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224. Δρασις τής Α στυνομικής Διευθύνσεως Κέρκυρας άπό 20-101940 μέχρι τέλους Μαΐου 1941.
'Η ’Αστυνομική Διεύθυνσις Κέρκυρας άπό την πρώτη ημέρα πού άρχισε ή απρό
κλητος έπίθεσι τ ω ν ’Ιταλών κατά της Ελλάδος, κατόπιν τηλεγραφικής διαταγής τοϋ
'Υπουργείου Δημοσίας ’Ασφαλεία;:, προέβη στην άμεσο σύλληψι καί τη συγκέντρωσι
στά κτίρια τοϋ Παλαιού Φρουρίου, όλων των ’Ιταλικής καταγωγής Κερκυραίων, οί
όποιοι ήσαν οκτακόσιοι περίπου. 'Η εργασία αυτή, καίτοι ήταν δύσκολη καί επί
πονος, έξετελέσθη μέ άστραπιαία ταχύτητα, γιατί όλοι οί άστυνομικοί έτέθησαν σέ
συναγερμό καί είργάσθησαν συνεχώς καί μέ πραγματικό ζήλο καί ενθουσιασμό. Έ ν
συνεχεία ή ’Αστυνομική Διεύθυνσις Κερκύρας έξετέλεσε μέ μεγάλη ταχύτητα καί
άκρίβεια όλες τις διαταγές τοϋ 'Υπουργείου ’Ασφαλείας, σχετικά μέ τήν επιστρά
τευσή τήν παθητική άεράμυνα, τον επισιτισμό τοϋ Στρατοΰ κλπ.
’Από τής 2ας Νοεμβρίου 1940, οπότε έγένετο ό πρώτος αιφνιδιαστικός έν
τονος βομβαρδισμός τής Κερκύρας άπό τούς ’Ιταλούς, οπότε καί έπεκράτησε άπερίγραπτος πανικός καί 6 κάθε πολίτης ένδιεφέρετο νά σώση τον έαυτό του καί την
οΐκογένειά του, οί άστυνομικοί, άψηφώντας κάθε κίνδυνο, έκινήθησαν ψύχραιμα καί
έμερίμνησαν γιά τήν περίθαλψι τών τραυματιών, τη φρούρησι τών σπιτιών καί τών
καταστημάτων πού έβομβαρδίσθησαν, ώστε νά προληφθή λεηλασία άπό κακοποιά
στοιχεία κατά τον επισιτισμό τών κατοίκων τής νήσου, καθ’ όσον, λόγω τής τότε
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χαώδους καταστάσεως, ή οποία έπεκράτησε, προέκυψε σοβαρώτατο πρόβλημα για
την διατροφή των κατοίκων.
Γενικώς οί άστυνομικοί προσέφεραν πολλαπλές υπηρεσίες στους κατοίκους
τής πόλεως πού έπλήγησαν άπό τούς βομβαρδισμούς, σπεύδοντες άπό τούς πρώ
τους στούς τόπους της καταστροφής.
Σέ ένα άπό τούς πολλούς βομβαρδισμούς τής Κερκύρας έσκοτώθηκε, άπό
βόμβα ’Ιταλικού άεροπλάνου, ένώ έξετέλει την ύπηρεσίαν του έξω άπό τό παλαιό
Καζίνο (τώρα ξενοδοχείο «ΚΟΡΦΟΥ-ΠΑΛΛΑΣ»), ό τότε 'Υποδιευθυντής τής
’Αστυνομικής Διευθύνσεως Κερκύρας ’Αστυνόμος Α' Αύδής Βασίλειος.’Επίσης έτραυματίσθησαν κατά τούς βομβαρδισμούς καί πολλοί άλλοι άστυνομικοί.
Έκτος άπό τις παραπάνω ένέργειες, ή ’Αστυνομική Διεύθυνσις Κερκύρας
προσέφερε πολλές ύπηρεοίες καί στον Ελληνικό Στρατό πού πολεμούσε στήν άπέναντι τής Κερκύρας παραλία τής Β. ’ Ηπείρου, μεριμνώντας γιά τον έφοδιασμό μέ τρό
φιμα, υλικά καί πυρομαχικά καθώς καί μέ τήν έξεύρεσι καί άποστολή ειδικευμένου
προσωπικού γιά τις διάφορες άνάγκες.J
ff Γενικώς ή ’Αστυνομία Κερκύρας σ’ όλη τή διάρκεια τού πολέμου προσέφερε
στο ’Έθνος, πού έμάχετο, εξαίρετες υπηρεσίες. Κανείς άπό τούς ύπαλλήλους δέν άπεμακρύνθη άπό τή θέσι του καί όλοι, μέ άφοσίωσι καί πλήρη έπίγνωσι τών ύποχρεώσεών των προς τήν Πατρίδα, παρέμειναν στις θέσεις των καί έξετέλεσαν ευσυνείδητα
τό καθήκον των.

225. Δράσις άπό 1ης ’ Ιουνίου 1941 μέχρι 12-10-1944 (περίοδος
κατοχής).
|Κατά τήν περίοδο άπό 1ης ’Ιουνίου 1941 μέχρι 12 ’Οκτωβρίου 1944 ή Κέρκυρα
ήταν ύπό τήν κατοχή τών Γερμανοιταλών. 'Η ’Αστυνομία έξηκολούθησε να προσφέρη
τις ύπηρεσίες της στον πληθυσμό τής νήσου μέχρι τής 24 Νοεμβρίου 1941 οπότε καί.
έξεδιώχθη άπό τούς ’Ιταλούς, πού άντελήφθησαν ότι οΐ άστυνομικοί διέκειντο έχθρικώς προς αυτούς. Ή έπανεγκατάστασίς της έγινε τήν 10 Δεκεμβρίου 1943, κατόπιν
έγκρίσεως τής τότε Γερμανικής Διοικήσεως.
’Από τήν πρώτη ήμέρα τής έπανεγκαταστάσεώς της ή ’Αστυνομία κατέβαλε
υπεράνθρωπες προσπάθειες έν τώ μέσω μυρίων δυσχερειών, γιά να έπιτύχη τήν τήρησι τής τάξεως καί τής άσφαλείας, τήν περιστολή τής μαύρης άγοράς, τήν δίωξι
τών παντός είδους έγκληματιών καί γενικώτερα τήν βελτίωσι τών ορών διαβιώσεως τού Κερκυραϊκοΰ πληθυσμού, πού τόσα ύπέφερε άπό τούς βομβαρδισμούς καί
τή γενική κατάστασι τής έποχής εκείνης.
Δυστυχώς εύθύς έξ άρχής ή ’Αστυνομία ύπέστη άδιάκοπο καί λυσσαλέο πό
λεμο άπό τούς ’Ιταλούς Καραμπινιέρους πού έγκατεστάθησαν στήν Κέρκυρα καί
υπηρέτουν ύπό τούς Γερμανούς, άπό τά μέλη τής ’Ιταλικής παροικίας τής πόλεως πού
περιελάμβανε 800 περίπου άτομα, άπό τούς προδότας 'Έλληνας πού συνειργάζοντο
μέ τούς ’Ιταλούς καί τέλος άπό τούς παντός είδους κακοποιούς, οΐ όποιοι έξεμεταλλεύοντο τά πάντα γιά νά πλουτίσουν, χωρίς νά ύπολογίζουν τίποτε άπολύτως, ούτε
αυτή τή δυστυχία τού λαού. Παρά ταΰτα, δέν έδίστασαν ποτέ οΐ άστυνομικοί νά έκτελέσουν τό καθήκον τους προς τήν Πατρίδα καί νά υψώσουν τό άνάστημά τους εναντίον
τών Γερμανικών ’Αρχών, οσάκις τούτο έκρίνετο άπαραίτητον γιά τά συμφέροντα τών
πολιτών.
Πρέπει νά μνημονευθή καί τούτο. "Οταν τον ’Απρίλιο τού 1943 ό Γερμανός
Φρούραρχος έζήτησε όμηρους, επειδή έγινε άπό άγνώστους καταστροφή τών ήλεκτρικών καλωδίων, ό Διευθυντής τής ’Αστυνομίας δέν έδίστασε νά περιλάβη εις τον κατά
λογον τον έαυτό του, τον Νομάρχην καί τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Κερ
κύρας.

Ή ’Αστυνομία Πόλεων κατά τήν περίοδο τοΰ κομμουνιστοσυμμοριτισμοΰ
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Ε πίσης, όταν οί περιουσίες των ’Ισραηλιτών έγκατελείφθησαν καί διηρπάζοντο συνεχώς άπδ Γερμανούς άξιωματικούς καί στρατιώτες, ή ’Αστυνομία δεν έδί—
στασε να προβή σέ δριμύτατες διαμαρτυρίες προς τον Φρούραρχο καί ένώπιον τοΰ
Διοικητοϋ της Νήσου καί νά καταγγείλη στο Γερμανικό Φρουραρχείο τούς δράστας
τών κλοπών Γερμανούς στρατιωτικούς καί σέ ώρισμένες μάλιστα περιπτώσεις νά
κάνη χρήσι οπλών προς εκφοβισμόν των.
Σέ πάρα πολλές περιπτώσεις ή ’Αστυνομία κατήγγειλε στο Φρουραρχείο
πλείστους δσους Γερμανούς για σοβαρά άδικήματα κατά τών Ελλήνων καί μάλιστα
προέβαινε καί στη σύλληψι τών Ελλήνων πού συνέπραττον μέ τούς Γερμανούς στη
διάπραξι τών αδικημάτων.
"Οταν ή έκκένωσις της Κερκύρας άρχισε νά γίνεται καταφανής, ό τότε Διευ
θυντής τής ’Αστυνομίας κ. 'Ηρακλής Δεδόπουλος, ό Μητροπολίτης Κερκύρας κ. Με
θόδιος καί ό ’Έφορος ’Αρχαιοτήτων κ. Παπαδημητρίου, παρουσιάσθησαν στο Γερ
μανό Διοικητή καί διεμαρτυρήθησαν έντονώτατα για τις προπαρασκευαζόμενες άνατινάξεις, οί όποιες, εάν έπραγματοποιοΰντο, θά μετέβαλον τήν Κέρκυρα σέ σωρό
ερειπίων. 'Ο Στρατιωτικός Διοικητής ήναγκάσθη τότε νά ύποσχεθή δτι δέν θά γίνουν
ανατινάξεις, παρέδωσε δέ μάλιστα καί προκηρύξεις προς τον Κερκυραϊκό λαό μέ τήν
παράκλησι τής τοιχοκολλήσεώς των, μετά τήν άναχώρησί του.
’Έ τσι, χάρις στις προσπάθειες αύτές τής ’Αστυνομίας, άπεφεύχθησαν οι άνατινάξεις, καί μόνον ό Λιμενοβραχίο^ν κατεστράφη διά δυναμίτιδος.
"Ενα άλλο σοβαρό θέμα πού άπησχόλησε τήν ’Αστυνομία ήταν τό εξής: ’Αρκε
τές ήμέρες προτού υποχωρήσουν οί Γερμανοί άπό τήν Κέρκυρα, άρχισε συστηματική
λεηλασία τών καταστημάτων καί τών σπιτιών. Οί άστυνομικοί τότε έπενέβαιναν καί
μέ κίνδυνον πολλές φορές τής ζωής των έματαίωναν τις λεηλασίες. Πολλοί άστυνομικοί μάλιστα έκακοποιήθησαν άπό τούς Γερμανούς κατά τήν προσπάθειάν των,
νά τούς εμποδίσουν.
’Από τό πρω'ί δέ τής 8ης ’Οκτωβρίου 1944, οπότε πλέον ή έκκένωσις τοΰ νησιοΰ
είχε σχεδόν τελειώσει, άρχισε στή πόλι αληθινή τρομοκρατία. "Ομιλοι Γερμανών
περιήρχοντο τούς δρόμους πυροβολοϋντες καί ρίπτοντες χειροβομβίδες, ή τρομοκρα
τία δέ αυτή έγινε τρομερότερη μόλις άρχιζε νά νυχτώνη. Οί άστυνομικοί παρά ταΰτα
έξηκολούθουν τις προσπάθειές των νά προστατεύσουν τούς πάντας καί τά πάντα,
πολλοί δέ έπυροβολήθησαν καί έρρίφθησαν άκόμη κατ’ αύτών καί χειροβομβίδες,
ευτυχώς όμως χωρίς νά σημειωθούν θύματα.
Τήν νύχτα τής 8ης προς 9ην ’ Οκτωβρίου καί άκριβώς μετά τά μεσάνυκτα
(ώρα 01,30') έ'νας δμιλος άπό Γερμανούς στρατιώτες καί ναύτες έμπήκε στον περί
βολο τοΰ ’Αστυνομικού οικήματος καί έρριξε στην είσοδο αύτοΰ άμυντική χειροβομ
βίδα άπό τήν οποία προεκλήθησαν σοβαρές ζημίες στήν κεντρική κλίμακα. Οί άρχιφύλακες Αύλωνίτης ’Αριστόβουλος καί Καρανάτσης Νικόλαος πού έκτελοϋσαν υπη
ρεσία βγήκαν έξω γιά νά ά.ντιληφθοΰν τί συνέβαινε, άλλά έξετελέσθησαν άπάνθρωπα
άπό τόν όμιλο αυτό.
Ή τρομοκρατία αυτή έσυνεχίσθη σέ έντασι καί κατά τήν επομένη ημέρα, οπότε
έφονεύθη ένας ιδιώτης καί έπυροβολήθη ό λαός πού παρακολουθούσε τήν κηδεία τών
δολοφονηθέντων άστυνομικών.
Οί δύο αυτοί άστυνομικοί υπήρξαν τά τελευταία θύματα τής Γερμανικής κα
τοχής. Έ τσ ι μέ τό θάνατό τους ηΰξησαν τόν μεγάλο άριθμό τών άφανών ήρώων τούς
οποίους τό ’Αστυνομικό Σώμα προσέφερε τότε καί δέν θά παύση ποτέ νά προσφέρη.
Πρέπει νά ληφθή σοβαρώς ύπ’ όψιν δτι ή ’Αστυνομική Διεύθυνσις Κερκύρας
έστερεΐτο τότε τών πάντων, ήταν τελείως άπομονωμένη, δέν έλάμβανε άποδοχάς επί
τετράμηνον καί έπί πλέον ή δύναμίς της ήτο μειωμένη κατά τό ήμισυ τής προπο
λεμικής τοιαύτης.
(Συνεχίζεται)

'Η άνάμνησις
τού Δ ε κ εμ β ρ ίο υ 1944
‘Υπό Ά στυν. Δ/ντοΰ Β'
κ . Π Α Ν . Μ Π Α ΡΔ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ

Έπέρασαν άπό τότε δέκα-πέντε χρόνια, (5 Δεκεμβρίου
1944 5 Δεκεμβρίου 1959). Δέκα πέντε άκριβώς χρόνια.
Ποιος δύναται νά ξεχάση την τραγωδίαν εκείνην; Την
φρίκην εκείνην την οποίαν εσκόρπισεν εις τον τόπον αύτόν ή
ανισόρροπος εκείνη Δεκεμβριανή έπιχείρησις των δυνάμεων
του σκοτους, του ολέθρου. Και...αλλά προς τι οί χαρακτηρι
σμοί; εργον καθαρώς κομμουνιστικόν. Κομμουνιστική λαΐλαψ
προς συντριβήν παντός Ιερού και οσίου, προς στραγγαλισμόν
πασης έννοιας ταςεως, δικαίου, ήθικής. Καί μετά ταϋτα ό
κομμουνιστικός καγχασμός προ των ιδίων αύτοϋ επιδιώξεων
καί έ'ργων.
Δεν δυναται να ξεχασθή. Δεν δύναται ό χρόνος νά ρίψη εις
την ληθην τα διαδραματισθέντα. ’Έρχονται τά γεγονότα, αί
πράξεις, τα ανθρώπινα πτώματα, οί άδικοσκοτωμένοι, τά
πένθη, τα ερείπια, προβάλΐ^ονται βλοσυρά μπροστά μας καί
Οραυουν τής ληθης την ισχύν. ΙΙώς νά ξεχάσωμεν; Έπέρασαν
απο τότε δέκα πεντε χρόνια. 'Η 'Ελληνική μεγαλοψυχία
ξέχνα και συγχωρεΐ, άλλά, οί δημιουργοί τοϋ κακοϋ, οί δαί
μονες του ολέθρου, δεν θέλουν, δεν άφίνουν, προβάλλουν τούς
γαμψούς όνυχάς των, έτοιμοι νά αρπάξουν, νά κατασπαρά
ξουν. Είναι δούλοι τής διεστραμμένης των ψυχής. Καί τί άπό
τότε δεν έκαμαν;
Η αναμνησις είναι επιτακτική. Είναι άπαίτησις ψυχών,
ανθρωπίνων ψυχών, των θυσιασθέντων, τών μαρτύρων, τών
αγωνιστών και τών νικητών. Έθυσιάσθησαν καί ένίκησαν.
Δεν τους ξεχνώμεν. Δεν είναι δυνατόν νά τούς ξεχάσωμεν.
Δεν ήμποροϋμεν. Εις κάθε βήμα μας, εις κάθε διαδρομήν μας,
μάς ομιλεϊ και ένα συμβάν, ένα γεγονός, ένας ήρωϊσμός, μία
θυσία, ένας τάφος.
Δεκέμβριος 1959. ’Ογκόλιθος αναμνήσεων μάς άκολουθεϊ,
μάς περισφίγγει. Δεν δυνάμεθα νά ξεφύγωμεν. Εις κάθε γω 
νίαν, εις κάθε τόπον πού θά ζητήσωμεν καταφύγιον, μάς υπο
δέχεται ή άνάμνησις καί μάς καθηλώνει. Δακρύζει... Δεν μπο
ρούμε νά τής ξεφύγουμε, κλαΐμε καί μεϊς μαζί της. ’Αλλά
είναι τυραννική. Μάς τριγυρίζει παντού. Μάς δείχνει τάφους.
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Περιπατοϋμεν μαζί της, λυγίζουν τά πόδια μας, σταματώμεν... Σταματώμεν εις
μίαν γωνίαν. Είναι ή γωνία Στουρνάρα καί Πατησίων. Καταπέλτης ή άνάμνησις...
Μας γονατίζει, μας γονατίζει προς άπότισιν φόρου εύλαβείας καί θαυμασμού. Δεν
δύναται καί εκείνη να άφηγηθή. Ή φωνή πνίγεται εις τον λάρυγγα... όρθοϋνται αί
όπτασίαι... όπτασίαι λυσσωδών μαχών... Μεγάλων ηρωισμών... Μέγεθος απαρά
μιλλου αυτοθυσίας. ’Επάλξεις γενναίων μαχητών υπέρ τοϋ καλοΰ, του ωραίου, ύπέρ
της έννοιας τής έλευθερίας, ύπέρ της ανθρώπινης ιδέας καί τοϋ άνθρωπίνου προο
ρισμού.
Μά τί έγινε; τό ό,τι έγινεν είναι άσύλληπτον. Είναι άγνωστον. Είναι τό μυστι
κόν τών ηρώων πού έκπληροϋν ήρωϊκά τό καθήκον των, αθόρυβα, σιωπηλά. Δέν τό
λέγουν, δέν τό διαλαλοΰν... Είναι ίδιον τοϋ άνθρωπίνου εκείνου συναισθήματος πού
θέτει τον άνθρωπον, τον ήρωι'κον άνθρωπον, εις την πορείαν προς τό καθήκον τό όποιον
έκπληροΐ καί διά τό όποιον θυσιάζεται. Είναι οί λεγόμενοι άφανεΐς ήρωες. Είναι οί
υπάλληλοι τής 'Τποδιευθύνσεως Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών, οί ήρωες τής ’Αστυ
νομίας Πόλεων.
Μάς φέρνει ή άνάμνησις τούς κρότους τών τυφεκίων, την άνδρείαν των, τάς
θυσίας των, τούς πεσόντας ήρωάς της. ’Έπεσαν εις τον Δεκεμβριανόν εκείνον πό
λεμον χάριν τής ιδέας, τής Ελληνικής ιδέας, τών 'Ελληνικών παραδόσεων.
'Η πλήρης συναίσθησις τοϋ σκοπού καί τής αποστολής τών οργάνων τής τάξεως καί τής ασφαλείας. Ή πλήρης συναίσθησις τοϋ Ελληνικού άγώνος, τοϋ βωμού
τοϋ Ελληνικού, τών Ελληνικών παραδόσεων ή παρακαταθήκη. 'Η παρακαταθήκη
τών παραδόσεων πού ξεκινά άπό τάς Θερμοπύλας τοϋ Λεωνίδα, προχωρεί διά μέσου
τών αιώνων άμείωτος, άκαμπτος, ύπερήφανος, σταματά είς τό Μεσολόγγι, φεγγοβολεϊ είς τά ’ Ηπειρωτικά βουνά τό 40—41, είς τά οχυρά τοϋ Ροΰπελ.
Είναι δρόμος μεγάλος, δρόμος ιδεωδών, άπέραντος ’ Εθνική λεωφόρος ή οποία
ύποδέχεται τάς Έλληνικάς γενεάς, τάς άναβαπτίζει καί τάς καθιστή κραταιάς.
Τών παραδόσεων αυτών Θεματοφύλακες ύπήρξαν καί οί ηρωικοί άνδρες τής
’Αστυνομίας Πόλεων είς την γωνίαν αύτήν Στουρνάρα καί Πατησίων.
Έπολέμησαν εναντίον τών ξενοκινήτων μητραλοιών, προτάξαντες τά στήθη
των άπόρθητον τείχος τής προς τό κέντρον πορείας τών καννιβάλων τής στέπας.
Δεκαήμερος άμυνα ήρώων είς τήν γωνίαν αύτήν. 'Ηρώων έχόντων ώς μόνα όπλα την
ψυχήν, τήν Ελληνική ψυχήν, τήν ψυχήν τοϋ σκοποΰ καί τής άποστολής των.
Άνέτρεψαν τον εχθρόν καί τον άπεμάκρυναν. Καί όταν κατόπιν ρητής δια
ταγής τοϋ τότε ’Άγγλου διοικητοϋ μετεφέρθησαν είς έτερον μέτωπον, συνέχισαν τον
άγώνα των μέχρι τελικής νίκης.
Ά πειρα τά θύματα τής ’Αστυνομίας Πόλεων είς τον Βωμόν τοϋ καθήκοντος.
Ά λ λ’ ή άνάμνησις προχωρεί καί μέ ρίγη συγκινήσεως μάς καλύπτει. Ά ς τήν διατηρήσωμεν α ί ω ν ί α ν !

Είς μ ν ή μ η ν
των
ν ε κ ρ ώ ν μας
'Υπό κ . Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ

Έ π ί τή 15η έπετείω της ένοπλου κομμουνιστικής επίβουλης του Δεκεμβρίου
1944, οί ’Αρχηγοί των Σωμάτων ’Ασφαλείας έτέλεσαν επίσημον έπιμνημόσυνον
δέη σιν είς τον χώρον τοϋ Συντάγματος Χοίροφυλακής Μακρυγιάννη.
Είς τον χώρον τούτον, ό όποιος αποτελεί ένα άπό τα σθεναρά σημεία άντιστάσεως τών Σοίμάτων ’Ασφαλείας κατά τών κομμουνιστικών στιφών του Δεκεμ-

Κενοτάφιον, έν τώ χώρω τοΟ Συντάγματος Χωρ/κής Μακρυγιάννη, τώ ν πεσόντων ’Αξιωματι
κών καί άνδρών τώ ν Σωμάτων ’Ασφαλείας προς καταστολήν τής ενόπλου κομμουνιστι
κής επιβουλής, όπου έτελέσθη ή επίσημος επιμνημόσυνος δέησις επί τή συμπληρώσει
15ετίας άπό τοΰ Δεκεμβρίου του 1944.

βρίου 1944, συνεκεντρώθησαν οί εκπρόσωποι όλων τών τάξεων πού έπίστευσαν καί
πιστεύουν στην ’Αθάνατη Ελλάδα.
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Μέσα σ’ έ'να σεμνό, απέριττο, επιβλητικά διαμορφωμένο χώρο, έπρόβαλε τό
κενοτάφιο των ήρωϊκώς πεσόντων καί σφαγιασθέντων άξιωματικών καί άνδρών
των Σωμάτων ’Ασφαλείας, ένώ τό θυμίαμα καί ό λιβανωτός προσεφέροντο μαζί
μέ τήν ψυχική άνάτασι δλων ώς δείγμα ευγνωμοσύνης προς εκείνους οί όποιοι έθυσιάσθησαν για τήν ’Ελευθερία τήν ’Εθνική καί τήν κοινωνική της πατρίδος μας.
Τήν έπιμνημόσυνον δέησιν, κατά τήν οποίαν έχοροστάτησεν ό Μακαριώτατος
’Αρχιεπίσκοπος ’Αθηνών καί πάσης Ελλάδος κ. Θεόκλητος, ηύδόκησαν νά τιμήσουν
διά τής παρουσίας Των ή Α.Μ. ό Βασιλεύς καί ή Α .Β .ΐ. ό Διάδοχος. 'Ωσαύτως
παρέστησαν, ό ’Αντιπρόεδρος της Κυβερνήσεως κ. Κανελλόπουλος Παν.,ό Πρόεδρος
τής Βουλής κ. Ροδόπουλος, τά μέλη τού 'Υπουργικού Συμβουλίου, οί άρχηγοί τών
κομμάτων κ.κ. ΙΙαπάνδρέου, Τσαλδάρης, Βενιζέλος, Στεφανόπουλος, Μανιαδάκηςκ.ά.,

Ή Α.Μ. ό Βασιλεύς μετά τής Α.Β.Υ. τού Διαδόχου συνοδευόμευοι ύπό τού Υφυπουργού
’Εσωτερικών κ. Ευαγγέλου Καλαντζή προσέρχονται είς τήν έπιμνημόσυνον δέησιν Οπέρ
τώ ν πεσόντων ’Αξιωματικών καί άνδρών τώ ν Σωμάτων ’Ασφαλείας πρός καταστολήν
τής ενόπλου κομμουνιστικής επιβουλής κατά τόν Δεκέμβριον τοΰ 1944.

οί άρχηγοί τών ’Ενόπλων Δυνάμεων καί τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, ό Πρόεδρος καί ό
Είσαγγελεύς τοΰ Άρείου Πάγου, οί Πρυτάνεις τών Ά νωτάτων Σχολών, άντιπροσωπεΐαι άξιωματικών δλων τών δπλων καί τών Σχολών Σωμάτων ’Ασφαλείας, τα
προεδρεία άναπήροιν καί θυμάτων, οίκογένειαι θυμάτων τού Δεκεμβριανού κινήμα
τος, έκπρόσωποι τών έπαγγελματικών καί εργατικών οργανώσεων, άντιπροσωπειαι
μαθητών καί πλήθος κόσμου.
Κατά τήν έπιμνημόσυνον δέησιν καί δταν ή χορωδία έψαλλε τό «αίωνία ή μνήμη»
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μέ ΰπόκρουσιν των δύο φιλαρμονικών των Σωμάτων ’Ασφαλείας, δλοι ήσθάνθημεν
συγκινητικήν ύπερηφάνειαν για εκείνους των όποιων οΐ ψυχές γεμάτες μεγαλείο
ύπερίπταντο τής ’Αττικής γής την οποίαν έπότισαν μέ τό άλικο αίμα τους.
Μετά την έπιμνημόσυνον δέησιν ό Υφυπουργός των ’Εσωτερικών κ. Καλαντζής έξεφώνησε τον κάτωθι λόγον:
« Μεγαλειότατε,
»Είς τον χώρον αύτόν, προ 15 ετών, ύπό την σκιάν τής Άκροπόλεως καί ύπό
» την έμπνευσιν τών παραδόσεων τής Έπαναστάσεως του 1821, τάς οποίας συμβο» λίζει τό όνομα του άγωνιστοΰ Μακρυγιάννη, έκρίθη ή τύχη τής 'Ελλάδος.
» Ή λάβα τής κομμουνιστικής τρομοκρατίας, άφοϋ κατέκλυσεν ολόκληρον
» την χώραν, περιέσφιγγε τότε τό κέντρον τής Πρωτευούσης, είς’ τό όποιον είχε πε-

Ό ‘Υπουργός ’ Εσωτερικών κ. Μάκρης μετά του 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών κ. Καλσντζή,
εις τήν έπιμνημόσυνον δέησιν.

»
»
»
»
»
»
»

ριορισθή ή τελευταία πνοή τής ’Ελευθερίας. 'Η ήγεσία του κομμουνιστικού κόμματος παραπλανήσασα μερίδα λαοϋ, ότι δήθεν άποβλέπει εις εθνικήν άντίστασιν, άφ’
ένός μέν άπεδεκάτισε, κατά τήν διάρκειαν τής κατοχής, μυριάδας Ελλήνων καί
άφ’ έτέρου ώργάνωσεν ένοπλα τμήματα, τά όποια ούδέποτε ένέπλεξεν εις άγώνα
έναντίον τοΰ κατακτητοϋ, άλλά τά έκράτησεν άνέπαφα, διά νάτάχρησιμοποιήση προς
κατάκτησιν τής εξουσίας διά τής έπιβολής αίματηράς τυραννίας επί τοΰ Έλληνικοϋ λαοϋ.
» Τον Δεκέμβριον τοΰ 1944 τό κομμουνιστικόν κόμμα διέταξε γενικήν έφοδον.
» Τ ά Σώματα ’Ασφαλείας δέν είχον τότε έπάρκειαν δυνάμεως καί κατάλληλον
)) οπλισμόν, άλλ’ έγνώριζον καλώς διατί άγωνίζονται. “Αν ή κτηνώδης βία έπεβάλ-
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)) λετο, αν αί όρδαί των προδοτών καί των κακοποιών, έστραγγάλιζαν την Έλευθε» ρίαν, ή οποία είχε πλέον περιορισθή μόνον είς μίαν μικράν περιοχήν τών ’Αθηνών,
» τό ’Έθνος θά είσήρχετο είς την φοβερωτέραν δοκιμασίαν της μακραίωνος ιστορίας
» του. Πολύτιμα Ελληνικά έδάφη, όπως ή Θράκη, ή Μακεδονία καίή ’Ήπειρος θά πα» ρεχωροϋντο είς ξένα Κράτη, τό δέ υπόλοιπον τής άκρωτηριασμένης Ελλάδος θά
» άπετέλει έπαρχίαν τοϋ κομμουνιστικού συνασπισμού. 'Η φυλή μας θά ύφίστατο
» άγρίαν άφαίμαξιν άπό τούς φοβερούς τρομοκράτας καί δημίους, τούς οποίους ό
» λαός μας είδε έπί τό έ'ργον κατά τον Δεκέμβριον τοϋ 1944, ή θρησκευτική μας
» πίστις θά έτίθετο υπό άμείλικτον διωγμόν καί όλαι αί άξίαι του πατροπαραδότου
» Ελληνοχριστιανικού πολιτισμού μας θά έποδοπατοϋντο.
» Οί άξιωματικοί καί οί άνδρες τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, Ιχοντες συνεί-

Οίκογέυέιαι τώ ν πεσόντων ’Αξιωματικών καί άνδρών τώ ν Σωμάτων ’Ασφαλείας κατά
τόν Δεκέμβριον τοϋ 1944, είς την έτπμνημόσυνον δέησιν.

» δησιν ότι ό άγων ήτο υπέρ πάντων, έβάδισαν μέ τό μέτωπον υψηλά καί μέ άκλό» νητον σταθερότητα, τήν οδόν τοϋ καθήκοντος καί τής θυσίας, συντελέσαντες άπο» φασιστικώς είς τήν έξουδετέρωσιν τής μεγάλης άπειλής. Ή Χωροφυλακή και η
» ’Αστυνομία άπετέλεσαν τό χαλύβδινου τείχος έπί τοϋ οποίου έθραύσθησαν καί ύπε» χώρησαν τά άλλεπάλληλα κύματα τής κομμουνιστικής άνταρσίας. Είς τά Άστυνο» μικά Τμήματα έπολέμησαν μέ γενναιότητα καί αύταπάρνησιν, χωρίς νά κλονι» σθοΰν άπό τήν λύσσαν κακουργίας, μέ τήν οποίαν οί κομμουνισταί έβασάνισαν καί
)>έθανάτωναν όσους ’Αξιωματικούς καί άνδρας συνέβη νά παγιδεύσουν. Καί είς τόν
» χώρον αύτόν, ή Χωροφυλακή είς μίαν θαυμαστήν καί έκτυφλωτικήν εκρηξιν Έ λ» ληνικοϋ ήρωισμοϋ, έδωσε πικρόν μάθημα είς τάς όρδάς τών προδοτών, καταστρέ» ψασα τόν πέριξ τής Πρωτευούσης πολιορκητικόν κλοιόν τών ένοπλων κομμούνι-
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» στών, οί όποιοι έπίστευον ότι εΐχον ήδη νικήσει καί εϊχον έπιδοθή εις τό άνατρι» χιαστικόν βργιον άπανθρώπων κακουργημάτων.
«Σήμερον, συγκεντρωμένοι εις τον ιερόν τούτον χώρον, άποτίομεν φόρον
« τιμής προς τούς πρωτεργάτας τής μεγάλης εκείνης νίκης καί ιδιαιτέρως προς τούς
» έξ αυτών καθαγιάσαντας μέ τήν θυσίαν τής ζωής των τούς τόπους συγκρούσεως:
» Του Μακρυγιάννη, τής Άνωτέρας Διοικήσεως Χωροφυλακής Στερεας Ελλάδος,
» τής Σχολής Χωροφυλακής ’Αθηνών, τών φυλακών Άβέρωφ καί Βουλιαγμένης,
» τής Διοικήσεως Πειραιώς, τοϋ Συντάγματος Μετεκπαιδεύσεως, του ’Αρχηγείου
«Χωροφυλακής, τοϋ Τμήματος Μεταγωγών καί τής Διοικήσεως Χωροφυλακής
« ’Αθηνών, τής Γενικής ’Ασφαλείας ’Αστυνομίας Πόλεων εις τήν οδόν Σουρνάρα,

Συγγενείς τώ ν ττεσόυτων καί πλήθος κόσμου κατά τήν έπιμνημόσυνον δέησιν.

«το ϋ Μηχανοκινήτου όδοΰ Πατησίων, τοϋ Β' ’Αστυνομικού Τμήματος Πλάκας,
«το ϋ Δ' ’Αστυνομικού Τμήματος Γ' Σεπτεμβρίου, τοϋ Η' ’Αστυνομικού Τμήματος
« Πλατείας ’Αττικής, τοϋ I' ’Αστυνομικού Τμήματος Παγκρατίου, τοϋ ΙΑ' Άστυνο» μικοϋ Τμήματος Καλλιθέας, τής Τροχαίας ’Αθηνών Πλατείας Λαυρίου, τής Σχολής
« Ύπαστυνόμων καί τούς τόπους μαρτυρίου καί σφαγιασμοΰ: τών διυλιστηρίων
« Οδλεν, τών τάφρων Περιστεριού, τών νταμαριών Καισαριανής, τοϋ ασύλου Κοκ« κινιας, τοϋ σκοπευτηρίου Σχολής Εύελπίδων, τών νταμαριών Κυψέλης, τοϋ Δουρ» γουτίου καί τής Γούβας.
» Τό ’Έθνος λησμονεί ότι τον Δεκέμβριον τοϋ 1944 ή θανάσιμος κομμουνι» στική άπειλή έξουδετερώθη, άλλα τό 1946 έπανήλθεν ύπό την μορφήν τοϋ συμμορι-
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»
»
»
»

τοπολέμου, ό όποιος έστοίχισεν εις μέν ύλικάς ζημίας 11 δισεκατομμύρια πεντακόσια εκατομμύρια δαχμών (ήτοι τά 90% της προς την Ελλάδα χορηγηθείσης
αμερικανικής βοηθείας), εις δέ άνθρώπινον υλικόν 57.678 νεκρούς καί τραυματίας
(δηλαδή περισσοτέρους άπό τάς άπωλείας κατά τον πόλεμον τοϋ 1940-1941).
» Καί γνωρίζει τό ’Έθνος, οτι ό κίνδυνος παραμένει πάντοτε ένεργός. 'Η κόμ
η μουνιστική πίεσις έκφράζει την μόνιμον βλέψιν καθόδου είς τό Αιγαίου. 'Ο κομμου» νιστικός στρατός μετά τήν ήτταν του εις τον Γράμμον καί τό Βίτσι, έκπαιδεύεται
» καί γυμνάζεται έκτος των συνόρων τής χώρας. Είς τό εσωτερικόν, όπως άλλοτε
)) ύπό τον μανδύαν τοΰ Ε.Α.Μ. παρεσκευάζετο άπό τήν κομμουνιστικήν ήγεσίαν τό
» ανοσιούργημα τοϋ Δεκεμβρίου, σήμερον ύπό άλλον σχήμα, καταβάλλεται προσπά» θεία νά καλλιεργηθή εις τον λαόν σύγχυσις διά νά διευκολυνθή ή άνόρθωσις τοΰ κόμ
η μουνιστικοΰ κόμματος, τοΰ οποίου σημειωτέου ότι καί ό παράνομος μηχανισμός

Ό Υφυπουργός ’Εσωτερικών κ. Ευάγγελος Καλαντζής, έκφωνώυ λόγον μετά τήν έπιμνημόσυνον δέησιν.

η εξακολουθεί νά εργάζεται συνομωτικώς καί όλα τείνουν μεθοδικώς είς τήν προετοιη μασίαν των ψυχολογικών καί πολιτικών προϋποθέσεων, αί όποΐαι θά έπέτρεπον
η είς τον κομμουνισμόν νά άποτολμήση έκ νέου τήν κατάργησιν τής δημοκρατίας
η καί τής άνεξαρτησίας τής χώρας. Ούτε οί σκοποί, ούτε αί μέθοδοι ήλλαξαν. Μέ
η τήν βοήθειαν ξένων δυνάμεων, μέ τήν άχαλίνωτον δημοκοπίαν δήθεν ύπέρ τής
η δημοκρατίας, μέ τήν συμπαράστασιν έθελοτυφλούντων ή αφελών ή τυχοδιωκτών
η συνοδοιπόρων χαλκεύονται δεσμά διά τον 'Ελληνικόν λαόν καί προετοιμάζεται
η πάλιν τό κομμουνιστικόν χειρουργείου διά τον εδαφικόν διαμελισμόν τής Έ λ
η λάδος.
η Οί τιμώμενοι σήμερον νεκροί τοΰ μεγάλου άγώνος τοΰ 1944, έπραξαν εις
η τό ακέραιον τό καθήκον τους. "Αν ήμεΐς έπαγρυπνώμεν, άν έχωμεν προ οφθαλμών
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» δτι ό κίνδυνος ύφίσταται πάντοτε, ή θυσία των δεν θά άποβή ματαία καί τό ’Έθνος
» δεν θά ύποχρεωθή νά γνωρίση καί πάλιν τήν κόλασιν τής κομμουνιστικής τρόμο
υ κρατίας. Εις τδ Σύνταγμα του Μακρυγιάννη έγράφη μία άπό τάς ώραιοτέρας σε» λίδας τής 'Ιστορίας μας. 'Η νεολαία, πού αΰριον θά λάβη εις χεϊρας της τά ήνία
» τής οικογένειας καί τής Πολιτείας, έχουσα κατά νοϋν τούς λόγους του Πολυβίου,
» δτι μόνον μέ τήν μελέτην τής ιστορίας οί άνθρωποι γίνονται καλύτεροι, ας σταθή
» εις τον χώρον αυτόν καί ας άντλήση διδάγματα άφοσιώσεως εις τήν Ελλάδα καί
» θυσίας χάριν αυτής.
)) Διά τούς Έλληνας δεν υπάρχει άλλη οδός ΰπάρξεως, προόδου καί άκμής
» άπό τον σεβασμόν καί τήν άξιοποίησιν των παραδόσεων τάς οποίας ή φυλή μας
» έδημιούργησε καί δημιουργεί κατά τήν πορείαν της διά μέσου των αιώνων, άποσπά» σασα τον θαυμασμόν τής άνθρωπότητος. Καί τό άξίωμα τούτο έπεσφράγισαν τά
» Σώματα ’Ασφαλείας τον Δεκέμβριον τού 1944 άγωνισθέντα μέχρις εσχάτων έπί
» των ’Εθνικών έπάλξεων.
» Καί τώρα, κατά τήν επίσημον αυτήν Ελληνικήν ώραν"έ'ρχονται είς τά χείλη
» όλων ώς εθνική προσφώνησις προς τούς άθανάτους νεκρούς οί στίχοι τού ποθητού:
» ΎΩ γνήσια τής 'Ελλάδος τέκνα,
»ψ υχαϊ πον έπέσατε είς τον αγώνα άνδοείως,
»Τ άγμα εκλεκτών 'Ηρώων,
»κανχημα νέων...».
Τον λόγον τού κ. Υπουργού έκάλυψαν παρατεταμένα χειροκροτήματα.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΞΕΝΩΝ

Η ΜΑΦΙΑ
Ή

Η ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΣΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ
’Απόσπασμα άπό τό βιβλίο τοϋ Frederic
Sondern, κατά μετάφρασιν έκ τοϋ Γαλλικού
ύπό τοϋ ’Αστυνόμου Α' κ. ΔΗΜ. ΜΟΡΟΥ
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου καί τέλος)

Ούδεμία σοβαρά παράνομος έπιχείρησις μπορούσε νά λειτουργήση στο Μπρόνξ
χωρίς τήν έγκρισι καί συγκατάθεσι τοϋ Σκαλίτσι. Αί παράνομες λέσχες άπηγορευμένων τυχηρών παιγνίων, αί λαθραίες λοτταρίες, τοϋ έπλήρωναν τακτικά ποσοστά,
καί δταν, διοργανωτής άπηγορευμένων στοιχημάτων ή ένας διευθυντής χαρτοπαικτικής λέσχης, εύρίσκετο σέ δύσκολη οικονομική κατάστασι, άπό βαρυές χασοΰρες,
καί είχε απόλυτη άνάγκη άπό χρήματα, 6 Σκαλίτσι τοϋ έδάνειζε μέ ληστρικό καί
τοκογλυφικό τόκο 25% κατά μήνα.
"Ενας κακότυχος, δεν μποροΰσε νά βρή δάνειο πουθενά άλλοΰ. Hi το γνωστόν
πλέον, δτι ό Σκαλίτσι είχε τό άποκλειστικό μονοπώλιο παρόμοιων εκβιαστικών
καί ληστρικών συναλλαγών.
Κατά τις αρχές τοϋ 1957 ό Σκαλίτσι άπεφάσισε νά δοκιμάση τήν τύχη του στο
λαθρεμπόριο τών ναρκωτικών. Μέχρι τότε δέν είχε ένδιαφερθή γιά έπιχειρήσεις αύτοΰ
τοϋ είδους. Ή παρατηρηθεϊσα αισθητή μείωσι εισαγωγών ναρκωτικών έξ Ευρώπης,
καί μερικές συλλήψεις καί κατασχέσεις τών άφιχθέντων ποσοτήτων τοιούτων, είχε
προκαλέσει μεγάλη έλλειψι καί αύξησι τών τιμών. Τά προσδοκώμενα ώς έκ τούτου
κέρδη ήσαν πολύ μεγάλα.
Οί περισσότεροι τών εισαγωγέων ναρκωτικών εϊχον τρομοκρατηθή καί ήσαν
πολύ διστακτικοί καί επιφυλακτικοί, νά έκμεταλλευθώσι τήν περίστασι. Ό Σκαλίτσι
άπεφάσισε τότε νά έπωφεληθή τής ευκαιρίας καί έκμεταλλευθή τήν κατάστασι.
Συνεκέντρωσε λοιπόν μερικούς συνεταίρους καί έπρότεινε σ’ αυτούς νά συμμετάσχουν
στήν έπιχείρησι, γιά τήν άγορά 20 κιλών ήρωίνης άπό τήν Νεάπολι. Οί συνεταίροι
του έδέχθησαν καί ή έπιχείρησις άρχισε νά παίρνη σάρκα καί οστά.
Ή ήρωίνη ήγοράσθη στήν Νεάπολι καί έκρύφθη έπιμελώς σένα κιβώτιο ενός
ναύτου τοϋ Φορτηγού ’Αμερικανικού Πλοίου «Excambion». ’Από τήν πρώτη δμως
στιγμή, ή έπιχείρησις τοϋ Σκαλίτσι καί τών συνεταίρων του, έγνώρισε τις χειρότερες
δυσκολίες καί στενοχώριες. "Αμα τη άφίξει τοϋ πλοίου στήν ’Αμερική, οί πράκτορες
τής Υπηρεσίας Διώξεως Ναρκωτικών είσέβαλον έντός αύτοΰ, κατά τρόπο πού οί
ναυτικοί μεταφορείς δέν τόλμησαν νά ξεφορτώσουν τό πολύτιμο έμπόρευμα. Τρία
ταξίδια Εύρώπη-’Αμερική έκαμε τό «Excambion>>, χωρίς τό έμπόρευμα νά μπορέση
νά παραδοθή. Τελικά ό Σκαλίτσι έχασε τήν υπομονή του καί έστειλε διαταγή νά μεταφερθή ή ήρωίνη μέ άλλο πλοίο, Γαλλικό ή ’Αγγλικό, στά όποια ή παρακολούθησις καί
έπαγρύπνησις δέν ήτο τόσο αύστηρή. Στή Μασσαλία, τή στιγμή πού τό «Excam 
bion» είχε μόλις λύσει τούς κάβους (σχοινιά), άντελήφθη ό πλοίαρχος πού εύρίσκετο
στή γέφυρα νά πέφτη άπό ένα φιλιστρίνι, ένας σάκκος, έπάνω στήν νησίδα φορτώσεως καί έκφορτώσεως. Όσφρανθείς κάτι τό ύποπτο, έκαμε πίσω σιγά τό πλοίο του,
προς τήν προκυμαία καί έστειλε ένα άπό τούς Άξ/κούς του νά περιμαζέψη τον σάκκο.
Οί τελωνειακοί κληθέντες, άνεκάλυψαν δτι ό σάκκος περιείχε ήοωίνη, ό δέ πλοίαρχος
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έσπευσε νά δηλώση, ότι έγκαταλείπει το ενοχλητικό αύτό δέμα καί ότι νίπτει τά χέ
ρια του άπό τήν ύπόθεσι αυτή.
"Οταν τά νέα αυτής τής καταστροφής έφθασαν στη Νέα 'Υόρκη, ό Σκαλίτσα
προσεκλήθη άπό τούς συνεταίρους του, καί μαντεύτε τί φάτσες αντιμετώπισε. 'Ένας
νόμος άκαμπτος καί απαράβατος τής Μαφίας ορίζει ότι, εκείνος πού οργανώνει μια
έπιχείρησι επικίνδυνη, είναι οίκονομικώς υπεύθυνος, σέ περίπτωσι άποτυχίας. 'Ο νό
μος εφαρμόζεται αυστηρά καί άμίλεικτα καί ούδεμία μεταμέλεια γίνεται δεκτή, ούτε
καί επιείκεια έπιδεικνύεται. 'Ο Δον Σκαλίτσι φυσικά, ύπεσχέθη τήν έπανόρθωσι στό
ακέραιον. Έπρόκειτο δμως γιά ένα μεγάλο χρηματικό ποσό καί άργησε νά τό μετρήση. ’Άργησε μάλιστα κάπως πάρα πολύ. Οί τροχοί τής δικαιοσύνης τής Μαφίας, ώς
έκ τούτου, έτέθησαν σέ κίνησι. Ό Σκαλίτσι δμως, ήτο πολύ δύσπιστος προς τούς συν
τρόφους του, γιά νά μπορέσουν νά τον πλησιάσουν καί νά τον έκτελέσουν μέ «ευπρέ
πεια καί σεμνότητα» σύμφωνα μέ τό νόμο καί τήν παράδοσι τής Μαφίας, δηλ. έπειτα
άπό ενα καλό συμπόσιο καί καλά κρασιά.
Οί δύο mafiosi πού άνέλαβαν τήν έκτέλεσί του, διεπίστωσαν έπειτα άπό παρακολούθησι άρκετών ημερών, μιά τακτική του συνήθεια. Έγευμάτιζε κάθε ήμέρα μέ τον
άδελφό του, καί μετά, άνερχόμενος τήν λεωφόρο Άρθρου, σταματούσε στό οπω
ροπωλείο τού Μαζάρο. 'Η έκτέλεσίς του, ήτο ύπόθεσις δευτερολέπτων. Ό Δον Σκαλίτσι μετρούσε τά χρήματα πού μόλις, μπροστά στό οπωροπωλείο, τού είχε παραδώσει ένας υπάλληλος τού Μαζάρο, καί πού προωρίζοντο γιά τήν άποκατάστασι τής ζη
μίας προς τούς συνεταίρους του τής άποτυχούσης έπιχειρήσεως εισαγωγής ήρωΐνης.
Τή στιγμή αύτή ήκούσθησαν δύο ταυτόχρονες ομοβροντίες άπό δέκα πυροβολισμούς
καί ό Σκαλίτσι είχε σωριασθή κάτω. Είχε βληθή στο λαιμό σύμφωνα μέ τον κλασσικό
τρόπο έκτελέσεως τής Μαφίας, ώστε καί αν επιζήση τό θύμα, νά μή είναι σέ θέσι νά
μιλήση. 'Ο Σκαλίτσι δμως, είχε μείνει νεκρός έπί τόπου, καί οί δύο άγνωστοι δολο
φόνοι μπήκαν μέ άστραπιαία ταχύτητα μέσα σέ μιά μαύρη κούρσα, πού τούς άνέμενε
καί έξηφανίσθησαν.
'Ο άδελφός του Τσιακομίνο, μέ τον όποιο είχε γευματίσει προ ολίγου, έτρεξε έπί τόπου άπό τό έκεϊ κοντά ζαχαροπλαστείο του.
«Θάνατο» στούς δολοφόνους! «Ούρλιασε άγρια». Θά τούς βρούμε «έδήλωσε ό
έτερος άδελφός του Γκιουζέπε, όταν έμαθε τήν δολοφονία. Μερικές ώρες δμως άργότερα, οί δύο άδελφοί παρίστανον τούς έκπληκτους, μέσα στό Γραφείο τού Είσαγγελέως δταν ήρωτήθησαν αν είναι έργον εχθρών. « ’Εχθροί ;» ήρώτησε ό εις. «Α λλά ό
Φράγκ, δεν είχε εχθρούς, όλος ό κόσμος τον άγαπούσε καί τον έλάτρευε. ’Ό χι, θά πρό
κειται γιά κάποιο λάθος».
’Αμέσως μετά τήν δολοφονία, οί αστυνομικοί έσπευσαν στό σπίτι τού Σκαλίτσι. Δέν περίμεναν νά βροΰν κάτι τό ενδιαφέρον, γιατί κατά τήν παράδοσι τής Μαφίας,
ουδέποτε ένας mafioso φυλάττει στό σπίτι του φακέλλους ή ύποπτες έπιστολές.
’Αλλά ό Δον Φραντζέσκο Σκαλίτσι, άπετέλεσε μιά έξαίρεσι στήν παράδοσι. Μέσα
στό συρτάρι τού γραφείου του, οί άστυνομικοί κατάπληκτοι, άνεκάλυψαν φωτογρα
φίες, έπιστολές καί ένα καρνέ, πού περιείχε 400 ονόματα, μέ διευθύνσεις καί άριθμούς
τηλεφώνων. Τά κατασχεθέντα στοιχεία, άπεκάλυπτον τό δίκτυο ολοκλήρου τής Όργανώσεως τών mafiosi στήν ’Αμερική καί τήν Ευρώπη. Μέ τά στοιχεία πού περιείχε
τό καρνέ, περιήρχοντο στά χέρια τών άστυνομικών αί μεγαλύτερες συμμορίες τών
mafiosi τής Νέας 'Υόρκης, Σικάγου, Βοστώνης, Λάς-Βέγκας, Λός-Άντζελες, Κάνσας-Σίτυ, Ντιτρόϊ, καί μιας ντοζίνας άλλων μεγαλουπόλεων τής ’Αμερικής. 'Η Χαβάνα καί τό Μεξικό, άντιπροσωπεύοντο έπίσης, ώς καί τό Παρίσι, Μασσαλία, Μιλάνο,
Ρώμη, Νεάπολη καί άλλες πόλεις τής Σικελίας. Έ νας μεγάλος άριθμός κρατικών
λειτουργών, καί ανθρώπων πού κατεΐχον υψηλές θέσεις σέ πολλές πόλεις, άπεκαλύφθη δτι εύρίσκοντο στή διάθεσι τού Σκαλίτσι.

Ή μαφία ή ή άδελφότης στο έγκλημα
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Γιά τήν Μαφία, ή δολοφονία του Δον Φραντζέσκο Σκαλίτσι, υπήρξε ένα πολύ
μεγάλο σφάλμα. ’Έπρεπε να έπακολουθήσουν καί άλλες τουλάχιστο, μετά άπ’ αύτή.
Κατά το φθινόπωρο τοϋ 1957, ή Μαφία τής Αμερικής, ύπέστη ένα σοβαρό
πλήγμα. Έθεσπίσθησαν νόμοι, προβλέποντες αυστηρότατες ποινές γιά τούς λαθρέ
μπορους ναρκωτικών, καί μάλιστα σέ μερικές περιπτώσεις δύνανται τα δικαστήρια,
νά επιβάλουν καί τήν ποινήν τοϋ θανάτου άκόμη. Οί νόμοι αυτοί άπεδείχθησαν λίαν
άποτελεσματικοί, τα δέ κέρδη των εμπόρων τοϋ θανάτου έμειώθησαν σέ ανήσυχο
γ ι’ αύτούς βαθμό, ώστε έξηναγκάσθησαν πολλοί νά στρέψουν τήν δραστηριότητα, των,
προς άλλα πεδία δράσεως, περισσότερο ασφαλή, όπως τά τυχηρά παίγνια, ή έκμετάλλευσις των εργατικών συνδικάτων κ.λ.π. ' Η επιδρομή νέων mafiosi προς τούς τομείς
αύτούς, δυσαρέστησε άλλους, πού τούς έξεμεταλλεύοντο ήδη καί τούς θεωρούσαν τι
μάριά των. Έπηκολούθησε άνταγωνισμός καί μεγάλη διαμάχη μεταξύ των, πράγμα
οπερ ήπείλησε τήν έξουθένωσι, έκμηδένισι καί άφανισμό τής ένότητος καί τής έκ παοαδόσεως πειθαρχίας τοϋ ’Αδελφάτου.
Τέσσαρες μόλις μήνες μετά τήν έκκαθάρισι τοϋ Σκαλίτσι, ένας άλλος άρχοη/ τοϋ ■
εγκλήματος, μέλος τής ιδίας Όργανώσεως τών mafiosi έδολοφονεΐτο άπό δύο άγνώστους, καθ ήν στιγμήν έξυρίζετο μέσα στο κομμωτήριο ενός ξενοδοχείου στο Μανχάτταν!
'Ο Ούμβέρτο Άναστάσια. Ποιο υπήρξε τό έγκλημά του; Είχε επιχειρήσει νά
καταπατήση ξένα οικόπεδα , δηλ. νά πάρη ύπό τήν κυριαρχίαν του τήν έκμετάλλευσι
τών άπηγορευμένων τυχηρών παιγνίων στήν Κούβα, πού ήσαν λίαν άποδοτικά καί πού
τά έξεμεταλλεύοντο άλλοι mafiosi. Οί τελευταίοι προσέφυγον στο συμβούλιο τών αρ
χηγών στήν Νέα Ύόρκη. 'Ο κατηγορούμενος Ούμβέρτος ’Αναστάσια ούδέν έλαβε
ύπ’ όψιν του, καί ή άπόφασις έλήφθη.
Ά λλοι επίσης « ’Αδελφοί» έξ ΐσου σπουδαίοι, εΐχον ήδη έκκαθαρισθή γιά λόγους·
παρόμοιους, ό μέγας δέ δημόσιος θόρυβος πού έγένετο ύπό τοϋ τύπου μ’ αυτές τις
δολοφονίες, άπεδεικνύετο ολίγον κατ’ ολίγον άκρως καταστρεπτικός γιά τήν Μαφία.
Περιοδικά καί έφημερίδες, καθώς καί ή «Άντιεγκληματική ’Επιτροπή τής Γε
ρουσίας» έφεραν σέ δημοσιότητα καί έπικαιρότητα κατά τον τελευταίο καιρό τό «ορ
γανωμένο έγκλημα, καί έδειξαν ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον γιά τής ύποθέσεις τής
Μαφίας.
Σέ πολλές μεγάλες πόλεις, οί ’Αστυνομικές’Αρχές, πού μέχρι τότε θεωρούσαν ώς
άνάξια προσοχής καί χωρίς ένδιαφέρον τήν έπιρροή τοϋ ’Αδελφάτου, ή καί ήρνοϋντο
άπολύτως τήν ΰπαρξί του, άρχισαν νά κατατοπίζωνται καί νά σχηματίζουν μιά ιδέα
γιά τήν παράνομη .αύτή όργάνωσι καί τον τρόπο δράσεώς της. Έκτος τοϋ ότι οί νέοι
νόμοι είχαν καταστήσει τό λαθρεμπόριο τών ναρκωτικών λίαν έπικίνδυνο, ό δημο
σιογραφικός θόρυβος καί αί άποκαλύψεις γιά τήν έγκληματική δράσι αύτοΰ τοϋ Σικελιανοΰ ’Αδελφάτου, προεκάλεσαν τήν άγανάκτησι καί οργή τοϋ κοινοΰ καί έπέσυρε.
τήν μήνιν κατά παντός ’Αμερικανού πού έφερε Σικελιανό όνομα.
Πολυάριθμοι Δόν, άνήκοντες στήν καταχθόνια καί σκοτεινή αύτή όργάνωσι,
έσκέφθησαν τότε, ότι ή Μαφία ώφειλε, προσωρινά τούλάχιστο, νά εγκατάλειψη τον
τομέα τοϋ λαθρεμπορίου ναρκωτικών, καθώς καί τον συνασπισμό τών συμμοριών σέ
μιά Παναμερικανική Έ νω σι καί ν’ άσχοληθή μέ επιχειρήσεις όλιγώτερο βέβαια
άποδοτικές, άλλά περισσότερο άσφαλεϊς.
Πάντως στά μάτια τώ>ν ’Αρχόντων τοϋ εγκλήματος, έφαίνετο ότι, μία έπείγουσα συγκέντρωσι, έπεβάλετο, γιά νά μελετήσουν καί συμφωνήσουν τά μέσα, μέ τά ό
ποια θ’ άπεφεύγετο πάσα περαιτέρω δημοσιότης καί θόρυβος καί θά έπαυαν οί επι
κίνδυνοι άνταγωνισμοί καί ή μεταξύ των αιματοχυσία. Αί προσκλήσεις λοιπόν έστάλησαν, γιά τό «Μέγα Συνέδριο» όπως τό άπεκάλεσαν οί mafiosi. Κανείς δέν συμ
φωνούσε, όπως αυτή ή συγκέντρωσις γίνη μέσα στο άπομεμακρυσμένο χωριουδάκι.
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Άπαλάτσιν τής Πολιτείας τής Νέας 'Υόρκης, γιατί δεν παρείχε ούδεμία άσφάλεια,
γιά μια παρόμοια έκδήλωσι. ’Έπρεπε νά μεταβοΰν εκεί μέ αυτοκίνητα. 'Η συγκέντρωσις όμως τόσων αυτοκινήτων μέ διακριτικά διαφόρων Πολιτειών, μέσα σένα έρημικό
μέρος, δεν μπορούσε παρά νά φανή ύποπτος καί νά έπισύρη την προσοχή τοϋ κόσμου
καί τής ’Αστυνομίας. ’Αλλά ή παρουσία τοϋ Γκιουζέπε Μπάρμπαρα ήτο άπαραίτητος
σ’ αυτή τήν Συνέλευσι. Αύτός ήτο ένας πλούσιος χονδρέμπορος, πού τον ύποπτεύοντο
ότι ήτο ό κύριος όλων των παρανόμων οργανώσεων τής περιοχής των Πολιτειών
Νέας 'Υόρκης καί Πενσυλβανίας, καί ήτο ό μόνος—όλος ό κόσμος συμφωνούσε σ’
αύτό—πού κατείχε διπλωματική έπιδεξιότητα, ικανότητα, άμεροληψία, άπροσωποληψία καί γόητρο, στοιχεία άπαραίτητα γιά νά συμφιλιώση τά άντιμαχόμενα μέρη. Έ πασχε άπό τήν καρδιά του, καί τό ταξίδι στο Μιάμι, συνηθισμένο μέρος γιά παρόμοιες
συγκεντρώσεις, τοϋ ήτο άπηγορευμένο. Γι’ αύτό οί «άδελφοί» άπεδέχθησαν τον
κίνδυνο, μιας συγκεντρώσεως μέσα στή μεγάλη, έρημική του έπαυλι, στο Ά πα λάτσιν.
’Έ τσι λοιπόν, τό πρωί στις 14 Νοεμβρίου—μιά χρονολογία πού οί mafiosi θά
θυμούνται έπί μακρόν—έγινε ή άσυνήθης συνέλευσις, μέσα στήν ιδιόκτητο βίλλα τοϋ
Μπάρμπαρα. Περισσότεροι άπό 60 άρχηγοί τών σπουδαιοτέρων συμμοριών τής ’Α
μερικής καί άλλων χωρών, μετέβησαν έκεϊ, ώρισμένοι μάλιστα μετέβησαν άπό πολύ
μακρυά, όπως άπό τήν Καλλιφόρνια, Φλωρίδα, Τέξας, Κοΰβα, άκόμη δέ καί άπό τήν
’Ιταλία. Έπρόκειτο γιά μιά σπουδαία καί εντυπωσιακή συγκέντρωσι τών σκοτεινών
δυνάμεων καί τοϋ λαθραίου πλούτου, στήν οποία τά παντός είδους λαθρεμπόρια καί αί
διάφορες άλλες ύποπτες καί παράνομες επιχειρήσεις πού διηύθυνε ή Μαφία εϊχον
άντιπροσωπευθή. Μέσα στο κυρίως μέγαρο, καί στο θερινό π α β ι γ ι ό ν μέ τις με
γάλες τζαμαρίες, αί διάφορες έκτελεστικές επιτροπές, έγκατέστησαν τήν ήμερησίαν
διάταξι τής συνελεύσεως. ’Άλλοι εϊχον συγκεντρωθή πέριξ μιας πελώριας ψησταριάς
στο ύπαιθρο, όπου τά εκλεκτά κρέατα καί τά εξαιρετικά κρασιά τούς άνέμενον.
Αί συζητήσεις διεξήγοντο κυρίως στήν ’Ιταλική γλώσσα καί μάλιστα στήν Σικελιανή διάλεκτο. Σύμφωνα μέ τά έθιμά των, καί μέ ένα αύστηρό πρωτόκολλο τής Μα
φίας, άντήλλασσον θερμούς χαιρετισμούς καί θερμές άτέλειωτες χειραψίες. Παρουσιάσθησαν επίσης θερμοί καί συγκινητικοί εναγκαλισμοί, όταν δύο έξαδέλφια ή δύο στενοί
φίλοι ξανασυναντώντο έπειτα άπό πολλά χρόνια. 'Η μέση ήλικία τών άντιπροσώπων
ήτο γύρω στά 60 χρόνια. ΤΗσαν όλοι έν έπισημότητι καί λίαν άξιοπρεπεΐς, στήν έμφάνισι. 'Ο καιρός ήτο πολύ γλυκύς καί οί περισσότεροι φορούσαν κοστούμια άπό ’Ι
ταλικό μετάξι. Στήν αρχή, ή άτμόσφαιρα ήτο ολίγον άνήσυχος άλλά μετ’ ολίγον ήρέμησε καί πάντες ήσαν εύθυμοι χαρούμενοι καί γεμάτοι κέφι. Σέ μιά στιγμή όμως, τά
πάντα μετεβλήθησαν, όταν κάποιος άσθμαίνων ήλθε καί άνήγγειλε, ότι ξένοι εϊχον διεισδύσει μέσα στο κτήμα. Έσκέφθησαν άμέσως ότι κάποια ένέδρα εϊχε στηθή άπό
άντιμαχόμενες συμμορίες, πράγμα πού θά κατέληγε σέ γενική σφαγή, γιατί όλοι τους
ήσαν άοπλοι. ΓΙλήν, ώς διεπιστώθη δέν ήτο τίποτε άλλο παρά μιά άστυνομική περί
πολος, πού κατέγραφε λεπτομερώς τούς άριθμούς τών αύτοκινήτων. 'Ο Μπάρμπαρα
καθησύχασε ολο τον κόσμο, βεβαιώσας ότι αύτό έγίνετο άπό καιροΰ σέ καιρόν έκ
μέρους τής ’Αστυνομίας καί ότι ούδείς φόβος υπήρχε. Οί αντιπρόσωποι καθησύχασαν,
καί ή συνέλευσις ξανάρχισε τις εργασίες της, μέ κάποια νευρικότητα όμως, πρέπει νά
λεχθή. Προς τό μεσημέρι, ένας γέρο-ψαράς όνόματι Μπάρτολο Γκούτσια μετέβαινε
στο κτήμα τοϋ Μπάρμπαρα νά φέρη ψάρια. Κατερχόμενος τον λόφο, εϊδε ένα άστυνομικό αύτοκίνητο, πού έκλεινε τό δρόμο. Μέσα στ’ αύτοκίνητο, ήσαν τέσσαρα πρόσωπα
έν πολιτική περιβολή, έφαίνοντο δέ σάν νά εϊχον στήσει ένέδρα. Παληός κακοποιός
καί λαθρέμπορος καί άλλοτε επίσημος έκτελεστής (δολοφόνος) ό Γκούτσια, έμεινε
άπολιθωμένος, διότι άγνοοΰσε τί έσήμαινε αύτό. Οί αστυνομικοί, μέ μιά κίνησι τοϋ αύτοκινήτου των, έπέτρεψαν νά πεοάση ελεύθερα τό μικρό αύτοκίνητο τοϋ ψαρρά, στο
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<ττενό δρόμο, χωρίς νά τον ύποβάλλουν σέ ερωτήσεις, καίτοι άντελήφθησαν ότι είχε
κατεύθυνσι προς τό κτήμα τοϋ Μπάρμπαρα, μέ πρόθεσι νά άναγγείλη σ’ αύτόν καί
τούς προσκεκλημένους του την ένέδρα των άστυνομικών.
« ’Έχει στηθή μπλόκο στο δρόμο» ούρλιασε στους προσκεκλημένους, πού ήσαν
γύρω στην ψησταριά. «'Η ’Αστυνομία έχει κυκλώσει το κτήμα καί συλλαμβάνει ό
λους».
«Οΐ έκλεκτές καί καλοψημένες μπριζόλες, έ'πεσαν άπο τά χέρια των mafiosi,
καθώς καί τά ποτήρια.
Ό πανικός πού έπεκράτησε τότε μεταξύ όλης αυτής τής άντιπροσωπείας τοΰ
διεθνούς έγκλήματος, ύπήρξεν άπερίγραπτος. "Αλλοι έρρίφθησαν στ’ αυτοκίνητά τους
καί άλλοι έτράπησαν προς το συνεχόμενο δάσος.
Σέ άπόστασι 1.500 μέτρων άπο εκεί, στο μοναδικό δρόμο πού ώδηγοΰσε στην
περιβόητη αύτή βίλλα τοΰ Μπάρμπαρα, έ
νας Άρχιφύλαξ τής ’Αστυνομίας, ξεκαρδίζετο στά γέλια.
«Τσίμπησαν τό δόλωμα», λέγει ό Ά ρχιφύλαξ, στούς βοηθούς του. «Τόσκασαν
άπο τό στρατόπεδο. Πολλοί άπ’ αύτούς θά
έχουν άσχημα ξεμπερδέματα».
Πράγματι, ή ημέρα αύτή, ύπήρξε μιά
πολύ άσχημη γιά την Μαφία.
’Από πολλά χρόνια ό Άρχιφύλαξ Croswell παρηκολούθη τον Μπάρμπαρα στο
λόφο του ύπομονητικά. Είχε ερευνήσει ο
λόκληρο τό παρελθόν καί την καρριέρα του,
άπο τότε πού ήλθε στην ’Αμερική τό 1920
άπο τήν Σικελία, τήν άπότομο άνοδό του
κατά τό διάστημα τής ποτοαπαγορεύσεως,
μέχρι τής σημερινής βαθυπλούτου καί άξιοσέβαστης, όπως όλος ό κόσμος πίστευε,
καταστάσεώς του. *0 Άρχιφύλαξ δέν μπόρεσε ν’ άνακαλύψη κάποιο θετικό στοιχείο
εγκληματικής δράσεως, κατά τοΰ σκοτεινού, μυστηριώδους καί άλλαζόνος αύτοΰ
κοντούλη, άλλά μέ τήν μεγάλη υπομονή καί έπιμονή, πού τον διέκρινε, είχε άποφασίσει νά τον έ'χη ύπό συνεχή έπίβλεψι καί παρακολούθησι.
Γι’ αύτό, αύτή ή άσυνήθης συγκέντρωσις πολυτελών αυτοκινήτων άπο ξένες
Πολιτείες, είχε προκαλέσει τις ύπόνοιές του, καί τοΰ είχε έμπνεύσει τήν δόλιο καί
πανοΰργο ιδέα, τής ένέδρας στόν μοναδικό καί στενό δρόμο, πού ώδηγοΰσε στο δη
μόσιο τοιοΰτο, άπο τήν βίλλα τοΰ Μπάρμπαρα.
Αί ώρες πού έπηκολούθησαν στο Άπαλάτσιν, έτροφοδότησαν τήν πρώτη σε
λίδα, όλων των ’Εφημερίδων τής ’Αμερικής. Καθώς τ’ αύτοκίνητα, γεμάτα άπο m a
fiosi κατήρχοντο τον στενό δρόμο, ό Croswell καί οί συνεργάτες του ώδήγησαν αύτά
στόν γειτονικό ’Αστυνομικό Σταθμό, όπου ύπεβλήθησαν σέ σωματική έρευνα καί σέ
έξέτασι προς έξακρίβωσι τής ταυτότητος.
Οί «m afiosi» πού έτράπησαν σέ φυγή μέσα στο δάσος, συνεκεντρώθησαν εύ
κολα άπο τούς άστυνομικούς, λασπωμένοι, λερωμένοι, καταξεσχισμένοι καί σέ άθλία
κατάστασι. 'Ο ίδιος ό Άρχιφύλαξ, έμεινε κατάπληκτος άπο τις άποκαλυπτόμενες
ταυτότητες των πελατών του, πού όλοι σχεδόν είχαν ονόματα μέ φήμη άξιοπρεπών
κυρίων.
Τί έπρόκειτο λοιπόν νά κάμουν όλοι αύτοί οί Άρχιγκάγκστερς, όλοι αυτοί οί
.άρχοντες τοΰ έγκλήματος, σένα τέτοιο μέρος ολοι μαζί ;
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'Ο καθένας τους, επαναλάμβανε την ’ίδια ιστορία. «Περνώντας, πέρασε άπέκεΐ
να ΐδή, πώς έχει στην ύγεία του αύτός ό γέρος Τζώ ό «Μπάρμπαρα». Τδ δτι,
εύρέθησαν δλοι μαζί, τδ άπέδιδον σέ μια άπλή σύμπτωσι.
Τί θά έκαμε λοιπόν, μέ δλο αύτδν τδν ώραιόκοσμο, διερωτάτο στεναχωρημένος
ό Άρχιφύλαξ ;
Ευθύς ώς, αί άπίστευτες άναφορές του Άρχιφύλακος, εϊχον άρχίσει να φθάνουν·
στην Νέα 'Υόρκη, δλο τδ ’Επιτελείο καί δ μηχανισμός της ’Αστυνομίας της Πολιτείας
τής Νέας 'Υόρκης έτέθη πυρετωδώς σέ κίνησι. Τελικά δμως, διεπιστώθη δτι, εΐς
μόνον άπδ τούς εκλεκτούς προσκεκλημένους τού Μπάρμπαρα, κατεζητεΐτο. Δεν μπο
ρούσαν νά τούς κατηγορήσουν γιά άλητεία. 'Ο καθένας άπ’ αυτούς, είχε σχεδόν, πά
νω άπδ 1.000 δολλάρια στην τσέπη του. Ούτε επίσης μπορούσαν ν’ άποδείξουν δτι ό
σκοπδς τής εκεί συγκεντρώσεώς των ήτο παράνομος.
Κατόπιν αύτοΰ, αί ’Αρχές άπεφάσισαν, δτι δέν υπήρχε, παρά ένα μόνο εφικτόν
μέτρον. Νά θέσουν τούς mafiosi ύπό τά πυρά τής πιό συντριπτικής καί άδιάκριτης
δημοσιότητος, πού θά προκαλοΰσε ό τύπος.
'Η τακτική αύτή άπεδείχθη συνετή, δραστική καί άκρως άποτελεσματική.
'Ο τύπος μέ τά δημοσιεύματά του καί τις άποκαλύψεις, έξήγειρε τήν δημοσία
κατακραυγή κατά τής Μαφίας, ή δέ άγανάκτησις καί οργή τού κοινού, έξηκολούθησε
συνεχώς όγκουμένη. Διάφορες εξεταστικές νομοθετικές επιτροπές έχρωμάτισαν μέ τά
πιδ μελανά χρώματα, καί έπληξαν άλύπητα τήν όργάνωσι αύτή. Οί mafiosi ήρνήθησαν πεισματικά, ν’ άποκαλύψουν καί τδ παραμικρώτερο άκόμη, σχετικά μέ τδ « ’Α
δελφάτο των». ’Αλλά αύτδ δέν έχει πιά καμμιά σημασία.
Στδ εξής, τδ κοινόν θά γνωρίζη, πώς νά προφυλαχθή άπ’ αύτήν τήν κακοποιό.
'Ένωσι, καί πώς νά τήν καταπολεμήση ώστε ν’ άπαλλαγή ή Χώρα του άπ’ αύτδ
τδ Σικελιανό μίαμα. Αί διάφορες 'Ομοσπονδιακές καί Δημοτικές ’Αστυνομίες
τών 'Ηνωμένων Πολιτειών, συνεργαζόμενες στενά μέ τδ 'Υπουργείο Δικαιοσύνης
θά συμβάλλουν, μέ τις συγκεντρούμενες πληροφορίες, στήν δημιουργία ενός ισχυροί*
άντι-μαφιακοΰ μετώπου, πού θά συντρίψη καί θά εξαφάνιση αύτήν τήν σκοτεινή καί
καταχθόνιο έγκληματική όργάνωσι. Οί ’Αρχηγοί τών mafiosi, θά καταρρώνται άσφαλώς τήν ώρα καί τήν στιγμή πού άκουσαν νά μιλούν γ ι’ αύτήν τήν συγκέντρωσι
στο Άπαλάτσιν, διότι ώς έχουν διαπιστώσει μετά μεγάλης πικρίας, ό μεγάλος δημο
σιογραφικός θόρυβος πού έχει γίνει, γύρω άπδ τδ συνέδριό των σ’ αύτδ τδ καταρραμένο χωριουδάκι, άπετέλεσε ένα τρομερό καί θανάσιμο πλήγμα κατά τού ’Αδελφάτου,
των.
Δέν θά πρέπη νά ύπάρξη εκεχειρία στδν άγώνα καί στήν μάχη κατά τής Μαφίας.
Χαίρει καί άπολαύει άκόμη μιας λίαν άνησυχητικής καί άκρως επικίνδυνης, γιά τήν
’Αμερικανική Κοινωνία, εγκληματικής ζωτικότητος, πού κρατά πάντα στερεά μέσα
στά βάθη τής Κοινωνίας τήν θέσι της, σάν ή πρώτη Παγκόσμια ’Εγκληματική Ό ργάνωσις καί δ ύπ’ άριθ. 1 δημόσιος εχθρός.

ΛΙΓΟ ΦΩΣ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΠΕΤΑΣΜ Α
• 676 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΔΥΣΕΩΣ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗ
ΔΙΑΣΚΕΨΙ ΤΗΣ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ·
Δημοσίευμα έφημερίδος
«Βήμα» τής 12-9-59

Πολύ συγκινητικά? στιγμάς περνούν οί κάτοικοι τής Βαρσοβίας. Το παρα
πέτασμα έχει άνοίξει διά νά δεχθή τούς αντιπροσώπους πενήντα κρατών, πού άντιπροσωπεύουν τά κοινοβούλια των χωρών των. Σέ 676 ανέρχεται ό αριθμός τών βου
λευτών καί γερουσιαστών πού έχουν έλθει εδώ άπο δλα τά σημεία τής Γής. Είκοσιπέντε ’Αμερικανοί γερουσιασταί καί βουλευταί, μεταξύ τών οποίων οί γερουσιασταί Φουλμπράϊτ, Γουάλεϋ καί Μονρόνεϋ, είκοσιπέντε μέλη τής Βουλής τών Κοινοτήτων καί
τής Βουλής τών Λόρδων, μεταξύ τών οποίων οί πρώην ύπουργοί Νίνγουελ καί Θόρνεϋκροφτ, καθώς καί πολυάριθμοι άπεσταλμένοι τών χωρών τού άνατολικοΰ συνασπι
σμού, δίδουν ιδιαίτερον ζωηρότητα καί σημασίαν εις την Διάσκεψιν. Ά ν ληφθή
ύπ’ οψιν ότι πολλοί αντιπρόσωποι συνοδεύονται άπο τάς συζύγους των, καθίσταται
προφανές ότι ή ταυτόχρονος παρουσία χιλίων άντιπροσώπων τής Δύσεωςείς την Πο
λωνικήν πρωτεύουσαν έχει μεταβάλει τελείως την έπικρατοΰσαν ατμόσφαιραν. Οί
Δυτικοί δεν έχουν καθόλου την έντύπωσιν ότι εύρίσκονται όπισθεν τού σιδηρού παρα
πετάσματος. 'Ομιλούν καί κινούνται έλευθέρως, συζητούν κρίνουν καί επικρίνουν δηδοσία, όπως άκριβώς γίνεται εις τάς χώρας τής Δύσεως. Εις τά ξενοδοχεία εύοίσκονται όλαι αί εφημερίδες τής Δύσεως, ακόμη καί αί κατ’ έξοχήν άντικομμουνιστικαί.
'Η Πολωνία άποτελεΐ ξεχωριστήν περίπτωσιν μεταξύ τών κρατών τού σιδηρού
παραπετάσματος. 'Ο έντονος καθολικισμός τού Πολωνικού λαού, ό όποιος τον διεχώριζεν άπο τήν Ρωσικήν ορθοδοξίαν καί τόν Γερμανικόν προτεσταντισμόν, εξακολου
θεί νά ύφίσταται άμείωτος, ’ίσως μάλιστα νά είναι περισσότερον προσηλωμένοι εις
τήν ’Εκκλησίαν οί Πολωνοί σήμερον παρά πρό τού πολέμου. 'Ο Πολωνικός λαός,
ύποστάς κατά τό παλελθόν επανειλημμένους διαμελισμούς καί ολοκαυτώματα, δια
τηρεί άμείωτον τήν εθνικήν φλόγα. 'Η πίεσις τής Σοβιετικής Ένώσεως έπί τής
Πολωνίας είναι άσυγκρίτως μικροτέρα τής άσκουμένης έπί τών άλλων κομμουνιστι
κών χωρών. Τούτο ό Πολωνικός λαός τό άποδίδει εις τόν γενικόν γραμματέα τού Κομ
μουνιστικού Κόμματος κ. Γκομούλκα, ό όποιος δι’αύτόν άκριβώς τόν λόγον τυγχάνει
σεβασμού καί άνοχής άπο ολας τάς τάξεις τού Πολωνικού λαού. "Ολοι άναγνωρίζουν
ότι, ύπό τάς σημερινάς γενικάς καί είδικάς διά τήν Πολωνίαν συνθήκας, κατορθώνει
νά περιορίση τήν Ρωσικήν πίεσιν έπί τής χώρας του είς τό έλάχιστον δυνατόν. Έ ξ
όλων τών ηγετών τών δορυφόρων ό Γκομούλκα είναι ό μόνος πού δεν έπεβλήθη απο
τήν Μόσχαν, άλλ’ έπεβλήθη εις τό Κρεμλΐνον.
Μέσα είς τοιαύτην άτμόσφαιραν ήρχισαν αί έργασίαι τής Διακοινοβουλευτι
κής Ένώσεως. Οί Δυτικοί ρήτορες ώμίλησαν μέ άπόλυτον άνεσιν, πολλοί έπετέθησαν
μέ δριμύτητα έναντίον τού κομμουνιστικού όλοκληρο>τισμοΰ. 'Ο 'Ολλανδός άντιπρόσωπος ήμφεσβήτησεν αυτήν ταύτην τήν σοσιαλιστικήν ιδιότητα τών κομμουνιστικών
κρατών, τά όποια κατηγόρησεν ότι κρατούν είς τό έσωτερικόν τόν λαόν είς καθεστώς
άθλιότητος, ένώ είς τάς εξωτερικά? των σχέσεις δεικνύουν ιδιαιτέραν προτίμησιν προς
τά δεξιά κόμματα καί καταπολεμούν συστηματικά τά σοσιαλιστικά κόμματα τών δη
μοκρατικών χωρών. 'Ο "Ελλην άντιπρόσωπος κ. Μαύρος έτόνισεν ότι ό άνατολικος
συνασπισμός θά άναγκασθή έκ τών πραγμάτων νά κάμη βήματα προς τόν τύπον της
Δυτικής Δημοκρατίας καί νά άναγνωρίση είς τούς πολίτας τό δικαίωμα νά έχουν απο-
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Λίγο φως πίσω άπό τό παραπέτασμα

ψεις του κόμματος πού κυβέρνα. Αίσθησιν προεκάλεσαν εις την Συνέλευσιν καί το άκροατήριον ή περίπτωσις Αμερικανού βουλευτού, ό όποιος άνελθών εις τό βήμα έζήτησε νά όμιλήση εις Πολωνικήν γλώσσαν. «Είμαι Πολωνός, είπε, πολιτογραφηθείς
καί πολιτευόμενος εις τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας». Καί έξήρε τά αγαθά των ελευθέ
ρων δημοκρατικών πολιτευμάτων. ’Ά γγλοι βουλευταί υπενθύμισαν την συμφωνίαν
Στάλιν—Χίτλερ, ή οποία άπεσκόπει εις τον διαμελισμόν τής Πολωνίας. ’Απέναντι
τής έπιθετικότητος τών Δυτικών ρητόρων, οί ’Ανατολικοί έπέδειξαν μετριοπάθειαν.
Ούδεμίαν συνεπώς έκπληξιν έδοκίμασεν ή Διάσκεψις, δταν είδε Πολωνόν άντιπρόσωπον νά καταψηφίζη Σοβιετικήν πρότασιν καί νά ύποστηρίζη ’Αγγλικήν.
'Η διάσπασις τής σιδηράς πειθαρχίας τών δορυφόρων μαρτυρεί άράγε τήν έλευσιν νέας έποχής; Ό Πολωνικός λαός πιστεύει δτι καλύτεραι ήμέραι εύρίσκονται ενώ
πιον μας. Ά πό αυτήν τήν ψευδαίσθησιν επιχείρησε νά έξαγάγη τήν Συνέλευσιν ό 'Έλλην άντιπρόσωπος. Δεν πρέπει νά είμεθα υπεραισιόδοξοι, είπε. Τά προβλήματα πού
χωρίζουν τον κόσμον δεν λύονται μέ φιλοφρονήσεις καί λόγους. Χρειάζονται ριζικήν
άλλαγήν νοοτροπίας καί λήψιν δραστικών μέτρων κατοχυρώσεως τής ειρήνης τού
κόσμου. Σήμερον ή άμείλικτος πραγματικότης δεν έπιτρέπει ιδιαιτέραν αισιοδοξίαν.
’Ενώ οί λόγοι μας είναι φιλειρηνικοί, συνεχίζεται ή πολιτική τών εξοπλισμών καί ό
συναγωνισμός αυτός θά παραγάγη περισσότερα ατομικά δπλα.

«Τά "ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ,, εύχονται
είς τούς συνδρομητάς των Καλά Χρι
στούγεννα καί εύτυχές τό άνατέλλον
Νέον ’Έτος
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ΑΠ ΟΚΑΛΥΨ ΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΤΟΥ
ΤΗΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΤΡΟ ΤΣΚΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥ
Δημοσίευμα έφημερίδος
«Β ήμα» τής 24-9-59

Το γνωστόν άμερικανικόν περιοδικόν «Λ άϊφ» άποκαλύπτει εις τό τελευταίου
τεϋχος του, δτι ό κυριώτερος των οργανωτών της δολοφονίας του Λέοντος Τρότσκυ,
Λεονίντ Ά ϊτιγκόν, δστις η το καί εις των αρχηγών της Γκεπεοϋ, γνωστός εις την
'Ισπανίαν ..κατά τον έμφύλιον πόλεμον ύπό τό ψευδώνυμον ((στρατηγός Κατώφ»,
έξεκαθαρίσθη τό 1953 ταυτοχρόνως μέ τον άρχηγόν του Λαβρέντι Μπέρια. Ό συγγραφεύς τοϋ άρθρου κ.Ίσαάκ Δον Λεβίν, γράφει έπίσης δτι ή ’Αστυνομία του Μεξι
κού έπέτυχε νά έξακριβώση κατά τρόπον άναμφισβήτητον τήν ταυτότητα του δολο
φόνου τοϋ Τρότσκυ, ό όποιος συνελήφθη καί κατεδικάσθη ύπό τό ψευδώνυμον «Ζάκ
Μορνάρ», καί τά κίνητρα πού ώθησαν αύτόν εις τήν πράξιν του. «Ούδεμία αμφιβολία
ύπάρχει—γράφει ό κ. Λεβίν—δτι ό Μορνάρ ώνομάζετο εις τήν πραγματικότητα
Χάϊμε Ραμόν Μερκαντέρ ντέλ Ρίο Χερναντέζ καί δτι είχε γεννηθή είς τήν Βαρκε
λώνην τήν 7ην Φεβρουάριου 1914. Έ κ τών άνακρίσεων τάς οποίας διεξήγαγον αί
Μεξικανικαί Άρχαί άπεδείχθη δτι ό Μερκαντέρ άπό της εφηβικής του ήλικίας είχεν
άναμιχθή εις κομμουνιστικάς οργανώσεις έπηρεασθείς ύπό τής μητοός του Καριντάτ
Μερκαντέρ. Καί ύπό τήν έπιρροήν πάντοτε τής μητρός του, ή οποία μετά τον χωρι
σμόν άπό τον σύζυγόν της είχε καταστή ερωμένη ένός «Γάλλου κομμουνιστοΰ άεροπόρου» καί άκολούθως τοϋ «στρατηγοΰ Κατώφ», ό .Μερκαντέρ έδέχθη δπως προετοιμάση, ύπό τήν καθοδήγησιν τοϋ ’Αϊτιγκόν, τήν δολοφονίαν τοϋ άνθρώπου τον
όποιον ό Στάλιν έθεώρει ώς τον λυσσωδέστερον έχθρόν του. Οί ψυχίατροι, οΐ όποιοι
έξήτασαν τον Μερκαντέρ είς τάς φυλακάς, τον έχαρακτήρισαν είς τάς εκθέσεις των
ώς άνθρωπον έξαιρετικής ευφυΐας, παρορμητικόν, άλλα καί ικανόν νά ένεργήση μέ
άπόλυτον ψυχραιμίαν. Ά πό ψυχολογικής άπόψεως, τό έγκλημά του θεωρείται ώς
τό άποτέλεσμα διανοητικής καταστάσεως γνωστής ύπό τήν όνομασίαν« Μαρασμός»,
άποδιδομένης ένίοτε εις τό γεγονός δτι εν τέκνον έχει στερηθή τών μητρικών φροντί
δων, οί δέ Μεξικανοί ψυχίατροι πιστεύουν δτι ένδεχομένως τό πάθος τοϋ Μερκαντέρ
εναντίον τοϋ Τρότσκυ ειχεν ώς άποτέλεσμα νά βλέπη τελικώς τόν τελ.ευταϊον ώς τήν
ένσάρκωσιν ένός άγνώστου καί μισητού πατρός». Τέλος, ό κ. Λεβίν γράφει δτι ή
Καριντάντ Μερκαντέρ, ή όποια είχε γίνει δεκτή ύπό τοϋ Στάλιν καί είχε λάβει τά
συγχαρητήριά του' μετά τήν δολοφονίαν τοϋ Τρότσκυ, έγκατέλειψε τήν Σοβιετικήν
Έ νωσιν καί ζή σήμερον είς τό Παρίσι. Είς δ,τι άφορα τόν υιόν της ούτος πρέπει, κατ’
αρχήν, νά άφεθή ελεύθερος άπό τάς Μεξικανικάς φυλακάς, δπου κρατείται, τό προσε
χές έτος.

'Ο κλέφτης του βιολιού
Έ κ της συλλογής τοϋ Endless-Horirons «ατέλειωτοι
ορίζοντες», ύπό I. A uslanderxai A. Nurbemann, κατά
μετάφρασιν άστυφύλακος κ. ΘΩΜΑ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ

Π λησίασαν τά Χριστούγεννα. "Ενας
έρημος γεράκος ποθούσε μόνο ενα
π ράγμα-μουσική. Μα. δε φαινότανε
πώ ς i f άποχτοϋσε κείνο που ήθελε.
Ή ταν μια ή δυο μέρες προ των Χριστουγέννων. Σαν δλες τις αίθουσες των
Δικαστηρίων έτσι καί τούτη ’δώ μύριζε νεύτι κι’ απολυμαντικά καί πάρα πολύ ζε
στό άτμό. ’Ελάχιστες αχτίδες μιας χειμωνιάτικης ωχρής λιακάδας παλεύοντας νά
φτάσουν άνάμεσα άπό ένα υδάτινο πέπλο καθάριας βροχής, τά ψηλά βρώμικα παρά
θυρα, θάμπωναν τά γυμνά ηλεκτρικά φώτα καί τά έκαναν νά μοιάζουν μ’ άσπρες
κηλίδες. Οΐ άκροατάί ήσαν λίγοι. Ή διαδικασία δεν φαινόταν ζωηρή.
'Ο κατηγορούμενος, ένας άνθρωπάκος, στεκόταν μπροστά στήν δρύινη έδρα
τής δικαιοσύνης. Ή ταν ήλικιωμένος καί τοϋ είχαν επιτρέψει νά φοράη τό καπέλλο
του, άλλά ό σωματώδης μέ την μπλέ στολή αστυνομικός, στεκότανε πίσω του καθώς
ό κατήγορός του μιλούσε.
'Όλα τά είδη των άνθρώπων έρχονται στο μαγαζί μου, έλεγε ό παθών. Θά έκπλαγήτε, κ. Πρόεδρε. Τεμπελχανάδες, άνεργοι ήθοποιοί καί γυναίκες τοϋ δρόμου
καμμιά φορά.'Όταν τούτος ό άθλιος μπήκε μέσα, φαινότανε άξιοσέβαστος, γιά σκεφτήτε !
"Ετσι μόλις ζήτησε νά δή το βιολί, το πήρα άπό την βιτρίνα καί τοϋ τοδωσα
νά το κυττάξη. ’Εάν ζήταγε νά δή ένα ρολόι ή ένα δαχτυλίδι, άδιαφορώντας γιά τό
πόσο άξιοσέβαστος θά φαινόταν, θά τον πρόσεχα σάν Κέρβερος, άλλά ένα παληό
βιολί! Δεν πρόφτασα νά στρίψω τά μάτια μου κι’ είχε φτάσει στο μέσον τοϋ τετρά
γωνου. Δεν θά μπορούσατε νά φανταστήτε πώς είχε τη δύναμη νά τρέχη τόσο πολύ.
Τό βιολί βρισκόταν πάνω σ’ ένα τραπέζι μπροστά στήν έδρα τοϋ Δικαστηρίου.
Τό ωχρό χειμωνιάτικο φως μπερδευότανε μέ τό κεχριμπαρένιο του βερνίκι.
—Εβδομήντα πέντε δολλάρια είναι ή τιμή του κ. Πρόεδρε, εΐπεν ό ένεχυροδανειστής. Δεν θά τό άφινα ούτε γιά ένα σέντσι λιγότερο. Καί τούτος ό γερο-κλέφτης
νόμισε πώς μπορούσε νά τό σκάση χωρίς νά δώση τίποτα.
Ό Δικαστής, ένας παχύς κουρασμένος άνθρωπος, ρώτησε βαριεστημένα.
—Τοϋ άναφέρατε τήν τιμή;
—Βεβαίως τοϋ τήν άνέφερα καί μοΰ άπάντησε πώς δεν είχε λεφτά, άλλά μποροΰσε νά τ’ άγοράση μέ δόσεις. Τότε τοϋ ζήτησα νά μοΰ δώση πέντε δολλάρια προκα
ταβολή κι’ ένα δολλάριο τήν εβδομάδα, μά είπε πώς δέν είχε τά πέντε δολλάρια.
Ό Δικαστής κύτταξε τον άστυνομικό.
—Γιά πές μας τώρα εσύ τί άκριβώς συνέβη.
"Εγιναν άκριβώς όπως τά είπε ό παθών κ. Πρόεδρε, κατέθεσεν ό άστυνομικός
όρθά-κοφτά. Μόλις έστριβα τή γωνία τοΰτο τό υποκείμενο έπεσε πάνω μου. "Ακόυσα
πολλές φωνές καί κραυγές πίσω άπό κεϊ πού ερχότανε κι’ έτσι τον συνέλαβα. Τότε
νάσου κι’ ό Σόλ, πού έχει τό μαγαζί του σέ κείνο τό ίδια τετράγωνο είκοσι χρόνια.
Μετά έφτασαν πέντε έξη άλλοι πού τον είδαν νά βγαίνη τρέχοντας άπ’ τό μαγαζί
τοϋ Σόλ μέ τό βιολί.
Ό σωματώδης άστυνομικός κύτταξε τον άνθρωπάκο.
—"Ενα πράγμα μόνο θά σάς πώ: δέν έκανε καμμιά φασαρία όταν τον πήγαινα
στο Τμήμα. Τό μόνο πού είχα νά κάνω ήταν πώς θά τοϋ ξεκολοΰσα τό βιολί πού τό
έσφιγγε σφιχτά πάνω στο στήθος του.

Ό κλέφτης τοϋ βιολιού
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—Λοιπόν—είπε ό Δικαστής προς τό γέροντα.τί έχεις να μας πής για όλ’ αύτά;
'Ο γεροντάκος σήκωσε τό κεφάλι του κι’ ό Δικαστής είδε πώς τά γαλάζια
μάτια του ήσαν θολά κι’ άθώα σαν παιδιού.
—Κύριε Δικαστή, δεν μιλάω ’Αγγλικά τόσο καλά γ ι’ αύτό ’ίσως νά μήν μπο
ρέσω νά σάς εξηγήσω. Θά πληρώσω, βεβαίως θά πληρώσω μιά μέρα, άλλά δεν
μπορώ νά πληρώσω τώρα. Αύτά μόνο Ιχω νά πώ. (Κράτησε πάνω τά δυο δάχτυλά
του). Δυο δολλάοια μπορώ νά δώσω τώρα καί οχι πέντε.
’Έβαλε τό χέρι του πάνω στήν καρδιά του καί μετά στο λαιμό του, ενώ κόρδωνε
τό κεφάλι του, σάν τό σαγόνι του ν’ άναπαυόταν σέ βιολί. Τέντωσε τά χέρια του καί
μ’ όλο πού ήταν στραβά καί κυρτωμένα, μπορούσε νά καταλάβη κανείς πώς ήσαν
κάποτε τά πιο ευλύγιστα χέρια ένός καλλιτέχνη.
—Καταλαβαίνω, κύριε Δικαστή. Θά πληρώσω, θέλω νά πληρώοω. Δεν ξέρω
τί μ’ έπιασε. Γιά ένα λεφτό μου ήρθε τρέλλα όταν είχα στά χέρια μου τό βιολί. Θά
πληρώσω, σιγά-σιγά θά τό ξεπληρώσω. ’Αλλά τό χρειάζομαι τώρα τό βιολί. Πεθαίνω,
πεθαίνω γρήγορα χωρίς μουσική.
—’Ά ς υποθέσουμε πώς λες στο Δικαστήριο γιά ποιο λόγο χρειάζεσαι τόσο
πολύ τήν μουσική, εΐπεν ό δικαστής ένώ τά μάτια του ήσαν καρφωμένα πάνω στους
■ρόμβους τών φώτων πού έκρέμοντο πάνω άπ’ τό βιολί στο τραπέζι.
—Γιατ’ είμαι μουσικός! ('Ο γεροντάκος σταμάτησε καί φούσκωσε μέ περηφάνεια). Γιά μερικά χρόνια στήν Πράγα καί μετά στή Βιέννη ήμουν μουσικός στήν
ορχήστρα. Στήν αρχή ήμουν τρίτο βιολί, μετά δεύτερο, μετά πρώτο. Παίζω στήν
Prater είκοσι χρόνια, τό καλοκαίρι γιά τον κόσμο πού κάθεται κάτω άπ’ τά δέντρα,
τό χειμώνα γιά τούς παγόδρομους. Ώ ! πώς χόρευαν βάλς μέ τά παγοπέδιλά τους
κατ’ άπ’ τή μουσική μας! ’Αλλά ό εχθρός ήρθε κι’ έσπασε τά βιολιά μας πάνω στά
κεφάλια μας γιατί άρνηθήκαμε νά παίξουμε προπαγάδα... καί μάς εξόρισαν (έτρεμε)
-ήμουν πέντε χρόνια εξόριστος.
—Θέλεις νά πής πώς ήσουν σέ στρατόπεδο συγκεντρώσεως; ρώτησε ό Δικα
στής—Στρατόπεδο...άλατορυχεΐα... μύλοι...στρατόπεδο πάλι, ώσπου άρρώστησα
καί δέν μπορούσα νά δουλέψω (κύτταξε τά χέρια του). Δέν ξέρω αν μπορώ νά παίξω
πάλι...τόσο καλά. Ά λλά εδώ...στήν καρδιά μου... τραγουδάει άκόμα.
—Καί μέ τί άσχολεϊσαι τώρα;
^=-Έχω έργασία. Σκουπίζω καί καμμιά φορά πλένω πιάτα. Χαμαλάκο μέ
φωνάζουν στήν καφετερία. Μετά τήν επιστροφή μου.,.άπό τήν εξορία...κανένας δέν
ειχεν άπομείνει. 'Η γυναίκα μου, τό παιδί μου, οί φίλοι μου, όλοι είχαν πεθάνει.
"Ετοι δ άδελφός μου στήν ’Αμερική μέ προσκάλεσε. Ά λλά είναι φτωχός, έχει μεγάλη
οικογένεια, έτσι δέ μπορώ νά τοϋ ζητήσω νά μοΰ άγοράση βιολί, θά τό άγοράσω
μόνος μου σιγά-σιγά μέ δόσεις. Ά λλά πεθαίνω χωρίς...
—Γιά νά ’δώ τό βιολί, είπεν ό Δικαστής κι’ άπλωσε τό χέρι του" ό άστυνομικός τοϋ τό έδωσε. Προσεχτικά τό στριφογύρισε στά χέρια του καί πήρε τό δοξάρι.
Μετά μιά στιγμή στήριξε τό όργανο κάτ’ άπ’ τό σαγόνι του, λύγισε τό χέρι τού γύρω
άπ’ τήν λαβή κι’ άγγιξε απαλά τις χορδές. Ά λλά δέν σήκωσε τό δοξάρι.
—Κύριε Δικαστή, είπε δ άνθρωπάκος. Καταλαβαίνετε τί σημαίνει νά είσαι
;χωρίς μουσική; Είναι σάν νά σοΰ παίρνουν τήν ψυχή σου!
'Ο Δικαστής σήκωσε τό δοξάρι, τό κράτησε γιά μιά στιγμή στις χορδές καί
μετά τ ’ άφισε χάμω.
—’Ώ ! σάς παρακαλώ! είπεν δ άνθρωπάκος. Πρέπει νάχω τήν μουσική. Ά ν
αποκτήσω τό βιολί μπορώ ν’ άναπνεύσω πάλι.
—Ναί, είπε δ Δικαστής καί κύτταξε τον ένεχυροδανειστή. Πόσα είπες ότι θέ
λεις γ ι’ αύτό τό όργανο;
Καί τά δάχτυλά του άγγιξαν άπαλά τις χορδές.
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Θ. Ραυτοπούλου: 'Ο κλέφτης τοϋ βιολιού

—Εβδομήντα πέντε δολλάρια, κ. Πρόεδρε.
—Εβδομήντα πέντε δολλάρια... για ν’ άναπνεύσης πάλι.
Κατόπιν ησυχία απλώθηκε στην αίθουσα, ή δράκα τοϋ κόσμου στο τέλος τής
αίθουσας κύτταξε πρώτα τον δικαστή καί κατόπιν ό ένας τον άλλο.
—'Η υπόθεση τελείωσε, είπε ό Δικαστής κι’ έβαλε τά χέρια στις τσέπες του.
Νομίζω πώς μπορούμε νά βρούμε έναν τρόπο για ν’άποχτήσης το βιολί. Πέντε δολ
λάρια προκαταβολή. Νά, πέντε.
Γύρισε προς τον ένεχυροδανειστή μέ τά λεφτά καί τοϋ είπε:
—’Εγγυώμαι έγώ γ ι’ αύτόν τον άνθρωπο δτι θά σοΰ έξοφλήση τό λογαριασμό.
Ό άστυνομικός έψαξε στήν τσέπη του κι’ έβγαλε ένα χαρτονόμισμα τών πέντε
δολλαρίων.
—Πρέπει νά τρέχη ’Ιρλανδικό αίμα μέσα στις φλέβες μου, είπε κουνώντας τό
κεφάλι του.
Δυο άνθρωποι άπ’ τό τέλος τής αίθουσας ήρθαν άπ’ τό διάδρομο στο έδώλιο.
—Είμαστε μάρτυρες σέ μιά άλλη υπόθεση, είπε ό ένας άπ’ αύτούς. Τί θά λέγατε
αν προσφέραμε καί ’μεΐς γιά τήν άγορά του;
Κι’ άλλοι άνθρωποι μιμήθηκαν τούς πρώτους. Ό άνθρωπάκος προσπάθησε νά
μιλήση, πνιγόταν, δεν μπορούσε ν’ άκούση μέσα σ’ έκείνη τήν οχλαγωγία. Ό Δικαστής χτύπησε τό κουδούνι γιά νά ήσυχάσουν. Καί τότε ό άνθρωπάκος βρήκε τήν λαλιά
του. Καθώς μιλούσε κουνούσε ολόγυρα τό καπέλλο του..
—’Όχι, κ. Δικαστή, είπε. ’Ελπίζω πώς θά καταλάβετε. Είναι δύσκολο νά
μιλήσω τώρα. Είμαι κατασυγκινημένος. ’Εδώ, πονάει... (κι’ έδειξε τό λαιμό του).
Πώς μπορώ νά πάρω τόοα πολλά;... νά πάρω τό βιολί μ’ αύτό τον τρόπο; Ξέρω τί
προσπαθείτε νά κάνετε γιά μένα κ. Δικαστή, πώς μπορώ νά ταχτοποιηθώ μ’ αύτόν
(κι’ έδειξε τον ένεχυροδανειστή). ’Έ τσι ξέρει τώρα πώς δεν κλέβω...σάς παρακαλώ,
κύριε Δικαστή... έγώ...δ,τι γίνεται σήμερα πιέζει...τήν καρδιά μου.
'Ο Δικαστής έβηξε, άνοιγόκλεισε τά μάτια του καί φύσηξε τήν μύτη του. 'Ο
άστυνομικός έκανε τό ίδιο. Στο τέλος τής αίθουσας δυο γυναίκες κι’ ένας γέρος έκλαιγαν άσταμάτητα. Κάποια λέξη αύτοϋ τοϋ μικρού δράματος είχε φράσει στο χώλλ καί
τώρα συμπαρασύρθηκαν κι’ άλλοι άνθρωποι μέσα στήν αίθουσα.
'Ο Δικαστής κύτταξε τον ένεχυροδανειστή.
—Πόσα έχεις μαζέψει αύτοϋ;
Ό ένεχυροδανειστής κύτταξε τά βρώια,ικα χαρτονομίσματα πού είχε στά χέρια
του καί τά μέτρησε σιγά-σιγά.
—Εΐκοσενιά δολλάρια καί τριανταπέντε σέντς κ. Πρόεδρε, άλλά είναι άρκετά
γιά μένα, είπε. Μιά καί είναι μουσικός θά τοϋ τό δώσω στήν άξια του, τριάντα δολ
λάρια, μαζί μέ το δοξάρι.
Ό άνθρωπάκος ύποκλίθηκε.
. —’Επαγγελματική τιμή, μάλιστα, αύτό το καταλαβαίνω. Πάντα στήν Ευρώπη
τά μαγαζιά κάνουν τέτοιες τιμές γιά τούς αρτίστες. ’Αλλά, αύτοί οί άνθρωποι πού πλή
ρωσαν γιά μένα...
'Ο Δικαστής έγειρε μπροστά κρατώντας τό δργανο. Τό φώς πάνω στο χρυσο
κόκκινο βερνίκι άστραψε σάν μικροσκοπικές γλώσσες φωτιάς.
—Πάρτο, είπε στον γεοοντάκο. Θέλουν πολύ νά στο δώσουν.
Καί ’κεΐ στήν φρεσκοβαμμένη αίθουσα, ένα ώχρό χειμωνιάτικο άπόγευμα, μιά:
ή δυο μέρες προ τών Χριστουγέννων, ό άνθρωπάκος μέ στραβά ροζαομένα χέρια πήρε
τό βιολί στοργικά καί μέ σεβασμό σά νά σήκωνε τό μαξιλάρι πού πάνω του ήταν το
ποθετημένο τό "Αγιον Ποτήριον. Καί μετά άπό μιά στιγμή έφάρμωσε κάτ’ άπ’ τό
σαγόνι του κι’ άγγιξε τις χορδέτ μέ τόνο καί ή αίθουσα ήταν γεμάτη μέ απλή ψυχοερευνητική μαγεία τοϋ «'Ήσυχη Νύχτα, "Αγια Νύχτα...».
Μόλις τελείωσε, ό Δικαστής κύτταξε γύρω στήν αίθουσα.

ΣΟΒΑΡΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ
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Ο ΔΗΘΕΝ ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ ΠΟΥ ΗΤΟ ΑΠΕΝΤΑΡΟΣ
Δημοσίευμα έφημερίδος
« ’Αθηναϊκή» της 7-7-59

’Όχι μία άλλα τρεις λαθροχειρίας καί δύο απόπειρας έχει διαπράξει ό άναζητούμενος άπο τάς Τραπέζας Ίονικής—Λαϊκής καί Γενικήν ’Ασφάλειαν άγνωστος δεξιο
τέχνης των τραπεζικών γκισέ, ό φερόμενος ύπδ τον έντιμον όνοματεπώνυμον ’Αντώ
νιος Γ. ’Αντωνίου. Ή μία άνεγράφη χθες εις τήν « ’Αθηναϊκήν», αί άλλαι δύο έγιναν
είς άλλα υποκαταστήματα του αύτοΰ τραπεζικού συγκροτήματος, καί αί δύο άπόπειραί του έσημειώθησαν είς τον Πειραιά. Θεός καί κύριος δέ γνωρίζει όπως καί ή
χαρτοπλήμμυρα τοϋ τραπεζικού μας συστήματος μήπως καί άλλας έχει διαπράξει.
Καί αύτά διότι είς μέν τήν άπάτην τού κεντρικού καταστήματος τής Ίονικής ένεφανίσθη ώς ’Αντωνίου, είς δέ τα ύποκαταστήματά της ως Θεοδοσίου καί είς τον
Πειραιά ώς Θεοδώρου. 'Η προτίμησις τού πρωτοφανούς αυτού «ποντικού» των
τραπεζικών γκισέ ήτο', όπως βλέπετε, είς τά ολιγοσύλλαβα έπώνυμα. Πιθανώς τά
προτιμούσε χάριν... ευφωνίας καί συντομίας άσφαλέστερα δέ νά μήν ομοιάζουν μέ
τό πραγματικόν ίσως πολυσύλλαβον έπώνυμόν του.
Πάντως τό κόλπο του, κατά τήν λέξιν της ρωμέϊκης άργκώ, ή «μεθοδικότης»·
του κατά τήν ορολογίαν τού άστυνομικού βιβλίου έγκληματολογίας είναι πρωτο
φανής είς τά τραπεζικά μας χρονικά. Πιθανώτατα δέ καί είς δλον τον κόσμον.
Θά ήμπορούσατε νά σκεφθήτε ότι ή επιτυχία του οφείλεται είς κάποιαν άμέλειαν ή χαλάρωσιν έπαγρυπνήσεως τών άρμοδίων υπαλλήλων, άλλά τό βεβαιότερου
είναι δτι περισσότερον οφείλεται είς τό θράσος του.
Αύτά πιστεύει καί ό ένεργών τάς σχετικάς άνακρίσεις’Αστυνόμος τής Γεν.
’Ασφαλείας κ. Σπανός. Μέ τό θράσος ώπλισμένος έπαιρνε τά λεπτά (120.000 δρχ.
έξηκριβωμένως) κυριολεκτικώς άπό τού λύκου τό στόμα. Μία μικρά ένδειξις ή
υπόνοια θά τον έστελνε στή φυλακή, ή οποία τώρα... άγωνιωδώς τον περιμένει.
Έ ν πάση περιπτώσει , ή μέθοδός του ήτο άπλή, δπως τό αυγό τού Κολόμβου,
ας είποΰμε. Ένεφανίζετο ένα καλό πρωί είς τά γκισέ τών τραπεζών. Κατέθετεν 1—2.
χιλιάρικα (είς τήν περίπτωσιν τού κεντρικού καταστήματος τής Ίονικής κατέθεσεν ένα
καί είς τό τού Πειραιώς ένάμισυ) καί άποκτοϋσε βιβλιάριον. Έπανήρχετο μετά μίαν
ή δύο ήμέρας έχων υπό μάλης ένα δέμα, πού έφαίνετο νά ήτο συμπεπιεσμένα χιλιά
ρικα. Παρένθεσις : Τά χιλιάρικα απλώς «έσκαγαν μύτη», καθ’ δλας δέ τάς ενδείξεις
τό περιεχόμενον τού δέματος ήταν χαρτί, ώσάν αύτό πού καλή ώρα αύτή τή στιγμή
διαβάζετε. Τούτο πάλιν είς τήν άργκό λέγεται «μανιτάρι» ή «μπαλαμούτι»! Μέ τό
δέμα, πάντως, ύπό μάλης καί τό βιβλιάριον καταθέσεων άνά χείρας έζήτει νά τού
καταχωρήσουν μίαν νέαν κατάθεσιν χρημάτων. Ά νά 50.000 δρχ. είς τά υποκαταστή
ματα καί 69.000 δρχ. είς τό κεντρικόν τής Ίονικής Τραπέζης. Τού τά καταχωρούσαν,
—’Εκείνος πού νομίζει δτι αύτός είναι τόσο ένοχος, γιά νά περάση τά Χριστού
γεννα στή φυλακή, μπορεί νά μείνη γιά νά καταδικαστή, εΐπε άπότομα. Άλλοιώτικα
ν’ άποσυρθήτε όλοι σας. ’Αναβάλλω κάθε προφυλάκιση σ’ αύτή τήν αίθουσα μέχρι
τό Νέο Έ τος, καί τότε θέλω νά ξανάρθετε κι’ άν δέν προσέλθετε καί χρειαστή νά σάς
άναζητήση ή ’Αστυνομία, θά σάς συντρίψω δυο φορές σκληρότερα. Καί σύ... (έδειξε
τον άνθρωπάκο) θάρθης στο οπίτι μου νά δειπνήσουμε μαζί καί μετά ίσως νά μοΰπαίξης κάτι. Θά μπορούσα εύχαρίστως ν’ άκούσω λίγη μουσική.
Θ. ΡΑΥΤΟΠ ΟΥΛΟΣ
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Μία πρωτότυπος καί εΰφυεστάτη απάτη

πράγματι εις τό βιβλιάριον καί έλάμβανε το σχετικόν σημείωμα διά νά καταθέση
τά χρήματα εις τό αρμόδιον ταμεΐον. Εις τό σημεΐον αυτό υπάρχει, καί μή προς
κακοφανισμόν, τό υπηρεσιακόν φάλτσο. Πώς του καταχωρούσαν πρώτον τό ποσόν
καί κατόπιν του έδιδαν τό σημείωμα διά νά τό καταθέση ; Τό φάλτσο, εις τό όποιον
καί έβασίσθη ό φοβερός «ποντικός», διαφαίνεται άπό τάς διεξαγομένας άνακρίσεις,
πολλοί όμως άπό τούς έξετασθέντας ύπό του ’Αστυνόμου κ. Σπανού έβεβαίωσαν δτι,
άντιθέτως ή διαδικασία έγένετο καί πιθανώτατα ό δεξιοτέχνης έπωφελήθη συνω
στισμού εις τά γκισέ τών ταμιών καί έπήρε τό βιβλιάριον του συμπληρωμένου, χω
ρίς νά έχη κάνει τήν κατάθεσιν. .
Είς τό σημεΐον αύτό πρέπει νά ύπογραμμίσωμεν δτι άπό τάς διεξαγομένας
ανακρίσειςδένπροκύπτει «συνενοχή» κανενόςτραπεζικού υπαλλήλου καί δτι οί μοιραίως «έφαπτώμενοι» μέ τά συντελεσθέντα είναι πρόσωπα ανώτερα πάσης ύπονοίας.
'Οπωσδήποτε, μέ τό βιβλιάριον συμπληρωμένου, έπανήρχετο μετά μίαν ή
δύο ήμέρας (ποτέ άργότερα, μήπως άπό τήν ένημέρωσιν τών βιβλίων καί τών λο
γαριασμών άποκαλυφθή τό κενόν) διά νά είσπράξη τάς.. ,άκαταθέτους καταθέσεις
του. ΤΗτο κομψός καί βιαστικός. Είχε άνάγκην νά πλήρωσή χρήματα διά τάς ...
επιχειρήσεις του καί παρακαλοΰσε νά τού τά δώσουν τά χρήματα άμέσως. Καί τού
τά έδωσαν. Ε ξήντα πέντε χιλιάδες δραχ. άπό τάς δήθεν 70 χιλ. εις τό κεντρικόν
κατάστημα καί άνά 50.000 δρχ. άπό τά δύο ύποκαταστήματα, είς τά όποια είχε κατα
θέσει τάχα άνά 60.000 δρχ.
Μόνον είς τον Πειραιά άπέτυχε δύο φορές. Τήν μίαν διότι τον ύπωψιάσθησαν
κάπως. «Χθές τά κατέθεσες, τού είπαν, σήμερα θέλεις νά τά σηκώσης ; Γιά πέρασε
αύριο». Καί αύτός φρονίμως ποιών, (σήμερα ήρθες αύριο φεύγεις) δέν έπανήλθεν.
Είς τήν δευτέραν περίπτωσιν τόν.,.έστενοχώρησεν ή συνοδεία τού κλητήρος.
Τού έδωσαν τον κλητήρα διά νά τον όδηγήση είς τον ταμίαν νά κάμη τήν κατάθεσιν
καί νά έπιστρέψη νά τού συμπληρώσουν τό βιβλιάριου. ’Ενώ έπήγαινεν δμως προς τον
ταμία τών καταθέσεων έγινε... Λούης. «Μία στιγμή νά πάρω τσιγάρα», είπε καί δέν
ξαναγύρισε. 'Ο κλητήρας τον περιμένει άκόμη καί έχει άπομείνει είς τά χέρια του ώς
δώρον άνοικτόν, άκατάθετον καί άμετάθετον τό βιβλιάριον.
Τό βιβλιάριον δμως ενδεχομένως νά όδηγήση είς τήν άνακάλυψιν καί σύλληψίν
του. Φυσικά, είς αύτό έχει γράψει φανταστικήν διεύθυνσιν κατοικίας, δπως φανταστικαί έπιστοποιήθησαν αί διευθύνσεις είς τά βιβλιάρια τών άλλων δήθεν καταθέ
σεων. Ή ’Αστυνομική’Αρχή αίσιοδοξεΐ δμως δτι άπό ώρισμένας ενδείξεις τού βιβλια
ρίου θά τον άνεύρη, οχι βέβαια μέ τά ψευδώνυμα Θεοδοσίου, ’Αντωνίου ή Θεοδώρου,
άλλά μέ τό πραγματικόν έπώνυμον.
Άξιοσημείωτον άκόμη είναι δτι τό έπώνυμον ’Αντωνίου τό μετεχειρίσθη είς τό
κεντρικόν κατάστημα τής Ίονικής, διά νά διευκολυνθή είς τήν ταχύτητα τής είσπράξεως, έπειδή ’Αντωνίου ονομάζεται καί ό ένας έκ τών ταμιών τής τραπέζης. Είναι ό
ΐδιος ό κ. ’Αντωνίου ό όποιος τήν έπαθε λόγω τής φανταστικής καταθέσεως καί
κατήγγειλε τον λαθροχειρίαν είς τό Γ' ’Αστυνομικόν Τμήμα. Αύτός, κατ’ άναπόφευχτον έπαγγελματικήν συνέπειαν, θά «πληρώση τά σπασμένα» τού κακοκοιοΰ, χωρίς
καί νά φταίη, μά τήν τηρουμένην διαδικασίαν είς τήν περίπτωσιν.
Ό άλλος, ό «ποντικός» ’Αντωνίου, Θεοδοσίου ή Θεοδώρου, ενδέχεται, άν συλληφθή—αύτό είναι καί τό κοσμικόν!—νά ζητή καί τά ρέστα. Νά διατείνεται, δηλαδή,
δτι αύτός έκαμε τάς καταθέσεις καί οί αρμόδιοι έκ λάθους ή...έπίτηδες δέν «ένημέρωσαν» τά βιβλία καί τις καρτέλλες τους. Δέν υπολογίζεται, έν τούτοις, τέτοια άποχαλίνωσις θράσους. Τό κυριώτερον λάθος του, τό «άποκαλυπτήριά του, είναι ή
πολυωνυμία πού μετεχειρίσθη είς τάς πέντε διαφορετικάς περιπτώσεις. "Η ’Αντωνί
ου, ή Θεοδοσίου, ή Θεοδώρου, ή ποντικός, ή λαθρόχειρ, ή ταχυδακτυλουργός. Μέ αύτούς τούς...πριγκιπικούς τίτλους κατεχωρήθη είς τά βιβλία μεθοδικοτήτων τής 'Υ 
πηρεσίας Σημάνσεως, ώς άστήρ τού λωποδυτικοΰ στερεώματος πρώτους μεγέθους!

3ΕΝΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ!

ΑΣΤΥΝ ΟΜ ΙΚΟΙ ΣΚ ΥΛ Ο Ι
- Η ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΤΟΥΣ -

Μιά νύχτα, πριν άπδ μερικούς μήνες, 6 άστυφύλαξ Κήνεϋ στην Βαλτι
μόρη των Ή νωμ. Πολιτειών, πήρε τήν εντολή νά πάη να ερευνήση μια μεγάλη
άποθήκη, στο βιομηχανικό τμήμα τής πόλεως όπου, σύμφο:>να με τήν καταγ
γελία κάποιου πολίτου, είχε μπή ένας ύποπτος,πιθανόν διαρρήκτης.
'Ο Κήνεϋ πήρε άμέσως τον σκύλο του, τον Φάλκο, καί ξεκίνησε. Κανο
νικά, ή ερευνά σ’ ένα τριώροφο κτίριο, μέ τον κίνδυνο ένός κακοποιού, πού μπο
ρούσε νά ένεδρεύη μέσα στο σκοτάδι τής βροχερής χειμωνιάτικης νύχτας, θά
έπρεπε νά γίνη άπό ολόκληρη ομάδα άστυνομικών. ’Ά ν όχι γιά τύν κίνδυνο,
τουλάχιστον όμως, γιά νά φέρη άποτελέσματα. ’Αλλά ό Κήνεϋ δεν ήταν μόνος
του. Μόλις μπήκε στή σκοτεινή άποθήκη, χτύπησε ελαφρά στή ράχι τον Φάλκο,
το μεγάλο λυκόσκυλο καί τοϋ έ'δωσε εντολή νά ψάξη. Σέ διάστημα μικρότερο
άπο πέντε λεπτά, ό Φάλκο είχε ξετρυπώσει τον κακοποιο, μέσα απο ένα ερμάρι
στο τρίτο πάτωμα.
Ό διαρρήκτης πού ήταν καί ώπλισμένος, έρριξε μιά ματιά στο σκύλο,
καί άμέσως του κόπηκε κάθε 6ρεξι νά φέρη κάποια άντίστασι. Παρεδόθη χωρίς
-δυσκολίες καί μετεφέρθη στο Τμήμα σάν άρνάκι.
Το κατόρθωμα αύτο τοϋ Φάλκο, είναι ένα άπο τά έκατοντάδες παρόμοια
πού γίνονται κάθε χρόνο άπ’ αυτόν καί τούς τετράποδες συναδέλφους του, στήν
Βαλτιμόρη, τήν μόνη πόλι τής ’Αμερικής πού περιλαμβάνει καί σκύλους στήν
-δύναμι τής ’Αστυνομίας της.
Τό πείραμα, άρχισε πριν άπο τρία περίπου χρόνια. Καί άπο τύν πρώτο
καιρό, ή έγκληματικότης στήν Βαλτιμόρη έσημείωσε δραστική μείωσι, ή οποία
συνεχίζεται καί σήμερα, ένώ σ’ ολόκληρες τις 'Ηνωμένες Πολιτείες, το ποσοστό
της αύξήθηκε κατά έννέα τοϊς εκατό.
Στήν Βαλτιμόρη, όπως καί σέ κάθε πόλι, υπάρχουν μερικές συνοικίες
καί δρόμοι, πού ήταν άλλοτε ιδιαίτερα επικίνδυνοι. Κανείς άπο τούς φιλήσυχους
πολίτες δέν τολμούσε νά περάση άπ’ εκεί τή νύχτα. Καί τά κέντρα τους' ήταν
εστίες συγκεντρώσεως κάθε είδους κακοποιών στοιχείων τέντυ-μπόϋς καί διαρ
κών συμπλοκών πού γίνονταν πάντα σχεδόν αιματηρές.
Οί άστυφύλακες, άκόμη καί οί ένισχυμένες περίπολοι, δέν κατάφερναν
νά βάλουν σέ τάξι τά άνήσυχα καί κακοποιά στοιχεία πού φώλιαζαν έκεΐ.
Καί κάποτε, ένας άστυνομικός σκέφθηκε νά χρησιμοποιηθούν οί σκύλοι
γιά τήν έμπέδωσι τής τάξεως.
’Από τήν ημέρα όμως πού άνέλαβαν υπηρεσία οί άστυνομικοί σκύλοι, ή
κατάστασις άλλαξε ριζικά. Μέσα σέ δύο εβδομάδες, όλα τά έπικίνδυνα στοι
χεία είχαν συλληφθή.
Καί οί ταραξίες, οί τέντυ-μπόϋς καί κάθε είδους κακοποιοί πού γλύτω
σαν τήν σύλληψι, φρόντισαν νά φύγουν άπο τήν Βαλτιμόρη τό γρηγορώτερο.
Σήμερα, οί κακόφημες συνοικίες είναι ήσυχες καί ειρηνικές, μολονότι ή
■φρούρησίς τους έκτελεΐται άπό ένα μόνο άστυφύλακα, μαζί μέ τό σκύλο του.
Γιά τά άστυνομικά καθήκοντα, ή ’Αστυνομία τής Βαλτιμόρης χρησιμο
ποιεί μόνο Γερμανικά λυκόσκυλα καί μόνο άρσενικά, τά όποια, υστέρα άπό εντα
τική έκπαίδευσι τριών μηνών, είναι έτοιμα νά παίξουν τον ρόλο τους έναντίον
τοϋ εγκλήματος.
"Ενα ρόλο, όπως θά παραδέχεσθε, πολύ σοβαρό καί ωφέλιμο.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά των όδών Αθηνών κατ’ αλφαβητικήν σειράν
Άρετούσας.
Πάροδος της όδοϋ Πανδς 26, στη παληά άγορά.
Ή Άρετούσα, είναι ή ήρωΐς τοϋ «Έρωτόκριτου» τοϋ Βιτσέντζου Κορνάρου. .
Κόρη τοϋ φανταστικού βασιλέως των ’Αρχαίων ’Αθηνών 'Ηρακλή, άρκετά ώραίαΤ
άφοσιωμένη στους γονείς της, έρωτεύεται τον Έρωτόκριτο και για τον ερωτά της,
υπομένει καί την φυλακή άκόμη.
Άρετοϋσα, είναι ονομα πολύ γνωστό γυναικών σέ πολλά της Έλ.λάδος μέρη,
κυρίους όμως στη Κρήτη.
Ά ρ εω ς.
’Από τήν πλατεία Μοναστηρακίου, στο Μοναστηράκι.
Ό "Αρης, θεός τοϋ πολέμου, ήτο γυιός τοϋ Διός καί της ’Ήρας. 'Ο "Αρης είναι
ή προσωποποίησις τής βίας καί της οργής. Λέγεται δτι οί ’Αμαζόνες, ήσαν κόρες
τοϋ Ά ρη. Σύμφωνα πάντοτε μέ τό μΰθο, γέννησις άπό τήν ’Αφροδίτη, τήν ’Αρμονία,
τον ’Έρωτα καί τον Φόβο. Γνωστό δέ είναι τό επεισόδιο τής « ’Οδύσσειας», κατά τό
όποιον ό "Ηφαιστος, σύζυγος τής ’Αφροδίτης, άνεκάλυψε τήν μοιχεία τής γυναίκας,
του μέ τον ’Άρη.
Ά ριαν ίτου.
Πάροδος τής όδοϋ Ίπποκράτους 137, στή Νεάπολι.
Οί Άριανΐτες, είναι μέλη έπιφανοΰς οικογένειας τοϋ Βυζαντίου τής μετά τήν
άλωσι τής Κων/πόλεως εποχής. Σπουδαιότερος είναι ό Κομνηνός Άριανίτης, ό ό
ποιος ήτο τοπικός αρχών στήν ’Αλβανία, πενθερός τοϋ Γεωργίου Καστριώτη (Σκενδέρμπεη). Τό 1434, έπαναστατώντας κατά τών Τούρκων, πολιόρκησε τό ’Αργυρό
καστρο. Τούς άγώνες του κατά τών Τούρκων, συνέχισε ό γαμβρός του Καστριώτης.
Ά ρ ια ς.
Ά πό Άβύδου 33, στά Κουπόνια.
'Η Άρια, ήτο μεγάλη σατραπεία τοϋ ’Αρχαίου Περσικοΰ Κράτους. Κατά τόν
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^Ελλάνικον, ό οποίος ήκμασε προ τοϋ 'Ηροδότου, Άρια, έλέγετο ή σημερινή Περσία.
Ά ριστα ίου.
Πάροδος της όδοΰ Βουλιαγμένης 70, στον Ά γ ιο ’Ιωάννη Βουλιαγμένης.
'Ο Άρισταΐος, μυθολογικός γυιός τοϋ ’Απόλλωνος καί της Κυρήνης (κόρης
τοϋ ποταμού Πηνειού), έπενόησε την τρύγισι τοϋ μέλιτος καθώς καί την καλλιέργεια
τής ελαίας. Είναι ό Θεός τής άγροδίαιτης φύσεως.
Ά ριστάρχου.
Πάροδος τής όδοΰ 'Ιφικράτους 1, στο Παγκράτι.
Άρίσταρχος ό Σάμιος, Έλλην άστρονόμος, γεννήθηκε τό 320 π.Χ. καί πέθανε
τό 250 π.Χ. Είναι ό εισηγητής τοϋ ηλιοκεντρικού συστήματος τοϋ κόσμου, γεγονός
•για τό όποιο κατηγορήθηκε άπό τον Κλεάνθη. Αύτός πρώτος, άπό τούς "Ελληνες
φιλοσόφους, ίσχυρίσθη, οτι ή γή οχι μόνο στρέφεται γύρω άπό τον άξονά της, άλλα
γύρω καί άπό τον ήλιο, στο κεκλιμένο επίπεδο τής εκλειπτικής. Θεωρείται ώς ό μεγα
λύτερος των θεωρητικών άστρονόμων, όλων τών αιώνων καί,ό κατ’ εξοχήν ερευνητής
τών ούρανίων φαινομένων.
Άριστείδου.
Πάροδος τής όδοΰ Εύριπίδου 2, στήν πλατεία Κλαυθμώνος.
’Αθηναίος, γυιός Λυσιμάχου, φυλής Άντιοχίδος, δήμου ’Αλωπεκής. Έγεννήθη περί τά 540 π. X. Συνήργησεν στις μεταρρυθμίσεις τοϋ Κλεισθένους.
Στρατηγός στήν έν Μαραθώνι μάχην έπολέμησε μέ αύταπάρνησιν.
Μετά τήν νίκην άφέθη ώς έκ τής μεγάλης του έντιμότητος προς φύλαξιν τών λαφύρων, άναχωρήσαντος τοϋ
στρατού δι’ ’Αθήνας. Άπελάμβανε άπό τούς ’Αθηναίους
καί ώς πολίτης γενικού θαυμασμού καί σεβασμού, έπονομασθείς καί δίκαιος. Τή ένεργεία τοϋ Θεμιστοκλέους έξωστρακίσθη τώ 483 π. X. Κατά τήν ημέραν τής κληρώσεως
τοϋ εξοστρακισμού του παρεκλήθη ύπό τίνος άστοΰ νά τού
■γράψη τήν λέξιν « ’Αριστείδης» έπί τού οστράκου τό όποιον
θά Ιρριπτεν όταν δέ τον ήρώτησεν ό ’Αριστείδης γιατί επι
θυμεί τον εξοστρακισμόν τού Άριστείδου, τού άπεκρίθη
«διότι βαρύνομαι νά τον άκούω δίκαιον». Έλθών νύκτα,
καίτοι εξόριστος, συνέπραξεν ώς έθελοντής στήν ναυμα
’Αριστείδη?
χία τής Σαλαμϊνος, καταλαβών τήν νήσον Ψυττάλειαν.
Συνηγωνίσθη στις Πλαταιαΐς, ΐσχυρώς συντελέσας καί στο νά αναγνωρίσουν οί
'Έλληνες τών Αθηναίων τήν ήγεμονίαν, δυσανασχετοΰντες προς τού Σπαρτιά
του Παυσανίου τήν υπεροψίαν. Άπέθανε τό 467 π. X. έν πενία καί ή πόλις
έπροίκισε τις δυό του θυγατέρες καί έδωκε γαίας στον γυιό του.
Α ρ ιστίπ π ο υ.
Πάροδος τής όδοΰ Λουκιανού 54, στο Κολωνάκι.
’Αρίστιππος ό Κυρηναϊος, γυιός τού Άριτάδου καί πατέρας τής Άρήτης,
είναι ό ιδρυτής τής Κυρηναϊκής Σχολής. 'Υπήρξε μαθητής τού Σωκράτους. 'Ο ’Αρί
στιππος δίδασκε, δτι κάθε αίσθησι παράγει μέσα μας μιά κίνησι. "Αν ή κίνησις αυτή
είναι ομαλή, νοιώθουμε ήδονή, άν είναι τραχεία, λύπη καί άλγος, αν δέ άσθενής ή
έλλείπη, δεν νοιώθουμε κανένα συναίσθημα.
Κατ’ αύτόν ή ήδονή, επειδή είναι άρεστή, είναι κάτι τό άγαθόν, άντίθετα τό
άλγος, έπειδή είναι δυσάρεστο είναι κάτι τό κακό. Ό Αρίστιππος είχε χαρακτήρα
φαιδρό καί εύθυμο αλλά καί σπάνια ετοιμότητα πνεύματος.
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I. Ράϊκου

’Αριστοβούλου.
’Από Κειριαδών 101, στα Κάτω Πετράλωνα.
'Ο ’Αριστόβουλος, περιπατητικός φιλόσοφος καί συγγραφεύς, άνήκει στήν
’Ιουδαϊκή ’Αλεξανδρινή Σχολή. Διετέλεσε σύμβουλος ή διδάσκαλος του Βασιλέως
Πτολεμαίου τοϋ Ε'. Κατά μία εκδοχή, θεωρείται ώς συγγραφεύς τής «Σοφίας τοϋ
Σολομώντος».
Άριστογείτονος.
’Από Άθηνάς 53, στήν Κεντρική άγορά των ’Αθηνών.
’Αριστογείτων 6 τυραννοκτόνος, έκ τοϋ Δήμου Άφιδνών της Αΐαντίδος Φυλής,,
μαζί μέ τον Αρμόδιο, σκότωσε τό γυιό τοϋ Πεισιστράτου, "Ιππαρχο, τό 514 π.Χ.
’Επειδή σκότωσαν ένα τύραννο καί πλήρωσαν μέ την ζωή τους τήν πράξι των, έθεωρήθησαν έλευθερωταί των ’Αθηνών καί έτυχον μεγάλων τιμών. Οί τάφοι των βρί
σκονται στον Κεραμεικό.
’Αριστοδήμου.
Πάροδος τής όδοϋ Σουηδίας 57, στο Κολωνάκι.
’Αριστόδημος ό Μεσσήνιος, ύπήρξεν ήρως τοϋ Α' Μεσσηνιακοΰ πολέμου, κατήγετο δέ άπό τό βασιλικό γένος τών Αίπυτιδών. 'Ως βασιλεύς τών Μεσσηνίων έπέδειξε πολεμικές αρετές. Πέθανε, αύτοκτονώντας πάνω στον τάφο τής κόρης του,.
δστερα άπό 7ετή βασιλεία.
Άριστομένους.
Πάροδος Έξεκίου 12, στήν Πλατεία ’Αττικής.
’Αριστομένης ό Μεσσήνιος, άρχηγός τών Μεσσηνίων στον Β' Μεσσηνιακό*
πόλεμο (685-668 π.Χ .), έγινε ένδοξος χάρις τών ήρωϊκών του κατορθωμάτων.
Γυιός τοϋ Πύρρου ή Νικομήδους καί τής Νικοτελείας, γεννήθηκε στήν Άνδανία.
Ό πω ς καί ό ’Αριστόδημος, κατήγετο άπό τό ’ίδιο βασιλικό γένος. Πέθανε στή Ρόδο.
’Αριστονίκου.
’Από Γλαύκου 12, στο Α' Νεκροταφείο.
Ό έκ τοϋ Μαραθώνος Άριστόνικος, ήτο ρήτωρ
σύγχρονος τοϋ Δημοσθένους καί ένας άπό τούς ήγέτες
τής άντιμακεδονικής μερίδος στήν ’Αθήνα.
Άριστοξένους.
Πάροδος τής όδοϋ Έρατοσθένους 23, στο Παγκράτι.
Άριστοξένης ό Ταραντϊνος, μουσικός καί φιλόσο
φος, γυιός τοϋ Σπινθάρου, ήκμασε κατά τό δεύτερο
ήμισυ τοϋ Δ' π.Χ . αΐώνος. 'Υπήρξε μαθητής τοϋ Ά ριστοτέλους, ή δέ πολυμάθειά του καί πολυγραφίατου ήτο μεγάλη.
H Άριστοτελους.
Πάροδος τής όδοϋ Χαλκοκονδύλη 46, στήν Πλα
τεία Βάθης.
’Αριστοτέλης ό Σταγειρίτης, γυιός τοϋ Νικομάχου
Άριστοτέλης
καί τής Φαιστιάδος γεννήθηκε τό 384, καταγόμενος
άπό πλούσια οικογένεια. Σέ ηλικία 17 χρόνων ήλθε άπό
τήν Μακεδονία στήν ’Αθήνα κι’ έγινε μαθητής τής ’Ακαδημίας τοϋ Πλάτωνος. "Οταν
πέθανε ό Πλάτων καί τήν διεύθυνσι τής ’Ακαδημίας άνέλαβεν ό Σπεύσιππος, ό Άρι-
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στοτέλης μαζί μέ τον Ξενοκράτη έφυγαν άπδ την ’Αθήνα καί πήγαν στήν ’Άσσο,
κοντά στον τύραννο Έρμεία. ’Εκεί παντρεύτηκε την θετή κόρη ή άνεψιά τοΰ Έρμείου, την Πυθιάδα. Διετέλεσε παιδαγωγός τοϋ Μ. ’Αλεξάνδρου.
Ό ταν ό Μ. ’Αλέξανδρος έξεστράτευσε κατά τής ’Ασίας, ό ’Αριστοτέλης ήλθε
στην ’Αθήνα καί 'ίδρυσε την σχολή του, κοντά στο άλσος τοϋ Λυκείου ’Απόλλωνος
(σήμερα ’Εθνικός Κήπος). Στήν ’Αθήνα κατηγορήθηκε άπό τον Δημόφιλο ή τον
Εύρυμέδοντα γιά άσέβεια, έφυγε όμως πριν δικασθή στήν Χαλκίδα, δπου καί πέθανε
τό 322 π. X.
’Ισχνός, φαλακρός, βραχύσωμος, ίσως καί τραυλός, άνεδείχθη σέ μιά άπό τις
μεγαλύτερες φιλοσοφικές διάνοιες τής άρχαιότητος. Τό έργο του είναι μιά άληθινή
έγκυκλοπαίδεια των τότε γνώσεων. Είναι ό μεγύλετος των φιλοσόφων τής Εύρωπαϊκοΰ κόσμου.
Ά ρ ισ το φ ά νο υ ς.
Πάροδος τής όδοΰ Εύριπίδου 71, στήν κεντρική άγορά.
Ό ’Αριστοφάνης, γυιός τοΰ Φιλίππου καί τής Τηνοδώρας άπό τόΔήμο Κυδαθηναίων τής Ποντιονίδος φυλής, γεννήθηκε τό 453 π. X. καί πέθανε κατά τό 390 π.Χ.
Είναι ό πιο διάσημος κωμωδιοποιός τής αρχαίας Ελλάδος. Ή ζωή του υπήρξε
πρότυπο ήθικής καί σεμνότητος. Τον περισσότερο καιρό τής ζωής του, τον πέρασε
στήν Αίγινα. "Εγραψε πάνω άπό 43 κωμωδίες, πολιτικές, κοινωνικές καί φιλολογικές.
Οί κοινωνικές του κωμωδίες πού σώθηκαν ε ίνα ι: Νεφέλαι, Σφήκες, Έκκλησιάζουσες καί ό Πλοΰτος. Δικές του επίσης είναι Θεσμοφοριάζουσες, Βάτραχοι, ’Όρνι
θες, Λυσιστράτη, Άχαρνής, Τππής, Ειρήνη.
Ό ’Αριστοφάνης μέ τά έργα του, έξηφάνισε τήν δόξα όλων των ομοτέχνων του..
Ό ’Ιωάννης ό Χρυσόστομος έλεγε, δτι κάτω άπό τό μαξιλάρι μου εύρίσκεται πάντοτε
ένα έργο τοΰ ’Αριστοφάνη.
*Α ριστοφώ ντος.
Πάροδος τής όδοΰ 'Ηρακλειδών 71, στά Κάτω Πετράλωνα.
Άριστοφών ό ’Αθηναίος, διάσημος πολιτικός καί ρήτωρ, γυιός τοΰ έξ Ά ζηνίας:
Δημοστράτου, γεννήθηκε τό 438 καί πέθανε τό 338 π. X. ~Ητο οπαδός τής άντιμακεδονικής μερίδος.
Ά ρ ίσ τω ν ο ς.
Ά πό Πιερίας 3, στή ΒΙΟ.
’Αρίστων, είναι ονομα πολλών φιλοσόφων καί ποιητών τής άρχαιότητος. "Ενας
άπ’ αυτούς ήτο καί ό νόθος γυιός τοΰ Σοφοκλέους.
Ά ρίφ ρ ο νο ς.
Πάροδος τής όδοΰ ’Αμφιτρίτης 7, βτή Κυψέλη.
Ό Άρίφρων, 'Έλλην διθυραμβοποιός, κατήγετο άπό τήν Σικυώνα κι’ έζησε
πριν άπό τον 4ον π. X. αιώνα. Είναι γνωστός άπό τον Παιάνα του γιάτή θεά ύγεία,
ό όποιος βρέθηκε γραμμένος πάνω σ’ ένα λίθο καί σήμερα βρίσκεται στο Κάσσελ
τής Γερμανίας.
Ά ρ ίω νο ς.
Πάροδος τής όδοΰ Έρμοΰ 104, στο Μοναστηράκι.
Άρίων ό Λέσβιος, γυιός τοΰ Κυκλέως, μουσικός καί ποιητής, έδρασε κυρίως,
στήν Κόρινθο. Σ’ αύτόν άποδίδεται ή καλλιτεχνική διαρρύθμισις τοΰ διθυράμβου καί .
ή προσαρμογή αύτοΰ στο δώριο μέλος. ΤΗτο συγχρόνως καί άριστος κιθαρωδός.
( Συνεχίζεται)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

'Υπό QIL. CESBRON, κατά μετάφρασιν « ’Αστυνομικών Χρονικών»
(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'

Ό Ά λέν Ρομπέρ, μέ μαζεμένα φρύδια, μετράει τα ολοκαίνουργια χαρτονο
μίσματα... Κι’ υστέρα φεύγουν... Φεύγουν γρήγορα... Σαν κυνηγημένοι...
Κι’ αύριο;... 'Υπάρχει άράγε αύριο, γ ι’ αυτά τά δυο δυστυχισμένα πλάσματα;...
'Ορίστε τους πάλι τούς δυό, κύριος καί σκύλος, να ξεπροβάλλουν σ’ ένα με
γάλο βουλεβάρτο, άνάμεσα σέ λαμπερούς κινηματοκράφους! ! !
Ποιος τάχα θά σκεπτότανε νά τούς άναζητήση αυτή τη νύχτα, άνάμεσα σ’
ετούτο τό χαμένο μέσα στά σκοτάδια, πλήθος πού δεν μπορείς νά διακρίνης ούτε
τό πρόσωπό τους;...'Ο ’Αλέν Ρομπέρ σκέπτεται μέ κάποια χαιρέκακη περηφάνεια
τη λύσσα των «βρομιάρηδων» τού Νοσοκομείου...
Νομίζει δτι άκούει τον Δ/ντή νά λέη άγριεμμένος στούς υπαλλήλους. «Ά φ ίσατε νά φύγη ό σκύλος μας, μέ δλα του τά έμβόλια; Σάς ά π ο λύω !!!».
Αύτά σκέφεται ό μικρός δραπέτης.. Καί άποφεύγει έπιμελώς νά θυμηθή τό
Τερνεραί, τό « ’Άσπρο Δόντι», τον Μπούφαλο, τήν... (κυρίως αύτήν)...
Κουρασμένος ό Ά λέν Ρομπέρ άπό τήν άδιάκοπη περιπλάνηση, κάθεται σ’ ένα
παγκάκι, άκριβώς άπέναντι άπό τό «Μουλέν Ρούζ»...
’Κείνη τή στιγμή κάνει τήν πρώτη του γνωριμία μέ τον Παρισινό υπόκοσμο...
Έ νας μεγαλόσωμος άντρας τον πλησιάζει, κάθεται στο παγκάκι, στριμώχνεται
πολύ κοντά του, καί μέ τό βαρύ χέρι του προσπαθεί νά τον χαϊδέψη χαμηλά... Τό
μικρό παιδί ξαφνιάζεται, άπορεϊ, τά χάνει... Δέν τολμάει νά κουνηθή, ούτε νά σηκωθή...
«’Έ λα!... Μή κάνης δτι δέν θέλης... Μή κάνης τό ζόρικο» τού μουρμουρίζει
μέ σιγανή φωνή καί τον πλησιάζει άκόμα περισσότερο «Έ λα... Σήκω... Πάμε...».
Τό παιδί παγώνει άπ’ τον τρόμο του, καί πάνω στήν άπελπισία του, τραβά
τό σκοινί τού σκύλου...
Τό ζώο ξεπροβάλλει ξαφνικά κάτω άπό τον πάγκο, γαυγίζει βραχνά καί ρί
χνεται πάνω στον άντρα... ’Εκείνος τινάζεται άπότομα καί το βάζει στά πόδια,
ενώ φωνάζει στο παιδί.
—«Μά, λοιπόν, τί ήρθες νά κάνης εδώ ;...».
—«Γ κρρρ!!! γκρρ ! ! ! γκρρρ!...» άπαντά ό σκύλος, δείχνοντας άπειλητικά
τά δόντια του...
—« ’Έ λα» τού σφυρίζει ό Ά λέν Ρομπέρ, άπογοητευμένος «Πάμε. Ά ς φύ
γουμε άπ’ εδώ γρήγορα. ’Εδώ έρχονται μονάχα κακοί άνθρωποι... Πάμε, μικρέ μου
φίλε, άλλου... Δέν είναι αύτό τό μέρος γιά μάς τούς δ υ ό !!!...» .
...Ξαναπαίρνουν τρέχοντας τό δρόμο τους.,.Τό παιδί είναι συντετριμένο...
Μοιάζει μέ τή μικρή κοκκινοσκουφίτσα, πού διασχίγει μέ τρόμο τό φοβερό
δάσος τού Παρισιού... Τό μεγάλο ετούτο ζωντανό δάσος πού είναι γεμάτο άδηφάγα
•τέρατα, βρυκόλακες καί τρομερά στοιχειά...θεριά καί λύκοι τό εξουσιάζουν καί τό
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-διασχίζουν... βρώμικοι τύποι μέ ξεσχισμένα κασκέττα, άνδρες πού τρικλίζουν καί
βρωμούν, χασισωμένοι άλήτες, πόρνες καί των δύο φίλων, πού τριγυρίζουν στα
άποπνικτικά καπηλειά...
Τόσα καί τόσα θεριά μέσα στήν βαρεία νύ χ τα !!!
—«"Ωχ! Τερνεραί!... Τερνεραί! Φτωχό μου λιμανάκι! Βοήθεια... βοήθεια,
’ Αρχηγέ! ! ! >»Μια κρίση έχει ξεσπάσει μέσα στήν καρδιά τού παιδιού...
Καί όμως! ! !
Τί ζήτας, μικρέ δυστυχισμένε; Την ’Αρχηγό; Καί τί μπορεί νά κάνη αυτή
τώρα για σένα, παιδί μου;
Ίδές την μέ τήν φαντασία σου... Ξαναγυρίζει αύτή τη στιγμή, πνιγμένη άπο
άγωνία καί τύψεις, στή φυλακή τού δωματίου της.... Δέν καταγορεΐ παρά μονάχα
τον έαυτόν της, όπως όλες οί ευγενικές καρδιές... Σ’ έχει συγχωρήσει, παιδί μου...
Σέ φωνάζει... Ναί! ’Ανοίγει το παράθυρό της καί σέ φωνάζει μέσα στήν καθαρή
νύχτα... Σέ φωνάζει, άπελπισμένα... Σέ φωνάζει μέ τον ίδιο τρόπο πού τη φωνά
ζεις κι’ έσύ... Χωρίς νά βγάλη ούτε μιά λέξη άπ’ το στόμα της... Σέ φωνάζει ή καρ
διά της...
Κυττάζει κι’ αύτή μέ άγωνία ετούτη τήν ώρα τον ουρανό... Τό πράσινο βλέμ
μα καί το μαύρο συναντηώνται στο διάστημα...
Σέ φωνάζει, μικρέ μου... Σ’ άναζητάει... Τρέμει γιάσένα... Ξέρει ότι έχει
εΐδοποιηθή ή Χωροφυλακή... Κι’ αυτό τήν τρομάζει περισσότερο... Ξέρει ότι οί
χωροφύλακες ψάχνουν αύτή τή στιγμή το δάσος προς όλες τις κατευθύνσεις, όστερα
άπο το πάθημα τού Όλάφ...
Ξέρει άκόμα ότι όλοι οί’ Αστυνομικοί Σταθμοί έχουν εΐδοποιηθή καί εκατοντά
δες άνδρες μέ στολή ξαναδιαβάζουν αύτή τήν περιγραφή: «ένδεκα χρόνων, μαύρα
κατσαρά μαλλιά, ρούχα πολύ μεγάλα...». "Ολοι αυτοί οί αγέρωχοι εφαρμοστές
των νόμων, σέ κυνηγούν... Σέ παραμονεύουν παντού παιδί μου... Καί μονάχα αύτή
σέ καλεί κλαίγοντας, χωρίς όμως νά μπορή νά κάνη τίποτε γιά σένα...
Κι’ έσύ, φίλε,αναγνώστη τούς παρατηρείς το ίδιο, γιατί τούς άγαπας... Έ τσ ι
δέν είναι ;
"Ενα παιδί, άνάμεσα σέ τόσα άλλα! ! !
"Ενας σκύλος, άνάμεσα σέ ένα σωρό άλλους! ! !
’Αλλά κι’ οί δυο χαμ ένο ι!!!...
Τούς κυττάζεις καί τούς δυό, άναγνώστη μου, χωρίς νά κάνης τίποτε γ ι’ αυ
τούς ! ! ! Ούτε έσύ, οΰτε ό γείτονάς σου, ούτε οί κοινωνία, ούτε έγώ... "Ολοι τούς
άγαποΰμε μέ λόγια, άλλά δέν μπορούμε, δέν λέμε τίποτε νά κάνουμε γ ι’ αύτούςΐ!!...
Έ ! Τί νά κάνουμε; Ά ς άφίσουμε τή Χωροφυλακή νά τούς κυνήγα... Τί
άλλο νά κάνουμε; Μήπως φταίξαμε σέ τίποτε ;
Μήπως πλανέψαμε, μήπως έ/καταλείψαμε, μήπως φέραμε σέ άπελπισία ή
σπρώξαμε στο βούρκο κανένα;... Τί φταίμε, έμεΐς οί μεγάλοι καί σπουδαγμένοι,
κι’ όί άλλοι οί μικροί καί άσπούδαστοι ; Δέν είναι λάθος μας αν υπάρχουν παιδιά
καί σκυλιά χαμένα, κορίτσα γκαστρωμένα πού πνίγονται, πατέρες μεθυσμένοι
πού σκοτώνουν το παιδί τους μέ κλωτσιές! ! !
Δέν είναι λάθος μας αν υπάρχουν τρώγλες, φτώχεια, μιζέρια καπηλειά,
άνεργία, παιδιά πού κλέβουν καί ξεπορνεύονται! ! !...
Δέν είναι λάθος μας είπατε, σοβαρέ μου κύριε ; Μά αν δέν είναι καθόλου δικό
μας σφάλμα, τότε πέστε μου, γιατί το φωνάζουμε τόσο δυνατά ; Ποιόν θέλουμε λοι
πόν νά πείσουμε ;
"Αν δέν φταίτε σέ τίποτε, σοβαρέ μου άναγνώστη, τότε τί σάς εμποδίζει νά
κοιμηθήτε ήσυχα τον ύπνο τού δικαίου ! ! !...
(Σ υνεχίζετα ι)

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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ΜΕΤΑΒ0ΛΑ1 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
—Προήχθη είς τόν βαθμόν τοϋ 'Υγειονομικού Διευθυντοΰ Β', ό μέχρι τοϋδε
'Υγειονομικός ’Αστυνόμος Α' κ. Κιούπης Νικόλαος. Ωσαύτως προήχθη εις τόν βα
θμόν τοϋ ύπαρχιφύλακος ό άστυφύλαξ Μαστραχάς Φραγκίσκος.
—Παρητήθη τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος ό μαθητής άστυφύλαξ Στρατουδάκης
Δημήτριος.
—’Απελύθησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος οί άστυφύλακες: Βρουβάκης
Μιχαήλ, Γουρτζής ’Ιωάννης, Κόκκιος Νικόλαος.
ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
—Δι’ άποφάσεως τοϋ κ.'Υφυπουργού’Εσωτερικών άπενεμήθη έπαινος εις τόν
άστυφλακα Χριστόπουλον Εύστάθιον, διότι ούτος την 9.45' ώραν της 22-8-1959
χάρις είς την εξαιρετικήν του παρατηρητικότητα επέτυχε την έπ’ αύτοφώρφ σύλληψιν εντός οχήματος τρόλλεϋ, τοϋ μή σεσημασμένου κλέπτου πορτοφολίων Λάμπρου
Γεωργίου, καθ’ ήν στιγμήν άφήρει έκ της τσάντας της Ζιώτου Μαρίας τό πορτοφόλιον της περιέχον 520 δραχμάς.
—'Ομοίως δι’ άποφάσεως τοϋ αύτοϋ κ.'Υφυπουργοΰ άπενεμήθη έπαινος καί
υλική άμοιβή εις τόν άστυφύλακα Ζαλαχώρην ’Αναστάσιον, διότι ούτος άναπτύξας
ίδιάζουσαν παρατηρητικότητα άνεγνώρισε βάσει των χαρακτηριστικών τούς ενταύθα
δρώντας κακοποιούς: 1) Μωχαμέτ Χάν, 2) ’ΙσμαήλΜουχαμέτ καί 3)Νούρ Ά χ τέτΤ
τούς οποίους καί συνέλαβε καθ’ οδόν καί προσήγαγεν εις τήν'Υποδιεύθυνσιν Γενικής.
’Ασφαλείας, ένθα ούτοι άπεκάλυψαν δτι ήσαν δρασται κλοπών διαπραχθεισών εις
Τουρκίαν, Συρίαν καί Θεσσαλονίκην, άποσπάσας τά συγχαρητήρια τών παθόντων ως
καί τά εύμενή σχόλια τοϋ τύπου καί τοϋ κοινοΰ ύπέρ τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος.
** *
ΣΩΜΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑΝ
ή Τό Σώμα γυναικείας’Αστυνομίας ίδρύθη όριστικώς είς τήν ’Ιταλίαν καί θά άρχίση τήν άσκησιν τών καθηκόντων του κατά τό προσεχές έτος. Πράγματι, ή επί τών
έσωτερικών ύποθέσεων έπιτροπή τής ’Ιταλικής Γερουσίας ένέκρινε χθές τό νομοσχέδιον περί συστάσεως τής νέας αύτής υπηρεσίας, ή οποία θά έχη τόν χαρακτήρα ’Α
στυνομίας καί '.Υπηρεσίας Κοινωνικής Προνοίας.
' Η κατάταξις είς τό Σώμα τής γυναικείας ’Αστυνομίας θά έπιτρέπεται είς μά
νας τάς άγάμους ή χήρας, ήλικίας μεταξύ 24 καί 32 ετών καί κεκτημένας τούλάχιστον άπολυτήριον σχολής μέσης έκπαιδεύσεως. 'Η δραστηριότης τοϋ νέου Σώ
ματος θά άφορα τάς γυναίκας καί τούς κάτω τών 18 έτών άνηλίκους.
Αί γυναίκες τοϋ ’Αστυνομικού αύτοΰ Σώματος μετά τήν είσοδόν των είς τήν
υπηρεσίαν θά είναι δυνατόν νά λάβουν ειδικήν άδειαν όπως ύπανδρευθοϋν, ύπό τήν
προϋπόθεσιν ότι ό μέλλων σύζυγος θά είναι άτομον «έξαιρετικώς ένάρετον».
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(1921—1959) : *Υπό κ. Ν. ’Αρχιμανδρίτου ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ Α '
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στικής Όργανώσεως ’Α θηνώ ν...............................................................
6743
5. ’Επιτυχίες τής Υ.Γ. ’Ασφαλείας για τήν έξάρθρωσι τής κομμου
νιστικής όργανώσεως Πειραιώς καί τής Όργανώσεως Ο.Ε.Ν.Ο. .. 6774
6. Ή Γενική ’Ασφάλεια Πειραιώς αποκαλύπτει οργανώσεις τού πα
ρανόμου μηχανισμού τής Κ.Ο. Πειραιώς καί συλλαμβάνει στελέχη
α ύ τ ή ς ................................................................................................................ 6791
7. ’Επανέρχεται τό σύνθημα «άνεξάρτητη Μακεδονία» κατά τη σύνοδο
τής 5ης Όλομελείας τής Κ.Ε. τού Κ.Κ.Ε...............................
6887
8. ’Επιτυχίες τής Γ ε ν .’Ασφαλείας Πειραιώς κατά τό έτος 1949. 6888,6935
9. Συνολική δρασις τής Γενικής ’Ασφαλείας Πειραιώς εναντίον τών
κομμουνιστών άπό τών άρχών τού έτους 1946 μέχρι τέλους τού 1949. 6983
10. ’Επιτυχίες τής Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών κατά τό έτος 1949........ 6984
11. Άνακάλυψις άπό τή Γενική Ασφάλειαν ’Αθηνών τής «στενής αύτο
άμυνας Αθήνας» καί σύλληψις τών μελών της. ’Εγκληματική δρασις
αύτής.......................................................................................
7032
ΙΗ'. Ή ΰπόθεσις Μανώλη Γλέζου.
1. Όλόκληρο τό κείμενο τού παραπεμπτικού βουλεύματος τού έν Ά θήναις Διαρκούς Στρατοδικείου διά τον Γλέζον καί τούς συνεργάτας
του ................................... ........................................................ 7175, 7223, 7271
2. "Ηρωες καί μάρτυρες άστυνομικοί ........................................................ 7319
ΙΘ'. Δρασις ’Αστυνομικών Διευθύνσεων Πατρών καί Κερκόρας
μέχρι λήξεως τοΰ κομμουνιστοσυμμοριτισμοϋ.
1. Δρασις τής ’Αστυνομίας Πόλεων Πατρών κατά τήν πολεμική πε
ρίοδο άπό 28ης ’Οκτωβρίου μέχρι τέλη Μαίου 1941 ............................. 7367
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2. Περίοδος κατοχήε από 1ης ’Ιουνίου 1941 μέχρι 7ης Σεπτεμβρίου
1943 .................................................................................................................. 7360
3. Δρασις τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Πατρών άπό 7ης Σεπτεμ
βρίου 1943 μέχρι 13ης ’Οκτωβρίου 1944. ’Εξαιρετικές πράξεις
άξιωματικών καί άλλων άστυνομικών τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Πατρών.................................................................................................. 7415
4. Δρασις τής ’Αστυνομίας Πατρών άπό 13 ’Οκτωβρίου 1944 μέχρι
τέλους Δεκεμβρίου 1945............................................................................. 7463
5. Δρασις τής ’Αστυνομίας Πατρών κατά την περίοδον τοϋ συμμοριτοπολέμου ήτοι άπό 1ης ’Ιανουάριου 1946 αέχρι τέλους Δεκεμ
βρίου 1949..................................................
7559
6. Δρασις τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Κερκύρας άπό 20-10-40
μέχρι τέλους Μαΐου 1941 ..................................................
7655
7. Δρασις τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Κερκύρας άπό 1ης ’Ιου
νίου 1941 μέχρι 12-10-1944 (περίοδος κατοχής)............................. 7656
Μία
ιστορική
επέτειος, υπό κ. Κωνστ. Τσίπη, Ά στυν. Διευθυντοϋ Α '.. 6695
•
Έ ν όνόματι τώ ν νεκρών μας —Δεκέμβριος 1944 —Άνατριχιαστικός
απολογισμός αίματος, υπό κ. Νικ. ’Αρχιμανδρίτου, Ά στυν. Διευθυντοϋ Α '.......................................................................................................... 7607
Ή ’Αστυνομία Πατρών —’Εντυπώσεις τοΰ άειμνήστου λογοτέχνου
κ. Σταμ. Σταματίου κατά τό έτος 1923 άπό τήν ’Αστυνομία
Πατρών, άναδημοσίευσις έκ τής έφημερίδος « ’Ελεύθερος Τύπος» τής
15 Μαρτίου 1923....................................................
7610
Ή άνάμνησις τοΰ Δεκεμβρίου 1944, υπό Ά στυν. Δ/ντοϋ Β' κ. Π.
Μπαρδοπούλου......................................................................................................... 7658
II. ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Αιματηρά συμπλοκή μεταξύ άστυφύλακος και ήδονοβλεψίου στο
άλσος Καισαριανής, ΰπό κ. Γεωργ. Καρούζου, Ύπαστυνόμου Α '__ 6562
Ρετζαϊοι—Ή ληστεία τής Πέτρας—Πώς άνεκαλύφθησαν καί πώς
συνελήφθησαν ύπό τής ’Αστυνομίας Πόλεων στο έξωτερικό,
ύπό κ. Γεωργ.Καρούζου, Ύπαστυνόμου Α '....6 6 1 1 , 6673, 6709, 6767, 6814
Διεθνείς διαρρήκται χρηματοκιβωτίων — Ή απόπειρα διαρρήξεως
στήν Πάτρα καί ή διάρρηξις χρηματικιβωτίου τοΰ Β' Ταμείου
’Ενσήμων ’Αθηνών—Πώς άνεκαλύφθησαν καί συνελήφθησαν
οΐ δρασται ύπό τής ’Αστυνομίας Πόλεων, ύπό τών δοκ. Ύπαστυνόμων κ.κ. Δ. Σχοινή καί Σ. Σύφαντου ............................................. 6616, 6663
Σαδισμός, ΰπό τοΰ κ. Luitpol Geisberger, έκ τοϋ Γερμανικού Περιο
δικού «K rim inalistik» Φεβρουάριος 1958, κατά μετάφρασιν κ. Α λ ε
ξάνδρου Πίσπα, Άρχιφύλακος ........................................................................ 6718
’Ίχνη έργαλείων—Γενικαί παρατηρήσεις, ύπό κ. Δημ. Κατσιμαγκλή,
’Αστυνόμου Β' ............................................................................. 6761, 6807, 6862
Δικαστικαί πλάναι—Ή ύπόθεσις Σεζνέκ στή Γαλλία καί ΚάλπιΓκινάτζι στήν ’Ιταλία, ύπό κ.κ. Δημ. Σχοινή καί Άναστ. Σύφαντου,
δοκ. Ύ παστυνόμω ν................................................................................... 6855, 6907
Τό έγκλημα τής Κακαβιάς—Σεπτέμβριος 1923, ύπό τοϋ κ. Δημ. Κορέση
τ. Άστυνομικοΰ Διευθυντοϋ—Δικηγόρου................................6897, 6943, 6991
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Χανοΰσεν ό Α'—Χανοΰσεν ό Β'—Ταχράνμπεης—Τρεις μεγάλοι μάγοι
καί ϊσως τρεις μεγάλοι απατεώνες, ύπό κ. Ίωάννου Καλυβίτη τ.
’Αρχηγού ’Αστυνομίας............... ........................................................................ :
Θραϋσις υαλοπινάκων, ύπό κ. Δ. Κατσιμαγκλή, ’Αστυνόμου Β '__ 6995,
Ή Έγκληματολογική Α στυνομία εις τήν Χ ιλήν, ύπό Dr. Luis San
doval Sm art, Διευθυντοϋ των ’Εργαστηρίων ’Αστυνομίας παράτή Γε
νική Δ/νσει τής Δικαστικής ’Αστυνομίας του Σαντιάγου—Χ ιλής..........
Neu Scotland Y ard —Όργάνωσις καί μέθοδοι άναζητήσεως τοΰ
εγκλήματος, ύπό ■/. Ronlad Μ. Howe, Διευθυντοϋ τϊίς Ν. Scotland
Y a r d .............................................................................................................. 7127,
"Οπλα καί ένθύμια, ύπό κ. J. Ε. Houver, Διευθυντοϋ τοΰ Federal Bureau
of Investigation, 'Υπουργείου Δικαιοσύνης Η.Π.Α.................................
Ή ατομική ένέργεια εις τήν υπηρεσίαν διώξεως τώ ν έγκληματιών,
άναδημοσίευσις έκ τής έφημερίδος «Ε σ τία », τής 3 ’Οκτωβρίου 1958.
Τέσσαρες παιδοκτονίαι—Ειδεχθείς έγκληματίαι (παιδοκτόνοι) , έκ
τοΰ περιοδικού Krim inalistik τεϋχος ’Ιουνίου 1959 κατά μετάφρασιν
κ. ’Αλεξ. Πίσπα, Ά ρχιφύλακος............................. ............................ ............
Στυγερός δολοφόνος—Γερμανός άρχιτέκτων έδολοφόνησε τριάντα γ υ
ναίκες, άναδημοσίευσις έκ τής έφημερίδος « ’Απογευματινή» τής 14
Μαΐου 1959.............................................................................................................
Τά δακτυλικά αποτυπώματα—’Αδύνατος ή μεταβολή διά χειρουργι
κών επεμβάσεων καί άλλων τεχνικών μέσων, ύπό κ. Δημ. Κατσιμαγκλή, ’Αστυνόμου Β '............................................ 7274, 7349, 7375,
Κατεσκεύαζε σαπούνι άπό τά πτώματα τώ ν θυμάτων της, κατά μετάφρασιν έκ τής «Διεθνοΰς Έπιθεωρήσεως Έγκληματολογικής ’Α
στυνομίας», τεϋχος 37 .......................................................................................
Ε κταφή καί έξακρίβωσις ταυτότητος 183 πτωμάτων έκτελεσθέντων
ύπό τών Γερμανών, ύπό κ.κ. L. Nordoemme, βοηθοϋ Διευθυντοϋ
’Αστυνομίας Oslo καί F. Stroem, ’Οδοντιάτρου O slo .........................
Πώς άνεκαλύφθησαν καί συνελήφθησαν οί δράσται τής ληστείας
Περιστεριού ...................................................................................
’ Ιωάννης Σπεράτι—Ό μεγαλύτερος πλαστογράφος τής έποχήςμας,
έκ τοΰ περιοδικού «International Criminal Police Rewiew», κατά
μετάφρασιν τοΰ ’Αστυνόμου Β' κ. Δημ. Κατσιμαγκλή................. .
Σύστημα άναγνωρίσεως υπόπτων άτόμων, ......... ............................
Οί έγκληματίαι τής αϋριον, ύπό κ. X. Έβιρζεν, Ίατροδικαστοΰ Σμύρ
νης, κατά μετάφρασιν έκ τής «Διεθνοΰς Έπιθεωρήσεως Έγκληματολογικής ’Αστυνομίας», τ. 18ον .......................................................................
Ή μαφία ή ή αδελφότης στό έγκλημα, άπό τό βιβλίο τοΰ Frederic
Sondern, κατά μετάφρασιν έκ τοΰ Γαλλικού, ύπό κ. Δ. Μόρου, ’Α
στυνόμου Α' ...............................................................................................7619,
Βίντμαν —Ό δράκος τώ ν Παρισίων —Περίεργοι θεωρίαι Βιεννέζου
καθηγητοΰ—Έσκότωνε ύπό τό κράτος ύπνωτισμοϋ ; .............
Έ φ -Μ π ί-’Ά ϊ—Υπηρεσία δακτυλικών αποτυπωμάτων—152.000.000
δακτυλοσκοπημένα άτομα στήν ’Αμερική, ύπό κ. Rav Fargas,

6959
7043
7104

7311
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7199
7200
7204
7431
7291
7479
7489
7525
7596
7616
7661
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άναδημοσίευσις έκ της έφημερίδος «Έ θνος» της 7-8-1959 .............. 7642
Μία πρωτότυπος καί εύφυεστάτη απάτη —'Ο δήθεν καταθέτης πού
ήτο άπένταρος .............................................................................. 7675

III. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ—ΤΑΞΕΩΣ—ΤΡΟΧΑΙΑΣ
Δελτίον ταυτότητος—Μελέται καί προεργασίαι διά τήν εφαρμογήν
τοϋ δελτίου ταυτότητος νέου τύπου, ύπδ κ. Νικ. Άρχιμαδρίου,
Ά στυν. Δ/ντοΰ Α' ..............................................................................................
’Αστυνομικά! αναμνήσεις, ύπό κ. Ί . Καλυβίτη, τ. ’Αρχηγού ’Αστυνομίας.
Εικονογραφημένοι όδηγίαι τροχαίας πρός τούς πεζούς καί οδηγούς.
6949, 7124, 7382, 7478, 7491, 7548, 7570, 7589,
Δελτία ταυτότητος νέου τύπου—Ά πόφασις κ . 'Υφυπουργού ’Εσω
τερικών ύπ’ άρ. 4897 Φ 26)13)1)20-6-59 ...................................
Διεθνής Σταυροφορία Προλήψεως ’Ατυχημάτων, ύπό κ. Νικ. ’Αρχι
μανδρίτου, ’Αστυν. Διευθυντοΰ Α '................................ ....................................

6553
6749
7612
7264
7536

I V . ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Περί τρόπου χαρακτηρισμού των άξιω ματικώ ν, ύπό κ. Κωνστ. Τουζένη, Ά στυν. Διευθυντοΰ Β ' .......................................................... 7419. 7467, 7519
V . ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Ή νομική καί ή τεχνική έννοια τής χορηγουμένης ύπό τού Γραφείου
Σχεδίου Πόλεως άδειας οικοδομής, ύπό τοΰ καθηγητοϋ Αστυνο
μικών Σχολών καί Μηχανικού κ. Πέτρου Αργυρίου................................. 6609
V I . ΔΙΕΘΝΉΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
’Αστυνομία καί κακοποιοί. ’Από τό συνελθόν εν Λονδίνω Συνέδριον
τής «Ίντερπόλ» τον Σεπτέμβριον τού 1958, ύπό κ. Δημ. Κορέση, τ. Αστυνομικού Διευθυντοΰ—Δικηγόρου............................................ 7036
Διεθνής ’Αστυνομία (In terp o l). Πώς συνεστήθη—Πώς λειτουργεί—
Ποια τα επιτεύγματα αύτής, ύπό κ. Δημ. Κορέση, τ. Αστυνομικού
Διευθυντοΰ.................................................................................................. 7344, 7387
V II. ΞΕΝΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΙ
Πρακτικές Τεχνικές ’Αστυνομικές Σχολές, άπό τό Γαλλικό Περιοδικό
«Selection», Νοέμβριος 1958, κατά μετάφρασιν κ. Δημ. Μόρου Α σ τυ
νόμου Α '.......................................... ...,...................................................................
Τυχηρά παίγνια στήν ’Αμερική, ύπό κ. J. Gibsons Διευθυντοΰ Α σ τυ
νομίας Φιλαδέλφειας Αμερικής, κατά μετάφρασιν Αστυνόμου Α' κ.
Δημ. Μόρου.............................................................................................. 6820,
Ή ’Αστυνομία Πόλεων εις τάς διαφόρους χώρας, ύπό Τ. Kramer,
Άρχιφύλακος κατά μετάφρασιν κ. Χρ. Πατσούρη, Ύπαστυνόμου Α 'και
κ. Κανελλοπούλου, Ύπαστυνόμου Α', Στοκχόλμη. . . 6870. Κοπεγχά
γη. . .6965. Παρίσιοι. . .7057. Τ όκιο.. . 7206.’Ό σ λ ο .. . 7359. Ε λσίνκι
Ό στωϊκός τροχονόμος, έκ τοΰ περιοδικού «Time», κατά μετάφρασιν κ.
Ά λεξ. Πίσπα, Ά ρχιφύλακος............................................................................
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*Η ’Εγκληματολογική’Αστυνομία εις τήν Χ ιλήν, ύπο Dr. Luis San
doval Sm art, Δ/ντοΰ των ’Εργαστηρίων της Τεχνικής ’Αστυνομίας
παρά τή Γενική Δ/νσει τής Δικαστικής ’Αστυνομίας τοϋ Σαντιάγου—
Χ ιλής......................................................................................................................... 7104
New Scotland Y a rd —Όργάνωσις καί μέθοδοι άναζητήσεως τοϋ εγ
κλήματος, ύπο κ. Ronald Μ. Howe, Διευθυντοϋ τής Ν. Scotland
Υ ard .......................................................................................................................... 7127
R e x III, ό αστυνομικός κύω ν, έκ τοϋ περιοδικού «International Crimi
nal Police Review», τεύχος 108, κατά μετάφρασιν κ. Δημ. Καρσιμαγκλή, ’Αστυνόμου Β' . . ....................................................................................... 7485
’Αστυνομική περιπολία μέ κύνας εις τήν Βαλτιμόρην, έκ τοϋ περιο
δικού «The Police Chief» κατά μετάφρασιν κ. Δ. Λιόντου, Ύπαστυνόμου Α' ...................................................................................................................... 7644
’Αστυνομικοί σκύλοι—Ή εξαιρετική νοημοσύνη τ ο υ ς ....................... 7660
V III. ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Πώς ή προπαγάνδα επηρεάζει τήν σκέψιν, ύπο κ. Κ. Τουζένη, ’Αστυνο
μικού Διευθυντοϋ Β' .................................................... 6755, 6795, 6846, 6903
Περί τής εύγονικής καί τής κληρονομικότητος τω ν ψυχικώ ν νοσητω ν, ύπο κ. Κ. Κωνσταντινίδου, έκτάκτου καθηγητοΰ Ψυχιατρικής
καί Νευρολογίας τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών ................. ........... 7086, 7139
IX. ΔΙΚΑΙΟΝ
Σημασία καί σκοποί τής ποινής—Σχολαί τοϋ Ποινικού Δικαίου, ύπο
κ. Δημ. Ντζιώρα, Ύπαστυνόμου Α ' ................................................................
Παρατηρήσεις τινές επί τής έννοιας τών δρων Ποινικός Νόμος, Ποι
νικός Κώδιξ καί Ποινικόν Δίκαιον, ύπο κ. Δημ. Ντζιώρα, Ύ παστυνόμου Α ' ......................................................................... ; ...........
Οί άνήλικοι έγκληματίαι κατά τόν νέον Ποινικόν Κώδικα (άρθρα
121—133 Π .Κ.), ύπο κ. Δημ. Ντζιώρα, 'Υπαστυνόμου Α ' . . 6950,
Τό έγκλημα τής επαιτείας καί άλητείας, κατά τόν Ε λληνικόν Ποι
νικόν Κώδικα (άρθρα 407—410 Π .Κ.), ύπο κ. Δημ. Ντζιώρα,
'Υπαστυνόμου Α' ..................................................... ............................................
Οί ύπνοβάται είναι άθώοι δταν εγκληματούν; Ή δίκη μιας νεαράς
Ά γγλίδο ς—Τί παραδέχεται ή επιστήμη ...................................
Μεταβίβασις πράγματος παρά μή κυρίου—Ά σ τικ α ι καί ποινικαί συνέπειαι ταύτης, ύπο κ. Δημ. Ντζιώρα, Ύπαστυνόμου Α' .................
Προστασία κατά τών θορύβων, ύπο κ. Κων. Φουρκιώτη, Καθηγ/)τοΰ ’Α
στικού Δικαίου τής Ά νω τ. Σχολής Οίκονομ. κα.ί’Εμπορικών ’Επιστημών
'Απάτη είς 'Ιπποδρομίας—Ή συμφω νία καί προσπάθεια ιδιοκτήτου
καί αναβάτου, δπως 'ίππος τρέχων έν Ιπποδρομία μή άποδώση
τήν πραγματικήν του δύναμιν συνιστα άπάτην; ύπο κ. Δημ.
Ντζιώρα, Ύπαστυνόμου Α '...............................................................................
X . ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ—ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ
Ή τεχνητή γονιμοποίησις, ύπο κ. Γρηγ. Κάτσα, τ. καθηγητοΰ Ίατροδικα-
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Δηλητηριάσεις έκ φαρμακευτικών λαθών, ύπό κ. Γρ. Κάτσα, τ. καθηγητού ’Ιατροδικαστικής, άναδημοσίευσις έκ των ’Αρχείων της Φαρμα
κευτικής ..................................................................................................................
Θανατηφόρος τραυματισμός τοϋ ίππου τοϋ Νέστορος (’ Ιατροδικα
στική παρ’ 'Ομήρω), ύπό κ. Γρηγ. Κάτσα, τ. καθηγητοϋ Ίαδροδικαστικής ..............................................................................................................
Έ π’ι δύο θανατηφόρων δηλητηριάσεων διά βρωμιούχου μεθυλίου,
ύπό τοϋ κ. Γρηγορίου Κάτσα τ. καθηγητοϋ ’Ιατροδικαστικής καί τής
δ/δος Μαρίας Παπαβασιλείου’Επιμελητρίας τού Τοξικολογικοΰ ’Εργα
στηρίου ..............................................
Έρευνα έπί άλκοολικών εγκληματιών καί μεταχείρισις αύτώ ν,
ύπό κ. Μ. V. Helmont, έπιθεωρητοΰ των Φυλακών Βελγίου........ 7152,
Τά δακτυλικά αποτυπώματα—’Αδύνατος ή μεταβολή διά χειρουργι
κών επεμβάσεων καί άλλων τεχνικών μέσων, ύπό κ. Δ. Κατσιμαγκλή, ’Αστυνόμου Β '............................................. 7274, 7349, 7375,
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XI. ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΚΑΙ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
‘Η ’Αστυνομία έναντι τών ανηλίκων, ύπό κ. Ρ. Villetorte ’Αστυνόμου
τής ’Εθνικής ’Ασφαλείας τής Γαλλίας, κατά μετάφρασιν κ. Γ. Κανελλοπούλου, Ύπαστυνόμου Α '....................................................................... 7038, 7097
XII. ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ—ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Μπόρις Πάστερνακ—*0 μάρτυς τής ελευθερίας τοϋ πνεύματος,
ύπό κ. Δημητρίου Χανδρή, Δικηγόρου............................................................
Αί διατάξεις τοϋ νέου Νόμου εναντίον τοϋ Κ .Κ . A . έν ταϊς Η .Π.A .
Τό κομμουνιστικόν κόμμα τής Δ. Γερμανίας, έχει τεθή εκτός νόμου
Οί σκοποί καί ή δράσις τοϋ Ε.Α.Μ. καί Ε .Λ .Α .Σ ., άπό τό περιοδικόν
«L a Voix Internationale de la Resistance», Φεβρουάριος 1959, κατά
μετάφρασιν κ. Δημ. Ντζιώρα, Ύπαστυνόμου Α '.........................................
'Ο παράνομος μηχανισμός τοϋ Κ .Κ .Ε .—Σ ύλληψις στελεχών τοϋ
Κ .Κ .Ε ......................................................................................................................
’Άνθρωποι άπό τη Λαοδικεία, ύπό κ. Στρατή Μυριβήλη, ’Ακαδημαϊκού.
Νά τί είναι ό κομμουνισμός—Ή άρνησις τής λογικής, ύπό κ. Χέντερσον
Μέθοδοι ’Αστυνομικού Κράτους στή Σ. "Ενωση, μερίμνη τής «Διεθνούς
’Επιτροπής έναντίον τών ολοκληρωτικών καθεστώτων», ύπό την διεύθυνσιν τοϋ κ. Ντέιβιντ Ροΰσσετ, κατά μετάφρασιν εκ τοϋ ’Αγγλικού,
ύπό κ. X. Πατσούρη, Ύπαστυνόμου Α' ............................. 7331, 7383,
Άπαρίθμησις τών θυμ.άτων τών κομμουνιστώ ν ........................................
Τό παιδομάζω μα .........................................................................................................
'Ο γυρισμός τοϋ Γιάννη—Μιά ζωντανή ιστορία άπό τό συμμοριτοπό
λεμο , ύπό κ. Σπ. Πηλού, δοκίμου Ύ παστυνόμου.......................................
27 Αύγούστου 1949—Τό δχρονο 1945—1949 ................................................
Πρός Λαοδικεΐς Β' επιστολή, έκπομπή άπό τό Ραδιοφ. Σταθμό ’Αθη
νών κατά τη διάρκεια τοϋ συμμοριτοπολέμου, ύπό τοϋ ’Ακαδημαϊκού κ.
Στρατή Μυριβήλη..................................................................................................
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Σελίς
Ή κρ υπ το γρ α φ ία —Ή συνήθης σήμερον μέθοδος κ α ί ή συλλογή τοΰ
’Α μερικανού Έ δγαρδ Π όε, ύπό κ. Δημ. Κορέση,τ. Ά στυν. Δ/ντοΰ
’ Ε πιστολή προς Ε λλ η νό π ο υ λο πού τό πήραν κατά τό παιδομάζωμα
κ α ί ζή στή Ρ ω σ ία .............................................................. . ..........................
‘ Η άποκρυπτογράφησις—Σύστημα κ α ί μέθοδοι, ύπό κ. Δημ. Κορέση,
τ. Ά στυν. Διευθυντοΰ...........................................................................................
Α ί Η .Π .Α . χ α ιρ ετίζο υν τόν Ο υγγρικόν λαόν έπ ί τή τρίτη έπ ετείω τής
Ο υγγρικής Έ π α να σ τά σ εω ς............................................................................
'Ο κομμουνισμός κ α ί αί προσπάθειαί του διά τή ν κ α τά κτη σ ιν τ ω ν
ερ γα τώ ν ύπό κ. Άνδρέου Κωσταρα, ’Αστυνόμου Β ' .............................
Λ ίγο φ ώ ς π ίσ ω άπό τό π α ρ α π έ τ α σ μ α .............................................................
’ Α π ο κ ά λυ ψ ις τοΰ όργανω τοΰ τή ς δολοφονίας τοΰ Τ ρ ό τ σ κ υ ..............

7428
7545
7583
7599
7635
7669
7671

X III. ΕΘΝΙΚΟΚΟΙΝΩΝΙΚΑ—ΗΘΙΚΟΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Θ. Κ ολοκοτρώνης—’ Ε γκύκλιος περί άνεγέρσεω ς άνδριάντος τοΰ Θ.
Κ ο λο κ ο τρ ώ νη ....................................................................................................... 6650
Οί τρ εις 'Ιερ ά ρ χ ες, ύπό κ. Σωκρ. Άλεξοπούλου, δοκ. 'Υπαστυνόμου__ 6679
'Η δύναμ ις τή ς π ίσ τε ω ς—'Ο Ά γ ιο ς Σ πυρίδω ν κ α ί τό θαύμα το υ —
’ Α ναμνήσεις άπό τή ν Κ έρκυραν, ύπό κ. Φ. Μπουγα, Άοχιφύλακος 6681
'Η χ α ρ το π α ιξία , ύπό κ. Νικ. Κίννα, τ. ’Αρχηγού ’Αστυνομίας..................... 6697
Οί διδάσκαλοι κ α ί ή κατά τοΰ άλκοολισμοϋ προπαγάνδα, ύπό κ.
Γρηγ. Κάτσα τ. Καθηγητοϋ ’Ιατροδικαστικής................................................ 6751
Τό πρόβλημα π ό νο υ, ύπό κ. Δημ. Μαγκριώτη, Δρος τού Δικαίου καί Συμ
βούλου τού ’Ελεγκτικού Συνεδρίου ......................................... 6803, 6843, 6891
Μία κ ο ινω νικ ή μ αστιξ—5.000.000 ’Α μερικανοί σκλάβοι τοΰ ά λκοό λ,
άναδημοσίευσις έκ τής έφημερίδος « ’Απογευματινή» τής 30-10-58__ 6871
Π ορνογραφία στήν ’Α μερική, ύπό κ. Holman Harvey, κατά μετάφρασιν
έκ τού περιοδικού «R ead er’s Digest», ύπό κ. Δημ. Μόρου, ’Αστυνό
μου Α '.......................................................................................................... 6919, 6946,
Ή ’Εθνική Ε σ τ ία τοΰ Β ασιλικού 'Ιδρύματος—Μία ’ Εθνική κ ιβ ω τ ό ς,
ύπό κ. II. Παπαρρηγοπούλου, ’Αστυνόμου Β' ............................................ 6922
Τ εχνική γονιμοποίηση κ α ί τεκνοποίηση—150.000 π αιδιά τής τεχ νικ ή ς
ά να π α ρ α γω γή ς, ύπό κ. ,Τ. Lnbin, κατά μετάφρασιν έκ τού περιοδικού
«Constellation» ύπό κ. Δημ. Μόρου, ’Αστυνόμου Α '................................. 7051
Ή έπιστήμη περί ήθικής—Τί π ρ έπ ει νά γ νω ρ ίζο υ ν οί ν έ ο ι, διάλεξις
όργανωθεΐσα χάριν των φοιτητών παρά τοΰ « ’Ακαδημαϊκού καί Κοι
νωνικού Συνδέσμου, ύπό άειμνήστου ’Ιατρού, ’Αλεξάνδρου Γεωργιάδη.. 7235
Μητέρα τοΰ Θεοΰ, ύπό κ. Χαρ. Σταμάτη, δοκ. 'Υπαστυνόμου..................... 7300
'Ο Ε λλ η νο χ ρ ισ τια νικ ό ς π ο λ ιτισ μ ό ς ................................................................... 7330
Κ ατασκηνώ σεις ’Α ρχηγείου ’ Α στυνομίας Π όλεων στον Ά γ ιο Ά ν δρέα, ύπό κ. Ίο^άννου Ράϊκου, 'Υπαστυνόμου Α' .................................... 7397
Β ιβ λία κ α ί καρδιά, άναδημοσίευσις έκ τής Έφημερίδος «'Έθνος» τής 27
Σεπτεμβρίου 1959 ................................................................................................ 7537
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Σελίς
Προσανατολισμός είς τήν ζω ήν, ύπό κ. Δημ. Μαγκριώτη, Συμβούλου τοϋ
’Ελεγκτικού Συνεδρίου καί Διδάκτορος τοϋ Δικαίου ................. 7564, 7613

X IV . ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ—ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ
Ή Ε λληνική ’Επιτροπή ’Ατομικής Ένεργείας, ύπό κ. Γ. Κανελλοπούλου, Ύπαστυνόμου Α' ........................... ........................................................
Τό πρόβλημα τής σταθμεύσεως των αυτοκινήτων καί τά άντιατομ.ικά
καταφ ύγια, ύπό κ. Γ. Κανελλοπούλου, Ύπαστυνόμου Α '.....................
'Υγειονομικά προβλήματα εκ τω ν ατομικών εκρήξεων—Μέτρα άμύνης
καί άντιμετωπίσεως τούτω ν, ύπό κ. Κων. Τεοπούλου, Υγειονομι
κού ’Αστυνόμου Α' ...............................................................................................
'Η ατομική ενέργεια εις τήν υπηρεσίαν διώξεως τω ν εγκληματιών,
άναδημοσίευσις έκ τής έφημερίδος «Ε σ τία» τής 3 ’Οκτωβρίου 1958 . . . .

6867
6961
7091
7199

XV . ΓΕΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ—ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
'Η τεχνική γονιμοποίησις, ύπό κ. Γρηγ. Κάτσα, τ. καθηγητοΰ ’Ιατροδι
καστικής ................................................................................. '..................... .........
Φιλοσοφώντας στή ζω ή, ύπό τοϋ ’Άγγλου φιλοσόφου R. Kiplig, κατά μετάφρασιν κ. Γεωργ. Γαλαίου, δοκ. άστυφύλακος............................. ...........
Σωκράτης—'Ο γενάρχης τώ ν ’Αθηναίων φιλοσόφω ν, ύπό κ. Ά . Ά ποστ.,
άναδημοσίευσις άπό τό περιοδικόν «Π ειραϊκή- ΙΊατράϊκή» Ό κτ. 1958
'Η τεχνητή αναπνοή καί ή εφαρμογή της έπί ήλεκτροπληξιών καί
ασφυκτικώ ν καταστάσεων, ύπό κ. Άναργ. Άνδρεοπούλου τ. 'Υγειονομικού
’Αστυνόμου Α' .......................................................................................................
Πλάτων—'Ο κορυφαίος τής ίδεαλιστικήςφιλοσοφίας, ύπό κ. Α. Ά ποστ.,
άναδημοσίευσις άπό τό περιοδικόν «Π ειραϊκή—Πατραΐκή» .............
Οί διδάσκαλοι καί ή κατά τοϋ αλκοολισμού προπαγάνδα, ύπό κ. Γρηγ.
Κάτσα, τ. καθηγητοΰ ’Ιατροδικαστικής............................................................
Μία κοινωνική μάστιγξ—5.000.000 ’Αμερικανοί σκλάβοι τοϋ αλκοόλ,
άναδημοσίευσις έκ τής έφηαερίδος « ’Απογευματινή» τής 30-10-58........
’Αριστοτέλης—'Ο πιο καθολικός νοϋς τοϋ ανθρωπίνου πνεύματος,
ύπό κ. Α. Ά ποστ., άναδημοσίευσις έκ τοϋ περιοδικού «Πειραϊκή- Πατραική», Αύγουστος 1958 ...................................................................................
Δημόκριτος—'Ο θεμελιωτής τής θεωρίας τοϋ ατόμου, ύπό τοϋ αύτοϋ
ώς άνω, τεύχος Απριλίου 1958..........................................................................
’Επίκουρος—'Ο άρχιτέκτων ενός αρτίου νοήματος ζωής, ύπό τοϋ αύτοϋ
ώς άνω, τ. 42..........................................................................................................
'Ηράκλειτος—'Ο πατήρ τής διαλεκτικής, ύπό του αύτοϋ ώς άνω, τεύχος
43, ’Οκτώβριος 1958 ..............................................
'Ο αλκοολισμός καί αί όλέθριαι έπί τής κοινωνίας συνέπειαί του, ύπό
κ. Άνδρ. Οίκονομίδη, Ύγιεινολόγου Ίατροΰ, Έπιμελητοΰ Κοινωνικής
Υ γιεινής τής Υγειονομικής Σχολής Α θηνώ ν...............................................
'Ο υπνωτισμός πάλιν είς τό προσκήνιον—’Επιτεύγματα τής συγχρόνου
ιατρικής χάρις είς τήν εφαρμογήν τής πνευματικής ναρκώσεως,
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ΣελΙς
υπό κ. Ernkio Servadio, αναδημοσίευσές έκ της έφημερίδος « ’Ελευθερία»
της 9-8-59 .............................................................................................................. 7538
X V I . ΔΙΑΦΟΡΑ
9ος γενικό ς ισολογισμός Ε π ικ ο υρ ικ ο ύ Ταμείου ’Α στυνομίας Π όλεων
*0 νέος ’Αρχηγός τοϋ Π υροσβεστικού Σ ώ μ ατος........................................
’ Υ ψ η λ ο ί ξένοι ( κ . Π ώλ Μ πίσιγκερ ’Αρχηγός ’ Α στυνομίας 'Α γ . Φρα
γκ ίσ κ ο υ) ...............................................................................................
Ά σ τ υ φ ύ λ α ξ δ ια σ ώ ζει λουόμενον άπό π ν ιγ μ ό ν , ΰπό κ. Σ. Πηλοϋ, δοκ.
'Υπαστυνόμου.........................................................................................................
Φ εστιβάλ ’ Επίδαυρου — ’Α θ η νώ ν. Σ τοχασμοί—Κ ρίσεις —Συμπερά
σ μ α τα , ύπό κ. Χαραλ.-Σταμάτη, δοκ. Ύ παστυνόμου__ 7255, 7304,
Έ π ισ το λ α ί σ υνερ γα τώ ν (κ. Δημ. Κορέση) ....................................................
Κ ατασκηνώ σεις ’ Α ρχηγείου ’Α στυνομίας Π όλεων στον 'Α γιο Ά νδ ρ έα ,
ύπό κ. Ίωάννου Ράϊκου, 'Υπαστυνόμου Α '....................................

6834
6866
6981
7157
7353
7311
7397

X V I I . ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ—ΙΣΤΟΡΙΑ-ΕΚΔΡΟΜΑΙ
Π ρωτοχρονιά στην Παληά ’ Α θήνα, ύπό κ. Δημ. Σκουζέ, Προέδρου τού
Συλλόγου ’Α θηναίω ν............................................................................................ 6573
'Ιστορικοί περίπατοι στούς δρόμους τ ώ ν ’Α θηνώ ν κ α ί τοϋ Π ειρ αιώ ς.
Τ ο πω νυμ ικά τ ώ ν οδών ’ Α θηνώ ν κ α τ’ άρ φ α β η τικ ή ν σειρ ά ν, ύπό
κ. Ίωάννου Ράϊκου, 'Υπαστυνόμου Α '......... 6581; 6637, 6684, 6737, 6782,
6829, 6877, 6925, 6971, 7024, 7068, 7114, 7219, 7260, 7317. 7365, 7411,
7456, 7501, 7549, 7600, 7651, 7682
Ή παληά γειτο νιά τής Ν εάπολης, ύπό κ. Δημ. Σκουζέ, Προέδρου τοϋ
Συλλόγου ’Α θηναίων............................................................................................. 6811
Ή πανέμορφη Ν εάπολη, ύπό κ. Π. ΙΙαπαρρηγοπούλου, ’Αστυνόμου Β '.. 6881
’ Ο λ υμ π ία ............................................................................................................................ 7019
Μιά επιτυχη μ ένη εκδρομή τοϋ Ε' ’ Α στυνομικού Τμήματος ’Α θ η νώ ν,
ύπό κ. Λ. Στρατίκη, άστυφύλακος .................................................................. 7111
Περί τ ώ ν α σ κ λ η π ιείω ν κ α ί δή τού τής ’ Ε πίδαυρου, ύπό κ. Γρηγ. Κάτσα, τ. καθηγητοΰ της Ιατροδικαστικής ........................................................ 7143
Π ροσκύνημα στην ’Α στυνομική Σχολή Κ έρκυρας, ύπό κ. Π. Παπαρρηγοπούλου ’Αστυνόμου Β' ............................................................................... 7217
Μέ τό ΚΖ' ’ Α στυνομικό Τ μήμα, στούς Δ ε λ φ ο ύ ς , ύπό κ. Δημ. Σχοινή,
'Υπαστυνόμου Β '.....................................
7313
X V III . ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Π ρωτοχρονιά στήν Παληά ’Α θήνα, ύπό κ. Δημ. Σκουζέ, Προέδρου τοϋ
Συλλόγου ’Αθηναίων...............................................................................................
*Η παληά γ ειτο νιά τής Ν εάπολης, ύπό τοϋ ώς άνω .............. .......................
"Υμνος στήν ά ν ο ιξ ι, ύπό τής δ/δος Ελένης Μανούσου, λογοτέχνιδος..........
'Η πανέμ ορφη Ν εάπολη, ύπό κ. Π. Παπαρρηγοπούλου, ’Αστυνόμου Β'
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Ε κ α τό χρόνια άπό τή γ έννη σ ι τοΰ Π αλαμ ά, υπό κ. Ίωάν. Ράϊκου
Υπαστυνόμου Α '....................................................................................................
Μ ητέρα, ύπό κ. Ίωάν. Ράϊκου, 'Υπαστυνόμου Α '...................................................
Ό λ υ α π ία ..........................................................................................................................
‘ Ο Π αλαμας σαν άνθρ ω π ος, ύπό κ. Σ. Χανδρή, Δικηγόρου.............................
'Η δ α σ κα λίτσ α , ύπό άειμνήστου Νίνας Γεωργίου, Λογοτέχνιδος
Ή σω στή πορ εία, ύπό κ. Ά ν. Σύφαντου, 'Υπαστυνόμου Β' .........................
Γεώργιος Δροσίνης—"Ενας Ε λλ η νο λ ά τρ η ς, ποιητής κ α ί π εζο γρ ά φ ο ς,
ύπό κ. X. Σταμάτη, δοκ. 'Υπαστυνόμου........................................................
...Σ τ ή ν υπηρεσία τή ς Ε ιρ ή ν η ς ..., ύπό κ. Σπ. Πηλού, δοκ. 'Υπαστυνόμου
'Ο κ λ έ φ τ η ς τοΰ β ιο λ ιο ύ , ύπό I. Auslander καί A. W urbemam, κατά
μετάφρασιν άστυφύλακος κ. Θ. Ραυτοπούλου............................................

Σελίς
7698
6911
7017
7019
7048
7060’
7109
7445
7541
7672

’Αστυνομική Λογοτεχνία
« Μ ά ν ν α ...» , ύπό κ. Σπ. Πηλοϋ, δοκίμου'Υπαστυνόμου.................................
Οί τρ εις 'Ιερ ά ρ χες, ύπό κ. Σω.κρ, Άλεξοπούλου, δοκ. 'Υπαστυνόμου ..........
Έ ν άναμονή τή ς ορκω μοσίας, ύπό κ. Ά θ . Άντιόχου, δοκ. Άρχιφύλακος.
Σ κ έψ εις άπό τή ζω ή στήν ’ Α στυνομική Σχολή , ύπό κ. Δημ. Κοντογιάννη,
δοκ. άστυφύλακος..............................
Τής Πάτρας ή θύμ ηση, ύπό κ. Σ. ’Αλεξοπούλου, δοκ. 'Υπαστυνόμου . . . . . .
Σ κ έψ εις γ ύρ ω στα καθήκοντα τοΰ ά σ τυ φ ύ λ α κ ο ς , ύπό κ. Λ. Στρατίκη
Μ ετά τή ν ορκωμοσίαν μ α ς, ύπό κ. Άθαν. Άντιόχου, άστυφύλακος..........
’ Ιδανικά κ α ί παραδόσεις, ύπό κ. Ω .........................................................................
«"Ωρα μ ελ έτη ς . . . » , ύπό κ. Α. Καψοκαβάδη, δοκ. Άρχιφύλακος .................
Τό σ π ίτ ι τοΰ εγκ λή μ α το ς, ύπό Τριστάν Μπερνάρ, έλεύθερη διασκ. Δ.Κ.Μ.
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λή . ..» ,ύ π ό κ. Σπ. Πηλοϋ, δοκ. 'Υπαστυνόμου......................................... 7497
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6735, 6785, 6832, 6883, 6931, 6975, 7026, 7065, 7117, 7171, 7221' 7262,
7458, 7503, 7551, 7603, 7649, 7686·

Εύρετήριον Ζ' Τόμου 1959

7699

Σελίς

Ποίησις
Χ ρόνια περασ μ ένα , ύπό κ. Σ. Χανδρή, Δικηγόρου............. ..............................
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Τό κόψ ιμ ο τή ς β α σ ιλό π ιττα ς στή Σ χολή, ύπό κ. Σπ. Πηλού, δοκ. Ύ παστυνόμου .................................................................................................................. 6629“
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Β.

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΝ
A

’Αγαμέμνων : (Θέατρον) σ. 7255.
"Αγιος Άνδρέας : Κατασκηνώσεις ’Αρχηγείου Ά στυν. Πόλεων στον Ά γ . Ά νδρέα σ. 7397.
’Αεράμυνα : Βλ. λ. Πολιτική άμυνα.
Ά θήναι : Πρωτοχρονιά στην Παληά ’Αθήνα: (Λογοτεχνία) σ. 6573, 'Ιστορικοί
περίπατοι στους δρόμους των ’Αθηνών σ. 6581, 6637, 6684, 6737, 7882,
6829, 6877, 6925, 6971, 7024, 7068, 7114, 7219, 7260, 7317, 7365, 7411.
7456, 7501, 7549, 7600, 7651, 7682.
’Αθλητισμός: Εις την ’Αστυνομίαν σ. 6596, 3η έξωφ. τ. 142, 6981, 7029, 7125.
Άλ-Κ απόνε : ’Εγκλήματα τούτου σ. 7619.
’Αλητεία : (Δίκαιον) Τό ενκλημα τής άλητείας καί επαιτείας άρθρ. 407—410
Π. Κ. σ. 7248.
’Αλκοόλ : 'Η κοινωνική μάστιξ—5.000.000 ’Αμερικανοί σκλάβοι του άλκοόλ σ.
6871. "Ερευνα επί των αλκοολικών εγκληματιών καί μεταχείρισις αυτών σ.
7152, 7208.
’Αλκοολισμός: Οί διδάσκαλοι καί ή κατά του άλκοολισμοϋ προπαγάνδα σ. 6751.
Στήν ’Αμερική σ. 6871. ’Έρευνα έπί άλκοολικών έγκληματιών καί μεταχείρισις αυτών σ. 7152, 7208. 'Ο άλκοολισμός καί αί όλέθριαι έπί της κοινωνίας
συνέπειαί του σ. 7492.
Ά μαχος : (Πληθυσμός) Βλ. λ. Πολιτική άμυνα.
’Αμερική : Τυχηρά παίγνια στήν ’Αμερική σ. 6849. 'Ο άλκοολισμός στήν ’Αμε
ρική σ. 6871. Πορνογραφία στήν ’Αμερική σ. 6919, 6946.
Ά μ οιβαί : ’Αστυνομικών βλ. Γεν. εύρετήριον κεφ. ειδήσεις καί Πληροφορία'..
’Αναμνήσεις : (’Αστυνομικά!). σ. 6749.
’Αναπνοή : (Τεχνητή). ’Εφαρμογή της έπί ηλεκτροπληξιών καί άσφυκτικών κα
ταστάσεων σ. 6705.
’Ανατομία : Βλ. λ. ’Ιατροδικαστική.
’Ανήλικοι: Οΐ άνήλικοι έγκληματίαι κατά τον νέον Π.Κ. (Δίκαιον) σ. 6950. Ειδική
μεταχείρισις άνηλίκων (’Εγκύκλιος 'Υφυπουργείου ’Εσωτερικών) σ. 6977.
'Η ’Αστυνομία έναντι τών άνηλίκων σ. 7038, 7097. Οΐ ανήλικοι έγκληματίαι
κατά τόν νέον Π.Κ. άρθρα 121—133 Π.Κ. σ. 7100.
Ά νίχ νευσις : Βλ. λ. ’Αστυνομία (’Επιστημονική).
’Αντιγόνη : (Θέατρον). σ. 7305.
Άντικομμουνισμός : 'Η ’Αστυνομία κατά τών κομμουνιστών [βλ. λ. ’Αστυνομία
('Ιστορικά)]. Μπόρις Πάστερνακ σ. 6745. Αΐ διατάξεις τοΰ νέου νόμου έναντίον τοΰ Κ.Κ.Α. έν ταΐς Η.Π.Α. σ. 6895. Τό κομμουνιστικόν κόμμα τής Δυ
τικής Γερμανίας έχει τεθή έκτος νόμου σ. 6941. Άνθρωποι άπό τή Λαοδικεία
σ. 7321. Νά τί είναι κομμουνισμός—'Η άρνησις τής λογικής σ. 7325. Μέ
θοδοι ’Αστυνομικού Κράτους στή Σοβιετική "Ενωση σ. 7331, 7383, 7433.
Προς Λαοδικετς Β' έπιστολή (Ραδιοφωνική ’Εκπομπή) σ. 7372. ’Επιστολή
προς Ελληνόπουλο πού τό πήραν κατά τό παιδομάζωμα καί ζή στή Ρωσία
σ. 7545. Αί Η.Π.Α. χαιρετίζουν τόν Ουγγρικόν λαόν έπί τή τρίτη έπετείω
τής Ουγγρικής έπαναστάσεως σ. 7599. Δεκέμβρης 1944—Άνατριχιαστικός
άπολογισμος αίματος σ. 7607.

7704

Εΰρετήριον Ζ' Τόμου 1959

’Αξιωματικός : Περί τρόπου χαρακτηρισμοί) των αξιωματικών σ. 7419, 7467, 7519.
’Απάτη : (Δίκαιον) ’Απάτη εις ιπποδρομίας σ. 7585.
’Αποκρυπτογραφήσεις : Σύστημα καί μέθοδοι άποκρυπτογραφήσεως σ. 7583.
’Αποτυπώματα: (Δακτυλικά). ’Αδύνατος ή μεταβολή των διά χειρουργικών έπεμβάσεων καί άλλων τεχνικών μέσων σ. 7274, 7349, 7375, 7431. Ή 'Υπηρεσία
δακτυλικών άποτυπωμάτων τοϋ Έ φ-Μ πί-’Ά ϊ σ. 7642.
’Αριστοτέλης : ('Ιστορία). 'Ο πιο καθολικός νους τοϋ άνθοωπίνου πνεύματος σ. 6955.
’Ασκληπιεία : Περί τών ’Ασκληπιείων καί δή τών της Έπιδαύρου σ. 7143.
’Αστυνομία : Μία ιστορική επέτειος (προ τριακονταετίας) σ. 6695. Άστυνομικαί
άναμνήσεις σ. 6749. Ή ’Αστυνομία έναντι τών άνηλίκων σ. 7038, 7097. Μια
περίπτωσις κλοπής (Κοινωνικά θέματα) σ. 7537. 'Η ’Αστυνομία Πατρών τό
έτος 1923 σ. 7610.
’Αστυνομία : ('Ιστορικά). Ή ’Αστυνομία Πόλεων άπό της ίδρύσεώς της μέχρι
σήμερον. 1Ζ '.' Η ’Αστυνομία Πόλεων κατά την περίοδο τοϋ κομμουνιστοσυμμοριτισμοΰ : Άνακάλυψις καί σύλληψις ομάδων στενής αυτοάμυνας τοϋ Κ.Κ.Ε.
Συνοικίας Κολωνοΰ, Βύρωνος, Καισαριανής καί Κυψέλης σ. 6559. Έξάρθρωσις τών ομάδων «αυτοάμυνας» τής Κ.Ο.Α. καί Κ.Ο.Π. μέ άθρόες συλλήψεις,
καί σύλληψις τών δραστών τής δολοφονίας τοϋ 'Υπουργοϋ Δικαιοσύνης, άειμνήστου Χρήστου Λαδά σ. 6560. Άνακάλυψις τών μελών τοϋ παρανόμου μη
χανισμού τής Κ.Ο. ’Αθήνας γιά τήν κατασκευή κρυπτών σ. 6647. Μιά ιστο
ρική έπέτειος (προ τριακονταετίας) σ. 6695. Σύλληψις τοϋ Δ. Παπαρρήγα
καί άλλων στελεχών τής Κομμουνιστικής Όργανώσεως ’Αθηνών σ. 6743.
’Επιτυχίες τής Γενικής ’Ασφαλείας γιά τήν έξάρθρωσι τής Κομμουνιστικής
Όργανώσεως Πειραιώς καί τής Όργανώσεως Ο.Ε.Ν.Ο. σ. 6743. 'Η Γενική
’Ασφάλεια Πειραιώς αποκαλύπτει οργανώσεις τοϋ παρανόμου μηχανισμού
τής Κ.Ο. Πειραιώς καί συλλαμβάνει στελέχη αύτής σ. 6791. ’Επανέρχεται
τό σύνθημα «άνεξάρτητη Μακεδονία» κατά τή σύνοδο τής 5ης Όλομελείας
τής Κ. Ε. τοϋ Κ.Κ.Ε. σ. 6887. ’Επιτυχίες τής Γενικής ’Ασφαλείας Πειραιώς
κατά τό έτος 1949 σ. 6888. Συνέχεια έπιτυχιών τής Γενικής ’Ασφαλείας Πει
ραιώς κατά τό έτος 1949 σ. 6935. Συνολική δράσις τής Γενικής ’Ασφαλείας
Πειραιώς έναντίον τών κομμουνιστών άπό τών άρχών τοϋ έτους 1946 μέχρι
τέλους τοϋ 1949 σ. 6983. ’Επιτυχίες τής 'Υποδ/νσεως Γενικής ’Ασφαλείας
’Αθηνών κατά τό έτος 1949 σ. 6984. Άνακάλυψις άπό τή Γενική ’Ασφάλεια
’Αθηνών τής «Στενής αυτοάμυνας ’Αθήνας» καί σύλληψις τών μελών της .’Εγκλη
ματική δράσις αύτής σ. 7032.
ΙΗ'. 'Υπόθεσις Μανώλη Γλέζου : 'Ολόκληρο τό κείμενο τοϋ παραπεμπτικού
Βουλεύματος τοϋ έν Άθήναις Διαρκούς Στρατοδικείου διά τόν Γλέζον καί τούς
συνεργάτας του σ. 7175, 7223. Τό κείμενο τής άποφάσεως τού Διαρκούς
Στρατοδικείου διά τόν Γλέζον καί τούς συνεργάτας του σ. 7271.
ΙΘ'. Δράσις τών ’Αστυνομικών Διευθύνσεων Πατρών καί Κερκύρας μέχρι λήξεως
τού κομμουνιστσσυμμοριτισμοΰ : Δράσις ’Αστυνομίας Πόλεων Πατρών
κατά τήν πολεμική περίοδο άπό 28ης ’Οκτωβρίου 1940 μέχρι τέλη Μαΐου
1941 σ. 7367. Περίοδος κατοχής άπό 1ης ’Ιουνίου 1941 μέχρι 7ης Σε
πτεμβρίου 1943 σ. 7369. Δράσις τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Πατρών
άπό 7ης Σεπτεμβρίου 1943 μέχρι 13ης ’Οκτωβρίου 1944. ’Εξαιρετικές
πράξεις άξιωματικών καί άλλων άστυνομικών τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Πατρών σ. 7415. Δράσις τής Αστυνομίας Πατρών άπό 13 ’Οκτω
βρίου 1944 μέχρι τέλους Δεκεμβρίου 1945 σ. 7463. Δράσις τής ’Αστυ
νομίας Πατρών κατά τήν περίοδο τοϋ συμμοριτοπολέμου, ήτοι άπό 1ης
’Ιανουάριου 1946 μέχρι τέλους Δεκεμβρίου 1949. σ. 7559. Δράσις Διευθύνσεως Κερκύρας άπό 20-10-40 μέχρι τέλους Μαίου 1941 καί άπό 1ης Ίου-
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νίου 1941 μέχρι 12-10-1944 σ. 7655. Έ ν όνόματι των νεκρών μας - Δεκέμ
βριος 1944. Άνατριχιαστικός άπολογισμός αίματος σ. 7607. 'Η άνάμνησις
των νεκπών μας σ. 7658.
Α στυνομία : (Ξένη). Πρακτικές Τεχνικές ’Αστυνομικές Σχολές σ. 6701. 'Η
’Αστυνομία Πόλεων εις τάς διαφόρους χώρας. Στοκχόλμη σ. 6870. Κοπεγ
χάγη σ. 6965. Παρίσιοι σ. 7057. Τόκιο σ. 7206.Όσλο σ. 7359. Ε λσίνκι σ. 7592.
Ό στωϊκός τροχονόμος: σ. 6993. Rex III, ό άστυνομικός κύων σ. 7485. Έ φ ΜπΙ-'Άΐ.—' II υπηρεσία δακτυλικών άποτυπωμάτων τούτου σ. 7642.’Αστυνο
μική περιπολία μέ κύνας εις την Βαλτιμόρην σ. 7644.
’Αστυνομία: (Διεθνής). ’Αστυνομία καί κακοποιοί. ’Από τό συνελθόν έν Αονδινω
συνέδριον τής «Ίντερπόλ» τον Σεπτέμβριον του 1958 σ. 7036. Ίντερπόλ—Πώς
συνεστήθη—Πώς λειτουργεί—Ποια τά επιτεύγματα της σ. 7344, 7387.
’Αστυνομία : (Έγκληματολογική). Εις την Χιλήν σ. 7104.
’Αστυνομία : (’Επιστημονική). Διεθνείς διαρρήκται χρηματοκιβωτίων σ. 6616,
6663. ’Ίχνη έργαλείων σ. 6761, 6807, 6862. Θραϋσις υαλοπινάκων σ. 6995,
7043.
’Αστυνομικός: Μνημεΐον ήρώων αστυνομικών ειςΣουληνάριΚαλαβρύτων σ. 7393.
’Α σφυξία : ’Εφαρμογή τεχνητής άναπνοής σ. 6705.
’Ατομική ένέργεια : 'Π Ελληνική ’Επιτροπή ’Ατομικής ’Ενέργειας σ. 6867. 'Υ 
γειονομικά προβλήματα έκ τών άτομικών έκρήξεων σ. 7091. 'Η άτομική ενέρ
γεια εις τήν υπηρεσίαν διώξεως τών έγκληματιών σ. 7199.
’Ατύχημα : Διεθνής σταυροφορία προλήψεως άτυχημάτων σ. 7536.

Β
(’Αμερική). ’Αστυνομική περιπολία μέ κύνας εΐε τήν Βαλτιμόρην

Βαλτιμόρη :
σ. 7644.
Βάτραχοι : (Θέατρον). σ. 7353.
Βιντμάν : 'Ο δράκος τών Παρισίων σ. 7640.
Β ιολί : Ό κλέφτης του βιολιού σ. 7676.
Γ
Γιάννης : Ό γυρισμός τοϋ Γιάννη (Λογοτεχνία), σ. 7361.
Γονιμοποίησις : (Τεχνητή), σ. 6567, 7051.
Γραμματόσημα : Ύπόθεσις πλαστογραφίας τούτων σ. 7525.
Γρίβας : (Διγενής). Χαιρετισμός τούτου προς τούς άνδρας τής ’Αστυνομίας σ. 6875.

Δ
Δακτυλοσκόπησις : Τά δακτυλικά άποτυπώματα—’Αδύνατος ή μεταβολή διά χει
ρουργικών επεμβάσεων καί άλλων τεχνικών μέσων σ. 7274, 7349, 7375, 7431.
Δεκέμβρης (1944) : ’ Εν όνόματι τών νεκρών μας.—Άνατριχιαστικός άπολογισμός
αίματος σ. 7607.
Δελτίον ταυτότητος : (Πολιτών) νέου τύπου σ. 6553.
Δηλητηρίασις : ’Εκ φαρμακευτικών λαθών σ. 6651. Θανατηφόροι δηλητηριάσεις διά
βρωμιούχου μεθυλίου σ. 6986.
Δημόκριτος : Ό θεμελιωτής τής θεωρίας τοϋ άτόμου σ. 7003.
Δημόσιαι 'Υπηρεσίαι : Μέτρα προς βελτίωσιν τής λειτουργίας των σ. 7555.
Διάρρηξις : (Έπιστημ. Ά στυν.) Διάρρηξις χρηματοκιβωτίου τοϋ Β' Ταμείου
’Ενσήμων ’Αθηνών καί άπόπειρα διαρρήξεως χρηματοκιβωτίου στήν Πάτρα
σ. 6616, 6663.
Δίκαιον : (Ποινικόν). Σημασία καί σκοποί τής ποινής. Σχολαί Π.Δ. σ.6656. Παρα
τηρήσεις τινες έπί τής έννοιας τών όρων Ποινικός Νόμος, Ποινικός Κώδιξ
καί Ποινικόν Δίκαιον σ. 6860. Οί ανήλικοι έγκληματίαι κατά τον νέον Π. Κ.
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σ. 6950. ’Άρθρα 121—133 σ. 7100. Τό έγκλημα της επαιτείας καί αλητείας:
άρθρ. 407—410 ΓΤ. Κ. σ. 7248. Μεταβίβασις κινητού πράγματος παρά μή
κυρίου. Ά στικαί καί νομικαί συνέπειαι ταύτης σ. 7472. Προστασία κατά των
θορύβων σ. 7571. ’Απάτη εις ιπποδρομίας σ. 7585.
Δολοφόνος : Γερμανός άρχιτέκτων Ιδολοφόνησε τριάντα γυναίκες σ. 7204.
Δροσίνης Γεώργιος: (Λογοτεχνία). "Ενας Ελληνολάτρης ποιητής καί πεζογράφος σ. 7445.
Δωρεά ί : Εύγενεϊς σ. 6598.

Ε
Ε .Α .Μ. : Οί σκοποί καί ή δράσις του σ. 7079.
Ε .Λ .Α .Σ. : Οί σκοποί καί ή δράσις του σ. 7079.
Έγκλημα : (’Εγκληματολογία). Όργάνωσις καί μέθοδοι άναζητήσεως του εγκλή
ματος ύπό τής Σκώτλαντ- Γυάρδ σ. 7127. Ή μαφία ή ή άδελφότης στα
έγκλημα σ. 7619, 7667.
Έγκλημα : (’Επιστημ. ’Αστυνομία). Ή ληστεία της Πέτρας ύπό τών Ρετζαίων
άνακάλυψις καί σύλληψις δραστών σ. 6611, 6673, 6709, 6767, 6814. Όργάνωσις καί μέθοδοι άναζητήσεως του έγκλήματος ύπό της Σκώτλαντ - Γυάρδ
σ. 7127.
Έγκλημα : (Λογοτεχνία). Τό σπίτι τοϋ έγκλήματος σ. 7647.
Ε γκλήματα : (’Εν Έλλάδι). Αιματηρά συμπλοκή μεταξύ άστυφύλακος καί ήδονοβλεψίου σ. 6562. 'Η ληστεία τής Πέτρας σ. 6611, 6673, 6709, 6767, 6814.
Τό έγκλημα τής Κακαβιάς. Σεπτέμβριος 1923 σ. 6897, 6943, 6991. Πώς άνεκαλύφθησαν καί συνελήφθησαν οί δράσται τής ληστείας Περιστεριού σ. 7489.
Ε γκλήματα : (Ξένα). Σαδισμός σ. 6718. 'Η ύπόθεσις Σεζνέκ στη Γαλλία καί
Κάλμπι-Γκινάτζι σ. 6855, 6907. Τέσσαρες παιδοκτονίαι—Ειδεχθείς έγκληματίαι (παιδοκτονόνοι) σ. 7200. Κατεσκεύαζε σαπούνι άπό τά πτώματα τών
θυμάτων της σ. 7291. 'Η μαφία ή ή άδελφότης στο έγκλημα σ. 7619, 7667.
Βίντμαν. 'Ο δράκος τών Παρισίων σ. 7640.
Ε γκληματίας: Οί άνήλικοι έγκληματίαι κατά τον νέον Π. Κ. (Δίκαιον) σ. 6950.
Άρθρα 121—133 Π.Κ. σ. 7100. ’Έρευνα επί τών άλκοολικών εγκληματιών
καί μεταχείρισις αύτών σ. 7152, 7208. Οί έγκληματίαι τής αέριον σ. 7616.
Έγκληματικότης : (Νέων). Οί έγκληματίαι τής αέριον σ. 76ΐ6.
Εγκληματολογία : Οί άνήλικοι έγκληματίαι κατά τόν νέον Π. Κ. (Δίκαιον) σ.
6950. Ή Έγκληματολογική Αστυνομία εις τήν Χιλήν σ. 7104. New Sco
tland Y ard—Όργάνωσις καί μέθοδοι άναζητήσεως τοέ έγκλήματος σ. 7127.
Τά δακτυλικά άποτυπώματα—’Αδύνατος ή μεταβολή διά χειρουργικών έπεμβάσεων καί άλλων τεχνικών μέσων σ. 7274, 7349, 7375, 7431. ’Εκταφή καί
έξακρίβωσις τάυτότητος 183 πτωμάτων έκτελεσθέντων ύπό τών Γερμανών
σ. 7479. Οί έγκληματίαι τής αέριον σ. 7616.
Έγκληματοτεχνική : Διεθνείς διαρρήκται χρηματοκιβωτίων σ. 6616, 6663. "Ιχνη
έργαλείων σ. 6761, 6807, 6862. Θραΰσις ύαλοπινάκων σ. 6995, 7043.
Ε γκύκλιος διαταγή : Περί καθαριότητος εστιατορίων, γαλακτοπωλείων κλπ.
σ. 7122.
'
f
’Έδαφος : (’Επιστημονική ’Αστυνομία). Τήρησις τόπουζάνεπάφου βλ.λ. ληστεία.
Ειρήνη : 'Η ιδέα τής βίρήνης (Λογοτεχνία) σ. 6551.
Έ κπαίδευσις : Κέντρον μετεκπαιδεύσεις ’Αξιωματικών ’Αστυνομίας σ. 7593.
E lf r le d a : Ειδεχθής παιδοκτόνος σ. 7200.
Ένθύμιον : "Οπλα καί ένθύμια σ. 7150.
Έ ξιχνίασις : Πώς άνεκαλύφθησαν καί συνελήφθησαν οί δράσται της ληστείας Πε
ριστεριού σ. 7489.
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’Επαιτεία: (Δίκαιον). Τό έγκλημα της έπαιτείας καί άλητείαε—’Άρθρα 407—410
Π. Κ. σ. 4248.
Επίδαυρος : ’Εκδρομή τής ’Αστυνομικής Σχολής στήν ’Επίδαυρο σ. 7163,
’Επίκουρος : (Ιστορία). Ό Άρχιτέκτων ενός άρτιου νοήματος ζωής σ. 7147.
’Εργαλεία : ’Ίχνη αύτών σ. 6761., 6807, 6862.
Ε .Τ .Υ .Α .Π . : Ό 9ος γενικός ισολογισμός του έτους 1958 σ. 6834.
Εύγονική : Ψυχικών νοσημάτων σ. 7086, 7139.
Εύθύνη : (Δίκαιον).
Εύμενίδες : (Θέατρον). σ. 7258.
"Εφ-Μπί-’Ά ϊ : Ή υπηρεσία δακτυλικών άποτυπωμάτων τούτου σ. 7642.
Ζ
Ζυγουράκης ’Ιωάννης : (Άστυφύλαξ). Έπίθεσις ήδονοβλεψίου κατ’ αύτοϋ σ. 6562.
Η
‘Ηδονοβλεψίας : Έπίθεσις τούτου κατ’ άστυφύλακος σ. 6562.
’Ηθική : 'Η επιστήμη περί ήθικής—Τί πρέπει νά γνωρίζουν οί νέοι σ. 7235.
’Ηλεκτροπληξία : ' ’Εφαρμογή έπί ταύτης τής τεχνητής άναπνοής σ. 6705.
Ηράκλειτος : (Ιστορία). 'Ο πατήρ τής διαλεκτικής σ. 7357.

θ
Θερμοπυρηνική ενέργεια : Βλ. λ. Πυρηνική ενέργεια.
Θόρυβος : (Δίκαιον). Προστασία κατά τών θορύβων σ. 7571.
Θρησκεία : Τό πρόβλημα του πόνου σ. 6803, 6843, 6891.
I
’ Ιατροδικαστική : Δηλητηριάσεις έκ φαρμακευτικών λαθών σ. 6651. Θανατηφό
ρος τραυματισμός 'ίππου τοϋ Νέστορος σ. 6937. Θανατηφόροι δηλητηριά.σεις
διά βρωμιούχου μεθυλίου σ. 6986.
’ Ιδανικά : (Λογοτεχνία), σ. 7309.
"Ιδρυμα : Βασιλικόν σ. 6922.
Ίντερπόλ: Τό συνέδριον τοϋ Λουνδίνου—-Σεπτέμβριος 1958 σ. 7036. Πώς συνεστήθη ή Ίντερπόλ—Πώς λειτουργεί—Ποια τά επιτεύγματα της σ. 7344.
‘ Ιστορικά : (’Αστυνομίας). Βλ. λ. ’Αστυνομία (Ιστορικά).
’Ίχνη : ’Ίχνη εργαλείων σ. 6761, 6807. 6862.

Κ
Καθαριότης : Εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων κλπ. Εγκύκλιος διαταγή σ. 7122.
Κακαβιά : Τό έγκλημα τής Κακαβιάς σ. 6897, 6943, 6991.
Κ άλμπι-Γ κινάτζι : (Δικαστικαί πλάναι). 'Η ΰπόθεσις Κάλπι-Γκινάτζι σ. 6855,6907.
Κατασκήνωσις : Κατασκηνώσεις ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων στον 'Αγ.
Άνδρέα σ. 7397.
Κ α τα φ ύγ ια : Τό πρόβλημα τής σταθμεύσεως τών αυτοκινήτων καί τά άντιατομικά
καταφύγια σ. 6961.
Κέρκυρα : Προσκύνημα στήν ’Αστυνομική Σχολή Κερκύρας σ. 7217.
Κληρονομικότης : ψυχικώ ν νοσημάτων σ. 7086, 7139.
Κοινωνιολογία : Προσανατολισμός είς τήν ζωήν σ. 7564, 7613.
Κολοκοτρώνης Θ. : Άνέγερσις άδριάντος σ. 6650.
Κομμουνισμός : Μπόρις Πάστερνακ σ. 6745. Οί σκοποί καί ή δράσις τοϋ Ε.Α.Μ.
καί Ε.Λ.Α.Σ. σ. 7079. 'Η παράνομος μηχανισμός τοϋ Κ.Κ.Ε.—Σύλληψις στε-
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λεχών τοϋ Κ.Κ.Ε. σ. 7137. 'Ο κομμουνισμός καί αί προσπάθειαί του διά τήν
κατάκτησιν των εργατών σ. 7635. Λίγο φως πίσω άπό τό παραπέτασμα
,σ. 7673. ’Αποκάλυψη τοϋ όργανωτοϋ τής δολοφονίας τοϋ Τρότσκυ σ. 7675.
Κομμουνισταί : 'Ο παράνομος μηχανισμός τοϋ Κ.Κ.Ε.—Σύλληψις στελεχών τοϋ
Κ.Κ.Ε. σ. 7137.
Κράτος : ’Αστυνομικό στή Σοβιετική 'Ένωση σ. 7331, 7383, 7433.
Κρίσις : Περί τρόπου χαρακτηρισμοϋ άξιωματικών σ. 7419, 7467, 7519.
Κρυπτογραφία : 'Η συνήθης σήμερον μέθοδος καί ή συλλογή τ ο ϋ ’Αμερικανού
Έδγαρδ Πόε σ. 7428.
Κ ύκλω ψ : (Θέατρον). σ. 7307.
Κύων : ’Αστυνομικός, Rex III σ. 7485. ’Αστυνομική περιπολία μέκύναςεΐς τήν
Βαλτιμόοην σ. 7644.
Λ
Λαογραφία : Βλ. εις Γεν. εύρετήριον κεφάλαιον Λογοτεχνία (Λαογραφία).
Ληστεία : Τής Πέτρας σ. 6611, 6673, 6709, 6767, 6814. Πώς άνεκαλύφθησαν καί
συνελήφθησαν οί δρασται τής ληστείας Περιστεριού σ. 7489.
Λογοτεχνία : Βλ. εις Γεν. εύρετήριον κεφάλαιον Λογοτεχνία.
Λούκυ Λουτσιάνο : Έγκήματα τούτου σ. 7619.

Μ
Μαστοράκος A .: (Άστυφύλαξ ).Διάσωσις λουομένου άπό πνιγμόν ύπό τούτου σ. 7157
Μεθοδικότης : (’Επιστημονική ’Αστυνομία). Βλ. λ. ’Αστυνομία (’Επιστημονική).
Μεθύλιον βρωμιοϋχον : Δύο θανατηφόροι δηλητηριάσεις διά τούτου σ. 6986.
Μετεκπαίδευσις άστυνομικών : Σύστασις μέτρων σ. 7120. Κέντρον μετεκπαιδεύσεως άξιωματικών ’Αστυνομίας σ. 7593.
Μητέρα : (Λογοτεχνία), σ. 7017.
Modus Operandis: (Μεθοδικότητες). Διεθνείς διαρρήκται χρηματοκιβωτίων
- σ. 6616, 6663. Βλ. καί λ. ’Αστυνομία (’Επιστημονική).
Μνημεΐον : 'Ηρώων ’Αστυνομικών εις Σουληνάρι—Καλαβρύτων ο. 7393.
Μπελλβύνκελ Λούντβιχ : Γερμανός άρχιτέκτων έδολοφόνησε τριάντα γυναίκες
Ν.Α.Τ.Ο. : Έορταστικαί εκδηλώσεις ε ις ’Αστυνομικήν Σχολήν, έπί τή έπετείω
τής ΐδρύσεως τοϋ Ν.Α.Τ.Ο. σ. 6933.
Νεκροί: Εις μνήμην τών νεκρών μας σ. 7660.
Νέοι : (Έγκληματικότης τω ν). Οί έγκληματίαι τής αυριον σ. 7616.
Νοσήματα : (Ψυχικά). Ευγονική καί κληρονομικότης των σ. 7086, 7139.
Ο
Ο .Η .Ε . : (’Επέτειος) ... Στήν υπηρεσία τής Ειρήνης... σ. 7541.
Οίδίπους : Έ π ί Κολωνώ (Θέατρον) σ. 7304.
’Ολυμπία : ('Ιστορία) σ. 7019.
"Οπλον : "Οπλα καί ένθύμια σ. 7150.
Όρέστεια : (Θέατρον). σ. 7255.
'Ορκωμοσία : Βλ. Γεν. εύρετήριον κεφάλαιον Άστυνομικαί Σχολαί.
Ο.Φ.Α. : Γιορτή τοϋ Ο.Φ.Α. στήν Έκάλη 3η έξωφ. τ. 148.

Π
Παίγνια : (Τυχηρά). Στήν ’Αμερική σ. 6820, 6849.
Παιδί : 'Η παγκόσμια ημέρα τοϋ παιδιού (Ήμερολόγιον ’Αστυνομίας) σ. 7497.
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Παιδοκτονία: Τέσσαρες παιδοκτονία: (ξέναι) σ. 7200.
Παιδομάζωμα : Το φρικτώτερο έγκλημα των κομμουνιστών σ. 7360.
Παλαμάς : (Λογοτεχνία). Εκατό χρόνια από τή γέννησί του σ. 6911. Ό Παλαμάς σαν άνθρωπος σ. 7048.
Πανόπουλος Ιω άννης : (Πένθη) σ. 7452.
Παράδοσις : (Λογοτεχνία), σ. 7309.
Παραπέτασμα : Βλ. λ. Ρωσία.
Παρδάλης Κωνσταντίνος : (Πένθη) σ. 7455.
Πάστερνακ : Μπόρις σ. 6745.
Πάτραι : 'Η ’Αστυνομία ΓΙατρών τό 1923 σ. 7610.
Πέτρα : 'Η ληστεία της Πέτρας σ. 6711, 6673, 6709, 6767, 6814.
Πίστις : 'Η δύναμις της πίστεως σ. 6681.
Πλάνη : (Δικαστική). Ή ύπόθεσις Σεζνέκ καί Κάλμπι-Γκινάτζι σ. 6855, 6907.
Πλαστογραφία : (Γραμματοσήμων) σ. 7525.
Πλάτων : 'Ο κορυφαίος τής ίδεαλιστικής φιλοσοφίας σ. 6715.
Πνιγμός : Άστυφύλαξ διασώζει λουόμενον άπό πνιγμόν σ. 7157.
Πόε ’Έδγαρδ : 'Π συλλογή κρυπτογραφίας τούτου σ. 7428.
Ποιήματα : Βλ. είς Γεν. εύρετήριον λ. Λογοτεχνία (Ποίησις).
Ποινή : (Δίκαιον). Σημασία καί σκοποί αύτής σ. 6656.
Πόλεμος : (Ψυχολογική) σ. 6755, 6794, 6846, 6903.
Πολεοδομική : 'Η νομική καί τεχνική έννοια της χορηγουμένης ύπό τοϋ Γραφ.
Σχεδίου Πόλεως άδειας οικοδομής σ. 6609.
Πολιτική άμυνα : Ή Ελληνική ’Επιτροπή ’Ατομικής ’Ενέργειας σ. 6867. Τό
πρόβλημα τής σταθμεύσεως των αυτοκινήτων καί τά άντιατομικά καταφύ
για σ. 6961. 'Υγειονομικά προβλήματα έκ των άτομικών έκρήξεων σ. 7091.
Πόνος : (Θρησκεία). Τό πρόβλημα τοϋ πόνου σ. 6803, 6843, 6891.
Πορνογραφία : Στήν ’Αμερική σ. 6919, 6946.
Προαγωγαί: Περί τρόπου χαρακτηρισμού των άξιωματικών σ. 7419, 7467, 7-519.
Προπαγάνδα : Πώς επηρεάζει τήν σκέψιν μας σ. 6755, 6794, 6846, 6903.
Πρότασις : Περί τρόπου συντάξεως προτάσεων προαγωγής σ. 7419, 7467, 7519.
Πρωτόκλητος : Άνδρέας. Προστάτης τών Πατρών σ. 6576.
Πτώμα : ’Εκταφή καί έξακρίβωσις ταυτότητος 183 πτωμάτων έκτελεσθέντων
ύπό τών Γερμανών σ. 7479.
Πυρήν : Βλ. λ. Πυρηνική ενέργεια.
Πυρηνική ένέργεια : 'Υγειονομικά προβλήματα Ικ τών άτομικών έκρήξεων σ.
7091. Βλ. καί λ. Πολιτική άμυνα,
Ρ
R a d a : Ειδεχθής παιδοκτόνος σ. 7200.
Ραδιενέργεια: 'Υγειονομικά προβλήματα έκ τών άτομικών έκρήξεων σ. 7091. Βλ.
καί λ. Πολιτική άμυνα.
Ρετζαΐοι : 'Η ληστεία τής Πέτρας σ. 6611, 6673, 6709, 6767, 6814.
Ρωσία : Μέθοδοι ’Αστυνομικού Κράτους στή Σοβιετική "Ενωση σ. 7331, 7383, 7433

Σ
Σαδισμός : σ. 6718.
Σεζνέκ : (Δικαστικαί πλάναι). 'Η ύπόθεσις Σεζνέκ c. 6855, 6907.
Σκώτλαντ-Γυάρδ : Όργάνωσις καί μέθοδοι άναζητήσεως τοϋ έγκλήματος σ. 7127.
Σοβιετική "Ενωσις: Μέθοδοι Άστυνοαικοϋ Κοάτους στή Σοβιετική "Ενωση σ.
7331, 7383, 7433.
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Σπεράτι ’Ιωάννης : Ό μεγαλύτερος πλαστογράφος τής έποχής μας σ. 7525.
Στρατιωτικά Χρονικά : ’Εκλεκτές εκθέσεις (κριτική) σ. 7173.
Συμπεριφορά : Κρατικών υπαλλήλων έναντι των πολιτών—’Εγκύκλιος διαταγή
κ. Προέδρου Κυβερνήσεως σ. 7297.
Συμπλοκή : Άστυφύλακος καί ήδονοβλεψίου σ. 6562.
Σχολαί : (Άστυνομικαί). Πρακτικάς τεχνικές ’Αστυνομικές Σχολές σ. 6701. Ή
στέγασις τής Σχολής 'Υπαστυνόμων σ. 7590. Κέντρον μετεκπαιδεύσεως άξ/
κών ’Αστυνομίας σ. 7593.
Σχολαί : (Δίκαιον) σ. 6656.
Σωκράτης : 'Ο Γενάρχης τών ’Αθηναίων φιλοσόφων σ. 6606.
Σωφρονιστική : ’Έρευνα έπί τών άλκοολικών έγκληματιών καί μεταχείρισις αύτών
σ. 7152, 7208.
Τ
Ταυτότης : (Πληθυσμού) νέου τύπου σ. 7264.
Ταχράνμπεης : (’Επιστημονική ’Αστυνομία), σ. 6959.
Τεχνική γονιμοποίησις καί τεκνοποίησις : σ. 7051.
Τοπωνυμίαι : ('Οδών τών ’Αθηνών) βλ. λ. Άθήναι.
Τραγούδια δημοτικά : (Λαογραφία) σ. 6588, 6723, 6927.
Τροχαία : Είκονογραφημέναι όδηγίαι τροχαίας προς τούς πεζούς καί οδηγούς σ.
6949, 7124, 7478, 7491, 7548, 4570, 7589.
Το πρόβλημα τής σταθμεύσεως τών αυτοκινήτων καί τα άντιατομικά κατα
φύγια σ. 6961. 'Ο στωικος τροχονόμος σ. 6993.
Τσαντσοΰλι Λεονάρντα : (Ξένα έγκλήματα), Κατεσκεύαζε σαπούνι άπο τά
πτώματα τών θυμάτων της σ. 7291.
Υ
'Υαλοπίνακες : (’Επιστημονική ’Αστυνομία). Θραϋσις αυτών σ. 6995, 7043.
'Υγιεινή : 'Υγειονομικά προβλήματα έκ τών άτομικών έκρήξεων σ. 7091.
'Υπνοβάτης : Οί ύπνοβάται είναι άθώοι όταν έγκληματοϋν; σ. 7347.
'Υπνωτισμός: Τά έπιτεύγματα τής συγχρόνου ιατρικής χάρις εις τήν έφαρμογήν
τής πνευματικής ναρκώσεως σ. 7538.
Φ
Φαρμακευτικά λάθη : Δηλητηρίασις σ. 6651.
Φεστιβάλ : (Έπιδαύρου ’Αθηνών) σ. 7255, 7304, 7353.
Φιλοσοφία : Φιλοσοφώντας στή ζωή σ. 6580.
X
Χαρτοπαιξία : σ. 6697.
Χανοΰσεν ό Α'—Χανοϋσεν ό Β' : (Επιστημονική ’Αστυνομία) σ. 6959.
Χ .Ε .Γ .Η .Ε . : Στύ Παρνασσό μέ τήν Χ.Ε.Γ.Η.Ε. σ. 6823.
Χιλή : 'Η ’Εγκληματική ’Αστυνομία εις τήν Χιλήν σ. 7104.
Χιροσίμα : 'Π εκρηξις τής πρώτης άτομικής βόμβας σ. 7091.
Χοηφόροι : (Θέατρον). σ. 7257.
Χρηματοκιβώτιον : Διεθνείς διαρρήκται χρηματοκιβωτίων σ. 6616, 6663.
Ψ
Ψυχιατρική : Ευγονική καί κληρονομικότης ψυχικών νοσημάτων σ. 7086, 7139.
Ψυχολογικός πόλεμος : Πώς ή προπαγάνδα έπηρεάζει τήν σκέψιν μας σ. 6755,
6794, 6846, 6903.

Α Ν Α Κ Ο ΙΝ Ω Σ Ι Σ
Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» μέ τό τεύχος αύτό,
κλείνουν τό 1959, ήτοι τό έβδομον έτος τής έκδόσεώς
των. Τά 24 έκδοθέντα τεύχη τοΰ λήξαντος έτους μετά
τοΰ άποστελλομένου ευρετηρίου δέον νά βιβλιοδετηθοΰν
είς ένα τόμον, ό όποιος θά φέρη τόν τίτλον «ΤΟΜΟΣ Ζ'
έτος 1959».
Την βιβλιοδεσίαν έδέχθη νά κάμη μέ σχετικήν έκπτωσιν ήτοι: Δερματόδετον άντι 27 καί πανόδετον άντι 17
δραχμών, ό έπί τής όδοΰ Θεμιστοκλέους 64β βιβλιοδέ
της Γιατράς Παναγιώτης. Τηλ. 615-191.

Τ ι* χρ.

Κάβε Παρασκευή
"Ωρα 1.30'- μ.μ.
Παρακολουθήτε την

Εκπομπή

τής ’Αστυνομίας Πόλεων

άπό

τό

των

Ραδιοφωνικό

Σταθμό

Ενόπλων Δυνάμεων.

