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Η Γ Ε Ν Ν Η Σ Ι Σ
'Τπ6 κ. Ξ Ε Ν . ΧΑΤΖΗΣΑΡΑΝΤΟΥ

Η άνθρωπότης ολόκληρος θ’ άκούση μέ 
συγκίνησιν καί πάλιν τό σάλπισμα τής 

επί γης ειρήνης, τό όποιον έσάλπισεν ή έν τή 
φάτνη των άλογων γέννησις τοΰ Ίησοΰ. Ή 
ιερά παράδοσις υπήρξε πάντοτε ή αστείρευ
τος πηγή των καλών ελπίδων, δι’ αυτό καί 
πρέπει νά πιστεύωμεν καί να έλπίζωμεν. Εί
ναι τό ήθικόν καθήκον τό όποιον μας επι
βάλλει ή ιερά παράδοσις, ή μόνη γνησία 
πηγή ήθικής διδασκαλίας. Ή άλήθεια είναι 
ότι διατρέχομεν περίοδον αγρίου χειμώνος, 

ότι εχομεν πικρανθή πολύ, ότι έχρειάσθη νά συγκεντρώσωμεν όλον 
τό ψυχικόν μας σθένος, νά άντιδράσωμεν μέ όλας μας τάς δυνάμεις, 
διά νά μή καμφθώμεν. Έν τούτοις πρέπει νά πιστεύωμεν καί νά 
έλπίζωμεν ότι δεν θά βραδύνη νά αΐθριάση καί πάλιν ό όρίζων, ότι 
τό άσπρον τής ειρήνης Θά λάμψη μέσα εις την σκοτεινήν νύκτα καί 
ότι ή πίστις θά δικαιωθή. Πιθανόν νά διέλθωμεν νέαν περίοδον π ι
κρών δοκιμασιών, πιθανόν νά άπαιτηθοΟν νέαι βαρύταται θυσίαι. Αί 
προσπάθειαί μας τότε θά χρειασθή νά φθάσουν εις την μεγαλυτέ- 
ραν δυνατήν άκρότητα τής έντάσεως, ή πίστις μας θά ύποστή την 
σκληροτέραν δοκιμασίαν. ’Αλλά ή ιερά παράδοσις δεικνύει πάντοτε 
τήν ζωήν νικώσαν, την ζωήν κυριαρχούσαν καί λάμπουσαν. "Ας πι- 
στεύωμεν καί άς έλπίζωμεν. Ή περίοδος τών δοκιμασιών, τών άγώ-
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νων, των πικριών, θά παρέλθη καί θά λησμονηθή. Τό άστρον τής 
ειρήνης, άργά ή γρήγορα, θά άνατείλη όλόφωτον.

"Ας πιστεύωμεν και ας έλπίζωμεν.
Χριστός γεννάται. Ό  Θεός κατέρχεται είς τήν γην, κήρυξ τής 

’Αγάπης, τής Ειρήνης καί τής Ίσότητος, κήρυξ τής συναδελφώσεως 
των λαών, παράδειγμα μέγα, αιώνιον καί αθάνατον τής μέχρι αυτο
θυσίας φιλαλληλίας. Μέ μοναδικόν δπλον τήν αγάπην, τήν γλυ- 
κύτητα καί τήν θυσίαν έθεμελίωσεν ό γλυκός Ναζωραίος τήν νέαν 
ζωήν. Χωρίς ξίφη, χωρίς πΰρ καί σίδηρον κατηύγασε, μέ τό άνέσπε- 
ρον φώς τής ’Αλήθειας, τάς ψυχάς τών ανθρώπων.

Χιλιετηρίδες παρήλθον άπό τότε καί συχνά ό άνθρωπος άπε- 
μακρύνθη άπό τον Σταυρόν, άλλά πάντοτε έπέστρεψε συντετριμμέ
νος, διότι παρεπλανήθη, διψών παρηγοριάν, φώς καί ελπίδα, είς τήν 
ταπεινήν φάτνην τής Βηθλεέμ, ή οποία φωτίζει άκόμη τον κόσμον 
καί θά τον φωτίζη είς τους αιώνας........

Ξ. ΧΑΤΖΗΣΑΡΑΝΤΟΣ
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ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΚΑΙ

ΑΝΤΙ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ
--------------------------  ·ϊπ ό  κ. Ν . Α ΡΧΙΜ Α Ν ΔΡΙΤΟ Υ ____________________

Π ΕΡΙΛΗ Ψ ΕΙΣ :
1. Γενικά περ'ι ιμπεριαλισμού και έννοια τούτου.
2. Κομμουνιστικός Ιμπεριαλισμός και προπαγάνδα τούτου.
3. ’Αντιμετώπιση τοϋ κομμουνιστικού Ιμπεριαλισμού μέ έθνική άντιιμπεριαλιστική προ

παγάνδα.
**  *

1. Γενικά περί ιμπεριαλισμού καί έννοια τούτου.
"Οπως είναι γνωστό, οί ’ Ισραηλίτες έπίστευαν ότι αύτοί άποτελοΰν τήν εκλε

κτή φυλή,' πού είναι άπό το Θεό προωρισμένη νά κυριαρχήση στον κόσμο.
Οί άρχαΐοι "Ελληνες είχαν δημιουργήσει τέτοιο πολιτισμό, ώστε διεκήρυττον 

δτι «πας μή "Ελλην βάρβαρος», είχαν δέ ορίσει καί τούς Δελφούς ως τον όμφαλο 
τής γης καί θεωρούσαν τήν έλληνική φυλή ήγέτιδα δλων των φυλών του κόσμου.

Οί Ρωμαίοι νόμιζαν δτι αυτοί άποτελοΰν τον τέλειο τύπο τοϋ ανθρώπου, πού 
θά έπρεπε νά κυριαρχήση στή γη.

'Ο Χίτλερ δημιούργησε το μύθο τής Άριας φυλής καί κήρυξε σταυροφορία 
γιά νά πείση τον κόσμο, δτι ή φυλή αύτή έπρόκειτο νά κυριαρχήση στον κόσμο.

*0  Λένιν, τέλος, μέ το βιβλίο του «ιμπεριαλισμός» (1916) κατηγορεί τά άστικά 
κράτη, δτι άσκοϋν ιμπεριαλιστική οικονομική πολιτική καί θεωρεί τον ιμπεριαλι
σμό ταυτόσημο προς τήν κεφαλαιοκρατία, ενώ παράλληλα διακηρύσσει, τόσον αυτός, 
δσον καί δλοι οί μεταγενέστεροι του, δτι ό κομμουνισμός θά κυριαρχήση σ’ δλον 
τον κόσμο καί κατά συνέπεια ό ιμπεριαλισμός τής Σοβιετικής Ένώσεως θά επι
κράτηση απόλυτα.

Εκατοντάδες βιβλία, καί χιλιάδες άρθρα έχουν γραφή γιά τον ιμπεριαλισμό 
κατά τά τελευταία έκατό χρόνια. Οί πολιτικοί τών μεγάλων κρατών ή συνασπισμών 
κρατών, κατηγορούν οί μέν τούς δέ δτι είναι ιμπεριαλιστές καί δτι άσκοΰν ιμπερια
λιστική πολιτική, πού ύπήρξεν ή άφορμή τών δύο παγκοσμίων πολέμων, οδηγεί δέ 
καί σήμερα προς νέο πόλεμο. Πλεΐστοι ορισμοί έ'χουν δοθή άπό πολιτικούς, καθη- 
γητάς πανεπιστημίου καί κοινωνιονολόγους, δλων τών κρατών, γιά τό περιεχόμενο 
τής έννοιας τοϋ ΐπεριαλισμοΰ.

Ά πό τις αρχές τού 20ού αιώνα, άρχισαν οί πολιτικοί καί οί έπιστήμονες νά 
χρησιμοποιούν τον δρο «ιμπεριαλισμός» μέ τήν άκόλουθη έννοια :

« ’ Ιμπεριαλισμός είναι ή τάση τών μεγάλων ιδίως κρατών, πού ήγοΰνται τής 
παγκόσμιας πολιτικής καί οικονομικής κινήσεως, γιά τήν έπιβολή στις ασθενέστερες 
χώρες τής κυριαρχίας τους (im perium ), έθνικής, πολιτικοκοινωνικής καί οικονο
μικής».

Κατά τά παλαιότερα χρόνια, ό ιμπεριαλισμός είχε τή μορφή τής κοσμοκρα- 
τορίας. Τά μεγάλα, δηλαδή, κράτη, οδηγούμενα άπό ισχυρές προσωπικότητες, έπε- 
δίωκαν νά έφαρμόσουν τά κοσμοκρατορικά τους σχέδια. Στις  προσπάθειές τους συναν
τούσαν συχνά δμοιες προσπάθειες άλλων ισχυρών κρατών καί έτσι τά σχέδιά τους 
έματαιώνοντο.

'Η  ιστορία είναι γεμάτη άπό τέτοια παραδείγματα, πού μαρτυρούν δτι πολύ 
λίγα είναι τά κράτη έκεΐνα, τά όποια κατώρθωσαν νά πλησιάσουν προς τό τέρμα, 
μέχρι τού σημείου, δηλαδή, άπ’ δπου θά μπορούσαν ν’ άτενίσουν προς τήν κοσμο- 
κρατορία.
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Τήν πλήρη κοσμοκρατορία δεν την πέτυχαν ούτε οί Μακεδόνες, πού έστράφησαν 
προς άνατολάς, οΰτε καί οΐ Ρωμαίοι, οί όποιοι κατέκτησαν μέν τις χώρες γύρω άπό 
τη Μεσόγειο, δεν μπόρεσαν όμως να προχωρήσουν άνατολικώτερα άπό τις μικρα
σιατικές του επαρχίες.

"Ετσι, έφ’ όσον τό καθένα άπό τά ιμπεριαλιστικά κράτη, τά όποια κατά τήν 
άρχαιότητα ήσαν συνήθως δύο, δέν μπορούσε ν’ άποκτήση παγκόσμια κυριαρχία, 
άναγκαζόταν ν’ άρκεσθή σέ συγκυριαρχία μέ τό άντίπαλο κράτος, διαμοιράζοντας 
τον τότε γνωστό κόσμο.

Κατά τούς νεωτέρους όμως χρόνους, υστέρα μάλιστα άπό τις άνακαλύψεις 
των νέων χωρών, φορείς τού συγχρόνου ιμπεριαλισμού είναι τά πολύ μεγάλα καί 
ισχυρά κράτη, οί μεγάλες δυνάμεις όπως λέγονται, οί όποιες χωρίζουν τον κόσμο 
σέ σφαίρες έπιρροής, πολιτικής, κοινωνικής καί οικονομικής. Τό διακριτικό γνώρι
σμα τών μεγάλων δυνάμεων δέν είναι τόσον ό άριθμός τών κατοίκων ή ή έ'κταση, 
όσον ή επιθυμία τού να διαδραματίζουν πρωτεύοντα ρόλον καί ν’ άκούγωνται στην 
πολιτικήν καί οικονομική ρύθμιση τού παγκοσμίων ζητημάτων.

"Ολα όμως τά μεγάλα κράτη, ή οί συνασπισμοί κρατών, δέν μπορούν νά χαρα- 
κτηρίζωνται ώς ιμπεριαλιστικά, άλλα μόνον εκείνα τά όποια άγωνίζονται, κατά δια
φορετικούς τρόπους, νά περιλάβουν ολόκληρο τον κόσμο, ύπό τήν πολιτική ή οικο
νομική έπιρροή τους.

"Οπως ό πολιτισμός, έτσι καί ό σύγχρονος ιμπεριαλισμός δέν συνδέεται άπα- 
ραίτητα προς μιά ώρισμένη πολιτική μορφή. Μπορεί ένα κράτος μέ μοναρχικό 
πολίτευμα νά είναι ιμπεριαλιστικό, όπως επίσης καί ενα κράτος μέ δημοκρατικό 
πολίτευμα. Τά μοναρχικά ή δικτατορικά πολιτεύματα συχνά παρουσιάζουν ενα 
βάρβαρο ιμπεριαλισμό, πού έπιβάλλεται ευχερέστερα, καί εκμεταλλεύονται τις 
ύπόδουλες φυλές καί τά έθνη, όπως συμβαίνει μέ τό σοβιετικό ιμπεριαλισμό.

’Αντίθετα, τά δημοκρατικά πολιτεύματα ταιριάζουν προς μιά μορφή, εξευγε
νισμένου ιμπεριαλισμού, ό όποιος οχι μόνον δέν μεταχειρίζεται κτηνώδη μέσα 
έκμεταλλεύσεως το>ν άσθενών κρατών, άλλ’ άπεναντίας ένισχύει αύτά μέ κάθε 
τρόπο, έτσι πού νά έξαφανίζεται κάθε ίχνος ιμπεριαλιστικής ιδέας καί νά προβάλ- 
λωνται τά αισθήματα τής άλληλεγγύης, τής φιλίας καί τής έξασφαλίσεως άνεξαρτη- 
σίας καί έλευθερίας.

Γ ι ’ αυτό, τά ιμπεριαλιστικά κράτη συναντούν σήμερα σθεναρή άντίσταση 
στις έπεκτατικές τους ένέργειες καί στά σχέδιά τους, άπ’ όλες τις μεγάλες φιλε
λεύθερες δημοκρατικές χώρες καί τούς συνασπισμούς μικρών κρατών καί άναγκά- 
ζονται νά παραμένουν στή θέση τους ή νά στραφούν προς τά όπίσω.

Ό  Λένιν άνέπτυξε τή θεωρία ότι ό ιμπεριαλιστικός καπιταλισμός όδηγεϊ άφευκτα 
σέ πόλεμο, γιατί οί μεγάλες δυνάμεις θά φιλονικούν πάντοτε μεταξύ τους. « Ό  
ιμπεριαλισμός, έλεγε, έχει μέσα του τον πόλεμο, όπως τό σύννεφο τή βροχή». 
'Η  θεωρία όμως αυτή, γιά τό άναπόφευκτο τού πολέμου μεταξύ τών ιμπεριαλιστών 
(ήτοι καπιταλιστών), τροποποιήθηκε έπί τού Κροΰστσεφ στο 20ό συνέδριο τού 
κομμουνιστικού κόμματος τής Σοβιετικής Ένώσεως, γιατί ήταν άχρηστη στούς 
κομμουνιστάς, οί όποιοι ώργάνωσαν τις παγκόσμιες επιθέσεις ειρήνης. ’Επ ί τή 
βάσει πάντως τής θεωρίας αυτής έχαρακτηρίσθη άπό τό Λένιν ό Α' παγκόσμιος 
πόλεμος (1914—1918) ώς ιμπεριαλιστικός, ότι, δηλαδή, ήταν άγώνας μεταξύ τών 
ιμπεριαλιστικών δυνάμεων γιά τις άγορές. ’Επίσης καί ό Β ' παγκόσμιος πόλεμος 
(1939-1945) έχαρακτηρίσθη άπό τό Στάλιν στήν άρχή ιμπεριαλιστικός, έως ότου 
ό Χίτλερ έπετέθη εναντίον τής Σοβιετικής Ένώσεως, οπότε ό χαρακτήρας τού πολέ
μου μετεβλήθη άμέσως καί έγινε καπιταλιστικός.
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2. Κομμουνιστικός ιμπεριαλισμός κα'ι προπαγάνδα τούτου.
'Ο Λένιν καί οΐ κομμουνισταί γενικώς, ώς ούσιώδη χαρακτηριστικά του ιμπε

ριαλισμού, ένεφάνισαν τον καπιταλισμό, δηλαδή τή συσσώρευση του κεφαλαίου 
καί τή διανομή τούτου, μεταξύ, δήθεν, των διεθνών μονοπωλίων. ’Έ τσ ι κάθε κρά
τος καπιταλιστικό τό θεωρούν ιμπεριαλιστικό. Ό  ιμπεριαλισμός (λέγε καπιταλι
σμός) κατ’ αύτούς εγκυμονεί συνεχείς πολέμους.

'Ο καθένας αντιλαμβάνεται μέ απλή λογική σκέψη ότι ή βάση αυτή είναι όχι 
άπλώς εσφαλμένη, άλλα κομμένη στα μέτρα τοϋ κομμουνιστικού συστήματος.

Περίεργο δέ είναι, ότι, ενώ μιλούν μέ τόσο μίσος οί κομμουνισταί γ ιά  τον ιμπε
ριαλισμό, δήθεν, τών καπιταλιστικών κρατών, δεν παραλείψανε νά συμφωνήσουν 
τό 1939 μέ τήν καταφανέστατα ιμπεριαλιστική Γερμανίά, τήν οποία όμως δέν 
έχαρακτήρισαν τότε ιμπεριαλιστική, προκειμένου νά μοιράσουν τήν ιμπεριαλι
στική, κατ’ αύτούς, Πολωνία καί νά επιβάλουν τήν κυριαρχία τους στά Βαλτικά 
κράτη, ένώ παράλληλα θά συντρίβονταν άπό τούς Γερμανούς τά δύο μεγάλα ευρω
παϊκά ιμπεριαλιστικά κράτη, δηλαδή ή ’Αγγλία καί ή Γαλλία, καθώς καί όλα τά 
μικρά κράτη, πού θά πρόβαλαν αντίσταση. Στήν "Απω ’Ανατολή θά συντρίβονταν ή 
ιμπεριαλιστική Κίνα !!  άπό τήν άντιιμπεριαλιστική ’ Ιαπωνία !

Δηλαδή, κατά τή Σοβιετική "Ενωση, τό έτος 1939, πού έπέκειτο ό Β ' παγκό
σμιος πόλεμος, τό μέν ιμπεριαλιστικό στρατόπεδο άπετελεΐτο άπό τήν ’Αγγλία, τή 
Γαλλία, τά δημοκρατικά Βαλτικά κράτη, τις Ηνωμένες Πολιτεΐβς τής ’Αμερικής 
καί τήν Κίνα, τό δέ άντιιμπεριαλιστικό στρατόπεδο άπετελεΐτο άπό τήν ’ Ιταλία, 
τήν ’Ιαπωνία καί τή Γερμανία, μέ τήν οποία εϊχε συνάψει τό γνωστό γερμανοσο- 
βιετικό σύμφωνο μή έπιθέσεως. ’Έ τσ ι παρουσιάζεται τήν εποχή εκείνη ό πραγμα
τικός ιμπεριαλιστικός συνασπισμός, γιατί όμολογουμένως όλα τά κράτη αύτά, 
έξ ολοκλήρου ιμπεριαλιστικά, συνασπίσθηκαν γιά νά επιβάλουν τήν κυριαρχία τους 
σ’ όλο τον κόσμο, τον όποιον θά διαμοίραζαν σέ σφαίρες έπιρροής, εάν πετύχαιναν 
τό σκοπό τους. ’Έ τσ ι ό κόσμος θά έκυριαρχεΐτο κατά έ'να μέρος άπό τή φασιστική 
’Ιταλία, στήν οποία θά ύπήγετο καί ή Ελλάδα, άπό τή ναζιστική Γερμανία, άπό τήν 
κομμουνιστική Σοβιετική Ένωση καί άπό τή μοναρχική ’ Ιαπωνία.

Τά σχέδιά τους όμως άνετράπησαν άπό τ ά ’ίδια τά ιμπεριαλιστικά αύτά κράτη. 
Ή  Γερμανία νόμισε ότι ήταν καιρός νά. στραφή καί νά πολεμήση κατά τής Σοβιε
τικής Ένώσεως, ή οποία, όρθώς, άποτελοΰσε τό πλέον έπικίνδυνο ιμπεριαλιστικό 
κράτος. Τότε ή Σοβιετική "Ενωση, γιά νά σωθή, συνεργάσθηκε μέ τις μεγάλες δυνά
μεις, πού μέχρι τότε τις χαρακτήριζε ιμπεριαλιστικές (’Αγγλία, Γαλλία, ’Αμερική 
καί Κίνα), έναντίον τών κρατών τού Άξονος (Γερμανία, ’ Ιταλία, ’ Ιαπωνία), πού τά 
χαρακτήριζε μόλις προ ολίγου άντιιμπεριαλιστικά. Δυστυχώς όμως, μετά τή συν
τριβή τών κρατών τού πραγματικού ιμπεριαλιστικού συνασπισμού (Γερμανίας, 
Ίΐαλίας, ’ Ιαπωνίας), ή Σοβιετική "Ενωση, άντί νά συνεργασθή μέ τούς συμμάχους 
της γιά τήν εξαφάνιση κάθε ιμπεριαλιστικού ίχνους άπό τον κόσμο, έξεδήλωσε 
έντονα καί άπροκάλυπτα τό ληστρικό πλέον κομμουνιστικό ιμπεριαλισμό καί 
πέτυχε νά έπεκτείνη τήν κομμουνιστική κυριαρχία της μέ κάθε μέσο, μέ τήν ένοπλη 
βία, μέ τήν άπάτη, μέ έκβιασμούς καί ιδίως μέ εμφυλίους πολέμους σέ πλεΐστα 
μικρά κράτη (Βουλγαρία, Πολωνία, ’Αλβανία, ΡΡουμανία, Γιουγκοσλαβία κλπ .), 
άκόμη καί στήν άπέραντη Κίνα, επιχειρεί δέ έν συνεχεία νά έπεκταθή στά μικρά 
κράτη τής Μέσης ’Ανατολής καί τής ’Αφρικής, γιά νά μπορέση κάποτε νά φτάση 
στή διεθνή κομμουνιστική κυριαρχία.

Καί ένώ εργάζεται πυρετωδώς μέ όλα τά μέσα τά όποια διαθέτει, γιά νά έπε
κτείνη τήν κυριαρχία της σ’ όλο τον κόσμο καί νά δημιουργήση τό διεθνές προλε
ταριάτο, κατηγορεί τά κράτη πού άντιτίθενται στά σχέδια της ώς ιμπεριαλιστικά. 
Μάλιστα άπό τό 1955όΚρούστσεφ καί ό Μπουλγκάνιν κατά τήν περιοδεία τους στήν
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’Ασία έχρησιμοποίησαν ώς συνώνυμο του ιμπεριαλισμού τον δρο ά π ο ι χ ι ο κ ρ α -  
τ  ί α καί άρχισαν μια έντονωτάτη προπαγάνδα, περιγράφοντας τις συνθήκες ζωής 
στις διάφορες χώρες, πού τελούν ύπδ την διοίκηση των μεγάλων κρατών της Ευρώ
πης, προσπαθώντας έτσι να πετύχουν τήν έξέγερση τούτων, τήν πλήρη άνεξαρτη- 
σία τους καί έν συνεχείς, διά τής κομμουνιστικοποιήσεώς των, τήν ένταξή τους 
στήν κυριαρχία (im perium ) της Σοβιετικής Ένώσεως.

Καί έδώ ή Σοβιετική Ένωση κατώρθωσε να παρουσιασθή δτι είναι προστάτις 
δλων τών λαών, πού τελούν ύπό τή διοίκηση τών μεγάλων δυτικών χωρών καί να 
ένισχύη αυτούς γιά ν’ άποκτήσουν τήν άνεξαρτησία τους, ένώ παράλληλα θεωρεί 
ώς τελείως φυσική τήν υποταγή στις θελήσεις της, δχι μόνον τών ένσωματωμένων 
σ’ αύτήν κομμουνιστικών χωρών, άλλα καί εκείνων πού έχαρακτηρίζοντο άπλώς ώς 
δορυφόροι καί πάνω στις όποιες κυριαρχεί άπόλυτα καί πολιτικώς καί οίκονομικώς, 
χωρίς βέβαια νά παραδέχεται δτι ή κυριαρχία αυτή άποτελεΐ ιμπεριαλισμό.

’Έ τσ ι κάθε κομμουνιστική ιμπεριαλιστική επιχείρηση, οχι μόνον χαρακτηρί
ζεται άπό τή Σοβιετική 'Ένωση ώς δήθεν απαλλαγή άπό τον καπιταλισμό (ιμπερια
λισμό), άλλά καί ένισχύεται μέ δλα τά μέσα καί εναντίον ακόμη τής έπεμβάσεως 
τού Ο .Η .Ε . Σχετικές είναι οί περιπτώσεις τής Κορέας, τής ’ Ινδοκίνας καί τής 
Ελλάδος. ’Αποτελεί δέ τραγική ειρωνεία δτι, δταν τό 1939 ή Ελλάδα τηρούσε 
αυστηρή ουδετερότητα άπέναντι στά έμπόλεμα κράτη, ό Χίτλερ τήν θεωρούσε ώς 
προγεφύρωμα τού άγγλικοΰ ιμπεριαλισμού καί τής έπετέθη. ’Αργότερα, δταν ή 
Ελλάδα άμυνόταν έναντίον τών κομμουνιστών, ό Στάλιν τή θεώρησε καί πάλι 
προγεφύρωμα τού άγγλικοΰ ιμπεριαλισμού καί ένίσχυε τούς συμμορίτες.

Στή σύγχρονη εποχή ό ιμπεριαλισμός, ύπό τήν πραγματική του έννοια, τής 
έπεκτάσεως, δηλαδή τής κυριαρχίας ενός κράτους ή συνασπισμού κρατών έπί τών 
άλλων κρατών καί τής δημιουργίας κοσμοκρατοριών, δεν ύφίσταται γιά τις μεγάλες 
έθνικές δημοκρατίες. ’Απεναντίας άπεδόθη ή άνεξαρτησία σέ δλους σχεδόν τούς 
λαούς, πού έτέλουν ύπό τήν κυριαρχία τών μεγάλων κρατών.

’Αντίθετα, ό κομμουνιστικός συνασπισμός, καί ιδίως ή Σοβιετική 'Ένωση, 
δεν συνεκινήθη δταν κράτη κομμουνιστικά, δπως ή Κίνα, έπετέθησαν κατά τού Θιβέτ 
καί τό ύπεδούλωσαν.

Χαρακτηριστικό είναι ένα άρθρο τού ’Άγγλου δημοσιογράφου Zaheen Zoberi, 
πού δημοσιεύθηκε στο Λονδίνο τον Μάϊο τού 1959. Τό άρθρο αύτό γράφει τά έξής :

« 'Η  καταστροφή τής τσαρικής απολυταρχίας άπό τούς κομμουνιστάς έπανα- 
στάτες καί ή δεδηλωμένη των άπόφασις δπως ελευθερώσουν τάς καταπιεζομένας 
μάζας άπό τον ζυγόν τού καπιταλισμού, τούς έβοήθησεν είς τό παρελθόν νά κερδίσουν 
πολλάς συμπάθειας καί ύποστήριξιν εις δλον τον κόσμον, ιδιαιτέρως δέ εις τήν ’Α
σίαν καί τήν ’Αφρικήν. 'Η  θεωρία τών έθνικοτήτων τού Λένιν, ή διακηρύσσουσα 
τήν έλευθερίαν καί τήν άνεξαρτησίαν τών εθνών, εΐχεν ιδιαιτέραν άπήχησιν είς τά 
έθνικιστικά κινήματα τής ’Ασίας. ’Αλλά μόλις ό κομμουνισμός έδραίωσε τήν κυριαρ
χίαν του έπί τών τσαρικών εδαφών, οί σοβιετικοί κυβερνήται άνεζωογόνησαν τήν 
παλαιάν ρωσικήν επιθυμίαν, διά μίαν ιμπεριαλιστικήν έπέκτασιν είς τήν ’Ανατο
λικήν Ευρώπην, τήν Μέσην ’Ανατολήν καί τήν ’Ασίαν. Τά άπελευθερωτικά κινή
ματα, τά όποια έγιναν είς τήν κεντρικήν ’Ασίαν μέ αίτημα τήν εφαρμογήν τών 
λενινιστικών αρχών, κατεστάλησαν άνηλεώς. Οί παλαιοί μουσουλμανικοί πολιτι
σμοί τής κεντρικής ’Ασίας έδέχθησαν τήν κυρίαν έπίθεσιν, δεδομένου δτι τό Ίσλάμ 
άντέδρασε πεισμόνως είς τήν έπιθετικήν πρόκλησιν τού άθεϊστικοΰ καί ύλιστικοΰ 
κομμουνισμού. Έ φ ’ δσον αύταί αί ευρείας κλίμακος καταπιέσεις περιωρίζοντο 
έντός τής Ρωσίας, τό σοβιετικόν σύστημα, έξηκολούθει νά άπολαμβάνη τήν αύτήν 
καλήν φήμην μεταξύ τών Άσιατών καί ’Αφρικανών έθνικιστών. Τά επακόλουθα τού 
τελευταίου πολέμου, άπεκάλυψαν περισσότερον τάς έπεκτατικάς φιλοδοξίας τής
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Ρωσίας. Ά πό τά ύποχωροΰντα γερμανικά στρατεύματα ό Στάλιν άπέσπασε τάς 
χώρας τής ’Ανατολικής Ευρώπης καί επέβαλε εις αύτάς τάς μή δημοφιλείς κομμου- 
νιστικάς κυβερνήσεις μειοψηφίας, αί όποΐαι, έκ τής φύσεώς των, έξαρτώνται άκόμη 
εντελώς άπο την στρατιωτικήν καί οικονομικήν ύποστήριξιν τής Ρωσίας. Έ φ ’ δσον 
δέν ένεπλάκη εις την μέθοδον τής πολιτικής κυριαρχίας καί τής οικονομικής έκμε- 
ταλλεύσεως, ή σοβιετική κυβέρνησις καταπνίγει άναποφεύκτως κάθε άπόπειραν 
διεκδικήσεως τής ισχύος της. Έχρειάσθη δέ δλη ή ισχύς καί ή σκληρότης του έρυ- 
θροϋ στρατού, διά νά καταπνίγουν αί αύθόρμητοι μαζικαί έξεγέρσεις εις τήν Ουγγα
ρίαν προ πέντε έτών.

Ό λαι αί άπόπειραι δικαιολογίας τής συνεχιζομένης σοβιετικής καταπιέσεως 
των μικρών έθνοτήτων τής ’Ανατολικής Εύρώπης, δέν έπέτυχαν νά άποκρύψουν τον 
σοβαρόν κίνδυνον, τον όποιον διατρέχει ή έλευθερία τών λαών από τήν διείσδυσιν 
τού κομμουνισμού. Α ί άνατρεπτικαί δραστηριότητες τών σοβιετικών πρακτόρων 
τού ’Ιράκ, τελευταίως, προεκάλεσαν διαμαρτυρίας, καχυποψίας καί φόβον εις δλον 
τον άραβικόν κόσμον. ’Από τον τύπον καί τό ραδιόφωνον τής Μέσης καί "Απω 
’Ανατολής άκούονται καθημερινώς δυσμενή σχόλια. ’Από τό Κά'ίρον ή «Φωνή τών 
’Αράβων» προειδοποιεί δτι «μέ τήν νέαν στάσιν τής Μόσχας ήρχισε μία άγρια 
μάχη μεταξύ άραβικοΰ έθνικισμοΰ καί κομμουνιστικού ιμπεριαλισμού. Αί παρα
τηρήσεις τής έφημερίδος τής Βηρυτού « ’Ά λ  Κιφάχ» είναι χαρακτηριστικαί τού 
άντιρωσικού τόνου τού άραβικοΰ τύπου, έκτος τού ’ Ιράκ. «Ή  Ρωσία άπεκάλυψε 
τό αιώνιον τσαρικόν ιμπεριαλιστικόν της πρόσωπον καί είναι ευτύχημα διά τούς 
’Άραβας τό δτι ήνοιξαν έπί τέλους τά μάτια των προς τον κομμουνιστικόν κίνδυνον». 
'Η  έμμονή τών ρωσικών σχεδίων εις τήν Μέσην ’Ανατολήν είχεν άμεσωτέραν έπί- 
δρασιν εις τήν Τουρκίαν, τήν Περσίαν, τό Πακιστάν καί, μέχρι πρό τίνος, εις τό 
’ Ιράκ, πού προέβλεψαν τήν άπειλήν τής έθνικής των άνεξαρτησίας καί έσχημάτισαν 
τό άμυντικόν σύμφωνον τής Βαγδάτης, μίαν συμμαχίαν μετά τής Βρεταννίας καί τών 
'Ηνωμένων Πολιτειών.

'Η  άσυμφωνία μεταξύ κομμουνισμού καί έθνικισμοΰ είναι σαφεστάτη τώρα 
εις τήν Ευρώπην, τήν Μέσην ’Ανατολήν καί τάς χώρας τής ’Ασίας. 'Η  κινεζική 
έπίθεσις έναντίον τού Θ ιβέτ, ένός άνισχύρου καί ειρηνικού κράτους, συνεκλόνισε 
τούς άσιατικούς λαούς, άπό τής ’ Ινδονησίας μέχρις ’ Ιαπωνίας. "Ολα τά δργανα τής 
κοινής γνώμης καταδικάζουν όμοφώνως τήν λαϊκήν δημοκρατίαν τής Κίνας. 'Η  
ΐνδονησιακή σοσιαλιστική έφημερίς «Πεντομάν» γράφει : «Ε ις  τό Θ ιβέτ, ό διεθνής 
κομμουνισμός έπέφερε θανάσιμον πλήγμα έναντίον τού έθνικισμοΰ». 'Η  έφημερίς 
«Τ ά ϊμς» τής ’ Ινδονησίας προειδοποιεί τήν Κίναν δτι «έξανεμίζει ταχέως τό άπόθεμα 
καλής θελήσεως, τό όποιον είχεν εις τήν ’Ασίαν». 'Η  έφημερίς «Στρέϊτς Τάϊμς» 
τής Σιγκαπούρης, τονίζει δτι «ή συντριβή τής έλευθερίας τού Θιβέτ, άπό τήν κομ
μουνιστικήν Κίναν, άποτελεί μεγίστην προδοσίαν τής δηλώσεως τού Μπαντούγκ. 
Πρόκειται περί αίματηρας καί έπιμόνου έκδηλώσεως άποικιακοΰ πνεύματος, τήν 
οποίαν ή ’Ασία πρέπει νά καταδικάση». 'Η  ’Ινδία έδέχθη τήν τραγωδίαν τού Θιβέτ 
μέ θλίψιν καί άπογοήτευσιν. Α ί στεναί πνευματικαί της σχέσεις μέ τό Θ ιβέτ, αί 
διηγήσεις τών προσφύγων καί ή φυγή τού καταδιωκομένου Δαλαϊλάμα προεκά
λεσαν βαθεΐαν συμπάθειαν εις τήν ’ Ινδίαν. 'Η  έφημερίς «Τ ά ϊμς» τής Βομβάης γρά
φει : «Μιά κριτική στάσις έναντι τής Κίνας έπικρατεϊ τώρα εις τήν ’ Ινδίαν». 'Η  
δέ έφημερίς «Τριμπιούν» τού Ά μπάλ παρατηρεί δτι «ό καταπληκτικός όγκος τής 
έκδηλώσεως τού Θιβετιανοΰ έθνικισμοΰ δέν είναι δυνατόν νά έρμηνευθή ως μηχα
νορραφία τών ιμπεριαλιστών καί τών άντιδραστικών». 'Η  άποστροφή δμως αυτή, 
έναντι τής άνηλεοΰς στάσεως τής Κίνας, έμπνέει έλπίδας καί θάρρος, δεδομένου 
δτι, έάν ό κομμουνισμός άναγκασθή νά τηρήση στάσιν άμυντικήν, τούτο θά άπο- 
τελή σημαντικόν βήμα προς τήν έλευθερίαν τής ’Ασίας».
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"Ωστε, σήμερα, χωρίς άμφιβολία καί μέ τή λογική της πράξεως άποδεικνύε- 
ται δτι, ένώ ό εθνικιστικός ιμπεριαλισμός όχι μόνον σταμάτησε άπό πολλά χρόνια 
άλλα καί ύπεχώρησε, τείνουν δέ νά έξαφανισθοϋν καί τα τελευταία ί'χνη αύτοΰ, 
ό κομμουνιστικός ιμπεριαλισμός βρίσκεται σέ πλήρη δράση, μέ άντικειμενικό σκοπό 
την επιβολή διεθνώς τοϋ κομμουνισμού καί τήν εξασφάλιση έτσι, άπό τή Σοβιετική 
"Ενωση, της διεθνούς κυριαρχίας, τήν επιβολή, δηλαδή, τοϋ σ λ α υ ι κ ο ΰ  κ ο μ 
μ ο υ ν ι σ τ ι κ ο ύ  ι μ π ε ρ ι α λ ι σ μ ο ύ .

Θεωρητικά, τόσο κατά τό παρελθόν—έποχή τοϋ Μεγάλου ’Αλεξάνδρου καί 
ρωμαϊκή έποχή—δσο καί σήμερα, υποστηρίζεται άπό μερικούς, πού σκέπτονται 
φιλοσοφικά, δτι ή δημιουργία καί ύπαρξη ενός μόνον ιμπεριαλιστικού διεθνούς 
κράτους, πού θά περιελάμβανε δλη τήν οικουμένη, θά μπορούσε νά πραγματοποιήση 
τό ιδεώδες της ειρήνης τοϋ κόσμου. Τοΰτο σήμερα τό προπαγανδίζουν έντονώτατα 
οί κομμουνισταί.

Είναι δμως, άν δχι άδύνατη, πολύ άμφίβολη ή πραγματοποίηση παγκόσμιας 
ειρήνης, μέ τήν ύπαγωγή ολοκλήρου τοϋ κόσμου, ύπό τήν κυριαρχίαν καί τήν επιρ
ροή ενός ή λίγων ιμπεριαλιστικών κρατών, γιατί ή άποτελεσματική συνεννόηση 
μεταξύ τους, προς άποφυγήν τών πολέμων, είναι πολύ δυσχερής. Τό καθένα άπό τά 
ιμπεριαλιστικά αύτά κράτη θά ζητή μοιραίως νά καταλάβη άνώτερη θέση άπό τά 
άλλα. Γ ι ’ αύτό άκριβώς είναι άδύνατο, έφ’ δσον υπάρχουν κράτη ιμπεριαλιστικά, νά 
έδραιωθή ειρήνη στον κόσμο. Ό  ιμπεριαλισμός καί ή ειρήνη άποτελοϋν δύο άκρα 
άντίθετα. Πρέπει έπομένως, κατ’ αρχήν, νά έξαφανισθή τό ιμπεριαλιστικό πνεύμα, 
άπό δλα τά κράτη, καί νά άποδειχθή τοΰτο έμπράκτως, οπότε είναι δυνατόν νά ύπάρξη 
«ειρηνική συνύπαρξις», άδιαφόρως πολίτικου καί κοινωνικού συστήματος, τό όποιον 
ισχύει σέ κάθε μέρος. Δυστυχώς δμως, κατά τά μεταπολεμικά χρόνια καί μέχρι 
σήμερα, ένώ διακηρύσσονται οί προθέσεις μόνον τών σοβιετικών ήγετών, γιά διεθνή 
ειρήνη καί συνύπαρξη, ή κομμουνιστική προπαγάνδα καί οί ένέργειες στις όποιες 
προβαίνει ό κομμουνισμός σ’ δλο τον κόσμο μαρτυρούν δτι ό κομμουνιστικός ιμπε
ριαλισμός δχι μόνον ύφίσταται, αλλά καί έπεκτείνεται επικίνδυνα, ώστε μόνον ή 
συλλογική άντίδραση τού πραγματικά άντιιμπεριαλιστικοΰ στρατοπέδου θά φέρη 
άνάσχεση καί ματαίωση τών σκοπών τους, μέ παράλληλη προώθηση τοϋ πνεύματος 
τής συνεργασίας γιά τήν ειρήνη.

Έ ν τούτοις ή κομμουνιστική προπαγάνδα κατορθώνει νά δημιουργή τέτοια 
σύγχυση, ώστε νά άναστρέφη τούς δρους καί νά παρουσιάζη ώς ιμπεριαλιστικές 
χώρες τις Η. Π. τής ’Αμερικής, καί τις δυνάμεις τής Δύσεως, προβάλλοντας, κυ
ρίως, ώς έπιχειρήματα τήν διατήρηση τών άποικιών καί τών δυνάμεων τού Ν.Α.Τ.Ο.

Όμολογουμένως ή τεχνική τής σοβιετικής προπαγάνδας κατορθώνει νά παρου
σιάζη τό άσπρο μαϋρο καί τό μαϋρο άσπρο, κατά τή λαϊκή έκφραση. Γ ιατί, ένώ ή 
προπαγάνδα αύτή κόπτεται γιά τήν άνεξαρτησία τών άποικιών, δέν λέει άπολύτως
τίποτε γιά τό άνευ προηγουμένου σοβιετικό αποικιακό καθεστώς, πού έφαρμόζει 
ή Σοβιετική "Ενωση, κρατώντας ύπό τήν κυριαρχία της δλα τά δορυφόρα κράτη.

Ό  κομμουνιστικός λοιπόν ιμπεριαλισμός γίνεται καθημερινώς περισσότερο 
αδιάλλακτος καί προκλητικός στήν” προβολή τοϋ δόγματος τοϋ «άναποφεύκτου 
θριάμβου τοϋ σοσιαλισμού», ύπό τό όποιο καλύπτεται ή μόνιμη καί άμετάβλητη 
κομμουνιστική στρατηγική έπιδίωξη, τής παγκόσμιας κυριαρχίας. ’Εκείνο άκριβώς 
πού χαρακτηρίζει τή διεθνή κομμουνιστική προπαγάνδα είναι ή αύξανομένη έμφαση 
πού δίνει στον τελικό σκοπό τής κοσμοκρατορίας. Ή  έμφαση αύτή είναι αισθητή, 
τόσο στο θεωρητικό τομέα, δσο καί στις πρακτικές έκδηλώσεις. ’Έ τσ ι προπαγαν
δίζεται συνεχώς δτι ή παγκόσμια έπικράτηση τοϋ κομμουνισμού άποτελεΐ τήν διέ
ξοδο γιά τήν άνθρωπότητα, ή δέ κομμουνιστική κοσμοκρατορία χαρακτηρίζεται ώς 
«ιστορική άνάγκη, πού ή έλευσή της προβλέπεται άφευκτη».
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Μέ τοΰτο επιδιώκεται νά δοθή έπιστημονικό κΰρος στον κομμουνιστικό ιμπε
ριαλισμό, άφοΰ αύτός άποτελεϊ τό φυσικό τέρμα της κοινωνικής έξελίξεως. ’Επίσης 
ή κομμουνιστική προπαγάνδα προσπαθεί νά δημιουργήση κλίμα δυνάμεως, για τήν 
διεκδίκηση της κοσμοκρατορίας, παρουσιάζοντας δτι ή πορεία των άποτελεσμάτων 
τής άμιλλας, μεταξύ των δύο άντιθέτων κοινωνικών συστημάτων, αποκλίνει προς τον 
κομμουνισμό. Τοΰτο άποδεικνύεται, δήθεν, άπό τήν υπεροχή πού έ'δωσαν ή έκθεση 
επιτευγμάτων τής σοβιετικής οικονομίας στή Μόσχα, στις 16-6—1959, ή κατασκευή 
και*ή εξαπόλυση τεχνητών δορυφόρων καί πυραύλων στή σελήνη, άστροναυτών κλπ.

Τέλος, ή κομμουνιστική προπαγάνδα καταβάλλει προσπάθεια νά δώση ειρηνική 
μορφή στήν άξίωση τής κοσμοκρατορίας τής Ε Σ Σ Δ  καί τοΰτο γιά νά μήν έρθη ή 
άξίωση αύτή τοΰ σοβιετικοΰ ίμπεριαλισμοΰ σέ άντίθεση, μέ τά αισθήματα τής παγ
κόσμιας κοινής γνώμης.

’Έ τσ ι ή κομμουνιστική προπαγάνδα προσπαθεί νά συμβιβάση δύο άντίθετα 
πράγματα. Ά φ ’ ενός μέν είναι υποχρεωμένη νά προβάλη τήν επιδίωξη τής κοσμο
κρατορίας, γιά νά συνενώση όλους τούς κομμουνιστικάς στήν ενιαία προσπάθεια 
νά τεθοΰν όλοι ύπό τήν ήγεσία τής Μόσχας, άφ’ έτέρου δέ είναι υποχρεωμένη νά 
λάβη ύπ’ οψι της τά ειρηνόφιλα αισθήματα τών λαών καί ν’ άποφύγη κάθε σύγ
κρουση προς αύτά. Γ ι ’ αύτό άκριβώς προσπαθεί νά έπενδύση τήν άξίωση τής παγ
κόσμιας έπικρατήσεως μέ ειρηνικό μανδύα. ’Εμφανίζει λοιπόν τον κομμουνιστικό 
ιμπεριαλισμό όχι ώς άποτέλεσμα πολέμου, αλλά ώς καρπόν ειρήνης καί δημοκρα
τικής έπεξεργασίας, πού γίνεται μέ βάση τήν δήθεν «υπεροχή τοΰ σοσιαλισμού 
έ'ναντι τοΰ καπιταλισμού». Σύμφωνα μέ τή θέση αύτή, ό Κροΰστσεφ στά εγκαίνια 
τής έκθέσεως τής Μόσχας (1959) μίλησε γιά τήν νίκη τοΰ κομμουνισμού στήν ειρη
νική άμιλλα μέ τον καπιταλισμό. Μέ τά συνθήματα αύτά οί κομμουνισταί προσπα
θούν νά μήν άπομονωθοΰν άπό τις λαϊκές μάζες, οί όποιες θέλουν τήν ειρήνη. Ταυτό
χρονα όμως άποβλέπουν στή βαθμιαία μεταβολή τοΰ κινήματος «ειρήνης» σέ κίνημα 
«άντικαπιταλιστικό». Μέ τό σόφισμα αυτό ό ιμπεριαλισμός προπαγανδίζεται ώς 
αιτία τοΰ πολέμου, άφοΰ έχει τις πηγές του στον καπιταλισμό. ’Έ τσ ι ή κομμουνι
στική προπαγάνδα στρέφεται κατά τοΰ καπιταλιστικού ιμπεριαλισμού, τοΰ όποιου 
άγωνίζεται νά κόψη τις ρίζες. ’Εννοείται ότι ή κομμουνιστική προπαγάνδα δέν 
κάνει ποτέ χρήση τοΰ όρου ιμπεριαλισμός, προκειμένου γιά κομμουνιστικά κράτη, 
όμιλεt όμως, κατά κόρον, γιά τή διεθνή επικράτηση τοΰ κομμουνισμού.

Ή  ήγεσία, λοιπόν, τοΰ διεθνοΰς κομμουνισμού, στά πλαίσια τών γραμμών 
αύτών καί μέ τήν πεποίθηση ότι θά μπορέση νά έπιβάλη τήν παγκόσμια κυριαρχία 
του, χωρίς νά προσφύγη σέ γενικό πόλεμο, εξακολουθεί νά διακηρύσση, ότι ό κομ
μουνισμός δέν έχει άνάγκη πολέμου γιά νά έπιβληθή, άλλά ειρηνικής άμιλλας καί 
γ ι ’ αύτό ή «ειρηνική συνύπαρξη» άποτελεϊ βάση τής έξωτερικής πολιτικής τής 
Έ Σ Σ Δ .

Ή  τοποθέτηση αύτή δέν σημαίνει, βέβαια, ότι ό κρμμουνιστικός ιμπεριαλισμός 
έγινε πραγματικά «ειρηνόφιλος» καί ότι παραιτήθηκε τής βίας, ώς μεθόδου έπικρα- 
τήσεώς του. ’Εκφράζουν απλώς τήν ελπίδα, ότι ή Δύση θά ύποταχθή ειρηνικά, 
χωρίς νά παραστή άνάγκη κηρύξεως ένός γενικού πολέμου, τοΰ οποίου ή έκβαση 
είναι άμφίβολη γιά τούς κομμουνιστάς. ’ Εν τούτοις, ό κομμουνιστικός ιμπεριαλισμός 
διεξάγει πάντοτε πολέμους τοπικούς, ύπό μορφήν έμφυλίων πολέμων, χωρίς νά χρη- 
σιμοποιή έμφανώς ρωσικά στρατεύματα, μέ τά κατά τόπους παραρτήματα τοΰ κομ
μουνιστικού κόμματος τής Σοβιετικής 'Ενώσεως γιά τήν κατάκτηση ελευθέρων 
χωρών. Τούς τοπικούς αύτούς πολέμους τούς υποκινεί, τούς ένισχύει μέ χρήματα 
καί τούς οπλίζει, ό διεθνής κομμουνισμός.

"Ολα αύτά μαρτυροΰν έκδηλα ότι ό κομμουνιστικός ιμπεριαλισμός είναι πάντοτε 
έτοιμος γιά πόλεμο καί στο στρατιωτικό καί στον ιδεολογικό τομέα.
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Σχετικά μέ τις ιδεολογικές προετοιμασίες των κομμουνιστών, χαρακτηριστικές 
έκδηλώσεις είναι οί έξης : 1) 'Η  πρώτη γραμμή πού προπαγανδίζει είναι δτι γιά 
νά πάψη ή άντίθεση πού υπάρχει μεταξύ του κομμουνιστικού καί τού άστικοϋ συστή
ματος (καπιταλιστικού), δύο δρόμοι υπάρχουν : ή «ειρηνική συνύπαρξη» ή «ό πόλε
μος τής έργατικής τάξης κατά τής άστικής». Αύτή λέγεται θεωρία περί «δικαίου 
πολέμου» τής έργατικής τάξης.

2) 'Η  δεύτερη γραμμή πού προπαγανδίζεται είναι δτι κατ’ άνάγκην θά διε- 
ξαχθή άγώνας γιά τήν ειρήνη, μέ προσφυγή εάν χρειασθή σ’ δλα τά μέσα, δηλαδή

ύπάρχη επίσης ό μόνιμος κίνδυνος των ενόπλων συγκρούσεων καί έπομένως ό άγώ
νας γιά το σοσιαλισμό περικλείει τον άγώνα γιά τήν ειρήνη. Σύμφωνα μέ τή θεω
ρία αύτή ό κομμουνιστικός ιμπεριαλισμός δέν θά διστάση, δταν θά έ'χη εξασφαλίσει 
άπόλυτη υπεροχή στο στρατιωτικό τομέα, νά έξαπολύση πόλεμο χάριν τής «ειρή
νης», γιά τήν ολοκληρωτική, δηλαδή, εξάλειψη των αιτίων τού πολέμου, ήτοι τού 
καπιταλισμού, καί τήν άποκατάσταση «μιας σταθεράς καί διαρκούς ειρήνης». 
’Έ τσ ι, ένας τέτοιος πόλεμος, πού είναι φανερά κατακτητικός (ιμπεριαλιστικός), 
θά έμφανισθή άπό τήν κομμουνιστική προπαγάνδα, πού διαστρεβλώνει τά πάντα, 
ώς «ιδεολογικός άγώνας υπέρ τής ειρήνης τού κόσμου».

3. ’Αντιμετώπιση τοϋ κομμουνιστικού ιμπεριαλισμού μέ τήν εθνική 
άντιιμπεριαλιστική προπαγάνδα.

Έκτος άπό τά δυναμικά μέσα, μέ τά όποια τά ελεύθερα ένωμένα έθνη άντιμε- 
τωπίζουν τον κομμουνιστικό έπαναστατικό ιμπεριαλισμό τής σοβιετικής Ένώσεως, 
δπως είναι οί ώργανωμένες δυνάμεις τού ΝΑΤΟ καί Ο .Η .Ε ., πρέπει οί υπηρεσίες 
προπαγάνδας τούτων νά κινούνται έντατικά καί μεθοδικά. Σκοπός τής εθνικής 
προπαγάνδας πρέπει νά είναι ή άποκάλυψη τού σοβιετικού ψεύδους, δτι ή επιδίωξη 
μέ κάθε μέσο, ή έστω μέ τήν ειρηνική άμιλλα, επιβολής τού κομμουνισμού δέν άπο- 
τελεϊ ιμπεριαλισμό, άλλά μοιραία κοινωνική εξέλιξη, καί δτι τά μέτρα άμύνης, 
ή έστω ειρηνικής άμιλλας τού άστικοΰ συστήματος (καπιταλιστικού καί αστικού) 
άποτελοΰν κεφαλαιοκρατικό ιμπεριαλισμό. Χρειάζεται έντονώτατη έργασία δια- 
φωτίσεως των λαών τών ελευθέρων χωρών, γιά νά καταλάβουν πώς δουλεύει ή κομ
μουνιστική προπαγάνδα, ώστε νά καταφέρνη νά παρουσιάζη τις'Η νω μένες Πολι
τείες τής ’Αμερικής καί τά κράτη τού άτλαντικοΰ συμφώνου (ΝΑΤΟ) ώς ιμπερια
λιστικά καί τή Σοβιετική "Ενωση ώς κράτος άντιιμπεριαλιστικό, ενώ συμβαίνει 
τό άντίθετο.

Καί ή προπαγάνδα αύτή τών έλευθέρων έθνών πρέπει νά χρησιμοποιή δλα τά 
μέσα καί νά είναι πρακτική καί άπλή, ώστε νά τήν καταλαβαίνη καί ό μέσος καί ό 
απλός άνθρωπος, στον όποιον ή προβολή είναι άνάγκη νά γίνεται μέ κατανοητές 
έννοιες καί έάν είναι δυνατό μέ σειράν εικόνων καί κινηματογραφικών ταινιών, πού 
θά παρουσιάζουν, κατ’ άντιπαραβολή πραγματικές σκηνές καί γεγονότα, άφή- 
νοντας έτσι ελεύθερο τον καθένα νά σκεφθή καί νά κρίνη πού υπάρχει άλήθεια.

Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ
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Η ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΡΝΕΙΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ
-------------------Ύπο τοϋ Δημοσιογράφου χ. ΣΠ Υ ΡΟ Υ  Α ΕΩ ΤΣΑ ΚΟ Υ------------------------

(Συνέχεια έκ του προηγουμένου)

VII. Ή διαφθορά καί τά πορνεία τήν εποχήν τοϋ Μεσαίωνος.
Μετά τό Βυζάντιον καί τήν κατάρρευσιν τής Βυζαντινής αύτοκρατορίας, διά 

τής ύπό των Τούρκων άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως κατά τί> 1453, ας έπανέλ- 
θωμεν εις τήν Ευρώπην. 'Η  Ευρώπη κατά τούς πρώτους αιώνας, μετά τήν έπικρά- 
τησιν τοϋ Χριστιανισμού, εύρίσκετο εις ήμιαγρίαν κατάστασιν καί γραπτά στοιχεία 
περί τής διαφθοράς καί των διαφθορείων δέν υπάρχουν. ’Άλλως τε οί κάτοικοι, ώς 
επί το πλεΐστον, τότε ήσαν άγρόται καί ένυμφεύοντο νέοι, διά νά άποκτήσουν πολλά 
τέκνα καί πολλάς άγροτικάς χεϊρας, διά τήν καλλιέργειαν των κτημάτων των καί τήν 
βελτίωσιν τής οικονομικής των καταστάσεως. Δ ιότι τότε αί άγροτικαί καί έργατικαί 
χεϊρες ήσαν πλούτος διά μίαν οικογένειαν. Μόλις όμως ήρχισαν νά δημιουργοϋνται 
αί πόλεις καί αί μεγαλοπόλεις ήρχισε καί ή διαφθορά. ’Ε κ εί όπου μάλιστα υπήρχε 
κινητός πληθυσμός, άπό τά εμπορικά πλοία καί άπό τό έμπόριον, όπως εις τήν 
Γένουαν καί είς τήν Βενετίαν, έκεΐ ή διαφθορά έξηπλώθη εις σημεΐον άπελπιστικόν 
καί αί πόρναι έπαιξαν πρωτεύοντα ρόλον είς τήν έξέλιξίν των. Στοιχεία πλέον αρκετά 
εύρίσκομεν, διά τήν διαφθοράν καί τά διαφθορεία, είς πλείστους συγγραφείς τοϋ Με
σαίωνος. Έ ξ  αύτών πληροφορούμεθα, έπί παραδείγματι, ότι κατά μίαν άπογραφήν 
ένεργηθεΐσαν είς τήν Βενετίαν κατά τό 1509 έπί πληθυσμοΰ 300.000 κατοίκων, αί 
20.000 ήσαν πόρναι κοιναί. Καί είς τον άριθμόν των δέν ειχον συμπεριληφθή αί έρα- 
σιτεχνικώς έξασκοΰσαι τήν πορνείαν καί αί έχουσαι αύτήν ώς δευτερεΰον έπάγγελμα, 
ώς πάρεργον δηλαδή. Τότε μάλιστα συνέπηξαν καί ιδιαίτερον σωματεΐον είς τήν Β ε
νετίαν, διά νά προστατεύσουν τά συμφέροντά των. ’Εκτός όμως άπό τάς Putanes, 
όπως ώνωμάσθησαν αί πόρναι τότε, ήσαν καί αί Donnecae, αί «κυράδες» ή «κυρά
τσες», είδος εταιρών ή πορνών περιωπής. Περί τών πορνείων τής Βενετίας υπάρχει 
ολόκληρον σύγγραμμα τοϋ Ά γγλου κόμητος τής ’Οξφόρδης, ό όποιος έγραψε διά 
τούς νόμους καί τά χρονικά τής έν Βενετία πορνείας κατά τόν 16ον αιώνα. ’Επίσης 
σώζεται είς τήν βιβλιοθήκην τής Βενετίας «κατάλογος τών πορνείων τής Βενετίας 
καί τών πλέον άξιοτίμων κυράδων», περιέχων τάς διευθύνσεις τών διαφθορείων 
καί τάς τιμάς, καθώς καί τά ονοματεπώνυμα καί τάς διευθύνσεις τών «κυράδων», 
μέ εκτενείς πληροφορίας περί τοϋ πόσα είς χρήματα καί τ ί δώρα έπρεπε νά προσφέρη 
κανείς είς αύτάς, διά νά έξασφαλίση μίαν διανυκτέρευσιν είς τάς οικίας των, μέ τάς 
συμπαρομαρτούσας άπολαύσεις.

Εκατοντάδες καί χιλιάδες πολλάκις πορνών ήκολούθουν τά στρατεύματα 
είς τάς διαφόρους έκστρατείας. Μάλιστα άναφέρεται ότι κατά τήν εκστρατείαν καί 
τήν πολιορκίαν τής Νυρεμβέργης, κατά τό 1632, αί κοιναί γυναίκες ήσαν ισάριθμοι 
τών πολιορκητών. Ε ίς τήν Γερμανίαν έχρειάσθησαν νά γίνουν αγώνες καί μάχαι διά 
νά άπομακρύνουν τάς ίεροδούλους άπό τά στρατεύματα. Σημειωτέον ότι, ώς έπί τό 
πλεΐστον, αί άκολουθοϋσαι τά στρατεύματα ήσαν Άθιγγανίδες, αί όποΐαι έπορνεύοντο 
άκολουθούμεναι άπό τούς συζύγους των καί τά τέκνα των. ’Επίσης κατά τόν με- 
σαίωνα αί τρόφιμοι τών διαφθορείων είς τάς διαφόρους μεγαλοπόλεις ήσαν Ά θιγγα- 
νίδες, δηλαδή Τσιγγάνες καί δι’ αύτό ή ... επίσημος γλώσσα τών πορνών, διά νά 
μή τήν έννοοοΰν οί πελάται των, ήτο ή Άθιγγανική, ή οποία παρέμεινε καί μέχρι 
τών ημερών μας, είς τά παλαιά πορνεία τών ’Αθηνών. ’ Ησαν τά περίφημα «Λουμπι-
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νίστικα», πού ώμίλουν αί ίερόδουλοι καί οί διεφθαρμένοι νέοι. "Ολαι των αί λέξεις 
είναι καθαρώς τσιγγάνικες.

Κατά τον μεσαίωνα αί έταϊραι εις τάς διαφόρους πόλεις ώνομάζοντο «έλαφραί» 
και «κοινα'ι». 'Τπήγοντο εις αύστηροτάτους κανονισμούς, ύπεχρεοϋντο νά διαμένουν 
έντός των πορνείων καί άπηγορεύετο ό συγχρωτισμός των μέ τά έντιμα μέλη τής 
κοινωνίας. Έθεωροΰντο, δηλαδή, ώς ένα άναγκαϊον κακόν. Δεν έπετρέπετο νά γυρί
ζουν την νύκτα εις τούς δρόμους καί εις τά δημόσια κέντρα καί ιδίως τά καπηλεία, 
έπλήρωναν φόρους καί ύπεχρεοϋντο νά άκολουθοϋν τά στρατεύματα. Πολλά κράτη 
έπεστράτευον μάλιστα, δηλαδή έξηνάγκαζον, ώρισμένον άριθμόν ίεροδούλων νά άκο
λουθοϋν το στράτευμα, διά νά διατηροΰν την συνοχήν των μισθοφόρων. Δ ιότι διαφο
ρετικά αύτοί διελύον-το καί κατέφευγον εις τά έκτος των πόλεων πανδοχεία, δπου αί 
ύπηρετοΰσαι εις αύτά άντί μικράς ή μεγαλυτέρας αμοιβής προσέφερον καί σαρκικάς 
άπολαύσεις εις τούς πελάτας. Πλεΐστοι συγγραφείς αναφέρουν οτι καί εις τάς σταυρο
φορίας ήκολούθησαν τούς σταυροφόρους «κοιναί» καί «έλαφραί» γυναίκες.

Ε ις τήν Ρώμην, έπί κοσμικής έξουσίας των Παπών, ή πορνεία είχε φθάσει 
εις σημεΐον πλέον άηδιαστικον. Πλεΐστοι Πάπαι εΐχον δχι μόνον έρωμένας, άλλά 
ήσαν αύτόχρημα πορνοδίαιτοι. Τοιουτοτρόπως άναφέρεται εις τούς συγγραφείς δτι 
κατά τον ΙΟον μ. X . αιώνα εις τήν Ρώμην μία εταίρα, όνομαζομένη Θεοδώρα, μέ τά 
δύο κορίτσια της, τήν Μαροκίαν καί Μαροζίαν, κατέκτησαν έπί σειράν ετών καί τούς 
Πάπας καί τήν αυλήν των καί ή περίοδος έκείνη τής παποσύνης άπεκλήθη γυναικο- 
κρατία ή πορνοκρατία.

Έναργεστάτην όμως εικόνα τής διαφθοράς κατά τον μεσαίωνα μάς διέσωσε 
καί ό περίφημος Βοκκάκιος μέ το «Δεκαήμερόν» του, άλλά καί ό Άρετΐνος, ό άπο- 
κληθείς D ivus δηλαδή «Θ είος», διά τήν γλαφυρότητα τοΰ υφους του, ό όποιος έ
γραψε τήν περίφημον «Τριλογίαν τοϋ R azionam enti», δπου έξετάζει τήν ιστορίαν 
μίας νεαράς, όνόματι «Νάνας», κόρης μιας πόρνης, ή οποία, θέλουσα νά προφυλάξη 
τήν θυγατέρα της άπό τήν διαφθοράν, τήν έκαμε καλογραίαν. Καί ή Νάνα δχι μόνον 
διεφθάρη τήν πρώτη νύκτα είς τό μοναστήριον άπό τούς καλογήρους, άλλά ήναγκάσθη 
νά φύγη άπό παντός είδους άκατονόμαστα οργιά τά όποια περιγράφει μέ άκρατον 
ρεαλισμόν ό συγγραφεύς. Ή  μητέρα της, διά νά τήν έπαναφέρη είς τήν ευθείαν όδόν, 
τήν ύπάνδρευσε. Άλλά καί ώς ύπανδρευμένη αυτή έκαμε τέρατα καί σημεία, τά 
όποια είχε συνηθίσει είς τό μοναστήριον. Τότε ή μητέρα της τήν έδήλωσεν ώς έταί- 
ραν διά νά ζήση ... βίον έντιμώτερον. Τοιαύτη διαφθορά έπεκράτει είς τήν Δύσιν κατά 
τον μεσαίωνα.

Ε ίς τήν Γαλλίαν ή πορνεία αποτελεί παράδοσιν άπό τοΰ Σ Τ ' αίώνος καί διά 
τήν βασιλείαν καί διά τήν αυλήν. Ά πό τοΰ Σ Τ ' αίώνος έκτος τής βασιλίσσης, υπάρχει 
καί ή άνεπίσημος βασίλισσα, ή βασιλική παρακοιμωμένη ή παλλακίς, ώς έπί τό πλεΐ- 
στον έξελιχθεΐσα εταίρα. Ή  ιστορία μπορεί νά μή άναφέρει ονόματα βασιλισσών τών 
πρώτων βασιλέων τής Γαλλίας, άλλά σημειώνει μέ δλας τάς λεπτομέρειας τον βίον, 
τήν δράσιν καί τάς ραδιουργίας τών παλλακίδων των. Ώ ς πρώτη βασιλική παλλακίς 
άναφέρεται ή Φρεντεγόνδη άπό τον Σ Τ ' μ. X . αιώνα. Άκολουθοϋν ή Ό δέττη ντέ 
Σαντιβέρ, τοΰ ΙΓ ' αίώνος, τοΰ Καρόλου τοΰ Σ Τ ', ή Α γνή Σορέλ, τοΰ Καρόλου τοΰ 
Ζ ' είς τον ΙΕ ' αιώνα, ή Μαργαρίτα Σασενάζ τοΰ Άουδοβίκου ΙΑ ', ή Φραγκίσκη 
ντέ Ρουά, κόμησσα τοΰ Σατωμπριάν καί ή Ά ννα Πισολλέ, δούκισσα τοΰ Έτάμπ, 
έρωμέναι τοΰ Φραγκίσκου τοΰ πρώτου κ.ά. Μόνον τοΰ περιφήμου καρδιοκατακτη- 
τοΰ τοΰ Ερρίκου Δ ' ή ιστορία άναφέρει περί τάς δέκα έρωμένας.

Κατά τό τέλος τοΰ ΙΕ ' αίώνος, καί έπί Φραγκίσκου τοΰ Α ', αρχίζει πραγμα- 
τικώς ή έποχή τής έταίρας είς τήν Γαλλίαν, δπου αί τοιούτου είδους γυναίκες ήρχι- 
σαν νά άποκαλοΰνται «D am m es de Jo u a »  καί «F ille s de Jo u a » , δηλαδή κυρίαι ή 
κόραι τής χαράς καί βραδύτερον «αύλικαί», ώς έχουσαι σχέσεις μέ τήν αύλήν. ΤIIσαν
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ώργανωμέναι εις σωματεϊον καί επί Φραγκίσκου τοΰ Α ', κατά την πρωτομαγιάν, 
στολισμέναι μέ άνθη καί φέρουσαι άνθινους στεφάνους παρουσιάζοντο έν σώματι 
προ τοΰ βασιλέως, ό όποιος άναφανδόν εξέλεγε τάς καλυτέρας διά νά όργιάση μαζί 
των. Ή το, δηλαδή, τότε ένα είδος καλλιστείων μεταξύ των καλυτέρων ίερειών της 
Αφροδίτης τής έποχής εκείνης.

Μέχρι τής έποχής έκείνης τά άφροδίσια νοσήματα δεν ειχον την έξάπλωσιν 
την οποίαν έ'λαβον μεταγενεστέρως καί άπό τοΰ ΙΣ Τ ' αΐώνος καί εντεύθεν. Διότι 
άρχικώς αί άφροδίσιοι νόσοι ήσαν αί γνωσταί άπό την άρχαιότητα «γονόρροια» ή 
«βλενόρροια», τήν οποίαν συνηντήσαμεν άπό τής άρχαίας εβραϊκής έποχής, τά μα
λακά έλκη καί αί ψυχαί τής Σαπφοΰς. Ί ’υχαί ένταΰθα είναι υπό τήν σημασίαν τής 
πεταλούδας καί μέ αύτό τό ποιητικόν ονομα ώνομάσθησαν αί φθεΐραι των γεννη- 
τικών οργάνων τής γυναικός, διότι, κατά τήν παράδοσιν των διαφθορείων, τάς περι- 
συνέλεξε καί τάς μετεχειρίσθη πρώτη ή ποιήτρια Σαπφώ, διά νά αύτοηδονίζεται 
έκ τοΰ φοβεροΰ κνισμοΰ. Έ ξ  αυτής διεδόθησαν εις δλον τον κόσμον. Τά ζωύφια 
αύτά άποκαλοΰνται καί σήμερον έν Γαλλία «P apillon  d ’A m our», δηλαδή έρωτικαί 
πεταλούδες. Ά πό τοΰ ΙΣ Τ ' αΐώνος καί όταν έπέστρεψαν άπό τήν νότιον ’Α με
ρικήν οί πρώτοι έπανελθόντες Ισπανοί μετανάσται μάς έφιλοδώρησαν μέ μίαν φο- 
βεράν καί τρομεράν μάστιγα, ή οποία, μέχρις δτου δαμασθή άπό τήν έπιστήμην, 
έπροκάλεσε τόσα δεινά εις τήν άνθρωπότητα καί τόσους θανάτους, δσους δέν έπροκά- 
λεσαν ή ευλογία, ή πανώλης καί ή χολέρα. Ή  σύφιλις. 'Η  φοβερά διά τά άποτελέ- 
σματά της, τήν παραφροσύνην, τάς παραλύσεις, τά σεσηπότα μέλη, τάς παρακρού- 
σεις, τόν θάνατον πού προεκάλει, νόσος, ήρχισε νά διαδίδεται μέσφ τών πορνείων 
εις σημεΐον άπελπιστικόν εις δλην τήν Εύρώπην. ’Ήρχισε τότε ό διωγμός πλέον τών 
πορνών άπό τάς πόλεις καί ό έκτοπισμός τών κοινών γυναικών εις τούς τόπους τής 
καταγωγής των. Τό φοβερόν κακόν δμως, ή ωχρά σπειροχέτη, άγνωστος άκόμη 
τότε, δπως δλα τά μικρόβια, μετεδόθη ύπ’ αυτών εις τήν ύπαιθρον καί εις δλην τήν 
Εύρώπην ή σύφιλις έκαμε θραΰσιν. Τοιουτοτρόπως μέ τό κλείσιμον τών πορνείων 
άντί νά παύση τό κακόν ηΰξησεν άκόμη περισσότερον. Καί τότε, εις τήν Γαλίαν τό 
πρώτον ήναγκάσθησαν καί πάλιν νά άνασυστήσουν τά διαφθορεία εις τάς πόλεις, 
νά κλείσουν ύποχρεωτικώς εις αύτά τάς έκδιδομένας γυναίκας καί νά τάς υπαγά
γουν εις τόν ύγειονομικόν έλεγχον τοΰ κράτους. ’Έκτοτε καθιερώθησαν αί ύγειο- 
νομικαί έπιθεωρήσεις τών κοινών γυναικών. Κυρίως δμως ό συστηματοποιήσας 
πρώτος τόν άγώνα κατά τής μεταδόσεως τής πληγής τών Αφροδισίων νοσημάτων 
ήτο ό Γάλλος ιατρός Παράν (1790-1836) καί ό διαδεχθείς αυτόν Μωντεβίλλ, οί 
όποιοι καί έπέτυχον τήν ύποχρεωτικήν υγειονομικήν έπιθεώρησιν τών κοινών γυ
ναικών καί τήν καθιέρωσιν αύστηροτάτων κυρώσεων κατά τών κρύφα πορνευο- 
μένων.

Ά λ λ ’ ό μεσαίων έχει πλέον τελειώσει. Ε ις τό προσεχές θά άσχοληθώμεν μέ 
τήν διαφθοράν καί τά διαφθορεία κατά τούς τελευταίους χρόνους.

(Συνεχίζεται)

Τά « Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Α  Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α »
είίχονται ε ις  τούς άναγνώστας των 

καλά Χριστούγεννα και καλή Πρωτοχρονιά



ΔΙΕΘ Ν Η Σ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 
ΕΙΣ  ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΙΝ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ

----------------------------------- Ύπό χ. ΙΩΑΝ. Ν . ΚΙΝΝΑ -----------------------------------

I .  Εισαγωγή.
"Οπως δλα τά ποικίλα προβλήματα, οικονομικά, κοινωνικά, πολιτικά, νομικά 

κλπ. καθίστανται όλοέν καί περισσότερον διεθνούς κοινοΰ ένδιαφέροντος, οδτω 
καί τά έχοντα σχέσιν προς τήν έξέλιξιν τής έγκληματικότητος καί τήν καταπολέ- 
μησίν της καθίστανται διεθνή καί δημιουργούν τάς προϋποθέσεις, διά νά ύπερβοΰν 
τά έθνικά πλαίσια ένός κράτους καί νά άπασχολήσουν σοβαρώς καί άλλα κράτη, 
γειτονικά ή μή.

Τό γεγονός τοϋτο οφείλεται κυρίως εις τήν ταχείαν έξέλιξιν των μέσων επικοι
νωνίας καί πληροφοριών καί εις τήν συντόμευσιν των άποστάσεων. Οί έγκληματίαι 
δύνανται οΰτω νά διασχίζουν μέ ευχέρειαν τά σύνορα, νά έχουν άρτιον δίκτυον πλη
ροφοριών καί νά ήμποροΰν νά σχεδιάζουν τήν διάπραξιν εγκλήματος εις μίαν χώ
ραν, έκτελοϋντες τοϋτο είς άλλην καί προβάλλοντες τοιουτοτρόπως ισχυρά άλλοθι.

Διά τούς άνωτέρους λόγους τό πρόβλημα τής έγκληματικότητος καί ό άγων 
κατά τοϋ εγκλήματος έχουν ύπερβή ήδη τά δρια τών κρατών καί τάς πολιτικάς καί 
νομικάς δεσμεύσεις έκάστου έξ αύτών.

'Η  συντονισμένη προσπάθεια τών δυτικοευρωπαϊκών χωρών είς τούς διαφό
ρους τομείς, καί είδικώτερον διά τοϋ Συμβουλίου τής Ευρώπης, δεν ήτο δυνατόν 
νά παραμείνη άδρανής καί ώς προς τό θέμα τοϋτο. Τό Συμβούλιον τής Ευρώπης, 
λαμβάνον πρόνοιαν καί ώς προς τήν άντιμετώπισιν τής έγκληματικότητος, συνέ
στησε τό 1957 μίαν μόνιμον ειδικήν επιτροπήν, διά τά θέματα τής ποινικής επιστή
μης καί εγκληματολογίας. 'Η  έπιτροπή αΰτη ώνομάσθη : Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή  έ π ι -  
τ ρ ο π ή  ε π ί  τ ώ ν  π ρ ο β λ η μ ά τ ω ν  τ ο ϋ  έ γ κ λ ή μ α τ ο ς .  (Ε Ε Π Ε ).

II . 'Υπογραφεϊσαι συμβάσεις.
'Η  ώς άνω έπιτροπή έχει ώς μέλη, μέχρις στιγμής, τά 13 έκ τών 16 κρατών— 

μελών τοϋ Συμβουλίου. Τά μή μετέχοντα, έπί τοϋ παρόντος, κράτη είναι ή ’Ιρλαν
δία, ή ’Ισλανδία καί ή Κύπρος. 'Η  Ε λβετ ία , ή οποία δέν είναι μέλος τοϋ Συμβου
λίου, έχει θέσιν παρατηρητοΰ είς τήν Ε Ε Π Ε .

'Η  ώς άνω έπιτροπή περιλαμβάνει καί ύποεπιτροπάς, άσχολουμένας μέ είδι- 
κώτερα θέματα. Α ί ύποεπιτροπαί συνιστώνται άναλόγως τών παρουσιαζομένων 
άναγκών. Κυριώτεραι τούτων είναι αί ύποεπιτροπαί διά τό ποινικόν δίκαιον, τήν 
νεανικήν έγκληματικότητα, τήν θανατικήν ποινήν κλπ.

Τό έργον τής Ε Ε Π Ε  ύπήρξε λίαν σημαντικόν μέχρι σήμερον. Κυριώτεραι επι
τεύξεις της ήσαν αί μελέται καί αί εισηγήσεις της διά τάς ύπογραφείσας δύο, σχε- 
τικάς προς τήν προσπάθειαν καταπολεμήσεως τής έγκληματικότητος, συμβάσεις 
ύπό τών μελών τοϋ Συμβουλίου τής Ευρώπης.

Πρόκειται διά τήν σύμβασιν περί άμοιβαίας βοήθειας είς τάς έγκληματολο- 
γικάς υποθέσεις, ή οποία άναφέρεται είς τήν λαμβανομένην πρόνοιαν διά τάς υπο
δείξεις άπό ξένας πηγάς. Τά κράτη-μέλη άναλαμβάνουν νά βοηθούν άλληλα, δσον 
τό δυνατόν περισσότερον, έν σ χ ίσ ε ι προς τά άδικήματα διά τά όποια ή επιβολή τής 
ποινής έμπίπτει εντός τής δικαιοδοσίας τοϋ κράτους τό όποιον ζητεί τάς πληρο
φορίας ή τήν βοήθειαν.

'Η  ανωτέρω σύμβασις καλύπτει καί τά αίτούμενα έγγραφα καί μαρτυρίας προς 
προσκόμισιν άποδείξεων ή τήν φροντίδα ένημερώσεως, δσον άφορά άρθρα, εκθέσεις 
καί λοιπά έγγραφα. 'Η  σύμβασις άναφέρεται άκόμη είς τήν χρησιμοποίησιν τών
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ένταλμάτων, άρχείων, ετυμηγοριών των ένορκων, άποσπασμάτων δικαστικών 
αρχείων και ιδιαιτέρως παντός στοιχείου άναφερομένου είς τον έγκληματίαν καί τό 
παρελθόν του. 'Ως προς τήν τυχόν άνάγκην παρουσίας ένός μάρτυρος ή ενός ειδικού, 
τό ταξίδιόν του διευκολύνεται άπό τήν αιτούσαν χώραν καί απολαμβάνει ούτος 
μιας ώρισμένης άτελείας, κατά τήν διάρκειαν τής είς αυτήν παραμονής του. Θά 
ήδύνατο κανείς νά εϊπη συμπερασματικώς ότι ή σύμβασις περί άμοιβαίας βοήθειας 
άναφέρεται κυρίως είς τάς αίτουμένας άποδείξεις έκ τοϋ εξωτερικού.

Τήν ώς άνω σύμβασιν υπέγραψαν τον ’Απρίλιον 1959 11 χώραι, έκ τών 
16 τοϋ Συμβουλίου καί 13 τής Ε Ε Π Ε . Διά νά τεθή έν ίσχύι πρέπει, μετά τήν υπογρα
φήν της, νά έπακολουθήση έπικύρωσίς της, ύπό ώρισμένου άριθμοΰ μελών, σαφώς 
καθοριζομένου είς έκάστην περίπτωσιν. 'Ο άπαιτούμενος άριθμός έπικυρώσεων ήτο 
τρεις. ’Ήδη ή σύμβασις αυτή έτέθη έν ίσχύι άπό τής 12ης παρελθόντος ’Ιουνίου, 
έπικυρωθεΐσα κατά σειράν ύπό τής ’Ιταλίας, Ελλάδος καί Νορβηγίας (’Απρίλιος 
1962). Ή  Ελλάς παρουσιάζεται, διά μίαν άπό τάς έλαχίστας φοράς, πρωτοπόρος 
διεθνώς. Κατέθεσε τήν σχετικήν έπικύρωσιν είς τήν Γενικήν Γραμματείαν τοϋ 
Συμβουλίου τής Εύρώτης τήν 23 Φεβρουάριου 1962.

Ή  έτέρα σύμβασις άναφέρεται είς τήν έκδοσιν. Συμπληρωθέντος τοϋ άπαι- 
τουμένου άριθμοΰ έπικυρώσεων, αυτή έτέθη έν ίσχύι τήν 18ην ’Απριλίου 1960. ’Ήδη 
έχει έπικυρωθή ύπό 4 κρατών, μεταξύ τών οποίων περιλαμβάνεται καί ή Ελλάς. 
’Άλλαι 7 χώραι έχουν ύπογράψει τήν σύμβασιν, χωρίς δμως καί νά τήν έ'χουν έπι- 
κυρώσει.

Τά κράτη τοϋ Συμβουλίου τής Εύρώπης δέχονται έπί τοϋ θέματος τούτου 
ώρισμένους κοινούς κανόνας. Προς διεικόλυνσιν τής καταστολής τοϋ έγκλήματος 
συμφωνούν νά παραδίδουν τό ένα είς τό άλλο δλα τά πρόσωπα τά όποια είναι ύπό- 
λογα διά κάποιο άδίκημα ή καταζητούνται προς έκτισιν ύφισταμένης είς βάρος των 
καταδίκης. Μία κυβέρνησις δύναται νά άρνηθή τήν έκδοσιν ύπηκόων της, άλλά τότε 
οφείλει νά παραδώση τήν σχετικήν ύπόθεσιν είς τάς ίδικάς της άρχάς.

III. Διασφάλισις τών δικαιωμάτων τοϋ ανθρώπου.
Ή  δικαιοσύνη είς τάς χώρας τοϋ Συμβουλίου, ώς τονίζεται καί είς τήν ιστο

ρικής σημασίας εύρωπαικήν σύμβασιν τών δικαιωμάτων τού άνθρώπου, βασίζεται 
έπί τής ισορροπίας μεταξύ τών δικαιωμάτων τής κοινωνίας καί τών δικαιωμάτων 
τού άτόμου. Α ί προαναφερθεϊσαι δύο συμβάσεις έχουν γίνει διά νά προασπίσουν τήν 
ευρωπαϊκήν κοινωνίαν άπό τήν εγκληματικότητα. 'Οπωσδήποτε περιλαμβάνουν 
πολλούς περιορισμούς, δσον άφορά τήν έφαρμογήν των, προς τον σκοπόν δπως δια- 
σφαλισθή τό άτομον. Ή  έκδοσις δεν παραχωρεΐται διά όλιγώτερον σημαντικά άδι
κή ματα, δ ι’ ά ή καταδίκη είναι μικροτέρα τού ένός έτους καί έχει ήδη έκτιθή μέρος 
τής, είναι μικροτέρα τών 4 μηνών κλπ. Πολιτικά καί στρατιωτικά άδικήματα, καί 
είς τάς περισσοτέρας περιπτώσεις τά άδικήματα τών δημοσίων ύπολόγων, άποτε- 
λοΰν έξαιρέσεις, δπως έπίσης έξαιροΰνται αί αιτήσεις έκδόσεως προς τον σκοπόν 
δπως τιμωρηθή ένα πρόσωπον, έξ αιτίας τής φυλής, τής θρησκείας ή τής έθνικό- 
τητός του. Διά νά άποφευχθή ό «διπλούς κίνδυνος», δηλαδή τής διώξεως ύπό δύο συγ
χρόνως κρατών ένός άτόμου, ή έκδοσις δεν έγκρίνεται έάν ή ποινή, ή οποία έπεβλήθη 
διά τό άδίκημα, έχει ήδη έκτιθή είς τήν χώραν άπό τήν οποίαν ζητείται ή έκδοσις. 
Έάν έξ άλλου, είς τήν χώραν άπό τήν οποίαν ζητείται ή έκδοσις, δεν ύφίσταται θανα
τική ποινή, εΐτε νομοθετημένη, ε ίτ ε  έν άτονία εύρισκομένη, διά τό διαπραχθέν άδί
κημα, ή χώρα αΰτη πιθανόν νά άρνηθή τήν έκδοσιν, έως δτου έξασφαλισθή, άπό τήν 
αιτούσαν τήν έκδοσιν, δτι ή θανατική ποινή δεν πρόκειται νά έφαρμοσθή έκ μέρους 
τής τελευταίας.

Παρόμοιαι έπίσης έπιφυλάξεις, δσον άφορά τά πολιτικά άδικήματα καί τά 
τών δημοσίων ύπολόγων, έχουν περιληφθή καί είς τήν σύμβασιν περί άμοιβαίας 
βοήθειας.
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At άνωτέρω συμβάσεις άποτελοϋν, άπό τής θέσεώς των έν ίσχύι, διά τά έπι- 
κυρώσαντα ταύτας κράτη, δχι διά τά άπλώς ύπογράψαντα, έσωτερικόν δίκαιον. 
Ά πό τής άπόψεως ταύτης δέν δύναται νά θεωρηθή ώς άνευ σημασίας τό γεγονός 
τοϋτο, διότι πρόκειται περί μιας, έστω καί έμμέσου, προσπάθειας προς ένοποίησιν 
τοϋ δικαίου των ευρωπαϊκών κρατών. Είναι γεγονός δτι αν οί περιορισμοί, οί θεσπι
ζόμενοι ύπό τοϋ νόμου καί τής τάξεως είναι ούσιώδεις εις έκαστον κράτος, τό αυτό 
θά ίσχύη καί διά την ήνωμένην Ευρώπην.

IV. Έγκληματικότης τών ανηλίκων.
Μεταξύ τών βασικών προβλημάτων τά όποια έρευνα ή Ε Ε Π Ε  περιλαμβά

νονται καί τά σχετιζόμενα μέ τήν εγκληματικότητα τών ανηλίκων, διότι παντού σχε
δόν εις τήν Εύρώπην παρετηρήθη αΰξησις ταύτης παρά τήν βελτίωσιν τών συνθηκών 
τής ζωής, τήν ευημερίαν καί τήν έν γένει άνοδον τοϋ βιοτικού έπιπέδου. Έ π ί τής 
σχετικής έκθέσεως τήν οποίαν έξεπόνησεν ή Ε Ε Π Ε , βάσει τών πληροφοριών τάς 
οποίας συνεκέντρωσε άπό τά κράτη—μέλη τοϋ Συμβουλίου, τό Συμβούλιου περιω- 
ρίσθη εις τήν ύπόδειξιν ώρισμένων παραγόντων, οί όποιοι θά ήδύναντο νά δώσουν 
άπάντησιν εις τό έρώτημα: Ποιοι λόγοι κυρίως συνετέλεσαν εις τήν αυξησιν τής 
έγκληματικότητος τών άνηλίκων; Καί ή άπάντησις: Λόγοι ψυχολογικοί, λόγοι όφει- 
λόμενοι εις τήν πρόωρον σωματικήν καί πνευματικήν άνάπτυξιν τών νέων, τό περι
βάλλον, ιδίως τό οικογενειακόν, καί τέλος ώρισμένοι κοινωνικοί παράγοντες.

Διά τήν μεγαλυτέαν έπιτυχίαν τής έρεύνης αύτής συνεστήθη καί ειδική υποε
πιτροπή προς μελέτην τοϋ θέματος. ' Η υποεπιτροπή αυτή υπέβαλε σχετικήν έ'κθεσιν 
προς τήν Ε Ε Π Ε , ή τελευταία δέ τήν υιοθέτησε.

Τό κϋρος τής άνωτέρω έρεύνης, δπως καί άλλων τής έπιτροπής, πιστοποι
είται καί έκ τοϋ γεγονότος δτι ή άνωτέρω έκθεσις διά τήν έγκληματικότητα τών άνη
λίκων, μεταπολεμικώς εις τήν δυτικήν Εύρώπην, έγένετο εύμενώς άποδεκτή ώς 
υπεύθυνον κείμενον καί, ύποβληθεΐσα είς τό συνελθόν εις Λονδίνου τον ’Ιούνιον 1960 
συνέδριου τοϋ Ο Η Ε, διά τήν πρόληψιν τοϋ έγκλήματος καί τήν μεταχείρισιν τών 
καταδίκων, έγένετο άποδεκτή ύφ’ δλων τών συνέδρων.

Είναι έξ άλλου χαρακτηριστική, ώ προς τήν σημασίαν τοϋ ωφελίμου έ'ργου 
τοϋ Συμβουλίου τής Εύρώπης είς τον τομέα τής προσπάθειας καταπολεμήσεως τής 
έγκληματικότητος, είτε προληπτικώς, ε ίτε  κατασταλτικώς, ή συνεργασία τοϋ Συμ
βουλίου μετά τοϋ Ο Η Ε. Α ί συντελούμεναι ύπό τοϋ Συμβουλίου σημαντικαί σχετικαί 
ερευναι βοηθούν τό έ'ργον τοϋ Ο Η Ε, δσον άφορά τήν δυτικήν Εύρώπην. Παραλλήλως 
ύφίσταται προοπτική στενωτέρας συνεργασίας τών δύο τούτων οργανισμών, δσον 
άφορά τά ζητήματα τής έγκληματικότητος.

V . ’Έρευνα διά τήν θανατικήν ποινήν.
Τό θέμα τής θανατικής ποινής ήρευνήθη είς εύρωπαϊκήν κλίμακα άπό τήν 

Ε Ε Π Ε . 'Η  έρευνα ώλοκληρώθη άπό μίαν έκθεσιν περιλαμβάνουσαν πλήρη εικόνα 
τής παρούσης καταστάσεως, είς δ,τι άφορά τό ύφιστάμενον δίκαιον καί τήν πρα- 
τικήν, καθώς καί τό les ferenda, ώς καί αί σημαντικωτάτης άξίας άπόψεις τής κοι
νής γνώμης. 'Η  έρευνα αΰτη άσφαλώς θά έπηρεάση τήν τηρουμένην έπί τοϋ θέματος 
πολιτικήν τών δυτικοευρωπαϊκών κρατών καί ιδιαιτέρως έκείνων τά όποια περι
λαμβάνουν ταύτην μεταξύ τών ποινών των.

'Η  σχετική έκθεσις έξεδόθη άπό τό Συμβούλιου τής Εύρώπης ύπό τον τίτλον 
« 'Η  θανατική ποινή είς τάς εύρωπαϊκάς χώρας». Τό έργου αύτό οφείλεται είς ειδ ι
κήν ύποεπιτροπήν τής Ε Ε Π Ε , ή όποια συνεστήθη προκειμένου νά έρευνηθή ή κρα
τούσα κατάστασις, δσον άφορά τό θέμα τής θανατικής ποινής είς τήν Εύρώπην καί 
άναφέρεται, έκτος τών 16 κρατών—μελών τοϋ Συμβουλίου τής Εύρώπης, καί είς τήν 
Φινλανδίαν, Γροιλανδίαν, Λιχτενστάιν, Μονακό, Πορτογαλίαν, 'Ισπανίαν καί "Α
γιον Μαρίνον (Τά έγκλήματα πολιτικής ή στρατιωτικής φύσεως έξαιροϋνται). Ή
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μελέτη χωρίζει τά κράτη είς τρεις κατηγορίας: ’Εκείνα τα όποια έχουν καταργήσει 
πλήρως την ποινήν, εκείνα τά όποια τήν άναγνωρίζουν μέν άλλα δεν τήν χρησιμο
ποιούν καί εκείνα τά όποια τήν χρησιμοποιούν. Ε ίς τά τελευταία περιλαμβάνονται 
έκ των μελών τοϋ Συμβουλίου τής Εύρώπης, ή Γαλλία, ή Ελλάς, τό Ήνωμένον 
Βασίλειον καί ή Τουρκία.

V I. Τό ποικίλον έργον τής επιτροπής.
Τό έργον της ευρωπαϊκής επιτροπής επί των προβλημάτων τοϋ εγκλήματος 

είναι σημαντικώτατον, διότι δλαι αί εισηγήσεις, αί εκθέσεις, αί έρευναι, αί προτά
σεις, αί μελέται, τό όλον γενικώς έργον της, άποτελοϋν βασικήν προϋπόθεσιν προς 
τήν κατεύθυνσιν τής δημιουργίας, σύν τώ χρόνω, ένιαίου εύρωπαϊκοΰ δικαίου, πράγμα 
τό όποιον θά έπιτευχθή έάν δημιουργηθή κοινόν δίκαιον είς τάς έπί μέρους έκδη- 
λώσεις.

Ε ίς τό πολυσχιδές έργον τής έπιτροπής, τάς εισηγήσεις καί τά σχέδια τά 
έκπονηθέντα ύπό ταύτης, περιλαμβάνονται καί αί άκόλουθοι προτάσεις καί εισηγήσεις.

α) Έγένετο πρότασις περί κοινής μεταχειρίσεως, παρ’ όλων τών κρατών τοϋ 
Συμβουλίου, τών τιμωρουμένων ύφ’ ένός έκ τών μελών του, ώς καί έπεκτάσεως τής 
ισχύος τών είς τον έγκληματίαν έπιβληθεισών ποινών ύφ’ ένός έκ τών μελών καί είς 
τά λοιπά κράτη—μέλη.

β) Έγένετο είσήγησις περί τοϋ δικαιώματος άσκήσεως τών έκλογικών, άστι- 
κών καί κοινωνικών δικαιωμάτων τών υποδίκων. Αυτή έβασίσθη έπί τής αρχής ότι 
ή προφυλάκισις δέν ήτο δυνατόν νά στερή «ντε φάκτο» τον προφυλακιζόμενον άπό τά 
δικαιώματα τά όποια άπελάμβανεν, όταν ήτο έλεύθερος. Βεβαίως καί είς μίαν τοιαύ- 
την περίπτωσιν δυνατόν νά υπάρξουν εξαιρέσεις, έάν θεωρήται ότι ή άσκησις ένός τών 
ανωτέρω δικαιωμάτων είναι άσυμβίβαστος προς τήν αιτίαν τής προφυλακίσεως ή 
προς τήν τήρησιν τής πειθαρχίας είς τάς φυλακάς. 'Η  είσήγησις αΰτη έγινεν έν συ
ναρτήσει καί προς συμπλήρωσιν τών κανονισμών τών προβλεπομένων ύπό τού Ο Η Ε 
περί τοϋ θέματος.

γ ) Έγένετο έρευνα διά τήν πρόνοιαν ύπέρ τών άποφυλακιζομένων. Τό θέμα 
αυτό, μέ συγκρίσεις όσον άφορά τά κρατοΰντα είς τά κράτη-μέλη τοϋ Συμβουλίου, 
έπρόκειτο νά έξετασθή έπισταμένως. -

δ) Έγένετο έρευνα, όσον άφορά τήν έν γένει κατάστασιν, εκλογήν καί έκπαί- 
δευσιν τοϋ προσωπικοΰ τών φυλακών είς τά κράτη-μέλη. 'Η  σχετική έκθεσις περιε- 
λάμβανε συμπεράσματα καί εισηγήσεις συμφώνους προς τάς άρχάς τής συγχρόνου 
ποινικής έπιστήμης. Συναφής είναι καί ή άνταλλαγή προσωπικοΰ πάσης συναφοΰς 
είδικότητος μεταξύ τών κρατών-μελών, ή όποια λαμβάνει χώραν προς τον σκοπόν 
τής βελτιώσεως τής πείρας τών άσχολουμένων μέ τά σχετικά θέματα.

ε)  Έγένετο πρότασις διά τήν έπέκτασιν τής εύρωπαϊκής συνεργασίας καί είς 
τήν έγκληματολογικήν έρευναν. Τό σχέδιον αύτό έγένετο εύμενώς άποδεκτόν, άπό 
τήν πλειοψηφίαν τών έγκληματολόγων καί τών άρμοδίων ύπαλλήλων τών κρα
τών-μελών τοϋ Συμβουλίου τής Εύρώπης.

στ) Έγένετο πρότασις διά τήν χρήσιν τοϋ εύρωπαϊκοΰ τύπου, τοϋ ραδιοφώνου, 
τοϋ κινηματογράφου καί τής τηλεοράσεως, διά τήν ένίσχυσιν τής προλήψεως τής 
έγκληματικότητος, καί μάλιστα τής νεανικής, έν άντιθέσει προς ό,τι συμβαίνει συχνά 
είς πολλάς περιπτώσεις.

ζ ) Έγένετο πρότασις διά τήν άνταλλαγήν πληροφοριών, όσον άφορά τήν 
νομοθεσίαν καί τούς κανονισμούς τών φυλακών.'Η άνταλλαγή αυτή θά ένημερώνη τά 
κράτη-μέλη έπί τών σχεδιαζομένων μεταβολών.

η) 'Υπεβλήθη σχέδιον εύρωπαϊκής συμβάσεως, διά τήν έπιτήρησιν τών ύπό 
αΐρεσιν άπολυθέντων καταδίκων.

θ) 'Υπεβλήθη σχέδιον εύρωπαϊκής συμβάσεως, διά ένιαίαν πολιτικήν έναντι 
τών αδικημάτων τών έχόντων σχέσιν μέ τήν κυκλοφορίαν.
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ι)  'Υπεβλήθη σχέδιον συμβάσεως, διά τήν πρόληψιν τοΰ εγκλήματος καί τήν 
μεταχείρισιν των καταδίκων.

Μεταξύ των μέτρων, τα όποια λαμβάνονται, διά τήν άνταλλαγήν άπόψεων, 
τον συντονισμόν των ένεργειών καί τήν χάραξιν κοινής πολιτικής, περιλαμβάνονται 
καί αί εις επίπεδον υπουργών διασκέψεις εις τους ποικίλους τομείς δραστηριότητος 
τοΰ Συμβουλίου τής Ευρώπης.

'Η  διάσκεψις των υπουργών τής Δικαιοσύνης αποτελεί εν άκόμη έπίτευγμα 
τοΰ Συμβουλίου εις τον άγώνα κατά τής έγκληματικότητος.

Καθιερώθη όπως οί υπουργοί Δικαιοσύνης συγκεντροΰνται περιοδικώς εις μίαν 
εύρωπαϊκήν πρωτεύουσαν, προς συντονισμόν τών ένεργειών τών χωρών των καί τήν 
λήψιν μέτρων προς καταπολέμησιν τής έγκληματικότητος, διά τής κοινής πολιτικής 
εις τον τομέα τοΰτον.

Κατόπιν σχετικής άποφάσεως τής έπιτροπής υπουργών τοΰ Συμβουλίου τής 
Ευρώπης (ένός έκ τών βασικών οργάνων τοΰ τελευταίου εις τό όποιον έκπροσω- 
ποΰνται όλαι αί χώραι—μέλη του, συνήθως διά τών υπουργών των έπί τών ’Εσωτε
ρικών), ή διάσκεψις τών υπουργών Δικαιοσύνης συνήλθε, μετά πρόσκλησιν τοΰ 
Γάλλου ύπουργοΰ Δικαιοσύνης, εις τό Παρίσι τον ’ Ιούνιον 1961,’Έκτοτε άπεφασίσθη 
όπως οί έπί τής Δικαιοσύνης υπουργοί τών κρατών-μελών τοΰ Συμβουλίου συνέρ- 
χωνται περιοδικώς εις τάς πρωτευούσας τών ευρωπαϊκών κρατών (διά τό 1962 εις 
τήν Ρώμην, ’Οκτώβριος), προς άνταλλαγήν άπόψεων καί συντονισμόν τής πολι
τικής τών χωρών των, εις τούς τομείς τής άρμοδιότητός των, χωρίς ή διάσκεψις 
αΰτη νά άποτελέση εΐσέτι μόνιμον θεσμόν καί οργανον.

Κατά τήν διάσκεψιν τοΰ παρελθόντος έτους ό υπουργός Δικαιοσύνης τής 
Αυστρίας έπρότεινε τήν σύστασιν μιας ευρωπαϊκής υπηρεσίας πληροφοριών, έπί τής 
ποινικής άναμορφώσεως καί τής άντεγκληματικής πολιτικής. Οΰτω πληροφορίαι 
έπί σημαντικών νομοσχεδίων άποφάσεων, τροπολογιών, κλπ. τά όποια μελετώνται 
έπί μέρους εις τά κράτη—μέλη, θά άντηλλάσσοντο μέσω τής Γραμματείας τοΰ Συμβου
λίου καί θά έβοήθουν τούς νομοθέτας τών διαφόρων ευρωπαϊκών κρατών.

Τό εργον τοΰ Συμβουλίου τής Εύρώπης ένισχύεται ώσαύτως καί ύπό τών δια
φόρων σχετικών, ιδιωτικής φύσεως, έταιρειών, οργανισμών καί τής ιδιωτικής πρωτο
βουλίας έν γένει εις τά κράτη-μέλη. 'Ως έκ τούτου προς τήν κατεύθυνσιν αύτήν, τής 
συνεργασίας μετά τών αρμοδίων οργάνων, τοΰ Συμβουλίου τής Εύρώπης, θεωρου- 
μένου ώς υπάτου συντονιστικοΰ οργάνου, διά τήν δυτικήν Ευρώπην,πρέπει νά στραφή 
καί ή ιδιωτική πρωτοβουλία έν Έλλάδι καί σχετικώς προς τό θέμα τοΰτο ό έπιστη- 
μονικός κόσμος, ώς έπίσης καί αί σχετικαί έταιρεΐαι, ώς ή έταιρεία Προστασίας 
’Ανηλίκων, οί οργανισμοί, ώς ό ’Οργανισμός Προλήψεως ’Εγκλήματος (Ο Π Ε ), 
αί έταιρεΐαι κοινωνικής ’Αλληλεγγύης καί αί κρατικαί υπηρεσίας, ώς ή 'Υπηρεσία 
Έγκληματολογικών ’Ερευνών. Διά τής συνεργασίας ταύτης, ή έπιτυχία τών 
επιδιώξεων τών ώς άνω οργανισμών καί ή άποτελεσματικότης τοΰ έργου των, θά 
καταστή πλέον εύχερής.

Έ ξ  όλων τών άνωτέρω είναι έμφανής ή θετική συμβολή τοΰ Συμβουλίου τής 
Εύρώπης εις τήν προσπάθειαν καταπολεμήσεως τής έγκληματικότητος καί ή έπι- 
κοδομητική προσφορά τών ειδικών οργάνων του προς τήν κατεύθυνσιν ταύτην. 'Η  
Ευρώπη θά δυνηθή νά καταπολεμήση τήν έγκληματικότητα μόνον μέ τήν συνεργασίαν.

'Ο κ. Χιού Κλαίρ, έπί κεφαλής τών έγκληματολόγων τοΰ Συμβουλίου τής 
Εύρώπης, έγραφε: « 'Η  ευρωπαϊκή συνεργασία εις τήν άντεγκληματικήν πολιτικήν, 
λόγω τής φύσεως τοΰ θέματος, συντελεΐται μετά μεγάλης δυσκολίας. Είναι όμως 
ανάγκη νά άναπτυχθή μέ υπομονήν καί έπιμονήν, τιμιότητα καί ταπεινοφροσύνην.’Άν 
ή συνεργασία αύξηθή, θά βοηθήση εις τό νά προλάβη άρκετά βάσανα καί δυστυχίαν. 
Αύτό είναι σημαντικόν καί άξίζει νά τό έπιτύχη». ΚΙΝΝΑΣ



ΞΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

ΜΙΑ ΔΙΠΛΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
‘ ϊπ ό  του Peter Beveridge, άνωτάτου άξι-

--------------------- ωματικοϋ της Scotland - Yard, κατά μετά-----------------------
φρασιν Άρχιφύλακος κ. ΚΩΝ. ΛΑΨΑΝΗ

Τό άπόγευμα της 15ης ’Οκτωβρίου τοϋ 1949 άπεφάσισα νά έπιστρέψω ενω
ρίς εις την οικίαν μου. Πράγματι, την ΙΟην μ .μ., ευρισκόμενος έντός αυτής, έδέ- 
χθην τήν έπίσκεψιν του ύπαστυνόμου Ίωάννου Ντίλλερ, δστις μοϋ άνέφερεν δτι 
τδ ζεύγος Γκούντμαν έδολοφονήθη έντός τής οικίας του. Του προσέφερα βιαστικά 
ένα ούίσκυ καί άφήσαμε άμέσως τό σπίτι μου, παίρνοντας τό αυτοκίνητο το όποιον 
μάς περίμενε απ’ έξω. Καί οί δύο εϊχον δεχθή πολλαπλά κτυπήματα διά βαρέος ορ
γάνου, ένώ εις τό σπίτι υπήρχε μεγάλη άκαταστασία. Έ ν τώ μεταξύ ό Ντίλλερ εί- 
χεν έξακριβώσει δτι τό ζεύγος των φονευθέντων ήσαν Ε βρα ίο ι καί δτι ή κόρη των 
είχε προσφάτως γεννήσει. Οί γονείς (τά θύματα) μετά τοϋ γαμβρού των Δανιήλ 
Ράβεν ειχον έπισκεφθή ένωρίς τήν κόρην των εις μίαν μαιευτικήν κλινικήν εις τό 
Μάσγουελ Χίλλ, δχι καί πολύ μακρυά. 'Ο Ντίλλερ εϊχεν έπίσης έξακριβώσει δτι δεν 
έπέρασε πολλή ώρα άπό τής έπιστροφής των γονέων εις τό σπίτι των καί έδέχθησαν 
τήν έπίθεσιν, μέ άποτέλεσμα τον φόνον καί των δύο.

'Η  οικία των Γκούντμαν ήτο άπομεμονωμένη κάπως, χωρίς νά γειτνιάζη μέ 
άλλας οικίας καί περιεβάλλετο άπό ένα μεγάλον κήπον. Εΐσήλθον λοιπόν έντός τής οι
κίας μετά των συνεργατών μου Τάνσιλ καί Ντίλλερ καί άμέσως εύρέθην προ τοϋ πλέον 
άνατριχιαστικοΰ φαινομένου, τό όποιον ποτέ έχω συναντήσει εις τήν άστυνομικήν μου 
ζωήν των 30 έτών. Τό ζεύγος Γκούντμαν δέν εϊχεν απλώς φονευθή, άλλ’ είχε κυριο- 
λεκτικώς κατακρεουργηθή. Ποτέ εις τήν ζωήν μου δέν είχα ξαναδή τοιαύτην ωμότητα.

Άμφότερα τά πτώματα έκειντο έπί τού δαπέδου τής τραπεζαρίας, φέροντα τρο
μερά κτυπήματα είς τάς κεφαλάς των. Ό  γέρων Γκούντμαν εύρίσκετο εις τό μέσον πε- 
περίπου τού δωματίου, μέ τήν κεφαλήν του έστραμμένην προς τήν θερμάστραν (τζάκι). 
’Ήτο κανονικώς ένδεδυμένος, έκτος άπό τό σακκάκι του. Έ π ί τής τραπέζης εύρίσκοντο 
τά όμματοϋάλια καί έσκέφθην δτι ό Γκούντμαν έκάθητο εις τό τρ'απέζι, όταν έδέχθη έκ 
τών όπισθεν τό πρώτον κτύπημα. Οί φακοί τών όμματοϋαλίων του έφερον κηλϊδας 
αίματος. Εις τό μέσον τό τραπέζι παρουσίαζε έν έντονον γρατσούνισμα, τό όποιον, κατά 
πάσαν πιθανότητα προεκλήθη άπό άστοχήσαν κατά τής κεφαλής τού θύματος κτύπημα, 
διά βαρέος οργάνου, διότι πιθανόν τό θύμα νά προσεπάθησε νά έγερθή, οπότε, δεχθέν 
έτερον κτύπημα, κατέπεσεν έπί τού έδάφους.

'Η  γραία Γκούντμαν έκειτο κοντά είς τήν θύραν, μέ'τήν κεφαλήν της έστραμμένην 
προς τό κέντρον τού δωματίου. "Εφερε καί έκείνη σοβαρά τραύματα έπί τής κεφαλής 
της, προκληθέντα προφανώς διά τού αύτοΰ μέσου. Παρετήρησα δτι οί τοίχοι έφερον κη- 
λΐδας αίματος, άλλά τίποτε δέν έμαρτύρει περί πάλης μεταξύ δράστου καί θυμάτων. 
Αύτά τά καίρια κτυπήματα ειχον καταφερθή έκ τών δπισθεν.

Είς παραπλεύρως ευρισκόμενον δωμάτιον τοϋ ισογείου, εν πράγμα μόνον ύπήρ- 
χεν άξιοσημείωτον — έν άνοικτόν παράθυρον. Αύτό τό παράθυρον έφερε σιδηροΰν κ ιγ
κλίδωμα καί ήνοιγε πρός τά έξω. Άξιοσημείωτον ίχνος, διότι τό νά άνοιξη τό 
παράθυρον, χωρίς νά παραβιασθή, σημαίνει δτι έχει άνοίξει άπό μέσα. Συνεπώς τό 
παράθυρον αύτό έχρησίμευσε μόνον διά τήν άπόδρασιν. Έπροχώρησα λοιπόν είς τήν 
κουζίναν, δπου διεπίστωσα δτι έντός τού νιπτήρος εύρίσκετο ή βάσις τής κεραίας τής 
τηλεοράσεως, ή όποια έζύγιζε περίπου 81 /2 ούγγιές. Δέν ύπήρχεν άμφιβολία δτι έπρό- 
κειτο περί τού (οργάνου) μέσου τού έγκλήματος, διότι προσήρμοζεν άκριβώς είς τό 
γρατσούνισμα τού τραπεζιού, είχε δέ γίνει προσπάθεια διά τον καθαρισμόν τοϋ άντι- 
κειμένου αύτοΰ. Έ ν τούτοις, δμως, παρά τό πλύσιμο, τό αίμα ήτο εύδιάκριτον.
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Έ ν συνεχεία άνήλθον εις τά ύπνοδωμάτια. Εντός ένός έξ αύτών, προφανώς είς 
αύτό τό όποιον έχρησιμοποιεΐτο ύπό του ζεύγους Γκούντμαν, ύπήρχε κάποια ακατα
στασία. Μία γυναικεία ζακέττα καί μία έπίσης γυναικεία τσάντα εύρίσκοντο επί τοϋ 
δαπέδου τοΰ δωματίου, σκεπασμένες μέ τό έφάπλωμα τής κλίνης. ’Εντός τής τσάντας 
δεν ύπήρχον χρήματα, άλλα επί τοϋ κομοδίνου, τό όποιον εύρίσκετο μεταξύ των δύο 
μονών κλινών τών θυμάτων, εύρίσκοντο έξ χαρτονομίσματα τής μιας λίρας.

Τό άνοικτόν παράθυρον εις τό ισόγειον, τό άδειασμα τής τσάντας καί ή έν γένει 
ακαταστασία τοΰ ύπνοδωματίου έμαρτύρουν διάρρηξιν, άλλα αί 6 λΐραι δέν θά ήγνο- 
οϋντο άπό ένα διαρρήκτην, ό όποιος είχε τον άπαιτούμενον χρόνον νά έρευνήση καί νά 
άδειάση μία τσάντα. 'Η  περίπτωσις αύτή μοϋ έδιδε την έντύπωσιν ότι ό δράστης ό 
ίδιος άφηνε νά έννοηθή ότι έπρόκειτο περί διαρρήξεως. ’Αλλά ποιος ήτο καί διατί τό 
έκαμε αύτό; Μόλις είχα τελειώσει την έξέτασιν τοΰ τόπου τοΰ έγκλήματος, κατέφθασε 
καί ό γαμβρός. ’Έδωσα έντολήν είς ένα αστυνομικόν τής ’Ασφαλείας νά ζητήση άπό 
τον γαμβρόν νά περιμένη ,διότι ήθελα προηγουμένως νά ίδώ τον κ. Φράϊμαν, άδελφόν 
τής δολοφονηθείσης γραίας Γκούντμαν, όστις εύρίσκετο είς τό ισόγειον καί όστις πρώ
τος άντελήφθη τό έγκλημα τής διπλής δολοφονίας. 'Ο κ. Φράϊμαν ήτο ένας ευχάριστος 
καί άρκετά έξυπνος άνθρωπος.'Ο ίδιος μάς εΐπεν ότι οί σχέσεις του μέτούς Γκούντμαν 
ήσαν καλές καί ότι πράγματι ένδιεφέρετο διά τήν έπιχείρησιν ήλεκτρικών συσκευ
ών, την όποιαν ό Γκούντμαν διηύθυνεν είς τό Γουέστ Έ ν τ  τοΰ Λονδίνου.

Τοΰ έζήτησα νά μοΰ άναφέρη έν συντομία περί τής οικογένειας. Μεταξύ τών άλ
λων μοΰ άνέφερεν ότι ή κόρη τών Γκούντμαν, ή οποία ήτο 21 έτών, είχε παντρευθή 
τον ’Ιούνιον τοΰ 1948 μέ ένα νέον όνόματι Δανιήλ Ράβεν, έκατώκουν δέ έκεΐ πλησίον 
είς μίαν άνετον οικίαν, τήν όποιαν τούς έδωσαν οί Γκούντμαν.

Τήν 6ην ’Οκτωβρίου, ήτοι τέσσαρας ήμέρας πρίν, ή κυρία Ράβεν έγέννησεν ένα άγο- 
ράκι καί κάθε άπόγευμα ή μάλλον βράδυ οί γονείς της τήν έπεσκέπτοντο είς τήν μαιευ
τικήν κλινικήν, εύρισκομένην ολίγα χιλιόμετρα πιο πέρα. Κατά τάς έπισκέψεις των αύ- 
τάς, συνήθως, συνωδεύοντο ύπό τοΰ γαμβρού των Ράβεν, έπέστρεφον δέ είς την οικίαν 
των κατά τάς 9.30' μ .μ. Γνωρίζων αύτό τό πράγμα ό κ. Φράϊμαν, ό όποιος έπίσης 
έμενε κάπου έκεΐ πλησίον, έπεσκέπτετο τούς Γκούντμαν κάθε βράδυ κατά τις 10, 
διά νά πληροφορήται περί τής ύγείας τοΰ νεογεννήτου καί τής κυρίας Ράβεν. Αύτό 
τό βράδυ (τοΰ έγκλήματος) ό κ. Φράϊμαν έφθασε κατά τις 9 .55 ', παρετήρησε δέ ότι τό 
αύτοκίνητον τών Γκούντμαν εύρίσκετο ήδη έντός τοΰ γκαράζ καί ότι είς τό χώλλ 
ύπήρχεν ένα φώς.’Εκτύπησε τό κουδούνι καί άφοΰ έπέρασε άρκετή ώρα, χωρίς νά άνοι
ξη ή πόρτα, έπήγε προς τό πίσω μέρος τής οικίας, όπου εύρεν έν παράθυρον άνοι- 
κτόν. Έφώναξε, άλλά κανείς δέν τοΰ άπήντησε. Έσκέφθη λοιπόν νά έξακριβώση τί 
συνέβαινε.Άνερριχήθη είς τό παράθυρον καί είδεν είς τό χώλλ, καί άκριβώς κοντά είς 
τον διακόπτην τοΰ ήλεκτρικοΰ, τό πτώμα τής άδελφής του, συζύγου τοΰ Γκούντμαν. 
Έπροχώρησεν, όσον ήμποροΰσε προσεκτικά μέσα, ήναψε τό φώς τής τραπεζαρίας καί 
είδε τον Γκούντμαν, ό όποιος ήτο μέν έν ζωή, άλλά τελείως άναίσθητος καί ό όποιος 
μετά παρέλευσιν 2-3 λεπτών τής ώρας έξέπνευσεν. Ό  κ. Φράϊμαν άμέσως έκάλεσε 
τήν ’Άμεσον Δράσιν καί τον τοπικόν ιατρόν.

Αύτή ήτο ή δευτέρα φορά πού ό κ. Φράϊμαν μετέβη είς τήν οικίαν τών Γκούντ
μαν, διότι τούς είχε έπισκεφθή καί ένωρίτερον καί είχε μείνει μαζί των μέχρι τις 7.50' 
μ .μ ., οπότε τοΰ είπε ό Γκούντμαν ότι ήτο ή ώρα διά τήν συνηθισμένην έπίσκεψίν του 
είς τήν κλινικήν. Δέν άμφέβαλα σε ό,τι μοΰ είπεν ό κ. Φράϊμαν, πάντως έδωσα έντολήν 
είς τον ύπαστυνόμον Ντίλλερ νά προβή είς μίαν έπαλήθευσιν, τηλεφωνών είς τήν 
κλινικήν. Μία άδελφή άπήντησε καταφατικώς, λέγουσα ότι αύτό τό βράδυ οί 
Γκούντμαν, συνοδευόμενοι ύπό τοΰ γαμβροΰ των Ράβεν, είχον φύγει άπό τήν κλινικήν 
μόλις ολίγον μετά τήν 9ην ώραν. Ό  Ντίλλερ ήρώτησε έπίσης νά μάθη καί τ ί ροΰχα 
έφόρει ό Ράβεν.

Έγνώριζον πολύ καλά τήν περιοχήν καθώς καί τήν θέσιν τής κλινικής.
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'Υπελόγισα ότι ή διαδρομή δι’ αυτοκινήτου, άπό τήν κλινικήν έως τήν οικίαν των 
Γκούντμαν, δεν έπρεπε νά είναι πλέον των 20' λεπτών τής ώρας. Συνεπώς οί Γκούντμαν 
6ά έφθασαν εις τήν οικίαν των τήν 9.30' ώραν.

Καθώς περιγράφω αυτό τό έγκλημα, ίσως δημιουργεΐται ή έντύπωσις ότι ή διε- 
ρεύνησίς του έκράτησε άρκετόν χρόνον. Είς τήν πραγματικότητα όμως δεν άπητήθη- 
σαν εΐμή μόνον 30' λεπτά τής ώρας, πράγμα τό όποιον φαίνεται έκπληκτικόν. Τό 
πράγμα είναι άπλοΰν, διότι τό πεπειραμένον άστυνομικόν μάτι υπεισέρχεται εις άρκετά 
πράγματα, διαβλέπει τά πραγματικά περιστατικά καί έπιτρέπει είς τον άστυνομικόν 
νά καταλήξη έκ τών προτέρων εις βέβαια συμπεράσματα.

Έ ν τω μεταξύ ό Δανιήλ Ράβεν εύρίσκετο είς έν δωμάτιον μετ’ άλλων συγγενών 
τών θυμάτων, εγώ δέ άνυπομονοϋσα νά τον ίδώ ιδιαιτέρως. ’Ακολούθως έδωσα εντολήν 
είς τον ύπαστυνόμΟν Ντίλλερ νά τον όδηγήση είς τό ’Αστυνομικόν Τμήμα. Ε ίς τήν άρ- 
χήν έδυστρόπησε καί ήρνήθη, άλλά μετά τήν παρέμβασίν μου, συνεμορφώθη καί τον 
ήκολούθησεν είς τό Τμήμα. Είς τό Τμήμα έπρόσεξα ιδιαιτέρως τό γεγονός ότι ό 
Ράβεν έφόρει φρεσκαρισμέναρούχα, κάτι, δηλαδή, τό άσύνηθεςκατά τό τέλος τής ήμέ- 
ρας. Ό  Ντίλλερ μοϋ έψιθύρισε : «"Ε χει αλλάξει ρούχα τό βράδυ».Ό Ντίλλερ μοΰ είπεν 
επίσης ότι είχε ζητήσει άπό τόν Ράβεν τάς κλείδας τής οικίας του καί ότι εκείνος ήρνήθη 
καί μάλιστα άνησύχησεν, όταν ήκουσεν ότι ό Ντίλλερ έσκέπτετο νά μεταβή είς τήν οικίαν 
του. Αύτό δέ άκριβώς ήτο τό διαφωτιστικόν στοιχείου τής ύποθέσεως πού έζήτουν, τό 
πρώτον άπτόν ίχνος, προκληθέν άπό τήν οξύνοιαν τού Ντίλλερ καί τήν άντίδρασιν τού 
Ράβεν. ’Αμέσως μετέβην είς τήν οικίαν τού Ράβεν, παίρνοντας μαζί μου τούς Τάνσιλ 
καί Ντίλλερ. "Οταν ήνοιξε ή θύρα άντελήφθημεν τήν δυσάρεστου οσμήν ένός καιομένου 
άντικειμένου. Έσπεύσαμε προς τήν κουζίναν, τής οποίας ή πίσω θύρα ήτο άνοικτή. 
’Εντός τής θερμάστρας κάτι έκαίετο. Ό  Ντίλλερ έκλεισε τό γκάζι καί προσεκτικά ά- 
φήρεσεν άπό τήν θερμάστραν τό περιεχόμενον, ήτοι ένα σακκάκι καί ένα πανταλόνι."Ηδη 
είχομεν είς χείρας τό πλέον σημαντικόν άποδεικτικόν στοιχείου, άναφορικώς προς τό 
όποιον ειδοποίησα τόν Σίρερ Γκάτμπερτ, άξιωματικόν τού Έγκληματολογικού ’Ερ
γαστηρίου. ΤΗτο περασμένα μεσάνυκτα, άλλά κατώκει πολύ κοντά καί εντός ολίγου 
έφθασε μετά τού προϊσταμένου του, ιατρού κ. Χόλντεν. ’Ενώ έκεϊνοι περιειργάζοντο 
τά ήμικαμμένα ένδύματα, εμείς έπεξετείναμεν τήν έρευνάν μας. Είς τό γκαράζ άνεύρο- 
μεν έν ζεύγος ύποδημάτων μέ κηλΐδας αίματος έπ’ αύτών. Κηλΐδες αίματος εύρέθη- 
σαν επίσης είς τό βολάν, τό χειρόφρενου καί είς τό έμπρόσθιον κάθισμα τού αυτοκινήτου 
τού Ράβεν. Οί έπιστήμονες τού ’Εγκληματολογικού ’Εργαστηρίου άνεΰρον καί αυτοί 
κηλΐδας αίματος είς τό σακκάκι καί τό πανταλόνι. Δυστυχώς όμως δεν ήδυνήθημεν 
νά άνεύρωμεν άλλο ένδυμα, όπως π.χ. έν υποκάμισου ή γραβάτα, τό όποιον νά είχε 
σχέσιν μέ τά πραγματικά περιστατικά τής νυκτός αύτής. Εύρέθησαν δμως κηλΐδες 
επίσης καί είς τόν νιπτήρα καί είς τό λουτρόν. Καθώς έγκατελείπομεν τήν οικίαν, 
έν πλησίον ευρισκόμενον ώρολόγιον έσήμανε Ιην. Έσκέφθην δτι ήτο καιρός τώρα νά 
ίδώ τόν Ράβεν. Μετέβημεν κατ’ εύθεΐαν είς τό ’Αστυνομικόν Τμήμα.

Ό  Ράβεν ήτο κάτωχρος. Τού είπα τ ί άνεύρομεν είς τήν οικίαν του καί τού έζή- 
τησα εξηγήσεις. ’Αμέσως έξηγριώθη καί ήρχισε νά φωνάζη: «Μ έ πιο δικαίωμα μέ 
άνακρίνετε; Μέ ποιό δικαίωμα μέ κρατάτε εδώ; Δέν έχετε κανένα τέτοιο δικαίωμα. ’Α
φήστε με ελεύθερο». Καί πάλιν τού έζήτησα εξηγήσεις, οπότε μοΰ άπήντησεν δτι δέν 
έπρόκειτο νά όμιλήση, πριν ίδή τόν δικηγόρον του."Οταν έφθασεν ό δικηγόρος του, τόν 
συνεβούλευσε νά καταθέση σχετικώς μέ τάς κινήσεις του κατά τήν νύκτα αύτήν.

Ούτος απλώς άνέφερεν δτι ε ίχε μεταβή μετά τού ζεύγους Γκούντμαν είς τήν κλι
νικήν, δτι οί Γκούντμαν έφυγαν άπό τήν κλινικήν ολίγον ένωρίτερον αυτού καί δτι δταν 
έπήγε είς τό σπίτι των τούς συνήντησεν εκεί, είσήλθε μέσα καί τούς ήρώτησε έάν θά 
ήμποροΰσε νά μείνη μαζί των αύτό τό βράδυ, διότι δέν ήθελε νά μείνη μόνος στο σπίτι 
του. ’Εκείνοι τού ήρνήθησαν καί υστέρα άπό λίγο άνεχώρησε διά τό σπίτι του. "Οταν 
έφθασε καί ήτοιμάζετο νά κάνη τό λουτρό του, ή κόρη τού κ. Φράϊμαν τού έτηλε-
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φώνησε ότι κάποιο άτύχημα είχε συμβή εις τήν οικίαν των Γκούντμαν. Της άπήντησε 
δτι θά έσπευδε τό συντομώτερον. Έφόρεσε κάτι τό πρόχειρον καί έσπευσεν άμέσως. 
Παρεδέχθη δτι τό σακκάκι καί τδ πανταλόνι, πού εύρέθησαν εντός της θερμάστρας 
στήν κουζίνα του, ήσαν ίδικά του, άλλα προσέθεσεν δτι δεν ήδύνατο να φαντασθή πώς 
εύρέθησαν εκεί. 'Η  κατάθεσίς του αυτή δέν ήτο λεπτομερής καί τίποτε τό θετικόν δεν 
μάς έλεγε, ενώ καταλλήλως άπεύφεγε να μάς δώση ώρισμένας εξηγήσεις δΐ’ ώρι- 
σμένα πράγματα. Αύταί αί πρώται καταθέσεις πολλάκις είναι μεγάλης άξίας, διότι 
κατά κάποιον τρόπον έκθέτουν τον κατηγορούμενον, συνεπεία των μεταγενεστέρων εις 
βάρος του άποκαλύψεων. Δέν γνωρίζω κατά πόσον ό Ράβεν θά έθεώρει τον έαυτόν του 
ικανοποιημένου, εάν ή κατάθεσίς του αυτή εϊχεν ώς άποτέλεσμα νά άφεθή ελεύθερος. 
Πάντως, αν πράγματι οδτως έσκέπτετο, έκ των ύστέρων άπηγοητεύθη, δταν ήκουσε 
τήν διαταγήν τής κρατήσεώς του.

Στις 6 τό πρωί έπήγα στο σπίτι μου, έπήρα τό μπάνιο μου, ξυρίστηκα καί άφοΰ 
έπρογευμάτισα μετέβην κατ’ εύθεΐαν είς τό νεκροτομείου καί παρηκολούθησα τήν νε
κροτομήν, ένεργηθεϊσαν ύπό τοϋ ίατροϋ κ. Ντόναλντ Τήαρ.'Ο ιατρός διεπίστωσεν δτι 
ό γέρων Γκούντμαν είχε δεχθή εις τήν κεφαλήν του περισσότερα άπό 14 κτυπήματα, 
ένώ ή σύζυγός του είχε δεχθή 7 κτυπήματα. 'Ο ιατρός έπίσης άπεφάνθη δτι ώς 
μέσον έκτελέσεως είχε χρησιμοποιηθή ή βάσις τής κεραίας τής τηλεοράσεως.

Τό έπόμενον βήμα μου ήτο νά άποκλείσω τήν περίπτωσιν διαρρήξεως. ’Ίσως 
ύπήρξα σχολαστικός στις έ'ρευνές μου, αλλά μία άνάκρισις διά δολοφονίαν καί μάλιστα 
διπλήν πρέπει νά είναι πραγματική άνάκρισις καί ό ενεργών ταύτην δέν πρέπει νά φεί
δεται κόπων. Μετά.άπό λεπτομερή ερευνάν τής οικίας, διεπίστωσα δτι έντός ενός χρη
ματοκιβωτίου, εύρισκομένου κάτωθι μιάςκλίμακος, εύρέθησαν χιλιάδες λιρών εις ρευ
στόν χρήμα. Τά κλειδιά τοϋ χρηματοκιβωτίου αύτοϋ εύρίσκοντο έντός τοϋ θυλακίου 
τοϋ πανταλονιού τοϋ θύματος Γκούντμαν. ’Επ ί πλέον ύπήρχον καί διάφορα χρυσαφικά, 
τά όποια φυσικά ένας διαρρήκτης δέν θά άφηνεν άθικτα.

Κατόπιν εϊχομεν τάς κηλΐδας αίματος εις τά ενδύματα τοϋ Γάβεν, τά όποια εύρέ
θησαν έντός τής θερμάστρας τής οικίας του, τό αΐμα έπί τών ύποδημάτων του καί 
έπί τοϋ αύτοκινήτου του, τό όποιον άπεδείχθη δτι ήτο τής αυτής όμάδος μέ τό αΐμα 
τών θυμάτων.

’Επίσης ύπήρχε καί εν άλλο σημαντικόν στοιχείου. Κατά τήν 6ην ’Οκτωβρίου 
ένωρίς ολίγον μετά τις 6 τό απόγευμα είχε σκοτεινιάσει καί δταν οί Γκούντμαν έπέ- 
στρεψαν άπό τήν κλινικήν εις τήν οικίαν των ήναψαν προφανώς τό φώς τής τραπεζα
ρίας, δεδομένου δτι ό Γκούντμαν έκάθητο είς τό τραπέζι μέ τό σακκάκι του βγαλμένο. 
"Οταν δέ ό κ. Φράϊμαν εύρήκετά πτώματα, τό φώς τής τραπεζαρίας ήτο έσβεσμένον καί 
ό διακόπτης του εύρίσκετο σέ τέτοιο μέρος, πού ένας ξένος δυσκόλως θά ήδύνατο 
νά τον άνεύρη. Στενήν σχέσιν μέ αυτό έ'χει καί τό έξής σημαντικόν στοιχείου. 'Υπήρχε 
δηλαδή ένας συνήθης διακόπτης είς τον τοίχον, είς τό συνηθισμένο μέρος, όπισθεν δηλαδή 
τής θύρας, άλλά αύτή τήν νύκτα αυτός ό διακόπτης εϊχεν άπομονωθή άπό κάποιο 
λάθος. Προφανώς διά τον δράστην τοϋ έγκλήματος ήτο άναγκαΐον νά καλύψη τό 
έγκλημά του διά τοϋ σκότους, δσον τό δυνατόν περισσότερον χρόνον. Οίοσδήποτε καί 
αν ήτο ό δράστης, έγνώριζε πού ήτο ό κρυφός, ούτως είπεΐν, διακόπτης, ή τουλάχιστον 
θά έπρεπε νά εϊναι εξαιρετικά τυχηρός διά νά τον εύρη.

’Ε π ί άρκετήν ώραν συνεζήτησα τό θέμα μετά τοϋ άστυνόμου κ. Τάνσιλ καί τοϋ 
ύπαστυνόμου κ. Ντίλλερ. Έ ν τώ μεταξύ οί ικανότεροι αστυφύλακες τής ’Ασφαλείας 
εϊχον συγκεντρώσει τάς άπαραιτήτους πληροφορίας, δσον άφορά τάς σχέσεις τοϋ 
Γάβεν καί τών θυμάτων. 'Ως άπεδείχθη αί σχέσεις αύταί δέν ήσαν καθόλου 
άρμονικαί, διότι αί φιλονικεΐαι ήσαν συχναί μεταξύ των. Έκάμαμε τήν καλυτέ- 
ραν δυνατήν άναπαράστασιν τοϋ έγκλήματος. Φαίνεται δτι ό Γάβεν είς μίαν στιγμήν 
έξάψεως ήρπασε τήν βάσιν τής κεραίας τής τηλεοράσεως, ή όποια εύρίσκετο έξω άπό 
την θύραν τής τραπεζαρίας, καί έκτύπησε τον Γκούντμαν έκ τών όπισθεν, καθ’ δν χρό-
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νον ούτος έκάθητο εις τό τραπέζι καί έν συνεχεία τοϋ κατάφερε άλλεπάλληλα κτυπή
ματα. Έ ν τώ μεταξύ ή γραία Γκούντμαν είχε άνέλθει στο έπάνω πάτωμα, άμα τή επι
στροφή έκ τής κλινικής. ’Ήκουσε τάς φωνάς τοϋ άνδρος της ασφαλώς καί κατήλθεν ά- 
μέσως κάτω. Καί αύτή έκτυπήθη έκ των όπισθεν άπό τον Ράβεν, ό όποιος τήν έπερίμε- 
νε κρυμμένος πίσω άπό τήν θύραν.Εκείνη, άμέσως μετά τό πρώτον κτύπημα, φαίνεται 
δτι έστρεψε προς τό μέρος τοϋ δράστου, διότι όλα τα άλλα κτυπήματα τά έδέχθη εις τό 
πρόσωπόν της.

"Ηδη ό Ράβεν είχε προ αότοϋ τά δύο πτώματα τών πενθερών του. Βιαστικά ε- 
σβυσε τό φώς καί έπήρε τό φονικόν οργανον εις τήν κουζίναν διάνάτόάποπλύνη.’Εγνώ- 
ριζεν δτι ό κ. Φράϊμαν έπρόκειτο νά έπισκεφθή τήν οικίαν, ώς συνήθως κατά τις 10, 
ήτοι μετά παρέλευσιν ήμισείας ώρας. Διά νά άποφύγη εις βάρος του υποψίας έσκηνο- 
θέτησε μίαν διάρρηξιν, άλλά κατά τρόπον άστοχον. Κατόπιν προσεπάθησε νά δείξη 
τόν τρόπον κατά τον όποιον ό δήθεν διαρρήκτης εΐσήλθεν. "Ηνοιξε, δηλαδή, εν παρά- 
θυρον εις τό ισόγειον, άπό τό όποιον έπήδησεν έξω καί έν συνεχεία μετέβη εις τό σπίτι 
του. Άλλά κατ’ αυτόν τόν τρόπον έκαμε άκόμη Sv σφάλμα. Δέν είχε προσέξει δτι τό 
παράθυρον ήνοιγε μόνον έκτών έσω καί δτι δέν ύπήρχεν άλλο μέρος άπό τό όποιον θά 
ήμποροϋσε νά είσέλθη έντός τής οικίας ένας διαρρήκτης. Συνεπώς άν δέν είχεν εϊσέλθει 
διαρρήκτης διά τοϋ παραθύρου αύτοΰ, θά έπρεπε νά τό είχε παραβιάσει έκ τών έξω, 
πλήν δμως τό παράθυρον ούδέν άπολύτως ίχνος παραβιάσεως παρουσίαζεν.

"Ηδη ούδεμία άμφιβολία υπήρχε περί τοϋ προσώπου τοϋ δράστου καί κατά τις 6 
τό άπόγευμα τής ημέρας αυτής ,δηλαδή μετά 20 ώρας άπό τής διαπράξεως τής διπλής 
αυτής τραγικής δολοφονίας, ό Δανιήλ Ράβεν κατηγορήθη διά διπλήν άνθρωποκτονίαν.

Ενώπιον τοϋ δικαστηρίου ούτος κατέθεσεν δτι δταν έπέστρεψεν άπό τήν κλινικήν 
εις τήν οικίαν τών Γκούντμανκαί ήναψετό φώς, άντελήφθη δτι έπάτει εις μίαν λίμνην 
αίματος, δικαιολογών οΰτω τό έπί τών ένδυμάτων καί υποδημάτων του αίμα, κατα
ληφθείς δέ ύπό πανικού μετέβη διάτοϋαύτοκινήτου του εις τήν οικίαν του. Συνέχισε 
τήν άπολογίαν του καί τά ψεύδη διεδέχοντο τό έν τό άλλο. 'Η  σημασία τής πρώτης, 
κατά τήν άνάκρισιν, καταθέσεως τοϋ Ράβεν ήδη άπεδεικνύετο άνυπολογίστου άξίας. 
Ούτος εϊχεν άρχικώς καταθέσει δτι οτάν έπέστρεψεν άπό τήν κλινικήν εις τήν οικίαν 
τών Γκούντμαν εύρεν αυτούς κανονικώς έν ζωή, ώς τίποτε νά μη είχε συμβή, 
τούς έζήτησε νά μείνη μαζί των αυτό τό βράδυ καί έπειδή το,ΰ ήρνήθησαν, έπήγε 
εις τό σπίτι του καί καθ’ δν χρόνον ήτοιμάζετο νά πάρη τό λουτρό του, τοϋ έτηλεφώ- 
νησαν διά τό έγκλημα.

'Η  ύπεράσπισις ύπεστήριξεν δτι ή δολοφονία τών Γκούντμαν ήτο έργον διαρρή
κτου, ό όποιος, ουτω, έξεδικήθη διά πληροφορίαν τινα τήν όποιαν κάποτε ό γέρων 
Γκούντμαν είχε δώσει εις τήν ’Αστυνομίαν.

Παρά ταΰτα ό Ράβεν έκηρύχθη ένοχος καί κατεδικάσθη εις θάνατον. 'Η  αίτησίς 
του περί άπονομής χάριτος άπερρίφθη, έξετελέσθη δέ τήν 6ην ’ Ιανουάριου 1950. 
'Ο κ. Κάσσελς συνεχάρη τούς άστυνομικούς, οι όποιοι εΐργάσθησαν διά τήν άνακά- 
λυψιν τοϋ δράστου καί ιδίως τόν ύπαστυνόμον Ντίλλερ. Πράγματι ή άνακάλυψις τοϋ 
δράστου ήτο ΐδικόν του έργον. ΤΗτο ό πρώτος έπιληφθείς τής ύποθέσεως, δστις καί 
άπεκάλυψε τήν άμεσον τοϋ Ράβεν σχέσιν προς τό έγκλημα, άφ’ ένός μέν διά τοϋ ελέγ
χου  τών ένδυμάτων τοϋ Ράβεν, άφ’ ετέρου δέ διά τών κλειδών τής οικίας τοϋ τελευ
ταίου, διά τών οποίων έπρόλαβε τήν καταστροφήν τοϋ σακκακίου καί τοϋ πανταλο
νιού αύτοΰ, τά όποια, φέροντα κηλΐδας αίματος τών θυμάτων, υπήρξαν τά πειστι- 
κώτερα άποδεικτικά στοιχεία.
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----------------------------- 'Υπό τ. Άνθυπαστυνόμου κ. Γ . Δ Ο Υ Κ Α Κ Η ----------------------------

ΤΗταν Μάρτιος του 1927, δταν ένα άπόγευμα, μέσα στο τραίνο ’Αθηνών - Π ει
ραιώς, συναντήθηκα μέ κάποιο άξιόλογο πράκτορά μου. Τον λέγω άξιόλογο, γιατί, 
αν καί τρόφιμος τών καμπαρέ, οί πληροφορίες του ήσαν σοβαρές καί θετικές. Πολ
λοί άπό τούς άνθρώπους τοϋ είδους του έχουν τη μανία, μπορεί να πή κανείς, στο νά 
δίνουν πληροφορίες, άλλοι γιατί άρέσκονται καί άλλοι για νά άποκτοϋν τήν εύνοια 
τών άστυνομικών.

— Σάς ήθελα κύριε Γιώργο, μου είπε, μόλις μέ είδε, καί κάθισε πλάι μου. 
’Έχω κάτι νά σάς πώ, μά έδώ δέν είναι κατάλληλα.

— Καλά, τοϋ είπα, δταν φθάσουμε στην ’Αθήνα.
Πράγματι μόλις βγήκαμε πήγαμε καί καθήσαμε στο καφενείο «Βυζάντιον». 

'Ο πράκτοράς μου, πίνοντας τον καφέ του, άρχισε νά μου λέγη :
—Πρόκειται γιά κάποιο ξένο, πού πριν άπό λίγο καιρό γνωριστήκαμε στο καμ

παρέ «Μαύρος Γάτος». Έδώ στην 'Ομόνοια. Είναι ένας νέος εύγενής, καλοβαλμέ
νος καί πολύ άνοικτοχέρης. ’Αφορμή της γνωριμίας μας ήταν δτι ένα βράδυ, μιλών
τας ιταλικά στην κοπέλλα πού καθόταν μαζί του κ ι’ αύτή δέν καταλάβαινε,, πλησία
σα καί τοϋ μίλησα στη γλώσσα του. Αυτός τότε χαρούμενος, μέ κάλεσε νά καθήσω 
στο τραπέζι τους, γιά νά τον διευκολύνω. "Οπως μοϋ είπε τον λένε Τζοβάνι Πε- 
ρόττι. Ά πο τότε γίναμε φίλοι, καί κάθε βράδυ συναντιώμαστε στο ’ίδιο καμπαρέ. 
"Οταν είδα νά ξοδεύη τά χρήματά του έκεϊ μέσα μέ γυναίκες τόσο άσυλλόγιστα, μπή
κα σέ πειρασμό καί σκέφτηκα νά έκμεταλλευθώ τή γνωριμία του. Κ ι’ έτσι ένα βρά
δυ, μέ τή συζήτησι, άρχισα νά τον ρωτώ γιά τήν πατρίδα του, γιά τις δουλειές του 
καί δ, τ ι άλλο μοϋ ήρθε κείνη τήν ώρα στο νοϋ.

'Ο Τζοβάνι μέ μιά χαρακτηριστική προθυμία μοϋ είπε :
— Τήν πατρίδα μου έχω νά τή δώ πολλά χρόνια, γ ιατί οί δουλειές μου μέ 

τραβοΰν μακρυά, στο Βουκουρέστι. Ά π ’ έκεϊ ήρθα έδώ ώς αντιπρόσωπος, μεγάλων 
ρουμανικών έπιχειρήσεων ξυλείας. Τό γραφείο μου είναι στή στοά Φέξη.

—Τότε άρχισα νά τοϋ μιλώ ρουμανικά, μά είδα πώς δυσκολευόταν νά μοϋ ά- 
παντήση. Αύτό μ’ έκανε νά τον ύποπτευθώ, γιατί έφ’ δσον μοϋ είπε πώς μένει στον 
τόπο αύτό άπό πολλά χρόνια, άσφαλώς έπρεπε νά ξέρη καλά καί τή γλώσσα του.

—Ά πό τότε εκείνος άρχισε νά μέ προσέχη άκόμα περισσότερο καί, έκτος τά 
έξοδα πού πλήρωνε κάθε βράδυ στο καμπαρέ, μοϋ έβαζε καί άρκετά χρήματα στήν 
τσέπη. «Γ ιά  τά μικρά σου έξοδα», όπως έλεγε. Τά βόλευα μιά χαρά. ’Έβγαινε ξε- 
κούραστα τό μεροκάματο. Μά ξαφνικά τον έχασα. Πέρασαν δυό-τρία βράδυα καί δέν 
φάνηκε. Τότε άποφάσισα καί πήγα στή στοά Φέξη νά βρώ τό γραφείο του. Πρά
γματι στον Α' δροφο άριθ. 49 ήταν μιά μικρή έπιγραφή μέ λατινικά γράμματα στήν 
πόρτα : «Τζοβάννι Περόττι—Αντιπρόσωπος έπιχειρήσεων ξυλείας». ’Αλλά δυστυ
χώς βρήκα καί τό γραφείο κλειστό.

—Πριν φύγω ρώτησα στά πλαϊνά γραφεία αν ξεύρουν ποΰ είναι ό κ. Περόττι. 
Μοϋ είπαν δτι τον είδαν μόνο τήν ημέρα πού άνοιξε τό γραφείο. ’Έκτοτε δέν ξανα-

1. Τά εις τήν ύπόθεσιν άναφερόμενα ονόματα είναι φανταστικά, πλήν των τοϋ δράστου 
καί των έπιληφθέντων της ύποθέσεως άστυνομικών.



Κατάχρησις 1.500.00Θ λιρεττών είς Κατάνην ’Ιταλίας 1129

πάτησε. Τ ί συμβαίνει, μ’ αυτόν τον άνθρωπο δεν ξέρω. Τ ί άπέγινε, ποϋ πήγε. Πάν
τως εγώ τον έχω γ ια  ύποπτο.

—- Τώρα πού τον έχασες Νικολάκη μοϋ δίνεις τήν πληροφορία; τοΰ είπα άστει- 
ευόμενος.

— ’Έ τσ ι είναι, σωστά το λές. Τρελλός θάμουν νά σάς την έδινα άπό τότε, άφοΰ 
τά οικονομούσα, μοϋ άπάντησε.

'Η  πληροφορία τοΰ Νικολάκη, γ ι’ αυτόν τον νεοφερμένο ξένο στον τόπο μας, 
ήταν πράγματι ένδιαφέρουσα. Ε μ ε ίς  οί άστυνομικοί σκεπτόμαστε διαφορετικά άπό 
τον άλλο κόσμο. Πρώτα τό κακό βάζομε στο νοϋ μας. ’Έ τσ ι καί τώρα, μ ’ αύτά πού 
μοϋ είπε ό πληροφοριοδότης μου, ό νους μου έ'τρεξε άμέσως σέ άνθρώπους σκοτει
νούς, γιατί όπως είναι γνωστόν μόνον αύτοί σκορπούν τά λεπτά τους άσκοπα καί 
γιά νά δικαιολογούν τήν σπατάλη τους καμουφλάρονται πίσω άπό ονόματα μεγάλων 
επιχειρήσεων.

Ά πό τήν επομένη ξεκίνησα γιά νά διαπιστώσω τις πληροφορίες αύτές, αν καί 
ή ύπηρεσία μας δεν είχε άκόμα γ ι’ αυτόν κανένα καταδιωκτικό έγγραφο. Ά ρχισα 
άπό τή στοά Φέξη.

Τό γραφείο 49 είχε έγκαταλειφθή προ ολίγων ήμερων άπό τον Περόττι, μοΰ 
είπαν οί γείτονες. Ά πό τήν ύπηρεσία ελέγχου ξενοδοχείων, πού πήγα κατόπιν, πλη- 
ροφορήθηκα οτι ό Τζοβάννι Περόττι είχε καταλύσει στο ξενοδοχείο «Μάζεστικ» 
καί δτι απ’ έκεΐ έφυγε γιά τό εξωτερικό προ ολίγων ήμερων.

Πραγματικά στά άρχεϊα τής Διευθύνσεως Αλλοδαπών βρήκα τήν άφιξι τού 
Περόττι άπ’ τή Ρουμανία καί τήν άναχώρησί του στις 15 ’ Ιουλίου 1927 γιά τήν 
Κωνσταντινούπολι.

Οί έρευνές μου δυστυχώς δεν έκαρποφόρησαν, ύστερα άπό τή φυγή του.

"Υστερα άπό δυο μήνες, ένα βραδυνό βρισκόμουν στο Νέο Φάληρο. Άφοΰ έκανα 
τις όλιγόστιγμες έπισκέψεις μου στά διάφορα κέντρα, γεμάτα κόσμο πού έπαιρνε 
τή δροσιά του, κάθισα τέλος στή βεράντα τοΰ «Ά κταίου».

Σ έ  λίγο ένα ζευγάρι νέων άνέβαινε χαρούμενο καί γελαστό τά μαρμάρινα σκα
λοπάτια καί κάθησε στο μοναδικό άδειο τραπεζάκι, πού ήταν άκριβώς πίσω μου.

Τό όμορφο αύτό ζευγαράκι μοΰ έκανε εξαιρετική έντύπωσι, γιατί ή έμφάνισις 
καί οί τρόποι τους μεταξύ τους, φανέρωναν πώς ήσαν ξένοι. Περίμενα ν’ άκούσω 
ποιά γλώσσα θά μιλοΰσαν.

"Οταν ήρθε τό γκαρσόνι νά πάρη παραγγελίες, ή όμορφη κοπέλλα τοΰ μίλησε 
άπταίστως έλληνικά καί κατόπιν άκουσα νά μεταφράζη. στον καλοβαλμένο συνοδό 
της στά ιταλικά, δ ,τι παράγγειλε καί συνέχισαν εύθυμα τήν κουβέντα τους στην ί'δια 
γλώσσα.

Βρήκα τον τρόπο νά γυρίσω καί νά τούς κοιτάξω κατά πρόσωπο. Τά χαρακτη
ριστικά τοΰ νέου κάτι μοΰ θύμισαν, κάποια γνώριμη φυσιογνωμία. Συγκέντρωσα 
τις σκέψεις μου καί στάθηκα στις πληροφορίες καί στά χαρακτηριστικά, πού μοΰ 
είχε δώσει ό πράκτοράς μου, γιά τον ξένο πού γνώρισε στο καμπαρέ «Μαΰρος Γά
τος».

— Θές νά είναι ό Περόττι ; 'Η  υπόνοια αύτή μ’ έκανε νά τούς θέσω ύπό πα- 
ρακολούθησι.

"Υστερα άπό λίγο τό ζευγάρι έφυγε άγκαλιασμένο. Τούς άκολούθησα σέ άρκε- 
τή άπόστασι πίσω τους.

Τράβηξαν τήν οδό Φαληρέως, έστρεψαν δεξιά τήν πρώτη πάροδο καί σταμάτη
σαν μπροστά σέ κάποιο σπίτι. ΤΗταν ή γνωστή πανσιόν τής Σταχτοπούλου. 'Η
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κοπέλλα, άφοΰ άποχαιρέτησε τό φίλο της στήν είσοδο τοϋ κήπου, πήρε τό δρόμο 
προς τον ήλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου.

Ό  νέος προχώρησε, μπήκε στη πανσιόν, ενώ εγώ τράβηξα λίγο π ιό πέρα. Στά
θηκα στη γωνιά τοϋ δρόμου καί περίμενα. ’Έβλεπα όμως πώς ό ξένος αργούσε καί 
δεν έβγαινε. ’Έ τσ ι, υστέρα από αρκετή ώρα άναμονής, άναγκάσθηκα νά φύγω.

Την έπομένη θά μάθαινα οπωσδήποτε άπό την Σταχτοπούλου ποιος ήταν ό 
νέος πού μπήκε χθες τό βράδυ στήν πανσιόν της.

Ή  Σταχτοπούλου, κυρία σοβαρή καί καθώς πρέπει, ήταν γνωστή μου καί θά 
μου έλεγε, όπως πολλές φορές μας βοήθησε σέ τέτοιες περιπτώσεις. ’Αργά τή νύ
κτα, όταν γύρισα στο Τμήμα, πήγα κατ’ εύθεϊαν στήν υπηρεσία ελέγχου ξενοδοχείων 
’Ήθελα άμέσως νά ικανοποιήσω τήν περιέργειά μου. "Οπως ξεφύλλιζα τά δελτία 
ξενοδοχείων, βρήκα τήν πανσιόν τής Σταχτοπούλου καί ένοικό της τον Περόττι. 
’Ακριβώς μέ τά ’ίδια στοιχεία, πού τον είχα βρή καί στήν Διεύθυνσι ’Αλλοδαπών.

Οί ύπόνοιές μου γιά τό νέο πού παρακολούθησα χθές τό βράδυ άπό τή βεράντα 
τοϋ «Ά κτα ίου», ότι είναι ό ξένος τοϋ πράκτορός μου, δέν μέ διέψευσαν.

Τό πρωί έγραψα τό δελτίο μου καί τό παρέδωσα στον προϊστάμενό μου, στον 
όποιον είχα αναφέρει τήν περίπτωσι Περόττι.

—Μάς ξανάρθε ό Περόττι άπό τήν Κωνσταντινούπολή τοϋ άνέφερα.
‘Ο ύπαστυνόμος ένθουσιάσθηκε μέ τά νεώτερά μου.
—Τώρα πρέπει νά δυναμώσουμε τήν παρακολούθησί του, νά δοΰμε τί βγαίνει 

άπ’ αύτόν τον άνθρωπο. Μέχρι σήμερα αναζητούσαμε τον άγνωστο άπό τις πλη
ροφορίες. Τώρα τά πράγματα αλλάζουν πού τον είδες. Μπορούμε νά ενεργούμε πιο 
συγκεκριμένα, μοΰ είπε.

Τήν έπομένη, πρωί-πρωί, βρισκόμουν στο Φάληρο, στήν ίδια γωνιά τοϋ δρό
μου, κοντά στήν πανσιόν τής Σταχτοπούλου.

Κατά τις 10 ή ώρα βγήκε ό Περόττι άπό τήν πανσιόν, άψογος όπως πάντα, 
καί τράβηξε γιά τον ήλεκτρικό σταθμό. Τον πήρα συστηματικά στο κατόπιν. Πήρε 
τό τραίνο, βγήκε στήν 'Ομόνοια καί τράβηξε τήν οδόν Άθηνάς. Σταμάτησε μπρο
στά στο Δημοτικό Θέατρο, εκεί πού είναι σήμερα ή πλατεία Κοτζιά, κατέβηκε τά 
σκαλοπάτια καί μπήκε στο ύπόγειο καφενείο τοϋ θεάτρου. Στάθηκε καί κοίταξε 
έρευνητικά τούς θαμώνες. Φαινόταν πώς κάποιον άναζητοΰσε, γιατί στο τέλος τον 
βλέπω νά προχωρή στο βάθος τοϋ καφενείου, νά πλησιάζη στο τραπέζι ενός γέρου 
άσπρομάλλη, νά τον χαιρετά μέ ύπόκλισι καί νά κάθεται άπέναντί του.

Κάθισα κ ι’ εγώ σ’ ένα τραπεζάκι, λίγο πιο πέρα, καί τούς παρακολουθούσα δια
βάζοντας τήν εφημερίδα μου.

"Αρχισαν μιά άτελείωτη συζήτησι, πού κράτησε μέχρι τό μεσημέρι, .όταν ό 
Περόττι έγκατέλειψε τον συνομιλητή του καί γύρισε πίσω στήν πανσιόν Σταχτο
πούλου.

Τό άπόγευμα, άπό πολύ νωρίς, βρισκόμουν στο ίδιο πόστο, κοντά στήν πανσιόν. 
Σ έ  λίγο βλέπω τήν όμορφη κοπέλλα, πού συνώδευε χθές ό Περόττι στο «Ά κτα ΐον», 
νά μπαίνη βιαστική καί γελαστή. Μετά άπό λίγη ώρα βγήκε άγκαλιασμένη μέ τον 
Περόττι, άλλά τούς άκολουθοΰσε ένας τρίτος άνθρωπος. 'Ένας νέος μέτριου άνα- 
στήματος, μελαχροινός κι αυτός, μέ ξενική έμφάνισι. Μπήκαν καί οί τρεις σ’ ένα 
άγοραΐο αυτοκίνητο, πού μόλις είχε φθάσει, κ ι’ έφυγαν. Ποΰ πήγαιναν δέν θά μά
θαινα, γιατί δέν υπήρχε τρόπος νά τούς παρακολουθήσω. Γιά νά μή χάνω τον καιρό 
μου τράβηξα γιά τό καφενείο τοϋ Δημοτικού Θεάτρου ’Αθηνών. Τό καφενείο αύτό 
ήταν κέντρο καλλιτεχνών. ’Από τό γκαρσόνι έμαθα γιά τον άσπρομάλλη κύριο.

— Είναι τακτικός πελάτης μας, μοΰ είπε. Είναι ό ’ Ιταλός μουσικός Ούμπέρτο 
Φιορέττι.

Περισσότερα πράγματα δέ ζήτησα κ ι’ έφυγα.
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Στην βραδυνή παρακολούθησι ήρθε μαζί μου καί ό ύπαστυνόμος Θεοδωρουλά- 
κης. Περιμέναμε ώρες ολόκληρες, εως δτου άργα τή νύκτα βλέπουμε τον Περόττι να 
φεύγη άπό τήν πανσιόν πολύ βιαστικός καί να παίρνη τό τραίνο. Μπήκαμε κ ι’ έμεΐς 
στο πλαϊνό βαγόνι. Στη πλατφόρμ τής 'Ομονοίας τον περίμενε ή γνωστή κοπέλλα. 
Κάτι μίλησαν, τράβηξαν για τον όδό Πειραιώς καί μπήκαν σέ κάποιο σπίτι, άκρι- 
βώς άπέναντι άπό τό Βρεφοκομείο. Έ μ εΐς  σταθήκαμε σέ κάποια άπόστασι καί περι
μέναμε. Μετά άπό λίγη ώρα βλέπουμε κάποιον να σταματά έ'ξω άπό τό ΐδιο σπί
τ ι. ’Έβγαλε άπό τή τσέπη του τό καρνέ του καί, κάτω άπό τό φως τοϋ δρόμου, έγρα
ψε κάτι. Τύλιξε κατόπιν τό σημείωμα καί τό τοποθέτησε στή κλειδαρότρυπα. Ήταν 
ό τρίτος άνθρωπος πού τούς άκολουθοϋσε χθές.

Ψιθυριστά καί σύντομα συνεννοηθήκαμε μέ τον ύπαστυνόμο.Έγώ νά τον παρα
κολουθήσω καί έκεΐνος νά μείνη στή θέσι του καί νά πάρη μέ κάθε τρόπο τό ση
μείωμα.

Ό  τρίτος άνθρωπος, ας τον ονομάσουμε έ'τσι, προχώρησε, έφθασε στήν όδό 
Μεγάλου ’Αλεξάνδρου καί μπήκε στο σπίτι άριθ. 31, άφοϋ άνοιξε μέ κλειδί καί άνα
ψε άμέσως τά φώτα. Έ νδειξ ις πώς ήταν τό σπίτι του. ’Άσκοπα θά περίμενα, γιατί 
ήταν πιά περασμένη ή ώρα. Γύρισα πίσω στον ύπαστυνόμο.

— Τ ί έγινε ; τον ρώτησα. Βγήκε κανείς άπό τό σπίτι ;
— ’Ό χι, μου φαίνεται πώς θά ξημερωθούμε.
— Καί τό σημείωμα ;
—Νάτο, στά χέρια μου. Τό έβγαλα μέ ευκολία.
Είχαμε μεγάλη άδημονία νά δούμε τ ί έγραφε. Μέ μεγάλη προφύλαξι σταθήκα

με, κάτω άπό τό άμυδρό φώς τού δρόμου, νά τό διαβάσουμε. ’Ήταν γραμμένο ιτα
λικά καί έλεγε :

Madame Marina pardon venito domani 3 ore presse parlerino — Ka- 
fiero.

To σημείωμα δέν ήταν σημαντικό, αλλά μάς έκανε γνωστό τό όνομα τού τρί
του άνθρώπου. Κρατήσαμε άντίγραφο καί τό έτοποθετήσαμε πάλι στή θέσι του.

— Λές νά είναι συνθηματικό ; μο,ΰ είπε ό ύπαστυνόμος.
—’Ίσως. Ό  χρόνος θά τό δείξη.
Ξημέρωσε καί ό Περόττι δέν βγήκε άπό τό σπίτι. Τότε φεύγοντας πήγαμε κατ’ 

ευθείαν στά κρεβάτια μας. Είχαμε γίνει πτώματα άπό τήν ορθοστασία καί τό ξε- 
νύχτι.

Κατά τό μεσημέρι, άφοΰ ξεκουραστήκαμε, τραβήξαμε πάλι μέ τον ύπαστυ
νόμο στήν όδό Πειραιώς νά παρακολουθήσουμε τό σπίτι καί γιά νά δούμε αν θά 
έπραγματοποιεΐτο τό ραντεβού τού σημειώματος, πού μάς φάνηκε τόσο παράξενος 
ό τρόπος τής έπιδόσεώς του. Πράγματι στις 3 ή ώρα άκριβώς έφθασε ό Μαντσόνι 
Καφιέρο καί κτύπησε τήν πόρτα. ’Αμέσως τού άνοιξαν. "Τον ύποδέχθηκε ή γνωστή 
κοπέλλα.

— ’Ασφαλώς αυτό είναι τό σπίτι της, είπα στον ύπαστυνόμο. ’Έ τσ ι δικαιο
λογείται καί ή όλονύκτιος παραμονή τού Περόττι.

Ά πό τή γειτονιά, μέ κατάλληλο τρόπο, μάθαμε ποιά ήταν ή κοπέλλα. Λεγό
ταν Μαρίνα (Λουΐτζι) V aleri, ήταν ’ Ιταλικής καταγωγής, γεννημένη στήν ’Αθή
να, καί κατοικούσε άπό πολλά χρόνια εκεί.

Ά ρχισε πιά νά σκοτεινιάζη όταν έφυγε ό Μαντσόνι Καφιέρο. Δέν ύπήρχε λό
γος νά τον παρακολουθήσουμε, άφοΰ γνωρίζαμε τό όνομά του καί τήν κατοικία του. 
Τώρα μάς ένδιέφερε τ ί άπέγινε ό Περόττι. Ή ταν ακόμη μέσα στο σπίτι ή έν τώ 
μεταξύ είχε φύγει ;

(Συνεχίζεται)
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Σ κ ΰ ρ ο ς
Ύπο Αστυφύλακας χ, Κ Ω Ν . ΠΡΑΤΤΗ

Μέ λίγα λόγια θέλω να στολίσω τό γραφικώτατο αύτό νησάκι, μέ τις μαγευτι
κές του ακτές, την όργιώδη βλάστηση καί τά γραφικά ακρογιάλια του, πού παρου
σιάζει έξαιρετικόν ένδιαφέρον, γιατί είναι πολύ φορτωμένο μέ ιστορία, μολονότι μ ι
κρό σέ έκταση καί πληθυσμό.

Τό γαλαζόχρωμο αυτό διαμάντι, μέ τό έπιβλητικό καί θρυλικό κάστρο του, 
είναι πατρίδα του μυθικού ηρώα, τού Ά χιλλέα.

Κολπίσκοι, άκρογιαλιές, αμμουδιές, οπού καί άν περιπλανηθής χορταίνει τό 
μάτι σου θέα κι ομορφιά, άπρόοπτη καί ένδιαφέρουσα, ένα άστραφτερό περιβάλλον, 
τονισμένο άπ’ τή χαμογελαστή έκφραση καί πραότητα των κατοίκων του.

'Ο κυριώτερος μύθος, πού άναφέρεται στ’ όμορφο αύτό νησάκι, είναι για τον 
Ά χιλλέα. Ό  μυθικός αύτός ήρωας έπιστρέφοντας άπό την πατρίδα του συνάντησε 
στο ταξίδι του φοβερή τρικυμία πού τον έρριξε στα παράλια τού νησιού. ’Ε κ εί πήρε 
γυναίκα του τή Διημάδεια, κόρη τού βασιλιά Λυκομήδη, άπό τήν οποίαν άπέκτη- 
σε τον Νεοπτόλεμο. Άλλα καί τό όνομα τού θρυλικού ηρώα της Α ττικής, τού 
Θησέα, συνδέεται μέ τό γραφικό αύτό νησάκι.

Λέγεται, μάλιστα, ότι ό ήρωικός βασιλιάς των Αθηνών βρήκε άδοξο τέλος, 
δηλαδή, ότι ό Λυκομήδης, στον όποιον είχε καταφύγει, τον γκρέμισε άπό κάποιο 
βράχο καί πνίγηκε στή θάλασσα. 'Όταν όμως άργότερα τό νησί υποτάχθηκε στούς 
Αθηναίους, ό Κίμων μετέφερε τά όστά τού Θησέα στήν Αθήνα.

Τό νησάκι αύτό είναι δασώδες καί εύφορο μέ πλούσιες πηγές.
Είναι ένα κομμάτι τού ήλιου.
Είναι ό,τι καί νά πή κανείς. 'Ωραίο καί άπό κοντά καί άπό μακρυά.
Είναι τό χάδι μιας πάναστρης νύχτας.
Είναι τ ’ ολόχρυσο παμφέγγητο φεγγάρι.
Είναι ή έκφραση τού γέλιου τ ’ ουρανού.
Είναι ή πνοή τού Αιγαίου καί τά μόσχα τού γιασεμιού.
Είναι οπτασία νεράιδας, όαση τών Μουσών... γή τών έξιδανικευμένων ερώ

των... άνάταση προς τό Θειον... αύτό τούτο τό Θειον.
Ό  ήλιος λάμπει πάνω άπό τά γαλανά νερά του. Χαμογελάει σάν βασιλιάς, εύ- 

χαριστημένος άπ’ τούς άνθρώπους του. Τά φρεσκοπλυμένα δένδρα δέχονται τό φώς 
του μέ πολύ χαρά. Στήν άκρη άπό κάθε φύλλο τους λάμπει καί άπό μιά δροσοσταλιά. 
’Αγνάντια ή θάλασσα στέλνει τή μυρωμένη αρμύρα της, νά άνταμώση τό μύρο τού 
θυμαριού. Οί φυσικές καλλονές, οί θρύλοι, οί τοπικές παραδόσεις καί οί ταπεινοί άν
θρωποι έδωσαν σχεδόν άφθονο υλικό στήν πέννα τού Σκυριανοΰ διηγηματογράφου. 
Τό πετράδι αύτό τού Αιγαίου μας, άποτελεΐ ένα φυσικό φαινόμενο, ένα άσύλληπτης 
γοητείας θέαμα, καθώς ύψώνονται οί βράχοι του στά καταγάλανα νερά μέ τά κατά- 
λευκα σπιτάκια του καί τά γκριζογάλανα καλντερίμια του.

Αύτή είναι ή ωραία Σκύρος. Αύτό είναι τό πετράδι τού Αιγαίου μας, πού μέ 
τό ήλιοβασίλεμα άκτινοβολεΐ καί λάμπει σάν νά θέλη νά δείξη ότι είναι τό πιο λαμ
περό άπ’ όλα τά πετράδια τού κόσμου. ^  ΠΡΑΤΤΗΣ
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Ευλαβείς προσκυνηταί, συγκεντρωθήκαμε κ ι’ εφέτος στο χώρο τοϋ Συντάγμα
τος Χωροφυλακής Μακρυγιάννη, γιά ν’ άποτίσουμε φόρο τιμής καί αιώνιας ευγνω
μοσύνης στους μαχητάς των Σωμάτων ’Ασφαλείας καί του Πυροσβεστικού Σώμα
τος, οί όποιοι, άγωνιζόμενοι υπέρ βωμών καί εστιών, τον Δεκέμβριο τοϋ 1944, μέ 
την άπαράμιλλο σέ ηρωισμό θυσία των, έ'φραξαν τό δρόμο τοϋ κομμουνισμού, πού 
στυγνά καί άνάλγητα ζητοΰσε νά ξεριζώση κάθε τ ί τό έλληνικό καί να ρίψη στον 
άφανισμό μια φυλή, πού τρεις χιλιάδες τώρα χρόνια πρωτοστατεί σέ κάθε άγώνα 
έλευθερίας.

Αύτών τών νεκρών τή μνήμη, μέ τήν σεμνή καί κατανυκτική κάθε χρόνο επ ι
μνημόσυνη τελετή, τιμούμε, τιμώντας συγχρόνως τούς άγώνας όλων τών ελευθέρων 
άνθρώπων, εναντίον τού άδυσωπήτου εχθρού τής Δημοκρατίας, τού κόκκινου φα
σισμού. Αύτή ή γιορτή δέν έχει τό νόημα ότι θέλουμε νά φέρνουμε στις θύμησές μας 
τις θλιβερές εκείνες εικόνες πού ζήσαμε καί οί όποιες προσβάλλουν τήν ανθρώ
πινη άξιοπρέπεια καί τό ελεύθερο πνεύμα τών πολιτισμένων άνθρώπων. ’Έ χ ει τό 
νόημα δτι ζητάμε νά είμαστε προσκυνηταί σέ κείνους πού μας χάρισαν τό δικαίωμα 
νά ζοΰμε σήμερα ελεύθερα καί νά έργαζώμαστε ελεύθερα καί παράλληλα εχει τό 
νόημα δτι τά γεγονότα έκείνης τής εποχής θά πρέπει νά μάς έ'χουν πάντα έν επιφυ
λακή, γιατί οί αιμοδιψείς τυραννίσκοι δέν έπαυσαν ποτέ νά "άπεργάζωνται τον 
όλεθρο.

Νά γιατί έμεϊς οί νεώτεροι θά πρέπει ν’ ατενίζουμε μέ κατάνυξη καί σεβασμό 
τή θυσία τών ήρώων άγωνιστών μας τής έπαράτου έκείνης εποχής, καί, παίρνοντας 
δύναμη άπ’ τό παράδειγμα εκείνων, ποτέ νά μή μένουμε ήσυχοι. Ή  πείρα καί τά, 
κατά διάφορα χρονικά διαστήματα, γεγονότα, πού έλαβαν χώρα στήν πατρίδα μας 
άλλά καί σ’ άλλες χώρες, μάς δίδαξαν πόσο ύπουλος, πόσο επικίνδυνος καί πόσο 
άδίστακτος είναι ό κομμουνισμός, σάν πρόκειται νά δημιουργήση γύρω του τό κλί
μα τής φοβίας, τής έξαθλιώσεως καί τής άπογνώσεως, στοιχεία πού βοηθούν σημαν
τικά στήν έπιτυχία τών άνομων σκοπών του.

"Οση καλή διάθεση κ ι’ αν έχουμε, οί πράξεις τών ξενοκινήτων οργάνων τού κομ
μουνισμού δέν μάς παρέχουν τά άπαραίτητα έχέγγυα γιά νά λησμονήσουμε τον Δ ε
κέμβριο τού 1944. Γνωρίζουμε καλά δτι στον άρρωστημένο έγκέφαλο τών κομμου
νιστών κάποιος άλλος ή παρόμοιος Δεκέμβριος ετοιμάζεται.

Τ ί έγινε αλήθεια τον Δεκέμβριο ; Ό  έλληνικός λαός, πεινασμένος, δυστυχισμέ
νος, ολοκληρωτικά κατεστραμμένος άπό τήν ξενική κατοχή καί τήν, κατά τήν διάρ
κεια αύτής, δράση τών κομμουνιστοσυμμοριτών, περίμενε μέ συγκίνηση καί άγωνία 
τήν ώρα πού, άπερίσπαστος, θά μπορούσε νά έπιδοθή ειρηνικά στήν επούλωση τών πλη
γών του, στήν άνόρθωση τών χαμένων ονείρων του. Κ ι’ δμως, τ ί τραγική δοκιμασία!
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’ Ενώ ό λαός έτσι έσκέπτετσ, κάποιοι άλλοι., πού δούλευαν καί δουλεύουν γιά λογα
ριασμό τών «άφεντάδων», διαφορετικά έβλεπαν τα πράγματα. Γ ι ’ αυτούς ή ευκαι
ρία ήταν μοναδική. Δεν έσκυψαν πάνω στο πληγιασμένο σώμα τής Ελλάδος νά γιά- 
νουν τις πληγές. Τ ις  άνοιξαν πιότερο, βύθισαν πιο βάθειά το μαχαίρι τής άχαριστίας 
καί τής εγκληματικής των ψυχής, γκρέμισαν δ ,τι οί ξένοι κατακτηταί σεβάσθηκαν 
ή δεν είχαν προλάβει νά γκρεμίσουν, ξεκλήρισαν ολόκληρες οικογένειες, ρήμαξαν 
περιουσίες, σταύρωσαν καί άπηγχόνισαν κληρικούς καί άπλοϋς άνθρώπους, πού π ί

στευαν στήν Ελλάδα, γιατί 
μόνο έτσι ύπελόγισαν δτι 
θά μπορούσαν νά στήσουν 
τό θρόνο τής τυραννίας των. 
Πόσο όμως γελάσθηκαν καί 
αύτοί καί οί αφέντες των. 
Ξέχασαν πώς, σέ τούτο τό 
κομμάτι τής γής, ή βία δέν 
βρίσκει πρόσφορο γιά άν
θηση έδαφος, πώς ή τυραν
νία σπάζει τά πλευρά της 
στήν μεγαλωμένη μέ τό γά
λα τής έλευθερίας ψυχή τού 
"Ελληνος. Λησμόνησαν πώς 
εδώ στέκει ένας Παρθενώ
νας, σύμβολο αιώνιο τών 
άγώνων τών Ελλήνων γιά 
τήν ελευθερία.

Τό κακό που προξέ
νησαν στή χώρα μας ήταν 
μεγάλο. Μπορούσε νά ή
ταν καί χειρότερο. 'Όμως 
στήν έπιβουλή τους βρήκαν 
γενναίους μαχητάς, τούς 
άνδρες τών Σωμάτων ’Α
σφαλείας, τού Πυροσβε
στικού Σώματος, τών ’Ενό
πλων τότε Δυνάμεων τής 
Πατρίδος μας, τούς γνή
σιους 'Έλληνας, οί όποιοι 
δέν λύγισαν, δέν γονάτισαν, 
δέν παρεδόθησαν. ’Όρθω
σαν περήφανο τό άνάστημά 
τους, τέντωσαν διάπλατα 
τά στήθη των καί, άδιαφο- 

ρώντας αν θά σκοτωθούν ή όχι, ρίχθηκαν στή μάχη, πολεμώντας παλληκαρίσια. 
Καί νίκησαν, γιατί πίστευαν στήν νίκη. Καί νίκησαν, γιατί πολεμούσαν γιά τά ιδα
νικά τής φυλής. Καί νίκησαν, γιατί πολεμούσαν γιά τό πανανθρώπινο ιδανικό, τήν 
ελευθερία. Καί νίκησαν, γιατί πάντα νικάει τό δίκιο καί ή έλευθερία.

Τόν Δεκέμβριο τού 1944, οί άνδρες τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, μέ τις γεμάτες 
αυτοθυσία πράξεις των, έγραψαν καινούργιες σελίδες δόξας. Κατά κοινή λογική, δέν 
ήταν δυνατόν νά νικήσουν, γιατί ήσαν σαφώς κατώτεροι στον άριθμό καί τόν έξο- 
πλισμό τών άντιπάλων. Κ ι’ όμως νίκησαν, γιατί δέ φοβήθηκαν τόν θάνατο. Τά σώ-

Οί ’Αρχηγοί τών Σωμάτων ’Ασφαλείας καί Πυροσβεστικού 
Σώματος κ.κ. Γ. Βαρδουλάκης, Θ. Ρακιντζής καί Ν. Μπου- 
ραντας, ίστάμενοι πρό του Διοικητηρίου τοϋ Συντάγματος 
Μακρυγιάννη, ολίγον πρό τής άφίξεως τής Α.Μ. τοϋ Βασιλέως.
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ματά τους έγιναν τείχος πού ήμπόδισε νά κυλίση περισσότερο τό ποτάμι τού α'ίμα- 
τος πού ώνειρεύοντο οί μητραλοϊες. Τά άκρωτηριασμένα σώματα των άγωνιστών 
συναδέλφων μας και των άλλων Ελλήνων πατριωτών θά όρθωνώνται μπροστά μας, 
στο διάβα των χρόνων, σαν θλιβερή άνάμνηση μιας επαράτου εποχής, πού γνώρισε 
ή Ελλάδα, καί θά θέτουν μπροστά στούς έλεύθερους άνθρώπους, έπιτακτικά, ωμά, 
το καθήκον πού έχουν νά υπερασπίζουν μέ κάθε θυσία τήν έλευθερία, την ζωή καί 
τήν άνθρώπινη άξιοπρέπεια. 'Όλοι οί έλεύθεροι άνθρωποι έ'χουν ιερή υποχρέωση νά 
φωτίζονται άπο τά διδάγματα τοϋ Δεκεμβρίου, γνωρίζοντας έτσι ποιος ήταν καί 
ποιος είναι ό κομμουνισμός.

Θά περάσουν, ί'σως, πολλά χρόνια γιά νά παύση ό Δεκέμβριος νά είναι ό εφιάλ
της τοΰ ελληνικού λαού. Λένε πώς τό αίμα χωρίζει τούς άνθρώπους καί ότι άκόμη,

Ή Α.Μ. ό Βασιλεύς Παύλος, άμα τη προσελεύσει Του, ανταλλάσσει χειραψίαν μέ τού 
Πρωθυπουργόν κ. Κων. Καραμανλήν.

όταν είναι άδελφικό, δεν παγώνει εύκολα, ούτε εξαφανίζεται μέ χημικές ουσίες, πού 
προετοιμάζει ή όποιαδήποτε σκοπιμότητα. Τό νά λησμονήσουμε τον Δεκέμβριο δέν 
είναι δική μας υπόθεση. Είναι θέμα πού κρίνεται άπό τήν θέληση των αρχόντων τού 
διεθνούς κομμουνισμού. Αυτοί θά πρέπει νά δώσουν έντολή στούς υποτελείς των νά 
παύσουν νά άπεργάζωνται τήν καταστροφή τής πατρίδος μας. ’Άν αύτό γίνη, ό 
Δεκέμβριος θά ξεχαστή καί τό αΐμα θά ξεραθή. 'Ως τότε όμως, τά όπλα παρά 
πόδα. Έ το ιμο ι γιά δράση, έτοιμοι γιά τήν θυσία, έτοιμοι νά δώσουμε τήν ζωή 
μας, υπερασπίζοντας τά ιδανικά πού πιστεύουμε. Ποτέ δέν πρόκειται νά ήσυχάσου- 
με. ’Αγρυπνούμε, σάν τούς ποιμένες τής Βηθλεέμ, περιμένοντας νά προσκυνήσουμε 
στο λίκνο τής ελευθερίας, προσφέροντας σάν δώρο τούς έαυτούς μας, αν ποτέ βέβαια 
χρειασθή.
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Σεμνά, άλλα καί επιβλητικά, έγινε καί έφέτος ή επιμνημόσυνη δέηση. Οί ίδιες 
προετοιμασίες, χωρίς τίποτε τό έξεζητημένο. Ό λα απλά καί άπέριττα. Τό γεγονός 
ότι ή τελετή αύτή έφέτος εγινε σε εργάσιμη ήμέρα ύπήρξεν ή αιτία νά άπουσιάσουν 
άρκετοί προσκεκλημένοι. Παρά ταϋτα οί προσελθόντες ύπερέβησαν κάθε προσδο
κία. Τραυματίαι καί άγωνισταί του Δεκεμβρίου, μέλη οικογενειών των πεσόντων 
μαχητών, εργατικά σωματεία, οργανώσεις, αντιπροσωπείες τών Σωμάτων ’Ασφα
λείας, τοϋ Πυροσβεστικού Σώματος καί τών Στρατιωτικών Σχολών, είχαν άπό ενω
ρίς καταλάβει τις θέσεις των. Έκτος τοϋ Πρωθυπουργού κ. Καραμανλή Κωνσταν
τίνου, παρέστησαν ό Πρόεδρος τής Βουλής κ. Ροδόπουλος, ό τέως Πρωθυπουργός κ. 
Τσαλδάρης Κωνσταντίνος, οί 'Υπουργοί κ.κ. Μακρής, Βρανόπουλος, Γεροκωστό- 
πουλος, Δαβάκης καί Κούνδουρος, οί βουλευταί καί τέως 'Υπουργοί κ.κ. Άθανασιά- 
δης - Νόβας καί Μανιαδάκης, οί βουλευταί κ. κ. Φαρμάκης, Παπαδάκης, Παπα- 
σπύρου, Τούμπας κ. ά., ό κ. Τουρκοβασίλης, ό Δήμαρχος ’Αθηναίων κ. Τσουκα
λάς "Αγγελος, οί ’Αρχηγοί ’Επιτελείων τών ’Ενόπλων Δυνάμεων, τών Σωμάτων 
’Ασφαλείας καί του Πυροσβεστικού Σώματος, τέως Στρατηγοί καί ’Αρχηγοί τής 
’Αστυνομίας, ’Αμερικανοί στρατιωτικοί, μέλη τοϋ Συμβουλίου ’Επικράτειας, τοϋ 
Άρείου Πάγου, τοϋ Έλεγκτικοΰ Συνεδρίου καί τοϋ Νομικού Συμβουλίου τοϋ Κρά
τους, Πρυτάνεις καί καθηγηταί Άνωτάτων Σχολών, Δήμαρχοι, Κοινοτάρχαι καί 
Δημοτικοί Σύμβουλοι τής περιφερείας τής πρώην διοικήσεως Πρωτευούσης κ.ά.

Σ τις  10.30' ή Α.Μ. ό Βασιλεύς καί ή Α .Β.Υ . ό Διάδοχος, μετά τής άκολουθίας 
των είσήρχοντο στον χώρο τής τελετής, ένώ οί μουσικές τής ’Αστυνομίας καί τής 
Χωροφυλακής άνέκρουον τον ’Εθνικόν "Υμνον, καθώς ή Α.Μ. ό Βασιλεύς έχαιρέτα 
τήν σημαία. Έ ν συνεχεία οί ύψηλοί προσκεκλημένοι, συνοδευόμενοι ύπό τοϋ 'Υφυ
πουργού τών ’Εσωτερικών κ. Δαβάκη, τών ’Αρχηγών τών Σωμάτων ’Ασφαλείας 
καί τοϋ Πυροσβεστικού Σώματος κ.κ. Βαρδουλάκη Γεωργίου, Ρακιντζή Θεοδώρου 
καί Μπουραντά Νικολάου, τοϋ τελετάρχου', 'Υποστρατήγου τής Χωροφυλακής κ. 
Πέτροβα καί τών βοηθών αύτοΰ Συνταγματάρχου κ. Ρωμανού καί ’Αστυνομικού 
Διευθυντοϋ Α' κ. Καθάρειου ’Αποστόλου, κατέλαβαν, τήν κάτωθι ειδικού στεγά
στρου, θέση των. Ή  τελετή άρχίζει.

'Ο Μακαριώτατος ’Αρχιεπίσκοπος ’Αθηνών καί πάσης Ελλάδος κ. Χρυσόστο
μος, βοηθούμενος ύπό τού Πρωτοσυγκέλλου τής 'Ιεράς Μητροπόλεως ’Αθηνών καί 
άλλων ιερέων, χοροστατεί στήν έπιμνημόσυνη δέηση. Κατά τήν διάρκεια αυτής 
άναπέμπει τήν κάτωθι εύχή :

«Δέσποτα Κύριε ό Θεός ήμών ό διά τού Τιμίου Σου Σταυρού καί τής ενδόξου 
έκ νεκρών Άναστάσεως θανατώσας τό θάνατον καί ζωήν τώ κόσμω Σου δωρήσα- 
μενος, ό τάς ύπέρ τής 'Αγίας Σου ’Εκκλησίας καί τού εύσεβοΰς ήμών ’Έθνους θυ
σίας τών τέκνων Σου εύμενώς προσδεχόμενος καί τάς ψυχάς αύτών έν τή άγήρω 
Σου Μεγαλειότητι άναπαύων, Σοϋ δεόμεθα κατά τήν εΰσημον ταύτην ημέραν, έν 
ή έν δάκρυσι θαλεροΐς τή συμμετοχή ευσεβών Βασιλέων, εύλαβών ’Αρχών καί έξου- 
σιών τής Πολιτείας ήμών καί πλήθους τού χριστεπωνύμου πληρώματος, έν κατα- 
νύξει ψυχής, μνήμην έπιτελοϋμεν καί μνημόσυνα ψάλλομεν τών ύπέρ πίστεως καί 
Πατρίδος εύσεβώς άγωνισαμένων καί ένδόξως πεσόντων έν τώ αίματοβρέκτω τού- 
τω χώρω άξιωματικών, ύπαξιωματικών καί οπλιτών τής Βασιλικής Χωροφυλακής, 
’Αστυνομίας Πόλεων καί Πυροσβεστικού Σώματος, καί διά τοϋ τιμίου αύτών αί
ματος άνατρεψάντων τά ολέθρια κατασκευάσματα τών άνατροπών καί ύποδουλώ- 
σεων εις τά άθεα αύτών θέσμια, έπιδε, Κύριε, έπί τάς δεήσεις ήμών καί άνάπαυσον 
έν τή παρά Σοί αναπαύσει τάς μακαρίας αύτών ψυχάς.

"Ο τι, Κύριε, άπειλουμένης τότε τής ύπερισχύσεως τών δυνάμεων τοϋ σκότους 
έν τή Πατρίδι ήμών, έταξαν τά σώματα καί τάς ψυχάς αύτών προς άναχαίτισιν τού 
αβυσσαλέου κύματος, οπερ ήπείλει, νά καταπόντιση τό θεότευκτον πλοΐον, τό φέ-
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ρον τάς τύχας ’Εκκλησίας καί ’Έθνους ήμών καί έστησαν εύσεβείας τρόπαιον καί 
έντάφιον αιώνιον, το όποιον ούτε εύρώς οΰτε ό πανδαμάτωρ χρόνος ΐσχύσει να κατα- 
λύση καί τό ύπέροχον αυτών παράδειγμα κατέλιπον προς μίμησιν εις τάς έπερχο- 
μένας γενεάς.

Δός δή, Κύριε, ι'να άναθάλλωσιν έκάστοτε έν τη Πατρίδι ήμών τοιοϋτοι άξιά- 
γαστοι πρόμαχοι, ίνα άφανίζωνται οί έπιβουλευόμενοι την έν Σοί τώ Χριστώ καί 
Θεώ έλευθερίαν ήμών.

'Η μείς  δέ οί ζώντες καί εύλογοϋντες ήδη τό πανυπέρτιμον όνομά Σου, ετι καί 
ετι Σου δεόμεθα, ϊνα ίλεως γενόμενος έφ’ ήμάς, σώζης άεί τήν άγίαν Σου Ε κ κ λη 
σίαν καί τον περιούσιον λαόν Σου άπό τοιούτων λαοφθόρων κινημάτων καί έπανα-

Ό  Μακαριώτατος ’Αρχιεπίσκοπος ’Αθηνών καί πάσης Ελλάδος κ. Χρυσόστομος, χοροστα
τεί εις τήν έπιμνημόσυνον δέησιν, έπί τη συμπληρώσει Ιδετίας άπό τής καταστολής του 

κομμουνιστικού κινήματος τού Δεκεμβρίου 1944.

στάσεων, ινα ήρεμον καί ήσύχιον βίον διάγοντες, ύμνολογοϋμεν τό πάντιμον καί με
γαλοπρεπές όνομά Σου του Πατρός καί τοϋ Τίοϋ καί του αγίου Πνεύματος, νυν καί 
άεί καί εις τούς αιώνας τών αιώνων, ’Αμήν».

Ρίγη συγκινήσεως γεμίζουν τό είναι μας. Μικρά συννεφάκια λιβανωτού χάνόν
τα». στήν ατμόσφαιρα, ένώ μιά γαλήνη βασιλεύει γύρω. Καθώς ό Μακαριώτατος καί 
έν συνεχεία ή χορωδία ψάλλει τό «αιώνια ή μνήμη», τά χείλη μας ψιθυρίζουν κ ι’ 
αύτά λυπημένα τό «αίωνία ή μνήμη». Στιγμές ιερές, γεμάτες κατάνυξη. Στιγμές, 
πού ταιριάζουν στο σκοπό τής γιορτής.

Τελειώνοντας ή έπιμνημόσυνη δέηση ό 'Υφυπουργός ’Εσωτερικών κ. Δαβάκης, 
παίρνοντας θέση μπροστά στο μικρόφωνο, είπε τά έξής :
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<( Μεγάλε ιότατε,
'Η  διά Β .Δ . καθιερωθεΐσα σημερινή τελετή καί ή υποχρεωτική προσέλευσις 

δλων ήμών εις τον χώρον τοϋ Συντάγματος Χωροφυλακής έκάστην 3ην Δεκεμβρίου, 
δεν άποτελεΐ μόνον έπιτέλεσιν θρησκευτικού καθήκοντος, προς τούς ήρωικούς νε
κρούς των Δεκεμβριανών τοϋ 1944, άλλα καί άπότισιν φόρου τιμής καί ευγνωμο
σύνης προς τούς ύπερασπισθέντας τήν ελευθερίαν μας καί τήν ανεξαρτησίαν μας άν- 
δρας τών Σωμάτων ’Ασφαλείας.

Διά τοϋ σημερινοΰ, κατά συνέπειαν, μνημοσύνου δέν έπιτελοΰμεν μόνον άπλώς 
ιερόν θρησκευτικόν καθήκον, άλλά καί υψιστον εθνικόν προς τούς νεκρούς ένος ίεροΰ 
άγώνος, ύπέρ διατηρήσεως τοϋ φιλελευθέρου δημοκρατικοΰ μας πολιτεύματος, τοϋ

'Η Α.Μ. ό Βασιλεύ; Παύλο;, ή Α.Β.Υ. ό Διάδοχο; Κωνσταντίνο;, ό Πρωθυπουργό; κ. Κων.
Καραμανλή; καί άλλοι επίσημοι παρακολουθούν με κατάνυξιν τήν επιμνημόσυνου δέησιν.

κοινωνικού μας καθεστώτος καί ύπέρ τής ελευθερίας καί ανεξαρτησίας τής πατρί- 
δος μας.

Διά τήν έλληνικήν δέ ιδιαιτέρως φυλήν δέν πρέπει νά μας διαφεύγη δτι, τυχόν 
έπικράτησις τοϋ κομμουνισμού, δέν σημαίνει άπλώς τήν επιβολήν ένός τυραννικού 
καθεστώτος, τής πλέον ειδεχθούς μορφής, άλλά άποτελεΐ αύτόχρημα θανάσιμον κίν
δυνον έπιβιώσεως τής φυλής μας.

Μάς ύπενθυμίζει άκόμη ή σημερινή επιμνημόσυνος τελετουργία καί τήν έπο- 
χήν τής έπαράτου εχθρικής κατοχής, καθ’ ήν ή πατρίς μας, μετά σκληρόν καί άνι- 
σον άγώνα, δστις προεκάλεσε τον θαυμασμόν δλου τού κόσμου, εναντίον δύο πανι- 
σχύρων τότε εχθρικών δυνάμεων, αίμάσσουσα, εξουθενωμένη, άνοργάνωτος, ανί
σχυρος καί άνυπεράσπιστος, έδωσε τήν εύκαιρίαν εις τον έλλοχεύοντα κομμουνισμόν 
καί τού παρέσχε τήν δυνατότητα πρόσκαιρου έπικρατήσεως, διά τής έκμεταλλεύ- 
σεως παντός ίεροΰ καί οσίου καί ιδιαιτέρως καπηλευόμενος τον πατριωτισμόν τών 
'Ελλήνων, διά τρομοκρατίας καί έξαπατήσεως, νά μεταβάλη τήν χώραν μας εις άπέ- 
ραντον κόλασιν καί έρημον.

"Οσον, δμως, καί αν ήτο μεγάλη ή εθνική αύτη συμφορά είχε καί τήν ωφέλιμόν 
της πλευράν, διότι έγκαίρως έγιναν σαφέστατα γνωσταί αί προδοτικαί προθέσεις καί
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οί αντεθνικοί σκοποί τοΰ Κ .Κ .Ε ., ώστε νά μή μας έπιτρέπεται πλέον να έθελοτυφλώ- 
μεν καί έφησυχάζωμεν.

’Εντεύθεν άνακύπτει ή ύποχρέωσις παντός Έλληνος, δστις επιθυμεί τήν ΰπαρ- 
ξιν έλευθέρου, ανεξαρτήτου, δημοκρατικού καί ΰπερηφάνου έλληνικοϋ κράτους, οχι 
μόνον νά άγωνίζεται πεισμόνως εναντίον τής έπικρατήσεως τοΰ κομμουνισμού, άλ
λα καί νά παραδώση καί εις τούς έπερχομένους τήν φρίκην των έργων τής πρόσ
καιρου έπικρατήσεώς του, διά νά κρατήσωσι καί ούτοι υψηλά τό πνεύμα τού άγώνος 
καί νά καταστώσι πρόθυμοι διά τήν ΰπερτάτην θυσίαν, έάν ποτέ παραστή άνάγκη, 
υπέρ των εύγενών έθνικών ιδεωδών.

'Ως αρμόδιος 'Υπουργός άποτίω φόρον τιμής έκ μέρους τής Κυβερνήσεως καί 
έκφράζω τήν ευγνωμοσύνην τοΰ ’Έθνους προς τούς ήρωικούς νεκρούς των Σωμάτων 
’Ασφαλείας».

'Η  διά Βασιλικού Διατάγματος καθορισθεΐσα έτησία έπιμνημόσυνη δέηση, υπέρ 
των ψυχών τών πεσόντων άγωνιστών τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, έτελείωσε. 'Η  
Α.Μ. ό Βασιλεύς μετά τής Α .Β .Υ . τοΰ Διαδόχου καί τών λοιπών μελών τής άκο- 
λουθίας Του αποχωρούν. Τον ακολουθούν ό κ. Πρωθυπουργός, οί λοιποί έπίσημοι 
καί οί προσκεκλημένοι. Οί δρόμοι, πού πριν δέκα οκτώ χρόνια βάφτηκαν μέ τό αί
μα τών συναδέλφων μας, κατακλύζονται άπό τούς ευλαβείς τής μνήμης των προσ- 
κυνητάς. Τά μεγάφωνα ξανάρχισαν τήν μετάδοση έμβατηρίων καί συνθημάτων, πού 
είχε διακοπή μέ τήν έναρξη τής τελετής.

Γονατίζοντας μέ σεβασμό καί εύλάβεια, μπροστά στις ηρωικές μορφές τών πε
σόντων, άποτίουμε φόρο τιμής καί αιώνιας εύγνωμοσύνης καί ορκιζόμαστε πώς, σάν 
κάποτε ή μοίρα καί τά πράγματα τό θελήσουν, θά φανούμε γνήσιοι καί άντάξιοι 
συνεχισταί των.

Αίωνία ή μνήμη σας αλησμόνητοι συνάδελφοι !
I. ΡΑ-ΓΚΟΣ
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«...Τί νά γράψω;;;...»
Ύπό Ύπαστυνόμου Β' κ. ΣΠ. ΠΗΛΟΥ

( Σ υ ν ίχ η χ  ίκ  τοΟ προηγουμένου)

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  Β'.

I .  ΤΟ Κ ΥΡΙΩ Σ ΘΕΜΑ

...Ξημερώνει, καθώς γράφω... Κι.’ είμαι, μονάχος μέσα στο τετράγωνο γραφειά- 
κ ι μου, πού τόσο αγαπώ καί πού μέσα στο όποιο περνώ τις περισσότερες ώρες τής 
ήμέρας.

...Πάει αυτή ή νύχτα. Πέερασε.
ανάγκασε μερικές φορές να σταματήσω τό γράψιμο καί νά τρίψω

Κ ι’ ήταν μια παγωμένη νύχτα πού μέ 
ά χέρια για νά

ζεσταθώ.
...Γύρω σιωπή...'Ό μως τα σκοτάδια σιγά-σιγά αρχίζουν νά ξεφτίζουν, καθώς 

τά τρυποϋν τά πρώτα χλωμά φώτα τής αύγής...
'Ο πρόλογος τής μέρας...
Είπα πρόλογο καί θυμήθηκα αύτή τήν εργασία μου...
Ναί ! Ναί ! Νά ένα παράδειγμα έκ τοϋ φυσικού. 'Ένας πρόλογος... Γραμμένος 

άπο τή φύση... Καί μιλά γιά τη μέρα πού όπου νάναι φθάνει...
Τ ’ αστέρια χάθηκαν άπ’ τον ούρανό... Κ ι’ οί όγκοι τών σπιτιών άρχίζουν σιγά- 

σιγά νά ξεχωρίζουν...
Πέρα εκεί, κάτω άπ’ τήν άνατολή, κάποιο φώς... Είναι οί προπομποί τοϋ 

ήλιου... "Ολα μ’ ενα άργό ρυθμό άλλάζουν... Τινάζουν άπο πάνω τους τή νάρκη τής 
νύχτας κ ι’ έτοιμάζονται νά τεθούν σέ κίνηση...

Δειλά-δειλά άνοίγει κάπου-κάπου ενα παράθυρο... ένας στρατιώτης τρέχει κατά 
το δρόμο, κουμπώνοντας τό χιτώνιό του βιαστικά...ενα υπηρεσιακό λεωφορείο περ
νά άπο τό δρόμο κορνάροντας...

Τά πρώτα μπουλούκια ξεχύνονται στούς δρόμους...
Ό  ήλιος βγαίνει... 'Ο ήλιος βγήκε...
Καλή μέρα, Ζωή...
Καλή σου μέρα, "Ανθρωπε...
Καί τό κυρίως θέμα άρχίζει...
'Η  μέρα ! ! ! ’Αρχίζει μέ τις πρώτες ήλιαχτΐδες καί ξεσηκώνει έναν όλάκαιρο 

κόσμο, πού μέχρι πριν λίγη ώρα φαινότατε νεκρός...
Λες καί κάποιος κούρδισε τούς άνθρώπους.. καί τρέχουν σάν κωμικοί πρωτα

γωνιστές παλαιών έ'ργων εδώ κ ι’ εκεί, κρατώντας δέματα καί χαρτοφύλακες, άνοί- 
γοντας εφημερίδες ή τρώγοντας κουλούρια... ένώ άπο μακριά σημαίνει ήσυχα-ήσυχα 
ή καμπάνα ενός μοναστηριού...

Σηκώνουμαι καί πλησιάζω στο άνοικτό παράθυρο. Βλέπω τον ήλιο, ακούω τή 
βοή έτούτης τής καταιγίδας, μυρίζω τήν ύγρή γή πού μοσχοβολάει κ ι’ υστέρα στέ
κω νά κάνω μιά παρομοίωση.

’Ετούτο τό ξημέρωμα είναι σάν τό πρόλογο μιας έκθέσεως. Κ ι’ αύτή ή όλοφώ- 
τεινη μέρα τό κυρίως θέμα της.

Ό  πρόλογος έφώτισε μερικές πτυχές, τις πιο σημαντικές. Τώρα τό κυρίως θέ
μα θά ρίξη πλούσιο φώς επάνω στο θέμα μου. Θά τά ίδώ όλα καθαρά, όπως είναι, 
θά τά άκούσω, θά τά όσφρανθώ, θά τά ψηλαφίσω, θά άγωνισθώ νά τ ’ άποδείξω, θά 
υπερασπίσω τήν παρουσία τους.

Κάπως έτσι πρέπει νά κάνω σέ κάθε κυρίως θέμα.
Τ ί είναι, λοιπόν, τό «κυρίως θέμα ;»
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Κανείς, δυστυχώς, δεν στάθηκε νά τοΰ δώση ορισμό. "Ομως είναι ανάγκη εμείς 
νά τό καθορίσουμε, αν θέλουμε νά έχη απαιτήσεις αύτή ή μελέτη μας.

Τ ί νάναι τάχα ;
Ξέρετε ολη αύτή την ιστορία της έκθέσεως πώς την βλέπω ;
Μέ σκοποβολή.
Παίρνω τό όπλο, οπλίζω, γεμίζω, άσφαλίζω, τό φέρνω στον ώμο μου καί άπα- 

σφαλίζω.
'Ο πρόλογος τελείωσε.
"Υστερα σκοπεύω, στέκω ακίνητος γιά λίγο, κρατώ καί τήν αναπνοή μου πα

ρατηρώντας τον στόχο καί πυροβολώ. Ή  σφαίρα φεύγει. Κατευθύνεται στο στόχο. 
Μόλις τον άκουμπήσει, κλείνει καί τό κυρίως θέμα.

Τ ’ άποτελέσματα όλων αύτών τών ένεργειών μου είναι ό επίλογος.
"Ωστε γιά νά φτειάξω τό κυρίως θέμα μου πρέπει νά τό ίδώ, νά τό γνωρίσω, 

νά τό σημαδεύσω, νά τό καθορίσω, κ ι’ υστέρα νά τρυπώσουν οί ιδέες μου στο κέν
τρο του.

Αύτή είναι ή εργασία πού πρέπει νά κάνω.
’Έ τσ ι, κυρίως θέμα είναι ό άγνωστος «Χ »,πού πρέπει μέ μαθηματικούς υπολο

γισμούς ν’ αποδείξω μέ τ ί ίσοϋται.
Είναι ή εξερεύνηση ένός πνευματικού χώρου, ό καθορισμός τών ορίων, του, ό 

φωτισμός καί ή όδρευσή του.
Κυρίως θέμα είναι τό μέρος εκείνο τής έκθέσεως πού άναλύει, έπεξηγεϊ, καθ

ορίζει επακριβώς καί δίδει σαφή εικόνα, μέ όλες τις λεπτομέρειες, μιας ιδέας, ή 
όποια έχει τεθή ώς θέμα έκθέσεως.

"Αν είναι διήγηση, στο κυρίως θέμα θά καθορίσουμε πότε καί ύπό ποιές συν
θήκες συνέβη ένα γεγονός, ποιά είναι τά πρωταγωνιστοϋντα πρόσωπα, τ ί άκριβώς 
έκαναν καί ποιά διδάγματα θ’ αντλήσουμε άπό τις πράξεις τους.

"Αν είναι περιγραφή, στο κυρίως θέμα θά μιλήσουμε γιά τον τόπο, γιά τον 
χρόνο, γιά τήν ιστορία πού συνδέεται μέ τό θέμα, γιά τό σκοπό πού μάς ώδήγησεν 
έκεϊ καί γιά τις σκέψεις πού έκάναμε ζώντας κοντά του. ’Επίσης θά παραθέσουμε 
τις έντυπώσεις μας καί θά βάλωμε κάποιο λυρισμό, πού θά δώση μιά χάρη στήν πε
ριγραφή μας.

"Αν είναι χαρακτηρισμός, θά δώσουμε ένα ορισμό, θά παρακολουθήσουμε ένέρ- 
γειες, έκδηλώσεις καί άντιδράσεις καί θά μπούμε στήν ψυχοσύνθεση τοΰ χαρακτη- 
ριστέου καί θά τό σκιαγραφήσουμε όσο μπορούμε πιο πιστά.

"Αν είναι διήγημα θά άπαντήσουμε στις έρωτήσεις : ποιος ; πού ; πότε ; τ ί ; 
γιατί ; καί θά περιγράψουμε σκηνές καί εικόνες.

"Αν πρόκειται γιά πραγματεία, θά δώσουμε ένα ονομαστικό καί πραγματικό 
ορισμό, θά διαιρέσουμε τήν έννοια, θά τήν παραλληλίσουμε μέ τις άλλες, θά βρούμε 
τήν άξία καί τήν σκοπιμότητά της, θά αναζητήσουμε τά άποτελέσματα καί τήν ευερ
γετική έπίδραση στά άτομα καί τά έθνη.

"Αν είναι παραλληλισμός, θά περιγράψουμε δυό εικόνες καί θά τις συγκρίνου
με, αναζητώντας τά καλά καί τά κακά τής μιας καί τής άλλης.

"Αν τό θέμα μας είναι μιά παροιμία θά κάνουμε διασάφηση τών έννοιών, θά 
προτρέψουμε σέ έφαρμογή, θά φέρουμε παραδείγματα άπό τήν ιστορία και την 
καθημερινή ζωή καί θά βγάλουμε τά συμπεράσματά μας.

"Αν είναι γνωμικό, θά άναζητήσουμε τήν προέλευσή του, θά έρευνήσουμε τή 
σημασία πού έδιδε έκεΐνος πού τό είπε σ’ αύτό καί τή σημασία πού έδιδαν οι αρ
χαίοι φιλόσοφοι καί οί περισσότεροι άπό τούς σημερινούς άνθρώπους, καθώς καί 
τ ’ άποτελέσματά του. Θά έξετάσουμε πώς μπορούμε νά έπιτύχουμε τήν ‘ήθική δι
δαχή πού μας υποδεικνύει καί τ ί θά καταφέρουμε μ’ αυτήν.
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’Ανάλογη μέ το θέμα θά είναι, καί ή έρευνα καί ή άπόδειξη καί ή ανάπτυξή
του.

’Έ τσ ι, βλέπουμε δτι στο κύριον θέμα είμαστε υποχρεωμένοι νά δώσουμε όσες 
μπορούμε περισσότερες καί πιο πειστικές έξηγήσεις, νά άνατρέξουμε στήν ιστορία, 
νά βρούμε την άνάγκη πού επέβαλε τή δημιουργία μιας ιδέας ή μιας καταστάσεως, 
νά υπογραμμίσουμε δλα τά συστατικά της στοιχεία, νά φέρουμε παραδείγματα, νά 
παραθέσουμε επιχειρήματα, νά πείσουμε, κατά άδιαφιλονίκητο τρόπο, τον κριτή μας 
δτι κατέχουμε καλά τό θέμα καί είμαστε σε θέση νά τ ’ αναπτύξουμε.

Τό κυρίως θέμα πρέπει νά καταλαμβάνη τουλάχιστον τριπλάσιο χώρο άπό τον 
πρόλογο καί τον έπίλογο καί είναι τό πιο σημαντικό τμήμα της έκθέσεως, πού άπο- 
καλύπτει έξ ολοκλήρου τις γνώσεις μας, τις ίκανότητές μας, την κρίση καί τήν άντί- 
ληψή μας, καθώς καί τις άτέλειες καί τις άδυναμίες μας.

Γ ι ’ αύτό χρειάζεται ξεχωριστή προσοχή καί έπίπονη εργασία.
’Αλλά, άρκετά γιά σήμερα.
Θά συνεχίσουμε στο έπόμενο τεύχος των « ’Αστυνομικών Χρονικών».
Γειά καί χαρά σας.

Σ. ΠΗΛΟΣ
Σημείωσις.
Παρακαλώ τούς φίλους έπιστολογράφους νά σημειώνουν στά γράμματά τους, 

έκτος άπό τό έπώνυμό τους καί τή διεύθυνσή τους. ’Έ τσ ι μέ διευκολύνουν ώστε νά 
μπορώ νά τούς άπαντώ, αν παρίσταται άνάγκη, ταχυδρομικώς.

Λ Τ Σ ΙΣ  Α ΣΤΥΝ Ο Μ ΙΚ Ο Υ Π ΡΟ ΒΛ Η Μ Α ΤΟ Σ 

«Έγκλημα ή Αύτοκτονία;)»
Πρόκειται περί έγκλήματος καί ούχί αύτοκτονίας, διότι :
1) ’Εάν ήταν αύτοκτονία, θά εΐχον παραλύσει τά νεύρα τού θύματος, 

βληθέντος άπό τήν σφαίρα τού περιστρόφου. Επομένως τό δπλον, λόγω τού 
βάρους του, έπρεπε νά πέση καί δχι νά μείνη «σφικτά» στήν παλάμη τού 
θύματος.

2) 'Ο νέος, εύρίσκετο στο σπίτι τού θύματος άπό ώρας. 'Επομένως, 
κατά τήν διάρκειαν τής βροχής, τό έδαφος κάτω άπό τό αυτοκίνητο έμεινε 
στεγνό. Σύμφωνα, λοιπόν, μέ τά δσα είπε, δτι δηλαδή ήλθε τήν ώρα πού 
έτηλεφώνησε, τό χώμα έπρεπε νά ήταν βρεγμένο καί δχι στεγνό, πράγμα πού 
παρετήρησεν ό άστυφύλαξ καί άνέφερεν είς τον ύπαστυνόμον.

’Από τούς άναγνώστας μας έλυσαν έπιτυχώς τό άστυνομικόν πρόβλημα 
οί ; κ.κ. Χαλαζωνίτης Γεώργ., Θάνος Θωμάς, Λιάσκας ’ Ιωάννης, Κ. X ., οί 
δ/δες Παρασκευά 'Ελένη, Σώτηρα Χαρούλα καί Δανασή Ειρήνη, ό δόκιμος 
άρχιφύλαξ κ. Παναγιωτόπουλος Λεωνίδας, οί άστυφύλακες κ.κ. Σταμό- 
πουλος Ά γγελος, Χατζημανώλης ’Εμμαν., Δεπούλιος Δημήτριος, Ί ’ίνας 
Κωνστ., Περιβολιώτης Γεώργ. καί Άγραπίδης Δημήτριος, καί οί δόκιμοι 
άστυφύλακες κ.κ. Καραντζίκης Γεώργιος καί Άλαμπάσης ’Αριστείδης.



ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

Η “ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΑΙΩΝΟΣ,,
'Υπό Ύπαστυνόμου Β' χ. ΧΑΡ ■ ΣΤΑΜΑΤΗ

Μία συνταρακτική τραγωδία των ήμερων μας, όφειλομένη εις εν των νέων φαρ
μάκων τής εποχής, έδημιούργησεν εις Λιέγην τοϋ Βελγίου, κατά τό πρώτον δεκαπεν
θήμερον μηνός Νοεμβρίου έ.έ., μίαν των μεγαλυτέρων δικών εις τα έγκληματολογι- 
κά χρονικά, τήν πολύ δικαίως άποκληθεϊσαν έν Έλλάδι καί εις δλην τήν Ευρώπην 
«Δίκην τοϋ αίώνος».

Το συνταρακτικόν αυτής τής ύποθέσεως, ώς πάντες ειδομεν είςτάς εφημερίδας, 
έχει, έν ολίγαις γραμμαϊς, ώς έξής: Μία Βελγίς μητέρα, ή κυρία Σούζαν Βαντεπούτ, 
έλαβε κατά τήν διάρκειαν τής κυήσεώς της το νέον φάρμακον «θαλιδομίδη», δπερ, 
κατά λίαν έσφαλμένην έπιστημονικήν έγκρισιν, ένδείκνυτο ΐατρικώς διά τάς περι
πτώσεις κυήσεως. ’Αποτέλεσμα τής λήψεως ταύτης τοϋ φαρμάκου ύπήρξεν ή γέν- 
νησις βρέφους παραμορφωμένου εις το πρόσωπον καί άλλα μέρη τοϋ σώματός του.'Η 
κυρία Βαντεπούτ, έν τή παρόδω ελάχιστου χρόνου, καθ’ δν ένιοι τών επιστημόνων έχα- 
κτήρισαν ώς άνίατον τήν πάθησιν τοϋ βρέφους, ένιοι δέ τούτων δεν άπεφάνθησαν όρι- 
στικώς επί τούτου, έπρομηθεύθη, παρά τοϋ συμπολίτου της ίατροΰ κ. Ζάκ Καστέρς, 
ναρκωτικά, διά τών οποίων έθανάτωσε τό παραμορφωμένον βρέφος.'Η ύπόθεσις αυ
τή, ώς ήτο φυσικόν, άπετέλεσε μίαν άνευ προηγουμένου κρίσιν συνειδήσεων εις τό 
δικαστήριον τών ενόρκων, τό όποιον, παρά τάς έπανειλημμένας δραματικάς εκκλή
σεις τοϋ είσαγγελέως, δπως οί κατηγορούμενοι κηρυχθούν ένοχοι, μετά έλαφρυντι- 
κών οπωσδήποτε, ΐνα μή ύπάρξη προηγούμενον άτιμωρησίας τής εύθανασίας, έν τού- 
τοις ήθώωσεν σχεδόν παμψηφεί τούς κατηγορουμένους.

'Η  κρίσις ή οποία έξέσπασε εις ολόκληρον τον κόσμον, άφ’ ενός μέν έκ τής φο
βέρας έπιδράσεως τής θαλιδομίδης εις τον άνθρώπινον οργανισμόν καί έκ τοϋ δρά
ματος τό όποιον έζησαν οί κατηγορούμενοι, άφ’ έτέρου δέ έκ τής ετυμηγορίας τών 
ένορκων, ούδένα άφησε άσυγκίνητον. Ποταμοί ολόκληροι μελάνης έχύθησαν άπό 
δλας τάς έφημερίδας ύπό μορφήν ειδήσεων, σχολίων, κυρίων άρθρων, χρονογραφη
μάτων, φωτογραφιών κλπ., διά τήν άνά τον κόσμον περιγραφήν τής προσωπικότη- 
τος τών κατηγορουμένων καί τών ένορκων, διά τά νομικά προβλήματα, άτινα ήγέρ- 
θησαν κατά τήν δίκην, διά τάς άγορεύσεις τοϋ είσαγγελέως καί τών συνηγόρων, διά 
τάς άπολογίας τών κατηγορουμένων, διά τον ομαδικόν—έν τή Κυριολεξία οχλοκρα
τικόν—πανηγυρισμόν χιλιάδων λαοΰ τής Λιέγης, άμα τή έκδόσει τής άποφάσεως 
τοϋ δικαστηρίου. Κρίνομεν, κατόπιν τούτων, σκόπιμον νά άσχοληθώμεν ένταΰθα, έν 
όλίγοις, είς τό ολον θέμα τής ιστορικής αύτής ύποθέσεως, παραθέτοντες τά κατά τήν 
συγκλονιστικήν δίκην τής Λιέγης προκύψαντα καί τά παρ’ ήμϊν ίσχύοντα, άπό άπό- 
ψεως ποινικής.

’Εκ τοϋ φοβεροΰ φαρμάκου «θαλιδομίδη» έγεννήθησαν πλεϊστα παραμορφωμέ
να βρέφη έν Εύρώπη καί ’Αμερική. Τό τελευταϊον τοιοΰτον βρέφος, έως τήν στιγμήν 
κατά τήν οποίαν γράφονται αί γραμμαί αύταί, έγεννήθη παραμορφωμένον είς τάς 
χεΐρας τήν 6ην Νοεμβρίου έ.ε ., ώς τοΰτο άνεκοινώθη κατά τήν διάρκειαν τής δίκης 
τής Λιέγης ύπό τοϋ κ. Ζάκ Μοττάρ, συνηγόρου τών κατηγορουμένων, προσθέσαν- 
τος δτι τό βρέφος άνήκει είς τήν γυναικαδέλφην ένός τών κατηγορουμένων. (*)

1. Κατά τηλεγράφημα τοϋ Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων της 16/11/62, έκ Στοκχόλ
μης, ό καθηγητής Γιάν Βινμπέργκ, άνέφερεν είς έκθεσίν του πρός την σουηδικήν υπηρεσίαν 
'Υγείας, δτι έκατόν περίπου βρέφη, παραμορφωθέντα έκ της «θαλιδομίδης», έγεννήθησαν είς 
τήν Σουηδίαν. Ό  ίδιος καθηγητής καθώρισεν δτι είς τάς περισσοτέρας τών περιπτώσεων, αί 
παραμορφώσεις είναι τοιαύτης φύσεως, ώστε τά βρέφη δέν είναι δυνατόν νά ζήσουν περισσό-
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'Η  νεαρά κυρία Σουζάν Βαντεπούτ, ή προμηθευθείσα τα ναρκωτικά φάρμακα έκ 
τοΰ τριακοντατριετοΰς ίατροΰ κ. Ζάκ Καστέρς καί θανατώσασα διά τούτων τήν μι- 
κράν θυγατέρα της Κορίν, άπελάμβανε της γενικής έκτιμήσεως των συμπολιτών της 
καί δι* ούδέν έκατηγορήθη κατά τό παρελθόν. Τό αύτό ισχύει καί διά τον σύζυγόν 
της καί γενικώς δι’ όλην τήν συγκατηγορουμένην οΐκογένειάν της. Έ κ  παραλλήλου 
ό ιατρός κ. Ζάκ Καστέρς έχαιρε μεγίστης έκτιμήσεως καί εμπιστοσύνης έν τή κοινω
νία τής Λιέγης, φημιζόμενος διά τό άποστολικόν του πνεύμα καί τήν προσήλωσίν 
του εις τον όρκον τοΰ Ίπποκράτους. Έ ν τούτοις, ή κυρία Βαντεπούτ άπεφάσισε «νά 
άπαλλάξη τών βασάνων τοΰ κόσμου», ως κατέθεσε, τήν μικράν θυγατέρα της, γεν- 
νηθεϊσαν παραμορφωμένην έκ τής λήψεως παρ’ αύτής τοΰ φαρμάκου τής θαλιδομί
δης, ώς συνέβη καί δι’ εκατοντάδας άλλας νηπίων. Καί ό ιατρός κ. Καστέρς, άπεφάσι- 
σε, κατόπιν πολλής σκέψεως, νά χορηγήση τά ναρκωτικά, έν πλήρει έπιγνώσει τοΰ 
σκοποΰ δι’ δν προωρίζοντο,καί νά συμβάλη ουτω εις τήν θανάτωσιν τοΰ βρέφους.

Τό πιστοποιητικού θανάτου τής μικράς Κορίν ύπέγραψεν ό ιατρός κ.’Ερπέν, ό 
όποιος, μετά άπό πολλούς δισταγμούς, έγραψεν, ότι ό θάνατος αύτός προήλθεν άπό 
δηλητηρίασιν έκ βαρβιτουρικοΰ.'Ωμολόγησεν ότι έδίστασε πολύ νά έκτελέση τήν νο
μικήν του ύποχρέωσιν καί ότι θά είχε πολύ μεγάλην διάθεσιν νά συγκαλύψη τά πρα
γματικά αΐτια τοΰ θανάτου. Καί ή αίθουσα τοΰ δικαστηρίου συνεκλονίσθη άπό χει
ροκροτήματα καί έπευφημίας καί ό πρόεδρος διέταξε τήν έκκένωσιν, όταν ό κ.’Ερπέν 
έδήλωνε τελευτών : « ’Εάν ήμουν βέβαιος ότι κανείς δέν θά τό έμάνθανε, θά έγραφα 
εις τό δελτίον «θάνατος φυσικός !» ...

’Αξία όλως ιδιαιτέρου ένδιαφέροντος είναι ή θέσις τοΰ είσαγγελέως κ. Καπου- 
ΐντς, ή στάσις τών κατηγορουμένων καί ή άντίδρασις τοΰ πλήθους. Ό  είσαγγελεύς, 
διαβλέπων τά αισθήματα τών ένορκων, έκ τοΰ δράματος συνειδήσεως τών κατηγο
ρουμένων καί έκ τών συμπαθών, κατά τό μάλλον, προς τούς κατηγορουμένους έκδη- 
λώσεων τοΰ πλήθους, έντός καί έκτος τοΰ δικαστηρίου, κατέβαλε ύπερτάτας προσ
πάθειας διά τήν μή άθώωσιν τών κατηγορουμένων καί δημιουργίαν νομικοΰ προηγου
μένου, ώς προς τήν εύθανασίαν. Διεκήρυξεν ό Βέλγος είσαγγελεύς πολλά άξιώματα, 
άποτελοΰντα άληθινούς σαπφείρους έν τή άπονομή τής δικαιοσύνης, ώς τά παρατι
θέμενα :

α) «..Ζώμεν εις ένα κόσμον όπου ό άνθρωπος ευρίσκει εις τήν έφημερίδα του 
ολόκληρον σελίδα άφιερωμένην εις τήν πράξιν τής Σουζάν Βαντεπούτ, άλλ’ ούτε μίαν 
γραμμήν άφιερωμένην εις τό θάρρος χιλιάδων μητέρων, τών οποίων ή μητρική στορ
γή είναι έξ ίσου μεγάλη μέ τήν άτυχίαν πού έπληξε τό τέκνον των. Μεταξύ τόσων 
γονέων, οί γονείς Βαντεπούτ είναι οί μόνοι πού εύρον τον δρόμον τής απελπισίας καί 
τοΰ έγκλήματος...».

β ) « ... Ή  έντολή «ο ύ φ ο ν ε ύ σ η ς» ισχύει πάντα καί δι’ όλους...».
γ )  « ... Εύρίσκομεν εις τάς έφημερίδας μας ολοκλήρους σελίδας άφιερωμένας 

εις τήν πραξιν τής Σουζάν Βαντεπούτ, οΰτε μίαν γραμμήν όμως διά τάς χιλιάδας 
γυναίκας πού έδέχθησαν τά έλαττωματικά τέκνα των καί τά περιέβαλον μέ τήν στορ
γή τω ν...».

Έ κ  τής πλευράς τών συνηγόρων τών κατηγορουμένων, έδόθη άληθής μάχη καί 
τό αίτημα, διά στόματος τοΰ κ. Ζάκ Μοττάρ, ήτο στερεότυπαν :

«Ζητώ άπό τούς ένορκους νά συμβουλευθοΰν τήν καρδίαν των, μάλλον, παρά τά 
άρθρα τοΰ Ποινικοΰ Κώδικος...».

τερον άπό μερικούς μήνας. Ή έκθεσις αποκαλύπτει επίσης ότι ύπεβλήθησαν είκοσι αιτήσεις 
δι’ άμβλωσιν, έκ μέρους γυναικών, αΐ όποΐαι έκαμαν χρήσιν «θαλιδομίδης» κατά τήν διάρκειαν 
τής κυήσεως. Μόνον είς δύο περιπτώσεις δέν έδόθη άδεια, διότι δέν κατέστη δυνατόν νά άπο- 
δειχθή μετά βεβαιότητος ότιέγένετο πράγματι χρήσις τοΰ φαρμάκου (Έφημερίς «Μεσημβρινή», 
τής 16/11/62).
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Οί κατηγορούμενοι, τέλος, ώμολόγησαν πάντες μέ θάρρος την πράξιν των, έτό- 
νισαν δτι δεν ήδύναντο νά πράξουν άλλως καί ούδεμίαν μεταμέλειαν έπέδειξαν. Την 
ψυχικήν άγωνίαν δλων άνευρίσκομεν εις τά μεταδοθέντα διά των εφημερίδων πρα
κτικά της δίκης. Παρουσιάζει ιδιαίτερον ενδιαφέρον ή κατάθεσις τής κυρίας Καστέρς, 
ή οποία έπροκάλεσεν λυγμούς εις ενόρκους καί άκροατήριον, δταν περιέγραψε την 
άγωνίαν τήν οποίαν εφερεν εις τον σύζυγόν της τό δίλημμα, προ του οποίου εύρέθη.

«...Πηγαινοήρχετο,ειπεν ή κυρία Καστέρς,κατά μήκος τήςαίθούσης, τής οικίας 
μας, μετά τήν έπίσκεψιν τής κυρίας Κοϊπέλ, τής μητέρας τής κυρίας Βαντεπούτ. Έ - 
κράτει το κεφάλι του καί μέ ήρώτα: «Τ ί νά κάμω.; Δεν ξέρω». ’Εκείνη τή στιγμή 
τοϋ ε ίπ α : « ’Έ χεις έ'να παιδί. ’Έ χεις ένα γυιό. Σκέψου τό παιδί σου, προτού νά λυ- 
πηθής τό παιδί των άλλων...».

Ή  παρέλασις πλείστων μαρτύρων, άναπήρων ή άσθενών, οί όποιοι είχον εύερ- 
γετηθή υπό τοϋ ίατροΰ κ. Καστέρς, ή προβολή φωτεινών εικόνων εντός τής αιθούσης 
τοϋ δικαστηρίου ύπό διαπρεπούς επιστήμονας ίατροΰ, φωτεινών εικόνων διά τών ο
ποίων άπεκαλύπτοντο εις τούς παράγοντας τής δίκης αί φοβεραί επιδράσεις τής θα
λιδομίδης επί τών κυττάρων τοϋ άνθρωπίνου οργανισμού, αί μάχαι τών συνηγόρων, 
ή υπερήφανος στάσις τών κατηγορουμένων, τονιζόντων τήν «άδικον δίκην» ή οποία 
τούς έπληξεν έφεραν τήν «νίκην τής καρδίας έπί τοϋ νόμου», ως έπανηγύρισαν έντυ
πα άνά τον κόσμον καί χιλιάδες λαοΰ εις τήν Λιέγην, παρά τήν άληθινήν πραγματι
κότητα τήν οποίαν έπέσυρεν κατ’ έπανάληψιν ό είσαγγελεύς κ. Καπουιντς, τονίζων 
πλήν τών προαναφερθέντων :

α) "Ο τι δεν πρέπει νά ύπάρξη τό προηγούμενον τής άθωώσεως κατηγορουμέ
νων διά φόνον, διά λόγους εύθανασίας. ’Ανάγκη νά ύπάρξη καταδίκη καί νά άναγνω- 
ρισθοΰν εις τούς κατηγορουμένους έλαφρυντικά. Δυνατόν νά δοθή έκ τών υστέρων 
καί χάρις.

β) "Ο τι πρέπει νά ευρουν ίκανοποίησιν αί χιλιάδες γονείς τών θυμάτων τής θα
λιδομίδης, οί όποιοι έδέχθησαν τά ελαττωματικά τέκνα των καί τά περιέβαλαν μέ 
τήν στοργήν των.

γ ) "Ο τι ή κοινωνική αρχή τοϋ «ο υ φ ο ν ε ύ σ η ς» δέν πρέπει έπ’ ούδενί λό
γω νά καταργηθή καί αί σκληραί ήμέραι τής Σπάρτης δέν πρέπει'νά έπαναφερθοΰν. 
'Η  ύπό τοϋ Χίτλερ καθιερωθεΐσα εύθανασία δέν έχει λόγον εις τάς πολιτισμένας κοι
νωνίας.

δ) "Ο τι χιλιάδες μητέρων, αί όποΐαι ζοΰν καθημερινώς μέ σπαραγμόν τό δράμα 
τών βεβαρημένων άπότήν φύσιν ή άναπήρων παιδιών τους, θάέκλάβωσι τήν δικαίωσιν 
τής νεαράς κυρίας Βαντεπούτ ώς καταδίκην τής ίδικής των αύτοθυσίας. Καί κάτι, 
’ίσως, τραγικώτερον. 'Ως περικλείουσαν τήν έμμεσον επιταγήν: « ’Απαλλάξατε τά 
παιδιά σας άπό τό μαρτύριον τής ζωής των».

Τήν ετυμηγορίαν τών δώδεκα ένορκων καί τήν έκ τούτου άθώωσιν τών κατη
γορουμένων, έδέχθη τό παγκόσμιον κοινόν μέ άνάμικτα αισθήματα, περισσότερον 
δμως μέ άνησυχίαν. 'Ο ελληνικός τύπος, έν τή όλότητί του σχεδόν, ειδεν εις τήν 
άπόφασιν αυτήν ήθικήν μέν δικαίωσιν τής πράξεως τής κ. Βαντεπούτ, πλήν δ
μως οδόν διανοίγουσαν σωρείαν προβλημάτων εις τήν πλήρη συγχύσεων καί τετα- 
ραγμένην εποχήν μας. Οί πανηγυρισμοί τής άθωώσεως έχαρακτηρίσθησαν άπό τήν 
έλληνικήν καί τήν διεθνή κοινήν γνώμην, έστω καί έκ τών ύστέρων, «θορυβώδεις» καί 
«άσεμνοι» καί «έπικίνδυνοι». Οί πέντε άθώοι έχαρακτηρίσθησαν ώς «θύματα, ναί», 
οχι δμως καί «ήρωες !...» .

Χαρακτηριστικαί είναι αί κρίσεις τοϋ ξένου τύπου διά τήν άπόφασιν τής «δίκης 
τής θαλιδομίδης», τής «Δ  ί κ η ς τ ο ϋ  α ί ώ ν ο  ς», κατά κοινήν ομολογίαν.

Ε ι ς  τ  ό Β  έ λ γ  ι ο ν, έν πρώτοις, ό τύπος παραμένει διχασμένος, ώς καί κατά 
τήν διάρκειαν τής δίκης. 'Η  Χριστιανοδημοκρατική έφημερίς «Λ  ά Σ  ι τ  έ τ »  γρά-
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φει : (('Υπάρχουν Χριστιανοί, οΐ όποιοι άναρωτώνται άν δέν ήμάρτησαν οί έναγόμε- 
νοι. "Ας άφήσωμεν εις τον Θεόν τήν φροντίδα νά βυθομετρήση τάς συνειδήσεις». 
Έτέρα έφημερίς, ή καθολική «Λ  ί μ π ρ ο  Μ π ε λ ζ ί  κ ,» , καταλήγει : « ... Είναι 
άστήρικτος ή άπόφασις, τόσον άπό νομικής όσον καί άπό ήθικής άπόψεως». Καί ή 
σοσιαλιστική έφημερίς «Λ  έ Π έ π λ», γράφει δτι ή άπόφασις των ένορκων άπή- 
τε ι θάρρος, δπως θάρρος άπήτει καί ή πράξις των κατηγορουμένων. « 'Η  Δικαιο
σύνη εκρινεν. Καί καλώς έκρινεν», συμπεραίνει.

Ε ι ς  τ ή ν  Γ α λ λ ί α ν ,  ή έφημερίς «Μ  ό ν τ » , σημειώνουσα δτι ή κατά- 
στασις έξέφυγεν άπό τά χέρια τής ύπερασπίσεως, τονίζει : «Θύματα ναι... όχι δμως 
καί ήρωες οί πέντε κατηγορούμενοι... Μία νέα άθώωσις δέν θά υπήρχε κίνδυνος νά 
άναγάγη εις γενικόν κανόνα μίαν ένέργειαν, ή όποια θά μας έπανέφερεν εις τάς σκλη- 
ροτέρας ήμέρας τής Σπάρτης ;... Ή  ύπεράσπισις δέν έζήτει τόσα πολλά. Ε π α νει
λημμένους έδήλωσε : «Δέν ζητούμε νά μάς έγκρίνετε». Ή  έτυμηγορία ΰπήρξεν ό κα- 
θρέπτης τής δίκης : ένστικτώδης, δηλαδή άλογος, υποκειμενική καί έπηρεασμένη 
άπό τό πάθος...». "Αλλη έφημερίς, ό «Φ  ι γ  κ α ρ ό», γράφει : «Κατεφέρθη πλήγμα 
εις τον σεβασμόν τής άνθρωπίνης ζωής. Θά έπίστευε κανείς δτι έστέρευσαν αί πηγαί 
τοΰ οίκτου καί τής άφοσιώσεως προς δλους τούς άποκλήρους τής ζωής...». ’Εκ των 
υπολοίπων έφημερίδων, ή «Φ  ρ ά ν ς  Σ ο υ ά  ρ», σημειώνει : « Ό  ιατρός οφείλει 
νά άνακουφίζη καί νά παρατείνη τήν ζωήν. Έάν ένεργήση διαφορετικά, δέν είναι 
ιατρός... Διά νά άνακουφίζουν τούς γονείς καί τούς ιατρούς, πού δέν έχουν άρκετό 
θάρρος, τά πολιτισμένα έθνη έχουν προβλέψει διά τήν δημιουργίαν ιδρυμάτων, δπου 
νοσοκόμοι καί ιατροί έχουν αυτό τό θάρρος». Καί ή κομμουνιστική «Ο ύ μ α ν ι - 
τ  έ» , γράφει δτι καλώς ήθωώθησαν οί κατηγορούμενοι, πρέπει δμως νά είναι προ
σεκτική ή κοινωνία έπί τών κινδύνων νά δημιουργηθή ένα κακόν προηγούμενον φό
νων εύθανασίας.

Ε ι ς  τ ή ν  ’Α γ γ λ ί α ν ,  οί « Τ  ά ϊ  μ ς», σημειώνουν : «Θά ήτο σκληρόν νά 
τιμωρηθούν οί κατηγορούμενοι μετά τά δσα ύπέφεραν. Δέν παύει δμως ή άπόφασις 
νά δημιουργή φοβερόν προηγούμενον». Ό  « Γ  κ ά ρ ν τ ι α ν» έπίσης τονίζει : « 'Η  
έτυμηγορία άποδεικνύει δτι ή κοινωνία δέν έχει ήσυχον τήν συνείδησίν της, διότι δέν 
έφρόντισε νά προστατεύση τά θύματα τής θαλιδομίδης άπό τό δηλητηριασμένον δώ- 
ρον τής συγχρόνου έπιστήμης... 'Η  άπόφασις είναι άντίθετος προς τον νόμον, αλλά 
άνθρωπιστική».

Ε ι ς  τ ή ν  ’ Ι τ α λ ί α ν ,  ή χριστιανοδημοκρατική έφημερίς « ’Ί λ Π ό π ο - 
λ ο», γράφει δτι ή έτυμηγορία «κατέφερεν βαρύτατον πλήγμα εις τάς πνευματικάς 
άξίας, έπί τών όποιων είναι θεμελιωμένος ό σημερινός πολιτισμός». Καί ή καθολική 
«Κ  ο β υ κ ά ν ο», θεωρεί «άξιοσημείωτον» τήν άπάρνησιν, έστω καί δι’ άνθρωπι- 
στικά αίτια, τής άρχής δτι ό Θεός είναι ό μόνος κύριος τής ζωής τού άνθρώπου...

Τ ό  Β α τ ι κ α ν ό  ν, κατεδίκασεν έντόνως τήν άπόφασιν τοΰ δικαστηρίου μέ 
τήν έξής ραδιοφωνικήν έκπομπήν : «Μία ρωγμή έγένετο εις τον φραγμόν ό όποιος 
προστατεύει τούς άδυνάτους, τούς γέρους καί τούς ύποφέροντας, τούς παραμορφω
μένους. Μία ρωγμή εις τό ίερώτερον καί πλέον άπαραβίαστον τών άνθρωπίνων 
δικαιωμάτων, εις τό δικαίωμα τής ζωής...». Καί εις άλλον του σχόλιον : «Θ ί κατη
γορούμενοι άπηλλάγησαν, διότι ένήργησαν άπό άγάπην καί συμπόνοιαν έλαυνόμενοι. 
’Αλλά τότε άπό μίσος καί σκληρότητα κρατούν εις τήν ζωήν καί προστατεύουν 
άλλοι γονείς παρόμοια τέκνα ;».

(Συνεχίζεται)
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'ϊπ ό  ‘Υπαστυνόμου Α' κ. I . ΡΑ· Ι· ΚΟΥ 

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά των όδών ’Αθηνών κατ* άλφαβητικήν σειράν

Καδμείας.
Πάροδος της όδοΰ Νευροκοπίου 25, κοντά στην 'Αγία Μαρκέλλα τοΰ Βο

τανικού.
Πρόκειται γιά την περιώνυμη άκρόπολι των Θηβών, ή οποία λέγεται δτι 

έκτίσθη άπό τον Κάδμο. Βρισκόταν πάνω σε  λόφο, στο μέσον τοΰ οποίου υπήρχε 
τό ανάκτορο. Καδμεία ώνομάζετο, κατά την αρχαιότητα, καί ή σημερινή πόλις των 
Θηβών, άπό τον μυθολογικό ιδρυτή της, τον Κάδμο.

Κάδμου.
Βρίσκεται στην άρχή της όδοΰ Κηφισοΰ, κοντά στο Δημόσιο Καπνεργοστάσιο.
Ό  Κάδμος, μυθολογικός ιδρυτής καί βασιλιάς των Θηβών, ήταν γυιός τοΰ βασι- 

ληά τής Φοινίκης Άγήνορος καί άδελφός τής Ευρώπης, ενώ άλλοι τον θέλουν γυιό 
τοΰ Ώγύγου. Περιπλανώμενος γιά τήν άνεύρεσι τής άδελφής του Ευρώπης έφθασε 
στή Θήβα, δπου ίδρυσε τήν Καδμεία ’Ακρόπολι καί άνέλαβε τήν άρχή τής πόλεως. 
Κατά τήν παράδοσι ό Κάδμος είναι ό εισηγητής τής φοινικικής γραφής, τά γράμματα 
τής οποίας ώνομάσθησαν «Καδμήια». Έ ξ  αιτίας τών πολλών άτυχημάτων πού 
βρήκαν τήν οίκογένειά του, άφήνοντας τή βασιλεία στο γυιό του Πολύδωρο, έφυγε 
μέ τήν γυναίκα του Αρμονία στή χώρα τών ’Ιλλυριών, δπου καί άπεβίωσαν.

Καζάζη Νεοκλέους (Νύσσης) .
Πάροδος τής όδοΰ Λιοσίων 249, κοντά στον κινηματογράφο «Δώρα».
'Ο Νεοκλής Καζάζης, καθηγητής τής Νομικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο 

’Αθηνών καί πολιτευόμενος, γεννήθηκε τό 1849 στή Πέτρα τής Λέσβου καί πέθανε 
τό 1936. Τό 1910 έξελέγη βουλευτής καί εΐργάσθη γιά τήν άποκατάστασι τών άλυ- 
τρώτων Ελλήνων. Μεταξύ τών πολλών έργων του συμπεριλαμβάνονται : ή «Φ ι
λοσοφία τοΰ δικαίου καί τής πολιτείας», ό «Κοινοβουλευτισμός έν Έ λλάδι» καί ή 
« ’Εγκυκλοπαίδεια καί μεθοδολογία τοΰ δικαίου».
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Καζάνη Δη μητριού.
Πάροδος της όδοΰ. Μεσογείων 119, πίσω άπό τό νοσοκομείο τοΰ Ε .Ε .Σ .
'Ο Δημήτριος Καζάνης, άπό τά Στύρα τής Εύβοιας, άνεσκολοπίσθη στο χωριό 

του τό 1821, κατά διαταγή τοΰ Ό μέρ πασσα τής Καρύστου. Τον ίδιο θάνατο βρή
καν καί οί τρεις γυιοί του. Ά πό τήν ίδια οικογένεια καί άλλα μέλη προσέφερον πολύ
τιμες υπηρεσίες τό καιρό τής έπαναστάσεως τοϋ 1821.

Καζαντζή Δημητρίου.
Πάροδος τής όδοΰ Θ. Βρεσθένους 78, κοντά στη πλατεία Γερμανού, πίσω 

άπό τοΰ Φίξ.
'Ο Δημήτριος Καζαντζής,’Αθηναίος άγωνιστής τοΰ 1821, μαζί μέ τούς άδελ- 

φούς του ’Ιωάννη καί Λάμπρο, έσκοτώθησαν στην πολιορκία τής Άκροπόλεως.
Καθημείας.
Πάροδος τής όδοΰ Διστόμου 54, κοντά στην Ά γ ια  Έλεοΰσα τοΰ Κολωνοΰ.
Καθήμεια, παραφθορά τής λέξεως Άκαδήμεια, είναι παλαιά τοπωνυμία τοΰ 

παρά τον Κολωνόν τμήματος των ’Αθηνών.
Κάιζερμπεργ (Άριστοτέλους).
Πάροδος τής λεωφ. Συγγροΰ 154, πιο κάτω άπό τήν Πάντειο Σχολή.
'Ο Λουδοβίκος Κάιζεμπεργκ, φ.ιλέλλην Βαυαρός ύπολοχαγός τής φάλαγγος 

των Φιλελλήνων, έσκοτώθη στή μάχη τοΰ Πέτα, τήν 4 ’Ιουλίου 1822.
Καίρη Θεοφίλου.
Πάροδος τής όδοΰ ’Αθήνας 22, πιο πάνω άπό τήν πλατεία Καραμάνου.
'Ο Θεόφιλος Καΐρης, θεολόγος, φιλόσοφος καί μεγάλος διδάσκαλος τοΰ Γένους, 

γεννήθηκε στήν Άνδρο τό 1784 καί πέθανε στις φυλακές τής Σύρου τό 1853. Τον 
Μάιο τοΰ 1821 έκήρυξε τήν έπανάστασι στήν Άνδρο καί άντεπροσώπευσε αύτήν σ’ 
όλες τις συνελεύσεις τοΰ Άγώνος. Τό 1836 ίδρυσε τήν περίφημη σχολή Άνδρου, 
τήν όποιαν ώνόμασεν «Όρφανοτροφείον» καί στήν οποίαν έδιδασκε μόνος όλα τά 
μαθήματα των θεωρητικών καί θετικών επιστημών, άφοΰ τό 1835 είχεν άρνηθή τήν 
έδρα τής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο ’Αθηνών. Γ ιά  τή διδασκαλία του καί τό 
κήρυγμά του περί θεοσεβείας έκατηγορήθη ως αιρετικός καί τό 1839 συνελήφθη, 
καθηρέθη καί έ£ωρίσθη στήν Σκίαθο καί Θήρα. Τελικά άπηλάθη άπό τήν Ελλάδα 
τό 1842.

"Υστερα άπό τό Σύνταγμα τοΰ 1844, μέ τό οποίο καθιεροΰτο ή ελευθερία τής 
συνειδήσεως, ό Καΐρης έπέτρεψε στήν Άνδρο. Τό 1852 κατεδικάσθη, επί προση
λυτισμό), σέ φυλάκισι 2 έτών καί 10 ήμερών. 'Η  καταδίκη του αύτή, πού τοΰ έστοί- 
χισε καί τον θάνατο στή φυλακή, άνηρέθη άπό τον Ά ρειο  Πάγο, υστέρα άπό τον 
θάνατό του. Συνέγραψε πολλά καί διάφορα έ'ργα. (Συνώνυμη οδός υπάρχει στή Ν. 
Σμύρνη, κοντά στο γήπεδο Πανιωνίου).

Καισαρείας.
Πάροδος τής λεωφ. Βασ. Σοφίας ΓΙΟ, κοντά στο Ίπποκράτειο νοσοκομείο.
'Η  Καισάρεια, πατρίς τοΰ Μ. Βασιλείου, ήταν έδρα τών βασιλέων τής Καππα

δοκίας καί ώνομάζετο Ευσέβεια, ενώ παλαιότερα Μάζακα. "Οταν έγινε πρωτεύουσα' 
τής ρωμαϊκής επαρχίας τής Καππαδοκίας, μετωνομάσθη, άπό τον Τιβέριο, σέ 
Καισάρεια. Τό 1064 περιήλθε στούς Σελτζουκίδας Τούρκους, τό 1243 στούς Μογ- 
γόλους καί τέλος στούς Τούρκους. Οί ιεράρχες τής Καισαρείας διεκρίθησαν γιά τήν 
φιλοπατρία των καί τις πολύτιμες υπηρεσίες πού προσέφερον στήν ’Εκκλησία καί 
τά έλληνικά γράμματα. Βρίσκεται στήν κεντρική Τουρκία καί έχει σήμερα 65 χ ι
λιάδες κατοίκους. (Συνώνυμη όδός υπάρχει σέ πολλές συνοικίες).

(Σ υνεχ ίζετα ι)



’Αριστοτέλης Σαμαράς
Στο προσκλητήριο των άστυνομικών ύπαλλήλων της 27-11-62 άπουσίαζε, δι

καιολογημένα, ό 'Υπαστυνόμος Α' Σαμαράς ’Αριστοτέλης. "Υστερα από μακροχρό
νια άνίατη άρρώστεια πέθανε στο Νοσοκομείο «Ελληνικός ’Ερυθρός Σταυρός». Τό 
Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων έ'χασε α
κόμη ενα στέλεχος του. Ή  κηδεία του έ
γινε την έπομένη στο Α' Νεκροταφείο ’Α
θηνών. ’Ανώτεροι καί κατώτεροι, φίλοι 
καί συνάδελφοι, παλαιοί καί τωρινοί συν
εργάτες, παρηκολούθησαν μέ βαθειά λύπη 
την έκφορά του άλησμόνητου ’Αριστοτέ
λη. Έ κ  μέρους τουΑστυνομικού Σώματος 
άπεχαιρέτησε τον νεκρόν καί κατέθεσε στέ
φανον ό ’Αστυνόμος Β ' κ. Γιαννακάκης 
Μύρων, ό όποιος μέ λόγια γεμάτα συγκί- 
νησι έξήρε την προσωπικότητα του άπο- 
θανόντος καί την υπηρεσιακή του σταδιο
δρομία στο Σώμα της ’Αστυνομίας.

Ό  Σαμαράς ’Αριστοτέλης γεννήθηκε 
στην ’Ελασσόνα τό 1914. Τό 1935 κα- 
τετάγη ώς κληρωτός στο ' Ιππικό Λαρίσης.
Μέ την κήρυξι του έλληνοϊταλικοϋ πο
λέμου βρέθηκε στις πρώτες γραμμές του 
πυρός. Πήρε μέρος σέ πολλές μάχες καί 
έπέδειξε ήρωισμό καί αύταπάρνησι, τιμη
θείς μέ τό μετάλλιο έξαιρέτων πράξεων καί 
άλλων παρασήμων. Τό 1943 κατετάγη εις 
την ’Αστυνομίαν καί τό 1944 είσήλθε στην
Σχολήν 'Υπαστυνόμων από την οποίαν έξήλθεν, έξ αιτίας τών γεγονότων τής επο
χής εκείνης, τον ’ Ιούνιο τοϋ 1946. Έ κτοτε υπηρέτησε, κατά διάφορα χρονικά δια
στήματα, σέ πολλές καί διάφορες υπηρεσίες. Συνετός, πειθαρχικός, επαγγελματικά 
καταρτισμένος, άγαπητός σέ άνωτέρους καί κατωτέρους, ήθικός, τίμιος καί, σέ γε
νικές γραμμές, άκέραιος χαρακτήρας, συγκέντρωνε την άγάπη καί την έκτίμησι ό
λων. "Οσοι έτυχαν νά συνεργασθουν μαζί του, άσφαλώς θά θυμούνται τον άνθρωπο 
Σαμαρά, πού μέ την διακρίνουσαν αύτόν ευγένειαν αισθημάτων ποτέ του δέν έ'δωσε 
αφορμή σέ σχόλια. Θά θυμούνται τον Ύπαστυνόμο Σαμαρά πού, έχοντας έπίγνωσι 
τών δυνατοτήτων του, έξετέλει μέ προθυμία τό καθήκον του, χωρίς μεμψιμοιρίες.

"Ομως Ι8ώ καί άρκετά χρόνια άνίατη ασθένεια άρχισε νά όργώνη τό κορμί 
του. "Αρχισε νά αισθάνεται τις δυνάμεις του νά τον έγκαταλείπουν. Παρά, ταΰτα, 
υστέρα άπό άρκετό διάστημα άναρρωτικής άδειας, γύρισε ξανά στην υπηρεσία, ελ
πίζοντας πώς τό κακό θά τον άφηνε γιά άρκετό διάστημα ήσυχο. Συνέχισε νά προσ- 
φέρη τις τελευταίες του δυνάμεις, ενώ όμως μέσα του, ό κακός τής άνθρωπότητος 
δαίμονας, συνέχιζε ύπουλα καί χωρίς άνάπαυλα τό φθοροποιό του έ'ργο. ’Έ τσ ι την 
27-11-62 ό ’Αριστοτέλης Σαμαράς, πάνω στο κρεβάτι τού πόνου, άφησε την τελευ
ταία του πνοή. Ό  πρόωρος χαμός του μάς γέμισε θλΐψι.

Εύχόμαστε όπως ό Πανάγαθος Θεός χαρίση στους οικείους του την έξ ύψους 
παρηγοριά καί τάξη την ψυχή τού άλησμόνητου συναδέλφου έν σκηναΐς δικαίων.

Αίωνία σου ή μνήμη φίλε ’Αριστοτέλη. j  ΡΑ ΙΚ Ο Σ
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Δ ι’ άποφάσεωςτοΰ κ.’Αρχηγού της ’Αστυνομίας Πόλεων προήχθησαν εις τον βαθ
μόν τοΰ ' Υπαρχιφύλακος, έκ τοϋ καταρτισθέντος οικείου πίνακος καί προς πλήρωσήν 
υφισταμένων ισαρίθμων οργανικών θέσεων, οί ’Αστυφύλακες κ.κ. Δελημάρκου Σταύ
ρος, Πετρόπουλος ’Αθανάσιος καί Μηλιώνης Βασίλειος.

**  *
Α ΣΤΤΝ Ο Μ ΙΚΑ Ι Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε ΙΣ

'Η  Φιλαρμονική της ’Αστυνομίας Πόλεων, κατόπιν διαταγής τοϋ ’Αρχηγείου, 
άποτελουμένη έκ τοϋ άρχιμουσικοΰ κ. Σωζοπούλου Βασιλείου, τοΰ διοικητοΰ αυ
τής ’Αστυνόμου Β ' κ. Ζυγοκώστα Ίωάννου, τοΰ Ύπαστυνόμου Α' κ. Μπουκουβάλα 
Δημητρίου καί 50 κατωτέρων άστυνομικών, άπό 29 /11-1 /12/62  μετέβη εις Πά
τρας, δι’ υπηρεσιακών αυτοκινήτων, προκειμένου να λάβη μέρος εις τήν έορτήν τοΰ 
πολιούχου τής πόλεως, τοΰ πρωτοκλήτου τών ’Αποστόλων, 'Αγίου Άνδρέου.

Εις τήν ως άνω έορτήν συμμετέσχε καί ή Σχολή 'Υπαστυνόμων, διά τοΰ κοσμή- 
τορος αύτής ’Αστυνόμου Β ' κ. Παπαθανασίου Λεωνίδου, 2 'Υπαστυνόμων Α' καί 
43 δοκίμων 'Υπαστυνόμων.

Τήν έσπέραν τής 29-11-62 ή Φιλαρμονική παρήλασε διά τών κεντρικωτέρων 
οδών τής πόλεως, παιανίζουσα διάφορα θούρια καί πατριωτικά έμβατήρια. Κατά τήν 
ήμέραν τής εορτής, έλαβε μέρος εις τήν λιτάνευσιν τής ίεράς εΐκόνος τοΰ 'Αγίου, εις 
ήν παρέστησαν αί Α.Α.Μ.Μ. οί Βασιλείς, προς οδς κατά τήν άφιξιν καί άναχώρησίν 
Των άπεδόθησαν ύπό τής Φιλαρμονικής τής ’Αστυνομίας αί κεκανονισμέναι τιμαί.

Τήν 17ην ώραν τής αύτής, 3 0 /1 2 /6 2 , ή Φιλαρμονική, ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ 
άρχιμουσικοΰ κ. Σωζοπούλου, βοηθουμένου ύπό τοΰ 'Υπαστυνόμου Α' κ. Μπου
κουβάλα, έδωσεν εις τήν πλατείαν Βασιλέως Γεωργίου συναυλίαν μέ πανηγυρικόν 
μουσικόν πρόγραμμα.

Καθ’ δλας τάς εμφανίσεις της, ή Φιλαρμονική τής ’Αστυνομίας Πόλεων παρου- 
σίασεν έν άρτιον μουσικόν συγκρότημα καί προεκάλεσε τά ενθουσιώδη σχόλια τοΰ 
πολυπληθοΰς κοινοΰ. Γενικά ή συμμετοχή, τόσον τής Φιλαρμονικής, δσον καί τής 
Σχολής 'Υπαστυνόμων, προσέδωσαν μεγαλοπρέπειαν καί λαμπρότητα εις τήν έορ
τήν τής πόλεως τών Πατρών.

**  *
ΕΥ Χ Α Ι Ε ΙΣ  ΕΟ ΡΤΑ ΖΟ Ν ΤΑ Σ

Τά « ’Αστυνομικά Χρονικά» εύχονται χρόνια πολλά, έπί τή ονομαστική των 
έορτή, εις τούς ’Αστυνομικούς Διευθυντάς Α' κ .κ.’Αρχοντουλάκην’Εμμανουήλ, Νικη- 
τάκην Νικόλαον, Βερελήν Νικόλαον καί Ζερβόπουλον Σπυρίδωνα, εις τούς ’Αστυ
νομικούς Διευθυντάς Β ' κ.κ. Τσακρήν Νικόλαον, Τσαλτάκην Νικόλαον, Τσάλταν 
Σπυρίδωνα καί Μπιτούνην Νικόλαον, εις τούς 'Υγειονομικούς Διευθυντάς Β ' κ.κ. 
Κιούπην Νικόλαον καί Πάγκον Νικόλαον, ώς καί εις άπαντας τούς κ.κ. αξιωματι
κούς καί κατωτέρους άστυνομικούς ύπαλλήλους.
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I. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Σελίς

Ή κοινωνική αγωγή ώς παράγων πολιτισμού, ύπό τοϋ τέως Άστυν.
Δ/ντοϋ Α' κ. Νικ. ’Αρχιμανδρίτου ................................................................ 3, 193

Γενικές αρχές διοικήσεως (ήγεσίας)καί έφαρμογή τούτων, ύπό τοΰ
τέως Άστυν. Δ/ντοϋ Α' κ. Νικ. ’Αρχιμανδρίτου.......................... 97, 154, 241

"Ενα παράδειγμα κοινωνικής άγωγής, ύπό τοϋ τέως ’Αστυν. Δ/ντοϋ κ.
Δημοσθ. Κορέσση .................................................................................................. 129

Ή ψυχολογία τοΰ δχλου, ύπό τοΰ τέως ’Αστυν. Δ/ντοϋ Α' κ. Νικ. ’Αρ
χιμανδρίτου .............................................................................................................  529

Συμπεριφορά άστυνομικών κατά τήν έκτέλεση τής υπηρεσίας των, 
ώς άτόμων κα’ι στήν κοινωνία, ύπό τοΰ τέως Άστυν. Δ/ντοϋ Α' κ.
Νικ. ’Αρχιμανδρίτου..........................................................................  625, 673, 726

Ή άγώγή στήν Πειθαρχία, ύπό τοΰ τέως Άστυν. Δ/ντοϋ Α' κ. Νικολ.
’Αρχιμανδρίτου............................................................................................... 771, 817

Η. ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ—ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙ
ΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ή πραγματική ζωή τοΰ Σέρλοκ Χόλμς, άπό τό άμερικανικόν περιοδι
κόν ((Reader’s D igest», κατά μετάφρασιν Άστυφύλακος κ. Γεωρ. Γεωρ-
γακοπούλου ................................................................................................................ 15

Τό χασίσιον ώς παράγων εγκλημάτων, ύπό τοΰ τακτικοΰ Καθηγητοΰ 
’Εγκληματολογίας έν τώ Πανεπιστημίω ’Αθηνών, Διευθυντοΰ των Έ γ-

κληματολογικών 'Υπηρεσιών κ. Κωνστ. Γ α ρ δ ίκ α ......................................... 55
Τό Δ ’ Διεθνές Συνέδριον ’Εγκληματολογίας, ύπό τοΰ Διευθυντοΰ 

Ποινικών καί Σωφρονιστικών 'Υποθέσεων 'Υπουργείου Δικαιοσύνης κ. I.
Βεργοπούλου................................................................................................................  157

‘Η εργασία των καταδίκων και ό ευεργετικός αύτής υπολογισμός
προς μείωσιν τής ποινής, ύπό τοΰ πρώην έφετου, κυβερνητικοΰ 
πράκτορος εις τα μικτά διοικητικά δικαστήρια, δικηγόρου, γεν. γραμ- 
ματέως της «Ελληνικής Ετα ιρίας Ποινικοΰ Δικαίου», μέλους τοΰ διοι
κητικού συμβουλίου τής «Διεθνούς Εταιρίας Ποινικοΰ Δικαίου» κ. Χρή
στου Γ ιώ τη ................................................................................................................  203

'Ο αγών κατά τοΰ έγκλήματος, ύπό τοΰ τέως Άστυν. Δ/ντοΰ κ. Δημο
σθένους Κορέσση ....................................................................................................  356

Ψυχική υγιεινή καί σκοπός αύτής, ύπό τοΰ Καθηγητοΰ τής Ψυχιατρι
κής έν τφ  Πανεπιστημίω ’Αθηνών κ. Κωνστ. Κωνσταντινίδου . . 435, 481

Τά μυστικά δπλα τοΰ νόμου, έκ τοΰ άγγλικοΰ περιοδικοΰ «M aster De
tective», κατά μετάφρασιν Άστυφύλακος κ. Ά ν . Βογιατζή 690, 739, 786

'Η ροπή έγκληματικότητος των άνηλίκων, ύπό τοΰ δημοσιογράφου κ. Δ .
Μυλωνά........................................................................................................................  737
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’Ί χ ν η  τοΰ εγκ λή μ α το ς, κατά μετάφρασιν έκ τοΰ άγγλικοΰ, ύπό τοΰ’Αρχι-

φύλακος κ. Κωνστ. Λαψάνη................ ...................... ...................................... .. 869
Έ ξ α κ ρ ίβ ω σ ις  ταυτότητος πτώ ματος τελ ε ίω ς  α π οσ κελετω μένου , άπό 

τό γερμανικόν περιοδικόν «K rim in alistik », κατά μετάφρασιν Άστυφύ-
λακος κ. Άναστ. Β ο γ ια τζή .................................................................................  875

Τό 31ον συνέδριον τής Ί ν τερ π ό λ . Ν έαι μέθοδοι έξ ιχν ιά σ εω ς κα ί κατα- 
π ολεμήσεω ς τοΰ εγκ λή μ α το ς, ύπό τοϋ δημοσιογράφου κ. Δημ. Μυ
λωνά ..............................................................., ............................................................  923

* Ή  εργασία βασικόν μέσον σω φ ρονισμού τω ν κ α τα δ ίκω ν, ύπό τοΰ
δημοσιογράφου κ. Δημ. Μυλωνά........................................................................  1015

Ή  σ υμβολή  τοΰ Σ υ μ β ο υ λ ίο υ  τής Εύρώ πης ε ίς  τήν καταπολέμησιν
τής έγ κ λ η μ α τικ ό τη το ς , ύπό κ. I. Κ ίν ν α ...................................................  1118

'Η  «δ ίκ η  τοΰ α ίώ ν ο ς » , ύπό τοϋ 'Υπαστυνόμου Β ' κ. Χαρ. Σταμάτη . . . .  1144

III. Α ΣΤΥ Ν Ο Μ ΙΑ  
Α' ΓΕΝ ΙΚ Α

Π ερίεργα  καθήκοντα τής ’Α σ τυνομία ς, άναμνήσεις τοΰ τέως Άστυν.
Δ/ντοΰ Α' κ. Νικ. ’Αρχιμανδρίτου . . ...............................................................  37

Ή  ’ Α στυνομία  τής αρχαίας Σ π ά ρ τη ς , ύπό τοΰ Άστυφύλακος κ. Σ . Ά ν-
τωνάκου ..................................................................................................................... 62

Σ χ έσ ε ις  ’ Α στυνομίας κα ί κ ο ινο ύ , ύπό τοΰ Άστυν. Δ/ντοΰ Β ' κ. Κωνστ.
Τ ουζένη ......................................................................205, 250, 303, 343, 394, 440

Τά πετρελαιοφάναρα τω ν πρώ τω ν α σ τυφ υλά κω ν, άναμνήσεις τοΰ τέως
Άστυν. Δ/ντοΰ Α' κ. Νικ. Αρχιμανδρίτου ................ ........... ....................... 230

Ή  φ λεγ μ α τ ικ ό τη ς  ε ίς  τήν  ά στυνομικήν υπ ηρεσ ία ν, ύπό τοΰ τ. Άστυν.
Δ/ντοΰ κ. Δημοσθ. Κορέσση................................... ...........................................  231

Γυ να ίκ ες  ά σ τυνο μ ικο ί, άπό τό αμερικανικόν περιοδικόν «R ea d e r ’s D igest»,
κατά μετάφρασιν Άστυφύλακος κ. Γ . Γεωργακοπούλου......................... .. 513

’ Α στυνομία  Π ό λεω ν , (έρευνα  άπό τήν  κ ίνη σ ιν  κα ί δραστηριότητα 
τώ ν ’ Α στυνομικώ ν Τ μημά τω ν κ α ί 'Υ π η ρ εσ ιώ ν ) ύπό 'Υπαστυνόμου
Α' κ. Ίωάν. Ρ ά ϊκ ο υ ...................................... 517, 590, 646,703, 797, 847, 893

’ Α στυνομία  καί Π ο λ ιτ ισ μ ό ς , ύπό τοΰ δικηγόρου κ. Κωνστ. Παπαρρηγο-
πούλου .........................................................................................................................  542

Ή  ’ Α μερικα νική  ’Α στυνομική ’ Α ποστολή καί τό έργο της στήν 'Ε λ 
λάδα , ύπό τοΰ 'Υπαστυνόμου Α' κ. Ίωάν. Ράϊκου ...................................... 562

'Η  τηλεόρασις ε ίς  τήν  υπηρεσίαν τής ’ Α στυνομία ς, ύπό τοΰ Α στυ
νόμου Β ' κ. Γεωργ. Κανελλοπούλου.................................................................  695

’ Α στυνομία  κα ί Π ο λ ιτ ισ μ ό ς . (Α ιτή μ α τα  τώ ν οργάνων τάξεω ς—δ ι
καίω μα προνομιακής μ ετα χ ε ιρ ίσ εω ς ), ύπό τοΰ δικηγόρου κ. Κωνστ.
Παπαρρηγοπούλου............................................  733

Τεθω ρακισμένα παρά τή ’ Α σ τυνο μ ία , ύπό τοΰ ’Αστυνόμου Β ' κ. Βασιλ.
Κρύου...............................................    841

Μέσα δ ια βιβά σ εω ν — Τ η λεπ ικ ο ινω ν ία ι εν τή  Ά σ τ υ ν . Π ό λ εω ν , ύπό
τοΰ Άστυν. Β ' κ. Βασιλ. Κ ρύου.....................    1077

Ή  άεροπορία ε ίς  τήν υπηρεσίαν τής ’ Α σ τυνομία ς, ύπό τοΰ Άστυν. Β '
κ. Γεωργ. Κανελλοπούλου....................................................................................  1079
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Β' ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ

Ή συμβολή των αστυνομικών συντακτών είς τήν ϊδρυσιν τοΰ 
’Αστυνομικού Σώματος, ύπό τοΰ δημοσιογράφο κ. Σπυρ. Λεωτσά- 
κ ο υ ..............................................  300, 357, 397, 445, 494, 539, 583, 637, 687
Γ' ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Ποιος έκλεψε τό περιδέραιον ; ύπό τοΰ κ. « Μ » ............................................  953
Έγκλημα ή αύτοκτονία; ύπό τοΰ δοκ. Άστυφύλακος κ. Γ . Παπακανέλλου 1049 
Μία ενδιαφέρουσα περίπτωσις δολοφονίας καί ούχί αυτοκτονίας,

κατά μετάφρασιν έκ τοΰ άγγλικοΰ καί διασκευήν τοΰ ’Αστυφύλακος κ.
Άναστ. Β ο γ ια τζή ....................................................................................................  1095

Λύσεις αστυνομικών προβλημάτων .................................... 1050, 1096, 1142
Δ' ΤΡΟΧΑΙΑ

"Ενας νέος καναδικός νόμος διά τήν προστασίαν τών αθώων θυμά
των τών αυτοκινήτων, ύπό τοΰ ’Αστυνόμου Β ' κ. Γεωργ. Κανελλο-
πούλου ........................................................................................................................  19

Βαδίζετε δεξιά, ύπό τοΰ ’Αστυνόμου Β ' κ. Γεωργ. Κανελλοπούλου............ 111
'Η κατάστασις τών μηχανών συγκοινωνίας καί τά τροχαία άτυχή-

ματα, ύπό τοΰ πρώην έφέτου κ. Χρήστου Γ ιώ τη ....................................  259
Τό ραντάρ εις τήν υπηρεσίαν της Τροχαίας, ύπό τοΰ ’Αστυνόμου Β '

κ. Γεωργ. Κανελλοπούλου .......................................................................... 309, 353
Προτεραιότης κινήσεως διασταυρουμένων οχημάτων, ύπό τοΰ τέως

Άστυν. Δ/ντοΰ Α' κ. Νικ. ’Αρχιμανδρίτου..........................................................  499
Τά τροχαία άτυχήματα καί αί αίτίαι πού τά προκαλοϋν, ύπό τοΰ

’Αστυνόμου Β ' κ. Γεωργ. Κανελλοπούλου ...........................................................  544
"Ο ,τι ένδιαφέρει τήν Τροχαίαν, ύπό τοΰ Άστυν. Β ' κ. Γεωργ. Κανελλο-

ποόλου............................................................................................................................  655
Ή Τροχαία’Αθηνών (1914—1918), ύπό τοΰ τέως Άστυν. Δ/ντοΰ κ. Δη-

μοόθ.Κορέσση .......................................................... '............................................. 1047
Εικονογραφημένα! όδηγίαι διά πεζούς καί τροχοφόρα, 64, 128, 170 , 444 

. ; ' · ...............................................: .......................................................... 4 5 0 ,6 5 4 , 854

Ε' ΑΜΕΣΟΣ ΔΡΑΣΙΣ
’ Απολογισμός τοΰ Τμήματος ’Ασυρματοφόρων ’ Οχημάτων ’Αστυνο

μίας Πόλεων κατά τό έτος 1962 ....................................................... 190
14η Ανγούστου 1959—14η Αύγούστου 1962 : Τρία χρόνια λαμπράς 
, άπόδόσεως τής 'Υπηρεσίας Άμεσου Δράσεως ’Αστυνομίας Ά -

θη> < ; , , ύπό τοΰ 'Υπαστυνόμου Β Λ κ. Χαραλάμπους Σ τ α μ ά τη ..............  843

ΐ  Γ  27>. . ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Δ άαις-τής Διεθνούς ’Αστυνομίας (Ίντερπόλ), ύπό τοΰ δημοσιογρά-

Δγΐμ· Μ υλωνά...............................................................................................  7

ΐΫ! ΔΙΚΑΙΟΝ
Τά άνώτατον δικαστήριον τών Ηνωμένων Πολιτειών της ’Αμερικής 

έϊκλαμβάνεται πταισματικής παραβάσεως, άπό τό άμερικανικόν 
περιοδικόν « R eader’ s D ig e s t » ,  κατά μετάφρασιν Άρχιφύλακος κ. Κων. 
Λ αψάνη......................................................................................................................  9
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Τινά περί τής συμμετοχής εις τό έγκλημα, (άρθρα 45—49 Π .Κ .),

ύπό τοϋ 'Υπαστυνόμου Α' κ. Δημ. Ν τζιώ ρα ........................................ 102, 164
Πολιτικοί θεσμοί τών αρχαίων Σπαρτιατών, ύπό τοϋ Καθηγητοΰ τοϋ

Πανεπιστημίου ’Αθηνών κ. Χρήστου Σ γουρίτσα ............................................  145
Περί τής ίεραρχικής προσταγής ώς λόγου άρσεως τοΰ αδίκου τής 

πράξεως (άρθρον 21 Π .Κ .), ύπό τοϋ 'Υπαστυνόμου Α' κ. Δημ.
Ντζιώρα ....................................................................................................................  337

Αί άνθρωποκτονίαι έκ προθέσεως, εξ άμελείας καί δΓ αυτοκινήτων,
ύπό τοΰ δημοσιογράφου κ. Δημ. Μ υλω νά........................................................ 389

Τινά περί τής κωφαλαλίας καί τής διαταράξεως ή συγχύσεως τής 
συνειδήσεως, ώς καταστάσεων άνικανότητος προς καταλογι
σμόν τής πράξεως. (’Άρθρα 33—36 Π .Κ .), ύπό τοΰ 'Υπαστυνόμου
Α' (κ. Δημ. Ντζιώρα ...............................................................................  486, 535

Τινά περί τοΰ εγκλήματος τής κλοπής κατά τον Ποινικόν Κώδικα, 
(άρθρα 372—379 καί 394 Π. Κ .)  , ύπό τοϋ 'Υπαστυνόμου Α' κ. Δημ. 
Ν τζιώ ρα...................................................................  678, 730, 774, 822, 865, 966

Υ. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ (ΞΕΝΑ ΚΑΙ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ)
Ή άπαγωγή τοϋ βρέφους τών Λίντμπεργκ, άπό τό αμερικανικόν πε

ριοδικόν ((Reader’s D igest», κατά μετάφρασιν Άστυφύλακος κ. Άναστ.
Βογιατζή .............................................................................................................. 21, 65

Δολοφονία γυναικός, άπό τό ώς άνω περιοδικόν κατά μετάφρασιν Άστυ-
φύλακος κ. Άναστ. Βογιατζή ................................................................29

Στραγγαλισμός Έλληνος στήν ’Αλεξάνδρεια, ύπό τοΰ τέως Άνθ/μου
κ. Γ . Δουκάκη...................................................................................  113, 175, 215

Τό μεγάλο έγκλημα έξαπλοϋται καί εις τον Καναδάν, άπό τό άμερι- 
κανικόν περιοδικόν «R ead e r ’s D igest», κατά μετάφρασιν Άρχιφύλακος^
κ. Κων. Λαψάνη...............................................................................................117

Άπατεών—δολοφόνος—Άνακάλυψις καί σύλληψις αύτοΰ, άπό τό ώς
άνω περιοδικόν, κατά μετάφρασιν Άστυφύλακος κ. Α. Βογιατζή . . . , .  .. 121

Δολοφονία καί τεμαχισμός γυναικός, άπό τό αύτό περιοδικόν καί κατά
μετάφρασιν Άστυφύλακος κ. Αναστασίου Βογιατζή ......................... 179, 227

Ή μυστηριώδης δολοφονία τοΰ άνθρώπου άπό τήν Βαγδάτην, ύπό / 
τοΰ άρχιφύλακος κ. Κ. Λαψάνη, κατά μετάφρασιν έκ τοϋ άγγλικοΰ . . ./V. 

Μεγάλη κατάχρησις στο δημόσιο Ταμείο Πατρών, ύπό τοΰ τέως Ά ν-
θυπαστυνόμου κ. Γεωργίου Δουκάκη .................................................... 26<3£ή

Δολοφονία καί ληστεία γραίας, άπό τό άμερικανικόν περιοδικόν (‘ F rr n e  
P age D etective», κατα μετάφρασιν Αστυφύλακος κ. Αναστ. Βογια-
τ ζ ή ........................................................................................................................363ζ2 317

Παιδοκτονία (Άνακάλυψις — σύλληψις καί καταδίκη δ ρ ά σ τ ο υ ) , Δ  
τοΰ γερμανικού περιοδικού «K rim in alistik» κατά μετάφρασιν Άστυφύ^Υ
λακος κ. Άναστ. Βογιατζή ....................................................................... 360, 409

Κυκλοφορία πλαστών λιρών ’Αγγλίας στήν Ελλάδα, ύπό τοΰ *
Ά νθ/μου κ. Γ . Δουκάκη, ...................................................................  40&,ν .451

'Η διάρρηξις τής Τραπέζης τοΰ Σίηττλ δι’ εκρηκτικών ύλών, ‘h r  
τοΰ άμερικανικοΰ περιοδικοΰ «R ea d e r ’s D igest», κατά μετάφρασιν Ά ρ 
χιφύλακος κ. Κων. Λ αψάνη...............................................................................  405
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Δολοφ ονία  νέα ς, κατά μετάφραση/ έκτου άγγλικοϋ ύπο τοΰ Άρχιφύλακος

κ. Κ. Λαψάνη ..........................................................................................................  457
Π λαστογραφία  τρα π εζ ιτ ικώ ν  τσ έκ ς , ύπο τοΰ τέως Άνθ/μου κ. Γ . Δου-

κάκη ..............................................................................................  504, 546, 587, 639
Δ ια ρρήκτης κα ί δολοφόνος, έκ τοΰ άμερικανικοΰ περιοδικού «M aster

D etective», κατά μετάφρασιν Άστυφύλακος κ. Άναστ. Βογιατζή . . . 509
Δ η λ η τη ρ ία σ ις , έκ τοΰ γερμανικού περιοδικού «K rim inalistik» κατά με-

τάβρασιν Άστυφύλακος κ. Άναστ. Β ο γ ια τζή ................................................  642
Μ εγάλη κατάχρησις ε ις  τήν Λ αϊκήν τράπεζαν τοΰ Σαν Ρ έμο  τής ’ Ι 

τα λ ία ς , ύπο τοΰ τέως Άνθ/μου κ. Γ . Δουκάκη 697, 750, 795, 837, 877,
......................................................................................................  926, 981, 1021, 1070

'Η  σφαγή τοΰ δ ιο ικητοΰ καταδιώ ξεω ς κα ί ή σ ύ λ λ η ψ ις  τοΰ δολοφό
νου άπό τό μπ ουλντώ γκ  τοΰ θύμα το ς, άναμνήσεις τοΰ δημοσιογρά
φου κ. Σπυρ. Λεωτσάκου ...................................................................................  746

Π ώς νομισθεΐσ α  αύτοκτονία ά π εδείχθη  στυγερόν έγ κ λ η μ α , (Α να
μνήσεις ένός αστυνομικού) ...................................................................................  853

Βιασμός κα ί δολοφονία  νέα ς, έκ τοΰ άμερικανικοΰ περιοδικού «Iron De
tective», κατά μετάφρασιν Άστυφύλακος κ. Άναστ. Βογιατζή.................  975

'Ο  άνθρωπος πού πλήρω σε γ ια  νά τον σκοτώ σουν, ύπο τοΰ Άστυν.
Δ/ντοΰ Β ' κ. Δημητρ. Μόρου ..............................................................................  1075

Δ ιπ λ ή  δολοφ ονία , κατά μετάφρασιν έκ τοΰ άγγλικοϋ, ύπο Άρχιφύλακος
κ. Κωνστ. Λαψάνη.................................................................................................  1123

Κ α τάχρησις 1 .5 0 0 .0 0 0  λ ιρ εττώ ν  ε ίς  Κατάνην ’ Ιτα λ ία ς , ύπο τοΰ τέως
Άνθ)μου κ. Γ . Δουκάκη .....................................................................................  1128

Υ Ι . Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Α  ΘΕΜΑΤΑ

Ή  σκληραγω γία  τώ ν νέω ν ώς μέσον σω φ ρονισμού, ύπο τοΰ δημο
σιογράφου κ. Δημ. Μ υλωνά......................................................... Γ.......................  109

Ά π ερ γ ια κ α ί εκδηλώ σ εις  κα ί σ υνέπ εια ι το ύ τω ν , ύπο τοΰ Άστυνομικοΰ
Δ/ντοΰ Β ' κ. Άθαν. Στρατή............................................  171, 211, 255, 306, 349

’ Α νατομική έπ ισκόπησις τώ ν εγκλημά τω ν κατά τώ ν ή θ ώ ν , ύπο τοΰ
‘ δημοσιογράφου κ. Δημ. Μυλωνά.......................................................................  197

Τά εγκλήμα τα  κατά τώ ν  ήθών κα ί ο ι κ ίνδυνο ι έκ  τής υποτροπής,
ύπο τοΰ δημοσιογράφου κ. Δημ. Μυλωνά........................................................  245

Ή  σύγκρουσις τώ ν  δύο κόσμω ν ή ή σύγχρονος π νευμα τική  κ ρ ίσ ις ,
ύπο τοΰ τέως Άστυν. Δ/ντοΰ Α' κ. Νικ. Α ρχιμανδρίτου.........................  387

’ Ε π α ιτε ία . (Μ ία  κο ινω νική  π λ η γ ή ) , ύπο τοΰ Ύπαστυνόμου Β ' κ. Ίωάν.
Γιαννοπούλου..............................................................................................................  491

’ Ε π α ιτε ία . ("Ε να  πανάρχαιον προσοδοφόρον επ ά γ γ ελ μ α ), ύπο τοΰ δη
μοσιογράφου κ. Δημ. Μυλωνά ............................................................................ 780

Ή  δ ιαφθορά κα ί τά  πορνεία άπό τή ν  άρχαιότητα μ έχ ρ ι τής εποχής 
μα ς, ύπο τοΰ δημοσιογράφου κ. Σπυρ. Λεωτσάκου 827, 880 920, 970,
....................................... ......................................................................  1018, 1067, 1115

Κ ουτσαβάκηδες καί νταήδες στήν αρχαία έποχή , ύπο τοΰ Αστυνόμου
Β ' κ. Παν. Παπαρρηγοπούλου...........................................................................  973
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ΥΙΙ. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Α' ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ
Γυμνό Μοντέλο, υπό τοϋ 'Τπαστυνόμου Β ' κ. Χαρ. Σταμάτη (συνέχεια

έκ τοΰ Θ' τόμου) 43, 89, 137, 186, 236, 281, 331, 377, 430, 472, 522
569, 613, 661, 708, 763, 808, 857, 907, 957, 999, 1053 ............ 1096
Β' ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Στην υπηρεσία της άγάπης, υπό τοϋ 'Τπαστυνόμου Β ' κ. Σπυρ. Πηλοΰ 271
’Έτος προόδου, υπό τοϋ'Τπαστυνόμου Β 'κ .  Σπυρ. Π ηλοΰ .......................... 365

Γ' ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ
'Ηρωικό Τρίπτυχο, υπό τοΰ 'Τπαστυνόμου Β ' κ. Χαρ. Σταμάτη . . . .  324, 369
Μία αληθινή Ιστορία, υπό τής δημοσιογράφου κ. ’Ιωάννας Θεμιστοκλέους 414 

Δ' ΚΡΙΤΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ
'Ο «Δωδεκάλογος τοΰ Γύφτου» καί ή κομματική (κομμουνιστική) έ- 

πιστράτευση τοΰ Κωστή Παλαμα, ύπό τοΰ 'Τπαστυνόμου Β ' κ.
Χαραλ. Σ τ α μ ά τ η ................................  577, 632, 683, 742, 783, 830, 887 935

'Ο "Ηρως τοΰ Δρίσκου. (Προσφορά στα πενηντάχρονα τοΰ μεγάλου 
πατριώτη καί ποιητή Λορέντζου Μαβίλη), ύπό τοΰ 'Τπαστυνόμου
Β ' κ. Χαραλ. Σ τ α μ ά τη ........................................................................................  1060

Ε' ΕΚΘ ΕΣΕΙΣ ΙΔΕΩΝ —ΣΚΙΤΣΑ  — ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ 
Τί νά γράψω; ύπό τοΰ 'Τπαστυνόμου Β ' κ. Σπυρ. Πηλοΰ . . . .  600, 651, 706

........................................................................................  753, 985, 1042, 1089, 1140
Έγκωμιαζέτω σε ό πέλας καί ούχί τό σόν στόμα, ύπό τοΰ 'Τπαστυ

νόμου Α' κ. ’ Ιωάν. Ράϊκου .................................................................................  800
Δειλινό κοντά στή θάλασσα, ύπό της μαθήτριας Γυμνασίου Άνθούλας

Οικονόμου..................................................................................................................  807
ΣΤ' ΕΥΘΥΜΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

*0  κ . Έλληνικοΰρος, άναμνήσεις τοΰ τέως Άστυν. Δ/ντοΰ Α' κ. Νικ.
’Αρχιμανδρίτου......................................................................................................... 363

'Ο Μαχαραγιάς πού δεν ήλθε καί ή δεξίωσις πού δέν έγινε προς τιμήν
του, άναμνήσεις τοΰ δημοσιογράφου κ. Σπυρ. Λεωτσάκου..................... 790
Ζ' ΠΟΙΗΣΙΣ

Στήν βασιλοπούλα μας Σοφία, ύπό της κυρίας Ζαναντρίς.........................  493
Η' ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ

’Εκδρομή τής Σχολής 'Υπαστυνόμων εις τήν ’Επίδαυρον, ύπό τοΰ δο
κίμου 'Τπαστυνόμου κ. Βλασίου Τσουραπα..................................................  756

Καλπάζοντας στά βόρεια. ( ’Αθήνα—Θεσσαλονίκη—Βελιγράδι—Μο
νάχον — Κοπεγχάγη —’Όσλο — Στοκχόλμη — Βιέννη —’Αθήνα) ύπό
τοΰ τέως Άστυν. Δ/ντοΰ Α' κ. Νικ. ’Αρχιμανδρίτου . . . .  777, 833, 883 929 

’Εκδρομή στο εξωτερικό. (Γιουγκοσλαβία—Αύστρία—Γερμανία—Γαλ
λία—Ε λβετ ία —’ Ιταλία), ύπό τοΰ 'Τπαστυνόμου Β ' κ. Ίωάν. Γιαννο-
πούλου.................................................................................  803, 850, 896, 990, 1037

Ναύπακτος, ή νύμφη τοΰ Κορινθιακού, ύπό τοΰ Άστυφ. κ. Κων. Πράττη 806 
’Εκδρομή Σχολής 'Υπαστυνόμων, ύπό τοΰ δοκίμου 'Τπαστυνόμου κ.

Πέτρου Γιολδασέα ........................................................................ .........................  949
Σκΰρος, ύπό τοΰ Άστυφύλακος κ. Κωνστ. Π ρ ά τ τ η ..................................... 1132
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VIII. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ—ΔΙΑΦΟΡΑ
Έορταστικαί έκδηλώσεις προς τιμήν τών άποχωρησάντων αστυνο

μικών, ύπό τοϋ 'Υπαστυνόμου Α' κ. Ίωάν. Ράϊκου..........................  71
Στή γιορτή τής Τροχαίας για τή βασιλόπιττα καί τή διανομή τών

δώρων, ύπό τοϋ 'Υπαστυνόμου Α' κ. Ίωάν. Ράϊκου............................  81
Ή κοπή τής βασιλόπιττας στήν Παιδική Στέγη 'Εκάλης τοΰ Ο .Φ .Α ., 

στήν ’Αστυνομική Σχολή καί στήν αίθουσα τοϋ Ο .Κ .Φ .Α . Πει
ραιώς, ύπό τοΰ 'Υπαστυνόμου Β' κ. Σπυρ. Πηλού..............................  130

Πασχαλινές κουβέντες—'Ο έκπαιδευτικός κόσμος εκφράζει τον ένθου- 
σιασμό του — Καί οί μικροί μαθηταί συμπληρώνουν, ύπό τοΰ
'Υπαστυνόμου Β' κ. Σταύρου Πηλοΰ ........................................................  417

Πάσχα στήν ’ Αστυνομική Σχολή, ύπό τοΰ 'Υπαστυνόμου Α' κ. Παναγ.
Ραφτοπούλου..............................................................................................  423

Ή τελετή τών πριγκηπικών γάμων κατά τήν 14ην Μαΐου 1962, ύπό
τοΰ 'Υπαστυνόμου Α' κ. Ίωάν. Ράϊκου ................................................  461

Έορταί για τά 40 χρόνια τής ’Αστυνομίας Πόλεων στήν Πάτρα, ύπό
τοΰ 'Υπαστυνόμου Α' κ. ’Αναστασίου Συφάντου .................... .. 604

'Η ΎποδιεύθΟνσις Τροχαίας Κινήσεως ’Αθηνών τιμά φονευθέντα ύ-
πάλληλόν της, ύπό τοΰ 'Υπαστυνόμου Α' κ. Ίωάν. Ράϊκου..............  609

'Ορκωμοσία νέων ‘Υπαστυνόμων καί Άρχιφυλάκων, ύπό τοΰ 'Υπα
στυνόμου Α' κ. Ίωάν. Ράϊκου ................................................................  657

Παιδικαί κατασκηνώσεις ’Αστυνομίας Πόλεων εις "Αγιον Άνδρέαν
’Αττικής, ύπό τοΰ ’Αστυνόμου Β' κ. Ν.’Αθανασοπούλου..................  899

Τό άστυνομικό κινηματογραφικό συνεργείο παρουσιάζει. . . , ύπό τοϋ
'Υπαστυνόμου Β' κ. Σπυρ. Πηλοΰ..........................................................  939

Ή ’Αστυνομική Διεύθυνσις ’Αθηνών δεξιοΰται Ελβετούς άστυνομι- 
κούς—'Ο Ροταριανός "Ομιλος ’Αθηνών τιμά άστυνομικόν υπάλ
ληλον, ύπό τοΰ 'Υπαστυνόμου Α' κ. Ίωάν. Ράϊκου . . .,........  995, 1024

Μια σεμνή τελετή στο Δερβένι, ύπό τοΰ 'Υπαστυνόμου Β' κ. Σπ. Πηλοΰ 1029 
Οί Α' ετήσιοι σκοπευτικοί άγώνες τής ’Αστυνομίας Πόλεων, ύπό

τοΰ Ύπαστυν. Α' κ. Ίωάν. Ράϊκου........................................................  1081
'.Η συμμετοχή τής Σχολής 'Υπαστυνόμων εις τάς έορτάς άπελευ- 

θερώσεως τής Θεσσαλονίκης, ύπό τοΰ δοκίμου 'Υπαστυν. κ. Π. 
Γιολδασέα................................................................ ' ................................  1093

IX. ΕΠΕΤΕΙΟΙ—ΕΟΡΤΑΙ —ΤΕΛΕΤΑΙ
25η Μαρτίου 1821, ύπό τοΰ τέως Άστυν. Δ /ντοΰ Α' κ. Νικ. ’Αρχιμαν

δρίτου ........................................................................................................  289
Γολγοθάς καί ’Ανάστασις, ύπό τοΰ τέως Άστυν. Δ/ντοΰ Α' κ. Νικ. ’Αρχι

μανδρίτου ................................................................................................... 385
Μητέρα, ύπό τοΰ τέως Άστυν. Δ /ντοΰ Α' κ. Νικ. ’Αρχιμανδρίτου,..............  433
Ή μάχη τής Κρήτης, ύπό τοΰ 'Υπαστυνόμου Α' κ. Ίωάν. Ράϊκου........  553
Ή Παναγία τής Τήνου, ύπό τοΰ 'Υπαστυνόμου Β' κ. Χαρ. Σταμάτη. . . 721
Γράμμος—Βίτσι—Μουργκάνα, ύπό τοΰ ’Αστυνόμου Β' κ. Βασ. Κρύου.. . . 769
’Ένδοξος επέτειος, ύπό τοΰ δικηγόρου κ. Ξεν. Χατζησαράντου ............... 913
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Οί απελευθερωτικοί πόλεμοι τοΰ 1912—1913, ύπό τοϋ Ύπαστυνόμου

Α' κ. I. Ράϊκου ........................................................................................  915
Τό «Ο Χ Ι» τής 28ης ’Οκτωβρίου 1940, ύπό τοϋ Ύπαστυνόμου Α' κ. ’Ιωάν.

Ράϊκου ......................................................................................................  961
Τό 'Ολοκαύτωμα τοΰ Άρκαδίου, ύπό τοϋ Ύπαστυνόμου Β' κ. Χαρ.

Σταμάτη ....................................................................................................  1009
Δεκέμβριος 1944, ύπό τοΰ τέως Άστυν. Δ/ντοΰ Α' κ. Ν. ’Αρχιμανδρίτου. 1057
Ή Γέννησις, ύπό τοΰ δικηγόρου κ. Ξεν. Χατζησαράντου ..........................  1105
Τιμώντας τούς νεκρούς, ύπό τοΰ Ύπαστυνόμου Α' κ. Ίωάν. Ράϊκου__  1133

X . ΙΣΤΟΡΙΑ
'Ιστορικοί περίπατοι στούς δρόμους των Αθηνών καί τοϋ Πειραιώς,

(συνέχεια έκ τοΰ Θ' τόμου), Ύπό τοΰ Ύπαστυνόμου Α' κ. Ίωάν. Ράΐ- 
κου σ. 39, 85, 133, 183, 233, 277, 329, 374, 427, 469, 519, 572, 616,
665, 711, 760, 811, 855, 903, 955, 1003, 1051, 1100,..............  1147

XI. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
’Αθλητική κίνησις ........................................................................................... 192
’Άθλησις καί διεθνείς σχέσεις, ύπό τοΰ Ύπαστυνόμου Α' κ. Άν. Συ-

φάντου ..............................................................................................  557, 595

XII. ΔΙΑΓΓΕΛΜΑΤΑ—ΜΗΝΥΜΑΤΑ—ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
Διάγγελμα τής Α.Μ. τοΰ Βασιλέως Παύλου έπί τω Νέω ’Έτει 1962. . 49
Μήνυμα τοΰ Προέδρου τής Κυβερνήσεως κ. Κωνστ. Καραμανλή

έπί τω Νέω ’Έτει 1962 ......................................................................  52
’Εγκύκλιος τοΰ Υφυπουργού έπί των ’Εσωτερικών κ. Δ . Δαβάκη

προς τά Σώματα ’Ασφαλείας έπί τω Νέω ’Έτει 1962 ................  53
Διάγγελμα τής Α.Μ. τοΰ Βασιλέως Παύλου έπί τή έπετείω τής 25ης

Μαρτίου 1821 .............................................................................................  297
Μήνυμα τοΰ Προέδρου τής Κυβερνήσεως κ . Κωνστ. Καραμανλή έπί

τή έπετείω τής 25ης Μαρτίου 1821....................................................  298
’Εγκύκλιος τοΰ 'Υφυπουργού έπί τώ ν ’Εσωτερικών κ. Δ . Δαβάκη 

προς τά Σώματα ’Ασφαλείας έπί τή έπετείω τής 25ης Μαρτίου
1821 ........................................................................................................... 299

Μήνυμα τοΰ Προέδρου τής Κυβερνήσεως κ. Κωνστ. Καραμανλή
έπί τή έπετείω τής 28ης ’ Οκτωβρίου 1940 ................................  964

’Εγκύκλιος τοΰ 'Υφυπουργού έπί τών ’Εσωτερικών κ. Δ . Δαβάκη
έπί τή έπετείω τής 28ης ’Οκτωβρίου 1940 ..................................  965

ΧΙΗ. ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
Παραιτήσεις—’Απολύσεις—Διαγραφαί . . . .  47, 95, 335, 478, 528, 576, 623

....................................................  670, 717, 814, 862, 959, 1007, 1056, 1104
Μονιμοποιήσεις άστυφυλάκων ..................................................   47
'Ορκωμοσίαι νέων άστυφυλάκων.............................................   47
Προαγωγαί άστυνομικών . . . . . .  95, 142, 191, 478, 576, 623, 814,1104, 1150
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Μεταβολαί αστυνομικών ........................................  143, 192, 239, 288, 383
Άμοιβαί αστυνομικών ...................................... τ ....................................... 143

. . . .  192, 239, 288, 335, 383, 478, 528, 576, 623, 670, 814, 911, 1007, 1104
Συμβούλια ’Αστυνομίας............................................................................... 143
Δ ω ρεα ί................................................................  192, 480, 528, 624, 720, 960
’Απονομή μεταλλίων εις αστυνομικούς..................................................  335
Χοροεσπερίδες ................................................................................................  336
Στελέχη της Σχολής Έ θν. Άμύνης εις την ’Αστυνομικήν Σχολήν. . 384
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A

’Αγάπη: «Στην υπηρεσία τής άγάπης» (Ήμερολόγ. Ά στυν.), σ. 271. 
’Αγγλία: Κυκλοφορία πλαστών λιρών ’Αγγλίας στήν Ελλάδα σ. 401, 451. 
’Αγωγή: Βλ. Κεφ. I « ’Επαγγελματική και κοινωνική αγωγή» Γενικού Ευ

ρετηρίου.
’Αεροπορία: Ε ις την υπηρεσίαν της ’Αστυνομίας, σ. 1079.
’Αγώνες: Σκοπευτικοί ’Αστυν. Πόλεων, σ. 1081.
’Αθήνα: Βλ. Κεφ. X . «Ιστορία» Γεν. Ευρετηρίου.
’Αθλητισμός : ’Αθλητική κίνησις, σ. 192. Ά θλησις καί διεθνείς σχέσεις, σ. 557, 595. 
Άλεξανδρής: ’Αντώνιος (πένθη) σ. 575.
’Αλληλογραφία: σ. 672, 816, 912.
* Αμβοΰργον : (ταξιδ.) σ. 833.
’Αμέλεια : ’Ανθρωποκτονίαι έξ άμελείας, σ. 389.
’Αμερική : ’Αμερικανική ’Αστυνομική ’Αποστολή, σ. 562.
’Άμεσος Δρασις: Βλ. Κεφ. III « ’Αστυνομία», στοιχ. Ε ' Γεν. Ευρετηρίου. 
Ά μοιβα ί: ’Αστυνομικών, βλ. Κεφ. X III  «Ειδήσεις καί Πληροφορίαι» Γ ε

νικού Ευρετηρίου.
’Αναμνήσεις: Βλ. Κεφ. V II «Λογοτεχνία» στοιχ. Σ Τ ' Γεν. Ευρετηρίου. 
Άνάστασις: σ. 385.
’Ανέκδοτα: σ. 1017, 1046.
’Ανήλικοι: Ροπή έγκληματικότητος τών άνηλίκων σ. 737.
’Ανθρωποκτονία: σ. 389.
Άννόβερον : (ταξιδ.) σ. 931.
’Απαγωγή : Βρέφους τών Λίντμπέργκ, σ. 21, 65.
’Απεργία : Άπεργιακαί εκδηλώσεις καί συνέπειαι τούτων, σ. 17-1,211, 255 ,306 ,349 . 
’Απολογισμός: Τμήματος ’Ασυρματοφόρων ’Οχημάτων Άστυν. Πόλεων κατά 

τό έτος 1961, σ. 190, Ταμείου 'Υγείας Άστυν. 'Υπαλλήλων, σ. 9 3 ,9 4 ,1 8 8 , 
381, 475, 621, 669, 860, 1055.

• ’Απολύσεις: Αστυνομικών, βλ. Κεφ. Χ Ι ΙΓ  «Ειδήσεις καί Πληροφορίαι» Γ ε
νικού Ευρετηρίου.

’Απονομή : Μεταλλίων εις Αστυνομικούς, σ. 335. -
’Αποστολή : Αμερικανική ’Αστυνομική Αποστολή καί τό έργον αύτής στήν Ε λ 

λάδα, σ. 562.
Άρκάδι: 'Ολοκαύτωμα τοΰ Άρκαδίου, σ. 1009.
Άρχιφυλάκων : 'Ορκωμοσία, σ. 657.
’Αστυνομία: Βλ. Κεφ. III « ’Αστυνομία» εις Γενικόν Εύρετήριον. 
’Ατυχήματα: Τροχαία άτυχήματα καί αίτίαι, σ. 544.
Αυστρία: (ταξιδ.) σ. 803, 850, 896, 1036.
Αυτοκτονία: Νομι^θεϊσα αύτοκτονία άποδεικνύεται στυγερόν έγκλημα, σ. 853.

Β

Βαβούρης: ’ Ιωάννης (πένθη) σ. 141.
Βαγδάτη : Μυστηριώδης δολοφονία τοΰ άνθρώπου άπό τήν Βαγδάτη, σ. 221.
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Βελιγράδι: (ταξιδ.) σ. 778, 933.
Βιέννη : (ταξιδ.) σ. 932.
Βίρτσμπουργκ : (ταξιδ.) σ. 931.
Β ίτσ ι: σ. 769.

Γ

Γαλλία: (ταξιδ.) σ. 803, 850, 896, 1037.
Γάμοι: Πριγκηπικοί γάμοι Σοφίας καί Δον Χουάν Κάρλος, σ. 461.
Γερμανία: (ταξιδ.) σ. 803, 850, 896 , 1037.
Γιουγκοσλαβία: (ταξιδ.) σ. 803, 850, 896, 1037.
Γκότεμποργκ: (ταξιδ.) σ. 883.
Γκράτς: (ταξιδ.) σ. 778.
Γολγοθάς: σ. 385.
Γράμμος: σ. 769.
Γυναίκες: Γυναίκες αστυνομικοί, σ. 513.

Δ

Δεκέμβριος: Τοϋ 1944, σ. 1057.
Δεξίωσις : Ελβετώ ν αστυνομικών ύπό τής Άστυν. Δ/νσεως ’Αθηνών, σ. 1024. 
Δερβένι: Τελετή, σ. 1029.
Δηλητηρίασις : σ. 642.
Διαβιβάσεις : Μέσα διαβιβάσεων, σελ. 1077.
Διάγγελμα: Βλ. Κεφ. X II «Διαγγέλματα - Μηνύματα - ’Εγκύκλιοι» Γενικού 

Ευρετηρίου.
Διαγραφαί: ’Αστυνομικών, Βλ. κεφ. X III  «Ειδήσεις καί Πληροφορίαι» Γ ε

νικού Ευρετηρίου.
Διαρρήκτης: Διαρρήκτης καί δολοφόνος, σ. 509.
Διάρρηξις : Τραπέζης τοϋ Σ ίηττλ  δι’ εκρηκτικών όλων, σ. 405.
Διαφθορά: : σ. 827, 880, 920, 970, 1018, 1067.
Διεθνής ’Αστυνομία: (Ίντερπόλ) σ. 7.
Διηγήματα: Βλ. Κεφ. V II «Λογοτεχνία» στοιχ. Γ ' Γενικού Ευρετηρίου. 
Δίκαιον: Βλ. Κεφ. IV  «Δίκαιον» Γενικού Ευρετηρίου.
Δικαστήριον : Τό άνώτατον δικαστήριον τών Η .Π .Α . έπιλαμβάνεται πταισματικής 

παραβάσεως, σ. 9.
Δίκη: Ή  δίκη τοϋ αΐώνος, σ. 1143.
Διοίκησις : Γενικές άρχές διοικήσεως καί έφαρμογή τούτων, σ. 37, 154, 241. 
Διορισμοί: ’Αστυνομικών, βλ. κεφ. X III  «Ειδήσεις καί Πληροφορίαι» Γε-

νικοΰ Ευρετηρίου.
Δολοφονία: Δολοφονία γυναικός, σ. 29. Δολοφονία κάί τεμαχισμός γυναικός, 

σ. 179, 227. Άπατεών δολοφόνος, σ. 121. 'Η  μυστηριώδης δολοφονία τοϋ 
ανθρώπου άπό τήν Βαγδάτη, σ. 221. Δολοφονία καί ληστεία γραίας, σ. 263, 
317. Δολοφονία νέας, σ. 457. Διαρρήκτης καί δολοφόνος, σ. 509. Βιασμός 
καί δολοφονία νέας, σ. 957. Διπλή δολοφονία, σ. 1123.

Δρΐσκος: "Ηρως τοϋ Δρίσκου Λορ. Μαβίλης, σ. 1060.
Δωδεκάλογος: 'Ο «Δωδεκάλογος τοϋ Γύφτου» καί ή κομματική (κομμουνιστική) 

τοποθέτηση τοϋ Κωστή Παλαμά (Λογοτεχνία), σ. 5 7 7 ,6 3 2 ,6 8 3 ,7 4 2 , 783, 
830, 887, 935.

Δωρεαί: Βλ. Κεφ. X III  «Ειδήσεις καί Πληροφορίαι» Γενικού Ευρετηρίου.
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Ε

’Εγκλήματα: Βλ. Κεφ. Τ  « ’Εγκλήματα (ξένα καί έν Έ λλάδι)» εις Γενικόν 
Εύρετήριον.

’Εγκληματολογία: Βλ. Κεφ. II «Έγκληματολογικά—’ Ιατροδικαστικά καί 
Ψυχιατρικά θέματα» Γενικού Ευρετηρίου.

’Εγκύκλιοι: Βλ. Κεχ. X II  «Διαγγέλματα—Μηνύματα—’Εγκύκλιοι» Γενικού 
Ευρετηρίου.

Έγκώμιον : (Έ κθ. Ιδεώ ν) σ. 800.
Ειδήσεις: Βλ. Κεφ. X II «Ειδήσεις καί Πληροφορίαι» Γενικού Ευρετηρίου.
’Εκδηλώσεις: Έορταστικαί προς τιμήν άποχωρησάντων άστυνομικών, σ. 71. Στην 

Τροχαία κατά τό κόψιμο τής Βασιλόπιττας καί διανομήν δώρων, σ. 81. Στην 
Παιδική στέγη Έκάλης τοϋ ΟΦΑ, στην Άστυν. Σχολή καί στήν αίθουσα 
ΟΚΦΑ Πειραιώς, σ. 130. Στήν Πάτρα για τα 40 χρόνια τή ς ’Αστυνομίας, σ. 604.

Έκδρομαί: Σχολής Ύπαστυνόμων εις τήν Επίδαυρον, σ. 756. Εκδρομή στο έξω- 
τερικό, σ. 803, 850, 896, 1037. ’Εκδρομή Σχολής Ύπαστυνόμων, σ. 949. 
Έκδρομαί ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων, σ. 862, 912, 959.

’Εκθέσεις: (’Ιδεών) Βλ. Κεφ. V II «Λογοτεχνία» στοιχ. Ε ' Γενικού Ευρετηρίου.
Ε λ β ετ ία : (ταξιδ.) σ. 803, 850, 896, 1037.
Έξαιρετικαί: Πράξεις άστυνομικών, σ. 911.
Έξακρίβωσις: Ταυτότητος πτώματος, σ. 875.
’Εξετάσεις: Υποψηφίων άστυνομικών διά Σχολάς, σ. 717.
Έορταί: Βλ. Κεφ. V III καί IX  Γενικού Ευρετηρίου.
’Επαιτεία: σ. 491, 780.
Έπανάστασις: 25ης Μαρτίου 1821, σ. 289, 324, 369.
’Επέτειος : 25ης Μαρτίου 1821 σ. 289. Μάχης τής Κρήτης, σ. 553. Συντριβής 

κομμουνιστοσυμμοριτισμοΰ είς Γράμμον—Βίτσι—Μουργκάνα, σ. 769. 'Ολο
καυτώματος Άρκαδίου, σ. 1009. Δεκεμβρίου 1944, σ. 1057. Θανάτου Λορ. 
Μαβίλη, σ. 1060. Πολέμων 1912-1913, σ. 913, 915. Σαράντα χρόνων ’Α
στυνομίας Πόλεων εις Πάτρας, σ. 604. Τριετίας άπό δημιουργίας ’Αμέσου 
Δράσεως ’Αθηνών, σ. 843. Ή  Γέννησις, σ. 1105. Τιμώντας τούς νεκρούς, 
σ. 1133.

’Επικουρικόν: Ταμεϊον Άστυν. Πόλεων (Γενικός ’ Ισολογισμός), σ. 284.
Έπιστολαί: Βλ. Κεφ. X IV  « ’Επιστολαί-κρίσεις» Γενικού Ευρετηρίου.
Έ πιτυχία ι: Υποψηφίων είς Άστυνομικάς Σχολάς, σ. 815, 816.
’Εργασία: Καταδίκων, σ. 203, 1015.
’Έτος: Νέον Έ τος 1962, σ. 1.
Εύθυμιόπουλος: Ευθύμιος (πένθη) σ. 526.
Ευθυμογραφήματα : Βλ. Κεφ. VII «Λογοτεχνία» στοιχ. Σ τ ' Γενικού Ευρετηρίου.
Εύχαί : Βλ. Κεφ. X III  «Ειδήσεις καί Πληροφορίαι» Γενικού Ευρετηρίου.

Η
Ήθη: ’ Ανατομική έπισκόπησις έγκλημάτων κατά τών ήθών, σ. 197. ’Εγκλή

ματα κατά τών ήθών καί κίνδυνοι έκ τής υποτροπής, σ. 245.
Ήμερολόγιον: (’Αστυνομίας) Βλ. Κεφ. VII «Λογοτεχνία», στοιχ. Β ' Γ ε

νικού Ευρετηρίου.
Θ

Θαλιδομίδη : 'Η  δίκη τού αίώνος, σ. 1143.
Θεσμός: Πολιτικοί θεσμοίάρχαίων Σπαρτιατών, σ. 145.
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Θεσσαλονίκη: (ταξιδ.) σ. 778. Συμμετοχή Σχολ.ής Ύπαστυνόμων είς τάς έορτάς 
άπελευθερώσεώς της, σ. 1093.

I

’ Ιατροδικαστική: 'Η  πραγματική ζωή του Σέρλοκ Χολμς, σ. 15.
Ίντερπόλ : (Διεθνής ’Αστυνομία) σ. 7.
'Ιστορία: Μια άληθινή ιστορία (διήγημα) σ. 4 1 4 .'Ιστορικοί περίπατοι στους δρό

μους των ’Αθηνών καί τοΰ Πειραιώς, σ. 39, 85, 133, 183, 233, 277, 329, 
374, 427, 469, 519, 572, 616, 665, 711, 760, 811, 855, 903, 955 ,1002, 
1051, 1100, 1147.

’ Ιταλία: (ταξιδ.) σ. 803, 850, 896, 1037.
’Ίχνη : ’Εγκλήματος, σ. 869.

Κ

Καθήκον: Περίεργα καθήκοντα τής ’Αστυνομίας, σ. 37.
Καναδάς: Τό μεγάλο έγκλημα έξαπλοϋται εις τον Καναδάν, σ. 117.
Κάσσελ : (ταξιδ.) σελ. 833.
Κατάδικοι: ’Εργασία τών καταδίκων, σ. 203, 1015.
Καταλογισμός : ’Ανικανότης καταλογισμού τής πράξεως εις τάς περιπτώσεις κω

φαλαλίας καί διαταράξεως ή συγχύσεως τής συνειδήσεως, σ. 486, 535.
Κατάνη : Κατάχρησις 1.500.000 λιρεττών, σ. 1128.
Κατασκηνώσεις: Παιδικαί κατασκηνώσεις ’Αστυνομίας Πόλεων εις "Αγιον Ά ν- 

δρέαν ’Αττικής, σ. 899.
Κατάχρησις: Εις τήν Λαϊκήν Τράπεζαν τοΰ Σάν Ρέμο τής ’Ιταλίας, σ. 697, 750, 

795, 837, 877, 926, 981, 1021, 1070. Εις Κατάνην ’Ιταλίας,' σ. 1128.
Κινηματογράφος : Κινηματογραφικόν συνεργείου Άστυν. Πόλεων, σ. 939. Κινη

ματογραφικά! προβολαί, σ. 671, 767.
Κλάδος: 'Υγείας ’Αστυνομίας Πόλεων, σ. 93, 94, 188, 381, 475, 621, 669, 860, 

1055.
Κλοπή: ( Π . Κ . )  σ. 678, 730, 774, 822, 865, 966.
Κοινόν : Σχέσεις ’Αστυνομίας καί κοινού, σ. 205, 250, 303, 343, 394, 440.
Κοινωνική ’Αγωγή : Βλ. λέξιν « ’Αγωγή».
Κομμουνισμός: Κομμουνιστική επιστράτευση τοΰ «Δωδεκαλόγου τοΰ Γύφτου». 

Κ. Παλαμα, σ. 577, 632, 683, 742, 783, 830, 887, 935. Συντριβή τοΰ Κομ
μουνισμού εις Γράμμον—Βίτσι—Μουργκάνα, σ. 769. Θανάτωσις άστυνομι- 
κών εις Δερβένι Κορινθίας, σελ. 1029. Θύματα Σωμάτων ’Ασφαλείας κατά 
Δεκεμβριανόν κομμουνιστικόν κίνημα 1944, σ. 1057. Τιμώντας τούς νε
κρούς, σ. 1133.

Κοπεγχάγη: (ταξιδ.) σ. 833, 930.
Κόσμος: Σύγκρουσις τών δύο κόσμων ή ή σύγχρονος πνευματική κρίσις, σ. 387.
Κρήτη : Μάχη τής Κρήτης, σ. 553. 'Ολοκαύτωμα Άρκαδίου, σ. 1009. Ένίσχυσις 

Κρητικού Άγώνος υπό τοΰ Λ. Μαβίλη, σ. 1060.
Κρίσεις: Βλ. Κεφ. X III  «ΈπιστολαΙ—Κρίσεις» Γενικού Ευρετηρίου.
Κριτική: Βλ. κεφ. VII «Λογοτεχνία», στοιχ. Δ ' Γενικού Ευρετηρίου.
Κωφαλαλία : σ. 486.

Λ
Ληστεία: Γραίας, σ. 263, 317.
Λίντμπεργκ : ’Απαγωγή τοΰ Βρέφους τών Λίντμπεργκ, σ. 21. 65.
Λογοτεχνία: Βλ. Κεφ. VII «Λογοτεχνία» Γενικού Ευρετηρίου.
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Μ

Μαβίλης: Προσφορά στά πενηντάχρονα άπό τοΰ θανάτου του, σ. 1060.
Μάρτιος: 25η Μαρτίου 1821, σ. 289, 324, 369.
Μεταβολαί: ’Αστυνομικών, Βλ. Κεφ. X III  «Ειδήσεις καί Πληροφορίαι» Γ ε

νικού Ευρετηρίου.
Μήνυμα: Βλ. Κεφ. X II «Διαγγέλματα — Μηνύματα—’Εγκύκλιοι» Γενικού 

Ευρετηρίου.
Μητέρα: σ. 433.
Μηχαναί: Συγκοινωνίας καί τροχαία ατυχήματα, σ. 259.
Μονάχον: (ταξιδ.) σ. 779, 931.
Μονιμοποίησις : ’Αστυνομικών, σ. 47, 1150.
Μοντέλο: «Γυμνό Μοντέλο» (άστυνομικό μυθιστόρημα) σ. 4 3 ,8 9 , 137, 186, 236, 

281, 331, 377, 430, 472, 522, 569, 613, 661, 708, 763, 808, 857, 907 ,957 , 
999, 1051, 1096.

Μουργκάνα: σ. 769.
Μυθιστόρημα: Βλ. Κεφ. V II «Λογοτεχνία», στοιχ. Α' Γενικού Ευρετηρίου.

Ν
Ναύπακτος: (Ταξιδ.) σ. 806.
Νόμος : Καναδικός νόμος διά την προστασίαν άθώων θυμάτων τών αυτοκινήτων σ. 19. 
Νυρεμβέργη : (ταξιδ.) σ. 833.

Ο

'Ολοκαύτωμα: Άρκαδίου, σ. 1009.
"Οπλα: Τά μυστικά όπλα του νόμου, σ. 690, 739.
Όρέμπρο: (ταξιδ.) σ. 887.
'Ορκωμοσία : ’Αστυφυλάκων, σ. 47. Νέων 'Τπαστυνόμων καί Άρχιφυλάκων, σ. 657. 
’Όσλο : (ταξιδ.) σ. 883.
’Όχλος : Ψυχολογία του όχλου, σ. 529.

Π
Παιδοκτονία: σ. 360, 409.
Παλαμάς Κ . :  Βλ. λέξιν «Δωδεκάλογος».
Παναγία: Τής Τήνου, σ. 721.
Παραιτήσεις: ’Αστυνομικών, βλ. Κεφ. X III  «Ειδήσεις καί Πληροφορίαι» Γ ε

νικού Ευρετηρίου.
Πάσχα: σ. 417, 423.
Πάτραι: Μεγάλη κατάχρησις στο Δημόσιο Ταμείο Πατρών, σ. 260, 311. 
Πειθαρχία: ’Αγωγή στην πειθαρχία, σ. 771, 817.
Πένθη: Βλ. Κεφ. X V I «Πένθη» Γενικού Ευρετηρίου.
Περιήγησις: Βλ. Κεφ. V II «Λογοτεχνία», στοιχ. Η' Γενικού Ευρετηρίου. 
Πετούνης: Κωνσταντίνος (πένθη), σ. 619.
Πετρελαιοφάναρα: Τών πρώτων άστυφυλάκων, σ. 230.
Πλαστογραφία: Τραπεζιτικών τσέκς, σ. 504, 546, 587, 639. Λ ιρώ ν’Αγγλίας, 

σ. 401, 451.
Πληροφορίαι: Βλ. Κεφ. X II «Ειδήσεις καί πληροφορίαι» Γενικού Ευρετηρίου. 
Ποίησις: Βλ. Κεφ. V II «Λογοτεχνία» στοιχ. Δ ' καί Ζ ' Γενικού Ευρετηρίου. 
Πολίτης: ’Απόστολος (πένθη), σ. 620.
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Πολιτισμός: ’Αστυνομία καί Πολιτισμός, σ. 542, 733. Παράγων πολιτισμού ή 
κοινωνική αγωγή, σ. 3 , 193.

Πορνεία: σ. 827, 880, 920, 970, 1018, 1067, 1115.
Προαγωγαί: ’Αστυνομικών, Βλ. Κεφ. X III  «Ειδήσεις καί Πληροφορίαι» Γ ε

νικού Ευρετηρίου.
Προβλήματα: ’Αστυνομικά προβλήματα, σελ. 953, 1048, 1095.
Προπαγάνδα: ’Ιμπεριαλιστική καί άντιιμπεριαλιστική, σ. 1107.
Προσταγή : 'Ιεραρχική προσταγή ως λόγος άρσεως τοϋ αδίκου της πράξεως σ. 337.
Προσφοραί: σ. 920.
Προτεραιότης: Κινήσεως διασταυρουμένων οχημάτων, σ. 499.

Ρ

Ραδιόφωνον : Ραδιοφωνικαί έκπομπαί ’Αρχηγείου Άστυν. Πόλεων, σ. 767.
Ραντάρ: Εις τήν υπηρεσίαν τής Τροχαίας, σ. 309, 353.
Ροταριανός: "Ομιλος ’Αθηνών, σ. 911, 1024.

Σ

Σάλτσμπουργκ (ταξιδ.) σ. 932.
Σαμαράς: ’Αριστοτέλης (πένθη), σ. 1115.
Σαν Ρέμο: (’ Ιταλίας) Μεγάλη κατάχρησις εις τήν Λαϊκήν Τράπεζαν, σ. 697, 750, 

795, 837, 877, 926, 980, 1021, 1070.'
Σέρλοκ Χόλμς : (Ή  πραγματική του ζωή), σ. 15.
Σίηττλ : Διάρρηξις τραπέζης Σ ίηττλ  δι’ εκρηκτικών υλών, σ. 305.
Σκληραγωγία: Τών νέων ώς μέσον σωφρονισμού, σ. 109.
Σκοπευτικοί: ’Αγώνες Άστυν. Πόλεων, σ. 1081.
Σκΰρος: Νησιωτικές ομορφιές, σ. 1132.
Σπάρτη : Ή  ’Αστυνομία τής άρχαίας Σπάρτης, σ. 62. Πολιτικοί θεσμοί τών άρ- 

χαίων Σπαρτιατών, σ. 145.
Στατιστική : Άποδόσεως ’Αμέσου Δράσεως ’Αστυνομίας ’Αθηνών κατά τήν 

3ετίαν 14ης Αύγούστου 1959—14ης Αύγούστου 1962, σ. 843, 845.
Στελέχη : Σχολής ’Εθνικής Άμύνης, σ. 384.
Στοκχόλμη: (ταξίδ.), σ. 886.
Στραγγαλισμός: Έλληνος στήν ’Αλεξάνδρεια, σελ. 113, 175, 215.
Συγγραφή: 'Υποδείξεις τρόπων συγγραφής εκθέσεων ιδεών σ. 600, 651, 706, 

753, 985, 1042, 1089, 1140.
Συμβούλια : ’Αστυνομικών, σ. 143. Ευρώπης διά τήν καταπολέμησιν τής εγκλη

ματικότητας, σ. 1118.
Συμμετοχή : Εις τό έγκλημα, σ. 102, 164.
Συμπεριφορά: ’Αστυνομικών κατά τήν έκτέλεσιν τής υπηρεσίας των, σ. 625, 

673, 726.
Συνέδριου: Δ ' Διεθνές συνέδριον έγκληματολογίας, σ. 157. 31ον συνέδριον τής 

Ίντερπόλ, σ. 923.
Συνείδησις: Διατάραξις ή σύγχυσις τής συνειδήσεως ( Π . Κ . ) σ. 486, 535.
Συντάκται: Συμβολή άστυνομικών συντακτών εις τήν ίδρυσιν τοϋ ’Αστυνομικού

Σώματος, σ. 300, 357, 397, 445, 494, 593, 583, 637, 687.
Σφαγή : ' Η σφαγή τοϋ διοικητοΰ καταδιώξεως καί ή σύλληψις τοϋ δολοφόνου άπό 

τό μπουλντώγκ τοϋ θύματος, σ. 746.
Σχέσεις: ’Αστυνομίας καί κοινοϋ, σ. 205, 250, 303, 343, 394, 440.
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Σχολαί: (’Αστυνομίας). Έκδρομαί Σχολής 'Τπαστυνόμων, σ. 7 5 6 ,8 0 3 ,8 5 0 , 896, 
949. Όρκωμοσίαι νέων 'Τπαστυνόμων καί Άρχιφυλάκων, σ. 657. Πάσχα 
στήν Άστυν. Σχολή, σ. 423.

Τ

Ταμεΐον: 'Υγείας (Κλάδος 'Υγείας), σ. 93, 94, 1 8 8 ,3 8 1 , 475, 621, 669, 860 
1055. ’Επικουρικόν, σ. 284.

Ταξίδια: Βλ. Κεφ. VII «Λογοτεχνία», στοιχ. Η' Γενικού Ευρετηρίου. 
Τεθωρακισμένα : σελ. 841.
Τελεταί: Πριγκηπικών γάμων κατά την 14ην Μαίου 1962, σ. 461. Προς τιμήν 

φονευθέντος άστυνομικοϋ υπαλλήλου Τροχαίας Κινήσεως, σ. 609. Προς τιμήν 
'Υπαρχιφύλακος διασώσαντος άλλοδαπόν, σ. 996, 1024. ’Αποκαλυπτηρίων 
μνημείου σφαγιασθέντων άστυνομικών εις Δερβένι Κορινθίας, σ. 1029. Προς 
τιμήν θυμάτων Σωμάτων ’Ασφαλείας ύπό κομμουνιστών, σ. 1057, 1133. 

Τέχνη : Έξωεκκλησιαστική τέχνη, σ. 266.
Τηλεόρασις: σ. 695.
Τηλεπικοινωνίαι: Έ ν τή Άστυν. Πόλεων, σ. 1077.
Τήνος: Μονή της Παναγίας της Τήνου, σ. 721.
Τοποθετήσεις: ’Αστυνομικών, σ. 671, 766.
Τοπωνυμικά: 'Οδών ’Αθηνών, βλ. Κεφ. X ' « ‘ Ιστορία» Γενικού Ευρετηρίου. 
Τρίπτυχον: «'Ηρωικό τρίπτυχο» (διήγημα), σ. 324, 369.
Τροχαία: Βλ. Κεφ. III « ’Αστυνομία», στοιχ. Δ ' Γενικού Ευρετηρίου. 
Τσαγκλής: Νικόλαος (Πένθη) σ. 575.
Τσέκς: Πλαστογραφία τραπεζιτικών τσέκς, σ. 504, 546, 587, 639.
Τύπος: Βλ. Κεφ. III « ’Αστυνομία», στοιχ. Β ' Γενικού Ευρετηρίου.

Υ

'Υγεία: Βλ. Κεφ. X IV  «Κλάδος 'Υγείας ’Αστυνομίας Πόλεων» Γενικού 
Ευρετηρίου.

'Υγιεινή : Ψυχική υγιεινή καί σκοποί αύτής, σ. 435, 481.
'Υπαστυνόμων: Σχολαί, βλ. λέξιν «Σχολαί», 'Ορκωμοσία, σ. 657.

Φ

Φλεγματικότης: Ε ις τήν άστυνομικήν υπηρεσίαν, σ. 231.

X

Χάλσινμποργκ : (ταξίδ.) σ. 930.
Χασίς: Τό χασίσιον ώς παράγων εγκλημάτων, σ. 55.
Χοροεσπερίς: σ. 336.
Χριστός: Μορφή τοϋ Χρίστου στήν έξωεκκλησιαστική τέχνη, σ. 266.

Ψ

Ψυχιατρική: Βλ. Κεφ. II «Έγκληματολογικά—’ Ιατροδικαστικά καί Ψυ
χιατρικά θέματα Γεν. Ευρετηρίου.

Ψυχολογία : Τοϋ όχλου, σ. 529.



Α Ν  Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ι Σ

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΑ ΧΡΟ ΝΙΚΑ », μέ τό άνά χεΐρας 
τεύχος, κλείουν τό 1962, ήτοι τό δέκατον έτος τής έκδό- 
σεώς των. Τά 24 έκθοθέντα τεύχη του λήξαντος έτους 
μετά του άττοστελλομένου ευρετηρίου δέον νά βιβλιοδε- 
τηθοΰν ε ις  ένα τόμον, δστις θά φέρη τό τίτλον :

«ΤΟΜ ΟΣ Γ έτος 1962»

Την βιβλιοδεσίαν αναλαμβάνει νά έκτελέση, μέ σχε
τικήν έκτττωσιν, ήτοι : δερματόδετον άντί 27 καί πανόδε- 
τον άντί 17 δραχμών, ό επ ί τής όδου Θεμιστοκλέους 64β 
βιβλιοδέτης κ. Παναγιώτης Γιατράς, τηλ. 615-191.
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Κάβε Σάββατο 

Ώ ρα 12.30'-1 μ. μ.

Π α ρ α κ ο λ ο υ θ ή τ ε  τ η ν  Ε κ π ο μ π ή  

τ ή ς  ’Α σ τ υ ν ο μ ί α ς  Π ό λ ε ω ν  α π ό  

τ ό  Ρ α δ ι ο φ ω ν ι κ ό  Σ τ α θ μ ό  τ ω ν  

Ε ν ό π λ ω ν  Δ υ ν ά μ ε ω ν .


