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Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ
ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ (1921-1954)
*Τπο χ. Ν . ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ Άστυν, Δ/ντοϋ Α'
(Συνέχεια από το προηγούμενο)

ΙΓ.' Η ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΑ ΚΑΤΑ Τ Η Ν ΚΑΤΟ ΧΗΝ
(1941 * 1944)
10. Προσπάθειες διά την σωτηρίαν των παιδιών.
11. Συμπεριφορά τής ’Αστυνομίας προς τους κομμουνιστάς.

10. Προσπάθειες διά τήν σωτηρίαν τω ν παιδιών
Ή κατάστασής εις τήν οποίαν περιήλθον τα άθωα θύματα τής θεομη
νίας πού είχε ώς επακόλουθο τήν έπάρατο Κατοχή τής Ελλάδος, συνεκίνησεν δλους
τούς έλευθέρους λαούς πού ήρχισαν νά στέλλουν μέσω τού Διεθνούς ’Ερυθρού Σταυρού
ποσότητας διαφόρων τροφίμων. ’Έ τσι άρχισαν νά λειτουργούν μερικά συσσίτια διά
τα παιδιά, πού είχον καταντήση σκελετοί καί ήτο άδύνατον νά σταθούν στά πόδια
τους. Οί παρακάτω φωτογραφίες δίνουν έντονη τήν εικόνα των ζωντανών πτωμά
των της εποχής εκείνης.

Ζωντανά πτώ ματα ξαπλωμένα στά κρεβάτια των προχείρων Νοσοκομείων. Πόσα παι
διά! Πόσοι νέοι μπόρεσαν νά σωθούν;
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'Ιστορικά τής ’Αστυνομίας Πόλεων

Σκελετοί! Σκελετοί! "Ετσι κατήντησαυ όλοι οί "Ελ
ληνες.—Μέ τήν ψυχή όμως στό στόμα, δέν προσκύ
νησαν τόν κατακτητή,—Γελούσαν σαρκαστικά σέ κά
θε ατυχία τους καί ένθουσιάζονταν σέ κάθε νίκη τωνΣυμμάχων

Αρχίζει ή περίθαλψη.—Πλύσιμο, ντύσι
μο, ζεστά ρούχα, λίγο φαγάκι.— Ίσως
σωθούν άπό τήν καταιγίδα τού φασι
σμού καί χιτλερισμού.

"Αρχισαν νά όργανώνωνται μερικά συσ
σίτια καί νά δίδεται λίγο φαγί, λίγο
γάλα, λίγα ρουχαλάκια στά παιδιά άπό
τή συμμαχική βοήθεια.

Ή ’Αστυνομία κατά τήν κατοχήν (1941—1944)
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"Οσα παιδάκια δέν ττέθαναν, συγκΕντρώυουται σέ πρόχειρα Νοσοκομεία, πλένονται, καί
καταβάλλεται προσπάθεια νά μήν πεθάνουν.—’Αρχίζει νά έργάζεται έντονα ό διεθνή;
στρατό; τή; Σωτηρία;, ό ’Ερυθρό; Σταυρό;.—Τ ίτο φοβερό.—Δείτε π ώ ; έχουν γίνει τά
παιδιά αυτά! Πρισμένη ή κοιλιά του; καί σουρωμένο τό δέρμα του; άπό τήν άσιτία.—
Ή κόλασι; τοϋ Δάντε δέν έχει τέτοιε; είκόνε;.

1 1 . Συμπεριφορά τής ’Αστυνομίας προς τούς κομμουνιστάς
’Έτσι μέσα σέ μιά κόλαση μέσα άπό ατέλειωτο πένθος καί λύπη έφθάσαμε στο 1943—1944. Τά μαρτύρια των άστυνομικών έγιναν τρομερά, σέ άφάνταστο σημείο. Τήν εποχή εκείνη έγινε πλέον φανερό, δτι τό Ε.Α.Μ. πού μέχρι
τότε παρουσιάζετο σάν ’Εθνικό ’Απελευθερωτικό Μέτωπο, δέν ήταν τίποτε άλλο
άπό ·μιά κομματική οργάνωση πού διεκήρυσσε μέν δτι επιζητούσε τήν άπελευθέρωση άπό τον κατακτητή, άλλα στήν πραγματικότητα έπεδίωκε καί εΐργάζετο για
σκοπούς ξένους, γιά μιά επανάσταση, δχι κατά των κατακτητών, άλλα κατά τής
Ελλάδος μέ σκοπό τήν ύποδούλωσή της στον κομμουνισμό.
Ή ’Αστυνομία βρέθηκε τότε σέ τρομερό δίλημμα. Τί έπρεπε νά κάμη; Νά
ένισχύση τό Ε.Α.Μ.; ή νά δράση άνεξάρτητα μέ γνώμονα τό συμφέρον καί μόνον
τής Ελλάδος καί τήν προστασία των Ελλήνων;
Στήν περίοδο αύτή οί άστυνομικοί μας έπέδειξαν μιά διορατικότητα εξαιρε
τική. Τήρησαν πατριωτικώτερη στάση. ’Ενώ έπροστάτευαν καί ένίσχυαν κάθε πρό
σωπο πού δροϋσε εναντίον των κατακτητών χωρίς νά εξετάσουν τις πολιτικές πε
ποιθήσεις του, παράλληλα' στάθηκαν άντιμέτωποι καί στούς κατακτητάς καί στούς
κομμουνιστάς όποιασδήποτε άποχρώσεως, πού έγκληματοϋσαν εις βάρος των έθνικοφρόνων πολιτών.
Αί πράξεις αυτοθυσίας τών άστυνομικών μας κατά τήν περίοδον αυτήν είναι
άπειρες.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
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ΣΤΕΙΡΩ ΣΙΣ

ΨΥΧΟΠΑΘΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΩΝ
(STERILISATION)
'Υπό κ. ΓΡΗ Γ. ΚΑΤΣΑ Καθηγητοϋ ’Ιατροδικαστικής
( Συνέχεια από το προηγούμενο και τέλος)
9.— ψυχικοί νόσοι και κληρονομικότης.
10. —Ά μφισβήτησις τής απολύτου έπιδράσεως τής κληρονομικότητας επί την άνάπτυξιν
τών ψυχικάν νοσημάτων.
11. — Ψυχικαί νόσοι καθ’ ας κατά ίσχύοντας Νόμους επιβάλλεται ή στείρωσις.
Α ,—Συγγενής πνευματική εξασθένησις ( Ιδιωτία, βλακεία κλπ.).
Β .—Ή Σχιζοφρένεια.
Γ .—Ή περιοδική μανία (μανία καί μελαγχολία).
Δ .—’Επιληψία.
Ε.—Χρόνιος 'Αλκοολισμός.
Σ Τ .—Τοξικομανίαι (μορφίνη, ηρωίνη, κοκαΐνη, χασίς κλπ.).
12. —Μέθοδοι τεχνικής στειρώσεως.
Α .—'Ε πί άνδρών.
Β.—'Ε πί γυναικών.
13. —Ή εφαρμογή τού θεσμού παρ’ ήμϊν.

9. Ψυχικαί νόσοι καί κληρονομικότης
Γνωστή καί άποδεδειγμένη είναι ή έπίδρασις τής κληρονομικότητας έπί
την μετάδοσιν άπό τών προγόνων εις τούς έπιγόνους διαφόρων νόσων. Τοΰτ’ αύτο
Ιπιστεύετο άναφορικώς προς την άνάπτυξιν τών ψυχικών νόσων, θετικώτερον όμως
έμελετήθη το ζήτημα κατά τά τελευταία Ιτη, οπότε συστηματικώς παρηκολουθήθησαν διάφοροι οίκογένειαι έπί σειράν γενεών. Πράγματι δέ διά τής τοιαύτης με
λέτης κατεδείχθη ή σωτήριος ή ή καταστρεπτική έπίδρασις τής υγείας τών προ
γόνων έπί τήν τών άπογόνων αυτών. Οικογένεια υγιής έξακολουθεΐ να συνεχίζηται
ύγειώς έπί μακράν σειράν γενεών καί άντιθέτως ψυχικής κατωτερότητος οικογένεια
συνεχίζεται έπί σειράν γενεών ώς τοιαύτη μέχρις έξαφανίσεως αυτής, ήτις συνήθως
επέρχεται.
’Αρκεί νά θυμηθούμε τά περίφημα μπλόκα τών Γερμανών, οπότε τ ’ ’Αστυ
νομικά Τμήματα γίνονταν καταφύγια γιά τούς άνδρες πού κινδυνεύουν νά συλληφθοϋν όμηροι, άρκεϊ νά σκεφθοϋμε οτι μόνον οί άστυνομικοί έσπευδαν νά σώσουν τούς
έθνικόφρονας πολίτας, πού οί έγκληματίες κομμουνισταί άπήγαγον συχνότατα καί
οδηγούσαν στούς τόπους τής σφαγής, άρκεϊ τέλος νά σημειώσωμεν ότι συχνά έδω
σαν καί μάχες οί μοναδικοί τότε άνδρες γιά τήν άσφάλεια τής ζωής μας, κατά τών
εγκληματιών κομμουνιστών,πού έπεδίωκαν νά τρομοκρατήσουν τούς πιστούς στήν έθνική
ιδεολογία πατριώτες, οί όποιοι δεν δέχονταν νά δεθούν στο έγκληματικό άρμα τους.
’Έτσι, έπεσαν θύματα άρκετοί ’Αξιωματικοί καί άστυφύλακες άπό σφαίρες
κομμουνιστικές καί έβαψαν μέ τό αίμα τους τά πεζοδρόμια τών ’Αθηνών καί τών
συνοικισμών γιά νά σώσουν τή ζωή τών πολιτών καί μαζί μ’ αύτούς τήν κοινωνική
έλευθερία, τήν κατάλυση τής όποιας τόσο τεχνικά παρεσκεύασε τό Ε.Α.Μ. μέ τήν
καθοδήγηση τών έγκληματιών κομμουνιστών.
Ά λλ’ ας έξετάσουμε λεπτομερέστερα καί είδικώτερα τήν έθνική δρασι τής
’Αστυνομίας Πόλεων ’Αθηνών κατά τήν περίοδο τής κατοχής.
( Συνεχίζεται)

Ή άναγκαστική στείρωσις ψυχοπαθών εγκληματιών
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Ώ ς παράδειγμα ύγειοϋς οικογένειας ένδόξως, ούτως είπεΐν, συνεχιζομένης
επί σειράν γενεών άναφέρεται ή οικογένεια του Νεοαγγλικανοϋ ίερέως Ίωανάθαν
Edwards, τούτου καί τής συζύγου του υγιών δντων καί άπό υγιών γονέων προελθόντων. 'Η τύχη τής οικογένειας Edwards παρηκολουθήθη επί δύο αιώνας περίπου
(1703—1900). Έ κ τοϋ άναφερθέντος ζεύγους κατά το διάστημα δύο αιώνων-, δηλαδή
επί εξ γενεάς περίπου παρήχθησαν 1394 άπόγονοι, ών οΐ πλεΐστοι άνεδείχθησαν,
μεγάλα άξιώματα καταλαβόντες, ούδείς δέ έξ αύτών κατέστη εγκληματίας.
’Άντικρυς άντίθετα άποτελέσματα έδωκεν ή μελέτη διαφόρων οικογενειών
όλιγοφρενών προγόνων επί ’ίσον περίπου χρόνον έπεκταθεΐσα. Τοιαϋται οίκογένειαι
υπήρξαν αί τής Ada Juke, τοϋ Kallikal, τοϋ Zero καί άλλων. Έ κ τούτων έκθέτομεν άναλυτικότερον τάς κάτωθι. Ή Ada Juke ήτο όλιγοφρενής, πόρνη, οίνόφλυξ,
άλήτης. Παραγαγοΰσα τέκνον, τις οίδε μετά τίνος παρομοίου προς αύτήν άνδρός,
παρήγαγεν άπογόνους ών ή τύχη έπί δύο περίπου αιώνας (δσον καί οί τοϋ Edwards)
κατωρθώθη νά παρακολουθηθή (μέχρι τοϋ 1915). 'Ο άριθμός τών άπογόνων τής
Ada Juke άνήλθεν εις 2860 ύπερδιπλάσιον δηλαδή τοϋ Edwards. Έ κ τούτων αί
γυναίκες κατά 50 ο/ο άπέβησαν πόρναι. Κατά μεγίστην δέ άναλογίαν άνευρίσκοντο
μεταξύ τών άπογόνων τής Juke οί παντός είδους έπιζήμιοι καί άχρηστοι διά τήν
κοινωνίαν (έπαΐται, άλήται, πόρναι, έγκληματίαι παντός είδους). Διά τήν περίθαλψιν τών άχρήστων άπογόνων τής Juke διετέθησαν κατά τό διάστημα τών δύο
αιώνων υπέρ τά 2 1/2 εκατομμύρια δολλάρια.
Έ τ ι χαρακτηριστικωτέρα διά τήν άπόδειξιν τής έπιδράσεως τής κληρονο
μικότητας είναι ή παρακολούθησις τής οικογένειας τοϋ Kallikal έπί πέντε γενεάς,
δημοσιευθεΐσα ύπό τοϋ Goddard (1912). 'Ο Kallikal υγιής ών, άπέκτησε διά
παρανόμου συμβιώσεως μετά γυναικός όλιγοφρενοϋς ένα υιόν. Ούτος συνεζεύχθη
μετά γυναικός ύγιοΰς καί έξ αύτών παρήχθησαν κατά τό διάστημα πέντε γενεών
480 άπόγονοι. Έ κ τούτων ό Goddard κατώρθωσε νά παρακολουθήση τήν έξέλιξιν
189, έξ ών μόνον οί 46 υπήρξαν υγιείς, άντιθέτως δέ οί λοιποί 143 υπήρξαν παντός
τύπου όλιγοφρενεΐς καί μεταξύ αύτών πλεΐστοι έγκληματίαι. Λαμβανομένου ύπ’
δψιν δτι ό νόθος ούτος υιός τοϋ Kallikal είχε νυμφευφθεΐ γυναίκα ύγιά, είναι πρό
δηλον δτι έκληρονόμησεν είς τούς άπογόνους του τήν ολιγοφρενίαν τής μητρός αύτοϋ,
ής ΐσως καί αύτός μετείχε. Πιθανώτατα δέ ή έπί τόσας γενεάς διατήρησις τής πνευ
ματικής ταύτης κατωτερότητος θά ώφείλετο καί είς τό δτι οί όλιγοφρενεΐς άπόγονοι
αύτοϋ μετ’ άναλόγων προσώπων θά συνήλθον προς διαιώνισιν τοϋ είδους των.
'Ο αύτός πρόγονος Kallikal μετά τήν παράνομον συμβίωσίν του μετά τής όλιγοφρενοΰς γυναικός συνεζεύχθη νομίμως μετά γυναικός ύγιοϋς. Έ κ ταύτης παρήγα γεΊΟ τέκνα καί έκ τούτων κατά τό διάστημα τών έξ γενεών προέκυψαν 496
άπόγονοι έξ ών μόνον τρεις.έξέφυγον τοϋ κανονικού (δύο άλκοολικοί καί εις έκφυ
λος). 'Η περίπτωσις τοϋ Kallikal θεωρείται ώς άποδεικτική τής κληρονομικότητος
έπί τήν παραγωγήν ψυχικώς κατωτέρων άνθρώπων.
Παρόμοιαι μελέται έγένοντο καί ύπό άλλων καί ό Jorger (1918) έξέθηκε τήν
σειράν τών οικογενειών Zero καί Markus, παρά τοΐς άπογόνοις τών οποίων 20 ο/ο
άνευρέθησαν πάσχοντες πνευματικώς (ίδιώται, άνοες, άλκοολικοί, έπιληπτικοί,
άνισόρροποι κλπ.).
Έρευναι στατιστικαί έδειξαν δτι αν άμφότεροι οί γονείς είναι υγιείς πνευ
ματικώς, σπανίως έκ τών έπιγόνων αύτών παρουσιάζονται τινες έχοντες οίονδήποτε
τύπον ολιγοφρενίας. Έάν ό εις τών γονέων πάσχη ή πιθανότης όλιγοφρενών άπο
γόνων υπολογίζεται άνερχομένη είς 60 ο/ο, έάν δέ άμφότεροι οί γονείς πάσχωσι, τό
ποσοστόν τών έν ψυχική κατωτερότητι άπογόνων άνέρχεται είς 70—90 ο/ο.
Έ ν Εύρώπη έδημοσίευσαν τοιαύτας παρατηρήσεις παρακολουθήσεως οικο
γενειών ψυχοπαθών οί Jorger καί Ladame έπί πέντε γενεάς παρακολουθήσαντες
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οικογένειαν άνώμαλον τήν τοϋ Zero. 'Ο Pulm ann δέ έτέρας γυναικός έπίσης ψυχο
παθούς. Έ κ των 834 άπογόνων ταύτης όί πλεΐστοι άπέβησαν ψυχικώς ανώμαλοι
καί επιβλαβείς εις τήν Κοινωνίαν, έστοίχισαν δέ είς αυτήν περί τά 6.000.000 προ
πολεμικών φράγκων διά τήν συντήρησίν των εις τάς φυλακάς.

10. Ά μ φισβή τησις τής απολύτου έπιδράσεως τής κληρονομικότητος επί τήν άνάπτυξιν των ψυχικώ ν νοσημάτων
Τήν έπίδρασιν δμως τής κληρονομικότητος έπί τήν άνάπτυξιν των ψυχικών
νοσημάτων έπολέμησαν πλεΐστοι έρευνηταί καί μεταξύ τούτων κυριώτατα Γερ
μανοί, προ τής έπικρατήσεως δμως τοϋ έθνικοσοσιαλισμοΰ καί τής ύπο τούτου
θεσπίσεως τοϋ περιφήμου νόμου τοϋ 1933. Οδτω ό Bumke (1929) έν σχετικώ
συγγράμματί του άναφέρει: «Δεν είναι άπολύτως άσφαλές δτι υπάρχει ολιγοφρενία
κληρονομική. Δεν γνωρίζομεν ούδέν σχεδόν περί τοϋ τρόπου τής τοιαύτης μεταβιβάσεως». ’Αλλά καί ό γνωστός Βέλγος άνθρωπολόγος Verwaek μή άποκρούων
το δυνατόν τής εις τινας περιπτώσεις ένεργείας τής κληρονομικότητος δεν δέχεται
ταύτην ώς νόμον γενικόν καί υποστηρίζει δτι: «Δεν είναι έπιτετραμμένον έν τή παρούση καταστάσει τών γνώσεών μας έν τή βιολογία καί τή 'Τγιεινή, νά βέβαιή τις
μετ’ ασφαλείας δτι ή κατωτεροποίησις τής φυλής δέν είναι δυνατόν νά άποφευχθή
διά τής βελτιώσεως τών υγιεινών συνθηκών τής Κοινωνίας».
Οΐ μή παραδεχόμενοι τήν άπόλυτον έπίδρασιν τής κληρονομικότητος ύποστηρίζουσιν δτι δπισθεν ταύτης κρύπτονται άλλα αίτια καί τοιαΰτα είναι: α) Τραυμα
τισμοί καί λοιμώδεις νόσοι οίαιδήποτε τής μητρός καί συνεπώς καί τοϋ έμβρύου
κατά τήν ένδομήτριον ζωήν αύτοΰ. β) Τραυματισμοί τοϋ νεογνοϋ κατά τήν ώραν
τοϋ τοκετού εΐτε έκ δυστοκίας οίασδήποτε άφορμής, είτε έκ κακής έπεμβάσεως.
γ ) Λοιμώδεις (καί τοξικαί) νόσοι κατά τήν μικράν ηλικίαν, δ) δέ καί κυριώτατον
δτι έπί τήν κακήν άνάπτυξιν τών έπιγόνων έπιδρώσι βλαστοφθοραί τοϋ ένός ή άμφοτέρων τών γονέων προερχόμεναι συνήθως έκ διαφόρων χρονιών δηλητηριάσεων
ώς μολύβδου, φωσφόρου, άρσενικοΰ, ιδιαίτατα δμως τοϋ οινοπνεύματος καί τών
ναρκωτικών έν γένει (μορφίνη, κοκαΐνη κλπ.). Προκειμένου περί τοιούτων ουσιών
καί δή τοϋ οινοπνεύματος δέν παρίσταται άνάγκη χρονιάς δηλητηριάσεως δπως
έπέλθη ή βλαστοφθορά, καθ’ δσον αδτη καί έπί οξείας δηλητηριάσεως δύναται νά
έπέλθη, έν μέθη συναντωμένων τών γονέων καί είχε δίκαιον ό άρχαϊος σοφός, δστις
είς βλακεύοντά τινα νεανίαν άπήντησε «ώ παϊ, μεθύων ό πατήρ σε έγέννησε». Καί
έπί τούτου θά ήδύνατό τις νά σκεφθή τό πιθανόν κακόν τοϋ παρ’ ήμϊν γαμήλιου
συμποσίου καθ’ δ μετά τών άλλων ό γαμβρός άφθόνως θύσας είς τον Βάκχον μετα
βαίνει είς τήν νυμφικήν παστάδα προς πρώτην συνάντησιν μετά τής συζύγου του,
ΐνα έκκενώση έν αύτή σπέρμα έμπλεον οινοπνεύματος, ώς αί σχετικαί μελέται
έ'χουσιν άποδείξη καί έν ώ βεβαίως τά σπερματοζωάρια ποιοτικώς δέν θά είναι
ύγια.

11. ΨυχικαΙ νόσοι καθ’ ας κατά ίσχύοντας Νόμους έπιβάλλεται ή
στείρωσις
Έξετάσωμεν ήδη τάς κυριωτέρας τών ψυχικών νόσων, άς ό Γερμανικός
νόμος, άλλά καί άλλων Κρατών θεωροΰσιν ώς έπιβαλλούσας τήν sterilisation προς
διακοπήν τής συνεχίσεως τοιούτων άτόμων. Θέλομεν· δέ παράλειψη τάς νόσους
α'ίτινες δέν άφορώσιν άμέσως τό θέμα ήμών (κληρονομική τύφλωσις, κώφωσις,
χορεία H untington κλπ.).
Α'. Συγγενής πνευματική έξασθένησις (ίδιωτία, βλακεία κλπ.). ’Αποτελεί
τό μέγα μέρος τών ψυχικώς κατωτέρων. Κατά τάς έρεύνας τοϋ Gosney έξετάσαντος
τούς μαθητάς τών σχολείων τοϋ Los Angeles υπολογίζεται ό άριθμός τούτων είς
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5 ο/ο επομένως εις το σύνολον των 'Ηνωμένων πολιτειών εις 6.000.000 περίπου.
Διά την όλιγοφρένειαν ΐσχύουσι κυρίως τά άνωτέρω έκτεθέντα, δτι αν ό είς
των γεννητόρων πάσχη ή πιθανότης παραγωγής όμοιων άπογόνων άνέρχεται είς
50ο]ο, αν δέ άμφότεροι είς 70ο]ο. Διά τούς όλιγοφρενεις υπό των πλείστων συγ
γραφέων υποστηρίζεται τό σκόπιμον της άναγκαστικής στειρώσεως καί έχει αδτη
κατά τοσοϋτο μάλλον περισσοτέραν θέσιν έφ’ όσον ή όλιγοφρένεια συνήθως ενωρίς
αποκαλύπτεται καί ή έγχείρησις δύναται έγκαίρως νά έκτελεσθή, πριν ή οί όλιγοφρενεΐς συνέλθωσιν είς παραγωγήν άπογόνων.
Β '. Ή σχιζοφρένεια. Κατ’ αύτήν θεωρείται ύπό πλείστων ερευνητών έπίσημος ό ρόλος τής κληρονομικότητος. Καί ότέ μέν πρόκειται περί όμοειδοϋς νόσου
(σχιζοφρένειας) παρά τοϊς γονεϋσι (9—10 ο/ο) ότέ δέ περί άλλων ψυχοπαθειών
καταληγουσών μετά 2—3 γενεάς είς τήν σχιζοφρένειαν. Κατά τον Bunke, έάν άμφότεροι οί γονείς πάσχουσιν έκ τής νόσου ή πιθανότης έκδηλώσεως είς τά τέκνα άνέρχεται είς 50ο]ο, έάν δέ μόνον ό εις είς 7 ο/ο. Πολλοί όμως δέχονται καί άλλους
παράγοντας είς τήν πρόκλησιν τής σχιζοφρένειας, τοϋτο δέ διότι κατά τάς παρα
τηρήσεις τοϋ Nissen οί σχιζοφρενείς δέν προσέρχονται είς γάμον έξ ΐσου συχνά ώς
οί υγιείς, μνηστευόμενοι δέ δέν παράγουσι τέκνα, τουλάχιστον είς ικανόν βαθμόν,
παρά ταΰτα όμως ό άριθμός τών σχιζοφρενών δέν έλαττοϋται σύν τώ χρόνω. Έάν
όθεν τοιοΰτον τι συμβαίνει, νά ύπάρχωσι δηλαδή άλλοι παράγοντες προκαλοΰντες
τήν έκδήλωσιν τής σχιζοφρένειας, ή εφαρμογή επί ταύτης τής άναγκαστικής στει
ρώσεως είναι άβέβαιον μέσον.
Γ'. Ή περιοδική μανία (μανία καί μελαγχολία ή. Κατά τον Kroepelin ή
κληρονομικότης ένέχεται διά τήν παραγωγήν τής νόσου ταύτης κατά 80ο]ο τών
περιπτώσεων καί ότέ μέν οί γονείς, ή ό έτερος έξ αυτών πάσχουσιν έκ παρόμοιας
νόσου, άλλοτε δέ έξ άλλων νευροψυχοπαθειών. Ή συχνότης αυτή έπιβάλλει άδιστάκτως τήν έπί τοιούτων άρρώστων έφαρμογήν τής άναγκαστικής στειρώσεως.
Εννοείται δτι αυτή άποβαίνει περιττή άπό τής άπόψεως τής παρεμποδίσεως παρα
γωγής άπογόνων, αν ή κατάστασις αύτών έπιβάλη τήν ισόβιον έγκλεισιν έν ψυχιατρείοις. Δυσκολίας ίσως θά παρεΐχεν ή άναγκαστική στείρωσις έπί τών τέκνων τοι
ούτων πασχόντων πριν ή ταΰτα έκδηλώσωσι σημεία τής νόσου, πράγμα δπερ δυ
νατόν νά έπέλθη λίαν άργά, έπρόφθασαν δέ οί τοιοϋτοι άπόγονοι, υγιείς φαινομενικώς,
νά συνέλθωσιν είς γάμον καί νά παραγάγωσιν τούς έαυτών άπογόνους.
Δ'. Ή έπιληψία. ' Η ιδέα τής κληρονομικής μεταδόσεως τής νόσου ταύτης
καί δή όμοιοτύπως ήτο δεκτή καί παρά τοϋ πολλοΰ πλήθους καί παρά τής όλοτητος σχεδόν τών παλαιοτέρων παρατηρητών. Κατά τά τελευταία δμως έτη πολλοί
έξέφρασαν δισταγμούς διά τήν σχέσιν τής κληρονομικότητος προς τήν άνάπτυξιν
τής έπιληψίας, όλοκληρωτικώς δμως καί σφοδρώς κατεπολέμησεν αυτήν ό γνωστός
Γάλλος νευρολόγος—ψυχίατρος—ίστολόγος Pierre Marie; Ούτος είς σειράν δημο
σιεύσεων ύποστηρίζει δτι ή έπιληψία οφείλεται είς νόσους καί τραυματισμούς ένδομητρίους ή κατά τον τοκετόν, ώς καί είς λοιμώδεις νόσους τής βρεφικής καί παι
δικής ήλικίας. "Αλλοι μή παραδεχόμενοι έπίσης τήν καθ’ αύτό κληρονομικήν έπίδρασιν διά τήν άνάπτυξιν τής έπιληψίας θεωροΰσιν δτι άλλαι αίτίαι προκαλοϋσαι
βλαστοφθοράν, δηλαδή βλάβην τών σπερματοζωαρίων καί τών ωαρίων, έξασκοϋσι
μεγίστην έπίδρασιν έπί τήν άνάπτυξιν τής έπιληψίας. 'Η καθ’ αυτό δμως κληρο
νομική έπίδρασις τής έπιληψίας έξακολουθεϊ θερμώς νά υποστηρίζεται ύπό πλείστων
σοβαρών έρευνητών. Προ ολίγων έτών ό W. Green μελετήσας 1000 έπιληπτικούς
ανεϋρεν έπί 288 έξ αύτών σαφή τήν όμοιότυπον κληρονομικότητα. Παρομοίου συμ
περάσματος στατιστικάς έδημοσίευσαν κατά τά τελευταία έτη καί οί Echeverria,
Alhford, Banus κλπ. Τήν κληρονομικήν μετάδοσιν φαίνεται αποδεχόμενος εις
τινας τών περιπτώσεων καί ό έν Παρισίοις καθηγητής τής Ψυχιατρικής Claude.
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Γρηγορίου Κάτσα

Ουτος εις την Διεθνή συνάντησιν τής Νευρολογίάς τοΰ 1932 ομίλων έπ'ι τής είσηγήσεως του Abadie άποκρούοντος τήν κληρονομικότητα τής επιληψίας εΐπεν τα
έξής : «Φρονώ ότι δύναταί τις να έπιφέρη ποιάν τινα μετρίασιν εις τήν διαβεβαίωσιν τοΰ Abadie άναφορικώς προς τον κατά αύτόν μηδαμινόν ρόλον τής κληρονομικότητος έπ'ι τής επιληψίας τής καλουμένης ιδιοπαθούς. Βεβαίως ή κληρονομικότης
αΰτη είναι σπανία καί ό άριθμός των περιπτώσεων των άνεξαρτήτων προς πάσαν
κληρονομικήν έπίδρασιν, όμοιότυπον ή άλλην, είναι σημαντικός. 'Τπάρχουσιν ούχ’
ήττον παραδείγματα δεικνύοντα ότι παρατηρούνται είς τούς προγόνους των επιλη
πτικών σπασμικαί τινες ικανότητες (άναφέρει περιπτώσεις τινάς καί συνεχίζει).
Νομίζω ότι καί άλλοι μεταξύ ήμών θά ήδύναντο νά άναφέρωσι περιπτώσεις τοιαύτας
καί φρονώ ότι ολίγοι έκ τών ιατρών θά ήσαν διατεθειμένοι νά έπιτρέψωσιν είς μέλος
τι τής οικογένειας των νά συνάψη γάμον μετά τών άναφερθέντων έπιληπτικών».
Κατά τήν έπικρατεστέραν γνώμην οί έξ ιδιοπαθούς έπιληψίας πάσχοντες
δέον νά ύφίστανται τήν άποστείρωσιν προς παρεμπόδισιν τής παραγωγής άπογόνων,
καθ’ όσον οδτοι καί έάν δεν άποβώσιν έπιληπτικοί ώς καί οί γονείς των ένδέχεται
κατά μεγίστην πιθανότητα νά άποβώσι ψυχικώς άνώμαλοι.
Ε'. ‘Ο χρόνιος αλκοολισμός. Θεωρείται ώς αφορμή παραγωγής οντων
έλαττωματικών είτε κατά τό σώμα (διαμαρτυρίαι διάφοροι) είτε κατά τήν ψυχήν.
Είναι συνήθης ή ύπό γονέων άλκοολικών παραγωγή παίδων όλιγοφρενικών (βλακών,
ιδιωτών κλπ.) ώς καί έπιληπτικών, ή ψυχοπαθών έν γένει, άποβαινόντων άχθος
διά τήν Κοινωνίαν . Διευκολύνεται ή τοιαύτη παραγωγή έκ τού γεγονότος ότι οί
χρόνιοι άλκοολικοί πλειστάκις ύπό τό κράτος τής μέθης έπιδίδονται είς τήν έξάσκησιν τών συζυγικών αυτών υποχρεώσεων, βία άναγκάζοντες τήν σύζυγον αύτών είς
τήν γεννετήσιον συνάντησιν, έξ ής διά τήν βλαστοφθοράν τοΰ σπέρματος άθλία έσεται
ή παραγωγή τών τέκνων.
’Αλλά καί άπό άλλης άπόψεως δικαιολογείται πλήρως ή άποστείρωσις έπί
τών χρονιών άλκοολικών καί τούτο είναι ότι ύπό τό κράτος τού άλκοολισμοΰ έπιδίδονται είς πράξεις περιπιπτούσας είς τήν δικαιοδοσίαν τοΰ περί προστασίας τών
ήθών έν γένει τμήματος τοΰ Ποινικού Νόμου (βιασμοί, παρά φύσιν άσέλγειαι, έπιδειξιμανία κλπ.), γνωστόν δέ ότι αί αίμομιξίαι συχνότατα διαπράττονται ύπό άλ
κοολικών.
’Ιδιαιτέρως δθεν ένδείκνυται ή έπί τοιούτων άτόμων άναγκαστική στείρωσις
και τοΰτο παραδέχονται άπαντες σχεδόν οί έρευνώντες τό ύπ’ 6ψιν ζήτημα. Θεω
ρείται προσέτι ύπό πολλών ό χρόνιος άλκοολισμός ώς δυνάμενος νά κληροδοτήση
εις τούς έπιγόνους τήν προς τό άλκοόλ έπιφοράν, τών τέκνων τών άλκοολικών μελ
λόντων εύκλεώς νά συνεχίσωσιν τό έλάττωμα τών γονέων αύτών.
Κατά τον Grenier έάν ό πατήρ είναι χρονίως άλκοολικός τά τέκνα φέρονται
προς τήν εξιν τοΰ πότου είς αναλογίαν 52 ο]ο. Κατά τον Pearson όμως δεν μετα
δίδεται άπ’ ευθείας ή είς προς τον άλκοολισμόν τάσις, άλλά ψυχική έλαττωματικότης
προωθούσα ευκόλως είς τον άλκοολισμόν.
ΣΤ'. Τοξικομανίαι άλλαι (Μορφίνη, ήρωΐνη, χασίς, κοκαΐνη κλπ.). Περί
αυτών θά ήδύναντο νά έπαναληφθώσι τά περί τοΰ άλκοολισμοΰ ρηθέντα, ότι δηλαδή
τα τέκνα τών τοξικομανών φέρουσιν ήλαττωμένην τήν ψυχικήν αύτών ικανότητα
και εμφανίζονται έπ’ αύτών διάφοροι ψυχικαί νόσοι άντικοινωνικοΰ άποτελέσματος.
Έάν τοΰτο οφείλεται είς βλαστοφθοράν (*) ή καθαράν κληρονομικότητα δεν ένδιαφερει τήν Κοινωνίαν. Έφαρμοζομένης τής άναγκαστικής στειρώσεως έπί τών χρο
νιών τοξικομανών, αυτή (ή Κοινωνία) θά άπηλλάσσετο τών έλαττωματικών άπο(1) Βλαστοφθορά = Ή φθορά (ϊλλειψις ζωτικότητος) τών
λαδή τών σπερματοζωαρίων καί τών φαρίων.

γεννετησίων κυττάρων, δη
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γόνων. 'Η έπίδοσις δέ των χρονιών τοξικομανών εις πράξεις προσβαλλούσας τά ήθη,
δπερ σύνηθες, άποτελεϊ ένα είσέτι λόγον της έπ’ αυτών εφαρμογής της άναγκαστικής στειρώσεως. Εύνόητον δτι ή τοιαύτη έπέμβασις θά έδικαιολογεΐτο έπί τών άνιάτως τοξικομανών, παρ’ οΐς τό δηλητήριον έδείχθη έξωθοϋν αυτούς εις διαφόρους
άντικοινωνικάς πράξεις. Έ π ί τών απλώς καί έν συγκρατουμένοις όρίοις ποιούντων
χρήσιν τών ναρκωτικών—καί οδτοι είναι πλεϊστοι—ή ένδειξις της άναγκαστικής
στειρώσεως άτονεΐ. ’Άλλως τε καί δεν άποκαλύπτονται ευκόλως οί τοιοϋτοι, μόνοι
φροντίζοντες να άποκρύπτωσι τό έλάττωμα αυτών.

12. Μέδοδοι τεχνητής στειρώσεως
'Η ριζική μέθοδος προς τοιοϋτον σκοπόν είναι κυριώτατα ή έκτομή τών γεννητικών άδένων, τών δρχεων δηλαδή έπί τοϋ άνδρός, τών ωοθηκών δέ έπί γυναικός.
'Ο τρόπος δμως ούτος, δι’ ους λόγους θέλομεν άναφέρη. είναι κάκιστος, δι’ δ προκρίνουσιν άντ’ αότοϋ τήν διενέργειαν έπί μέν τοϋ άνδρός της περιδέσεως ή μερικής
έκτομής (τμήματος) τοϋ σπερματικοΰ τόνου, έπί δέ της γυναικός τήν περίδεσιν
τών σαλπίγγων. Πλεϊστοι δμως φοβούμενοι τά έγχειρητικά άπαιυταΐα, αν καί
σπάνια, συνέστησαν τήν διά τών άκτίνων Ραΐντγκεν άκτινοβολίαν, ήτις ως γνωστόν
προκαλεΐ τήν άτροφίαν τών γεννητικών άδένων.
’Επί τών μέσων τούτων προκλήσεως τεχνητής (άναγκαστικής στειρώσεως
θέλομεν άσχοληθή δι’ ολίγων.
Α'. Έπίάνδρών. Έ κ τ ο μ ή τ ώ ν γ ε ν ν η τ ι κ ώ ν ά δ έ ν ω ν . Είναι
γνωστή ή σημασία τών άδένων τούτων έπί τήν σωματικήν καί ψυχικήν άνάπτυξιν
τών άτόμων, άνθρώπων τε καί ζώων. Έ π ί τών άνδρών ένεργουμένη ή έκτομή τών
δρχεων καλείται εύνουχισμός καί οί τοΰτον ύποστάντες εύνοΰχοι. Έ π ί τών εύνούχων έμελετήθησαν λαμπρώς υπό πλείστων έρευνητών τά άποτελέσματα τής στερήσεως τών δρχεων. Σημειωτέον δτι άλλοτε υπήρχε μέγα πλήθος εύνούχων διά την
άναγκαστικήν άποτομήν τών δρχεων έν παιδική είσέτι ήλικία προς δημιουργίαν
άτόμων καταλλήλων προς είδικάς έργασίας (χαρέμια κλπ.). Καί νΰν δμως έπιτελεΐται
άπροαιρέτως ό εύνουχισμός έπί έργατικών άτυχημάτων, έπί τραυμάτων πολέμου
κλπ. καί ώς μέσον δμως άναγκαστικής στειρώσεως έφηρμόσθη ώς ε’ίρηται εύρυτερον εις τάς Ηνωμένας Πολιτείας, σπανιώτατα δέ έν Εύρώπη καί δή έν Ελβετία.
Γίνεται δμως ή άποτομή τών δρχεων άφορμή μεγίστων κακών. ’Εάν ένεργηθή εν
παιδική ήλικία ό παϊς ούτος σωματικώς καί ψυχικώς διαφέρει τών όμοιων του (μη
ών οΰτε άνήρ, οΰτε γυνή). Παρ’ αύτοΐς ή γεννετήσιος λειτουργία παντελώς έλλείπει,
ή ψυχική δμως αύτών κατάστασις διαστρέφεται. ’Αναπτύσσονται έπί τών τοιούτων
εύνούχων παντός είδους ψυχικαί διαστροφαί καθιστώσαι αύτούς δντα άπεχθή εις
τούς περί αύτούς. ■
Όλιγότερον έπιβλαβής άποβαίνει ή άποτομή τών δρχεων έπί άτόμων άνδρωθέντων πλέον. ’Επέρχονται καί εις αύτούς σωματικαί άνωμαλίαι καί δή ειδική πα
χυσαρκία καί άλλα, άλλά πάντως πολύ μικρότεραι ή έπί τών έκ παίδων εύνουχισθέντων. Ή γεννετήσιος αύτών λειτουργία έπιμένει έπί μακρόν μετά τήν άποτομήν
τών δρχεων καί άναφέρονται περιπτώσεις εύνούχων ικανών προς συνουσίαν δεκαε
τίαν είσέτι μετά τήν άπώλειαν τών δρχεων. Καί είναι γνωστόν δτι τοιούτους εύνουχους άναφέρουσιν οί Ρωμαίοι σατυρικοί ποιηταί (Ίουβενάλης καί άλλοι) δτι έπεζήτουν αί Ρωμαΐαι ματρόνναι, ίνα ώσιν άπηλλαγμέναι τοϋ φόβου τής τεκνοποιήσεως, γνωστού δντος, δτι μετά τήν άποτομήν τών δρχεων έπί άνδρός, ούτος μονον
έπί μικρόν χρόνον είναι είσέτι ικανός προς γονιμοποίησιν, ταύτης έπιτυγχανομένης.
διά τοϋ σπέρματος, δπερ έτυχε νά υπήρχε κατά τάς σπερματοδόχους κύστεις κυρίως.
Έπελθουσών έκσπερματίσεών τινων καί άποβληθέντων τών σπερματοζωαρίων άποβαίνουσιν άνίκανοι προς γονιμοποίησιν οί ικανοί είσέτι προς συνουσίαν εύνοΰχοι.
Αί ψυχικαί δμως διαταραχαί καί τών έν άνδρική ήλικία εύνουχηθέντων είναι κατά
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κανόνα επίσημοι, καίτοι υπό τινων διαμφισβητεΐται τό τοιοϋτον (Kund Sand).
Ή έλλειψις τής ύπό των όρχεων παραγομένης έσω έκκρίσεως, πιθανώτατα
δέ αυτή αΰτη καί μόνη ή θέα καί ή αϊσθησις τοϋ κατά την άνάλογον θέσιν δημιουργηθέντος κενοΰ πληροί τούς άνθρώπους τούτους μελαγχολίας, δημιουργεί επ’ αύτών
αλλας ψυχικάς διαταραχάς, έξωθεϊ αυτούς εις αύτοκτονίαν ή διαφόρους άντικοινωνικάς πράξεις, προκειμένου δέ περί άναγκαστικής στειρώσεως έξωθεϊ αύτούς
επίσης εις αύτοκτονίαν ή αλλας άντικοινωνικάς επίσης πράξεις, παρωθεί δέ ίσως αύτούς
εις ταύτας πνεύμα έκδικήσεως κατά τής κοινωνίας, ήτις κατέστησεν αύτούς τοιούτους
αναπήρους καί ής τά άτομα εις πάσαν στιγμήν έπιρρίπτουσι κατ’ αύτών το σκώμμα
αύτών, ύπενθυμίζον τήν άναπηρείαν του.
Τά κακά ταϋτα άπέτρεψαν τούς έκτελεστάς τής άναγκαστικής στειρώσεως
άπό τοΰ ευνουχισμού καί έστράφησαν ούτοι προς τήν περίσφιξιν ή κάλλιον τήν άποτομήν τμήματος τοϋ σπερματίτου τόνου, έγχείρησιν ήτις διά τον έπιδιωκόμενον
σκοπόν τής στειρώσεως συγκεντροΐ πλήν άλλων προτερημάτων καί τήν παντελή
σχεδόν έλλειψιν μετεγχειρητικών άπευκταίων διά τό άπλοϋν τής έπεμβάσεως. 'Η
•τοιαύτη έγχείρησις (Vasectomie) ένεργουμένη επί παίδων έπιφέρει τήν μετά
χρόνον μακρόν άτροφίαν τών όρχεων μετά τών συνεπειών αύτής, ούχί όμως εις
βαθμόν μέγαν, καθ’ όσον έν τώ μεταξύ ή σωματική άνάπτυξις συνεπληρώθη, ή δέ
ψυχική κατάστασις μή έπηρεαζομένη άποτόμως παραμένει Ικανοποιητική. ’Επί
άνδρός δέ ένεργουμένη ή τοιαύτη έπέμβασις δέν προκαλεΐ έπισήμους διαταραχας,
ή ίκανότης προς συνουσίαν παραμένει, μή ύφισταμένης όμως ώς είναι εύνόητον τής
προς γονιμοποίησιν ίκανότητος. Αί ψυχικαί διαταραχαί είναι μικραί. Είναι γνωστόν
έξ άλλου ότι ή τοιαύτη έπέμβασις έθεωρήθη ώς μέσον καταπολεμήσεως τής ύπερτροφίας τοϋ προστάτου, μή δίδουσα άφορμήν εις τήν έμφάνισιν ψυχικών διατα
ραχών.
Τά προτερήματα ταϋτα έπέβαλον τήν έκτομήν τοΰ σπερματίτου τόνου ώς
μέσου επιτυχίας τής άναγκαστικής στειρώσεως. Κατά στατιστικήν παλαιοτέραν
παρεχομένην ύπό τοΰ Verwaek (1926) έν ταΐς 'Ηνωμέναις Πολιτείαις τής ’Αμε
ρικής έπί 3307 αναγκαστικών στειρώσεων άνδρών μόνον αί 151 ένηργήθησαν διά
πραγματικού εύνουχισμοΰ (έκτομής τών όρχεων), αί δέ λοιπαί διά τής έκτομής
τοΰ σπερματικού τόνου. Καί ή μετέπειτα όμως έφαρμογή τοΰ μέσου τής άναγκα
στικής στειρώσεως νομοθετικώς έπί τής έκτομής τοΰ σπερματικού τόνου έστηρίχθη,
τοΰ άληθοΰς εύνουχισμοΰ έφαρμοζομένου εις είδικάς περιπτώσεις καί δή έπί άνθρώπων άκορέστως καί έπικινδύνως διά τήν Κοινωνίαν έπιδιδομένων εις γεννετησίους πράξεις (βιασμούς, παρά φύσιν συνουσίας κλπ.).
Β'. Έ πί γυναικών. Ή τεχνητή στείρωσις έπί γυναικών ευρίσκει ένδείξεις
διά λόγους θεραπευτικούς, έπιβαλλομένους έκ νόσων διαφόρων τής γυναικός παρεμ
φερείς προς τούς έπιβάλλοντας τήν διακοπήν τής κυήσεως (στενώσεις πυέλου, φυματίασις, λευκωματουρία, κακοήθης άναιμία κλπ. Κατά τά τελευταία έτη ένεφανίσθη ή ένδειξις τεχνητής στειρώσεως διά λόγους εύγονίας είτε διά τούς άφορώντας
τήν ύπ’ οψιν έργασίαν (έγκληματίαι, όλιγοφρενεΐς κλπ.).
• ’Εν όψει έχοντες μόνον τό ήμέτερον θέμα θέλομεν περιορισθή εις τήν έξέτασιν τών έπί άναγκαστικής στειρώσεως γυναικών έφαρμοζομένων μεθόδων. Έ φηρμόσθη ή ύστερεκτομία, σπανίως όμως, κυριώτατα δέ έπί άναγκαστικής στει
ρώσεως διά λόγους άμύνης τής Κοινωνίας έπί έγκληματιών ή καί εύγονίας ένεργοΰνται
είτε ή έκτομή άμφοτέρων τών ωοθηκών, είτε ή έκτομή μέρους έκάστης τών σαλ
πίγγων. Έ κ τών μεθόδων τούτων ή όλιγώτερον συνιστωμένη είναι ή έκτομή τών
ωοθηκών. Τοΰτο δέ διότι άφαιροΰνται πολύτιμοι άδένες, οίτινες διά τής έσωτερικής
αύτών έκκρίσεως συμβάλλουσι τά μέγιστα εις τήν εύρυθμον άνάπτυξιν τοΰ τε σώ
ματος καί τής ψυχής τής γυναικός. Εύνόητον ότι αί γνωσταί διαταραχαί αί έκ τής
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έλλείψεως των ωοθηκών άποβαίνουσι σημαντικώταται, έάν επί νεαρού άτόμου ένεργηθή ή ωοθηκεκτομή. Λαμβανομένου δέ ύπ’ δψιν δτι επί όλιγοφρενών εις τοιαύτην
ηλικίαν, ένδείκνυται ή έκτέλεσις της άναγκαστικής στειρώσεως, πριν ή ή γυνή έπιδοθή εις συνουσίαν καί παραγωγήν τέκνων, είναι φανερόν δτι ή άπήχησις της άφαιρέσεως των ωοθηκών εσεται σοβαρά από τε σωματικής καί ψυχικής άπόψεως. Έάν
ή ωοθηκεκτομή ένεργηθή έπί ένηλίκων πλέον γυναικών προκύπτουσι καί πάλιν
σωματικαί διαταραχαί (παχυσαρκία) ώς καί ψυχικαί τοιαϋται. Ταύτας γνωρίζομεν
έκ τής καθημέραν παρατηρήσεως νεαρών γυναικών, έφ’ ών ένηργήθη διά διαφόρους
λόγους ωοθηκεκτομή ή εκείνων αίτινες διατρέχουσι τήν κλιμακτηρικήν περίοδον
τής ήλικίας αυτών. Γνωστόν δτι σύν τώ χρόνω αί ψυχικαί διαταραχαί έλαττοϋνται
ή καί έξαλείφονται, του οργανισμού κατορθοϋντος νά συμβιβασθή προς τήν έπισυμβάσαν άπώλειαν έπισήμου έσωτερικής έκκρίσεως. Προς άποφυγήν δμως τών έκ
•τής ωοθηκεκτομής δεινών ένεργοϋντες τήν κατά νόμω άναγκαστικήν στείρωσιν
προσφεύγουσι κυριώτατα εις τήν περίδεσιν ή κάλλιον τήν έκτομήν τών σαλπίγγων,
οπότε άφιεμένων εις τον οργανισμόν τών ωοθηκών, άποφεύγονται αί συνέπειαι τής
άφαιρέσεως αυτών.
Τήν .προς τήν σαλπιγγικτομίαν προτίμησιν δεικνύει ή συνέχεια τοϋ πίνακος
του Verwaek, δν άνωτέρω άνεφέραμεν. Κατά τούτον έπί 2473 άναγκαστικών στει
ρώσεων έπί γυναικών, μόνον αί 139 ένηργήθησαν διά ωοθηκεκτομής, αί δέ λοιπαί
2334 διά σαλπιγγεκτομής. Δέν θά μάς άπασχολήση ένταϋθα τό τεχνικόν μέρος τών
έγχειρήσεων τούτων, τό γεγονός δμως δτι πρόκειται περί λαπαροτομίας, έξυπακούει
τήν παρουσίαν έγχειρητικών καί μετεγχειρητικών άπευκταίων, άτινα δσον καί αν
σπανίζουσι, δέν παύουσιν υπάρχοντα. Προτείνουσι τούτου ένεκα έπί γυναικών την
έπίτευξιν τής στειρώσεως διά τής χρησιμοποιήσεως τών άκτίνων Roentgen, άκτινοβολουμένων διά τούτων τών ωοθηκών. 'Η μέθοδος πιθανώτατα κέκτηται νά άναλάβη τήν έπίτευξιν τοϋ έπιδιωκομένου σκοπού ούχί μόνον έπί γυναικών, άλλά και
έπί άνδρών διά τής άκτινοβολίας τών δρχεων αύτών, είς ας περιπτώσεις έπιδιώκεται
ή καταστολή τής προς συνουσίαν ίκανότητος τούτων, ήτις δέν θά παρεκωλύετο διά
τής προτεινομένης μεθόδου τής έκτομής τοϋ σπερματικοΰ πόρου. 'Η μέθοδος δμως
δέν θεωρείται άπολύτως έξασφαλίζουσα τον έπιδιωκόμενον σκοπόν ούδέ άπηλλαγμένη άπευκταίων, διό ή χειρουργική έπέμβασις παραμένει ώς τό προτιμώμενον
μέσον (άπο )στειρώσεως.
Πιθανώτατα εις προσεχές μέλλον νά έπιτευχθή ή άναγκαστική στείρωσις
μακράν πάσης έγχειρήσεως ή ακτινοθεραπείας διά καθαρώς βιολογικών μεθόδων,
οϊ,α είναι ή ορμονοθεραπεία. ’Ήδη άποτέλεσμά τι φαίνεται κατά τά έπί ζώων πει
ράματα έπιτευχθέν δι’ ένέσεων έπί θήλεος σπέρματος.

13. Ή έφαρμογή τοϋ θεσμοΰ παρ’ ήμΐν
Ή έφαρμογή τοϋ ζητήματος παρ’ ήμϊν παρέχει δυσκολίας καί δι’ έλλειψιν
προπαγάνδας παρά τώ κοινώ καί διά τήν έλλειψιν νομοθετικής έξουσιοδοτήσεως.
Μόνον ή διά θεραπευτικούς λόγους ένέργεια έκτομής τών δρχεων, τών ωο
θηκών, τοϋ σπερματικοΰ πόρου, τών σαλπίγγων, είναι θεμιτή.
Ή νομική άποψις τοϋ ζητήματος έκτίθεται έν πλάτει έν τή έσχάτως έκδοθείση έξαιρέτω μελέτη τοϋ καθηγητοΰ κ. Γαρδίκα.
/
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—Γενικά περί τών διαφόρων ιχνών τοΰ εγκλήματος.
—Μέθοδοι λήψεως εκμαγείων Ιχνών εκ ποικίλων αποτυπωμάτων.
—’Αρχεία εκμαγείων διαφόρων αποτυπωμάτων.
—’Αποτυπώματα όδόντων πού όδηγοϋν εις την άνακάλυφιν διαρρήκτου.
—'Αποτυπώματα εργαλείων κλπ. έπι σκληρών αντικειμένων.
—’Ίχνη υποκείμενα εις χημικάς αναλύσεις ή μικροσκοπικάς εξετάσεις.

1 . 'Η λέξις «’ίχνος» εύρίσκεται, εις τήν ήμερησίαν διάταξιν της έγκληματολογικής έρεύνης. Τά ’ίχνη που άφήνει ό έγκληματίας εις τον τόπον του εγκλή
ματος, ε’ίτε άκουσίως, είτε λόγω της σπουδής καί τής συγχύσεώς του, θά χρησι
μεύσουν, όπως είναι έπόμενον, ώς μίτος τής ’Αριάδνης εις τον ερευνητήν διά νά
φθάση τελικώς εις τήν άπόδειξιν τής ένοχής, πού οδηγεί εις τήν σύλληψιν του
δράστου. Πλήν τών δακτυλικών άποτυπωμάτων είς τό Έ φ-Μ πί-’Ά ϊ, υπάρχει καί
άλλος άρκετά μεγάλος άριθμός ιχνών πολυτιμοτάτων διά τήν ερευνάν. ·Το άποτύπωμα πού άφήνουν τά έλαστικά τών τροχών τοΰ αυτοκινήτου ή τοΰ ποδηλάτου,
τά επί τοΰ εδάφους άποτυπώματα τών πελμάτων διαφόρων ειδών ύποδημάτων (μέ
έλαστικά τακούνια, διάφορα έφθαρμένα σημεία κλπ.) τά δόντια πού άπετυπώθησαν
επί υπολειμμάτων σκληρών τροφών καί πολλά άλλα, άποτελοΰν πολυτιμότατα βοη
θήματα εις τήν έγκληματολογικήν έρευναν.
2 . Πολλαί μέθοδοι έχουν έπινοηθή διά νά λαμβάνωνται έκμαγεία τοιούτων
άποτυπωμάτων, ώστε νά
είναι δυνατή ή προσεκτική
καί έπισταμένη μελέτη αυ
τών καί όταν το ίχνος θά
έχη πλέον έξαλειφθή. 'Ο
συνηθέστερος τρόπος διά
τήν λήψιν τών έκμαγείων
τών άποτυπωμάτων έπί
μαλακού σχετικώς έδάφους, ώς π. χ. έλαστικών
αύτοκινήτων, ποδηλάτων
καί ύποδημάτων, συνίσταται είς τήν χρησιμοποίη
σή ειδικής πολτώδους ούσίας μέ βάσιν τον γϋψον,
ούτως ώστε το έκμαγεΐον
νά σκληρύνεται καί τά υ
πάρχοντα άποτυπώματα ή
αί γραμμώσεις παραμένουν
μονίμως.
3.
Τά λαμβανόμ
έκμαγεία
άποστέλλονται
είς τά ειδικά έργαστήρια
‘Η έκτέλεσίξ μια; ηλεκτροχημική; μικροαναλύσεω; είς τά ει
τοΰ Έ φ-Μ πί-’,Αϊ προς
δικά^ χημικά έργαστήρια τοϋ Έ φ-Μ πί-Ά ϊ. Διά τή ; μεθόδου
μελέτην. Εις τά έργαστή
αυτή; άναζητείται ή παρουσία έλαχιστοτάτων ποσοτήτων
ρια υπάρχει πλήρες δειγδιαφόρων χημικών ουσιών, πού τυχόν περιέχονται εί; διά
φορα έγκληματολογικά ευρήματα κατά τήν έρευναν.
ματολόγιον όλων τών σχε-
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δίων των παρασκευαζομένων ελαστικών αύτοκινήτων. ποδηλάτων καί υποδημάτων
των διαφόρων έργοστασίων, τα όποια χρησιμοποιούνται εις τάς 'Ηνωμένας Πολι
τείας. Κατ’άρχήν, έφ’ όσον δεν υπάρχει τό άντικείμενον πού άφησε το άποτύπωμα,
γίνεται ό έλεγχος των άπεικονιζομένων σχεδίων του εκμαγείου μέ τό δειγμα
τολογίου καί καθορίζεται ό τύπος, τό είδος καί ή μάρκα εις τήν όποιαν άνήκει. Κατόπιν, έφ’ όσον ή έ'ρευνα των οργάνων της διώξεως προσκομίσει τα ύποπτα
ελαστικά ή υποδήματα του άναζητουμένου τύπου, γίνεται ή σύγκρισις τοϋ εκμαγείου
μέ αυτά καί άναζητοϋνται είδικαί τυχόν ύπάρχουσαι γραμμώσεις, ελαττώματα ή
κατεστραμμένα σημεία λόγιο φθοράς.
Τό μήκος καί τό σχήμα τοϋ πέλματος ενός υποδήματος παίζει έπίσης ση
μαντικόν ρόλον εις τήν σύγκρισιν. Τά άσήμαντα αύτά φαινομενικώς μικροπράγματα
πολλάκις ώδήγησαν εις τήν σύλληψιν λίαν έπικινδύνων εγκληματιών, όπως έπίσης
εις τήν άπαλλαγήν άθώων, οί όποιοι οχι σπανίως, κατά διαβολικήν σύμπτωσιν,
είχαν κινήσει τάς ύπονοίας τών άστυνομικών οργάνων διώξεως. "Οταν εις ειδικόν
άρθρον μας θά δώσωμεν τό Ιστορικόν ενός ένδιαφέροντος έγκλήματος, διά τήν
διαλεύκανσιν τοϋ όποιου έχρησιμοποιήθησαν όλαι αί ύπάρχουσαι εις τήν διάθεσιν
τοϋ Έ φ-Μ πί-’Ά ϊ έργαστηριακαί μέθοδοι, θά γίνη άντιληπτή ή σημασία πού έχει
ή άλληλουχία καί συνάρτησις τών διαφόρων έπιστημονικών συμπερασμάτων έκ
τής μελέτης μικροευρημάτων κατά τήν έγκληματολογικήν ερευνάν.
4 . Τά δόντια τών άνθρώπων, ιδιαιτέρως δέ οί πρόσθιοι κοπτήρες, ώς έπί τό
πλείστον παρουσιάζουν διάφορα σχήματα καί ιδιαιτέραν διάταξιν (είναι άραιότερα,
πυκνότερα κλπ.) άπό ατόμου εις άτομον. "Ενα άποτύπωμα, λοιπόν, πού τυχαίως
αφήνουν εις υπόλειμμα σκληρού τροφίμου, είναι δυνατόν νά βοηθηση εις τήν ερευνάν.
"Ενας μεγάλος διαρρήκτης τοϋ Σικάγου είσέδυε κάποτε εις ένα σπίτι,, ένώ
απούσιαζαν όλοι οί ένοικοι καί άφοΰ συνέλεξε σπουδαίαν λείαν άπό τά πλέον
πολύτιμα καί εύμετακόμιστα πράγματα πού εδρε, έπεθεώρησε καί τό περιεχόμενον
τοϋ ήλεκτρικοΰ ψυγείου. Τήν προσοχήν του προσείλκυσαν μερικά ώραΐα μεγάλα
μήλα καί έδάγκασεν ένα, άλλά δεν έπρόλαβε νά συνέχιση. Τοϋ έφάνη πώς ήκουσε
κάποιον θόρυβον. Ταραγμένος άφησε τό μήλο καί έσπευοε νά έξαφανισθή. Ά πό τήν
έπιτόπιον έρευναν τής άστυνομίας δεν κατέστη δυνατόν νά εύρεθή κανένα άλλο ίχνος
τοϋ διαρρήκτου, ό όποιος ούτε δακτυλικά αποτυπώματα είχεν άφήσει. Τό μόνον
στοιχεΐον πού ύπήρχεν ήτο τό δαγκωμένο μήλο, έπί τοϋ όποιου έλήφθη έκμαγεΐον
τοϋ άποτυπώματος πού είχαν άφήσει τά δόντια τοϋ διαρρήκτου. "Υστερα άπό όλίγας
ημέρας άπό τον έλεγχον καί τήν παραβολήν πού έγινε μεταξύ ώρισμένων συλληφθέντων ύποπτων έξηκριβώθη ότι ή διαμόρφωσις τών προσθίων κοπτήρων ένός έξ
αύτών συνεφώνει άπολύτως κατά τό σχήμα καί τήν διάταξιν προς τά άποτυπώματα
τών όδόντων, τά εύρεθέντα έπί τοϋ μήλου. ’Έτσι άνεκαλύφθη ό καταζητούμενος
διαρρήκτης, ό όποιος καί ώμολόγησε τήν πράξιν του, προσθέσας ότι είχεν έγκαταλείψει τό μήλον, διότι άνησύχησεν άπό τον θόρυβον πού ένόμισε πώς άκουσε.
5 . Πλήν τών άποτυπωμάτων πού περιεγράψαμεν καί τά όποια παραμένουν
έπί μαλακών σχετικώς άντικειμένων είναι δυνατόν νά άνευρεθοΰν έπίσης ίχνη καί
έντυπώματα καί έπί σκληρών άντικειμένων, ώς π.χ. ξύλων καί μετάλλων. Τά ίχνη
αύτά συνήθως άνευρίσκονται εις περιπτώσεις διαρρήξεων ή παραβιάσεως θυρών,
συρταριών κλπ. καί έχουν γίνει άπό τήν χρήσιν διαφόρων ειδών καί σχημάτων σκληροτάτων μεταλλικών έργαλείων. Το μέγεθος, τό σχήμα ή τά τυχόν οδοντώματα,
πού υπάρχουν εις τό άκρον τοϋ έργαλείου τοϋ έλθόντος εις έπαφήν μέ τό παραβιαζόμενον μέρος, άπαραιτήτως αφήνουν εις τό σημεΐον έκεΐνο τό άποτύπωμά των.
"Οταν τό χρησιμοποιηθέν έργαλεΐον καί τό άποτυπωθέν αύτοΰ μέρος είναι
μεγάλο τότε ή σύγκρισις τοϋ άποτυπώματος μέ τά προς έλεγχον συλλεγέντα ύποπτα
εργαλεία γίνεται άπλώς μέ τήν βοήθειαν ένός κοινού μεγεθυντικού φακοΰ. "Οταν
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δμως ή σύγκρισις λόγω τού μεγέθους τοϋ εργαλείου καί τοϋ άποτυπώματος δεν
είναι εύχερής μέ αυτόν τον τρόπον, λαμβάνεται ειδική άπ’ ευθείας φωτογραφική
μεγέθυνσις καί των δύο, δέκα έως είκοσι φοράς μεγαλυτέρα των πραγματικών διαστάσεονν καί γίνεται σύγκρισις των φωτογραφιών.
’Έτσι πολλοί διαρρήκται παρά τήν μεγίστην προσοχήν πού καταβάλλουν νά
μή άφήσουν απολύτως κανένα ίχνος εις τον τόπον τοϋ έγκλήματος καί ιδιαιτέρως

Τέσσαρα σχέδια διαφόρων τύπω ν ελα
στικών αυτοκινήτων άπό τό πλουσιώτατον καί πλήρες δειγματολόγιον, πού
ύπάρχει εις τό ειδικόν τμήμα έρεύνης
τω ν Ιργαστηρίων τού Έ φ-Μ πί-Ά ϊ.

δακτυλικά αποτυπώματα,άνακαλύπτονται άπό τά ίχνη τών άποτυπωμάτων τών ερ
γαλείων των.
6.
Έκτος τών άνωτέρω ιχνών καί άποτυπωμάτων εις τά ειδικά επί τής
λέτης τών ιχνών έπιστημονικά εργαστήρια τοϋ Έ φ-Μ πί-’Ά ϊ γίνεται ή μελέτη καί
πολλών άλλων άπιθάνων καί άσημάντων έκ πρώτης όψεως ευρημάτων. Βλέπετε
π.χ. απλωμένα έπάνω εις ένα τραπέζι τά ένδύματα ένός υπόπτου, τών οποίων οί
άδειες άπό μικροαντικείμενα καί χαρτιά τσέπες, έρευνώνται λεπτομερέστατα. Μέ
ειδικόν ήλεκτρικόν άπορροφητικόν μηχάνημα, εις τό εσωτερικόν τοϋ οποίου υπάρχει
ένα λεπτότατον φίλτρον ικανόν νά συγκρατή καί τά πλέον μικροσκοπικά μόρια μιας
λεπτής σκόνης, άπορροφάται καί συλλέγεται κάθε τι πού υπάρχει εις τήν επιφάνειαν
τοϋ εσωτερικού καί τών ραφών τής τσέπης.
"Ο,τι έχει συγκρατηθή άπό τό φίλτρον εξετάζεται λεπτομερώς δι’ ειδικών
μικροσκοπίων ή άποστέλλεται εις τό χημικόν τμήμα δι’ είδικάς άναζητήσεις. Κά
ποτε κάποιος κατηγορήθη ώς ένεργών είς μικράν κλίμακα έμπόριον ναρκωτικών
μεταξύ γνωστής του πελατείας. 'Η διά τοϋ άνωτέρω τρόπου έρευνα τών ενδυμάτων
του άπέδειξεν διά τής χημικής έξετάσεως τήν δπαρξιν ιχνών ώρισμένης ναρκωτικής
ούσίας τήν οποίαν κατηγορεϊτο δτι έμπορεύετο. Προφανώς κάποιο πακετάκι, περιέχον τό ναρκωτικόν, εΐχεν άφήσει ένα άφαντάστως μικρόν ίχνος είς τήν τσέπην του
καί αύτό ύπήρξεν ή αιτία τής καταδόσεώς του.
Λίγη σκονίτσα ή χώμα είς τό «ρεβέρ» τοϋ πανταλονιού ή είς τό πέλμα καί
τάς. πλαγίας ραφάς ένός παπουτσιού ένα κομματάκι φύλλου ή γρασιδιού πού έχει
κολλήσει είς τό παπούτσι, είναι δυνατόν νά άποδείξουν δτι ένας ύποπτος είχε μεταβή
είς τό μέρος δπου διεπράχθη ένα έγκλημα.
Δικαίως τό τμήμα έρεύνης ιχνών τού Έ φ-Μ πί-’Ά ϊ, μπορεί νά άποκληθή
«επιστημονικός δίκης οφθαλμός».
Δ. ΚΑΨΑΣΚΗΣ
’Ιατροδικαστής

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΟΣ

"Μ εγα λειό τα τε! Σάς εύχαριστοΰμεν,,
«Δεκέμβριος 1954.....
....’Έχουν περάσει πια τά Μεσάνυχτα κα'ι μια επιβλητική Σιωπή κυριαρχεί
ολόγυρα....
Τίποτα δέν άκούγεται μέσα στο μεγάλο τούτο κτίριο πού στεγάζεται ή ’Α
στυνομική Σχολή «κάπου στα Πατήσια».
Οί δόκιμοι κοιμούνται....'Ο ’Αξιωματικός τής 'Υπηρεσίας (ένα καλόκαρδο
παληκάρι άπό τή Λαμία) σελιδομετρεί άργά-άργά κάποιο 'Υπηρεσιακό Βιβλίο μέσα
στο γραφείον του....ένώ ολόγυρα οί σκοποί βηματίζουν στον ίδιο πάντα ρυθμό...
Βρίσκομαι μόνος μέσα στήν παραλληλόγραμμη μεγάλη αίθουσα τής Σχολής καί
αισθάνομαι τήν άνάγκη να ξαναγυρίσω τό βλέμμα προς τά έκεϊ-πάνω, στον τοίχο:
’Εκεί, μια πελώρια Εικόνα του Βασιληά δεσπόζει περήφανη αντίκρυ στήν εικόνα
του Χριστού.....
Στέκω άντικρυ σ’ αύτήν τήν πελώρια εικόνα σέ στάση προσοχής, καθώς τά.
βλέμματά μας διασταυρώνονται, σαν νά δίνω άναφορά στόν 'Υπέρτατο ’Αρχηγό
τού Κράτους μας.
Στέκω συλλογισμένος άντικρύ Του...Δέν ξέρω ποιος άκριβώς είναι ό ζωγρά
φος....Θαρρώ όμως ότι όποιος κι’ αν είναι γνωρίζει καλά τον Βασιληά μας, έχει
ζήσει κοντά Του, έχει συλλάβει ολόκληρο τό νόημα τού Μεγαλείου Του. ’Αλλοιώς
δέν έξηγεΐται ή Πνοή καί ή Μεγαλοπρέπεια ποδναι χυμένη παντού.
....Ναί! “Εχω δή πολλές φορές τό Διευθυντή μας τής Σχολής, νά στέκη—καθώς
περνά τά πρωινά γιά επιθεώρηση—λίγα λεπτά μπροστά στήν Βασιλική Εικόνα εκ
στατικός—Κι’ ό Διευθυντής μας δέν είναι μονάχα ό Προϊστάμενος τήε 'Υπηρε
σίας μας...Είναι ό «Φωτεινός Νοΰς» πού κατευθύνει τή ζωή μας....Είναι ό Καθη
γητής μας μπροστά στόν όποιον οί δικές μας γνώσεις είναι ένα Μεγάλο Τίποτε....
Στέκει λοιπόν κάποτε-κάποτε λίγα λεπτά μπροστά στήν εικόνα τού Τοίχου κιΤ
ίσως προσπαθεί νά μελετήση τήν κάθε της υπόσταση....
Αύτή τή στιγμή τό ίδιο κι’ έγώ έπιχειρώ....Ψάχνω δηλαδή ν’ άνακαλύψω
έκεΐνο άκριβώς τό άπλό μυστικό πού συνθέτει τήν πανέμορφη προσωπικότητα τού·
σημερινού "Ελληνα Βασιληά....Μέ διακόπτει μιά άνάμνηση,.,Κι’ έρχεται νά σταθή
άνάμεσα στά μάτια μου καί στήν Εικόνα...Μιά άνάμνηση πρόσφατη, πολύ πρόσφατη..Χτεσινή....
Τήν ξαναθυμάμαι ζωηρά γιά χιλιοστή φορά....
Είναι μιά άλησμόνητη στιγμή πού τήν έζησα καί τήν είδα.....
....ΤΗταν 7 τό πρωί.,,.Τό κρύο ήταν αισθητό αύτή τήν ώρα καί οί λίγοι διαβάτες:
τής λεωφόρου ’Αμαλίας περνούσαν μέ γλήγορο βήμα άπό μπροστά μου άδιάφοροι
καί συναχωμένοι.
Κανείς δέν στέκονταν νά προσέξη κάποια άσυνήθιστη κίνηση πού επικρατούσε
σ’ αύτό τό δρόμο. Μονάχα έγώ καί λίγοι άλλοι έν ύπηρεσία συνάδελφοί μου, ήξεραν
ότι σέ λίγο θά περνοΰσεν ό Βασιλεύς.....
"Οταν περνά ό Βασιλεύς άπό ένα δρόμο, ή συγκοινωνία δέν σταματά- άπλώς
έπιβραδύνεται λιγάκι....’Αλλά γι’ άντάλλαγμα επιταχύνονται οί κτύποι τής καρδιάς
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μας....’Ά ν μπορούσε ’Εκείνος νά μαντεύση πόσο ζεστός κι’ άπέραντος είναι ό θαυ
μασμός μας καθώς Τον άντικρύζουμε άπ’ τό πεζοδρόμιο νά διαβαίνη!!!!!!
Ξεχωριστά όμως αύτό τό μετεκλογικό χειμωνιάτικο πρωινό τοΰ Σαββάτου,
Τον άναζητοΰμε όπως άναζητά τό παιδί τον πατέρα του.,.γιά νά πάρουμε λίγη Δύ
ναμη άπ’ τό πρόσωπό Του πού είναι τό Χτες καί τό Αύριο τής Πατρίδος μας....
Πολλά γεγονότα αύριανά ή χτεσινά μάς έχουν κάνει πιο άποφασιστικά νά πλησιά
σουμε κάτω άπό τοΰ Παλατιού τις- γαλάζιες αίθουσες, πού μέσα τους ζή καί θε
ριεύει, άκατάλυτη στούς Χρόνους καί τούς Καιρούς ή Μεγάλη ’Εθνική ’Ελπίδα.
Είναι Αυτός πού ένσαρκώνει τά ’Όνειρά μας, τούς πόθους, την Πίστη καί τη Φιλο
πατρία μας....
....Καί νά !! 1'Ένας συνάδελφός μου μέ μιά μοτοσυκλέττα ειδοποιεί ότι σέ λίγο ό
Βασιληάς Έ ρχεται- (Θυμάσθε άλήθεια έκεϊνο τό λαχταριστά ζεστό σύνθημα! Έ Έ -Έ ρ χ ετα ι, ποΰμοιαζε σάν τον ’Εθνικό "Υμνο τής ’Αγωνίας μας στά χρόνια τής
Κόκκινης Τρομοκρατίας;).
Καί στήν καμπή τής λεωφόρου φτάνει ή Βασιλική ’Ακολουθία. Προπορεύ
εται τοΰ Βασιλικού αυτοκινήτου ένας άστυφύλακας τής Τροχαίας : ό Τ. 193 Μπεχράκης, έπάνω στήν μοτοσυκλέττα του....
’Έτσι γίνεται πάντα. Στή Χαρά καί στή Λύπη έμεϊς πάντα δίνουμε πρώτοι
τό παρών. Παντού έμεϊς στά πεζοδρόμια, πλάϊ στο λαϊκό αίσθημά, άγωνισταί,
μιας ζωής, πού άπό μάς άρχινάει καί σέ μάς τελειώνει.
Δεν ζητάμε χειροκροτήματα. Τά χειροκροτήματα άνήκουν στούς άλλους.
Μέ τή βροχή καί τον ήλιο, πρωί ή βράδυ, νηστικοί ή δαμασμένοι τρέχουμε
πρόσχαρα κοντά στις άνάγκες των άλλων, μέ πίστη στο Θεό καί στήν άποστολή
μας. Νά ό άστυφύλακας Μπεχράκης, ολόισος σάν κυπαρίσσι πάνω στήν μοτοσυ
κλέττα του, μπροστά άπό τό Βασιλικό αυτοκίνητο. Είναι ή Τιμητική συνοδεία
τού Σώματός μας.....
.Ό δρόμος είναι ύγρός άκόμη άπό τήν πρόσφατη βροχούλα καί τά οχήματα
γλυστράνε σχεδόν άθόρυβα πάνω στήν άσφαλτο.
’Εδώ είναι ή διασταύρωση τών λεωφόρων Β. ’Όλγας καί ’Αμαλίας—Είναι
καί όΐ δυο δρόμοι Βασιλικοί, πλημμυρισμένοι άπό τή μεγαλοπρέπεια δύο ’Ονο
μάτων. Δυο Βασίλισσες!!!! Τις θυμάστε; καί τί δέν Ικαναν γιά τήν Ελλάδα!!
’Εδώ λοιπόν πού διασταυρώνονται οί δυο πρώτες Βασίλισσές μας, ή μοτο
συκλέττα τοΰ άστυφύλακος Μπεχράκη άφηνιάζει, ξετινάζεται καί ρίχνοντας μακρυά
τον οδηγό της, συνεχίζει άκυβέρνητη τήν πορεία της μέχρι τό άπέναντι πεζοδρό
μιο καί άναπαδογυρίζεται προσκρούοντας σέ κάποιο δέντρο....
'Η σκηνή είναι εκτάκτως ενδιαφέρουσα...Μαντεύω τό θυμό τού Βασιλέως
μέσα άπό Τό αύτοκίνητό Του.... «"Ωρα πού τή βρήκε κι’ αύτός νά πέση!!!»
Αυτά τά λόγια είπε κάποτε σέ μιά παρόμοια περίπτωση καταγανακτισμένος,
ένας άπό τούς άνεκδιήγητους 'Υπουργούς τής Κομμούνας, καί άντιπαρήλθεν ώργισμένος τό κτυπημένο σώμα ένός συναδέλφου μου.
«Είναι δυνατόν νά σκέπτεται τό ίδιο κι’ ό Βασιλεύς;»....συλογίζουμαι.
’Αλλά πριν καλά-καλά προφτάσω νά κουβεντιάσω τή σκέψη μου ό Βασι
λεύς φρενάρει άπότομα, άνοίγει τήν πόρτα τοΰ αύτοκινήτου του, καί τρέχει προς
τό μέρος τοΰ τραυματισμένου άστυφύλακος. Κι’ ένώ οί καρδιές όλων πάνε νά σπά
σουν άπό τούς κτύπους, ένώ κάποιο δάκρυ καφτό άργοσαλεύει στά μάτια, ό ’Ανώ
τατος "Αρχών τοΰ Έθνους σκύβει καί γονατίζει μπροστά στον κτυπημένο αστυ
φύλακα καί τοΰ παρέχει τις πρώτες βοήθειες....
Ό χαιρετισμός ό δικός μας πρός τό Βασιλικό Πρόσωπο παίρνει διπλή ση
μασία. Χαιρετίζουμε τό Πρόσωπο καί τήν Πράξη, πού; καί τά δύο ίσως νάναι αύτό

Ήμερολόγιον Άστυφύλακος
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πού ψάχνω νά βρω: το άπλό δηλαδή μυστικό, πού συνθέτει τήν πανέμορφη προσω
πικότητα τοϋ Βασιληά μας....
Τα χειροκροτήματα πού άκούγονται άπο τούς περίεργους τοϋ πεζοδρομίου
γλυκοφιλάει τή Γαλανόλευκη πάνω στο Βράχο της Άκροπόλεως...
'Ο Βασιλεύς κι’ ό αστυφύλακας ! . . Ό Βασιλεύς Παύλος κι’ ό άστυφύλαξ

Μπεχράκης σ’ ένα άπίθανο σύμπλεγμα...πού δίνει το μέτρο καί τήν έκταση τής
Δημοκρατίας μας.
Ν αί! Ν αί! Αυτή τήν Δημοκρατία θέλουν νά χαλάσουν οί κόκκινοι. “Οσοι
κακόπιστοι, όσοι άφελεϊς, όσοι παραστρατημένοι προσέλθετε καί γονατιστέ μπροστά
στο Βασιληά μας πού δένει τήν πληγή ενός άστυφύλακα.
Θάθελα νάχα μιά φωτογραφική μηχανή μαζί μου. Ν’ άποθανατίσω αυτή '
τή μεγαλειώδη σκηνή, νά τήν κρεμάσω στο εικονοστάσι τοϋ σπιτιού μου, πλάι
στις εικόνες των 'Αγίων της Θρησκείας μας. Αύτήν νά προσκυνώ τό κάθε δειλινό
καί τήν κάθε αύγούλα.
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'Ο Βασιληάς κι’ ό άστυφύλακας. 'Ο ’Αρχηγός τοϋ Έθνους καί ό μικρότερος
υπάλληλος τοϋ Κράτους.
Δεν έχω ξαναδή ή ξανακούσει ποτέ μου κάτι παρόμοιο. Κι’ έχω την έντύπωση ότι σ’ όλο τον κόσμο ελάχιστες θάναι αυτές οί σκηνές.....
’Έτυχε να έπισκεφθώ τό συνάδελφό μου μετά τον τραυματισμό του. Καί
τον βρήκα πλημμυρισμένο θαυμασμό. «Νά ευχαριστήσετε τον Βασιληά μας», μοΰ
είπε μόλις τον πρωτοσυνάντησα- «Είναι Λεβέντης» πρόσθεσε.
Τότε ξανάφερα στόν μυαλό μου τη Βασιλική πράξη.... Κι’ ήταν όλες οί κι
νήσεις τοϋ Βασιλέως απλές καί άνθρώπινες.....
"Υστερα θυμήθηκα κάποιο προπολεμικό Πάσχα σέ μια Σχολή στο Γουδί.
"Ημουνα πιτσιρίκος....ούτε δέκα χρόνων. Καί μέ πήρε μαζί του ό πατέρας μου.
’Εκεί μας περικύκλωσαν ένα σωρό ’Αξιωματικοί. Κι’ εγώ ένα πράγμα είχα βάλει
στο μυαλό μου : Νά δώ τό Διάδοχο. Σηκωνόμουνα στις μύτες των ποδιών μου,
τρύπωνα κάτω άπό τά πόδια των άλλων καί έπί τέλους στάθηκα μπροστά σ’ ένα βλοσυρό
κι’ άγέρωχο ’Αξιωματικό μέ πολλά γαλόνια καί παράσημα. Τράβηξα τον πατέρα
μου άπ’ τό μανίκι καί τον ρώτησα- «Αύτός δέν είναι, καλέ, ό Διάδοχος;» *0 πατέ
ρας μου χαμογέλασε. «"Οχι μοΰ είπε» δέν είναι αύτός. Αύτός είναι ένας άνώτερος
’Αξιωματικός. Νά ό Διάδοχος έκεϊ κάτω, κοντά στήν πόρτα!» Γύρισα κι’ έκπλη
κτος είδα ένα χαμογελαστό λεβέντικο παληκάρι ν’ άστειεύεται φιλικά μέ κάτι ’Α
ξιωματικούς....
Αύτή ή σκηνή ξανάρχεται στο μυαλό μου.
Καί νομίζω πώς άνακάλυψα τό άπλό μυστικό της Ψυχικής ’Ομορφιάς τοϋ
Βασιλέως.
.....Ή προσοχή μου, πούχε χαλαρωθή, παίρνει στρατιωτική έκφραση καί μοιάζω
σάν νά δίνω άναφορά στόν ’Ανώτατο "Αρχοντα καθώς στέκω, αντίκρυ στήν πελώ
ρια εικόνα Του μέ θαυμασμό.....
Καί τά χείλη μου σιγά-σιγά τοϋ άναφέρουν :

« . . . Αύτήν τήν ήσυχη νύκτα τοϋ χειμώνα, καθώς έτυχε νά βρεθώ
απέναντι Σας, Μεγαλειότατε, νοιώθω τήν ανάγκη νά Σάς ευχαριστήσω
εξ ονόματος ολοκλήρου τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος πού πάντοτε Σάς
υπηρέτησε π ιστά ...»
"Ενας ’Αστυφύλακας
Σ. Κ. Π.

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» μέ τό τεύχος αυτό
κλείνουν τό δεύτερο έτος άπό τής έκδόσεώς των καί εισέρ
χονται εις τό τρίτον. Στο διάστημα αυτό κατόρθωσαν νά
συγκεντρώσουν καί νά δώσουν σέ ώραιότατες μελέτες τό
ιστορικό υλικό τής ’Αστυνομίας Πόλεων.
Επίσης έδημιούργησαν αξιόλογη πνευματική κίνηση
μέσα στους αστυνομικούς, πού έφεραν στήν έπιφάνεια
αρκετούς έπιστήμονας καί λογοτέχνας για τούς όποιους
οί κριτικές υπήρξαν ένθουσιώδεις.

ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΔΙΗΓΗΜΑ

25 τοϋ ’Απρίλη 1929
1"Ολοι οί χωρικοί ήρθαν νά μ’ άποχαιρετήσουν έξω άπό τδ σπίτι τοϋ γαιοκτή
μονα. Θέλησα νά σφίξω τδ χέρι τοϋ καθενδς χωριστά καί νά τούς φιλήσω μά δεν
μπόρεσα. Έγυρα τδ κεφάλι στδ στήθος μου καί μέ κουρασμένο βήμα προχώρησα.
Παραμέρισαν δλοι στδ πέρασμά μου καί δεν θέλησε κανείς νά μ’ ένοχλήση.
’Άφησα πίσω μου τδν κάμπο, πού ήταν πιά καταπράσινος μέ εξαίρετες άποχρώσεις καί μόλις άκουγα
τά τελευταία βελάσματα
των άγελάδων πού έφταναν
κι’ αυτά στήν ψυχή μου σάν
ένας θρήνος.
Κατέληξα στδ Πρίντεζι καί άπδ έκεϊ μέ τδ άτμόπλοιο τής γραμμής πή
γα στήν Κέρκυρα. Δέν μπο
ρούσα νά κάμω άλλοιώς.
Κάτι μέ τραβούσε έκεϊ.
Πρέπει νά είχα πολύ άλλάξει στδ διάστημα αύτδ
γιατί περνώντας γιά νά
πάω στδ νεκροταφείο συ
νάντησα πολλούς, πού εδώ
κι’ ένα χρόνο μέ γνώριζαν
καλά καί τώρα δέν μέ πρό
σεξαν καθόλου.
Έσφιξα την καρδιά μου
πολύ, δταν άντίκρυσα τδν
μαρμάρινο άκτινωτδ σταυ
ρό, πού είχα στήσει στδ Πήρα στά δάχτυλά μου λίγη σκόνη καί τήν ρούφηξα μέ τα
ρουθούνια μου.
μνήμα τής Καίτης. Τίποτα
δέν είχε άλλάξει' μόνο με
ρικά άγριολούλουδα είχαν φυτρώσει έκεϊ, πού φαίνονται τώρα κι’ αύτά σάν μαραμένα.
ΤΗταν άπόγευμα, ή ώρα 6. Κάθησα πλάϊ άπδ τδ σταυρδ καί στήριξα πάνω σ’ αύτδν τδ
κεφάλι μου. Νόμισα γιά μιά στιγμή πώς έννοιωσα τήν άδύνατη άναπνοή τής Καίτης.
Μου φαίνονταν πώς ακόυσα ψιθυριστά τδ μοναδικδ καί τελευταίο της τραγούδι.
Δέν ήθελα νά φύγω πιά άπδ κεϊ καί δταν ακόυσα τή μικρή καμπάνα.πού ειδοποιούσε
τούς έπισκέπτας τοϋ νεκροταφείου νά φύγουν έγώ έμεινα. "Υστερα άπδ λίγο ακόυσα
τή σιδερένια εξώπορτα νά κλείνη καί τότε πιά άναστέναξα. ’Έμεινα μόνος μέ τις
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αναμνήσεις μου. Τώρα πού δεν φοβούμαι πια πώς θά μ’ έβλεπε κανείς, πήρα τή μικρή
κασσετίνα μέ τις άναμνήσεις τής Καίτης και τήν τοποθέτησα πάνω στο χώμα, πού
τή σκέπαζε και κατόπιν τήν άνοιξα. Πρώτη μου φορά άπο τό θάνατό της έπαιρνα
στά χέρια μου τά πραγματάκια πού άγαποϋσε τόσο το κορίτσι αύτό.
Τά κύτταξα ένα-ένα, τά φιλούσα, τά χάϊδευα, κ’ αισθανόμουνα, πώς ή ζωή
πού εσβυσε γιά πάντα ξαναπερνοΰσε γιά μιά στιγμή μπρος μου. Τελευταία πήρα
στά χέρια μου τή μικρή θήκη πού ήταν καμωμένη άπο χρυσάφι καί έλεφαντοστό.
’Εκεί μέσα έκρυβε τή Μορφίνη της, το δηλητήριο, πού τήν έκανε τόσο ευαίσθητη,
αλλά καί άδιάφορη γιά τή ζωή.
Τήν άνοιξα γιά πρώτη φορά καί στο ασημένιο φως πού το φεγγάρι έρριχνε
αδύνατο πάνω σ’ αύτήν, άντίκρυσα τήν κάτασπρη, τήν καταραμένη σκόνη. Τά μι
κρά κρύσταλλά της σάν μικροσκοπικά διαμάντια έλαμπαν καί μέ προκαλοΰσαν έτσι
πού σέ μιά στιγμή δέν μπόρεσα νά συγκρατήσω τον εαυτό μου. Πήρα στά δάχτυλά
μου λίγη σκόνη καί τή ρούφηξα μέ τά ρουθούνια μου.
26 τού ’Απρίλη 1929
Οί καμπάνες τής έκκλησίας τού Νεκροταφείου μέ τρόμαξαν. Ξύπνησα άπότομα καί είδα πώς ό ήλιος είχε κιόλας λούσει τις κορφές των βουνών μέ τις ολό
χρυσες άχτΐνες του. Βιαστικά μάζεψα άπο το χώμα τά μικροπράγματα τής Καί
της, τά έβαλα στήν Κασσετίνα κι’ έφυγα μέ προσοχή νά μή μέ άντιληφθοΰν πώς
ξενύχτησα εκεί. Τί είχε συμβή; Τόσο βαθειά άποκοιμήθηκα, πού δέν κατάλαβα
τίποτε; έβαλα το χέρι μου στήν τσέπη κι’ έπιασα αύτόματα τή μικρή χρυσή θήκη
μέ τή Μορφίνη. Θυμήθηκα! 'Η σκόνη πού ρούφηξα μέ τά ρουθούνια μου τό βράδυ,
μ’ έρριξε φαίνεται σέ βαθύ ύπνο, μ’ έκανε ένα ζωντανό νεκρό κι’ έσπρωξε μακρυά
τις άναμνήσεις μου,......... τις έξαφάνισε.
Λήθη,.......... πνευματικός θάνατος !
Αύτή λοιπόν τήν ευτυχία χαρίζει τό δηλητήριο αύτό; Σκοτώνει τον πόνο καί
νεκρώνει τή σάρκα καί τή ψυχή;!
’Ακόμη είμαι ζαλισμένος καί περπατώντας άνάμεσα στή δεντροστοιχία νο
μίζω πώς δλοι οί πρωινοί διαβάτες μέ κυττάζουν περίεργα. Τρέχω σχεδόν|}ιαί φθάνω
στήν παραλία. Χωρίς νά κάνω άλλη καμμιά σκέψη μπήκα σέ μιά βάρκα, καί βια
στικά άνέβηκα στο άτμόπλοιο πού κείνη τήν στιγμή σήκωνε κι’ δλας τήν άγκυρα
κι’ έφευγε γιά τό Πειραιά.
"Οταν άνοιχτήκαμε στο πέλαγος έρριξα μιά τελευταία ματιά στο νησί, δπου
άφήκα τό είναι μου, τό είδα νά τό σκεπάζη ή ομίχλη καί σιγά-σιγά ν’ άφανίζεται
κάτω άπο έναν άραχνοΰφαντο αιθέριο πέπλο.
20 τού Σεπτέβρη 1929
«Πού έζησα αύτούς τούς πέντε μήνες, τί έκανα, σέ τί μέρη πλανιώμουν; Δέν
μπορώ νά συγκεντρώσω τις σκέψεις μου, δέν θυμάμαι τίποτε. Σήμερα ξύπνησα μου
διασμένος μέσα στή σπηλιά τού Σωκράτη, πού είναι κάτω άπο τό μνημείο τού
Φιλοππάπου. Είμαι ακατάστατος, βρωμερός καί κουρελιασμένος. ’Αλλά τί μ’ εν
διαφέρει; ύστερα τί ενδιαφέρει καί τον κόσμο γιά μένα; έγώ ζώ γιά τον έαυτό μου,
είμαι ένας αλήτης. Σηκώθηκα καί κύτταξα άδιάφορα τον ούρανό, πού ήταν ολοκά
θαρος- θέλησα νά γελάσω, άλλά τά χείλη μου πάγωσαν σέ μιά ειρωνική γκριμάτσα.
Προχώρησα άνάμεσα στο μικρό δασάκι καί κατέβαινα στο κέντρο τής ’Α
θήνας. Στο δρόμο μιά κυρία μοΰ έβαλε κάτι στο χέρι- ήταν ένα πεντόδραχμο. Τό
πήρα καί τό έρριξα στον τσέπη μου άδιάφορα, χωρίς νά τήν ευχαριστήσω. ’Αργό
τερα ένα παιδάκι μοΰ έδωσε μισό κουλούρι άπο κείνο πού έτρωγε. Πήρα άπότομα
καί φοβισμένα τό κουλούρι καί τό έφερα στο στόμα μου.
"Ωστε τόσο πολύ άλλαξα;! Μέ πήραν γιά ζητιάνο! Καί φαίνεται θά προκαλώ
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τον οίκτο, γιατί έγώ δεν ζήτησα άπό κανένα τίποτε καί όμως μοΰ έδωσαν. Προσ
παθώ να σκεφθώ καθαρώτερα την κατάστασή μου, άλλα τό λογικό μου δεν εργάζε
ται. Δεν μπορώ νά βάλω σέ μιά σειρά τις σκέψεις μου καί μοΰ είναι άρκετό να ρίχνω
άδιάφορες ματιές δώ καί κεΐ καί δέχομαι μοιραία δσα μοΰ συμβαίνουν.
Ευτυχώς κανείς μέχρι τώρα δεν μ’ άναγνώρισε. ’Άλλως τε άποφεύγω καί γώ
νά πηγαίνω εκεί, πού άλλοτε ήταν άπαραίτητη ή παρουσία μου.
— ’Έ χω καινούργιες συντροφιές.
Βλέπω, πώς δλοι οί άλήτες, μοΰ δείχνουν σεβασμό' πολλές φορές μαλώνουν
κι’ έρχονται σέ μένα για νά τούς λύσω τις διαφορές τους. ’Έτσι είναι ό κόσμος!
Παντού υπάρχει κά
ποιος πού θά σταθή στη
μέση. Τί, αν αύτος εί
ναι πρίγκηπας ή άλήτης;
10 τοΰ Όκτώβρη 1929
Δέν έχω πιά μορ
φίνη. 'Η χρυσή θήκη α
δέιασε τελείως. Τρέμω
ολόκληρος κι’ άρχίζω
νά πονώ. Μιά φρικίαση
περνάει στή ράχη μου
σάν νά μέ περιχύνουν μέ
νερό. Τί νάκάνω; Πού
λησα καί το τελευταίο
αύτο κειμήλιο γιά 50
δραχμές καί πήρα λίγη
μορφίνη" έτσι πέρασα τη
νύχτα μου. ’Αλλά σήμε
ρα τί θά κάνω; Γυρίζω
στούς δρόμους σάν κου
ρέλι. Οί διαβάτες μέ κυττάζουν περίεργα' άρχισα
τώρα γιά πρώτη φορά
νά φοβάμαι. Εύτυχώς
πού δέν μέ άναγνώρισε
κανείς άκόμα. Περνών
Στό δρόμο μιά κυρία μοΰ έβαλε κάτι στό χέρι- ήταν ένα πεν
τας άπό ένα βιβλιοπω
τόδραχμο.
λείο, κύτταξα στή βιτρίνα ένα μου βιβλίο, πού
είχε πουληθή σέ πολλές χιλιάδες άντίτυπα. Σκέφτηκα νά μπώ μέσα, νά’πώ ποιος
είμαι στο βιβλιοπώλη καί νά ζητήσω κάτι γι’ άμοιβή μου. ’Αλλά έτσι, άθελά μου,
είδα τότε στο κρύσταλλο τής βιτρίνας τό είδωλό μου νά μέ κυττάζη κατάματα καί
νά μ’ έμποδίζη. ’Αλήθεια! είναι ή πρώτη μου φορά ύστερα.άπό ένα χρόνο, πού
βλέπω σέ καθρέπτή τον εαυτό μου.
Ά ! έξοχα! είμαι ένα φάντασμα πιά' κανείς δέν μπορεί νά μ’ άνάγνωρίση.
Τώρα δέν φοβάμαι' θά σταθώ σέ μιά γωνιά καί θ’ απλώσω τό χέρι μου. "Οποιος
είναι πονόψυχος καί λυπάται τούς συνανθρώπους του θά μοΰ δώση κάποια έλεημοσύνη. Δέν βλέπω πιά τίποτε, δέν μ’ ένδιαφέρει ή ζωή. "Ολα τά βλέπω ξεθωριασμένα,
κωμικά' καί μόνο τό σκοτάδι πού μοΰ φέρνει ή μορφίνη μ’ άνακουφίζει.
Τό βραδάκι μπήκα σ’ ένα καφενείο πού βρίσκεται στην πλατεία Όμονοίας

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ

& ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΑΙ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Διά Β. Δ. άπελύθη του Άστυν. Σώματος, ό ’Αστυνόμος Β' κ. Πέττας Π.
ώς κριθείς ύπό του ’Αστυν. Συμβουλίου άπολυτέος ελλείψει θέσεων.
—Παρητήθησαν τοϋ Άστυν. Σώματος, ό’Ανθ)μος Κωτσάκης Δ., ό Άρχιφ.
Παπασταύρου Στ., ό Ύπαρχ. Μαραγκόπουλος Π. καί οί άστ)κες Άλούπης Γ., Ζω
γράφος Ε., Ροϋσσος Κ., Ράπτης Π., Ήλιόπουλος Κων)τΐνος καί Άδαμάκος Θεόδ.
—Άπελύθησαν διά λόγους πειθαρχίας, οί άστ)κες Λύτρας I., Παπασταματίου I., Καραμήτσος Ε. καί Κλεφτογιάννης Δ. Διά λόγους δέ υγείας ό 'Τπαρχ. Κόβιβας Χρ. καί ό άστυφ. Κατσίρος Γρ.
—Δι’ άποφάσεως του κ. Άρχηγοϋ τοϋ Άστυν. Σώματος έμονιμοποιήθησαν
οί κάτωθι μαθητευόμενοι άστ)κες τοϋ 178 έκπαιδευτικοΰ Τμήματος τής Άστυν.
Σχολής Αστυφυλάκων πλήν τοϋ μαθ. άστ)κος Λελούδη Γ. μή κριθέντος ίκανοϋ
προς μονιμοποίησιν, διά λόγους υγείας :
Μανώλης Κ., Κίννας Π., Χρηστάκης Γ., Δεληγιώργης I., Κούκης Ή .,
Μιχελουδάκης Κ., Λεχουρίτης Α., Μπούρας Γ., Μπουρδάκος Ν., Χρυσανθόπουλος
X., Κωνσταντακόπουλος Γ., Παπαγεωργίου Π., Πασχάκης Π., Οικονόμου Α.,
Ραυτόπουλος Α., Χοχτούλας Δ., Μαστοράκος Α., Μπλουγουράς Γ., Κουτας Η.,
Ρέντζης Κ., Καράμπελας Ν., Κοταρίδης I., Παπαντωνίου Κ., Βασιλάκος Π., Φαραντούρης Δ., Δημητρέλλος Δ., Καρούμπαλης Π., Παναγιωτόπουλος Γ., Μποσβέλης Κ., Ντζούρας Δ., Ψύλλας Κ., Χατσάκος Γ., Κώσσης Ν., Παπαδόπουλος Δ.,
Άναστασόπουλος X., Γκέκος Ν., Καννής Κ., Γκίνης X., Δεληγιάννης Α., Κραβαρίτης I., Κοντοκώστας Α., Σαλάπας Δ., Παπαχαραλάμπους I., Σταμόπουλος Ε.,
Κουμοΰτσος Π., Σωνίδης Κ., Κυριαζής X., Παπαδατος Π., Καρατζας Δ., Λάππας
Γ., Κοντουβίνης Γ., Καραχάλιος Α. καί Μαγκαφας Κ.
*
* *

ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
Δι’ άποφάσεων τοϋ κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών έχορηγήθησαν αί κάτωθι
άμοιβαί :
α) 'Υλική άμοιβή είς τον Ύπαρχ)κα Σκούραν I., διότι υπηρετών είς την
'Υποδ)νσιν Τροχαίας Κινήσεως ’Αθηνών, παρέσχε πληροφορίαν περί τοϋ δράστου
τραυματισμοΰ 4 άτόμων δι’ αυτοκινήτου, βάσει τής οποίας έπετεύχθη ή άνακάλυψις καί σύλληψίς του.
β) ’Έπαινος είς τον ’Αστυνόμον Β' κ. Μπακήν Κ., διότι ένήργησε μετά δραγιά νά ζητιανέψω. Σέ μιά γωνιά καθόταν μονάχος του ένας κύριος. Δεν μπορώ νά
εξηγήσω γιατί, μόλις μοΰ έδωσε μιά δραχμή στο χέρι, τον κύτταξα κατάματα. Τά
βλέμματά μας συναντήθηκαν. Τρόμαξα πολύ- μοΰ φάνηκε πώς μ’ άναγνώρισε καί
γ ι’ αύτό γυρνώντας πίσω έφυγα σχεδόν τρέχοντας. Βασανίζομαι τώρα νά θυμηθώ,
άλλά ή μνήμη μου δεν λειτουργεί πλέον. ’Ασφαλώς μ’ άναγνώρισε! Τό βλέμμα του
ήταν επίμονο, ήθελε νά μοΰ πή κάτι, μά δεν πρόλαβε. Ποιος νά ήταν άρά γε; Καί
τί ζητοΰσε άπό μένα; Ά ! Τώρα πρέπει νά φυλάγουμαι περισσότερο. Δέν θέλω νά
συναντήσω τον άνθρωπο αύτό, δέν θέλω νά μέ γνωρίση κανείς. "Ας μέ φωνάζουν
Μόρφη κι’ ας πεθάνω μ’ αύτό τό ονομα. Ό θάνατος είναι καλός φίλος καί τά σκε
πάζει δλα.
( Συνεχίζεται)
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στηριότητος καί δεξιότητας καί έπέτυχε την άνακάλυψιν τοϋ ώς άνω δράστου.
γ ) Ευαρέσκεια εις την Ύποδ)νσιν Τροχαίας Κινήσεως ’Αθηνών διά τήν ταχεϊαν καί επιτυχή έκβασιν της ώς άνω ύποθέσεως.
δ) ’Έπαινος καί υλική άμοιβή εις τούς: 'ϊπαστυν. Α' Τζουμάνην Γ., Ά ρχ)κα
Άδαμόπουλον Ε. καί άστ)κας Μποζινάκην Α., Πλέσσαν Γ., καί Μπερτσιάν I.
διότι διά των άοκνων προσπαθειών των συνετέλεσαν εις τήν άνακάλυψιν καί σύλληψιν σεσημασμένου καί επικινδύνου διαρρήκτου διαπράξαντος σωρείαν κλοπών.
ε) Έπαινος εις τον Διοικητήν τοϋ Τμήματος ’Ασφαλείας Πατρών ’Αστυ
νόμον Β' κ. Παναγιωτόπουλον Ν., διότι διά τών δοθεισών κατευθύνσεών του συνετέλεσε τά μέγιστα εις τήν άνακάλυψιν καί σύλληψιν τοϋ έν λόγω διαρρήκτου.
στ) ’Έπαινος εις τούς : Ύπαστυν. Α' Καβαλλάρην Σπ., Ά ρχ)κα Γιατράκον
Γ. καί άστ)κα Καψάλην Εύάγ., διότι ούτοι έργασθέντες μετά ζήλου καί μεθοδικό
τατος συνετέλεσαν είς τήν σύλληψιν επικινδύνου διαρρήκτου.
Ό κ. ’Αρχηγός τοϋ Άστυν. Σώματος άπένειμε έπαινον είς τον Άστυν. Δ)
ντήν Β' κ. Καρανάσον Δημ., διότι τήν 25-10-1954 έκτελών ούτος υπηρεσίαν νυκτε
ρινού Δ)ντοϋ παρά τη Άστυν. Δ)νσει ’Αθηνών καί λαβών γνώσιν καταγγελθείσης
ύπό τοϋ Κ. Εύαγγέλου, είς τό ΣΤ' Άστυν. Τμήμα, δήθεν, ληστείας είς βάρος του,
έσπευσεν έπί τόπου καί ένεργήσας μετά δεξιοτεχνίας καί έπιτηδειότητος, συνετελεσεν είς τήν, έντός βραχυτάτου χρονικού διαστήματος, διαλεύκανσιν τής ύποθέ
σεως καί είς τήν διαπίστωσιν δτι δεν έπρόκειτο περί άδικήματος ληστείας, άλλά
περί σκηνοθετηθείσης τοιαύτης.
*
* *

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ
Διά Β. Δ. έκδοθέντος βάσει τών διατάξεων τοϋ κωδ. ν. 4971 )1931 «περί
’Οργανισμού τού Σώματος Άστυν. Πόλεων» προήχθησαν έκ τών έν ίσχύϊ πινάκων
προακτέων τού έτους 1954 οί κάτωθι Ά ξ)κοί, προς πλήρωσιν υφισταμένων κενών
οργανικών θέσεων, ώς άκολούθως :
α) Είς τον βαθμόν τού Άστυν. Δ)ντοΰ Β' τάξεως κατ’ άρχαιότητα οί ’Αστυ
νόμοι Α' Παπασταφίδας Ά γ . καί Κορναράκης Ματθαίος.
β) Είς τον βαθμόν τού ’Αστυνόμου Β' τάξεως οί Ύπαστυνόμοι Α' τάξεως
1) κατ’ έκλογήν Κουλέτσης ’Ιωάν, καί 2) κατ’ άρχαιότητα Σέττας Γ.
γ) Είς τον βαθμόν τού Ύπαστυνόμου Α' τάξεως οί κάτωθι Ύπαστυνόμοι
Β' τάξεως :
1) Κατ’ έκλογήν : Καραγιαννόπουλος Δ., Τζίμας Θ., Παπαγεωργίου X.,
Κωτσόπουλος Δ., Κατσέλης X., Λαδιάς Κ., Παπαχρήστου Ί ., Καρακΐτσος Ά .,
Γιαννημάρας Κ., Ντόντος Α., Άθανασούλης I., Πιπερόπουλος Ν., Φασούλκας Γ.,
Άλεβιζάκος Μ., Θεοχαρόπουλος Π., ’Αναστασίου Α., Άγγελόπουλος Γ., Καραθανάσης X., Πετούσης Μ., Βασιλείου ’Ό ., Πίτσιος Γ., Ζωγράφος Σ.,Παπασπύρου
I., καί Παπασπύρου Κ.
2) Κατ’ άρχαιότητα : Κανελλάκος Π., Παπαγιαννάκος Γ., Μπενέτος Γ.,
Τρύφωνας Γ., Άγγέλης Β., Παπαχαραλάμπους Α., Λαμπρόπουλος Π., Ντζώρας Δ.,
Καροϋζος Γ., Θωμάς Δ., Μπαλόπουλος I., Ζιάννης Δ., Ντουματσάς Δ., Βέρρας Α.,
Οΐκονομόπουλος Ν., Καρανίκας Α·, Παπαδάκος Ν., Λίβας Κ., Λατίνης Ν., Μανιδάκης Μ., Λεκάκος Π., Μουτζούρης Π., Παναγόπουλος Γ., Καρκούλιας Γ., Τσιπρούδης Α., Θεόφιλος Μ., Οίκονομάκος Κ., Πλέσσας Δ., Κάλλιας Κ., Παρασκευόπουλος Κ., Σκαραφίγκας Γ., Ξουραφάς Γ., Τσουγκράνης Ν., Παπαϊωάννου Ν.,
Παναγόπουλος Α., Ζάγκος Α., Σμυρλής Γ., Χαχλάκης Κ., Γεωργακόπουλος Γ.,
Αρβανίτης Σ., Σιγάλας Η., Ζάββος Γ., Καψαρίδης I., Σταματόπουλος Α., Παπα-
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δάκης Ό ., Βασιλόπουλος Φ., Σκορδαλλός Φ., Γοΰλος Α., Άϊδίνης Κ., καί Καλαϊτζάκης Τ.
Δι’ άποφάσεως του κ. ’Αρχηγού του Ά στ. Σώματος προήχθη εις τον βαθμόν
του 'Υπαρχιφύλακος ό άστυφ. Σαλπάς Στέφανος διότι ουτος : 1) άπό της 25-8-54
καί εφεξής, ένεργήσας μετ’ ίδιαζούσης δραστηριότητος καί πρωτοβουλίας πολύ πέ
ραν των καλώς έννοουμένων ύποχρεώσεών του, ύπήρξεν ό κύριος συντελεστής άνακαλύψεως καί συλλήψεως δράστου σοβαρού τραυματισμού τεσσάρων άτόμων δι’
αυτοκινήτου παρά την Λεωφ. Συγγροΰ, 2) άπο τού έτους 1948 καί εντεύθεν έχει
προσφέρει έξαιρετικάς υπηρεσίας επί επτά ύποθέσεων άναγομένων εις τον τομέα
της άσφαλείας καί τάξεως καί 3) πρόκειται περί εύφυούς, φιλότιμου καί δραστή
ριου υπαλλήλου τυχόντος πλειστάκις ήθικών άμοιβών.
*

* *

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑΙ ΣΧΟΛΑΙ
Τήν 30ην Νοεμβρίου 1954 έξήλθον τής ’Αστυνομικής Σχολής κατόπιν εξα
μήνου εόδοκίμου φοιτήσεως 60 νέοι μαθητευόμενοι αστυφύλακες τούς οποίους ό Διοι
κητής τής Σχολής, ’Αστυνομικός Διευθυντής Α' κ. ’Αρχιμανδρίτης Ν., προσεφώνησεν ώς εξής :
«Νέοι άστυφύλακες
«’Από αΰριον άναλαμβάνετε έπισήμως τά καθήκοντά σας ώς άστυνομικοί.
» Θά άναπληρώσετε τούς γηραιούς συναδέλφους σας, πού άποχωρούν τής ύπηρε» σίας μέ τήν ήθική ικανοποίηση δτι έκαμαν τό καθήκον τους προς τήν πατρίδα,
» τήν κοινωνία καί τήν οίκογένειά τους.
« Σάς άφίνουν μιά κληρονομιά πλούσια σέ ήθικά διδάγματα καί γι’ αύτό
» άκριβώς καί σείς πρέπει νά φανήτε άξιοι καί, μέ τή συμπεριφορά σας, μέ τήν
» άφοσίωση στά ιδανικά τού άστυνομικοΰ πού έδιδάχθητε, καί μέ τον πολιτισμένο
» τρόπο άσκήσεως τού έπαγγέλματός σας, νά συντελέσετε στο ν’ άγαπήσουν οί
» πολϊται πιο πολύ τήν ’Αστυνομία Πόλεων καί νά συνεργάζωνται μαζί σας γιά
» κάθε ζήτημα τής άρμοδιότητός σας.
«’Εμείς μέ τις ευλογίες τής εκκλησίας σάς προπέμπομεν καί σάς εύχόμεθα
» καλήν έπιτυχίαν».
Οί έξελθόντες τής Σχολής έτοποθετήθησαν ώς άκολούθως :
α) Άστυν. Δ )νσιν’Αθηνών οί: Παυλόπουλος Κ., Ζώτος Δ., Καντιάνης Γ.,
Τζανάκης Σ., Γουρνιάς Ν., Τσιτσιμπΐκος Ε., Κρημνιώτης Γ., ’Αργυρής Φ., Ρεπούλιας Ν., Κουτσαβδής Σ., Γκουζούλης Κ., Καλλιτέρης Γ., Εύθυμιόπουλος Θ.
ή Σ., Άνδρουτσόπουλος Ν., Στεργίου X., Ζαλαχώρης Α., Σερέτης Α., Κατσιώρης
Γ., Ρήγας Ν., Παπαδάκης Κ., Νικολάου Κ., Γκίκας Γ., Στραβάκος Π., Καρακωνσταντόπουλος Α., Βλαχοδημητράκος Γ., Μπελεγρής Α., Κυριακίδης Γ., Καπούτσης Κ., Παπαβασιλείου Ε., Διαμαντής Α., Παραράς Σ., Κυριακόπουλος Κ., Σκρεπετός Γ., Μερτζάνης I., Γεωργόπουλος Κ. καί
β) Άστυν. Δ)νσιν Πειραιώς οί : Τσαγκάνης Ν., Ζερβουλάκος Κ., Τραμπάκλος Γ., Πανταζής X., Καλλής Θ., Πανουσάκης Θ., Πατακός I., Άσωνίτης Σ.,
Καρλής X., Κύρκος Α., Παναγιωτόπουλος Κ., Λαϊνάς Σ., Χανδρινός Γ., Άρμενιάκος Δ., Κανακάρης Κ., Μιχελής Π., Κουκλουντζαλής Ν., Κουλουβάκος Θ.,
Νταμάνης Α., Ά δάμ Γ., Καλαματιανός Δ., Ρούκης Π., Λάππας Σ., Σαργιώτης
Α., καί Θεοδωρακόπουλος Π.
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Of όρκισθέυτβς, τήν 30—11—54, 60 νέοι άστυφύλακες φωτογραφούμενοι μετά τήν τελετήν
τής ορκωμοσίας των μετά τοΟ Διοικητοΰ τής Σχολής καί των ’Αξιωματικών.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑΙ

ΕΚΠΟΜΠΑΙ ΑΣΤΥΝ.

ΠΟΛΕΩΝ

Αί έκπομπαί της ’Αστυνομίας Πόλεων σημειώνουν έξαιρετικήν επιτυχίαν.
Άπόδειξις τούτου είναι τό γεγονός οτι ή εναρκτήριος εκπομπή τής 29ης Σεπτεμ
βρίου έ.ε., καθ’ ήν ή φιλαρμονική της ’Αστυνομίας ύπό τήν Διεύθυνσιν τοϋ μου
σουργού άρχιμουσικοϋ κ. Σπόρου Δουηάκη, έκάλυψεν ολόκληρον τό πρόγραμμα μέ
εκλεκτήν κλασσικήν μουσικήν καί έργα Ελλήνων συνθετών, ήχογραφήθη ύπό τοϋ
Ραδιοφωνικού Στάθμου της Ρώμης, δστις τήν μετέδωσεν μετ’ όλίγας ήμέρας μέ
λίαν ευμενείς κολακευτικάς κρίσεις.
Κατά τήν σημερινήν μουσικήν έκπομπήν εόγενώς προσφερθέντες μετέχουν οι
κ.κ. Σταύρος Ξύντας μέ τήν ορχήστρα κ. Γκιζελή, ή κ. Δανάη μέ τήν κιθάρα της
καί ό κ. Κοκόρης μέ τό συγκρότημά του σέ δημοτικά τραγούδια.
ΕΤΧΑΙ

ΕΙΣ

ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΑΣ

Τά «’Αστυνομικά Χρονικά» εύχονται χρόνια πολλά έπί τη έπετείω τής
ονομαστικής των εορτής εις τον κ. Σπυρίδωνα Γαλανόν, Καθηγητήν Πανεπιστη
μίου ’Αθηνών καί τής Σχολής 'Υπαστυνόμων καί εις τούς ’Αστυνομικούς Διευθυντάς κ.κ. Σπυρίδωνα Πολιτόπουλον, Σπυρίδωνα Κουτσουρούμπαν καί Διονύ
σιον Κορωνάκον.
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Ε πίσης εις τον Πανοσολογιώτατον ’Αρχιμανδρίτην κ. Χριστόφορον Παπουτσόπουλον καί κ. Χρηστόν Σταθόπουλον Καθηγητήν Γυμναστικής, διαβιβάζουν
τάς θερμοτέρας εύχάς των έπί τή έπετείω τής εορτής των κατά την ημέραν των
Χριστουγέννων.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΝ
—Την 27ην Νοεμβρίου καί ώραν 4 μ.μ. έν τώ Γηπέδω τής Λεόντειου Σχολής,
ελαβε χώραν φιλικός άγων Καλαθοσφαίρας μεταξύ των ομάδων τής ’Αστυνο
μικής Σχολής καί τής Λεοντείου. Τό σκορ έληξεν μέ 53—58. ’Εκ των Δοκίμων
αστυφυλάκων διεκρίθη ό σκόρερ Κυριακίδης Γεώργιος.
—Είς τήν μεταβάσαν την 27-11-54 εις Καλάμας μικτήν ποδοσφαιρικήν
ομάδα ’Ενόπλων Δυνάμεων συμπεριελήφθησαν καί οί άστυφύλακες ποδοσφαιρισταί
Τζανιδάκης Σωτήριος καί Μπαλακτσίδης Μιχαήλ.
—Τήν 30ην Νοεμβρίου έ.Ι., εις τό έν Νέα Σμύρνη γήπεδον άθλοπαιδιών τοϋ
Α.Ο.Ν.Σ., έτελέσθη φιλικός άγών καλαθοσφαίρας μεταξύ τής άστυνομικής όμάδος
καί τής τοιαύτης τοϋ Α.Ο.Ν.Σ. Κατόπιν ενδιαφέροντος άγώνος νικήτρια άνεδείχθη
ή ’Αστυνομική όμάς μέ σκορ 48—43.
—Τήν 1-12-54 είς τό γήπεδον άθλοπαιδιών τοϋ Πανελληνίου Γ. Σ .,ή άστυνομική όμάς καλαθοσφαίρας συνηντήθη είς φιλικόν άγώνα μέ τήν β' ομάδα τής
πρωταθλητρίας όμάδος Ελλάδος Πανελληνίου. Κατόπιν άγώνος είς τον όποιον ή
αστυνομική όμάς ανέπτυξε έξαιρετικήν τεχνικήν, άποτέλεσμα τής έντατικής προπονήσεώς της, έπεβλήθη τής β' όμάδος Πανελληνίου μέ τό εύρύ σκορ 114—43 (α'
ήμίχρονον 51—20).

Τά 11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» εύχονται
είς τούς συνδρομητάς των Καλά Χρι
στούγεννα καί Εύτυχές τό άνατέλλον
Νέον ’’Ετος 1955.
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3. ’Αρχεία έκμαγείων διαφόρων άποτυπωμάτων ........................................
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κόμματος ...................................................................................................
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2. Πώς οί κομμουνισταί κατέληξαν στο Λαϊκό Μέτωπο ..............................
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5. Κατευθύνσεις τοϋ Λαϊκοΰ Μετώπου στις ένοπλες δυνάμεις καί τά Σώ
ματα ’Ασφαλείας.........................................................................................
6. Τό Λαϊκό Μέτωπο στις κοινωνικές σχέσεις καί τή θρησκεία...................
7. Τό Λαϊκό Μέτωπο στή νεολαία................................................................
8. Λαϊκό Μέτωπο καί επιστήμονες..............................., ..............................
9. Λαϊκό Μέτωπο καί πνευματική κίνησις ........................................ .

Σελίς
1737
1737
1737
1737
1739
1739

1826
1827
1827
1828
1828
1829
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10. *Η άπάτη τοϋ Αχϊκοϋ Μ ετώπου........................................... ....................
11. Προφύλαξις άπδ τδ Λαϊκό Μ έτωπο..................... ................................ .
12. Τδ Λαϊκδ Μέτωπο ώς ’Απελευθερωτικό Μέτωπο (Ε.Α.Μ.). Δράσις
του κατά την Κατοχή καί μετά την άπελευθέρωσι..... ..........................

1847

Σελίς
1068
1068
1069

'Ιστορία τής Ρωσσικής έπαναστάσεως.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Τά προηγηθέντα της Ρωσσικής έπαναστάσεως τοΰ 1917.......... ...........
Έναρξις τής έπαναστάσεως ....................................., ................................
Παραίτησις τοϋ Τσάρου Νικολάου τοϋ Β '. . . . ........................ .................
Κυβέρνησις Κερένσκυ καί άντεπανάστασις Κορνίλωφ..............................
Μπολσεβικοποίησις τής έπαναστάσεως καί κατάληψις τής άρχής ύπδ
των έπαναστατών, δι’ άνατροπής τοΰ Κερένσκυ....................................
Εμφύλιος πόλεμος ................ ......... ....*...... ................ ......... .................
Τρομοκρατικά μέτρα. Όργάνωσις έρυθροΰ στρατοΰ. Κατανίκησις τοΰ
Κολτσάκ καί τοΰ Γιούντενιτς. ’Ή ττα των Μπολσεβίκων ύπδ τοΰ Πιλσοΰδσκι—Καταστροφή τοΰ Βράγγελ ...................................... ........ .
Άναγνώρισις τοΰ Σοβιετικοΰ καθεστώτος ...................................... ...... .
Παρασκήνια καί θρΰλοι τής Ρωσσικής έπαναστάσεως. Ρασποΰτιν—
Μηχανορραφίαι κατά τοΰ Τσάρου ............................... ......... ...............

1154
1155
1156
1157
1157
1158
1159
1161
1161

Τακτική καί μέθοδος καταλήψεως τής έξουσίας. — Ε μφύλιος πό
λεμος .
1. Γενικά. ’Έννοια έμφυλίου πολέμου καί περιεχόμενον αύτοΰ...................
2. Είσήγησις Τρότσκυ διά τδν καταρτισμόν περί έμφυλίου πολέμου.........
Α'. Στάδιον Προπαρασκευής ............................ ........ .................... .
Β'. Έξέγερσις .......................................................................
Γ'. Περίοδος διατηρήσεως τής έξουσίας ..................................................
3. Κώδιξ έμφυλίου πολέμου.......................................................................... .
4. Τδ σύνθημα των κομμουνιστών περί μετατροπής τών πολέμων τών δια
φόρων κρατών εις έμφυλίους τοιούτους...................................... ...........
5. Περί τής τακτικής τοΰ πολέμου έντδς τών πόλεων......................
6. ’Επίλογος ......................................................................................................

1249
1250
1251
1252
1255
1255
1256
1257
1259

Διένεξις Τρότσκυ — Στάλιν.
1. Ό Τρότσκυ πρδ τής Ρωσσικής Έπαναστάσεως καί κατ’ αυτήν...........
2. Κατηγορίαι τοΰ Τρότσκυ περί παρεκκλίσεως άπδ τις άρχές τοΰ Μαρ
ξισμού .............
3. Θάνατος Λένιν—’Αγών Τρότσκυ—Στάλιν ...............................................
4. Τά σημεία τής διενέξεως Τρότσκυ—Στάλιν .............
5. Ό Στάλιν κατηγορεί τδν Τρότσκυ ώς έξτρεμιστή .................................
6. ’Εξορία τοΰ Τρότσκυ—"Ιδρυσις τής Δ' Διεθνοΰς ....................
7. Σημασία διά τήν άστυνομίαν τής διενέξεως Τρότσκυ—Σ τ ά λ ιν ......! ...

1446
1447
1447
1447
1449
1449
1450

'Ιστορική έξέλιξις τοΰ σοσιαλισμού καί τοϋ κομμουνισμού στήν
Ε λλάδα.
1. Τά πρώτα σπέρματα τοΰ σοσιαλισμού στήν Ε λλάδα.. ..........
2. Οί έργατικές άπεργίες τοΰ 1879, τοΰ 1882, τοΰ 1885καί τοΰ 1887___
3. Ή Ταραχώδης άπεργία Λαυρίου τοΰ 1896 καί ή 9μηνος άπεργία τών
ιδίων έργατών Λαυρίου τοΰ 1906 .................................... ....................
4. ’Έναρξις τής σοσιαλιστικής προπαγάνδας διά τοΰ τύπου—Σοσιαλιστικός
"Ομιλος Πατρών ........................................ ..................... . Λ . . . . . . . . .

1502
1503
1504
1504
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5. Ό Σοσιαλισμός τοϋ Σταύρου Καλλέργη καί τοϋ Πλάτωνος Δρακούλη.
6. Εορτασμός της πρώτης έργατικής πρωτομαγιάς τό 1894 άπό τούς "Ελ
ληνας σοσιαλιστάς...................................... .......... . ........................... ......
7. 'Ο σοσιαλισμός τοϋ Άντύπα (1904—1907) ...........................................
8. Σοσιαλιστικός "Ομιλος Βόλου (1908)—Σύνδεσμος μέ την σοσιαλιστικήν
Φεντερασιόν της Θεσσαλονίκης .............................................................
9. Όργάνωσις των σοσιαλιστών στην Ελλάδα μετά την Ρωσσική Κομ
μουνιστική έπανάστασι .............................................................................
10. Προσχώρησις τό 1924 τοϋ σοσιαλιστικοΰ κόμματος εις τήν Γ' Διεθνή
καί μετονομασία του εις κομμουνιστικόν κόμμα Ελλάδος................
11. Αύγουστος 1936—’Απρίλιος 1941...............................................................
*0 κομμουνισμός ώ ς πολιτική όργάνω σις. Διοικητική διαίρεσις καί
πολιτική συγκρότησις τής Ε .Σ .Σ .Δ .
1. Διοικητική διαίρεσις ....................................................................................
2. "Οργανα τοϋ κράτους ..................................................................................
3. Δικαιοσύνη . . . . ...........................................................................................
4. Εκλογικόν σύστημα. Ή Πράξις ........................................ ....................
Μ αζοποίησις. Σ χέσ ις αυτής πρός τήν ψ υ χικ ή ν υγείαν τοϋ άτόμου
καί τήν όμαλήν κοινω νικήν ζω ή ν . 'Υπό κ. Κ. Κωνσταντινίδου,
εκτάκτου καθηγητοΰ της νευρολογίας καί ψυχιατρικής Διευθυντοΰ
Δημοσ. Ψυχιατρείου ’Αθηνών.
1. "Ατομον καί κοινωνία. Σχέσις μεταξύ των...............................................
2. 'Ο άνθρωπος ώς ΰπαρξις ψυχοσωματική ...............................................
3. 'Η διατήρησις τής προσωπικότητος στήν κοινωνική ζωή, άξιόλογος
παράγων διά τήν ψυχικήν υγείαν τοϋ άνθρώπου....... .............................
4. 'Η Μαζοποίησις ώς κοινωνικόν φαινόμενον...............................................
5. Πώς καθορίζεται ψυχολογικώς τό φαινόμενον τής μαζοποιήσεως.........
6. Κατάργησις τής προσωπικότητος στήν μάζα...........................................
7. 'Η μαζοποίησις ύπό ομαλούς κοινωνικούς όρους καί ή μαζοποίησις
εις τά φασιστικά καί κομμουνιστικά καθεστώτα........................ ............
8. Τό Κράτος ώς μορφή μάζας καί σχέσις του μέ τό άτομον.......................
9. Μαζοποίησις καί άτομικισμός ................................................................
10. Προϋποθέσεις ομαλής κοινωνικής ζωής ............................................. .
11. Διδάγματα τών άρχαίων Ε λλή νω ν.............................................................
12. Σύνοψις—Συμπεράσματα .............................................................................
Χρήστος Λαδάς. Π ώ ς άπεφ ασ ίσθη, ώργανώθη καί έξετελέσθη ή
δολοφονία αύτοΰ ύπό τώ ν κομμουνισ τώ ν. 'Υπό κ. Νικολ. ’Αρ
χιμανδρίτου, Ά στ. Διευθυντοΰ Α '......................................... ..................
Κομμουνιστική Ό ρ γά νω σ ις Π ειραιώ ς. Σ ύλλη ψ ις έπικεκηρυγμένου
δολοφόνου Κομμουν ιστού ...................................................................

Σελίς
1506
1506
1507
1508
1508
1509
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1642
1645
1647
1647

1688·
1689
1689
1689
1690
1691
1691
1692
1693
1693
1693
1694

1099
1107

ΓΕΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ
Ό ’Αστυνομικός καί τό κοινόν. Ύπό τοϋ κ. Νικολ. Κίννα,τ. Άρχηγοΰ
’Αστυνομίας Πόλεων..................................................................................
Κ οινωνία—’Α στυνομία. Ύπό κ. ’Αναστασίου Γαρδίκα, Ύπ)νόμου Α '...
Ό ’Α τλαντικός πανάρχαιος θρύλος καί ή κ α τ’ αύτόν διάσωσις τής

721
921
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Σελίς
Ευρω παϊκής έλευθερίας ύπό τοΰ στρατού τω ν ’Α θηνώ ν. 'Τπό
τοΰ.κ. Ίω . Φραγκιδάκη τ. Γυμνασιάρχου...........................................
'Η π ειθ α ρ χία . 'Τπό κ. Ν. Κίννα, τ. Ά ρχηγοΰ’Αστυνομίας Πόλεων .........
Τό αστυνομικόν έπάγγελμα καί τά ιδεώδη το υ . 'Τπό κ. Σπυρ. Κ. Πηλοϋ
’Ηθικό—κοινω νική α γω γ ή . 'Τπό κ. Γ. Σακελλαρίου Καθηγ. Παν)μίου..
'Ο Ε λ λ η ν ικ ό ς πολιτισμός καί ή παγκόσμιος έπίδρασις α ύ το ΰ . 'Τπό
κ. Θεμ. Κ. Θεοδωροπούλου.......................................................................
'Ε λλά ς καί Έ λ λ η ν ε ς . Πρώτη έμφ άνισις τω ν Ε λ λ ή ν ω ν καί σημασία
τω ν λέξεω ν Ε λ λ ά ς —Έ λ λ η ν ε ς. 'Τπό κ. Θεμ. Κ. Θεοδωροπούλου
1. Γενικά περί της πρώτης έμφανίσεως των Ελλήνων.......................... ..
2. ’Εκδοχές περί της πρώτης έμφανίσεως φών 'Ελλήνων, της ονομασίας
των καί τής σημασίας της λέξεως .......................... . . . . ........................
3. Μυθολογική έκδοχή περί 'Ελλάδος καί 'Ελλήνω ν.....................................
4. 'Ιστορική έκδοχή περί 'Ελλάδος καί 'Ελλήνων ........................................
5. Μέση έκδοχή περί 'Ελλάδος καί 'Ελλήνων ..................... .........................
6. Γενίκευσις τοϋ ονόματος δι’ όλους τούς 'Έλληνας.....................................
7. Ένοια των λέξεων «Ελλάς»—«"Ελληνες» ...........................................

973
1115
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1341
1566
1593
1593
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1594
1594
1594
1595
1595

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑ Ι ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Προστασία τω ν ’Η θώ ν. 'Τπό κ. Ν. ’Αρχιμανδρίτου, ’Αστυνομικού
Διευθυντοϋ Α'.
5. Δημοσία έμφάνισις των άσέμνων έν Έ λ λ ά δ ι............................................
'Η θανατική ποινή . Μέσα έκτελέσεω ς τα ύ τη ς. 'Τπό Γρηγ. Κάτσα,
Καθηγητοΰ ’Ιατροδικαστικής.
1. Γενικά περί τής θανατικής ποινής ......................................................... .
2. Τά μέσα έκτελέσεως τής θανατικής ποινής. 'Ιστορική άνασκόπησις__
3. Σύγχρονα μέσα έκτελέσεως θανατικής ποινής ........................................
4. Τό προσφορώτερον προς εύθανασίαν μέσον έκτελέσεως τής θανα
τικής ποινής ................................... .........................................................
'Η θανατική ποινή παρ’ ά ρ χα ίοις. ’Επιστολή τοϋ κ. Ίω . Φραγκιδάκη
τ. Γυμνασιάρχου............................... ........................................................
Περί α ύτοκτονιώ ν. 'Τπό κ. Γρηγ. Κάτσα, Καθηγητοΰ ’Ιατροδικαστικής
1. Εισαγωγή—'Ορισμός ..................................................................................
2. Συχνότης αύτοκτονιών κατά έθνη ...................................’.....................
3. Συχνότης αύτοκτονιών κατά έτη ...........................................
4. Συχνότης αύτοκτονιών κατά φύλον .........................................................
5. Συχνότης αύτοκτονιών κατ’ έποχάς τοΰ έτους.........................................
6. Συχνότης αύτοκτονιών κατά ήλικίαν ..............................................
7. Συχνότης αύτοκτονιών κατ’ έπάγγελμα........ ..............................................
8. Μέσα προς αύτοκτονίαν ..................... ..................... ·................... .......... !
9. Συνδυασμός μέσων προς αύτοκτονίαν ......................................................
10. Ψυχολογία έκλογής μέσων προς αύτοκτονίαν....... ...................................
11. Εΐδικαί μορφαι αύτοκτονίας ....................
12. Αίτια αύτοκτονιών .....................................................................................
13. ’Ιατροδικαστικά προβλήματα έπί αύτοκτονιών ........................................

712

817
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948
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1014
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14. Νομικά ζητήμ ατα ................. ............... ........ . ............. ..............·.............
15. Προληπτικά των αυτοκτονιών μ έτρ α .............. ■..........................................

Σελίς
1056
1059

*Η θανατική ποινή. Περί τής ανάγκης διατηρήσεως ή μή ταύτης.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

*0
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

'Τπό κ. Γρηγ. Κάτσα, Καθηγητοΰ Ιατροδικαστικής.
Εισαγωγή ......................................................................................................
Έκνομοι θανατώσεις ......................................... .........................................
Νόμιμοι θανατικαί ποιναί ...........................................................................
’Αντιρρήσεις κατά τής θανατικής πο ινή ς..................................................
Συνηγορίαι ύπέρ τής διατηρήσεως τής θανατικής ποινή ς..........................
'Η θανατική ποινή έκφοβίζει τούς έγκληματίας .............. ......................
Κατηγορίαι κατά τής θανατικής ποινής οτι εινε τελεσίδικος.....................
Κατηγορίαι κατά τής Πολιτείας ώς μικροπρεπούς καί άδικου...................
’Αντί τής θανατικής ποινής ισόβιος κάθειρξις............................................
Οικονομικοί λόγοι κατά τής καταργήσεως τής θανατικής ποινής...........
Κατηγορίαι κατά τής Πολιτείας ................................................. .............
Κατηγορίαι κατά τής θανατικής ποινής, ότι έφαρμόζεται κατά των
πτωχών ......................................................................................................
Συμπέρασμα .................................................................................................
’Αλκοολισμός, ή μεγαλύτερη μάστιγα τοΰ αίώνος. 'Τπό κ. Θάλειας
Ποταμιάνου.
'Ο άλκοολισμός τό μεγαλύτερου πρόβλημα τής κοινωνικής, ιατρικής καί
δημοσίας ύγείας ................................................ . ....................................
Δυσμενής ένέργεια τών οινοπνευματωδών ποτών εις τον άνθρώπινον
οργανισμόν .................................................................................................
Τό οινόπνευμα ώς ένισχυτικόν τής μυϊκής δυνάμεως καί ώς θερμαντικόν.
'Υπάρχει εις τήν Ελλάδα άλκοολισμός; ..... ................................ ............
Άσθένειαι καί ψυχοπάθειαι άλκοολικών ..................................................
’Αλκοολισμός καί έγκλημα .......................................................................
Κοινωνικά εγκλήματα τών άλκοολικών ............................... ...................
'Ο μύθος τής θρεπτικότητος τοΰ οίνου ......................................................
Ό ύμνος τών ποιητών γιά τό κρασί. Ψυχικόν φάρμακου;.......................
Χρήσις τοΰ οίνου διά τήν καταπολέμησιν τού άλκοολισμοΰ άποτελεϊ
πλάνην ......................................................................................................
Τό άλκοόλ δεν άποτελεϊ έθνικόν εισόδημα, άλλά οικονομικήν καί γενικώς
εθνικήν ζημίαν. 'Ο άγων κατά τοΰ άλκοολισμοΰ στά διάφορα κράτη__
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'Η άναγκαστική στείρωσις ψυχοπαθών εγκληματιών (Sterilisation)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

'Υπό κ. Γρηγ. Κάτσα, Καθηγητοΰ ’Ιατροδικαστικής.
Αΰξησις τοΰ άριθμοΰ τών όλιγοφρενών, τών παραφρόνων, κλπ. Αιτία
τούτου καί πύκνωσις τής τάξεως τών έγκληματιών ..............................
Οίκονομικαί συνέπειαι διά τήν κοινωνίαν..................................................
'Ο ολιγοφρενία ώς μέσον έλαττώσεως τών όλιγοφρενών κλπ.................
’Αναγκαστική στείρωσις τών ψυχοπαθών άνδρών καί γυναικών............
'Η ευγονία καί στείρωσις κατά τήν άρχαιότητα καί ή μεταγενεστέρα
έφαρμογή αύτής, έν ’Αφρική καί Ευρώπη.......................... ............... .
Συνηγορίαι ύπέρ τοΰ συστήματος τής στειρώσεως,...·....... ...................
Κατηγορίαι κατά τοΰ θεσμού τής στειρώσεως.......................................
'Ο Γερμανικός νόμος .................................................................................
Ψυχικαί νόσοι καί κληρονομικότης ..........................................................
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Σελίς
10. Άμφισβήτησις της άπολύτου έπιδράσεως της κληρονομικότητος έπί
τήν άνάπτυξιν των ψυχικών νοσημάτων ..............................................
11. Ψυχικαί νόσοι καθ’ άς κατά ΐσχύοντας νόμους επιβάλλεται ή στείρωσις.
Α'. Συγγενής πνευματική έξασθένησις (ίδιωτία,βλακεία κλπ.) .............
Β'. 'Η σχιζοφρένεια .................................................................................
Γ'. Ή περιοδική μανία (μανία καί μελαγχολία)
.....................
Δ'. Ή επιληψία .......................................................................................
Ε'. *0 χρόνιος αλκοολισμός ...................................................................
Σ Τ '. Τοξικομανίαι. (Μορφίνη, ηρωίνη, κοκαΐνη, χασίς κ λπ.)................
12. Μέθοδος τεχνητής στειρώσεως .................................................................
Α'. ’Επί άνδρών ........................................................................................
Β'. Έ π ί γυναικών ......................................................................................
13. *Η εφαρμογή του θεσμού παρ’ ήμϊν .......................................................
'Ο ’Αντιαλκοολικός ά γω ν έν Γ α λ λ ία .........................................................

1820
1820
1820
1821
1821
1821
1822
1822
1823
1823
1824
1825
1805

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Ε κ π α ιδ ευ τικ ή έκδρομή είς Δ ελφ ούς τής Ά σ τ υ ν . Σ χολή ς Ύ π α σ τυ νόμων καί Ά ρ χ )κ ω ν . ..........................................................................
Π ασχαλινή γιορτή στή Σ χολή ’Αστυνομίας Π ό λ ε ω ν ............................
'Ο ρκωμοσία νέω ν Ύ πασ τυνόμω ν καί Ά ρ χ ιφ υ λ ά κ ω ν ..........................
Έ να ρ ξις μαθημάτων 10ης ’Ε κπαιδευτικής περιόδου Σ χολής ‘Υπασ τυ ν ό μ ω ν..................................................................................................
Έ κπα ίδευσ ις—Σημασία αύτής είς τήν αστυνομικήν προσπάθειαν.
'Τπό κ. Χρ. Πατσούρη, 'Υπαστυνόμου Α'.
1. Ή Σύγχρονος άρχή .....................................................................................
2. Πώς αΰτη προβάλλεται είς τήν άστυνομικήν προσπάθειαν.......................
3. Τό μέσον πραγματώσεως .................................................... ................ . ..
4. Τά άναμενόμενα έξ αύτής ...........................................................................
5. 'Η έφαρμογή της ............ “................................ .....................................
'Ο ’Αθλητισμός είς τήν ’Αστυνομίαν Π όλεω ν. 'Υπό κ. Ν. Ζουμπουλάκη
'Υπαστυνόμου Α'.
1. Γενικά . ...............................................................................
2. 'Ο άθλητισμός παρ’ άρχαίοις ..............................................
3. Ό άθλητισμός είς τήν σύγχρονονκοινωνίαν................................................
4. 'Η γυμναστική είς τήν ’ΑστυνομίανΠόλεων.................................
5. Άθλητικαί άστυνομικαί ομάδες
...................................................
Παραινέσεις προς βαθμοφόρους. 'Υπό κ. Π. Μπαρδοπούλου, ’Αστυ
νομικού Δ)ντοΰ Β '........................................
Ή συμπεριφορά τοϋ άστυνομικοΰ. 'Υπό κ. Νικολάου Κίννα, τέως
’Αρχηγού Άστυν. Πόλ,εων....................................................................
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ΞΕΝΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΙ
Έ ντυπώσέις άπό τήν Δ '. έκπαιδευτικήν άποστολήν είς ’Α γγλίαν.
'Υπό κ. Κατσιμαγκλή ’Αστυνόμου Β'.
1. Γενικά διά τήν όργάνωσιν τής άστυνομίας έν ’Αγγλία
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'Η πρόσληψις των άστυφυλάκων ....... .............. . ....................................
'Η έκπαίδευσις των άστ)κων εις τάς άστυνομικάς σχολάς................ 1388,
’Έφιππος άστυνομία ............................ ........................................................
’Αστυνομικοί κύνες ............................... . .......... ....................... ........ ..
Γυναίκες άστυνομικοί ............................................................................
'Η υπηρεσία Γενικής’Ασφαλείας του Λονδίνου (Σκώτλαντ-Γυάρδ).........
Έγκληματολογικά ’Εργαστήρια .............
Χημικόν Έργαστήριον .............
Βιολογικόν Έργαστήριον ......................
Γραφολογία ...............................................................................................
Πυροβόλα δπλα ..................................
Ειδική φωτογράφησις ..................................................................................
'Η στατιστική τής ’Αγγλικής’Αστυνομίας...............................................
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ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
’ Ιλισός. Ύπό του κ. Κίμ. Λάσκαρη, άρχιτέκτονος .....................................
Τό Ναύπλιον. Τό Λαμπρό μετέωρο της Ε λληνικής ‘ Ιστορίας. 'Υπό

866

κ. ’Αγγέλου Ά θ. Κλεισιούνη .................................................................

999

ΣτΙς αφετηρίες τοϋ πολιτισμού

(Μυκήνες—Τίρυνθα—Επίδαυρος).

‘Υπό κ. ’Αγγέλου Ά θ. Κλεισιούνη..........................................................

1193

Στα βουνά μέ τις δροσιές καί τούς θρύλους. 'Υπό κ. Ά γ γ. Ά θ.
Κλεισιούνη...................................................... ί ...........................................

1343

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ — ΔΙΗΓΗΜΑ
Έ γ κ λ η μ α στο ’Ί λ μ π ρ ιτ ζ , τοϋ Πώλ Μάκ Γκουάϊρ. Μετάφρ. κ. Ή .
Σ α γ ιά ................................................................................................
......................................................................................................................
.................................................................................................................... j
......................................................................................................................
.................................................................. ; .................................................
.................
......................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
Ναρκό. 'Υπό κ. Νίκου Άρκαδιανοϋ......................................................
........................................................................ .............................................
....................................................................................................................
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Περίπολος τυγχάνων κατά τό 4ωρον 22—2 .............................
«Κτυπάτε τους δπου τούς βρήτε»............................................
Μέτρα τάξεω ς............................................... ...............................
Περάστε παρακαλώ. Τό γραφείο μας διανυκτερεύει..............

1260
1305
1356
1404

Εύρετήρων Β' Τόμου 1954

"Η αστυνομία είναι τό σ π ίτι τοϋ Θ εοϋ........................ ................
Τό κ ά ψ ιμ ο . 'Υπό κ. Δ. Ψ α θ α ............................................................
Α υγουστιάτικη νύ κ τα . Ύπό κ. Χαρ. Σταμάτη (άστ/κος)............
« Έ ν α γκολ ό φ —σ ά ϊτ » ..................................................................................
Τά πρώ τα βήμ ατα . Ύπό κ. X. Σταμάτη (άστ/κος).................................
Μ ήπως κτυπήσατε κ ύ ρ ιε ;..............................................................................
Έ ά ν δέν υπήρχε θά έπρεπε νά την έ φ ε ύ ρ ω μ ε ν ...................................
Π ανάρχαιες συνήθειες..............1.....................................................................
Κ ύπρος (Ποίημα Π. Γιολδασέα άστ/κος)
..................................................
Ά π ό μια ήμερησία διαταγή τή ς κοινής γ ν ώ μ η ς .................................
Μία νύ χ τα σαν δλες τίς ά λλες. Ύπό άστ/κων Σ. Κ. Πηλοϋ και ’Αλ.
Άγγελοπούλου ............................................................................................
Εύθυμο τετρ ά ω ρ ο ....................................................
«Μεγαλειότατε! Σάς εύχαριστοΰμέν».........................................................
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ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
Αί περί άνηλίκω ν ποινικά! δια τά ξεις. Ύπό κ. ’Ιωάν. Βεργοπούλου
III. Εΐδικαι διατάξεις δι’ έγκληματοϋντας άνηλίκους. Τά ΐσχύοντα έν Γαλλία
ΙΥ. Ποινική μεταχείρισις των άνηλίκων έν Βελγίω........................................
Ή έξαθλίωσις τω ν ν έω ν. Ύπό κ. Κ.Δ. Κωνσταντινίδου, Καθηγητοϋ τής
Ψυχιατρικής καί Νευρολογίας
4. Ή άνώμαλος ψυχική κατάστασις (ένδογενής παράγων) καί τό δυσμενές
περιβάλλον (έξωγενής παράγων) ώς αΐτίαι έξαθλιώσεως.......................
5. Αΐ έσωτερικαί (ένδογενεϊς) αΐτίαι έξαθλιώσεως τωννέων............................
6. Έξωτερικαί (έξωγενεΐς) αΐτίαιέξαθλιώσεως τωννέων............................
7. ’Επίδρασις των δυσμενών παραγόντων (έντυπώσεων) έπί τής έξαθλιώ
σεως των νέων........................................................... ....... ..................... .
8. Τό πρόβλημα τής έξαθλιώσεως παρ’ ήμΐν καί σχέσις προς τήν ’Εγκλημα
τικότητα ......................................................................................................
9. ’Επίλογος..........................................................................................................
Παραπλάνησις άνηλίκω ν εις χρέη .Ύπό κ. Άνδρ. Τούση, ’Εφέτου, Καθηγητοϋ Σχολής Ύπαστυνόμων
1. Γενικά .............................................................................................................
2. Σύντομος άναδρομή εις προϊσχϋσαν δίκαιον.ΡωμαϊκόνΔίκαιον...................
3. Ό Ποινικός κώδιξ .........................................................
4. Συγκριτικόν §ίκαιον .............................................
5—6. Δικονομικώς. 'Η μέχρι τοϋδε πράξις παρομοίων δικαίων ................
*Η πρόληψ ις τής παιδικής έγκληματικότητος καί ή άστυνομική
συμβολή εις τα ύ τη ν . Ύπό κ. Νικολ. Κίννα, τ. ’Αρχηγού Άστυν.
Πόλεων................................. .................................................................. _...
*Η έγκληματικότης τω ν ά νη λίκω ν. Κ υβερνητικά μέτρα προλήψεως
καί καταστολής τα ύ τ η ς..........................................................................
'Η έγκληματικότης τω ν ά νη λίκω ν. Ύπό κ. Ν. Γαβαλά, Εΐσαγγελέως
1. Αίτια τής έν γένει έγκληματικότητος (ένηλίκων καί άνηλίκων)................
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Ψυχική και βιολογική ιδιομορφία τής νεαρας ήλικίας..............................
’Αγωγή άνηλίκων είς τήν οικογένειαν, τό σχολεΐον και τδ έπάγγελμα---Κοινωνικοί δροι διαβιώσεως τοΰ άνηλίκου...............................................
Δύνανται οί άνήλικοι να θεωρηθώσιν υπεύθυνοι διά τάς πράξεις τω ν; .........
Ληπτέα μέτρα προς άντιμετώπισιν της έγκληματικότητος των άνηλίκων..
Ό κύκλος δράσεως της Πολιτείας ...........................
Ό κύκλος δράσεως της Κοινωνίας ........
Ό κύκλος δράσεως τη ς’Εκκλησίας................................................................
Μελέτη όργανώσεως άστυνομίας άνηλίκων.·.............................................
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1776
1777
1778
1778
1778
1782
1783
1784
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Ποινική Δικονομία (Διά τον ’Αστυφύλακα). Ύ π ό κ. Έ μμ. Άρχοντουλάκη, ’Αστυνόμου Α'
Ποινικά Δ ικ α σ τή ρ ια ............ ............................................................................
733
Σ τρατιω τικοί—Σ τρατιω τικά Δ ικ α σ τή ρ ια ...................................................
736
Τρόποι διώ ξεω ς έγκλημάτω ν—Μ ηνύσεις..............................„..................
776
Περί συλλήψ εω ς ......................................................................................... 835, 878
Π λημμελήματα — Κακουργήματα .............................................................
931
Τ ίτλοι συλλήψ εω ς .........................
978
Σ ύλλη ψ ις ώ ρισμένων κατηγοριώ ν π ρ οσ ώ πω ν....................................
1024
Έ λ λ η ν ες καί άλλοδαποί μή συλλαμβανόμενοι έν Έ λ λ ά δ ι......... 1077, 1026
Έ ρ ευ ν α ι. Κ ατ’ οίκον—Ε ίς κέντρα—Σ ω μ α τικ ή ........................................ 1170
Έ γκληματολογική Σήμανσις—Π ροφυλάκισις ........................................... 1265
Πειστήρια — Κ ατάσχεσις α ύ τ ώ ν ................................................................. 1212
Ποινικά δικόγρα φ α . — Έ π ίδ ο σ ις αύτώ ν ................... ............... ............ 1365
Ά π ό δ ειξ ις καί αποδεικτικά μέσα ............................................................... 1412
Αί έπιστημονικαί πρόοδοι καί τά αποδεικτικά μέσα. 'Υπό κ. Άνδρ.
Χρ. Τούση, Άντεισαγγελέως Άρείου Πάγου.
1. Γενικά ................................................................................................................
2. Παραδεκτόν των επιστημονικών μεθόδωνάποδείξεως...................................
3. Περιορισμός έκ του Δημοσίου Δικαίου. Τά δικαιώματα τής προσωπικότητος .............................
4. 'Η έξουσία του δικαστοϋ.............................................................................
5. Τά παρ’ ήμΐν ............................................................
6. Συμπεράσματα ................................................................................................
Ή Χ ριστιανική μετάνοια έν τώ Π οινικώ , Δ ικονομικώ καί Σ ω φ ρ ο 
νιστικά) Α ικα ίω . 'Υπό κ. Ίω . Παπαζαχαρίου, Τακτικού Καθηγητοΰ της ’Εγκλ)γίας καί Κοιν)κής Παθολογίας έν τη Παντείω Ά νω τάτη Σχολή Πολιτικών Επιστημών, καί τη Σχολή 'Υπαστυνόμων
1. Προλεγόμενα............................................................
2. 'Ιστορική έπισκόπησις τής έμφανίσεως του δόγματος τής μετάνοιας έν
τώ Ποινικώ Δικαίω ...............................................................................
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3. Αιτιάσεις κατά τοϋ δόγματος της μετάνοιας..............................................
4. Γενικώς περί τοϋ δόγματος της μετάνοιας έν τώ Δικαίω, δπερ άποτελεΐ
θεσμόν άγωγης ..................... : ............................................................ .
5. Θεσμοί Ποινικού Δικαίου άφορμώμενοι άπό της μετάνοιας................. . ..
6. 'Η μετάνοια ύπό τό πρίσμα των νέων σωφρονιστικών άξιωμάτων............
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Ύ π’ άριθ.

29.
«Περί δελτίων ταυτότητος καί διορισμού τών άστυν. υπαλ
λήλων)).....................................................................................
741
Ύ π’ άριθ.
30.
«Περί επιφυλακής καί συναθροίσεων».................
744
Ύ π’ άριθ.
31.
«Περί ειδικών υποχρεώσεων υπαλλήλων τοϋ Τμήματος
’Ηθών»........................................................................................
Ύ π’ άριθ.
32.
«Περί'Ημερησίων Διαταγών»...................................
787
Ύ π’ άριθ.
33.
«Περί έσωτερικής τάξεως καί καθαριότητος έν τοις ’Αστυ
νομικούς Καταστήμασιν» ...........................................
790
Ύ π’ άριθ.
34.
«Περί μεταθέσεων τών άστυνομικών υπαλλήλων».
792
Ύ π’ άριθ.
35.
«Περί χρησιμοποιήσεως τών υπηρεσιακών μετοσυκλεττών»794
Ύ π’ άριθ.
36.
«Περί όπλοφορίας, χρήσεως όπλου καί ράβδου ύπό τών
άστυνομικών υπαλλήλων» ......................................................
794
Ύ π’ άριθ. 37. «Περί πειθαρχικής δικαιοδοσίας καί περί τρόπου υποβολής
καί έξετάσεως αιτήσεων καί παραπόνων άστυν. υπαλλήλων»
838
Ύ π’ άριθ.
38.
«Περί ποινών καί ποινολογίων»........................
840
Ύ π’ άριθ.
39.
«Περί τών εις τό Άστυν. Τμήμα προσκλήσεων ιδιωτών»..841
Ύ π’ άριθ.
40.
«Περί συντάξεων καί υποβολής προτάσεων ίκανότητος»..881
Ύ π’ άριθ.
41.
«Περί παραιτήσεων άστυνομικών υπαλλήλων».............................
Ύ π’ άριθ.
42.
«Περί στολής καί ειδικών τινων υποχρεώσεων τών έν στολή
καί πολιτική περιβολή άστυνομικών υπαλλήλων»............
982
Ύ π’ άριθ.
43.
«Περί τών εις τον τύπον άνακοινώσεων τών Άστυνομικών Υ 
πηρεσιών» .................................................................................. 1029
Ύ π’ άριθ. 44. «Περί άποστολής άστυνομικών δι’ έκτέλεσιν υπηρεσίας έντός
καί έκτος τήε περιφέρειας των»............................................ 1031
Ύ π’ άριθ. 45. «Περί προσαγορεύσεως καί χαιρετισμού».......................... 1128
Ύ π’ άριθ. 46. «Περί ειδικών τινων καθηκόντων τών Άξ)κών Τμήματος
καί έπιθεωρήσεωο) ................................................................ 1173
Ύ π’ άριθ. 47. «Περί τοϋ ελέγχου τών ύποβαλλομένων μηνύσεων καί τοϋ
τρόπου συλλήψεως "τών στρατιωτικών κ λ π .» ....................... 1174
Ύπ. άριθ. 48. «Περί τηρήσεως Υπηρεσιακών Βιβλίων» ............
1216, 1267
1310, 1375
........................................................................................
......................................................................................... 1422, 1475
Ύ π ’ άριθ. 49. «Περί άπαγορεύσεως οίκήσεως άστυν. υπαλλήλων έκτος
τών ορίων δικαιοδοσίας τής παρ’ ή ύπηρετοΰσιν Υπηρεσίας» 1525
Ύ π ’ άριθ. 50. «Περί τοϋ τρόπου διενεργείας προαγωγικών έξετάσεων
άστυν. υπαλλήλων καί ελέγχου τώνγραπτών αυτών»____ 1525
Ύ π ’ άριθ. 51. «Περί συστάσεως Μηχανοκινήτων Υπηρεσιών, ειδικών κα
θηκόντων εσωτερικού οργανισμού καί κινήσεως τούτων».. 1614
Ύ π ’ άριθ. 52. «Περί τρόπου ένεργείας διοικητικών έξετάσεων, έπί παρα
πτωμάτων καί παραβάσεων άστυνομικών υπαλλήλων ώς
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Σελίς
Ύ π ’ άριθ. 53.
Ύ π ’ άριθ. 54.
Ύ π ’ άριθ. 55.
Ύ π ’ άριθ. 56.
Ύ π ’ άριθ. 57.
Ύ π ’ άριθ. 58.
Ύ π ’ άριθ. 59.
Ύ π ’ άριθ. 60.
Ύ π ’ άριθ. 61.
Ύ π ’ άριθ. 62.
Ύ π ’ άριθ. 63.
Ύ π ’ άριθ. 64.
Ύ π’ άριθ. 65.
Ύ π ’ άριθ. 66.

Ύ π ’ άριθ. 67.

’Υπ’ άριθ. 68.

οδηγών μηχανοκινήτων μέσων καί διοικητικαί ή ποινικαί
εύθΰναι άύτών» .........................
«Περί πιστοποιητικών διαγωγής» ....................................
«Περί όργανώσεως καί λειτουργίας γραφείων κινήσεως τών
Μηχανοκινήτων Υπηρεσιών».........................
«Περί εισαγωγής προς έκπαίδευσιν έ ν τ ή ’Αστυνομική Σχολή
οδηγών καί προσόντων αυτών» ............................... ............
«Περί συστάσεως Υπηρεσίας Σωματικής καί Πνευματικής
’Αγωγής» ...............
«Περί δελτίων ταυτότητος καί σήματος άναπήρων ’Αστυνο
μίας Πόλεων»........................ ..................................................
«Περί τρόπου τηρήσεως άτομικών δελτίων άσθενειών τών άστυνομικών υπαλλήλων καίάντιγράφών αυτώ ν»................
«Περί τροποποιήσεως καί συμπληρίώσεως τοϋ ύπ’ άριθ.
54 Κανονισμού «περί όργανώσεως καί λειτουργίας γραφείων
κινήσεως τών ΜηχανοκινήτωνΥπηρεσιών».................
«Περί προσκλήσεως ιδιωτών εις Άστυνομικάς Υπηρεσίας»
«Περί παρανόμων συγκεντρώσεων καί τρόπου διαλύσεως
αυτών» ...............
«Περί εισιτηρίων έξετάσεων υποψηφίων προς κατάταξιν είς
τό Άστ)κόν Σώμα διά τονβαθμόν τοϋάστ)κος».................
«Περί κανονισμού στολής Άξ)κών τής ’Αστυνομίας Πόλεων
τών Άρχ)κων, Ύπαρχ)κων Άστ)κων καί μαθητών τών
Άστ)κών Σχολών» ................................................................
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Άγορανομικός Κ ώ διξ . Συμπλήρωσις διατάξεών του άφορωσών εις τούς β'.αμή
χανους ή βιοτέχνας ζυμαρικών άλευροβιομηχανίας κλπ. σ. 1324. Τροπο
ποίησές διατάξεων περί τυροϋ σ. 1476
’Αγωγή—’Ηθική .Παραινέσεις προς βαθμοφόρους σ. 1655. Ήθικοκοινωνική σ. 1341.
Σωματική άγωγή άνηλίκων εις τήν οικογένειαν, το σχολεϊον καί το έπάγ• γελμα σ. 1776. Σωματική άγωγή εις τήν ’Αστυνομίαν σ. 1515
’Αδικήματα. Πειθαρχικά άστυν. υπαλλήλων (Καν. 68) σ. 1811. Πειθαρχικά! ποιναί σ. 1812. Πειθαρχική δικαιοδοσία σ. 1812
Άδριανός. Αότοκράτωρ Ρωμαϊκού Κράτους ώς φιλέλλην σ. 867
’Αθλητισμός. Είς τήν ’Αστυνομίαν σ. 1515
Αιτήσεις—Παράπονα. Τρόπος—προθεσμία υποβολής (Καν. 37) σ. 838
Ά λ ή τ α ι . Φυγοπονία έπαΐται—άλήται άπο άρχαιοτάτης εποχής σ. 1456, οί πρώ
τοι έπαΐται—άλήται καί οί τής σήμερον σ. 1458, ό πόλεμος καί ή επαιτεία —
άλητεία σ. 1458, κοινά γνωρίσματα—έγκληματικότης σ. 1459, εγκλήματα
αύτών—αίτια έκδόσεως προς έπαιτείαν—άλητείαν σ. 1460, σχέσεις επαιτείας—
άλητείας—πορνείας σ. 1460, κατηγορίαι έπαιτών—άλητών, μέτρα σ. 1461.
’Αλκοολισμός. Το πρόβλημα τού άλκοολισμοΰ σ. 1724, δυσμενής ενέργεια οινο
πνευματωδών ποτών εις τον άνθρωπον σ. 1724, το οινόπνευμα ώς ένισχυτικον τής μυϊκής δυνάμεως καί ώς θερμαντικόν σ. 1727, υπάρχει είς τήν Ε λ 
λάδα άλκοολισμός; σ. 1728, άσθένειαι καί ψυχοπάθειαι άλκοολικών σ. 1728,
άλκοολισμός καί έγκλημα—κοινωνικά εγκλήματα σ. 1729, ό μύθος τής θρεπτικότητος τού οίνου σ. 1730, ό ύμνος τών ποιητών διά το κρασί σ. 1731,
χρήσις τού οίνου διά τήν καταπολέμησιν τού άλκοολισμοΰ σ. 1732, το άλκοολ άποτελεϊ οικονομικήν καί γενικώς έθνικήν ζημίαν—άγών κατά τού αλ
κοολισμού είς διάφορα Κράτη σ. 1732. ’Αλκοολισμός χρόνιος σ 1822. *0
άντιαλκοολικός άγών έν Γαλλία σ. 1805.
’Αλληλεγγύη Κοινωνική. Πρώται κοινωνικαί βοήθειαι σ. 1071
’Αλλοδαποί. Ποιοι δεν έπιτρέπεται νά συλληφθοΰν καί δικασθούν έν Έλλάδι σ.
1077.’Αλλοδαπών 'Υπηρεσία Ν. 4310)1929 «περί κινήσεως άλλοδαπών έν Έ λ 
λάδι» σ. 1676. Δρασις τών 'Υπηρεσιών ’Αλλοδαπών σ. 1676. Ελληνική ιθα
γένεια σ. 1677. ’Εθνικόν φρόνημα σ. 1678. Κίνησις τών άλλοδαπών έντός
τής χώρας σ. 1679. Κατασκοπία—άντικατασκοπία. ’Εθνική δρασις κατά
τήν κατοχήν σ. 1622
Άνακριτική ’Επιστημονική. Ναρκοανάλυσις ή όρος αλήθειας : 'Η ομολογία ώς
μέσον άποκαλύψεως τής άληθείας σ. 1338, ή έξέτασις τού υποσυνειδήτου ύπό
νάρκωσιν σ. 1338, μέθοδος ναρκοαναλύσεως σ. 1339, άντιρρήσεις κατ’ αύτής
σ. 1340, εφαρμογή της έν Έλλάδι σ. 1390, άντιρρήσεις είς τήν εφαρμογήν
της σ. 1391
Αναφοραί. Παραπόνων βλ. λ. Αιτήσεις—Παράπονα.
’Α νήλικοι . (Έγκληματολ.). 'Η έξαθλίωσις τών νέων σ. 715, 758. Πρόληψις παιδ.
έγκληματικότητος—συμβολή τής ’Αστυνομίας σ. 905. 'Η έγκληματικότης τών
άνηλίκων—Κυβερνητικά μέτρα σ. 946. (Δίκαιον) : Είδικαί διατάξεις δι’
έγκληματούντας—Τά έν Γαλλία σ. 707, έν Βελγίω σ. 710. Ειδική μεταχεί-
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ρισις σ. 852. Ποινικά Δικαστήρια άνηλίκων σ. 735. Παραπλάνησις άνηλίκων
εις χρέη σ. 899. Σύλληψις άνηλίκων σ. 1027. Αίτια της έγκληματικότητος
έν γένει άνηλίκων καί ένηλίκων σ. 1776. Ψυχική καί βιολογική ιδιομορφία
της νεαράς ήλικίας σ. 1776. ’Αγωγή άνηλίκων εις τήν οικογένειαν, τδ σχολεϊον καί τό έπάγγελμα σ. 1776. Κοινωνικοί όροι διαβιώσεως τοϋ άνηλίκου
σ. 1777. Δύνανται οί άνήλικοι να θεωρηθώσιν υπεύθυνοι διά τάς πράξεις των;
σ. 1778. Ληπτέα μέτρα προς άντιμετώπισιν τής έγκληματικότητος των άνη
λίκων. Α' Ό κύκλος δράσεως τής Πολιτείας σ. 1778. Β'. Ό κύκλος δράσεως
τήςΚοινωνίας σ. 1782. Γ'. Ό κύκλος δράσεως τής Εκκλησίας σ. 1783. Με
λέτη όργανώσεως άστυνομίας άνηλίκων σ. 1784.
’Αντικατασκοπία : Άποκάλυψις κομμουνιστικού δικτύου κατασκοπίας έν Έλλάδι,
σύλληψις μελών του κλπ. σ. 1527
’Αξιωματικοί. Ποιοι θεωρούνται σ. 737
Άπόδειξις. (Ποιν.Δικονομία) : ’Αποδεικτικά μέσα σ. 1412. ’Ενδείξεις σ. 1413.
Αυτοψία σ. 1414. Πραγματογνωμοσύνη σ. 1412. 'Ομολογία κατηγορουμένου—
δικαιώματα σ. 1416. Μάρτυρες σ. 1417. Ποια πρόσωπα δεν έξετάζονται ως
μάρτυρες σ. 1417. Τίνες δικαιούνται ν’ άρνηθώσι τήν μαρτυρίαν σ. 1418. Τίνων δύναται ν’ άπόσχη τής έξετάσεως ό άνακρ. υπάλληλος σ. 1418. Τίνες
έξετάζονται οίκοι σ. 1419. 'Ορκωμοσία μάρτυρος—άνωμοτί σ. 1419. ’Έ γ 
γραφα σ. 1420. Διερμηνείς σ. 1421. Αί έπιστημονικαί πρόοδοι καί τά άποδεικτικά μέσα : Γενικά σ. 1439. Παραδεκτόν των έπιστημονικών μεθόδων
άποδείξεως σ. 1440. Περιορισμοί δημοσίου δικαίου—δικαιώματα προσωπικότητος σ. 1441. Ή έξουσία τού δικαστοΰ σ. 1444. Τά παρ’ ήμϊν σ. 1445.
’Αστυνομία :(’Εν Έλλάδι). Ή ’Αστυνομία Πόλεων άπό τής ίδρύσεώς της μέχρι
σήμερον: "Ηρωες καί μάρτυρες άστυνομικοί σ. 705, 754, 799. Προορισμός
τής ’Αστυνομίας σ. 847. Πρόληψις καταστολή σ. 848. Προανάκρισις σ. 850.
Συλλήψεις σ. 851. ’Ανήλικοι σ. 852. Τροχαία κίνησις—κυκλοφορία σ. 895.
Έπίβλεψις σταθμών σιδηροδρόμων, αύτοκινήτων κλπ. σ. 895. Παροχή βοή
θειας εις άνάπηρα κλπ. πρόσωπα σ. 896.Έπίβλεψις χώρων δημοσίων συγκεντρώ
σεων σ. 897, Τυχηρά παίγνια σ. 943. Πυρκαϊαί σ. 944. Μολυσματικαί νόσοι
σ. 945. Κίνησις άλλοδαπών σ. 994. Έμπόριον σ. 995. 'Η ’Αστυνομία έκτελεστικόν όργανον τού Κράτους σ. 996. Γενικά περί τής δράσεως τής Άστυν. Πό
λεων σ. 997. Κατά τον πόλεμον 1940-41 σ. 1041. 'Υπηρεσία λογοκρισίας
έπιστολών σ. 1042. ’Αποστολή Μηχανοκινήτου Τμήματος εις τό Μέτωπον
σ. 1044. Αί Άστυνομικαί Σχολαί σ. 1091, 1184, 1231. Διεύθυνσις Κερκύρας σ. 1279, μέτρα τάξεως κατά τήν βάπτισιν Πρίγκ. Φιλίππου σ. 1281,
άντιμετώπισις ταραχώδους συγκεντρώσεως τό 1921 σ. 1281, έγκληματικότης—λαθρεμπορίου σ. 1281, προπαγάνδαι—κατασκοπίαι σ. 1282, ’Εθνικοί
άγώνες ’Αστυνομίας Κερκύρας σ. 1282. Γενική κριτική σ. 1285. Διεύθυνσις
Πατρών—δυσμενής υποδοχή τής ’Αστυνομίας Πόλεων σ. 1327, άπανθράκωσις τού άστ)κος Καζή σ. 1328, δράσις της κατά τόγ πόλεμον σ. 1329, κατοχήν
(1941-1944) σ. 1330, έαμοκρατία σ. 1330, έγκληματικότης σ. 1332. Διεύθυνσις
Πε ραιώς—έγκατάστασις τής Άστυνομίας σ. 1383, άγων διά τήν καταπολέμησιν
τού έγκλήματος σ. 1076, 1384, μέριμνα διά τήν προστασίαν τών ήθών σ.
1384, πρόληψις καί καταστολή τού έγκλήματος σ. 1385, Τροχαία—’Αγορα
νομία σ. 1385, κρίσεις τού τύπου διά τό εργον τής ’Αστυνομίας σ. 1431, κρί
σεις δικαστικών ’Αρχών σ. 1433, δράσις τής ’Αστυνομίας Πειραιώς κατά τον
πόλεμον 1940—1941 καί τήν κατοχήν σ. 1479, μετά τήν άπελευθέρωσιν σ. 1488,
μετά τήν καταστολήν τού κινήματος σ. 1490. Διεύθυνσις ’Αθηνών—έγκα-
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τάστασις της ’Αστυνομίας είς ’Αθήνας σ. 1575, θρύλοι περί τό Ά στ. Σώμα
σ. 1576, βαθμιαία έφαρμογή τοϋ νέου συστήματος τάξεως καί άσφαλείας είς
την πρωτεύουσαν σ. 1576, ή άστυνομική συρίκτρα 8πλον κατά των κακοποιών
σ. 1578, τα δακτυλικά άποτυπώματα κατά τοϋ εγκλήματος σ. 1578, έφαρμογή διά πρώτην φοράν συστήματος ρυθμίσεως της κυκλοφορίας σ. 1579,
συμβολή τοϋ κοινοΰ είς τό εργον της ’Αστυνομίας σ. 1579, περίοδος δοκι
μασίας τής ’Αστυν. Πόλεων (1925—1929) σ. 1580, αί 'Υπηρεσίαι Άσφαλείας.
της ’Αστυνομίας—διάρθρωσις της Γενικής Άσφαλείας ’Αθηνών σ. 1623.
'Υπηρεσία ’Αλλοδαπών. Νόμος ιδρυτικός—δρασις 'Υπηρ.’Αλλοδαπών σ. 1676,
Ελληνική ιθαγένεια σ. 1677, έθνικόν φρόνημα σ. 1678, οί άλλοδαποί έν Έλλάδι.
κατά τον πόλεμον 1940—41 σ. 1679, κατασκοπία—άντικατασκοπία σ.
1679, έθνική δρασις κατά τήν κατοχήν σ. 1682. Ένέργειαι τής Αστυνομίας
κατά τήν είς ’Αθήνας είσοδον τών Γερμανών σ. 1719. Δίωξις τών άστυνομικών ΰπό τών Γερμανών. Ό φασιστικός ’Ιταλικός στρατός είς ’Αθήνας σ.
1720. Εικόνες άπό τήν κατοχήν σ. 1721. Έναρξις τής Ελληνικής άντιστά,σεως τό 1942 σ. 1770. 'Η Αστυνομία μετέχει παντοιοτρόπως τής άντιστάσεως σ. 1770. Συνεχίζεται ή δυστυχία τοϋ λαοΰ. Τό φωτογραφικόν συνεργεϊον εργάζεται δραστηρίως. σ. 1771. Οί άστυνομικοί στο πλευρό τοϋ λαοΰ,
τον προστατεύουν άπό τούς κατακτητάς, χωρίς διάκριση ιδεολογίας σ. 1771.
’Αφοπλισμός τής ’Αστυνομίας σ. 1772. Προσπάθειαι διά τήν σωτηρίαν τών
παιδιών σ. 1815.Συμπεριφορά τής’Αστυνομίας προς τούς κομμουνιστάς σ.1817.
Άποκάλυψις κομμουνιστικού δικτύου κατασκοπίας έν Έλλάδι. Σύλληψις
μελών αύτοΰ καί κατάσχεσις τυπογραφείων καί λοιπών ειδών τοϋ τεχνικού
μηχανισμοΰ : ’Ανακοινώσεις κ. Προέδρου Κυβερνήσεως σ. 1527. ’Ανακοι
νώσεις κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών σ. 1529.
’Αστυνομία (Κοινωνικά θέματα).'Ο άστυνομικός καί τό κοινόν σ. 722. 'Η τηλεόρασις είς τήν υπηρεσίαν τής άστυνομίας σ. 773. 'Η συμπεριφορά τοϋ άστυνομικοΰ σ. 823. Κοινωνία—άστυνομία σ. 921. 'Η πρόληψις τής παιδικής
έγκληματικότητος καί ή άστυνομική συμβολή είς ταύτην σ. 905. Μελέτη όργανώσεως άστυνομίας άνηλίκων σ. 1784.
Ά στυνομία (’Αγγλική). Γενικά διά τήν όργάνωσιν αύτής σ. 1334. Έκτέλεσις υπη
ρεσίας ύπό άστ)κων σ. 1334. Διαβίβασις διαταγών σ. 1335. Τηλεφωνικοί
θάλαμοι σ. 1335. Πρόσληψις άστ)κων σ. 1386. 'Η έκπαίδευσις είς τάς άστ.
σχολάς, σ. 1388, έφιππος άστυνομία σ. 1334. ’Αστυνομικοί κύνες σ. 1491
Γυναίκες άστυνομικοί σ. 1492. 'Υπηρεσία Γεν. Άσφαλείας τοϋ Λονδίνου
(Σκώτλαντ—Γιάρδ) σ. 1493. Κλάδοι αύτής, ύποδιαίρεσις καί ειδικά καθή
κοντα αυτών σ. 1498. 'Υπηρεσία Σημάνσεως σ. 1499. Έγκληματολογικά
εργαστήρια σ. 1549. Χημικόν έργαστήριον σ. 1551. Βιολογικόν έργαστήριον
σ. 1551. Γραφολογία σ. 1552. Πυροβόλα δπλα σ. 1652. Ειδική φωτογράφησις σ. 1552. Στατιστική σ. 1553.
’Αστυνομία (Δικαστική). Σχέσις μελών της έναντι άλλήλων καί τοϋ Είσαγγελέως Πρωτοδικών σ. 1177
’Αστυνομικά! Μοτοσυκλέτται. (Κανον. 35) σ. 794. Σχολαί Βλ. λ. Σχολαί
’Αστυνομίας
’Αστυνομικά Καταστήματα. ’Εσωτερική τάξις καί καθαριότης σ. 790.
’Αστυνομικοί κύνες. σ. 1491, 1705
’Αστυνομικοί υπάλληλοι. Περί μεταθέσεως (Καν. 34) σ. 792. Περί όπλοφορίας χρήσεως οπλου—ράβδου σ. 794. Παραιτήσεις (Καν. 41) σ. 935. Σχέ
σεις αυτών πρός άλλήλους καί προς Εισαγγελέα Πρωτοδικών σ. 1177
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Α στυνομικόν Ιπάγγελμα καί τά Ιδεώδη του σ. 1144
’Αστυνομικόν Συμβούλιου 1954 σ. 844
’ Αστυνομικός : Ώ ς συμβουλευτικός φίλος τοϋ κοινού, καθόδήγησις καί διαφώτισις
αύτοϋ—προληπτικά! ένέργειαι των άστυνομικών σ. 721. Συμπεριφορά των
άστυνομικών σ. 823. Παραινέσεις προς βαθμοφόρους σ. 1655.
’ Αστυφύλακες Πρόσθετοι. ’Εργασία κατά τάς Κυριακάς και νυκτερινάς ώρας
(Νομολογία) σ. 842.
’ Ατλαντικός Θρύλος, σ. 973
Αυτοκίνητα. Δυστυχήματα έξ αυτών βλ.λ. Τροχαία. Δίτροχα ή ποδήλατα, τρίτροχα
ή τετράτροχα σ. 937. Άναθεώρησις άδειων οδηγών σ. 938. Κράτησίς των
ένεκα θανατώσεως ή σωματικής βλάβης προσώπου σ. 1214. Ποια δεν κρα
τούνται σ. 125
Αυτοκτονία. Εισαγωγή σ. 910, συχνότης κατά έθνη σ. 912. Αύξητικαί συνθήκαι
σ. 912 μειωτικαί συνθήκαι σ. 914. Συχνότης κατά φϋλον σ. 91 7, κατ’έποχάς σ.
948, κατά ήλικίαν σ. 948, κατ’ επάγγελμα σ. 949. Μέσα σ. 949. Συνδυασμός
μέσων σ. 951. Ψυχολογία έκλογής μέσων σ. 952. Εΐδικαί μορφαί σ. 1014.
Αίτια (ψυχικαί νόσοι κλπ.) σ. 1015. ’Ιατροδικαστικά προβλήματα σ. 1019.
Νομικά ζητήματα σ. 1056, 1057,πλασταί αύτοκτονίαι σ. 1059. Προληπτι
κά μέτρα σ. 1059.
Αύτόφωρον. Πότε τό έγκλημα θεωρείται αυτόφωρον σ. 785. Πότε παύει θεωρούμενον αύτόφ. σ. 786. Τίνες δεν οδηγούνται εις τό αύτόφ. Πταισματοδικεΐον
σ. 878. Βλ. καί λ. Ποιν. Δικονομία.
Αύτοψία σ. 1414

Β
Βιαία προσαγωγή σ. 978
Β ιβλία. Πρωτόκολλον σ. 1474, 'Υπηρεσίας σ. 1216, Κινήσεως σ. 1217, Συμβάν
των σ. 1219, Συστάσεων σ. 1223, 1475, Κρατουμένων, σ. 1224, ’Αδικημά
των σ. 1224, Τηλεφωνημάτων σ. 1267, Σημειώσεων σ. 1269, Έξαφανιζομένων άτόμων σ. 1270, Άπολεσθέντων άντικειμένων ή ζώων σ. 1310, Εΰρεθέντων άντικειμένων καί ζώων σ. 1311, ’Ασθενών σ. 1312, Δυνάμεως σ.
1313, Χρεώσεως έγγράφων σ. 1313, Διεκπεραιώσεως σ. 1313, Σκοπιών σ.
1314, Έμπιστευτικών Σημειώσεων σ. 1316, 1475 ’Επιθεωρήσεων σ. 1317,
’Επισκέψεων σ. 1317, Έκτίσεως ποινών σ. 1317, Διευθύνσεων έπισήμων
προσώπων καί καταστημάτων σ. 1318, ’Αδειών όπλοφορίας σ. 1318, Ά κατοικήτων οικημάτων, σ. 1319, 'Ημερ. Δ)γών σ. 1319. Τ μ η μ ά τ ω ν Γ ε 
ν ι κ ή ς ’Α σ φ α λ ε ί α ς : Φυγοδίκων, Φυγόποινων, Τεχνικών—Μικτών
Παιγνίων, τών ύπό ’Αστυνομικήν Έπιτήρησιν σ. 1375, Βρεφών σ. 1376,
Πανσιόν, Μητρώον κοινών γυναικών σ. 1376. Τ ρ ο χ α ί α ς Κ ι ν ή σ ε ω ς :
’Ιδιοκτητών αυτοκινήτων σ. 1377. 'Οδηγών αύτ)των σ. 1422, ’Ιδιοκτητών
φορτηγών κάρρων σ. 1422, 'Ηνιόχων φορτηγών οχημάτων σ. 1422. ’Ιδιοκτη
τών έπιβατηγών άμαξών σ. 1423, 'Ηνιόχων επιβατηγών αμαξών σ. 1423,
Ποδηλάτων σ. 1423, Ποδηλάτων μετάκινητήρος σ. 1423, Λεωφορείων σ. 1423,
Δυναμικότητος άστικών γραμμών λεωφ. σ. 1424, 'Υπαραστικών γραμμών
λεωφορ. σ. 1424, Φωτογραφιών οδηγών σ. 1424. ’Α γ ο ρ α ν ο μ ί α ς: Πρό
χειρον βιβλίον τιμών—Καθολικόν βιβλίον τιμών σ. 1424, Βιβλίον δειγματο
ληψιών σ. 1425, Βιβλίον διατιμήσεων σ. 1425. ’Ε λ έ γ χ ο υ Λ ι μ έ ν ο ς .
σ. 1476. Γενικαί διατάξεις περί βιβλίων (εΰρετηρίασις κλπ.) σ. 1474.
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Βιολογικόν. Έργαστήριον ’Αγγλικής άστυνομίας σ. 1552
Βλήματα πυροβόλων οπλών καί συγκριτική μικροσκοπία σ. 961
Βοήθειαι Κοινωνικαί. («Σταθμός Α' Κοινών. Βοηθειών») σ. 1071
Βουλεύματα σ. 1366
Βουλευταί. Σύλληψις αυτών σ. 1024
Γ
Γερμανικός νόμος περί στειρώσεως σ. 1791.
Γνωμοδοτήσεις. Είσαγγελέως Άρείου Πάγου: α) Περί μικτών παιγνίων είς ίδιωτικάς οικίας σ. 1057. β) Σχέσεις άστυνομικών έναντι άλλήλων καί τοϋ είσαγ
γελέως πρωτοδικών σ. 1177
Γραφολογία έν τή ’Αγγλική άστυνομία σ. 1552

Γυναίκες ’Αστυνομικοί έν ’Αγγλία σ. 1492. ’Άσεμνοι έν Έλλάδι σ. 712
Δ
Δακτυλοσκόπησις σ. 1265
Δελφοί. Ή ιστορία των ώς αρχαιολογικού τόπου σ. 1082
Διαταγαί. Διαβίβασις άστ)κών τοιούτων (έν ’Αγγλία) σ. 1335
Διεθνείς Πολίτικα! ’Οργανώσεις τω ν εργατών. "Ιδρυσις καί ιστορική έξέλιξις αυ
τών σ. 766. ’Έννοια τοϋ δρου «Διεθνής» έν τώ Μαρξισμώ (Κομμουνισμώ)
σ. 764. 1η Διεθνής σ. 769—2α Διεθνής σ. 770—3η Διεθνής σ. 810—4η Διε
θνής σ. 816, 871, 918
Διερμηνείς σ. 1421
Δικαιοδοσία. Πειθαρχική ’Αρχηγού τοϋ Σώματος καί Άστυν. Δ)ντών (Καν. 37)
σ. 838
Δίκαιον. Ή Χριστιανική μετάνοια εις τό Ποινικόν, Δικονομικόν καί Σωφρονι
στικόν Δίκαιον : 'Ιστορική έπισκόπησις τής έμφανίσεως τοϋ δόγματος τής
μετάνοιας έν τώ Ποιν. Δικαίω σ. 1560, αιτιάσεις κατά τοϋ δόγματος τής
μετάνοιας σ. 1562, τό δόγμα τής μετανοίας έν τώ Δικαίω άποτελεΐ θεσμόν
άγωγής σ. 1565, θεσμοί Ποιν. Δικαίου άφορμώμενοι άπό τής μετανοίας σ.
1583, ή μετάνοια ύπό τό πρίσμα τών νέων σωφρονιστικών άξιωμάτων σ.
1590.
Δίκαιον ανηλίκων. Βλ. λ. ’Ανήλικοι. Δικονομικόν : βλ. λ. Ποινική Δικονομία.
Δικαστήρια . Ποινικά σ. 733. Ειδικά σ. 735. Στρατιωτικά σ. 738. Πολιτικά(Πρωτοδικεΐα) σ. 842
Δικόγραφα (Ποινικά). Είδη αύτών, σ. 1365. ’Όργανα καί τρόποι έπιδόσεως ποι
νικών δικογράφων σ. 1367. Εις τον ίδιον σ. 1367. Είς συνοίκους σ. 1368.
Θυροκόλλησις σ. 1369. Έπίδοσις είς κατάστημα σ. 1370. Έπίδοσις είς ξε
νοδοχείου σ. 1371. Έπίδοσις είς συγγενείς—Δήμαρχον—'Ιερέα σ. 1371.Είδικαί περιπτώσεις σ. 1372. Άνακοίνωσις περιεχομένου έγγράφων σ. 1372.
Προθεσμίαι έπιδόσεως σ. 1372. ’Εμπρόθεσμος—έκπρόθεσμος έπίδοσις σ.
1374. Παραβάσεις κατά έπίδοσιν σ. 1374.
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Δικονομία (Ποινική). (Ό ρα τάς οικείας λέξεις δι’ έκαστον ειδικόν ζήτημα τοϋ δικονομικοΰ δικαίου).

Δ ίωξις (εγκλημάτων). Τρόποι διώξεως αυτών σ. 777
Δυστυχήματα (αύτοκινητιστικά). Διεθνές συνέδριον ψυχοτεχνικών—Συμπεράσματα
—Μέτρα σ. 726

Ε
Έάμ (’Εθνικόν άπελευθερωτικόν μέτωπον) σ. 1817.
Έ γγραφα (Ποιν. Δικόν.) σ. 1420
Εγκλήματα. Διωκόμενα κατ’ εγκλησιν σ. 780
Εγκλήματα. Στρατιωτικά. Ποια είναι σ. 738
Ε γκληματίας άνθρωπος. (’Εγκληματολογία) σ. 1110
Έγκληματικότης παίδων. ’Αστυνομική συμβολή είς τήν πρόληψίντης σ. 905, 936.
’Εγκληματολογική σήμανσις σ. 1265. Ή Έγκληματικότης έν Έλλάδι με
ταπολεμικούς σ. 1452. Έγκληματολογικά εργαστήρια έν ’Αγγλία σ. 1551.
Έγκληματολογ, άρχεΐον—ήλεκτρονική μηχανή σ. 1596. Έγκληματικότης
άνηλίκων αίτια αυτής έν γένει σ. 1776. Ψυχική και βιολογική ιδιομορφία
της νεαράς ήλικίας σ. 1776. ’Αγωγή άνηλίκων εις τήν οικογένειαν, τό σχολεϊον καί τό έπάγγελμα σ. 1776, Κοινωνικοί όροι διαβιώσεως τοϋ άνηλίκου
σ. 1777. Δύνανται οί ανήλικοι να θεωρηθούν υπεύθυνοι διά τάς πράξεις των;
σ. 1778. Ληπτέα μέτρα προς άντιμετώπισιν τής έγκληματικότητος τών άνη
λίκων. 'Ο κύκλος δράσεως τής Πολιτείας σ. 1778. 'Ο κύκλος δράσεως τής
κοινωνίας σ. 1782. 'Ο κύκλος δράσεως τής Εκκλησίας σ. 1783. Μελέτη όργανώσεως άστυνομίας άνηλίκων σ. 1784.
Εγκληματολογία. Ενδογενείς—έξωγενεΐς παράγοντες ώς αίτίαι έξαθλιώσεως τών
νέων σ. 715, ένδογενεΐς αίτίαι έξαθλιώσεως τών νέων σ. 716, έξωγενεΐε αίτίαι έξαθλιώσεως τών νέων σ. 717, έπίδρασις δυσμενών παραγόντων σ. 720,
τό πρόβλημα τής έξαθλιώσεώς των παρ’ ήμΐν σ. 758. Ειδική—Γενική πρόληψις τοϋ έγκλήματος σ. 827, έξέτασις ομοιογενών έγκληματολογικών ομά
δων σ. 828, σχέσις γενικής—ειδικής προλήψεως σ. 831. Πρόληψις τής παι
δικής έγκληματικότητος—συμβολή τής ’Αστυνομίας σ. 905. Κυβερνητικά
μέτρα προλήψεως καταστολής παιδικής έγκληματικότητος σ. 946. ’Εγκλη
ματίας άνθρουπος : έγκλημα—έγκληματίας, τό πρόβλημα τοϋ άνθρώπου σ.
1110, πώς μορφώνεται ό έγκληματικός χαρακτήρ σ. 1111, όροι ένισχύοντες
τήν έγκληματικότητα σ. 1113. Νόμισμα—κιβδηλεία σ. 1164. 'Ο Άλφόνσος Μπερτιγιόν καί τό άνθρωπο μετρικόν σύστημά του σ. 1301. Γενικά περί
τής μεταπολεμικής έγκληματικότητος έν ’Αμερική, Γαλλία, ’Αγγλία καί
Δανία σ. 1453, ή μεταπολεμική έγκληματικότης έν Έλλάδι—στατιστική
σ. 1453, στατιστική Δ)νσεων ’Αθηνών—Πειραιώς—σκληρότης κατά τήν
διάπραξιν έγκλημάτων—αίτια σ. 1454, μεταπολεμική ήθική κρίσις σ. 1454,
άνασταλτικά τοϋ έγκλήματος μέσα (νόμος, εύρυθμος λειτουργία Πολιτείας,
θρησκεία, οικογένεια κλπ.) σ. 1455. Φυγοπονία—έπαΐται, άλήται άπό άρχαιοτάτης έποχής σ. 1456, οί πρώτοι έπαΐται—άλήται καί οί τής σήμερον σ. 1458,
ό πόλεμος καί ή έπαιτεία—άλητεία σ. 1458, κοινά γνωρίσματα έπαιτών—
άλητών, έγκληματικότης σ. 1459, έγκλήματα αυτών—αίτια έκδόσεως προς
έπαιτείαν, άλητείαν σ. 1460, σχέσεις έπαιτείας—άλητείας—πορνείας σ. 1460
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κατηγορία!, επαιτών καί άλητών—μέτρα σ. 1461. ’Αλκοολισμός—ή μεγαλύ
τερη μάστιγα τοϋ αΐώνος σ. 1725
Έγκληματολογικαί ’Εργαστηριακά! Έ ρευναι . (Εκρηκτικά μηχανήματα—τα δέ
ματα πού δολοφονούν) Χρήσις δολοφονικών δεμάτων εις ’Αμερικήν—εργα
στήρια Έ φ —Μπί—Ά ϊ σ. 1632, έξακρίβωσις τής δράσεως1δολοφονίας δι’
εκρηκτικού δέματος σ. 1633, χρησιμοποίησις τής μεθόδου αυτής κατά τήν
περίοδον τού πολέμου σ. 1634, περίπτωσις φόνου δι’ έκρηκτικοΰ μηχανή
ματος εις ’Ιταλίαν σ. 1635.
Έγκληματοτεχνικά θέματα. Ή φωτογραφία ώς μέσον έξιχνιάσεως εγκλη
μάτων σ. 1736
’Έγκλησις σ. 777. ’Εγκλήματα διωκόμενα κατ’" εγκλησιν σ. 780
’Εθνικόν ’Απελευθερωτικόν Μέτωπον (ΕΑΜ) σ. 1817
’Έκθεσις βεβαιώσεως πλημ)τος σ. 933 (Βλ. καί λ. Ποιν. Δικονομία)
’ Εκκλησία. Κύκλος δράσεως αυτής έναντι προβλήματος άνηλίκων σ. 1783
Έκπαίδευσις. Ή σημασία αυτής εις τήν άστυνομικήν προσπάθειαν σ. 1360. Έ κπαίδ. άστυνομικών έν ’Αγγλία σ. 1388
Ε λλά ς. Γενικά περί τής πρώτης έμφανίσεως τών Ελλήνων σ. 1593, έκδοχαί περί
τής πρώτης έμφανίσεως τών Ελλήνων—τής ονομασίας—σημασίας τής λέξεως σ. 1593, μυθολογική—ιστορική—μέση εκδοχή περί Ελλάδος καί Ε λ 
λήνων σ. 1594, γενίκευσις τού ονόματος δι’ όλους τούς "Ελληνας σ. 1595,
έννοια τών λέξεων Ελλάς—'Έλληνες σ. 1595
"Ελληνες. Βλ. λ. Ελλάς
’Εμφύλιος (πόλεμος). 'Ως τακτική καί μέθοδος καταλήψεως τής εξουσίας ύπό κομ
μουνισμού σ. 1249
’Ενδείξεις. 'Ορισμός. Παραδείγματα, σημασία σ. 1413
Έ νταλμα συλλήψεως σ. 978 (Βλ. καί λ. Ποιν. Δικονομία)
Έ νωσις (Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών—ΕΣΣΔ). Διοικητική διαίρεσις καί πολιτική συγκρότησις αυτής σ. 1642
Έ ξακρίβωσις ταυτότητος σ. 837, 1028
Έ ξαφανισθέντα. ’Άτομα σ. 1270
Έ παΐται—Ά λ ή τα ι. Βλ. λ. Άλήται
Έ πανάστασις. 'Ως μέσον εφαρμογής τού κομμουνισμού Διεθνώς σ. 724 (Βλ. καί
λ. Κομμουνισμός)
’Επίδαυρος—Μυκήνες—Τύρινθα σ. 1193.
Έπίδοσις ποινικών δικογράφων. ’Όργανα καί τρόποι σ. 1367. Εις χεΐρας τού
πρός δν ή έπίδοσις σ. 1367. Εις χεΐρας τών συνοίκων ή υπηρετών ή θυρωρών
σ. 1368. Θυροκόλλησις σ. 1369. Εις κατάστημα ή γραφεΐον σ. 1370. Είς Ξενοδοχεΐον ή Οίκοτροφεΐον σ. 1371. Εις στενούς συγγενείς ή Δήμαρχον ή Πρό
εδρον Κοινότητος ή 'Ιερέα Ενορίας σ. 1371. Είδικαί περιπτώσεις σ. 1372.
Άνακοίνωσις τού περιεχομένου κλπ. σ. 1372. Κοινοποίησις εγγράφων σ.
1372. Προθεσμία έπιδόσεως σ. 1372. Πίναξ προθεσμιών σ. 1373. ’Εκπρό
θεσμος έπίδοσις σ. 1374. Παραβάσεις περί τήν έπίδοσιν σ. 1374
’Ε πιληψία. Ψυχική νόσος σ. 1821
’Επιστημονική ’Αστυνομία. Ή τηλεόρασις είς τήν υπηρεσίαν τής ’Αστυνομίας
σ. 773. Α) ’Ηλεκτρονική μηχανή άνιχνεύσεως έγκληματολογικοΰ άρχείου σ.
1596. Β) ’Εκρηκτικά μηχανήματα—τά δέματα πού δολοφονούν : χρήσις των
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εις ’Αμερικήν—έργαστήρια Έ φ —Μπί—’Ά ϊ σ. 1632, έξακρίβωσις της δράσεως δολοφονίας δι’ έκρηκτ. δέματος σ. 1633, χρησιμοποίησές της μεθόδου
αύτής κατά την περίοδον τοϋ πολέμου σ. 1614, περίπτωσις φόνου δι’ έκρηκτ.
μηχανήματος εις ’Ιταλίαν σ. 1635. Γ) ’Ηλεκτρονικό μάτι—συσκευή έρεύνης ύποπτων άτόμων καί αντικειμένων σ. 1661. Δ) Ληστεία εις τό Λονδΐνον σ. 1662 Ε) ’Αστυνομικοί σκύλοι—χρησιμοποίησις ύπό της ’Αστυνομίας
τοϋ Λονδίνου προληπτικώς εις τα πάρκα σ. 1705.
’Επιφυλακή ’Αστυνομικών υπαλλήλων σ. 744
Έρευνα. Σωματική σ. 1172. Κατ’ οίκον κλ. σ. 1170 (Βλ. καί λ. Ποιν. Δικονομία)
Ε.Σ.Σ.Δ. σ. 1642
Εύγονία. 'Ως μέσον έλαττώσεως των όλιγοφρενών κλπ. σ. 1786. ' Η εύγονία κατά
τήν άρχαιότητα σ. 1787. Μεταγενέστεραι έφαρμογαί αύτης σ. 1787.
Έ φιππος ’Αστυνομία έν' ’Αγγλία σ. 1434
Έ φ —Μπί—’Ά ϊ (Γ.Β.Ι.). ’Εργαστήρια αύτοϋ διά τον έλεγχον των έκρηκτικών μη
χανημάτων—Προληπτικαί ένέργείαι σ. 1632

Ζ
Ζυθοποιοί. Ευθύνη σ. 940
Ζυθοπώλαι. Ευθύνη σ. 940
Η
’Ήθη . Ή δημοσία έμφάνισις των άσέμνων γυναικών σελ. 712. Είδικαί ύποχρεώσεις άστυν. ύπαλλήλων Τμήματος ’Ηθών σελ. 748.

Ήθικο-κοινωνική αγωγή σελ. 1341
’Ηλεκτρονική μηχανή άνιχνεύσ. έγκληματολογικοϋ ’Αρχείου σελ. 1596.
’Ηλεκτρονικό μάτι. Συσκευή έρεύνης ύποπτων άτόμων—άντικειμένων σελ. 1661.
Ημερήσια Διαταγή . Βιβλίον Η. Δ. καί Έμπιστευτικής Η. Δ. ’Αστυνομικών
'Υπηρεσιών σελ. 787
Ημερολόγια. Τήρησις αυτών ύπό άστ)κών (Καν. 64) σελ. 1807
"Ηρωες. ’Αστυνομικοί πεσόντες ύπέρ τοϋ καθήκοντος σελ. 705, 754, 799.

Θ
Θάλαμοι τηλεφωνικοί έν ’Αγγλία σελ. 1335
Θανατική ποινή . Α) Μ έ σ α έ κ τ ε λ έ σ ε ω ς : 'Ιστορική άνασκόπησις σελ.
817, δι’ άσφυξίας σελ. 818, διά μηχανικών μέσων σελ. 819, δι’ ήλεκτροπληξίας σελ. 820, διά δηλητηριάσεως σελ. 820, τό μάλλον πρόσφορον προς ευ
θανασίαν σελ. 821, ή θανατική ποινή παρ’ άρχαίοις σελ. 863. Β ) Π ε ρ ί
τ ή ς ά ν ά γ κ η ς δ ι α τ η ρ ή σ ε ω ς ή μ ή τ α ύ τ η ς : Έκνομοι θανα
τώσεις σελ. 1636, νόμιμοι θανατικαί ποιναί σελ. 1637, άντιρρήσεις κατ’
αύτης σελ. 1637, συνηγορίαι ύπέρ της διατηρήσεως τής θανατ. ποινής σελ.
1638, ή θανατ. ποινή έκφοβίζει τούς έγκληματίας σελ. 1639, κατηγορίαι
κατά τής θανατ. ποινής σελ. 1640, κατηγορίαι τής Πολιτείας ώς μικροπρε
πούς καί άδικου σελ. 1641, ισόβιος κάθειρξις σελ. 1684, οικονομικοί λόγοι
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κατά τής καταργήσεως τής θανατ. ποινής σελ. 1685, κατηγορίαι κατά τής
Πολιτείας σελ. 1685, κατηγορίαι κατά τής θανατ. ποινής ότι εφαρμόζεται
κατά των πτωχών σελ. 1687
Θεσπίσματα. Κλητήρια σελ. 1365
Θυροκόλλησις. Εγγράφου — ’Αποδεικτικόν σελ. 1639
I

’Ιθαγένεια (Ελληνική) σελ. 1677
’ Ιλισός. Ιστορία καί θρύλος σελ. 866
’Ίχνη (έγκλήματος). Τεραστίαάξία αυτών σελ. 1826. Γενικά σελ. 1826. Μέθοδοι λή
ψεων έκμαγείων ιχνών έκ ποικίλων άποτυπωμάτων σελ. 1826. ’Αρχεία εκ
μαγείων άποτυπωμάτων σελ. 1826. ’Αποτυπώματα όδό.ντων όδηγούντων εις
■·,άνακάλυψιν διαρρηκτών σελ. 1827. ’Αποτυπώματα έργαλείων κλπ. επί σκλη
ρών αντικειμένων σελ. 1827. ’Ίχνη υποκείμενα εις χημικάς αναλύσεις καί
μικροσκοπικάς έξετάσεις σελ. 1828

Κ
Καδέ. Κόμμα σελ. 1155
Κακουργήματα. Ένέργειαι επί αυτοφώρου κακουργήματος σελ. 931, επί μή αύτοφ. κακουργήματος σελ. 934 Βλ. καί λ. Ποιν. Δικονομία

Κανονισμοί ’Αστυνομικού Σώματος. ’Ίδε τάς οικείας λέξεις δι’ έκαστον θέμα
ιδιαιτέρως.

Κατασκοπία—’Αντικατασκοπία σελ. 1679, 1527
Κατάσχεσις πειστηρίων σελ. 1212 (βλ. καί λ. Ποιν. Δικονομία)
Κατηγορούμενος. 'Ομολογία — Δικαιώματα αυτού σελ. 1414
Κατοικία. 'Ορισμός σελ. 1170
Κατοχή Γερμανοϊταλική σελ. 1719
Κερένσκυ Κυβέρνησις σελ. 1156
Κιβδηλεία. Σταθμοί οίκονομ, έξελίξεως — πρώται συναλλαγαί σελ. 1164
μέταλλα σελ. 1165. Γενικώς περί νομίσματος — ιστορία του σελ. 1166. Παρ’
ήμϊν σελ. 1204. Δημόσιος χαρακτήρ νομίσματος σελ. 1205. Κιβδηλεία σελ.
1206. Νομισματικοί κανόνες σελ. 1207
Κληρικοί. Βαθμοί ή όφφίκια σελ. 879
Κληρονομικότης — Ψυχικαί νόσοι σελ. 1118. Άμφισβήτησις έπιδράσεως τής
κληρονομικότητος σελ. 1820.
Κλήσεις σελ. 1365. Κλητήρια θεσπίσματα σελ. 1365
Κοινόν. 'Ο άστυνομικός ώς συμβουλευτικός φίλος αύτοϋ — καθοδήγησις καί διαφώτισις — τό εργον τής ’Αστυνομίας — προληπτικαί ένέργειαι. τών άστυνομικών σελ. 721
Κοινοποίησις ’Εγγράφου σελ. 1372
Κοινωνία —’Αστυνομία σελ. 921. Κύκλος δράσεως τής κοινωνίας έναντι προ
βλήματος ανηλίκων σελ. 1782
Κοινωνική ’Αλληλεγγύη. «Πρώται Κοινωνικαί Βοήθειαι» σελ. 1071
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Κολλεκτίβα ή όμάς συμβιώσ. φυλακισμένων σελ. 918
Κόμιντερν σελ. 810, 966
Κόμινφορμ (Γραφεΐον κομμουνιστικών πληροφοριών) σελ. 966
Κομμουνισμός. Ή σημερινή μορφή του κομμουνισμού (Μαρξισμός). Ή Έπανάστασις ώς μέσον εφαρμογής ,τοϋ κομμουνισμού διεθνώς, σ. 724. Προεργα
σία τών κομμουνιστών για τήν έπανάστασι και τήν κατάληψη τής άρχής σ.
725. Πρώτη έμφάνισις τοϋ κομμουνισμού ώς ώργανωμένου πολίτικου κόμμα
τος. Διεθνιστική μορφή αύτοϋ σ. 766. Μαρξιστική έννοια «Διεθνούς» χαρακτήρος
τοϋ κομμουνισμού σ. 767. Διεθνείς πολιτικαί οργανώσεις τών εργατών σ.
769. Α' Κομ. Διεθνής σ. 769. Β' Διεθνής σ. 770. Γ' Διεθνής όργάνωσις
τών εργατών (Κόμιντερν). "Ιδρυσις — Μπολσεβικισμός. Έξέλιξις κομμου
νισμού έν Έλλάδι. —Διάλυσις τής Γ' Διεθνούς σ. 810. Σοσιαλιστική Φεντερασιόν σ. 815. Δ' Διεθνής (Τροτσκισμός) σ. 816. Δυόμισυ (2 1)2) Διεθνής
σ. 871. —’Ερυθρά συνδικαλιστική διεθνής σ. 871.Διεθνής έργατική βοή
θεια σ. 918. Διεθνής τών έργατών παιδείας σ. 920. Κομμουνιστική διεθνής
τών νέων σ. 920. Διεθνής τών μεταφορών σ. 920. Συνδικαλιστική διεθνής
σ. 920
Κόμινφορμ—Γραφεΐον Κομμουνιστικών πληροφοριών.· Τα προηγούμενα τής ίδρύσεως τής Κόμινφορμ σ. 906. "Ιδρυσις τής Κόμινφορμ. Άπόφασις τής Διασκέψεως τής Βαρσοβίας σ. 967. 'Η Κόμινφορμ άποτελεϊ άνασύστασιν τής
Κόμιντερν σ. 968. Γιατί έξηρέθη άπό τά κομμουνιστικά κόμματα πού ίδρυσαν
καί μετέχουν τής Κόμινφορμ τό Κ.Κ.Ε. σ. 970. 'Η σημασία τής ίδρύσεως
τής Κόμινφορμ διά τήν Ελλάδα σ. 970.
Λαϊκόν μέτωπον.Τί εϊνε τό «Λαϊκό Μέτωπο» σ. 1062. Πώς κατέληξαν οί κομμουνισταί στο Λαϊκό Μέτωπο σ. 1063. Πολιτικές κατευθύνσεις τοϋ Λαϊκοΰ Με
τώπου σ. 1065. Συνδικαλιστικές κατευθύνσεις τοϋ Λ.Μ. σ. 1966. Κατευ
θύνσεις τοϋ Λ.Μ. στις ένοπλες δυνάμεις καί τά Σώματα ’Ασφαλείας σ. 1066.
Τό Λ.Μ. στις κοινωνικές σχέσεις καί τή θρησκεία σ. 1066. Τό Λ.Μ. στή νεο
λαία σ. 1067. Λ.Μ. καί έπιστήμονες σ. 1067. Λ.Μ. καί πνευματική κίνησις
σ. 1067. Ή άπάτη τοϋ Λ.Μ. σ. 1068. 'Η δολοφονία τοϋ Χρ. Λαδα σ. 1098.
Κομ)στική όργάνωσις Πειραιώς σ. 1107. Προφύλαξις άπό τό Λ.Μ. σ. 1062.
Τό Λ.Μ. ώς «’Εθνικό άπελευθερωτικό μέτωπο» (Ε.Α.Μ.). Δράσις του κατά
τήν κατοχή καί μετά τήν άπελευθέρωση σ. 1069.
'Ιστορία τής Ρωσσικής έπαναστάσεως. Τά προηγηθέντα τής Ρ.Ε. τοϋ 1917 σ.
1154. "Εναρξις τής έπ)σεως σ. 1155. Παραίτησις τοϋ Τσάρου Νικολάου τοϋ Β'
σ. 1156. Κυβέρνησις Κερένσκυ καί άντεπανάστασις Κορνίλωφ σ. 1156. Μπολσεβικοποίησις τής έπαν )σεως καί κατάληψις τής άρχής ύπό τών έπαναστατών
δι’ άνατροπής τοϋ Κερένσκυ σ. 1157. ’Εμφύλιος πόλεμος σ. 1158. Τρομοκρα
τικά μέτρα—Όργάνωσις έρυθροΰ Στρατού—Κατανίκησις τοϋ Κολτσάκ καί
τοϋ Γιούντενιτς—~Ηττα τών Μπολσεβίκων ύπό τοϋ Πυλσοϋδσκυ—Καταστρο
φή τοϋ Βράγγελ σ. 1157. Άναγνώρισις τοϋ Σοβιετικού καθεστώτος σ. 1161.
Παρασκήνια καί θρΰλοι τής Ρ.Ε. (Ρασποΰτιν)—Μηχανορραφίαι κατά τοϋ
Τσάρου σ. 1161. Τακτική καί μέθοδος καταλήψεως τής εξουσίας—’Εμφύ
λιος πόλεμος. Γενικά. ’Έννοια έμφυλίου πολέμου καί περιεχόμενον αύτοϋ σ.
1249. Είσήγησις Τρότσκυ διά τον καταρτισμόν κανονισμού περί έμφυλίου πο
λέμου Λ' Στάδιον προπαρασκευής. Β' Έξέγερσις προς κατάληψιν τής άρχής.
Γ' Περίοδος διατηρήσεως τής εξουσίας σ. 1250. Κώδιξ έμφυλίου πολέμου σ.
1255. Τό σύνθηκα τών κομμουνιστών περί μετατροπής τών πολέμων τών
διαφόρων κρατών εις έμφυλίους τοιούτους σ. 1256. Περί τής τακτικής τοϋ
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πολέμου εντός των πόλεων σ. 1257. ’Επίλογος σ. 1259. Διένεξις Τρότσκυ—
Στάλιν. 'Ο Τρότσκυ προ της Ρωσσικής έπαν)σεως και κατ’ αότήν σ. 1446.
Κατηγορίαι τοΰ Τρότσκυ περί παρεκκλίσεως άπό τις άρχές του Μαρξισμού
σ. 1447. Θάνατος Λένιν—Ά γων Τρότσκυ —Στάλιν σ. 1447. Τά σημεία τής
διενέξεως Τρότσκυ—Στάλιν σ. 1447. 'Ο Στάλιν κατηγορεί τον Τρότσκυ ώς
έξτρεμιστή σ. 1449. ’Εξορία του Τρότσκυ—"Ιδρυσις τής Δ' διεθνούς σ.
1449. Σημασία τής διενέξεως Τρότσκυ—Στάλιν διά την άστυνομίαν σ. 1450.
Ιστορία καί Έξέλιξις τοϋ σοσιαλισμού καί κομμουνισμού στην Ελλάδα. Τά
πρώτα σπέρματα τοϋ σοσιαλισμού στην Ελλάδα σ. 1502. Οί έργατικές άπεργίες τοϋ 1879 τοϋ 1882, τοΰ 1885 καί τοΰ 1887, σ. 503. Ή ταραχώδης άπεργία Λαυρίου τοΰ 1896 καί ή 9μηνος άπεργία των ιδίων εργατών τοϋ Λαυρίου
τοΰ 1906, σ. 1504.’Έναρξις τής σοσιαλιστικής προπαγάνδας διά τοϋ τύπου—Σο
σιαλιστικός "Ομιλος Πατρών σ. 1504. 'Ο σοσιαλισμός τοΰ Σταύρου Καλλέργη
καί τοΰ Πλάτωνος Δρακούλη σ. 1505, Εορτασμός τής πρώτης έργατικής
πρωτομαγιάς τό 1894 άπό τούς "Ελληνας σοσιαλιστάς σ. 1506. 'Ο σοσια
λισμός τοΰ Άντύπα (1904—1907) σ. 1507. Σοσιαλιστικός όμιλος Βόλου
(1908). Σύνδεσμος μέ σοσιαλιστικήν Φεντερασιόν τής Θεσσαλονίκης σ. 1508.
Όργάνωσις τών σοσιαλιστών στην Ελλάδα ,μετά την Ρωσσική κομμουνι
στική έπανάσταση (1917) σ. 1508. Προσχώρησις τό 1924 τοΰ σοσιαλιστικοΰ
κόμματος εις τήν Γ' Διεθνή καί μετονομασία του εις Κ.Κ.Ε. σ. 1509. Αύγου
στος 1936—’Απρίλιος 1941 σ. 1509. Διοικητική Διαίρεσις καί πολιτική
συγκρότησις τής Ε.Σ.Σ.Δ. Διοικητική διαίρεσις σ. 1642. ’Όργανα τοΰ κρά
τους σ. 1645. Δικαιοσύνη σ. 1647. ’Εκλογικό σύστημα σ. 1647. Ή πράξις
σ. 1648. Ή μαζοποίησις εις τά φασιστικά καί κομμουνιστικά καθεστώτα
σ. 1691
Κομμουνισταί . Συμπεριφορά τής άστυνομίας προς αυτούς κατά τήν κατοχήν
σ. 1817.
Κράτησις αυτοκινήτου σ. 1214
Κύνες ’Αστυνομικοί έν ’Αγγλία σ. 1491

Λ
Λαδάς Χρηστός σ. 1098
Λαϊκόν Μέτωπον (κομμουν.) σ. 1062
Λαιμητόμος (ιστορία) σ. 819
Ληστεία (έν ’Αγγλία). Αρπαγή χρυσοΰ άξίας 46.000 λιρών έντός δευτερολέπτων
σ. 1662

Μ
Μαζοποίησις (Σχέσις αύτής προς τήν ψυχικήν υγείαν τοΰ άτόμου κατά τήν ομαλήν
κοινωνικήν ζωήν). Άτομον καί κοινωνία.— Σχέσις μεταξύ των σ. 1688. 'Ο
άνθρωπος ώς ΰπαρξις ψυχο—σωματική σ. 1669. Διατήρησις τής προσωπικότητος στήν κοινωνική ζωή, άξιόλογος παράγων διά τήν ψυχική ύγεία τοΰ άνθρώπου σ. 1689. 'Η μαζοποίησις ώς κοινωνικόν φαινόμενον σ. 1689. Πώς
καθορίζεται ψυχολογικώς τό φαινόμενο τής μαζοποιήσεως σ. 1690. Κατάργησις τής προσωπικότητας στή μάζα σ. 1691. Ή μαζοποίησις ύπό ομαλούς
κοινωνικούς όρους καί ή μαζοπ. εις τά φασιστικά καί κουμμουνιστικά κάθε-
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στώτα σ. 1691. Τό κράτος ώς μορφή μάζας καί ή σχέσις του μέ το άτομο
σ. 1692. Μαζοποίησις καί άτομικισμός σ. 1693. Προϋποθέσεις ομαλής
κοινωνικής ζωής σ. 1693. Διδάγματα των άρχαίων Ελλήνων σ. 1693.
Σύνοψις — Συμπεράσματα σ. 1694.
Μανία περιοδική σ. 1821
Μαρξισμός—Κομμουνισμός. Βλ. λ. Κομμουνισμός
Μάρτυρες βλ. λ. Άπόδειξις.
Μελαγχολία περιοδική σ. 1821
Μενσεβίκοι σ. 813
Μεταθέσεις ’Αστυνομικών υπαλλήλων (Κανον. 34) σ. 792
Μετάνοια (ή Χριστιανική). ’Εν τώ Ποινικώ Δικονομικώ καί Σωφρονιστικοί Δικαίω
σ. 1560. Προλεγόμενα σ. 1560. Ιστορική έπισκόπησις σ. 1560. Αιτιάσεις
κατά τοϋ δόγματος τής μετάνοιας σ. 1562. Γενικώς περί τοϋ δόγματος μετά
νοιας σ. 1565. Θεσμοί τοϋ Π. Δικαίου άφορμώμενοι άπό τής μετάνοιας. Ή
μετάνοια ύπό τό πρίσμα τών νέων σωφρονιστικών αξιωμάτων σ. 1590
Μέτωπον Εθνικόν ’Απελευθερωτικόν (Ε.Α.Μ .) σ. 1817
Μήνυσις. Είδη — δικαίωμα προς υποβολήν κλπ. σ. 777, υποδείγματα σ. 780.Ά νάκλησις σ. 780
Μηχανήματα εκρηκτικά. Τα δέματα πού δολοφονούν σ. 1632
Μπερτιγιόν Άλιρόνσος καί τό άνθρωπομετρικόν σύστημά του σ. 1301
Μπολσεβικισμός σ. 813, 1157
Μπολσεβικοποίησις έπαναστάσεως Ρωσικής 1917 σ. 1157
Μυκήνες. Τίρυνθα — Επίδαυρος σ. 1193

Ν
Ναρκοανάλυσις ή όρος άληθείας σ. 1338, 1390
Ναύπλιον. Ιστορία του σ. 999
Νέοι. Διάφοροι αίτίαι έξαθλιώσεως αύτών σ. 720. Σχέσις τής έξαθλιώσεως προς
τήν εγκληματικότητα σ. 758. Τρόποι προλήψεως τοϋ κακοΰ σ. 759. Κομμουστική Διεθνής νέων σ. 920
Νόμισμα. Σταθμοί οίκονομ, έξελίξεως — πρώται συναλλαγαί σ. 1164. Εόγενή μέ
ταλλα σ. 1165. Γενικώς περί νομίσματος — ιστορία του σ. 1166. Παρ’ ήμΐν
σ. 1204. Δημόσιος χαρακτήρ νομίσματος σ. 1205. Κιβδηλεία σ. 1206. Νομι
σματικοί κανόνες σ. 1207
Νομολ,ογία (Πρωτοδικείου ’Αθηνών). Περί προσθέτων άστ)κων σ. 842.
Ο

'Οδηγοί αυτοκινήτων. Άναθεώρησις αδειών των σ. 938
Οίκία βλ. λ. Κατοικία
Όλιγοιρρενεΐς έγκληματίαι κλπ. σ. 1785
Ό μματουϋάλια ήλιου. Άπαγόρευσις χρησιμοποιήσεως παρ’ άστυνομικών σ. 984
'Ο μολογία κατηγορουμένου σ. 1416

"Οπλα Πυροβόλα — Βλήματα. Επιστημονικά εργαστήρια Έ φ —Μπί—’Ά ϊ σ. 960.
’Επιστημ. εργασία ελέγχου πυροβ. όπλων — βλημάτων σ. 962.’Έλεγχος δια
φόρων ειδών — ποιοτήτων πυρίτιδος σ. 963. Καθορισμός άποστάσεως έξ
ής έρρίφθη εν βλήμα σ. 963. 'Όπλα πυροβόλα εις τήν ’Αγγλικήν ’Αστυνο
μίαν σ. 1553
Ό πλΐται. Ποιοι θεωρούνται σ. 737
’Ορός άληθείας σ. 1338, 1390
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Π
Παίγνια μικτά εις ιδιωτικήν οικίαν (Γνωμ. Είσ. Α.Π .) σ. 1037
Παιδία. Προσπάθειες τής άστυνομίας προς σωτηρίαν των κατά την κατοχήν σ. 1815
βλ. καί λέξιν Νέοι

Παραγραφή πειθαρχικών παραπτωμάτων σ. 1324
Παράπονα—Αιτήσεις. Τρόπος — προθεσμία υποβολής (Καν. 37) σ. 838
Παραπτώματα. Πειθαρχικά — παραγραφή σ. 1324
Παράφρονες έγκληματίαι κλπ. σ. 1785
Πειθαρχία. 'Ως δύναμις υποταγής τοϋ άτόμου εις κοινωνικούς θεσμούς καί Κρατι
κούς νόμους σ. 1115, εις τήν ’Αστυνομίαν σ. 1115, Πώς συντηρείται σ. 1116

Πειθαρχικά αδικήματα. Παραγραφή σ. 1324. Πειθ. άδ)τα άστ)κών (Καν. 68)
σ. 1811. Πειθαρχικαί ποιναί σ. 1812. Πειθαρχικαί δικαιοδοσίαι σ. 1812
Πειθαρχική δικαιοδοσία ’Αρχηγού τού Σώματος. — ’Αστυνομικών Διευθυντών
(Καν^37) σ. 838, 1812.
Πειστήρια—Κατάσχεσις αύτών σ. 1212. Κράτησις αυτοκινήτου σ. 1214
Πλημμελήματα. ’Εγκλήματα διωκόμενα κατ’ εκγλησιν σ. 780. Ένέργειαι έπί αυ
τοφώρου πλημμελήματος σ. 931. ’Επί μή αύτοφ. πλημμελήματος σ. 934.
Προανάκρισις — έκθεσις βεβαιώσεως πλημ)τος έπ’ αύτοφ. σ. 933. βλ. καί
λ. Ποιν. Δικονομία
Ποιναί — Ποινολογία. (Καν. 38) σ. 840. Ποιναί πειθαρχικαί άστυν)κών
σ. 1812 (Καν. 68)
Ποινή (θανατική) καί μέσα έκτελέσεως αύτής σ. 817. Θάνατοι δι’ άσφυξίας σ. 818,
διά μηχανικών μέσων σ. 819, δι’ ήλεκτροπληξίας σ. 820, διά δηλητηριάσεων
σ. 820. 'Η θ. ποινή παρ’ άρχαίους σ. 863. Περί τής άνάγκης διατηρήσεως
. τής θ. ποινής σ. 1637. Έκνομοι θανατώσεις σ. 1637. Νόμιμοι θανατ. ποιναί
σ. 1637. ’Αντιρρήσεις κατά τής θ. ποινής σ. 1637. Συνηγορίαι ύπέρ διατηρήσεως τής θ. ποινής σ. 1638. 'Η . θ. π. έκφοβίζει τούς έγκληματίας σ. 163.
Κατηγορίαι κατά τής θ. π. ότι είνε τελεσίδικος σ. 1640. Κατηγορίαι τής
πολιτείας ώς μικροπρεπούς καί άδικου σ. 1641. ’Ισόβιος κάθειρξις άντί τής θ.π.
σ. 1686. Οικονομικοί λόγοι κατά τής καταργήσεως τής θ. π. σ. 1685. Κατηγορίαι κατά τής πολιτείας σ. 1685. Κατηγορίαι κατά τής θ. π. κλπ. δτι έφαρμόζεται κατά τών πτωχών σ. 1687. Συμπέρασμα σ. 1687.
Ποινική Δικονομία. 'Ορισμός καί διάκρισις Ποιν. Δικαστηρίων σ. 733, Κοινά Ποιν.
Δικαστήρια — Συγκρότησις καί άρμοδιότης σ. 633. Ειδικά Ποιν. Δικαστή
ρια — Συγκρότησις καί άρμοδιότης σ. 735. Ποιοι θεωρούνται στρατιωτικοί
σ. 736, τά Στρατ. Δικαστήρια — ποιους δικάζουν σ. 738. Στρατ. εγκλήματα
ποια είναι σ. 738. Πότε οί στρατιωτικοί δικάζονται εις τά Κοιν. Ποιν. Δι
καστήρια σ. 739. Πότε οί τής Χωροφυλακής δικάζονται εις τά Στρατοδικεία
—Κοινά Ποιν. Δικαστήρια σ. 740. Τρόποι' διώξεως έγκλημάτων — είδη
μηνύσεων σ. 777. Ποιος υποβάλλει τήν μήνυσιν — προθεσμία — παραίτησις σ. 779. Άνάκλησις έγκλήσεως σ. 780. ’Αρχή προς ήν διαβιβάζεται ή μήνυσις—ύποδείγματα μηνύσεων σ. 780. ’Εγκλήματα διωκόμενα κατόπιν έγκλή
σεως σ. 780. Πότε τό έγκλημα θεωρείται αύτόφωρον σ. 785, πότε.παύει νά
θεωρείται αύτόφ. σ. 786. δικαίωμα συλλήψεως έπί αύτοφ. σ. 786. Περί συλλήψεως σ. 835. Σύλληψις — ένέργειαι έπί αύτοφ. πταίσματος σ. 836, έξακρίβωσις ταυτότητος σ. 837, 1028. Διπλή προσαγωγή σ. 837. Ποιοι δεν οδη
γούνται εις τό αύτόφ. Πταισματοδικείον σ. 878. Βαθμοί Κληρικών σ. 879. Έ κδίκασις πταισματ. παραβάσεων τών περί κυκλοφρίας πεζών καί οχημάτων
διατάς. σ. 929, σχιτικώς μέ τά καθίσματα καί τά εισιτήρια δημοσ. θεαμάτων
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σ. 930. Ένέργειαι έπί πταίσματος ούχί αύτοφ. σ. 931. ’Επί αυτοφώρου πλημτος ή κακουργήματος σ. 931. ’Ενέργεια', έπί μή αύτοφώρου πλημ)τος ή κα
κουργήματος σ. 934. Προανάκρισις — έκθεσις βεβαιώσεως πλημ)τος σ. 933.
Τίτλοι συλλήψεως (ένταλμα, βούλευμα, βιαίας προσαγωγής κλπ.) σ. 978.
Ή μέραι καθ’ άς δεν έκτελοΰνται σ. 978. ’Απαγορεύσεις σ. 981. Σύλληψις
βουλευτών — στρατιωτικών σ. 1024, ’Αστυνομικών σ. 1026, άνηλίκων —
σιδ)κών — τροχ(κών σ. 1027, άσθενών κλπ. 1028, "Ελληνες καί άλλοδαποί
μή συλλαμβανόμενοι έν Έλλάδι σ. 1077, προνόμια άλλοδαπών σ. 1079, σύλληψις έντός ώρισμένων κατ)των καί πλοίων σ. 1126, τηρητέοι κανόνες σ.
1127. Κατ’ οίκον έρευνα σ. 1170, είσοδος — σύλληψις — έρευνα εις δημόσια
κέντρα καί γραφεία σ. 1171. Σωματική έρευνα σ. 1172, πειστήρια — κατάσχεσις αύτών σ. 1212. Κράτησις αύτοκινήτων ένεκα θανατώσεως ή σωματι
κής βλάβης σ. 1214. Έγκληματολογική σήμανσις σ. 1265. Προφυλάκισις
κατηγορουμένου σ. 1266. Ποινικά δικόγραφα — έπίδοσις αύτών σ. 1365.
Άπόδειξις σ. 1412. ’Ενδείξεις σ. 1413. Αυτοψία — πραγματογνωμοσύνη σ.
1414, ομολογία κατηγορουμένου — δικαιώματα σ. 1416. Μάρτυρες — τίνες
δεν εξετάζονται σ. 1417, τίνες δικαιούνται ν’ άρνηθώσι τήν μαρτυρίαν σ. 1418,
ποιων μαρτύρων δύναται ν’ άπόσχη τής έξετάσεως ό έξετάζων σ. 1418, τί
νες εξετάζονται οίκοι σ. 1419, ορκωμοσία μάρτυρος — τίνες έξεταζ. σ. 1419,
Έγγραφα σ. 1420. Διερμηνείς σ. 1421. Σχέσεις μελών τού Άστυν. Σώματος
ώς υπαλλήλων τής δικαστικής άστυνομίας, έναντι άλλήλων καί τού Εΐσαγγελέως πρωτοδικών σ. 1177
Ποινολόγια. Τρόπος τηρήσεως (Καν. 38) σ. 841
Πολιτεία. Υποχρεώσεις αυτή; διά τήν πρόληψιν έγκληματικότητο; τών άνηλίκων
σ. 1778
Πολιτισμός Ελληνικός καί ή παγκόσμιος έπίδρασίς του σ. 1566
Πραγματογνωμοσύνη . 'Ορισμός κλπ. σ. 1414
Προανάκρισις. σ. 850, 933 (βλ. καί λ. Ποιν. Δικονομία)
Προσαγόρευσις — Χαιρετισμός (Καν. 45) σ. 1128
Προσαγωγή διπλή σ. 837
Πρόσθετοι “Αστυφύλακες. Εργασία κατά τάς Κυριακάς καί νυκι;ερινάς ώρας
(Νομολογία) σ. 842
Πρόσκλησις. ’Ιδιωτών (Καν. 39) σ. 841
Προφυλάκισις κατηγορουμένων σ. 1266
Πρωτομαγιά εργατική σ. 1506
Πταίσματα . Ενέργεια', έπί αύτοφ. πταίσματος σ. 836, έξακρίβωσις ταυτότητος σ.
837 διπλή προσαγωγή σ. 837. Στρατιωτικών — ’Αστυνομικών — ’Ανηλί
κων — Προσώπων ίδιαζούσης δωσιδικίας σ. 878. Πυροσβεστών—τελωνοφυ
λάκων—δασικών κλπ. σ. 880. Τών περί κυκλοφορίας πεζών — όχημάτ. δια
τάξεων σ. 929. Σχετικώς μέ τά καθίσματα κλπ. δημοσ. θεαμάτων σ. 930.
Ένέργειαι έπί πταίσματος μή καταληφθέντος έπ’ αύτοφώρω σ. 931 (βλ. καί
λ. Ποιν. Δικονομία)
Πύλη Άδριανοΰ σ. 867
Πυροβόλα (όπλα) έν τή ’Αγγλική Άστυνομίφ σ. 1552
Πωληται Ζύθου : εύθύνη σ. 940

Ρ
Ρασποΰτιν σ. 1161 (βλ. καί λ. Κομμουνισμός)
Ρωσσία. Διοικητική διαίρεσις σ. 1643, όργανα τού Κράτους σ. 1645. Δικαιοσύνη
σ. 1647, έκλογικόν σύστημα — πραξις σ. 1647 (βλ. καί λ. Κομμουνισμός).
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Σ
Σήμανσις Έγκλη μ ατολογική σ. 1265. Έ ν ’Αγγλία σ. 1491
Σκώτλαντ — Γυάρδ σ. 1493
Σοβιέτ σ. 1645 (βλ. καί λ. Κομμουνισμός)
Σοσιαλισμός (καί κομμουνισμός). 'Ιστορία—έξέλιξις αύτοϋ έν Έλλάδι σ. 1502
Σοσιαλιστική φεντερασιόν Θεσσαλονίκης σ. 815, 1508
Σοσιαλιστικόν Εργατικόν κόμμα Ελλάδος σ. 816, 1502
Στατιστική. Έ ν τή ’Αγγλική άστυνομία σ. 1553
Στείρωσις άναγκαστική ψυχοπαθών εγκληματιών (Sterilisation) σ. 1785
Συνηγορίαι ύπέρ αυτής σ. 1788. Κατηγορίαι κατά του θεσμού σ. 1789. 'Ο
Γερμανικός νόμος σ. 1791. Πότε επιβάλλεται σ. 1820. Συγγενής πνευματική
έξασθένησις (ίδιωτία — βλακεία) σ. 1820. Σχιζοφρένεια σ. 1821. Περιοδική
μανία (μανία καί μελαγχολία) σ. 1821.’Επιληψία σ. 1821. Χρόνιος άλκοολισμός
σ. 1822. Τοξικομανίαι (Μορφίνη, ήρωΐνη, κοκαΐνη, κλπ.) σ. 1822. Μέθοδοι
τεχνητής στειρώσεως σ. 1823. ’Επί άνδρών σ. 1823. ’Επί γυναικών σ. 1824.
’Εφαρμογή παρ’ ήμΐν σ. 1825
Στολή . Είδικαί υποχρεώσεις τών έν στολή καί πολιτική περιβολή άστυνομικών
(Καν. 42) σ. 982 1131
Στρατιωτικά. Δικαστήρια σ. 736
Στρατιωτικά. ’Εγκλήματα. Ποια είναι σ. 738
Στρατιωτικοί. Ποιοι θεωρούνται σ. 736, ’Αξιωματικοί — όπλιται σ. 737. Στρα
τιωτικά Δικαστήρια — ποιους δικάζουν σ. 738. Στρατιωτικά έγκλήματα σ.
738. Πότε οί στρατιωτικοί δικάζονται εις τά Κοινά Ποιν. Δικαστήρια
σ. 739. Πότε οί τής Χωροφυλακής δικάζονται εις τά Στρατοδικεία—πότε εις
τά κοινά Ποιν. Δικαστήρια σ. 740. 'Υπό τίνων τιμωρούνται διά τά πταίσμα
τά των σ. 878, Σύλληψις σ. 1024. ’Αλλοδαποί — σύλληψις σ. 1081. 'Υποβολή
μηνύσεων ύπό άστυνομικών σ. 1174. Στρατιωτικά έγκλήματα σ. 738. Βλ. καί
Ποιν. Δικονομία.
Συγκεντρώσεις. Πολιτών παράνομοι (Καν. ύπ’ άριθ. 61) ποιοι θεωρούνται σ. 1713,
είδη σ. 1713, προληπτικά άστυνομικά μέτρα — συμπεριφορά άστυνομικών
σ. 1714, διάλυσις ήσυχων άοπλων — ταραχωδών άοπλων συγκεντρώσεων σ.
1714, διάλυσις ταραχωδών ένοπλων συγκεντρώσεων σ. 1715, συλλήψεις άδικοπραγούντων ή καταδιωκομένων έν μέσω πλήθους σ. 1717, ένίσχυσις τής
’Αστυνομίας σ. 1717
Σύλληψις. Άδικοπραγούντων ή καταδιωκομένων εις παρανόμους συγκεντρώσεις σ.
1717. (Ποιν. Δικονομία) ’Επί αυτοφώρου σ. 786, γενικώς σ. 835, προς έξακρίβωσιν ταύτότητος σ. 837, 1028. Διπλή προσαγωγή σ. 836. Ποιοι δεν ο
δηγούνται είς τό αύτόφ. Πταισματοδικείο'; σ. 878. Έκδίκασις πταισματικών παραβάσεων περί τήν κυκλοφορίαν σ. 929, περί τά εισιτήρια καί καθί
σματα δημοσ. θεαμάτων σ. 930. Ένέργειαι έπί αυτοφώρου πλημμελήματος
ή κακουργήματος σ. 931. Τίτλοι συλλήψεως σ. 978, ήμέραι καθ’ άς δεν έκτελούνται σ. 981, άπαγορεύσεις σ. 981, Σύλληψις βουλευτών — στρατιω
τικών σ. 1024, άστυνομικών Άστυν. Πόλεων σ. 1026, άνηλίκων σ. 1027,
σιδηροδρομικών καί τροχ)κών σ. 1027, άσθενών — παραφρόνων — μεθυσμέ
νων — οδηγού ζώων — ζώων σ. 1028, προς πρόληψιν έγκλήματος κλπ. σ.
1028. Ποιοι καί πότε δεν έπιτρέπεται νά συλληφθοΰν — δικασθοΰν σ. 1077.
Προνόμια άλλοδαπών — ένέργειαι σ. 1079. Σύλληψις άλλοδαπών στρατιω
τικών σ. 1081, άνδρών άλλοδ. έμπορικοΰ πλοίου κλπ. σ. 1081. ’Εντός ώρισμένων καταστημάτων καί πλοίων σ. 1126, πού καί πότε άπαγορεύεται σ.
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1126. Τηρητέοι κανόνες σ. 1127. Είσοδος — σύλληψις — έρευνα εις δημόσια
κέντρα καί γραφεία σ. 1171
Σύμβούλιον Αστυνομικόν 1954 σ. 844. Πειθαρχικόν 1954 σ. 845
Συνδικαλισμός. Ή ερυθρά συνδικαλιστική Διεθνής σ. 871, 918, έν Έλλάδι σ. 873.
Συνδικαλιστική Διεθνής σ. 920
Σχιζοφρένεια ψυχική νόσος σ. 1821
Σχολαί Άστυνομικαί. Γενικά σ. 1091. Ή πρώτη έν Κερκύρα σ. 1903. Προσόντα
διά τήν ’Αστυφυλάκων σ. 1094. Σχολή Άρχιφυλάκων σ. 1183. Ή πρώτη Σχολή
'Τπαστυνόμων Α' καί Β' έν Κερκύρα σ. 1231. Ειδική Σχολή μετεκπαιδεύσεως Άξ)κών έκ τής Χωρ)κής σ. 1234. Ή νέα έν Άθήναις μόνιμος Σχολή
Ύπ)μων Β' σ. 1234
Σωματική άγωγή εις τήν ’Αστυνομίαν σ. 1514
Σωματική έρευνα σ. 1172 (βλ. καί λ. Ποιν. Δικονομία)

Τ
Τακτική (καί μέθοδος) καταλήψεως τής έξουσίας ύπό τοϋ κομμουνισμού σ. 1249
Ταυτότης. Δελτίον ταύτ. άστυνομικών υπαλλήλων σ. 741.’Εξακρίβωσις αυτής σ.
837, 1028

Τίρυνθα — Μυκήνες — ’Επίδαυρος σ. 1193
Τοξικομανίαι. Ψυχικαί νόσοι σ. 1822
Τουρισμός. Άφετηρίαι τού πολιτισμού : Μυκήναι — Τίρυνς—’Επίδαυρος σ. 1193.
Στά βουνά μέ τις δροσιές καί τούς θρύλους σ. 1343

Τρότσκυ. Τροτσκισμός σ. 816, 1157, 1159.Ό Τρότσκυ προ τής Ρωσ. έπαναστάσεως καί κατ’ αυτήν σ. 1446, κατηγορία'., θάνατος Λένιν—άγων Τρότσκυ —
Στάλιν σ. 1447, ό Στάλιν κατηγορεί τον Τρότσκυ έξτρεμιστή σ. 1449, έξορία Τρότσκυ— ίδρυσις Δ' Διεθνούς σ. 1449, σημασία διενέξεως. Τρότσκυ —
Στάλιν διά τήν ’Αστυνομίαν σ. 1450 (βλ. καί λ. Κομμουνισμός)
Τροχαία. Πρόληψις αύτοκιν. δυστυχημάτων: διδασκαλία των κανόνων κυκλοφορί
ας σ. 726, άδεια οδηγού —«δευτερόλεπτον τού τρόμου» σ. 727, ή λειτουργία
ραδιοφώνου κατά τήν όδήγησιν σ. 728, ή μανία τής ταχύτητος σ. 728, προτεινόμενα μέτρα σ. 729. Κίνησις : Κυκλοφορία οχημάτων — πεζών σ. 895

Υ
Υπερωρίαι άστυνομικών (Καν. 65) σ. 1811
'Υπηρεσία.ΤΩραι αύτής δι’ άστ)κας, 'Υπαρ)κας καί Άρχ)κας (Καν. 65) σ. 1807.
Εις είδικάς υπηρεσίας σ. 1809. Δι’ Άξ)κούς Τμήματος καί Έπιθ)σεως σ. 1809·.
1δλεπτος θερινή άνάπαυσις σ. 1809. 'Υποχρέωσις προσελεύσεως υπαλλήλων
δι’ άνάληψιν υπηρεσίας σ. 1810. Έκτέλεσις υπηρεσίας διά μηχανοκινήτων μέ
σων καί ποδηλάτων σ. 1810. 'Υπερωρίαι σ. 1811. Βιβλίον 'Υπηρεσίας σ. 1216
'Υφυπουργείου Εσωτερικών — άρμοδιότητες σ. 1134

Φ
Φαρμακεία. Κυριακή άνάπαυσις σ. 1034
Φασιστικά καθεστώτα σ. 1691
Φυγόπονοι (έπαΐται καί άλήται ) σ. 1456
Φωτογραφία. 'Ως μέσον έξιχνιάσεως έγκλημάτων σ. 1736
Φωτογράφησις ειδική : (εις τήν ’Αστυνομίαν τού Λονδίνου σ. 1552
Φωτογραφική συσκευή Ρομπινώφ σ. 1737

Εύρετήριον Β' Τόμου 1954

X
Χαιρετισμός (Καν. 45 έπεξηγημάτικαί διαταγαί) σ. 1128, 1217.Έκκλησιαζομεμένων άστυνομικών σ. 1130. Έ ν πολίτικη περιβολή σ. 1131. Διά χειραψίας
τής Α.Μ. Βασιλέως σ. 1131. Μεταξύ άνδρών Άστυν. Πόλεων—Β. Χωροφυλα
κής σ. 1131. Των δοκ. 'Υπαστυνόμων — Άρχιφυλάκων σ. 1133. Των έν
υπηρεσία σ. 1133
Χάρτ Εύτύχιος σ. 1612
Χημικόν (έργαστήριον) έν Α γγλία σ. 1612
Χωροφυλακή . Πότε οί τής Χωροφυλακής δικάζονται εις τα Στρατοδικεία—Κοινά
Ποιν. Δικαστήρια σ. 740 Βλ. καί λ. Στρατιωτικοί.
Ψ
Ψυχικαί νόσοι. Σχιζοφρένεια σ. 1821, περιοδική μανία σ. 1821, έπιληψία σ. 1821,
άλκοολισμός χρόνιος σ. 1822, Τοξικομανίαι σ. 1822
Ψυχολογία τής μάζης.'Η μαζοποίησις : "Ατομον καί κοινωνία—σχέσις σ. 1688,
ό άνθρωπος ώς ΰπαρξις ψυχοσωματική σ. 1689, ή διατήρησις τής προσωπικότητος εις κοινωνικήν ζωήν σ. 1689, ή μαζοποίησις ώς κοινών, φαινόμενου σ.
1689, καθορισμός της ψυχολογικός σ. 1690, κατάργησις τής προσωπικότητος είς τήν μάζαν σ. 1691, ή μαζοποίησις υπό ομαλούς κοινών, όρους — εις
τά φασιστικά κομμουνιστικά καθεστώτα σ. 1691, τό Κράτος ώς μορφή μάζης — σχέσις του προς τό άτομον σ. 1692, μαζοποίησις — άτομικισμός σ.
1693, αί προϋποθέσεις ομαλής κοινών, ζωής σ. 1693, διδάγματα των άρχαίων Ελλήνων σ. 1693, συμπεράσματα σ. 1694
Ψυχοπαθείς έγκληματίαι. Στείρωσις αύτών κλπ. ’Ίδε λ. Στείρωσις

Ω
7Ωραι υπηρεσίας ’Αστυφυλάκων,'Υπαρ )κων καί Άοχ)κων (Καν. 65) σ. 1807. Είς
είδικάς υπηρεσίας σ. 1809. Άξ)κών Τμήματος καί Έπιθ)σεως σ. 1809. Είς
είδικάς υπηρεσίας σ. 1809. Θερινή άνάπαυσις σ. 1809. 'Υπερωρίαισ. 1811

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» με τό τεύχος αύτό κλείουν τό
1954, δεύτερον έτος τής έκδόσεώς τω ν. Τά 24 έκδοθέντα τεύχη τοΰ
περιοδικού μας μετά τοΰ άποστελλομένου ευρετηρίου δέον νά βιβλιοδετηθοΰν είς ένα τόμον, ό όποιος θά φέρη τον τίτλον «ΤΟ
ΜΟΣ Β' έτος 1954».
Τήν βιβλιοδεσίαν έδέχθη νά κάμη μέ σχετικήν έκπτωσιν ή το ι:
δερματόδετον αντί 27 καί πανόδετον αντί 17 δραχμών, ό επί τής
όδοΰ Θεμιστοκλέους 64β βιβλιοδέτης Παναγιώτης Γιατράς.
Ε πίσης ό ίδιος έδήλωσεν δτι δέχεται νά κάμη τήν βιβλιοδε
σίαν τοΰ έκδοθέντος τόμου τω ν Ά στυνομικώ ν Διατάξεων, δερμα
τόδετον άντί 10 καί πανόδετον άντί 6 δραχμών.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- —
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Κάδε Τετάρτη και ώρα 7,30 —
8 μ. μ. ό Κ εντρικός

Ραδιοφωνικός

Σταθμός των ’Ενόπλων Δυνάμεων
θά μεταδιδη την ήμίωρον καδοδη
γητικήν και μουσικήν εκπομπήν τής
%

’Αστυνομίας Πόλεων.
Πρέπει νά τήν παρακολουδήτε
όλοι καί δά πεισδήτε περί τής άξίας
καί ώφελιμότητος αύτής.

