο κοριτσάκι του βρήκαν φρικτό θάνατο στις φλόγες, 
χωρίς ό σύζυγος καί πατέρας νά μπορέση νά τίς βοηθήση. Αιτία ή κακή όδήγησις 
καί ή παράλειψις νά ύπάρχη στο αύτοκίνητο πρόχειρος πυροσβεστήρας.

*  Άπό σύγκρουσι δύο λεωφορείων στήν όδό Βασιλέως Γεωργίου στον Πει
ραιά έτραυματίσθησαν 20 άτομα.

*  'Η οινοποσία καί τό γλέντι μέ γυναίκες συνετέλεσε νά ξεφύγη άπό τήν κανο
νική πορεία της μιά «σεβρολέτ» ξένης άποστολής στήν όδό Φαλήρου (Ουλεν καί νά 
πέση πάνω στον ήλεκτρικό στύλο πού τον έσπασε. Άποτέλεσμα νά τσακισθοϋν κυ
ριολεκτικά 6 ’Αμερικανοί σμηνίτες καί δύο Έλληνίδες. Τό αύτοκίνητο έμεινε στή 
μέση τοϋ δρόμου γεμάτο αίματα καί σπασμένα τζάμια.

*  Φθάνοντας τό λεωφορείο στις σιδηροδρομικές γραμμές τής ίσοπέδου διαβά- 
σεως, οί έπιβάτες του έβαλαν ξαφνικά τίς φωνές. 'Η ώτομοτρίς έτρεχε μέ μεγάλη 
ταχύτητα καί ή σύγκρουσις πού άκολούθησε ήταν σφοδροτάτη. Τό λεωφορείο πα
ρασύρθηκε 135 μέτρα καί άπό τά συντρίμματά του άνασύρθηκαν 13 τραυματίες, άπό 
τούς οποίους ό Γεώργιος Δρίτσας, οδηγός τοϋ λεωφορείου, πέθανε σέ λίγη ώρα. Τό 
τραγικό αύτό δυστύχημα έγινε κοντά στο Βέλο τής Κορινθίας. Ή  υπάλληλος τοϋ 
έκεϊ φυλακίου είχε τοποθετήσει μόνο τή μιά άλυσίδα τής διαβάσεως. Μετά τό δυ
στύχημα συνελήφθη ως υπεύθυνος. Οί έπιβάτες τής αύτοκινηταμάξης μεταφέρθη
καν υστέρα άπό τρεις ώρες σέ άλλη άμαξοστοιχία.

*  Τό ύπ’άριθμ. 74.748 φορτηγό μέ οδηγό τον Α.Ν. Σωτηρόπουλο, έτών 40, καί 
φορτωμένο τσιμέντο, έπέπεσε, κοντά στο 49 χιλιόμετρο τής έθνικής όδοΰ (Κακή 
Σκάλα), έπί συγκροτήματος κομπρεσέρ πού τροφοδοτούσε μέ άέρα γεωτρύπανα. Τό 
φορτηγό παρεξέκλινε τής πορείας του καί κατευθυνόταν προς τή χαράδρα. Ό  οδη
γός, άνοίγοντας τήν πόρτα πήδησε, τό δέ αύτοκίνητο κατέπεσε άπό ΰψος 50 μέτρα 
στήν διερχομένη κάτω άπό τό δρόμο σιδηροδρομική γραμμή. 'Ύστερα άπό πέντε 
λεπτά φάνηκε στή στροφή ή αυτοκινητάμαξα τής γραμμής Καλαμάτας, ή οποία πα
ρέσυρε τά συντρίμματα τοϋ φορτηγού καί τά διέλυσε. Θύματα εύτυχώς δέν υπήρξαν.

Ν. Α.



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑΙΣΧΟΛΑI

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΝΕΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
Τήν 30/11/1964, εις τό Παράρτημα τής Σχολής Άστυ-> 

λάκων Ν. Φιλαδέλφειας, έγένετο ή ορκωμοσία των νέων ’Αστυφυ
λάκων τοΰ 214ου ’Εκπαιδευτικού Τμήματος. Κατ’ αυτήν ώμί- 
λησεν ό Διοικητής των ’Αστυνομικών Σχολών, ’Αστυνομικός 
Διευθυντής Α' κ. Α. Μουρούσιας, εΐπών τα εξής :

«Νέοι ’Αστυφύλακες,
'Υπάρχουν φράσεις ωραίες πού συγκινοΰν βαθύτερα, δταν λέγωνται εις τον 

κατάλληλον χώρον καί είς τήν κατάλληλον στιγμήν. 'Ο χώρος αύτός εδώ, ό ιερός, 
ή Σχολή μας, ή οποία σάς έδίδαξε τά καθήκοντά σας καί τάς ύποχρεώσεις σας έναν
τι τής κοινωνίας καί τής Πολιτείας καί ή στιγμή ή ιερά τής ορκωμοσίας σας, τής 
ένορκου βεβαιώσεώς σας, δτι θά τηρήσετε τούς Νόμους, μέ καλούν διά νά έπισημά- 
νω τήν παρουσίαν σας είς τήν έκπλήρωσιν τής άποοτολής σας.

Οί παλαιότεροι συνάδελφοί σας είναι πάντοτε προσηλωμένοι εις τά εθνικά 
ιδεώδη, αί δέ πράξεις των καί ή έν γένει διαγωγή των διέπονται άπό πνεύμα πραγ
ματικής εθνικής έξάρσεως. Είς δλας τάς έκδηλώσεις των έχουν ως γνώμονα τό έ- 
θνικόν συμφέρον καί τό πνεύμα τών υψηλών ιδανικών, τό όποιον έχει δημιουργήσει 
ή ’Αστυνομία Πόλεων διά τών θυσιών της είς τήν προσφοράν έθνικών υπηρεσιών. 
Έβοήθησαν τήν ’Αστυνομίαν καί κατέλαβεν αΰτη σημαντικήν έν τή κοινωνία θέσιν, 
τόσον είς τον δύσκολον άγώνα κατά τών έχθρών τής κοινωνίας, δσον καί είς τήν έν 
γένει πραγμάτωσιν τού άστυνομικοΰ σκοπού, τήν προαγωγήν τής κοινής εύημερίας.

Μέ τοιαύτην κληρονομιάν καί παράδοσιν θυσίας, αίγλης καί μεγαλείου τών 
παλαιοτέρων συναδέλφων σας, καλεϊσθε σήμερον, εισερχόμενοι είς τήν άστυνομικήν 
οικογένειαν,'νά συνεχίσετε τήν κοπιώδη πορείαν είς τον άγώνα τής άρετής καί τού 
καθήκοντος. Δύο είναι οί τομείς είς τούς οποίους καλεϊσθε νά έπιδείξετε τάς άρε- 
τάς σας : .
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'Ο εις είναι ό τομεύς των σχέσεων μέ τούς εχθρούς της κοινωνίας, ό άλλος 
είναι ό τομεύς των σχέσεων μέ τούς πολίτας. Εις τον πρώτον τομέα τιμαται καί 
άμοίβεται ή γενναιότης καί το ψυχικόν σθένος. Εις τον δεύτερον τομέα, τιμαται καί 
άμοίβεται ό άνθρωπισμός, ή ύπερκομματική άντικειμενικότης καί ή μεγαλοφροσύνη.

Πρέπει έ'καστος έξ ύμών να άντιληφβή, δτι άπο σήμερον εκπροσωπεί την ’Α
στυνομίαν. Καί ’Αστυνομία δεν σημαίνει άπλή τυπική αστυνομική έπίβλεψις, άλλ’ 
έρευνα, έπιτήρησις, γνώσις, πληροφορίαι καί διαρκής παράστασις άνά μέσον τού 
λαοϋ. Προς τούτο ά π α ι τ ε ΐ τ α ι :  Προσήλωσις είς το καθήκον, αυστηρόν πνεύ
μα πειθαρχίας, ζήλος περί τήν υπηρεσίαν, υπερηφάνεια διά τήν άποστολήν τού έρ
γου, ευσυνειδησία, ειλικρίνεια, τιμιότης, δικαιοσύνη, σταθερότης έν ταΐς πράξεσι 
καί ταΐς ίδέαις, φιλαλήθεια, εύθύτης, ύψηλοφροσύνη, πρωτοβουλία καί άνάληψις 
ευθυνών.

Πρέπει νά άντιληφθήτε, δτι αί ένέργειαί σας, αί παραλείψεις σας καί ή συμπε
ριφορά σας άποτελοΰν το μέτρον κρίσεως τού θεσμού μας, δστις έρείδεται εις τήν 
άμέριστον έκτίμησιν, άγάπην καί έμπιστοσύνην τού κοινού. Ή  κρίσις τού πολίτου 
καί τής κοινωνίας γενικώτερον έπί πάσης καλής ή κακής πράξεώς σας, δεν άναφέ- 
ρεται είς το άτομόν σας, άλλα άντανακλά έφ’ ολοκλήρου τής ’Αστυνομίας.

Ποτέ δέν πρέπει νά λησμονήτε, δτι έχετε ταχθή διά τήν έξυπηρέτησιν τών 
συμφερόντων τής Πολιτείας καί τής κοινωνίας καί δτι αποστολή σας είναι ή έμπέ- 
δωσις τής Δημοσίας’Ασφαλείας καί Τάξεως, είναι ή έμπέδωσις καί διατήρησις αρ
μονικής καί πολιτισμένης συμβιώσεως. Μέγιστον μέρος διά τήν επιτυχίαν τού 
έργου σας, θά προσθέσουν οί εύγενεΐς τρόποι, ή καλή συμπεριφορά καί ή πάντοτε 
έκδηλος πρόθεσίς σας, δτι εις δλας τάς ένεργείας σας κινεΐσθε άπο αγνόν καί ειλι
κρινές ενδιαφέρον διά το γενικόν καλόν καί τό κοινόν συμφέρον. Διά τής συμπερι
φοράς σας, τής παραστάσεώς σας, τής άμεροληψίας σας καί τής προθυμίας σας, θά 
καλλιεργήσητε τήν εμπιστοσύνην καί τήν άγάπην τών πολιτών καί θά έξασφαλί- 
σητε τήν συμπαράστασίν των είς τό έργον σας καί τήν έξύψωσιν τού πολιτισμού 
τής Χώρας μας, τής όποιας άποτελεΐτε τήν πρώτην έκδήλωσιν.

Κατά τήν άσκησιν τών καθηκόντων σας νά εϊσθε σοβαροί. Ουτω θά έμπνέετε 
σεβασμόν καί έμπιστοσύνην είς τούς πολίτας καί θά έπισύρετε τήν έκτίμησιν αύτών, 
έξασφαλίζοντες τό κύρος τής κρατικής έξουσίας, τής όποιας παρίστασθε έκπρό- 
σωποι.

Είς τάς ύπηρεσιακάς σας σχέσεις νά εϊσθε άξιοπρεπεΐς καί θεμελιώδης άρ- 
χή διά τήν έξέλιξίν σας, πρέπει νά είναι αί γνώσεις σας, αί άρεταί σας, αί προσπά
θεια’. διά τήν έκπλήρωσιν τής άποστολής σας καί όχι τά πλάγια μέσα. Ό  χρησιμο- 
ποιών πλάγια μέσα υποβιβάζει τον έαυτόν του, προσπαθεί νά άδικήση τούς συνα
δέλφους του, άποδεικνύει έλλειψιν ήθους καί έμπιστοσύνης προς τήν Διοίκησιν, πα
ρακωλύει τό έργον τής Διοικήσεως καί βλάπτει γενικώτερον τήν κοινωνίαν καί τήν 
Πολιτείαν.

Ή  προσπάθεια νά έπιβληθή τις χωρίς άρετάς καί χωρίς έπαρκή έπαγγελμα- 
τικόν έφοδιασμόν δέν διαφέρει άπο τά άλλα είδη μεταχειρίσεως τού ψεύδους, έπί 
ζημία άλλων καί προς ιδίαν ωφέλειαν. Καί είναι ή άναξιοκτέρα πράξις διά τον άν
θρωπον νά έπιδιώκη μέ τήν έξαπάτησιν, δ, τι μπορεί νά έπιτύχη υπερήφανα μέ τάς 
άρετάς του καί τήν άξιοποίησιν τών προσόντων του.

Μάθετε λοιπόν νά άντλήτε τό κύρος σας άπο τήν ικανότητά σας καί τήν ά- 
ξίαν σας. Μάθετε νά εϊσθε άξιοπρεπεΐς καί δχι άναρριχώμενοι μέ ευτελείς μεθόδους. 
Έμπνευσθήτε μέ άτομικήν αξιοπρέπειαν καί έθνικήν υπερηφάνειαν καί μή λησμο
νήτε, δτι εϊσθε οί ύπερασπισταί μιας ιδέας, πλήρεις άγάπης διά τήν ’Αστυνομίαν, 
έμπλεοι στοργής διά τούς πολίτας, πλήρεις ένθουσιασμού διά τό ’Έθνος.

Ζητώ τό Έ  θ ν ο ς. Ζήτω ό Β α σ ι λ ε ύ ς » .
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Μ Η Ν Ο Σ  Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ  1964

A ) Κατά τον μήνα Νοέμβριον έ.έ. καί άπό 1—30 εις ’Αθήνας—Πειραιά—Πά
τρας καί Κέρκυραν :

1) Έξητάσθησαν άπό ιατρούς τής έκλογής των οίκοι 1.383 μέλη
2) » εις ιατρεία » 2.271 »
3) Παρεπέμφθησαν διά παρακλινικάς έξετάσεις ή

θεραπείας εις ΐδιώτας ιατρούς ή ιδιωτικά έργαστήρια..............  917 »
4) 'Τπεβλήθησαν εις όδοντιατρικάς θεραπείας έν Πά-

τραις καί Κερκύρα............................................................................. 33 »
5) Είσήχθησαν εις νοσοκομεία καί κλινικάς τής έκ

λογής των ^..........................................................................  182 »
6) Έγεννήθησαν εις μαιευτήρια.....................................  18 νέα »
7) Παθολογικαί καί παρακλινικαί έξετάσεις πραγ- 

ματοποιηθεΐσαι εις τά ιατρεία καί έργαστήρια του Νοσοκο
μείου ’Αστυνομίας Πόλεων καί Κλάδου 'Υγείας ’Αθηνών—
Πειραιώς............................................................................................. 3.923 »

8) Έχορηγήθησαν ορθοπεδικά είδη άξίας 4.220 δραχ
μών εις   17 »

’Ήτοι το Ταμεΐον περιέθαλψεν έν συνόλω .....................  8.744
9) Έξετελέσθησαν είς φαρμακεία τής έκλογής των 

6086 συνταγαί.
’Από οικονομικής πλευράς ό μην ’Οκτώβριος 1964 ε- 

χει ώς έξής :
’Έ σ ο δ α  τ α κ τ ι κ ά  δραχμαί 438.570,50

» έκ συμμετοχής Δημοσίου » 773.767 —

Σ ύ ν ο λ ο ν  ’Ε σ ό δ ω ν
Έ ξ ο δ α
Π λ ε ό ν α σ μ α

1.212.337,50
1.165.147,35

47.190,15

»

Β ) Κατωτέρω κοινοποιοΰμεν ύμΐν προς γνώσιν : α) την ύπ’ άριθμ. 52/1964 
γνωμοδότησιν τού κ. Νομικού Συμβούλου τού 'Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως καί 
β) την ύπ’ άριθμ. 7074 Φ 1 /I άπο 23—11—64 ήμετέραν έγκύκλιον διαταγήν :

α) «Εις άπάντησιν τού διά τού ύπ’ άριθ. 12420/295/5 άπό 4—11—64 ύμετέρου 
εγγράφου τεθέντος έρωτήματος, έ'χομεν τήν τιμήν νά γνωρίσωμεν τά έξής :

Διά τού άρθρου 3 τού Ν.Δ. 4019/1959 συνέστη παρά τώ Έπικουρικώ Τα- 
μείω 'Υπαλλήλων ’Αστυνομίας Πόλεων αυτοτελής Κλάδος 'Υγείας, είς δν υπά
γονται οί αστυνομικοί καί διοικητικοί υπάλληλοι τής ’Αστυνομίας Πόλεων έν ένερ- 
γεία καί συνταξιούχοι, οΐ τελευταίοι προαιρετικώς διά τά μέλη τής οικογένειας των, 
ώς ταΰτα καθωρίσθησαν έν τώ άρθρ. 4 τού αυτού νόμου, διά δέ τού άρθρου 5 τού 
ίδιου νόμου καθωρίσθη ή παροχή τού Κλάδου 'Υγείας, συνισταμένη είς τήν έκ τών 
πόρων καταβολήν παρά τού Ε.Τ.Υ.Α.Π. ποσού συμμετοχής είς τήν παρεχομένην 
ύπό τού Δημοσίου διά τά μέλη τής οικογένειας τών ήσφαλισμένων νοσοκομειακήν καί 
ιατροφαρμακευτικήν περίθαλψιν, ένώ έξ άλλου διά τού άρθρου 7 τού είρημένου νό
μου ώρίσθη δτι οί πόροι τού Κλάδου 'Υγείας, διά τήν άντιμετώπισιν τών δαπανών
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αύτοϋ είναι ή έπί των άποδοχών ή της συντάξεως των ήσφαλισμένων έπιβαλλομέ- 
νη κράτησις κατά τάς έξης διακρίσεις : Οί βαρυνόμενοι μέ τήν συντήρησιν μέλους 
οικογένειας ύποχρεοϋνται εις εισφοράν 2%, οί δέ άνευ τοιαύτης έπιβαρύνσεως είς 1%.

Έ κ τοΰ συνδυασμοΰ των διατάξεων τούτων σαφώς εξάγεται 8τι εις τήν εισ
φοράν των 2% ύπόκεινται καί οί ήσφαλισμένοι τοΰ Κλάδου 'Υγείας, τά μέλη της 
οικογένειας των οποίων είναι παραλλήλως ήσφαλισμένα καί είς έτέρους άσφαλιστι- 
κούς οργανισμούς, διότι ή εισφορά αύτη έθεσπίσθη διά τήν άντιμετώπισιν μόνον των 
δαπανών τοΰ άσφαλιστικοΰ τούτου κλάδου έπί της παρ’ αύτοΰ συμμετοχής καθ’ ώρι- 
σμένον ποσόν είς τήν ύπό τοΰ Δημοσίου παρεχομένην νοσοκομειακήν καί ιατροφαρ
μακευτικήν περίθαλψιν διά τά μέλη τής οικογένειας τών ήσφαλισμένων, άσχέτως 
άν ταϋτα είναι ήσφαλισμένα καί είς έτέρους οργανισμούς διά τον αύτόν ή άλλον άσφα- 
λιστικόν κίνδυνον, πλέον, δτι θεσπίσασα ή ώς άνω διάταξις τήν εισφοράν τών 2% 
προς τόν διαληφθέντα σκοπόν άδιακρίτως, δέν επιδέχεται αΰτη διακρίσεις».

Ε. ΣΑΜΑΛΕΑΣ

β) «Έ ν συνεχεία προς τήν ύπ’ άριθ. 4514Φ 1 /I /2—6—61 διαταγήν ήμών, ύπο- 
μιμνήσκομεν ύμΐν καί αύθις οτι, τινές έκ τών έν ένεργεία υπαλλήλων, μετόχων τοΰ 
Κλάδου 'Υγείας, παρέλειψαν άμα τή συστάσει τοΰ Κλάδου, νά δηλώσωσι τούς γο
νείς καί άγάμους άδελφάς αυτών καί ούτως ένεργεϊται υπέρ τοΰ Κλάδου κράτησις 
μόνον 1% έπί τών άποδοχών των.

’Ήδη, πολλοί έκ τών άνηκόντων είς τήν κατηγορίαν ταύτην υπάλληλοι, έ- 
πειδή παρίσταται άνάγκη νοσοκομειακής ή ιατροφαρμακευτικής περιθάλψεως με
λών οικογένειας των, προσέρχονται καί δηλοϋσι τήν ΰπαρξιν τών μελών τούτων 
καί άξιοϋσι συγχρόνως άμεσον περίθαλψιν αύτών, δυστροποϋσιν δμως διά τήν κα
ταβολήν άναδρομικής καί συμπληρωματικής εισφοράς έξ 1%, έπί τών άποδοχών 
των, άπό τής δημοσιεύσεως καί ισχύος τοΰ συστατικού τοΰ Κλάδου 'Υγείας Ν.Δ/τος 
4019/59, δεδομένου δτι, συμφώνως προς τό άρθρ. 3 παράγρ. 1 τοΰ ρηθέντος Ν.Δ., 
ή άσφάλισις τών μελών τής οικογένειας τών έν ένεργεία άστυνομικών καί διοικητι
κών υπαλλήλων είναι υποχρεωτική.

Διά τοΰτο, οί κ.κ. Διοικηταί Τμημάτων καί 'Υπηρεσιών, έντέλλονται δπως 
άνακοινώσωσιν είς άπαντας τούς ύπ’ αύτών υπαλλήλους, ιδία δέ νά έφιστώσι τήν 
προσοχήν είς τούς έκάστοτε νεοεξερχομένους έκ τών Σχολών, δτι, έφ’ δσον έ'χουσι 
μέλη τής οικογένειας των, ύποχρεοϋνται νά δηλώσωσι ταΰτα είς τόν Κλάδον 'Υ 
γείας διά τήν έκδοσιν τών βιβλιαρίων νοσηλείας άφ’ ένός καί καταβάλωσιν άναδρο- 
μικήν συμπληρωματικήν εισφοράν έξ 1 % έπί πλέον έντόκως άφ’ έτέρου, ήτοι άπό 
1—11—1959 διά τούς προ τής ημερομηνίας ταύτης έξελθόντας τής ’Αστυνομικής 
Σχολής ή άπό τής έξόδου των έκ τής Σχολής διά τούς μετά τήν ήμερομηνίαν ταύ
την υπαλλήλους.

’Επειδή ή τοιαύτη παράλειψις δημιουργεί μεγίστην υπηρεσιακήν άνωμαλίαν 
καί έν πολλοϊς άσκοπον άπασχόλησιν τών 'Υπηρεσιών τών Διαχειρίσεων Χρηματι
κού τών ’Αστυνομικών Δ/νσεων καί Κλάδου 'Υγείας, θά χαρακτηρίζηται τοΰ λοι- 
ποΰ ώς πειθαρχικόν παράπτωμα καί θά έλέγχωνται τόσον οί παραλείποντες νά δη
λώσωσι τά μέλη τής οικογένειας των, δσον καί οί άμελοΰντες άμεσοι Προϊστάμε
νοι τούτων, δπως έφιστώσι τήν προσοχήν τών ένδιαφερομένων έπί τοΰ αντικειμέ
νου τούτου, καθ’ δσον τινές έκ τών υπαλλήλων, προβάλλουσι τόν ισχυρισμόν, δτι 
ούδέποτε έ'λαβον γνώσιν τής ύποχρεώσεώς των ταύτης ύπό τών Προϊσταμένων των».

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ
Ώ ς Πρόεδρος τοΰ  Κ λάδου 'Υ γ ε ία ς  
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ



(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

Μ Ε Ρ Ο Σ  Π Ρ Ω Τ Ο Ν  
Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ Ν  Β'

Τοπωνυμικά των όδών Αθηνών κατ’ αλφαβητικήν σειράν.

Μ ανω λιάσας.
Πάροδος της όδοΰ Διοχάρους 37, όπισθεν τοϋ νοσοκομείου «Συγγροΰ».
Ή  Μανωλιάσα, χωριό της ’Ηπείρου στήν επαρχία Δωδώνης μέ 450 περίπου 

κατοίκους, είναι γνωστό, γιατί στά ύψώματά του, κατά τον Α' βαλκανικό πόλεμο, 
(1 Δεκεμβρίου 1912 — 21 Φεβρουάριου 1913), διεξήχθησαν σκληρότατες μάχες 
μεταξύ Ελλήνων καί Τούρκων, οί όποιες είχον ώς άποτέλεσμα την πτώσι των Ίωαν- 
νίνων.

Μάουρερ Γεωργίου.
Πάροδος της όδοΰ Σαρκουδίνου, κοντά στήν ’Αρμενική Ευαγγελική ’Εκκλησία 

τοϋ «Δουργουτίου».
Ό  Γεώργιος Μάουρερ (1790- 1872), Γερμανός νομοθέτης καί ’Ακαδημαϊ

κός, κατά τήν έκλογή τοϋ Όθωνος διωρίσθη μέλος τής Άντιβασιλείας καί κατά τό 
διάστημα της παραμονής του στήν Ελλάδα (1833-1834) παρεσκεύασε τον Ποινι
κό Νόμο, τήν Ποινική Δικονομία, τον ’Οργανισμό των Δικαστηρίων καί τήν Πολι
τική Δικονομία, διαφωνήσας όμως μέ τον ’Άρμανσμπεργκ, πρόεδρον τής Άντιβασι- 
λείας, άνεκλήθη στή Βαυαρία, όπου καί άνέλαβε τήν προηγουμένη του θέσι, ώς Συμ
βούλου τής βαυαρικής ’Επικράτειας. Ό  Μάουρερ, πλήν τοϋ τριτόμου έργου του 
περί των εθίμων τοϋ έλληνικοΰ λαοϋ, πού έξεδόθη τό 1835 καί μετεφράθη στήν ελ
ληνική άπό τούς Χρ. Πράτσικακαί Εύστ. Καρασιάδη καί έξεδόθη τό 1943, έδημο- 
σίευσε καί δωδεκάτομο έργο, περί τής όργανώσεως των κοινοτήτων. Ό  Πράτσι- 
κας χαρακτηρίζει τον Μάουρερ ώς τον ’Ιουστινιανόν τής νεωτέρας Ελλάδος.

Μαραθωνομάχων.
Πάροδος τής όδοΰ Παλαμηδίου 74, κοντά στον «"Αγιο Γεώργιο» τής « ’Ακα

δημίας Πλάτωνος».
Έλαβε τήν σημασία αυτή, προς τιμήν των πολεμιστών πού μετέσχον τής κατά 

των Περσών έν Μαραθώνι μάχης. Σήμερα τήν ίδια συνωνυμία άποδίδουμε καί στούς 
πολεμιστάς πού δύνανται νά παραβληθούν προς τούς άρχαίους συναδέλφους των.
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Μαραθώνος.
Πάροδος της όδοΰ ’Αγησιλάου 58, κοντά στο Ι.Κ.Α. της όδοΰ Πειραιώς.
'Ο Μαραθών, παλαιότατος και μέγιστος δήμος τής ’Αττικής, μαζί μέ τούς γει

τονικούς δήμους Οίνόης, Προβαλίνθου και Τρικορύθου, συναπετέλει ιωνική τετρά- 
πολι, μία των 12 διοικητικών διαιρέσεων τής ’Αττικής, προ τοΰ Θησέως. 'Η πεδιάς 
τοΰ Μαραθώνος, κατέστη περιώνυμη για τύν έν αυτή φόνο τοΰ Μαραθωνίου ταύρου 
ύπό τοΰ Θησέως, περισσότερον όμως για τήν διεξαχθεΐσα έκεΐ περίφημη μάχη τοΰ 
490 π.Χ. Στή μάχη αύτή 10.000 ’Αθηναίοι, ύπό τον Μιλτιάδην, ως καί 1.000 πε
ρίπου Πλαταιεϊς, ένίκησαν καί κατεδίωξαν τον ύπο τον Δάτιν πολυαριθμότατο περ
σικό στρατό. Στον Μαραθώνα, ύπάρχει σήμερα ό επώνυμος τύμβος (χωματώδης 
λοφίσκος 9 μέτρων), όπου έτάφησαν ύπό τών ’Αθηναίων οί κατά την μάχη πε- 
σόντες συμπολίτες των. (Συνώνυμη οδός ύπάρχει σέ συνοικισμούς καί προάστια 
τών ’Αθηνών).

Μαρασλή Γρηγορίου.
Πάροδος τοΰ τέρματος τής όδοΰ Πατριάρχου ’Ιωακείμ, στή Μαράσλειο Παιδα

γωγική ’Ακαδημία.
'Ο Γρηγόριος Μαρασλής (1831-1907), εθνικός ευεργέτης άπό τήν ’Οδησσό, 

διετέλεσε δήμαρχος αυτής έπί 18 χρόνια. Κατά τό διάστημα αυτό ευεργέτησε ποικι- 
λοτρόπως τήν ’Οδησσό καί έπεξέτεινε τήν εύεργετική του δράσι στον άλύτρωτο ελλη
νισμό καί τήν Ελλάδα. Μέ δωρεές του άνηγέρθη τό φερώνυμο διδασκαλείο τών ’Α
θηνών (1905), συνεστήθη ή «Μαράσλειος βιβλιοθήκη», καί ίδρύθησαν εκπαιδευτήρια 
στήν Κωνσταντινούπολι κ.ά.

Μάργαρη Διονυσίου.
Πάροδος τής όδοΰ Γ. Βλάχου (Πραντούνα 72), στον συνοικισμό «Έλληνο- 

ρώσων».
'Ο Διονύσιος Μάργαρης (1859-1895), Έπτανήσιος ποιητής τής μετεπανα- 

στατικής έποχής, άνήκει στο κλίμα τής ποιητικής παραδόσεως τοΰ Σολωμοΰ, μέ 
λεπτούς τόνους αισθηματικής συγκινήσεως.

Μαργαρίτη Φιλίππου καί Γεωργίου.
Πάροδος τής όδοΰ Θεοφιλοπούλου 13, κοντά στον «"Αγιο Παντελεήμονα» 

Ίλισοΰ.
Ό  Φίλιππος Μαργαρίτης (1810-1892), ζωγράφος άπό τήν Σμύρνη, ιδρυ

τής τής Σχολής Καλών Τεχνών ’Αθηνών καί καθηγητής αύτής έπί 25ετία, καί 
ό άδελφός του Γεώργιος (1814— 1884), ζωγράφος, έκ τών πρώτων καθηγητών 
τής Σχολής Εύελπίδων, έκόσμησαν μέ τοιχογραφίες τά άνάκτορα Γεωργίου Α' 
(Παλαιά Άνάκτορα—Βουλή τών Ελλήνων).

Μαρίκας Κοτοπούλη. Βλέπε Κοτοπούλη Μαρίκας.
Μαριουπόλεως.
Πάροδος τοΰ τέρματος τής όδοΰ Χρυσουπόλεως, κοντά στο τέρμα τών λεω

φορείων «Πολύγωνον».
'Η Μαριούπολις, πόλις καί λιμήν τής ΝΑ Ουκρανίας στήν Άζοφική θάλασ

σα, άπό τό 1948 μετωνομάσθη σέ Ζντάνωφ. Στή θέσι της ύπήρχε στήν άρχαιότητα 
ή πόλις Άδαμάχα. Ή  Μαριούπολις ίδρύθη τό 1775 άπό ’Έλληνες άποίκους καί 
άνεπτύχθη σημαντικά μετά τό 1930. Σήμερα έχει περί τίς 285 χιλιάδες κατοίκους.

Μαρκάνδας.
Πάροδος τής όδοΰ Γάζης 13, σ ;ά «Κουπόνια».
'Η Μαρκάνδα, αρχαία πόλις τής Περσίας, κατεκτήθη άπό τόν Μ. ’Αλέξαν

δρο, κατά τό διάστημα τής θριαμβευτικής του πορείας στό εσωτερικό τής ’Ασίας.
(Συνεχίζεται)
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___________________________ 'Υπό τοϋ κ. Ν . A . ____________________________

*  ΑΠΕΚΤΗΣΕ καί ή Πάτρα τή συμμορία της άπό άνηλίκους κλέπτες, τούς 
18ετεΐς Α.Λ., Α.Β., Β.Κ. καί Η.Α., πού μέσα σέ μια νύχτα έκλεψαν 8 Ι.Χ. αυτοκί
νητα, μέ τά όποια έκαναν διάφορες διαδρομές καί κατόπιν τα έγκατέλειψαν στά χω
ράφια, άφοϋ προηγουμένως άφήρεσαν διάφορα έξαρτήματα. Κατά την σύλληψί τους 
ύπό τής ’Αστυνομίας ώμολόγησαν άκόμη δτι τό ίδιο βράδυ διέρρηξαν καί τρία κα
ταστήματα.

* ΚΑΙ ΑΛΛΗ συμμορία άπό άνηλίκους 12-15 ετών λεηλατούσε τις άνεγει- 
ρόμενες οικοδομές στον Πειραιά, άφαιρώντας μολυβδοσωλήνες άξίας 6.000 δραχ
μών. Συνελήφθησαν καί άπεστάλησαν στον εισαγγελέα άνηλίκων, μέ την διαφορά 
ότι έμηνύθησαν καί θά δικασθοΰν καί οί γονείς των, μέ την κατηγορία τής άνεπαρ- 
κοΰς έπιτηρήσεως τών παιδιών. Νά κάτι πού δέν πρέπει ποτέ νά παραλείπεται σέ 
παρόμοιες περιπτώσεις, γιατί οί γονείς, έχουν πραγματικά μεγάλη ευθύνη γιά τή 
διαγωγή καί τις πράξεις γενικώς τών άνηλίκων παιδιών. "Εχουν ύποχρέωσι νά τά 
παρακολουθούν καί νά τά προστατεύουν.

* ΚΑΙ ΑΛΛΟΣ άνήλικος τών Πατρών ό Ε.Λ. 18 ετών, άκολουθώντας τήν 
«ντόλτσε βίτα» είχε συλλάβει ένα πρωτότυπο σχέδιο γιά νά διασκεδάζη. Κάμνον- 
τας διαρρήξεις στήν Πάτρα, έπαιρνε άμέσως τό λεωφορείο, ύστερα άπό κάθε διάρ- 
ρηξι, καί έρχόταν στήν ’Αθήνα, δπου καί διασκέδαζε στά μπουζούκια καί σέ άλλα 
νυκτερινά κέντρα. Μέ τον τρόπο αυτό, δπως διαπιστώθηκε άπό τήν άνάκρισι δταν 
συνελήφθη, είχε διαπράξει δώδεκα κλοπές σέ σπίτια καί καταστήματα. Δυστυχώς 
δμως δλα τά ωραία πράγματα έχουν καί τό τέλος τους, πού είναι οδυνηρόν δταν ό- 
δηγή στή φυλακή.

* ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ δύο νεαροί, πλαισιωμένοι αύτή τή φορά μέ δυο νεαρές, έκλε
ψαν τό ύπ’ άριθμ. 109449 Ι.Χ. αύτοκίνητο καί άρχισαν νά πηγαίνουν στά νυκτερινά 
κέντρα καί νά διασκεδάζουν. Ή  "Αμεσος δμως Δράσις τούς άνέτρεψε τά σχέδιά 
τους, γιατί βλέποντάς τους Ιξω  άπό ένα κέντρο, τούς θεώρησε υπόπτους, έκανε έ
λεγχο καί διεπίστωσε τή κλοπή τού αύτοκινήτου, μολονότι ό ιδιοκτήτης τού Ι.Χ. 
δέν είχε άκόμη καταγγείλει τή κλοπή. "Ετσι οί νεαροί δράστες είχαν κι’ αύτοί γρή
γορα άδοξο τέλος στά σχέδιά τους. Συνελήφθησαν καί παρεπέμφθησαν στον ει
σαγγελέα.

* ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ολόκληρο βάρους 350 κιλών έκλεψαν άγνωστοι άπό 
γνωστή έταιρεία στήν Βοιωτία. Μέ χειραμάξιο τό μετέφεραν σέ άπόστασι 500 
μέτρων, τό άνοιξαν καί πήραν τις 160.000 δραχμές πού βρίσκονταν μέσα. Κι’ δ
μως κανένας άπολύτως δέν τούς άντελήφθη.

* ΑΠΕΙΡΑ καί άπίστευτα πολλές φορές είναι τά τεχνάσματα τών άπατεώ- 
νων πού κατορθώνουν νά έχουν θύματα πάντοτε δχι μόνον άφελεΐς, άλλά καί σοβα
ρούς ή καί μορφωμένους άνθρώπους, πού τούς δίνουν πίστι, χάρις στή σοβαροφά
νεια μέ τήν όποιαν έμφανίζονται. "Ετσι είναι άδύνατο νά δράση προληπτικά ή ’Α
στυνομία γιά νά προστατεύη τά θύματα. Τό μόνο πού μπορεί νά κάνη είναι νά δίνη 
συχνά συμβουλές στούς πολίτες νά δυσπιστοϋν, δσες φορές τούς ζητούνται χρήμα
τα χωρίς θετικές εγγυήσεις ή δταν τούς προσφέρωνται εκδουλεύσεις άπό πρόσωπα 
δήθεν ανιδιοτελή.

Αύτό τό δεκαπενθήμερο σημειώθηκαν οί ακόλουθες απάτες, πού έφθασαν μέχρι
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τήν ’Αστυνομία, γιατί άσφαλώς θά υπάρχουν καί πολλές άλλες τις όποιες τά θύμα
τά των διστάζουν ή ντρέπονται να καταγγείλουν :

α) "Ενας άγνωστος άπατεώνας είχε δυο πινακίδες φορτηγού αύτοκινήτου μέ 
τον άριθμό κυκλοφορίας Δ.Χ. 145581. Καί μέ αυτές τις πινακίδες, χωρίς καν να 
δείξη τό αυτοκίνητο, έ'πεισε τον Μ. Παπαδόπουλο να μεταβοϋν στον συμβολαιογρά
φο καί νά συντάξουν προσύμφωνο πωλήσεως τοϋ αύτοκινήτου άντί δρχ. 270.000, 
παίρνοντας ώς προκαταβολή 10.000 δραχμές. ’Εννοείται οτι μαζί μέ τό άνύπαρκτο 
αύτοκίνητο εξαφανίσθηκε καί ό άγνωστος άπατεώνας.

β) Ό  έμπορος Π. Παρασκευόπουλος δέχθηκε τήν έπίσκεψι ένός Π. Μανιοϋ 
ετών 52, πού παρουσιάσθηκε ώς έκπρόσωπος τής «'Ιματιοθήκης τοϋ Παιδιού» καί 
τοϋ πήρε επί πιστώσει εμπορεύματα άξίας 5.600 δρχ. 'Ο παθών μόνον όταν έφυ
γε ό... πελάτης σκέφθηκε νά τηλεφωνήση στο "Ιδρυμα καί νά πληροφορηθή κατά
πληκτος δτι δέν έργαζόταν κανένας έκεΐ μέ τό όνομα τοϋ πελάτου του. Πόσον δια
φορετικά θά ήσαν τά πράγματα άν ό έμπορός μας είχε γιά δόγμα τό «πώλησις τοϊς 
μετρητοϊς». Τότε άναμφισβήτητα δέν θά έπάθαινε καμμιά ζημιά.

γ ) Γνωστή είναι ή μέθοδος τής προσφοράς έξυπηρετήσεως σέ άτομα πού θέ
λουν νά μεταναστεύσουν. "Ενας τέτοιος άπατεώνας ό Α.Σ., συνελήφθη υστέρα άπό 
καταγγελίες ένδιαφερομένων, άπό τούς οποίους είχε άποσπάσει χρήματα.

δ) Μελετημένη καί καλά ώργανωμένη έπιχείρησις άπάτης ήταν καί έκείνη 
πού έξεδικάσθη στο Πλημμελειοδικείο μέ άποτέλεσμα νά καταδικασθή ό Ι.Δ. Ό  
σοβαροφανής αύτός κύριος ίδρυσε «γενικό πρακτορείο τύπου καί βιβλίων», ένοικία- 
σε ένα πολυτελές γραφείο καί δημοσίευσε στις άγγελίες των έφημερίδων ότι «ζητούν
ται άντιπρόσωποι καί είσπράκτορες». Διάβασε τήν εϊδησι ό καθηγητής τής φιλολο
γίας (άδιόριστος) X. καί πήγε στό γραφείο. 'Ο ιδρυτής τοϋ ζήτησε 8.000 δραχμές 
ώς έγγύησι, γιά νά τοϋ άναθέση τήν έργασία αυτή, ίσχυριζόμενος οτι ή έγγύησις δί
δεται γιατί θά είσπράττη καθημερινώς πολλά χρήματα. Δυστυχώς ή περίφημη έ- 
ταιρεία τοϋ Ι.Δ. δέν έξέδωσε παρά μόνο, σέ φύλλο πρώτο, τήν «άθλητική φλόγα», 
οπότε ό άτυχής καθηγητής, πού άντελήφθη πλέον ότι οί μόνες εισπράξεις τοϋ μεγα- 
λοτίτλου γενικού πρακτορείου ήσαν εκείνες πού κατεβλήθησαν άπό διάφορα θύμα
τα ώς εγγυήσεις προσλήψεώς των, ύπέβαλε μήνυσι στήν ’Αστυνομία, μέ άποτέλεσμα 
νά καταδικασθή τελικά ό μεγαλοσχήμων άπατεώνας. Συμπέρασμα άπό τήν τελευ
ταία περίπτωσι άπάτης είναι ότι θά πρέπει κάθε άνθρωπος πού προσφεύγει στή στή
λη τών άγγελιών, ζητώντας κάτι, νά προσέχη ιδιαίτερα γιά νά μή πέφτη θΰμα ό
πως ό καθηγητής πού άναφέραμε. Καλύτερα νά ζητάη αύτός έγγύησι καί όχι νά 
τοϋ ζητούν.

* ΜΕΤΑ τήν ούζοποσία, ήλθεν ή παρεξήγησις γιά τή νεαρή σερβιτόρα, άκο- 
λούθησε ή συμπλοκή μέ άποτέλεσμα νά γίνουν όλα γυαλιά-καρφιά μέσα στό μπάρ 
τής όδοΰ Δεληγιώργη καί νά πέση στήν άσφαλτο μέ οκτώ μαχαιριές ό Σ. Μαραγκιό
λης. Νεκρός μεταφέρθηκε στό νεκροτομείο. 'Ο δράστης, ένας νέος έργάτης μετανάστης 
στή Γερμανία, ό Α. Λουίζος, συνελήφθη τήν άλλη μέρα καί κλείσθηκε στή φυλακή.

* ΦΡΙΚΗ προκαλεΐ τό έγκλημα πού έγινε στό Άραιοχώρι τής Ναούσης, ένα
χωριό μέ 600 κατοίκους. Μιά γυναίκα, 50 χρονών, τήν ήμέρα πού γιόρταζε ό άν- 
δρας της, 63 χρονών, υστέρα άπό τό γλέντι τοϋ προσέφερε ένα γλυκό μέ παραθείο 
καί τον έδηλητηρίασε. "Υστερα έσυρε τό πτώμα στήν άποθήκη καί τό βράδυ, Ινώ 
τής φώτιζε μ’ ένα φανάρι ή άδελφή της, τό έτεμάχισε καί τυλίγοντας τά κομμάτια 
σέ λινάτσες τά έθαψε σέ διάφορα μέρη. 24 ώρες κράτησε ό τεμαχισμός. Τά πέντε 
παιδιά της δέν άντελήφθησαν τίποτα. Τό φρικιαστικό έγκλημα όμως σάλεψε τό 
μυαλό τής φόνισσας πού υστέρα άπό επτά ήμέρες πήρε παραθείο καί ξεψυχώντας 
κάλεσε τήν κόρη της, 16 χρονών, καί τής έξωμολογήθηκε τό έγκλημά της. "Ενα 
παρόμοιο έγκλημα διεπράχθη στήν ’Αθήνα πριν 30 περίπου χρόνια. Ν. Α.
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ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΟΛΤΣΕΙΣ-ΔΙΑΓΡΑΦΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
—Παρητήθη του ’Αστυνομικού Σώματος ό Άστυφύλαξ κ. Δημ. Γιδιάρης. 
—Άπελύθησαν τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος : 1) ό Άστυφύλαξ κ. Ευάγγελος 

Κάσσης, διά λόγους πειθαρχίας καί 2) οί ’Αστυφύλακες κ.κ. ’Αντώνιος Φλουτσά- 
κος καί Δημήτριος Καρατζάς, διά λόγους υγείας. 'Ωσαύτως άπελύθη ό μαθητευό- 
μενος Άστυφύλαξ κ. Σταμάτιος Μήλας, κριθείς άκατάλληλος πρύς μονιμοποίησιν.

—Διεγράφη του ’Αστυνομικού Σώματος, διά λόγους υγείας, ό Άστυφύλαξ 
κ. Κωνσταντίνος Πλακομούρης.

*^ $

ΑΝΑΚΛΗΣΙΣ ΑΠΟΛΤΣΕΩΣ
Κατόπιν άποφάσεως του Συμβουλίου ’Επικράτειας καί γνωμοδοτήσεως τοΰ 

παρά τώ 'Υπουργείο ’Εσωτερικών Νομικού Συμβούλου, άνεκλήθη ή άπό 23/3/63 
άπόφασις τού ’Αρχηγείου Αστυνομίας περί άπολύσεως διά λόγους υγείας τού Ά - 
στυφύλακος κ. Παναγιώτου Παπαγεωργίου.

Π Ε Ν Θ Η

Παναγιώτης Χριστοφιλέας
Τήν 3ην τρέχοντος μηνός, άπεβίωσεν εις νοσοκομεϊον των Μελισσίων, ό τ. 

Άνθυπαστυνόμος Παναγιώτης Χριστοφιλέας. 'Η κηδεία του έγένετο τήν έπομέ- 
νην έκ τού ιερού ναού τού Αγίου ’Αντωνίου Περιστεριού. Ταύτην παρηκολούθησαν

άστυνομικοί έν ένεργεία καί συντάξει καί άντιπροσω- 
πεία τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως ’Αθηνών, μέ έπι- 
κεφαλής τον Διοικητήν τοΰ ΙΖ' ’Αστυνομικού Τμήματος 
Αστυνόμον Β' κ. Μελέτιον Χατζόπουλον, δστις καί κα
τέθεσε στέφανον επί τής σοροΰ τοΰ έκλιπόντος.

Ό  Παναγιώτης Χριστοφιλέας, έγεννήθη εις τό Έξω- 
χώριον Καρδαμύλης Λακωνίας τώ 1909 καί I κατετάγη 
εις το Αστυνομικόν Σώμα τώ 1932. Τον ’Οκτώβριον 
τού 1944 προήχθη εις Άρχιφύλακα καί τον Σεπτέμβριον 
τοΰ 1960 εις Άνθυπαστυνόμον. Άπεχώρησε τής 'Υπη
ρεσίας τόν Δεκέμβριον τοΰ 1961, καταληφθείς υπό τοΰ 
ορίου ήλικίας. Κατά τό διάστημα τής άστυνομικής του 
υπηρεσίας, εΐργάσθη φιλοτίμως καί άόκνως καί έπεδεί- 

ξατο εξαιρετικήν δραστηριότητα.
Συλλυπούμεθα βαθύτατα τούς οικείους του καί εύχόμεθα εις αύτούς τήν έξ 

ούρανών παρηγοριάν, εις τόν άποθανόντα δέ συνάδελφον γαϊαν έλαφράν.
Αίωνία σου ή μνήμη αλησμόνητε Πανο.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ι Σ
Τά «Α στυνομικά Χρονικά» μέ τό άνά χεΐρας τεύχος κλεί

ουν τό 1964, ήτοι τό δωδέκατον έτος τής έκδόσεώς των. Τά 
24 έκδοθέντα τεύχη τού λήξαντος έτους μετά τοΰ λεπτομερούς 
ευρετηρίου δέον νά βιβλιοδετηθοΰν εις ένα τόμον, ό όποιος θά 
φέρη τόν τίτλον «ΤΟΜΟΣ ΙΒ, έτος 1964».
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τηγού κ . Γ . Ζορμπαλα ................................ βα έξωφ. τεύχους 259
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νιστοσυμμοριτισμοΰ............................ βα έξωφ. τεύχους 271

’Εγκύκλιος τού 'Υπουργού Δημοσίας Τάξεως κ . Π. Πολυχρονίδη επί
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Ημερήσια διαταγή τού 'Υπουργού Δημοσίας Τάξεως κ . Π. Πολυ
χρονίδη .......................................................................................  1107

V. ΔΙΑΦΟΡΑ
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Ό  Βασιλεύς άπέθανε-Ζήτω ό Βασιλεύς, ύπό τοϋ κ. Νικολάου ’Αρχιμαν

δρίτου .............................................................................................................    241
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νόμου Α' κ. Χαρ. Σ-ϊαμάτη ................................................................................ 319
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μ ά τη ............................ ................................................... γ71 έξωφ. τεύχους 267
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Ράϊκου .....................  936

Πολύχρονης Πολυχρονίδης, ό νέος 'Υπουργός Δημοσίας Τάξεως, ύπό
τοΰ 'Υπαστυνόμου Α' κ. Ίωάννου Ρ ά ϊκο υ .............................. .. . . ..............  963
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κ. Ε. Πρόκου ........................................................................................................... 1109
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Τό μυστήριο τοΰ τραυματισμού νεαροΰ χρηματομεσίτου στά Τουρκο-

βούνια, ύπό τοΰ Δημοσιογράφου κ. Σπύρου Λεωτσάκου . . . . . . . . . . .  5
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Λεωτσάκου ...............................................................................................................  55
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Δουκάκη .....................................................  741, 791, 837, 887, 921, 979, 1093
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τσάκου ............................................................................................................... 879, 915
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............. ................................................................................................................  969, 1016
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κ. Σπύρου Λεωτσάκου...........................................................................................  1062
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Τό άνεξιχνίαστον έγκλημα των 'Αγίων ’Αναργύρων, ύπό τοϋ Δημο

σιογράφου κ. Σπύρου Λεωτσάκου......................................................................  1111
Διπλό έγκλημα στή Νίκαια, ύπό τοϋ τ. Άνθυπαστυνόμου κ. Γ. Δουκάκη 1125
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗ

'Η έρευνα περί τήν ανθρωποκτονίαν, έκ τοϋ βιβλίου τοϋ Άμερικανοΰ 
συγγραφέως, ίατροδικαστοΰ καί δικηγόρου κ. Lemoyne Snyder, κατά
μετάφρασιν Άστυφύλακος κ. ’Αναστασίου Β ογιατζή ................... 23, 67,

113, 163, 213, 267, 309, 359
’Επιστημονική διερεύνησις τού ψεύδους στόν αμερικανικό στρατό,

ύπό τοϋ Άρχηγοΰ τής Στρατιωτικής ’Αστυνομίας έν Εύρώπη, Στρα
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στυνομικά Χρονικά», τοϋ Αστυνομικού Διευθυντοΰ Β' κ. Δημ. Μόρου. 121 
’Αποτυπώματα της φω νής προς έξακρίβωσιν τής ταυτότητος, ύπό

τοϋ ’Αστυνόμου Β' κ. Γεωργίου Κανελλοπούλου......... .. —  . . . . . . . . . .  311
Ή κλοπή αύτοκινήτων εις τήν Δυτικήν Γερμανίαν, έκ τοϋ «Νομι

κού Δελτίου» τοϋ F.B.I., κατά μετάφρασιν καί διασκευήν τοϋ Αστυνό
μου Β' κ. Γεωργίου Κανελλοπούλου.................................................................  701

Ή εύθανασία καί ή διερεύνησις ταύτης από ιατρικής άπόψεως, έξ ά-

;
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φορμής προσφάτων περιπτώσεων , . ύτςό. .τοΰ. .'Υγειονομικού Διευ- 
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μάτη 15, 63, 109, 159, 209, 263, 307, 355, 402, 445, 505, 587, 647, 
..............................................  691, 746 781, 828, 895, 925, 974, 1036, 1075

Ή  έξιχνίασις τής δολοφονίας τής Μαρίας Μποίβέα, ύπό τοΰ Ύπα-
στύνόμου Α' κ. Χαρ. Σταμάτη ..........................................................................  497

IX. ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
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’Αστυνομικά Συμβούλια ..................................................................    92
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Παροράματα ....................................................................................................................  864
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έπέτειον εκατονταετίας ·άπό τοΰ.θανάτου του), ύπό τοΰ Ύπαστυνόμου Α'
κ. Χαρ. Σταμάτη ............................................................................... 415, 453, 517
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"Αγχος : Καί Θόρυβοι (Λογοτεχνία), σ. 755.
"Αγιος Άνδρέας : α) Εορτή στη Πάτρα, σ. 29, β) Επιστροφή τής Κάρας, σ. 936, 

γ ) Μέ τήν Φιλαρμονική τής ’Αστυνομίας στή Πάτρα για τή γιορτή του, σ. 1133.
Α γ ίω ν  ’Αναργύρων : Άνεξιχνίαστον έγκλημα, σ. 1111.
’Αγωγή : ’Αναμορφωτική άνηλίκων εγκληματιών, ύπό τό κράτος τοϋ Π.Κ. έτους 

1950, σ. 913, 966, 1009, 1059.
’Α γώ νες: α) Πυγμαχίας, ζίου - ζίτσου, έλληνορωμαϊκής πάλης, σ. 563, β) Ποδο

σφαιρικοί, σ. 960, 999, 1055, γ ) Πανελλήνιοι σκοπευτικοί, σ. 997, δ) Γ' πα- 
ναστυνομικοί σκοπευτικοί, σ. 1091.

’Αθήνα : α) 'Ιστορικοί περίπατοι. Βλ. Κεφαλ. XIII Γεν. Εύρ., β) Γιορτές για 
τήν άπελευθέρωσί της, σ. 993.

’Αθλητισμός : Βλ. ομώνυμον Κεφάλ. I Γεν. Ευρετηρίου.
Αίμοδόται : Έθελονταί. Βλ. Κεφ. IX Γεν. Ευρετηρίου.
"Αμεσος : α) Δρασις. Νέα άσυρματοφόρα οχήματα στήν υπηρεσία τής Κοινωνίας, 

σ. 563, β) Πέντε χρόνια άπό τής ίδρύσεώς της, σ. 794.
Ά μ ο ιβα ί : ’Αστυνομικών. Βλ. Κεφ. IX Γεν. Ευρετηρίου.
’Αμπελοκήπων : ’Έγκλημα, σ. 55.
Άναδιοργάνωσις : ’Αστυνομικών 'Υπηρεσιών, σ. 419.
Ά να κ ά λ υψ ις  : Καί σύλληψις: α) Πολυμελούς σπείρας παραχαρακτών χαρτονο

μισμάτων στήν έποχή τής γερμανοϊταλικής κατοχής, σ. 117, β) Σπείρας παρα
χαρακτών, σ. 167.

’Ανακοινώσεις : Βλ. Κεφάλ. IX Γεν. Ευρετηρίου.
Ά νάστασ ις : Χριστού (Προς τό ’Ανέσπερο Φώς), σ. 385
’Αναμορφωτική : ’Αγωγή, άνηλίκων εγκληματιών σ. 913, 966, 1009, 1059.
’Ανέκδοτα : Βλ. ομώνυμον Κεφάλ. II Γεν. Ευρετηρίου.
Ά νη λ ίκ ω ν : α) ’Εγκληματιών άναρμορφωτική άγωγή, σ. 913, 966, 1009, 1059, 

β) ’Εγκληματιών έπιβαλλόμενα θεραπευτικά μέτρα, σ. 577, 625, 673, 725, 
γ ) Ποινικόν Δίκαιον, σ. 769, 817, 876.

’Ανθρωποκτονίας : "Ερευνα, σ. 23, 67, 113, 163, 213, 267, 309, 359.
Ά ντιμ ετώ π ισ ις  : Δραμάτων παιδιών εΐσαγομένων εις 'Ιδρύματα, σ. 3, 52, 97, 

145, 193, 247, 297, 337, 387, 433.
’Αντιόχειας : Όδοΰ έγκλημα, σ. 101, 151.
’Α ντίστασις : ’Εθνική. Βλ. § Β' Κεφάλ. III Γεν. Ευρετηρίου.
’Απαγωγή : Έρίκ Πεζώ, σ. 643, 687.
Ά πάντησ ις : Καί γράμμα (Λογοτεχνία), σ. 853.
’Απολύσεις : ’Αστυνομικών. Βλ. Κεφ. IX Γεν. Ευρετηρίου.
’Απολογισμοί : Κλάδου υγείας. Βλ. ομώνυμον Κεφάλ. XIV Γεν. Ευρετηρίου.
’Απονομή: ’Επάθλων : α) Πανελληνίων σκοπευτικών άγώνων, σ. 997, β) Γ' πα

ναστυνομικών σκοπευτικών άγώνων, σ. 1091.
’Απόπειρα: Βιασμού καί δολοφονία τουριστρίας στήν Ελβετία, σ. 447, 511, 543.
’Αποστολή : (Ποίημα), σ. 373.
’Απόρρητον : ’Επιστολών καί άσφαλής διαβίβασις τούτων, σ. 1139.
’Αποτυπώματα : Φωνής προς έξακρίβωσιν τής ταυτότητος, σ. 311.
Ά π όφ ασ ις : Συμβουλίου ’Επικράτειας (περί μονιμοποιήσεως μαθητευομένων 

’Αστυφυλάκων), σ. 335.
Ά ρ χ ιφ υλάκω ν : Νέων ορκωμοσία, σ. 651.
Άρχοντουλάκης : Εμμανουήλ, ό νέος Διευθυντής τής ’Αστυν. ’Αθηνών, σ. 773.
Ά σημάκης: Παναγιώτης (Πένθη), 3η έξωφ. τεύχους 262.
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’Αστεροσκοπείου : "Εγκλημα, σ. 677.
’Αστυνομία : *Η βάσις παντός εύνομουμένου κράτους (Λογοτεχνία), σ. 223. 
’Αστυνομίας : Ήμερολόγιον (Λογοτεχνία), σ. 461.
’Αστυνομικά : α) Θέματα. Βλ. § Α' Κεφάλ. III Γεν. Εύρετ., β) Εικοσιτετράωρα. 

Βλ. § Γ' Κεφάλ. III Γεν. Εύρετ., γ ) Συμβούλια. Βλ. Κεφάλ. IX Γεν. Εύρε- 
τηρίου, δ) Στιγμιότυπα δεκαπενθημέρου, σ. 1053, 1089, 1149. 

’Αστυνομικοί : α) Έπιτυχίαι. Βλ. § Β' Κεφαλ. III Γεν. Εύρετ., β) Εκδηλώσεις. 
Βλ. Κεφάλ. XVII Γεν. Εύρετηρίου.

’Αστυνομική : Δεκαπενθήμερος διεθνής έπισκόπησις. Βλ. § Γ' Κεφ. III Γεν. 
Εύρετηρίου.

’Αστυνομικών : Σχολών έκδηλώσεις, σ. 457, 563, 593, 651, 946, 1143. 
’Α στυφυλάκω ν : α) Μαθητευομένων μονιμοποίησις (Άπόφασις Σ.τ. Ε .), σ. 335, 

β) Νέων ορκωμοσία, σ. 946, 1143.
Αυτοκινήτων : Κλοπή εις την Δυτικήν Γερμανίαν, σ. 701.
’Αστυνομικών : α) Δυνάμεων τακτική χρησιμοποίησις, σ. 125, β) 'Τπηρεσιών 

άναδιοργάνωσις, σ. 419.
Αυτοκτονία : ’Έγκλημα ή μονομαχία, σ. 436.
Αύστρία : (Ταξίδ. εντυπώσεις), σ. 551.

Β
Βασιλεύς : Παύλος καί Κωνσταντίνος, σ. 241, 319.
Βασιλικοί : Εύαρέσκειαι, σ. 959.
Βασιλικοί : Γάμοι, σ. 865.
Βενετία : (Ταξιδιωτικές εντυπώσεις), σ. 551.
Βενιζέλος : α) ’Ελευθέριος, σ. 988, β) Οί ’Ένοπλες Δυνάμεις καί τά Σώματα 

’Ασφαλείας γιορτάζουν τά εκατό χρόνια άπό τήν γέννησί του, σ. 1000. 
Βιασμού : ’Απόπειρα καί δολοφονία τουριστρίας στήν Ελβετία, σ. 447, 511, 543. 
Βραδυνή : Περίπολος (Λογοτεχνία), σ. 709.
Βραχυχρόνιος : Κράτησις, σ. 695.

Γ
Γάμοι : Βασιλικοί, σ. 865.
Γέννησις : Χριστού, σ. 1105.
Γερμανία : Δυτική (Κλοπή αύτοκινήτων), σ. 701.
Γεωργιάδης : Εύγένιος (Πένθη), σ. 672.
Γοσεμίτε : Πάρκ (Ταξιδιωτικές εντυπώσεις), σ. 171.
Γράμμα : Καί άπάντησις (Λογοτεχνία), σ. 853.

Δ
Γαλανόπουλος : Χρίστος (Πένθη), σ. 1104.
Δεκαπενθήμερος : Διεθνής αστυνομική έπισκόπησις. Βλ. § Γ' Κεφ. III Γεν. 

Εύρετηρίου.
Δεκαπενθήμερο : Τροχαίας, σ. 1141.
Δεκαπενθημέρου : α) Νέα. Βλ. ομώνυμον Κεφάλαιον XVII Γεν. Εύρετηρίου, 

β) ’Αστυνομικά στιγμιότυπα, σ. 1053, 1089, 1149.
Δεκέμβριος : 1944, σ. 1057, 1135.
Δελφοί : Εκδρομή Σχολής Άρχιχυλάκων, σ. 421 
Διαγγέλματα : Βλ. ομώνυμον Κεφάλ. IV Γενικού Εύρετηρίου.
Διαγραφαί : ’Αστυνομικών. Βλ. Κεφάλ. IX Γενικού Εύρετηρίου.



Εύρετήριον IB ' τόμου 1964‘γ'

Διαταγαί : 'Ημερήσιοι. Βλ. Κεφαλ. IV Γενικού Ευρετηρίου.
Διάφορα : Βλ. ομώνυμον Κεφάλ. V Γενικού Ευρετηρίου.
Διεθνής : α) Δεκαπενθήμερος άστυνομική έπισκόπησις. Βλ. § Γ' Κεφ. III Γεν.

Ευρετηρίου, β) ’Αστυνομία, σ. 1033, 1072, 1121.
Διερεύνησις : α) Επιστημονική του ψεύδους στον άμερικανικο στρατό, σ. 121, 

β) ’Εγκλήματος διά τής φωτογραφίας, σ. 985, 1029, 1069, 1117, γ) Ευ
θανασίας, σ. 993, 982, 1025, 1066, 1114.
Διορισμοί : ’Αστυνομικών. Βλ. Κεφάλ. IX Γενικού Ευρετηρίου.
Δοκίμια : Λυρικά (Λογοτεχνία), σ. 613.
Δολοφονία : Στην όδό Κουμουνδούρου, σ. 539, 580, 629.
Δολοφόνοι: Είναι δυνατόν νά μαντεύσωμεν τούς υποψηφίους δολοφόνους, σ. 1023. 
Δράματα : Παιδιών είσαγομένων εις 'Ιδρύματα, σ. 3, 52, 97, 145, 193, 247, 

297, 337, 387 433.
Δωρεαί : Βλ. Κεφάλ. IX Γενικού Ευρετηρίου.
Δώρων : Διανομή στην 'Υποδιεύθυνσι τής Τροχαίας Κινήσεως ’Αθηνών, σ. 70.

Ε
Έ γκλημα : α) Τό είδεχθέστερον (Ψαρροΰ), σ. 406, β) Διερεύνησις τούτου διά τής 

φωτογραφίας, σ. 985, 1029, 1069, 1117, γ ) Βλ. καί γενικώς Κεφάλ. VI 
Γενικού Ευρετηρίου.

Ε γκλήματα : Ξένα καί έν Έλλάδι. Βλ. ομώνυμον Κεφάλ. VI Γεν. Ευρετηρίου. 
Έγκληματικότητος : Περιστολή, σ. 149, 825.
’Εγκύκλιοι : Βλ. Κεφάλ. IV Γενικού Ευρετηρίου.
’Εθνικής Ε στίας : α) 'Αγιασμός, σ. 33, β) Πνευματικό δείπνο, σ. 69. 
Ειδήσεις : Καί πληροφορία:. Βλ. ομώνυμον Κεφάλ. IX Γενικού Ευρετηρίου. 
Εικοσιτετράωρα : ’Αστυνομικά. Βλ. § Γ', Κεφάλ. III Γενικού Ευρετηρίου. 
Έκατονταετηρίς : Ένώσεως τής Έπτανήσου μέ την 'Ελλάδα, σ. 481, 529. 
’Εκδηλώσεις: Άστυνομικαί. Βλ. Κεφάλ. XVII Γενικού Ευρετηρίου.
Έκδρομαί : α) ’Εξωτερικού ύπό Α.Α.Π., σ. 192, β) Γενικώς, βλ. Κεφάλ. XXI 

Γεν. Εύρετηρίου.
Ε λβετία  : ’Απόπειρα βιασμού καί δολοφονίας τουριστρίας σ. 447, 511, 543. 
« ’Ελευθέρια») : Γιορτές τών ’Ενόπλων Δυνάμεων καί τών Σωμάτων ’Ασφαλείας 

γιά τά έκατό χρόνια άπό την γέννησι τού Ε. Βενιζέλου, σ. 1000.
Ε λλάδα : α) Καί Φιλικοί, σ. 1047, β) Καί Παύλος Μελάς, σ. 1047. 
Ελληνορωμαϊκή : Πάλη. (’Επιδείξεις) σ. 563.
Έ νω σις : 'Επτανήσου μέ την 'Ελλάδα, σ. 481, 529.
Έ ξακρίβωσις : Ταυτότητος έξ άποτυπωμάτων τής φωνής, σ. 311.
Έ ξιχνίασις : Θανάσιμου τραυματισμού, σ. 1062.
’Επάθλων : ’Απονομή : α) Πανελληνίων σκοπευτικών άγώνων, σ. 997, β) Γ' 

παναστυνομικών σκοπευτικών άγώνων, σ. 1091.
’Επιστημονική : Διερεύνησις τού ψεύδους στον άμερικανικο στρατό, σ. 121 
’Επιστημονικοί : Καί τεχνικαί έ'ρευναι τροχαίων άτυχημάτων, σ. 697, 750, 785, 

841, 931.
Έ πιστολαί : Βλ. ομώνυμον Κεφάλ. XII Γενικού Εύρετηρίου 
’Επιστολών : ’Απόρρητον καί άσφαλής διαβίβασις τούτων, σ. 1139{
’Εποχές: (Λογοτεχνία), σ. 901.
Έ πτανήσου: Έκατονταετηρίς τής Ένώσεώς της μέ την Ελλάδα σ. 481, 529. 
Έ ρευνα: Περί την άνθρωποκτονίαν, σ. 23, 67, 113, 163, 213, 267, 309, 359, 
Έρίκ Π εζώ : ’Απαγωγή, σ· 643, 687.
Έ τος: Νέον, 1964, σ. 1.
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Εύαρέσκειαι: Βασιλικαί, σ. 959.
Ε υθανασία : Καί διερεύνησις ταύτης άπδ ιατρικής άπόψεως, σ. 993, 982, 1025, 

1066, 1114.
Έ φ-Μ πι-’Ά ι : 'Ιστορία. Βλ. § Δ' Κεφάλ. III Γενικού Ευρετηρίου.
Ευρώπη: Δυτική (Ταξιδιωτικές εντυπώσεις), σ. 551.
Εύχαί : Βλ. Κεφάλ. IX Γενικού Ευρετηρίου.

Ζ
Ζαμποϋκος : Βασίλειος (Πένθη), σ. 1102 
Ζίου - ζίτσου : Επιδείξεις, σ. 563.

Η
Ημερολόγιου : ’Αστυνομίας (Λογοτεχνία), σ. 461.
'Ηράκλειτος : ("Ελληνες Φιλόσοφοι), σ. 1109.
"Ηρωες : Καί μάρτυρες άστυνομικοί, σ. 385.
'Ηρώων : Μνημόσυνο, σ. 1135.

Θ

Θέλω : Καί μπορώ (Λογοτεχνία), σ. 1099.
Θόρυβοι : Καί άγχος (Λογοτεχνία), σ. 755.

I

Ίακω βίδου : 'Οδός (Λογοτεχνία), σ. 225.
Ίμπροχώρης : ’Ιωάννης (Πένθη), σ. 480.
’Ίντερπολ : Διεθνής όργάνωσις έγκληματολογικής ’Αστυνομίας, σ. 1033,1072,1121. 
’ Ισολογισμός : α) Ε.Τ.Υ.Α.Π., σ. 226 β) Ταμείου 'Υγείας, σ. 228. 
'Ιστορικοί: Περίπατοι στους δρόμους των ’Αθηνών. Βλ. Κεφ. XIII Γεν. Εύρ.

Κ
Καλαϊτζάκης : Χαράλαμπος (Πένθη), 3η έξωφ. τευχ. 263.
Καλφάκης : Χρίστος (Πένθη), σ. 672.
Καρακατσάνης : Παναγιώτης (Πένθη), σ. 47.
Κάρας : 'Αγίου Άνδρέου έπιστροφή στήν Πάτρα, σ. 936.
Καστέλλας : ’Έγκλημα, σ. 1081.
Κατασκηνώσεις : Παιδικές τοϋ Α.Α.Π. στον "Αγιο Άνδρέα, σ. 846. 
Κατάχρησις : Μεγάλη εις άνώνυμον ελληνικήν εταιρείαν, σ. 19.
Κίννας : Νικόλαος (Πένθη), σ. 95.
Κιτσοπανίδης : ’Αθανάσιος (Πένθη), σ. 431.
Κλάδος : 'Υγείας Α. Π. Βλ. ομώνυμον Κεφάλ. XIV Γενικού Ευρετηρίου 
Κλοπή : Αυτοκινήτων εις τήν Δυτικήν Γερμανίαν, σ. 701.
Κομμουνιστοσυμμοριτισμός : Εορτή εις Πάτρας έπί τη συντριβή του, σ. 898. 
Κορδοπάτης : Γεώργιος (Πένθη), σ. 46.
Κούκουρας : ’Ιωάννης (Πένθη), σ. 335.
Κουλουράδες : (Λογοτεχνία), 381.
Κουμουνδούρου : Δολοφονία στήν όδό, σ. 539, 580, 629- 
Κουνουπίτσας : 'Ο σκοτωμένος στο ρεϋμα, σ. 732, 774.
Κουπονίων : ’Έγκλημα, σ. 969, 1016.
Κράτησις : Βραχυχρόνιος, σ. 695·
Κωνσταντίνος : Βασιλεύς, σ. 241, 319.
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Λ
Λαγός : Βασίλειος (Ή  σφαγή του σωφέρ), σ. 101, 151.
«Λάϊονς» : Ή βράβευσις τοϋ καλυτέρου Άστυφύλακος του έτους 1963, σ. 369. 
Λιμάνι : Πειραιώς (Λογοτεχνία), σ. 943.
Λιόπεσι : ’Έγκλημα, σ. 493.
Λός ’Ά ντζελες : (Ταξιδιωτικές εντυπώσεις), σ. 26, 73, 127.
Λυρικά : Δοκίμια (Λογοτεχνία), σ. 613.

Μ
Μακρυγιάννης : Ό  άγωνιστής, ό άνθρωπος, ό πεζογράφος, σ. 415, 453, 517. 
Μάρισβιλ : (Ταξιδ. έντυπώσεις), σ. 217.
Μαρτίου : 25η, σ. 289.
Μάρτυρες : Καί ήρωες άστυνομικοί, σ. 409.
Μ αφία: Ό  μεγαλύτερος οργανισμός τοϋ εγκλήματος. Βλ. κεφάλ. VIII Γεν. Εύρ. 
Μελάς : Παύλος, σ. 1085.
Μεταβολαί : ’Αστυνομικών. Βλέπ. Κεφάλ. IX Γενικού Ευρετηρίου.
Μήνυμα : Τοϋ 1821, σ. 276, 294.
Μηνύματα : Βλέπ. Κεφάλ. IV Γενικοΰ Ευρετηρίου.
Μνημόσυνο : 'Ηρώων (Δεκέμβριος 1944—Δεκέμβριος 1964), σ. 1135. 
Μπακοδήμος : Κωνσταντίνος (Πένθη), σ. 1103.
Μ πουκουβάλας: Δημήτριος (Καλλιτεχνικές επιτυχίες άστυνομικοΰ), σ. 1097. 
Μόναχο : (Ταξιδιωτικές έντυπώσεις), σ. 551.
Μονομαχία : "Εγκλημα ή αυτοκτονία, σ. 436.
Μόντεστο : (Ταξιδιωτικές έντυπώσεις), σ. 171.
Μοσχανδρέας : Χρίστος (Πένθη), σ. 288.
Μουτσούλας : Δημήτριος (Πένθη), σ. 671.
Μπαβέα : Μαρία (Έξιχνίασις δολοφονίας), σ. 497.
Μπλέτας : Κωνσταντίνος (Πένθη), σ. 528.
Μ υστηριώδες: ’Έγκλημα πού έγινε έπάνω σ’ ένα βαπόρι, σ. 200, 251, 300, 343.

Ν
Νέα : Δεκαπενθημέρου. Βλ. ομώνυμον Κεφάλ. XVII Γεν. Ευρετηρίου.
«Νέα Σκηνή»: Κωστή Λειβαδέα, σ. 33.
Νεβάδα : (Ταξιδιωτικές έντυπώσεις), σ. 217.
Νέον Έτος : 1964, σ. 1.
Νίκαιας : Διπλό έγκλημα, σ. 1125.
Νικητόπουλος : Γεώργιος (Πένθη), σ. 144.
«Νοσταλγικοί Ρυθμοί» : (Βιβλιοκρισία), 3η έξωφ. τεύχ. 267.

Ξέναι Ά στυνο μ ία ι : Βλ. § Δ', Κεφάλ. III Γενικοΰ Ευρετηρίου.
Ξενοφάνης : ("Ελληνες φιλόσοφοι), σ. 1109.

Ο

'Οδηγίες: α) Τροχαίας ’Αθηνών, σ. 568, 614, 656, 711, 756, 800, 855, β) Εικο
νογραφημένα: κυκλοφορίας πεζών καί οχημάτων, σ. 60, 275, 349, 655, 
710, 920.

Οικοδομικός : Συνεταιρισμός Υπαλλήλων ’Αστυνομίας Πόλεων σ. 179, 180. 
"Ομιλος: α) Φίλων ’Αστυνομίας ’Αθηνών, σ. 177, 704, β) Κυριών Φίλων ’Αστυ

νομίας Πειραιώς, σ. 144, 705.
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’Οκτωβρίου : 28η, σ. 961, 1045.
'Ορκωμοσία : Νέων : α) 'Υπαστυνόμων καί Άρχιφυλάκων, σ. 651, β) ’Αστυ

φυλάκων, σ. 964, 1143.
Ό ροβίλ Ντάμ : (Ταξιδιωτικές έντυπώσεις), σ. 217.

Π
Παναγιωτόπουλος : ’Απόστολος (Πένθη), σ. 48.
Παναστυνομικοί : Γ' Σκοπευτικοί άγώνες, σ. 1091.
Παντίρης : Κωνσταντίνος (Πένθη), 3η έξωφ. τεύχ. 256.
Παπαποστόλου : ’Ιωάννης (Πένθη), σ. 45.
Πάσχα : Στην ’Αστυνομική Σχολή, σ. 457.
Παραιτήσεις : ’Αστυνομικών. Βλ. Κεφάλ. IX Γενικού Ευρετηρίου.
Παράλληλες : *Ωρες (Λογοτεχνία), σ. 1002.
Παραχαρακτών : Άνακάλυψις καί σύλληψις, σ. 117, 167, 255, 303, 349. 
Παρμενίδης : ("Ελληνες φιλόσοφοι), σ. 1110.
Παροράματα : Βλ. Κεφάλ. IX Γενικού Ευρετηρίου
Πάτρα: α) Εορτή 'Αγίου Άνδρέου, σ. 29,1133 β) ’Επιστροφή Κάρας 'Αγίου 

Άνδρέου, σ. 936.
Παύλος : α) Βασιλεύς, σ. 241, 319, β) Μελάς, σ. 1085.
Πεζώ : Έρίκ (’Απαγωγή), σ. 643, 687.
Πειραιώς: Λιμάνι (Λογοτεχνία), σ. 943.
Περίπολος: Βραδυνή (Λογοτεχνία), σ. 709.
Περιστολή: Έγκληματικότητος, σ. 149, 825.
Πέτσης: Εύάγγελος (Πένθη), 3η έξωφ. τεύχ. 276.
Πληροφορίαι: Καί Ειδήσεις. Βλ. όμών. Κεφάλ. IX Γεν. Ευρετηρίου. 
Ποιήματα: Βλ. § Δ', Κεφάλ. XVI Γεν. Ευρετηρίου
Πολυχρονίδης: Πολύχρονης, ό νέος 'Υπουργός Δημοσίας Τάξεως, σ. 963. 
Ποταμιάνου : Θάλεια - Δέρβου, σ. 612.
Προαγωγαί: ’Αστυνομικών. Βλ. IX Γεν. Ευρετηρίου.
Προστασία: Πρασίνου, σ. 221.
Προϋπολογισμοί: 1964: α) Ε.Τ.Υ.Α.Π., σ. 88, β) Κλάδου 'Υγείας, σ. 90. 
Πυγμαχίας: Επιδείξεις, σ. 563.

Ρ
Ρήγας : Κωνσταντίνος (Πένθη), σ. 432.
Ρωμανιώλης: ’Αναστάσιος (Πένθη), 3η έξωφ. τεύχ. 274.

Σ
Σαμαρδς : Γεώργιος (Πένθη), σ. 336.
Σαν Φραντζίσκο - Σαν Ντιέγκο : (Ταξιδιωτικές εντυπώσεις), σ. 271.
Σικάγο : (Ταξιδιωτικές εντυπώσεις), σ. 314, 364, 410, 499, 513. 
Σκοπευτικών : ’Αγώνων άπονομή επάθλων: α) Πανελληνίων, σ. 997, β) Γ' 

Παναστυνομικών σ. 1091.
Σκορδά : Χάνι, σ. 133.
Στιγμιότυπα : ’Αστυνομικά δεκαπενθημέρου, σ. 1053, 1089, 1149.
Συμβούλια : ’Αστυνομικά. Βλ. Κεφάλ. IX Γεν. Ευρετηρίου.
Συνεταιρισμός : Οικοδομικός 'Υπαλλήλων ’Αστυνομίας Πόλεων, σ. 179, 180. 
Συνεστιασις : Μελών Ε.Ε.Δ.Σ. καί άστυνομικών, σ. 593.
Σχολή : Εθνικής Άμύνης - ’Αστυνομική, σ. 593.
Σχολών : Άστυνομικών εκδηλώσεις, σ. 457, 563, 593, 651, 946, 1143.
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Τ

Ταμεΐον : α) 'Υγείας 'Υπαλλήλων Α. Π. Βλ. Κεφάλ. XIV Γεν. Ευρετηρίου, β) 
Επικουρικόν 'Υπαλλήλων Α.Π. Βλ. Κεφάλ. XI Γεν. Ευρετηρίου. 

Ταξιτζήδες : (Λογοτεχνία), σ. 654.
Ταχόο : Λίμνη (Ταξιδ. έντυπώσεις), σ. 217.
Τεχνολογία : Σύγχρονος εις τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων.—Επιδείξεις μηχανογραφι

κών εφαρμογών, σ. 563.
Τζόνσον : Ό  πρόεδρος τών Η.Π.Α. τιμά τον Διευθυντήν του F.B.I., σ. 799. 
Τοποθετήσεις : ’Αστυνομικών. Βλ. Κεφ. IX Γεν. Ευρετηρίου.
Τουρκοβούνια : Τραυματισμός νεαρού χρησαμομεσίτου, σ. 5.
Τρίκαλα: Θεσσαλίας (Άθλητικαί και καλλιτεχνικαί εκδηλώσεις), σ. 812. 
Τροχαίων : ’Ατυχημάτων έπιστημονικαί καί τεχνικαι έρευναι, σ. 697, 750, 785, 

841, 931.
Τσούμας : Ή λίας (Πένθη), σ. 576.
Τσούμπελης : Ήλίας (Πένθη), σ. 47.

Υ

"Υδρα : Μια μέρα μέ τήν Υ.Γ.Α. ’Αθηνών, σ. 557.
'Υπεραγία Θεοτόκος : ’Ελπίς καί Σωτηρία τών πιστών, σ. 721.

Φ

Φιλαρμονικής : ’Αστυνομίας Πόλεων εκδηλώσεις, σ. 191, 670, 1133.
Φιλική : Εταιρία, σ. 1047.
Φωνές : Μέσα στη νύκτα (’Έγκλημα), σ. 821.
Φωτογραφίας : Μερικαί έφαρμοναί είς τήν διερεύνησιν τοϋ εγκλήματος, σ. 985, 

1029, 1069, 1117.
Φως : ’Ανέσπερο, σ. 385.

X

Χ ατζάλεϊ: Άμποϋ - Καζέμ, ό Διευθυντής της ’Αστυνομίας της 'Ιερουσαλήμ στην 
’Αθήνα, σ. 610.

Χανδρινός : Δημοσθένης (Πένθη), σ. 813.
Χατζησάββας : ’Ιορδάνης (Πένθη), σ. 960.
Χριστός : Γεννάται, σ. 1105,
Χριστοδουλόπουλος : Φώτιος (Πένθη), σ. 815.
Χρονογραφήματα : Βλ. § Κεφάλ. Γενικού Ευρετηρίου.

Ψ

Ψεύδους : ’Επιστημονική διερεύνησις στον άμερικανικό στρατό, σ. 121.

Ω

Ώρες : Παράλληλες (Λογοτεχνία), σ. 1002.


