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ΑΙΑΑΟΧΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

, Η πρώτη και κεντρική είδηση αυτοΰ του δεκαπενθημέρου, πού πλημμύρισε 
ενθουσιασμό και περηφάνεια κάθε Ελληνική καρδιά, είναι ή μαγαλειώδης νίκη στο 
αγώνισμα τής ιστιοπλοΐας τής Α.Β.Τ. τοΰ Διαδόχου Κωνσταντίνου, πού έκέρδισε 
με το σπαθί του στους ’Ολυμπιακούς άγώνες τής Ρώμης καί μέ την οποίαν έγινε ό 
ωραιότερος διαφημιστής τής πατρίδος του.

Μέ άπλωμένα το πανιά τό, τύπου «Ντράγκον», Ελληνικό σκάφος μέ τύ Διά
δοχο καί τους κ.κ. Ζαιμη και ’Εσκιτζογλου άρμένισε περήφανο στα ήσυχα νερά τής 
Νεαπόλεως, γιά ν’̂ άναμετρηθή γιά τελευταία φορά μέ τά τελειότερα σκάφη τής κα
τηγορίας του πού ήλθαν άπό όλες τις γωνηές τής γής νά διεκδικήσουν τύν κότινο τής 
’Ολυμπιακής νίκης.

'Ο «Νηρεύς» του Διαδόχου μας είχε  σάν μοναδικό αντίπαλο τή «Βενίλια» του 
ΐταλού άσσου Κοζεντΐνο. Κι’ όταν στις 12.25' τής 7-9-60 μιά κανονιά άνήγγειλε τήν 
έναρξη τής τελικής φάσεως τού άγώνος, ό ίταλός Κοζεντΐνο βρέθηκε σέ πλεονεκτική 
θέση καί έφυγε δεξιά άπό τούς πρώτους αφήνοντας λίγο πιο πίσω πέντε έξη σκάφη, 
μεταξύ των οποίων καί τοΰ Διαδόχου, τά όποια προσπαθούσαν νά πλασσαρισθοϋν 
όσο εύνοϊκώτερα μπορούσαν.

Στά πρώτα δυο μίλια τής διαδρομής τά σκάφη είχαν αντίθετο τον άνεμο καί 
προσπαθούσαν μέ διάφορα ζίκ-ζάκ νά άντιμετωπίσουν τήν κατάσταση.

Τήν ΐδια ώρα ό εύφυής "Ελληνας Διάδοχος έθεσε σ’ έφαρμογή τό σχέδιο πού 
είχε καταστρώσει. "Εφερε τον «Νηρέα» μεταξύ των πρώτων κι’ υστέρα έψαξε ν’ 
άνακαλύψη τον ίταλό άντίπαλό του, πού ξεχώριζε άπό τά άλλα σκάφη άπό τά χρώ
ματα των πανιών του, τά όποια ήταν μπλέ καί άσπρο. Γρήγορα τό άνακάλυψε καί 
άρχιζε νά τό πλησιάζη. 'Οπότε, σέ μιά στιγμή, βρέθηκαν στήν ίδια σχεδόν εύθεΐα 
τά σκάφη τοΰ Διαδόχου, τοΰ ΐταλοΰ καί ενός άργεντινοΰ. Ό  Κοζεντΐνο άλλάζει άπότο- 
μα κατεύθυνση, άλλά ό Διάδοχος τόν άκολουθεΐ. Σέ λίγο μιά άλλη άπότομη κίνηση 
τής «Βενίλια» τήν έπαναλαμβάνει ό «Νηρεύς»... Τότε άκριβώς ό Κοζεντΐνο κατάλαβε 
ότι είχε παγιδευθή σ’ ένα άσφυκτικό κλοιό, καί στήν προσπάθειά του νά καλύψη τόν 
άέρα τοΰ Διαδόχου έμπόδισε τό άργεντινό σκάφος, πού ύψωσε άμέσως κόκκινη
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σημαία, κάνοντας χρήση του δικαιώματος ένστάσεως... Καί 6 άγων συνεχίζεται με
πείσμα... , , ,

'Ύστερα από μιά δύσκολη στροφή ό άέρας βρίσκεται πρίμος. Ολα τα σκάφη 
υψώνουν τά χρωματιστά βοηθητικά πανιά τους καί^το θέαμα παρουσιάζει μια φαν
τασμαγορική οψη, ένώ οί εθνικότητες διακρινονται απο πολύ μακρυνα....

Ά λλ’ ό ευνοϊκός καιρός δεν επιτρεπει θεαματικές προσπάθειες, γιατί η lc-Xv0

Διάδοχος
τον θανάσιμο έναγκαλισμόν τοϋ «Νηρεως» προσπαθεί να τον πα.| 
Διάδοχος δεν παγιδεύεται καί άφήνει τον ϊταλο στην τύχη του... 
..λ  _'_____ Ή  Μοα του θοι.άιιβου έυνώνε

αιρου. 
μβανόμενος 

ιραπλανήση. ’Αλλά ό 
Από έκείνη τή στιγ-

δαμάση τούς θαλασσόλυκους ολου τοϋ κόσμου και να προβαλη διεθνώς την Ελλαδα, 
χαρίζοντάς της τό χρυσό ’Ολυμπιακό μετάλλιο, υστέρα άπό 48 ολόκληρα χρόνια.

Σέ λίγο ή δραματική κούρσα είχε τελειώσει... Κι ο νικητης - Διάδοχος αγκα
λιασμένος μέ τούς κ.κ. Όδυασέα Έσκιντζόγλου καί Γεώργιο Ζαΐμη ειχεν άφήσει 
τή συγκίνηση πού τον μεθούσε νά ξεσπάση σε δυο δακρυα χαράς, που μετέδωσαν θαρ
ρείς ηλεκτρικό ρεΰμα φρενίτιδος ιαχών, ζητωκραυγών καί φωνών τών Ελλήνων θεα
τών τοϋ άγωνίσματος.

Τά γιώτ καί οί βενζίνες, τά πλοιάρια καί τά δυο μεγάλα πλοία τής γραμμής Νεα- 
πόλεως—Κάπρι πού είχαν διακόψει το δρομολογιο τους για να παρακολουθήσουν ιον 
άγώνα, σφύριζαν άσταμάτητα, θριαμβευτικά, ενώ ολος ο συγκεντρωμένος κοσμος ζη 
τωκραύγαζε δακρυσμένος την καταπληκτική αύτή νίκη.

Κι’ άκολούθησαν σκηνές άπερίγραπτου μεγαλείου, που πλημμύρισαν μεγαλο
πρέπεια όλο τό χώρο, ενώ ή Βασιλική Οικογένεια τής Ελλάδος ,̂ είχε ςεσπασει σ 
ένα άσυγκράτητο καί συγκινητικό πανηγυρισμό τής Νίκης τής Ελλάδος, που την 
έξεπροσώπησε τόσο άξια ό Διάδοχος τοϋ θρονου της.

Νά πώς περιγράφει αύτή τή σκηνή ό συνεργάτης τής έφημερίδος «ΑΠΟΓΕΊ- 
ΜΑΤΙΝΗ» κ. Χρίστος Λυμπερόπουλος, πού παρηκολούθησε τον άγώνα:

((Τό κόττερο πού έφερε τούς Βασιλείς πλησίασε προς το σκάφος τών Ολυμπιο- 
» νικών καί ό Βασιλεύς μέ τηλεβόα τούς άπηύθυνε τά συγχαρητήρια. Ή  Βασίλισσα 
» σαν μικρό παιδί μέ υψωμένα τά χέρια της, είχε ενώσει την φωνή της με τις Πριγκι- 
» πίσσες Σοφία καί Ειρήνη πού φώναζαν μέ όλη τήν δύναμι τών πνευμονών τους επι 
» πέντε ολόκληρα λεπτά, λές καί προσπαθούσαν νά άκουσθή άπό Εκείνες πρώτα το 
» άγγελμα τής μεγάλης νίκης στά πέρατα τοϋ κόσμου, άλλα προ παντός στήν πα- 
)> τρίδα, τήν πατρίδα πού γέννησε ένα Διάδοχο Όλυμπιονίκη γράφοντας γιά πρώτη 
» φορά στήν ιστορία τής άνθρωπότητος μια σελίδα τοσο λαμπρή που ποτέ μέχρι ση- 
» μέρα δέν έχει ύπάρξει. 'Η βενζινάκατος τών δημοσιογράφων χωμένη άνάμεσα στα 
)> δύο σκάφη έδινε τήν εύκαιρία στούς επιβάτες της νά παρακολουθήσουν βαθεια 
» άνθρώπινες έκδηλώσεις πού δέν λείπουν άπό κανένα. Ούτε άπό τούς Βασιλείς όταν 
» αύτοί είναι οί "Ελληνες Βασιλείς.

«Καθώς ό Διάδοχος άπεμακρύνετο έπιστρέφοντας, έστριψε τό κεφάλι του στον 
» ουρανό κι’ έκανε μιά φορά τον σταυρό του. Ευχαριστούσε έκείνη τή στιγμή τόν Θεό 
» πού Τοϋ έδωσε τήν δύναμι νά δοξάση τήν πατρίδα Του.

« ’Αριστερά μας ή Βασίλισσα, μέ τις παλάμες στά χέρια, άκουμπισμένη στήν 
κουπαστή ξέσπασε σ’ ένα κλάμα άσταμάτητο. Τά δάκρυα τής ευτυχίας κύλησαν απο 
τά χέρια της καί έβρεξαν τό φόρεμα της, αύτό τό φόρεμα πού πίστευε πώς τής έφερ- 

'νε γούρι.
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«Me α̂, αποκαμωμενη σχεδόν εξουθενωμένη άπδ την 7ήμερη συνεχή ύπερδιέ- 
γερσι ρημοςτισε αργα, μέ τά χέρια μετέωρα. Πήγε στήν πρύμη κάθησε δίπλα στον 
οασιλεα^και καθώς τον αγκάλιαζε έγυρε τό κεφάλι της τον ώμο Του. ΤΙΊταν μιά 

" στιΥΤύ αφάνταστου ανθρωπίνου μεγαλείου.
«Προχωρήσαμε γρήγορα προς τον ορμο για νά προφθάσουμε τό μεγάλο γε- 

» γονος. ηλεφωνώντας^άμέσως στην ’Αθήνα έμαθα δτι ήδη είχαν γίνει οί έκτακτες 
» εκδόσεις το̂ ν εφημερίδων, πού έπληροφορήθησαν το μεγάλο γεγονός άπό τά τελε
ί) ταϊπ. 11

«Τήν αφιξιν του Διαδόχου στον 6ρμο τήν άνέμενε πλήθος κόσμου. 'Η είσοδός 
ου χαιρεασθηκε με 6 κανονιές απο παράκτιο πυροβόλο καί άπδ ούρανομήκεις ζη- 

)) τωκραυγες και χειροκροτήματα των παρευρισκομένων. 'Η Πριγκίπισσα Σοφία, 
» Ιον υπεδεχθη με το σύνηθες έθιμο των ιστιοπλόων. Κατάβρεξε Αύτόν καί τό πλή- 
» ρωμα με μια μάνικα επί 3λεπτον.

, (<’,Εν συνεΖείι* ό υπασπιστής Του κ. Χασιώτης, θιασώτης άλλου εθίμου, μόλις
» επεχειρησε νά αποβιβασθή Τον έρριξε στη θάλασσα καί ό Διάδοχος μέ τή σειρά 
» 1 ου εσπρωξε για να βαφτιστούν τούς Ζαΐμην καί Έσκιντζόγλου.

, ,α<<Γ̂ ν νύκτα, κατα τ'Ίν απονομή των μεταλλίων καί οί τρεις άνδρες τού «Νηρέως» 
» ανέβηκαν στό βάθρο τού Ίου Όλυμπιονίκου, Στη μέση ό κυβερνήτης Διάδοχος καί 
» εκατέρωθεν Του ο Εσκιντζογλου καί ό Ζαίμης. Καί οί τρεις έπήραν άπό ένα χρυσό 
» μετάλλιο, ενω υψωνόταν ή Ελληνική σημαία καί άνεκρούετο ό ’Εθνικός μας "Τ- 
» μνος.

 ̂ «Χάρις σ ' αυτους τους τρεις υπέροχους άθλητάς άκούγαμε έκεΐ, στον δρμο τής 
» Σαντα Λουτσία τό: «Σέ γνωρίζω άπό τήν κόψι»... Ή  ζουή άς τούς άνταμείψη γιά 
» την τιμή καί τήν χαρά πού δώσανε στήν Ελλάδα».

, Χ αι! Σαν παραμύθι φαίνεται αύτός ό θρίαμβος. Κι’ δμως είναι μιά πραγματι
κότητα ζωντανή που αποδεικνυει δτι ό Διάδοχος Κωνσταντίνος, δεν είναι μονάχα ένα 
διαλεχτό βασιλόπουλο, άλλά μαζί κι’ ένας σφριγηλός νέος πού θά όδηγήση κάποτε τό 
λαο μας στή Δόξα καί τή Δικαίωση...

Ή θαλασσα γιά μιά άκόμα φορά μάς χάρισε τή ζηλευτή νίκη...
, Εαι εφημερίδες ολου τού κόσμου έπλεξαν τά πιο ενθουσιώδη εγκώμια στον 

νεαρό Ελληνα Πρίγκιπα, που αποδείχθηκε άξιος τής ιστορίας τής πατρίδος Του, καί 
σκόρπισε το φως τής ’Ολυμπιακής φλόγας στά πέρατα τής Οικουμένης.

Η «Μεσατζερο» τονίζει δτι «ο Διάδοχος τής Ελλάδος έπέδειξεν άξιοθαύμα- 
)> σ ιον αγωνιστικήν ικανότητα με αποτέλεσμα νανικήση δλους τούς αντιπάλους του». 
Κατα την εφημερίδα «Τεμπο», «ο Διάδοχος Κωνσταντίνος μετά τού πληρώματος 
» τού σκάφους του, υπήρςεν ο προσεκτικωτερος, εύφυέστερος καί συνετώτερος ίστιο- 
» πλοος τής σειράς του)). Η εφημερις «Σεκολο» γράφει ότι «οΰτος έπεβλήθη διάτολ- 
» μηρών ελιγμών του πηδάλιου του, που ήσαν αντάξιοι ιστιοπλόου πρώτης τάξεως», 
ένω ή «Κορριερε ντέλα Σέρα» τονίζει δτι «ή έπιτυχία τού Έλληνος Διαδόχου ύπο- 
)) γραμμιζει τας καταπληκτικας προοδους τας οποίας έπετέλεσεν εντός μικρού χρονι- 
» κοΰ διαστήματος». Η «Νταιηλυ Αμερικαν» τής Ρώμης άναφέρεται εις τό γεγονός 
Οιΐ δια πρωτην φοράν μέλος βασιλικής οικογένειας κερδίζει χρυσούν μετάλλιον εις 
’Ολυμπιακούς άγώνας.

Ή  «Ρόμα» τής Νεαπόλεως, ύπό τον τίτλον : «Άποθέωσις διά τον Κωνστα- 
τΐνον Μια  ̂ ωδη τού Πίνδαρου διά τον Πρίγκιπα!», γράφει μεταξύ των άλλων τά 
εξής: «Θλιβόμεθα διά τήν ήτταν τού συμπατριώτου μας Κοζεντΐνο, άλλά ώς άληθι- 
» νοι φίλαθλοι χειροκροτοΰμεν την εξαισιαν νίκην τού Κωνσταντίνου τής Ελλάδος, 
» ό όποιος ύπήρξεν άξιος αυτής καί κατέκτησε μέσα εις αύτόν τον κόλπον τού Ό- 
» δυσσεως την ανα>τατην Ολυμπιακήν δάφνην. Είναι χαρακτηριστικόν, συνεχίζει ή 
» ιταλική εφημερις, δτι ή μοναδική Ελληνική νίκη έπετεύχθη άπό τον Διάδοχον τού 
» Θρονου, ο οποίος δια τους Ελληνας αντιπροσωπεύει τήν σύνθεσιν δλων των άρε-
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>, τών καί τήν ένσάρκωσιν των παραδόσεων, τάς όποιας εϊχον δημιουργήσει εις τάς 
» ό ^ ς  του ’Αλφειού οί ένδοξο, πρόγονοί του. Ό  Πρΐγκιψ της Σπάρτης εχαρισε την 
>, υπέροχη νίκη ίου εις τήν μητέρα του, τήν έλκυστικήν Βασίλισσαν Φρε,δερ,χην<, η 
» όποια τόν παρηκολούθει καθημερινώς άπό κοντά εις την επίπονον αγωνιστικήν .ου 
» προσπάθειαν. ’Αλλά έγέμισε άπό χαρα και ολους τους > Εχληνο^ οι oroio. ει,
» πρόσωπον τοΰ Πρίγκιπός των άτεν.ζουν ε%α ηρώα της αρχαίας Ολυμπίας 1̂ . /

Έξαλλου, ή «Ί λ  Ματίνο» άναφέρει ότι «ο Πριγκιψ Κωνσταντίνος επετ χ 
« τοΰ σκοπού του» καί ή «Ά βάντι» μεταξύ τών άλλων ενθουσιωδών κρίσεων της, 
άποκαλεΐ τόν Έλληνα Διάδοχον έκπληκτικόν, προσθετουσα οτι «εις τον τελευταιον 
» κρίσιμον αγώνα έρρύθμιζε τήν κούρσα όπως έκεΐνος ηθεΛε»%υπογραμμιζουσα την 
δεξιοτεχνίαν καί τήν στρατηγικήν τήν όποιαν επεδειξε κατα την διάρκειαν της

εβδομη^ιστι^ρ μ ^  ^  Q< κρίσεις τών λοιπών εφημερίδων. Έ ξ αύτών ή «Παεζε» 
χαρακτηρίζει ώς μεγάλην Ικπληξιν τήν νίκην του Κωνσταντίνου. «Κάνεις, λεγει, 
» δεν έγνώριζε οτι ήτο ικανός νά συναγωνισθή νικηφορως τους άλλους εμπείρους κυ-

» βερν^ας))^^^ «Έουρωπέο» χαρακτηρίζει τόν Κωνσταντίνον «άποκά-
λυφιν τών άγώνων». ,  , , t

Ναί 1 Ο Διάδοχος Κωνσταντίνος έθριάμβευσε... Οσοι είχαν την ευκαιρία
νά παρακολουθήσουν άπό κοντά τήν κοπιώδη Του πορεία ένοιωσαν θαυμασμό και 
βεβαιώθηκαν 8τι δέν είχαν άπέναντί τους ένα τυχαίο Βασιλόπουλο..^ Είχαν ενα 
διαλεχτό παιδί τής Έλλάδοε, ένα ένσαρκωτή τοΰ άρχαίου μεγαλείου, που μέσα στην 
καρδιά του έκαιγε άσβεστα ή ’Ολυμπιακή φλόγα αυτή που κάποτε τρυπησε τα σκο
τάδια τοΰ βαρβαρισμοΰ τοΰ κόσμου καί γέννησε και εθρεψε και εθεοποιησε .ην α
θλητική ιδέα; σάν θρησκεία,σάν ιδανικό. Γι’ αύτό χιλιάδες τηλεγραφήματα έφτασαν 
στή Ρώμη άπό όλες τις γωνιές τής Ελλάδος ευχόμενα τον θρίαμβο του Κωνσταντίνου.

Τό 'Υφυπουργείο τών ’Εσωτερικών δικαιούται νά είναι περήφανο γιατί στά
θηκε κοντά στον άγωνιζόμενο Διάδοχο μέ συγκίνηση, καί ειναι  ̂τό πρώτο που υπε- 
βαλε στήν Α.Β.Υ. τις εύχές του γιά τή νίκη, στέλνοντας τό ακολουθο τηλεγράφημά 
τήν παραμονή τοΰ μεγάλου αγώνος.

Π Ρ Ο Σ
Την Α.Β.Υ. ΤΟΝ ΔΙΑΔΟΧΟΝ 

Ρ Ω Μ Η Ν
Σώματα ’Ασφαλείας καί ήμεϊς προσωπικώς, παρακολουθοΰμεν μετά ζωηρας 

συγκινήσεως άλλά καί υπερηφάνειας, καταβαλλομενην παρα Υμετερας Υψηλοτητος 
άγωνιστικήν προσπάθειαν, βαθύτατα συγκινούσης άθλουμένην νεολαίαν. 'Η ιστορική 
παράδοσις τοΰ ’Αθλητικού Ελληνικού ιδεώδους ευρίσκει  ̂έν τω προσώπφ του Δια
δόχου τοΰ Ελληνικού θρόνου τόν άληθή έκφραστήν καί μέ τήν πίστιν αύτήν ύποβαλ-
λοαεν εύχάς ινα νίκη στέψη ευγενεΐς σας φιλοδοξιαε.

^ ** Ό  Υφυπουργός Εσωτερικών
7 7 V Δ Γ  Κ Α Λ Α  Ν 'Γ Ύ .Ή Υ .

Κι’ υστέρα έφτασε τό χαρμόσυνο άγγελμα... Ό Κωνσταντίνος μας έπέστρεψε 
νικητής στήν γαλανή πατρίδα τοΰ Παρθενώνας, γιά νά θυμίση σ’ όλον τόν κόσμο 
οτι έτούτη ή γή εξακολουθεί πάντα νά είναι ή ρωμαλέα καρδιά τοΰ παγκόσμιου 
πολιτισμού πού οΐκοδομήθηκε πάνω στά Ελληνοχριστιανικά ιδανικά... _

Γι’ αύτό καί ή υποδοχή πού Τοΰ έπεφύλαξεν ό Ελληνικός λαός ήταν, στ 
άλήθεια, άποθεωτική καί ξεσήκωσε μιά φρενίτιδα έθνικοΰ οίστρου, πού μετέβαλε 
τήν υποδοχή σέ πορεία θριάμβου τοΰ Όλυμπιονίκη Διαδόχου.

Χιλιάδες λαοΰ συγκεντρώθησαν τό άπόγευμα τής Δευτέρας 12 Σεπτεμβρίου, 
καί πλημμύρισαν άσφυκτικά τούς δρόμους καί τά πεζοδρόμια άπ’ όπου έπρόκειτο 
νά περάση ή νικητήρια πομπή.
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ν ! -̂7το το αεροδρόμιο τοΰ 'Ελληνικού, τήν λεωφόρο Συγγροΰ καί ’Αμαλίας, μέχρι
τα Ανάκτορά, μια ενθουσιασμένη ανθρωποθάλασσα έξέσπασε οέ μια άσυγκρά.τητη 
ιαΧ0 καθώς το βασιλικό αυτοκίνητο διέσχιζε τους δρόμους φέρνοντας τον 'Υψηλό 
Νικητη τής 17ης Όλυμπιάδος 'στην Ελληνική πρωτεύουσα.

Σκηνές μεγαλειώδεις έλαβαν χώραν σ’ ολόκληρη τή διαδρομή... στήν έξοδο 
τοΰ αεροδρομίου, στο ΠαΛηο Φάληρο, στο Δέλτα, τήν Καλλιθέα, τή διασταύρωση 
Δ. Σμύρνης, τας Στηλας τοΰ ’Ολυμπίου Διος καί στον "Αγνωστο Στρατιώτη.

Χαρακτηριστιστική σκηνή άπό τή θριαμβευτική πορεία τής Α.Β.Υ. τοΰ Διαδόχου πρός ’Α
θήνας.

Καί χρειάοθηκε να ληφθοΰν έκτακτα άστυνομικά μέτρα γιά να συγκρατηθή 
έτοΰτος ό άσυγκράτητος άνθρώπινος χείμαρρος, ό όποιος παρά ταΰτα διέσπασε 
κάποτε τήν άστυν-μική ζώνη γιά να πλησιάση τό Βασιλικό αύτοκίνητο...

—«Νά μάς ζήσης Κωνσταντίνε!».
—«Ό  Θεός μαζί Σου !».
—«Γειά Σου, τιμημένο Ελληνόπουλο!».
—«Ό  λαός δακρυσμένος Σέ ζητωκραυγάζει!».
—« ’Εσύ θά μάς όδηγήσης στή δόξα!».
Αύτές ήταν φο>νές άπ’ τό πλήθος... Φωνές άπό παιδιά πού σηκώνονταν στά 

πόδια γιά νά ιδοΰν τό Διάδοχο... φωνές άπό γέροντες πού σκούπιζαν κρυφά κάποιο 
δάκρυ... φωνές άπό γυναίκες πού τις συγκλόνιζε ή συγκίνηση...

Κι’ ό Κωνσταντίνος, τό Βασιλόπουλο τοΰ θρύλου, ό λεβέντης καί υπερήφανος 
Διάδοχος τοΰ Θρόνου μας, ό τιμημένος' Όλυμπιονίκης τής Ρώμης, πού ή φήμη 
του ξαπλώθηκε σ’ ολόκληρο τον κόσμ ·̂, συγκινημένος, δακρυσμένοσ, μεθυσμένος άπό 
Ελλάδα κι’ άπ’ τήν άγάπη τοΰ λαοΰ Του σήκωνε τό χέρι νά χαιρετήση τά παρα- 
ληροΰντα πλήθη, προκαλώντας νέα θύελλα ένθουσιασμοΰ.
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Ναό! ’Εκείνη την ώρα στο πρόσωπο του νεαρού Πρίγκιπα υψώνονταν περή
φανος κι’ επιβλητικός ό αιώνιος ’ίσκιος της ’Αρχαίας Ελλάδος, κάτω απο τον οποίον 
τα Ελληνόπουλα στα στάδια καί στις κονίστρες χάλκευαν τά κορμιά τους, άτσά- 
λωναν τις ψυχές τους καί μέ τή λεβεντιά καί μέ τή ρώμη τους έγραφαν τίς ταραγμέ
νες καί τίς ειρηνικές σελίδες της ιστορίας μας.

'Ο Διάδοχος Κωνσταντίνος ένσάρκωνε τό όνειρό των πατέρων μας, την ελπίδα 
των παιδιών μας, την Μεγάλη ’Ιδέα των πεπρωμένων μας... Έθύμιζε καί έσυμβό- 
λιζε τούς ατέλειωτους βωμούς, τά. μνημεία καί τίς δάφνες τής φυλής μας πού, κρα
τώντας στά. χέρια την ’Ολυμπιακή δάδα έφερε σ’ ’Ανατολή καί Δύση τήν άνοιξη 
ένός άκατάλυτου πολιτισμού... τού πολιτισμού τού χρυσού αιώνος, στην αγκαλιά 
τού όποιου γεννήθηκαν καί γαλουχήθηκαν οί ιδέες τού καλού, τού ώραίου καί τής 
Ελευθερίας.

Είχε πολλά χρόνια ή Ελληνική πρωτεύουσα νά ζήση τέτοιες στιγμές... Καί 
μπροστά στο μνημείο τού ’Αγνώστου Στρατιώτου, δίπλα άπό τήν γαλανή άπεραντω- 
σύνη των νεκρών ήρώιυν έπέρασεν ή Ελλάς περήφανη γιά νά ξαναθυμίση στους 
λαούς ότι ξαναγεννήθηκε ό Λεωνίδας, ότι ξανάζησεν ό Θεμιστοκλής, ότι ξεπετάχτη- 
καν άπό τό παρελθόν οί Πλαταιές, τά. Δερβενάκια καί τό Σούλι...

Δεν ήταν ετούτη υποδοχή... ~Ηταν συμβολικό προσκύνημα ένός αδούλωτου 
λαού προς τή Δόξα, πού πάντα καί παντού τον συντρόφευσε καρτερικά.

Είναι δύσκολο σέ όσους δεν παρηκολούθησαν απλώς, άλλά. έζησαν εκείνες τίς 
παραμυθένιες στιγμές νά περιγράψουν όσα είδαν, όσα ακόυσαν, όσα ένοιωσαν. 
Γιατί άπό τίς 5.45' τό άπόγευμα τής Δευτέρας πού φάνηκε στο βάθος τού Σαρωνι- 
κοΰ ή σιλουέττα τού «Σκαΐμάστερ» τής « ’Ολυμπιακής ’Αεροπορίας» μέ τον Ό- 
λυμπιονίκη Διάδοχο, μέχρι άργά τό βράδυ πού έκόπασεν ό σάλος κι’ ή σημαιοστο
λισμένη πόλη τού Περικλή τυλίχθηκε στή σιωπή, όλα, μά όλα, κύλησαν σάν σέ όνειρο... 
Οί ζητωκραυγές, οί ιαχές, τά δάκρυα, τά. βρεγμένα μάτια, οί σημαίες, τά. μαντήλια, 
τά πρόσωπα πού άλλοτε έκλαιγαν κι’ άλλοτε γελούσαν ένώθηκαν γιά. νά φτειάξουν 
μια μεγαλειώδη εικόνα, πού όμοια λίγες φορές βλέπει ό άνθρωπος...

Μιά άψίδα άπό κλαρηά έληάς, μέ μιά ταινία πού έγραφε: «Καλωσώρισες 
Ολυμπιονΐκα» υποδέχτηκε στο άεροδρόμιο τό δαφνοστεφανωμένο Βασιλόπουλο, 

ενώ ένας μπλέ τάπητας, μήκους 30 μέτρων, ένωνε τό τελευταίο σκαλοπάτι τής κλί- 
μακος μέ τό σημείο όπου βρίσκονταν ή Α.Μ. ό Βασιλεύς.

Καί μέ τό άνοιγμα τής πόρτας τού άεροπλάνου, άνοιξαν μαζί καί οί καρδιές 
τού λαού πού είδαν μέ συγκίνηση τή Βασίλισσα, τους νά. φίλη τον Βασιλέα Παύλο...

Ναί! Έ τούτη είναι ή Βασιλική Οίκογένειά μας, πού συμβολίζει τήν θρησκεία 
μας, την πατρίδα μας καί τήν Ελληνική οικογένεια, τήν ποτισμένη μέ τίς άγιες 
παραδόσεις τής φυλής μας.. Δίπλα στο Βασιλικό ζεύγος ή πανέμορφη Πριγκιποπού- 
λα μας, ή Ειρήνη, κι’ ό πρίγκηψ Μιχαήλ, στέκονταν άφωνοι μάρτυρες μιας υπέρο
χης έθνικής στιγμής.

Κι’ ύστερα, ένώ ή μουσική έπαιάνιζε τον Βασιλικό 'Ύμνο φάνηκε ό Διάδοχος 
Κωνσταντίνος, μέ τήν αθλητική στολή τών μελών τής ’Ολυμπιακής μας όμάδος, 
και με το χρυσό μετάλλιο τού Όλυμπιονίκου στο στήθος. ’Ακολουθούσε ή Πριγκί- 
πισσα Σοφία, μέ ’Ολυμπιακή στολή καί οί δυο συναθληταί τού Διαδόχου, οί κ.κ. 
Έσκιτζόγλου καί Ζαΐμης.

Ό Διάδοχος μόλις πάτησε τό πόδι του στο χώμα τού Ελληνικού έπεσεν αύ- 
θόρμητα στήν άγκαλιά τού Μεγάλου πατέρα Του καί τον έφίλησε πολλές φορές κα- 
τασυγκινημένος. Ή  ίδια σκηνή έπαναλήφθηκε μέ τήν Πριγκίπισσα Ειρήνη καί τον 
Πρίγκιπα Μιχαήλ. Ή  σκηνή ήταν απέραντα συγκινητική. 'Π Βασίλισσα δακρυσμένη 
καμάρωνε τό παιδί της κι’ ό Βασιλεύς κράτησε έπί πολλά λεπτά, στήν αγκαλιά του 
τον νικητή Διάδοχο.

'Ύστερα επιθεώρησαν μαζί τό παρατεταγμένο τμήμα τής Βασ. ’Αεροπορίας,
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και εν συνεχεία ολόκληρη η Βασιλική Οικογένεια, μέ τήν αθλητική ομάδα, χαιρέ
τησαν τα μέλη του Υπουργικοί) Συμβουλίου καί τούς λοιπούς επισήμους.

Κι ύστερα άρχισε η πορεία προς τήν ’Αθήνα. Πορεία θριάμβου, τήν έχαρα- 
κτηρισαν οι δημοσιογράφοι των ξένων πρακτορείων. Καί δεν είναι ύπερβολή... Τά 
πληθη δέν ζητωκραύγαζαν άπλώς, δέν χαιρετούσαν μονάχα... Άπεθέωναν τον Νι
κητή Διάδοχο, ενώ τά άγκυροβολημένα σκάφη τού Ναυτικού 'Ομίλου καί των άλ-

‘Η Α.Β.Υ. ό Όλυμπιονίκης Διάδοχος Κωνσταντίνος μετά της Α.Β.Υ. της Πριγκιπίσσης 
Σοφίας καί των συναθλητών του κ. κ. Έσκιντζόγλου καί Ζαίμη, απερχόμενοι τού χώ

ρου τοΰ ’Αγνώστου Στρατιώτου, μετά τήν κατάθεσιν στεφάνου.

λων ναυτικών σωματείων καί ή μοίρα τού στόλου μας πού βρίσκονταν στο Σαρο>- 
νικό, χαιρετούσαν μά τις σειρήνες καί μέ τις σημαίες τους τον Όλυμπιονίκη.

Συγχρόνως τά πλήθη έρραιναν τον Διάδοχο μέ άνθη καί ροδοπέταλα, ένω ού- 
ρανομήκεις ζητωκραυγές δονούσαν τήν ’Αττική γή. "Ωσπου ή πομπή έφθασε στήν 
Πύλη τού Άδριανοΰ. ’Εκεί περίμεναν καί υποδέχτηκαν τον Διάδοχο ό Δήμαρχος 
’Αθηναίων κ. ’Ά γ γ , Τσουκαλάς έπί κεφαλής τοΰ Δημοτικού Συμβουλίου, άντιπρο-
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σωπεΐες των άθλητικών σοψατείων τής χώρας μας μέ τη σημαίες τους και χιλιά
δες λαοϋ, πού παραληρούσε άπό ένθουσια·. μον. f

'Η προσφώνηση τού κ. Τσουκάλα υπήρξε έπιτυχεστατη και συγκινητική. 
Ό κ. Δήμαρχος είπε μεταξύ άλλων καί τά έξής :

«Δεν εχομεν τείχη διά νά κρημνίσωμεν μιμούμενοι τους αρχαίους  ̂προγονούς 
δταν ύπεδέχοντο τούς ΐδικούς των Όλυμπιονίκας. Αι Αθήναι όμως η ιδιαίτερα 
πατρίς Σας—(όπως καί ολόκληρος άλλως τε, ή Ελλάς), γνωρίζουν να τιμούν και 
τώρα όπως καί τότε τούς νικητάς. Καί τό Δημοτικόν Συμβουλιον Αθηναίων όπως 
θά Σάς άνακοινωθή μετ’ ολίγον έπισήμως—άπεφάσισεν ομοφωνως να απονειμη το 
Χρυσοΰν Μετάλλιον τής Πόλεως εις τήν 'Υμετέραν ' !  ψηλοτητα, καθώς και το 
Χρυσούν Μετάλλιον Τιμής εις τούς άξιους συναθλητάς Σας.

« ’Αλλά ή αύθόρμητος καί ομόθυμος συμμετοχή ολοκλήρου τού Αθηναϊκού 
Λαού εις τήν σημερινήν θριαμβευτικήν υποδοχήν Σας, ή ουρανομήκης ζητωκραυγή 
πού εξέρχεται άπό τά στόματα μυριάδων ’Αθηναίων καί συνοδεύει το πέρασμα Σας, 
ή ψυχική άνάτασις τήν όποιαν δοκιμάζουν ολοι άνεξαιρέτοΛς οι Ελληνες συμμεοι- 
ζόμενοι εις τό άκέραιον τήν δικαίαν υπερηφάνειαν των 'Υψηλών Σας γονέων και 
Βασιλέων μας, άποκαλύπτει διά μίαν ακόμη φοράν, κάτι τό άκόμη ευτυχεστερον 
διά τον τόπον αύτόν. Τήν ένωσήν όλων των Ελλήνων, ενώπιον των Μεγάλων Εθνι
κών στιγμών. Είναι τό μέγα μυστικόν τής Φυλής μας. Είναι ή έξήγησις τής Αιωνιο- 
τητος τής Ελλάδος. Καί κατά τήν ίεράν αυτήν ώραν δέν υπάρχει 'Ελληνική ψυχή, 
ή οποία νά μή δονήται εις τό άκουσμα τής ιαχής: «Ζήτω ό Όλυμπιονίκης—Διάδοχος» !

«Εις τούς 'Ηγεμόνας, οί όποιοι έλάμπρυναν τήν εποχήν των, ή 'Ιστορία έπι- 
φυλάσσει συνήθως ιδιαιτέρας τιμητικάς προσωνυμίας πού προσδιορίζουν τήν δράσιν 
των. Είναι άνεξερεύνητοι οί βουλαί τού Θεού, άλλά καί άδυσώπητοι οι νομοί τής φυ- 
σεως. 'Όλοι εύχόμεθα άπό τό βάθους ψυχής—όπως καί Σείς άλλως τε—να φθαση όσον 
τό δυνατόν άργότερα ή στιγμή κατά τήν όποιαν θά άνέλθετε τάς βαθμίδας τού θρό
νου τών Πατέρων Σας. 'Όταν όμως ελθη κάποτε τό πλήρωμα τού χρόνου, ή 'Ιστορία 
θά έχη ήδη άπονείμει προκαταβολικώς τήν ΐδικήν Σας προσωνυμίαν, διότι τούτο έπι- 
τάσσει άπό σήμερον τό ’Έθνος ολόκληρον. Θά Βασιλεύσετε Αψηλότατε, ύπό τον 
τίτλον: «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ».^

"Υστερα ό κ. Τσουκαλάς προσέφερε στον Διάδοχο ένα κλάδο δάφνης, δεμένη μέ 
κυανόλευκη ταινία, τον άσπάσθηκε καί συνεχάρη τούς δυο συναθλητάς του. 'Η φιλαρ
μονική τού Δήμου άνέκρουσε τον ’Εθνικό "Υμνο καί μέσα σέ μιά άποθέωση ζητωκραυ
γών τού πλήθους ό Διάδοχος συνέχισε τήν πορεία του καί κατηυθύνθη στο μνημείο 
τού ’Αγνώστου Στρατιώτου, όπου τον ύπεδέχθησαν 'Οδηγοί, πρόσκοποι, άθληταί, 
ή ’Ολυμπιακή ’Επιτροπή, ή Σύγκλητος τού Πανεπιστημίου, άντιπρωσωπεΐες τού 
έθνικοΰ έκπαιδευτηρίου Άναβρύτων καί τής Εθνικής Εστίας καί άντιπροσωπέΐες ά
θλητικών ομοσπονδιών καί φοιτητικών οργανώσεων.

’Εκεί κατετέθη στέφανος άπό δάφνη, καί υστέρα ό Διάδοχος, συνεχώς έπευφη- 
μούμενος άπό τά παραληροΰντα πλήθη έπφιβάστηκε καί πάλι στο αυτοκίνητο Του 
καί κατευθύνθηκε στ’ ’Ανάκτορα, όπου τερμάτισε τήν θριαμβευτική Του πορεία.

Κι’ υστέρα όλα σώπασαν... Κι’ όμως... Μέσα στο μικρό εικονοστάσι τής καρ
διάς τού λαού μας τό καντήλι τής άδολης άγάπης του θά φωτίζη γιά πάντα εύλαβικά 
τήν εικόνα ένός νέου Κωνσταντίνου... Τού δοξασμένου Όλυμπιονίκη τής 17ης 
Όλυμπιάδος. Ό Διάδοχος Κωνσταντίνος έκεΐνο τό άπόγευμα έστέφθηκε βασιληάς 
τής ψυχής καί τής άγάπης μας.

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» συμμετέχοντα στον παλλαϊκό ένθουσιασμό 
τής χώρας μας στέλνουν ευλαβικά τή σκέψη τους στο πρώτο Ελληνόπουλο τής Πα- 
τρίδος μας γιά νά Τό συγχαρούν άπό τά βάθη τής καρδιάς τους καί νά Τοΰεύχηθοΰν 
νά γνωρίζη πάντα καί παντού τή νίκη καί τό θρίαμβο, γιά τό καλό τού Ελληνικού 
Λαού πού νοιώθει πηρηφάνεια άμέριστη γιά τον λεβέντη "Ελληνα Διάδοχο...

ΣΠ. ΠΗΛΟΣ
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Π Ρ Ο Σ  Α Ν Α Κ Α Λ Υ Ψ Ι Ν  Τ Ω Ν  Δ Ρ Α Σ Τ Ω Ν
Εκ του περιοδικού «Criminal law, Criminology 

“ an<̂  Police Science», κατά μετάφρασιν κ α ί _____ ____________
διασκευήν, 'Υπαστυνόμου Α' κ. Ν. ΣΤΑΜΟΥ (Συνέχεια έκ τοΰ 
*-------------- ----------------- .-----------------------------προηγουμένου καί τέλος)

Ε ξέτασις διά  τήν άνεύρεσιν ύ λ ικ ώ ν  στο ιχ ε ίω ν  εις τούς τόπους αύ-  
το κ ινη τ ισ τ ικ ω ν  δ υσ τυχ η μ ά τω ν .

„ Σ; ή θως V απο ε̂ι·ζί'ζ έπαφής μεταξύ ενός αύτοκινήτου καί ένος άτόμου 
7] [XCiac,0 ουο αυτοκίνητων είναι εντελώς καταφανής.

 ̂ Μερικές φορές ή απόδειξις είναι πολύ δύσκολον νά άνευρεθή—αύτό εΐδικώς συμ
βαίνει οπού η συγκρουσις έχει γίνει μεταξύ ένος οχήματος καί ένος άτόμου—εΐδικώς ό
ταν το προσωπον είναι καλα ένδεδυμένον καί το αύτοκίνητον είναι ΐσχυράς κατασκευής. 
Κατα τον ελεγχον αυτοκινήτων, εις τάς περιπτώσεις έγκαταλείψεως του θύματος, ή 
εξωτερική επιφάνεια του αυτοκινήτου θά πρέπη νά έξετασθή διά τήν άνεύρεσιν υπό
λειμμα ιων υφάσματος, τριχών, αίματος, ίνών λεπτού υφάσματος, άποξέσεων ση- 
μειων κ̂αι ̂ χρώματος, κονεως, λίπους, σημάτων έργοστασίου κ.λ.π.

, , ^  εξέτασις τού αυτοκινήτου πρέπει ν’ άρχίση άπό τό έμπρόσθιον μέρος
και να προχωρηση προοδευτικής γύρω εις το αύτοκίνητον. Διά νά είναι πλήρης ή 
εξετασις αυτή θά πρέπη νά γίνη ύπο συνθήκας ισχυρού φωτισμού καί κατά ποοτί- 
μησιν δια της χρησιμοποιήσεως μεγάλου φακού χειρός.

Πολλά θά παραλειφθοϋν εάν ένας άνακριτικος υπάλληλος μεταπηδά άπό ση
μείου εις σημεΐον κατά την έξέτασιν τού αυτοκινήτου. Καμμία έΕέτασις ύποπτου 
οχήματος, αναμεμειγμένου είς τήν περίπτωσιν δυστυχήματος καθ’ 'δ έγκατελείφθη 
το θύμα, είναι πληρης, χωρίς μίαν ολοκληρωτικήν έξέτασιν τοΰ κάτω μέρους τοΰ αύ- 
τοκινήτου.

, 'Ρ  αστυνομικός τής τροχαίας πρέπει νά ύποθέτη ότι ένας οδηγός τοιού- 
του οχήματος μπορεί νά εχη λόγον, όπως κάθε εγκληματίας, νά άποκρύψη τήν ένο- 
χην του.

\ ,/ ~°'’ά·ας περιπτώσεις παρέχεται η ευκαιρία και δυνατότης τό αύτοκίνητον
νά εχη καθαρισθή η έπισκευασθή μετά τήν σύγκρουσιν καί προ τής έξετάσεως.

 ̂ Η ερευνά ενός αυτοκίνητου εις περίπτωσιν συγκρουσεως δύο αύτοκινήτων ή 
αυτοκινήτου καί πεζού εις περίπτωσιν τραυματισμού πεζού ύπο οχήματος, θά δείξη 
κάτι εκ τής θέσεως τής συγκρούσεως μέ τό ζητούμενου αύτοκίνητον.

( Αι θέσεις τοΰ υπόπτου αύτοκινήτου θά πρέπει νά ελεγχθούν εΐδικώς διά τήν 
άνεύρεσιν ύλικών στοιχείων ή προσφάτου ζημίας ή επισκευής."

’Εάν άνευρεθώσι στοιχεία καθαρισμού ή επισκευής, 6 άνακριτικος υπάλληλος 
θά πρέπη νά προετοιμάση τήν άρχικήν συνομιλίαν του μετά τού οδηγού τοΰ οχήματος 
τούτου. Έπιπροσθέτως είς τήν έρευναν διά τήν άνεύρεσιν τών διαφόρων ύλικών στοι
χείων θά πρέπει νά έλέγξη καί τάς περιπτώσεις άντικαταστάσεως βιδών, πλακών 
άναγνωοίσεως, προφυλακτήρος, σωλήνων άερίων κ.λ.π.

Προεξέχοντα μέρη τού αυτοκινήτου, όπως χειρολαβές θυρών, προφυλακτήρες 
κ.λ.π. θά πρέπη νά έρευνηθοΰν διά διάφορα ύλικά, όπως ύφασμα, αίμα καί τρίχες.

"Ολαι αί έξωτερικαί έπιφάνειαι, εΐδικώς καλύμματα μηχανής (καπό ), προφυλα
κτήρες, σωλήνες άερίων καί έσχάρες θά πρέπη νά έξετασθοΰν προσεκτικώς διά ύπο- 
λείμματα καί βουρτσίσματα σημείων. Κάτωθεν τοΰ αύτοκινήτου τά λιπαντικά έξαρ-
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νήματα, δίσκος, άξονες τροχών, διαφορικά, ελατήρια φρένων και βίδες, πρεπει να 
έλεγγθοϋν διά υπολείμματα άποξέσεως σημείων, τριχεε και «ιμα.# Σημειώσεις θα 
πρέπη νά ληφθοϋν διά τό χρώμα τής βαφής, έάν το χρώμα ητο δυο τόνων και εις την 
περίπτωσιν λήψεως δειγμάτων προς σύγκρισιν θα πρεπη να ληφθουν δείγματα αμ
ωοτέρων τών τύπων τοϋ χρώματος. . ,

Πρόσφατοι συντηρήσεις όπως λίπανσις, αλλαγή ελαίου, χρονολογία ως και δια - 
νυθέντα χιλιόμετρα είναι ομοίως ένδιαφέροντα θέματα τά οποία πρεπει να σημειωθούν.

Εις 'τά συνήθη τροχαία δυστυχήματα ό άστυνομικος διδάσκεται έτσι ώστε 
νά παρατηρή προσεκτικούς καί συστηματικώς έκαστον αύτοκίνητον όχημα προτού
προβή εις τήν άνάκρισιν τών επιβατών. _ , ~ > (1»

Μερικά πράγματα όπως ή τοποθεσία καί ή έκτασις των σημείων δυνατόν να
καταδείξουν τά σημεία συγκρούσεως τοϋ αυτοκίνητου. _ _ , ,

Καταθέσεις μεταγενεστέρους ληφθεΐσαι απο τους επιβατας μπορεί να ερμη- 
νευθοΰν έπί τή βάσει τών ύπαρχόντων στοιχείων τής συγκρουσεως. Αι καταθέσεις 
αύται δύνανταί. ομοίως νά έρμηνευθοΰν καί έν συνδυασμω με ίχνη τροχών, υπολείμ
ματα καί διασκορπισμένα τεθραυσμένα τεμάχια είς_τον τοπον του δυστυχήματος.

"Οταν διάφορα υλικά στοιχεία εύρεθοΰν έπί του αυτοκίνητου η θεσις των πρέ
πει νά σημειωθή εις ένα πρόχειρον σχέδιον καί νά γίνουν μετρήσεις τής θεσεως των 
αέ βάσιν τό έδαφος, τό παρμποίζ, θύρας, έμπρόσθιον προφυλακτήρα κ.λ.π. ^

Σκόπιμον κρίνεται εις όλας τάς περιπτώσεις, είδικωτερον όμως εις τας σο- 
βαράε τοιαύτας, όπως τά διάφορα υλικά στοιχεία φοτογραφηθούν εις την θεσιν που 
εύρίσκονται πριν ή συλλέγουν. Συχνά ή θεσις των στοιχείων τούτων είναι τοσον με
γάλης σπουδαιότητος όσον καί τό είδος αύτών.

"Ενας πρακτικός συνδυασμός τής διαπιστωσεως τοϋ πράγματος υπο τοϋ ερ
γαστηρίου καί τής περιέργου θέσεως εις τήν όποιαν άνευρέθη εις τό όχημα, παρου
σιάζει μίαν εικόνα ή οποία συμβιβάζεται μέ μίαν καί μονον άποψιν Παραδείγματος 
χάριν κηλϊδες χρώματος εις τό ύπ’ άριθ. 1 αύτοκίνητον, αί όποιαι πιθανόν να προέρ
χονται άπό τό ύπ’ άριθ. 2 αύτοκίνητον καί αί κηλϊδες χρώματος, αι οποιαι ημπορει 
νά προέρχονται άπό τό ύπ’ άριθ. 1 αύτοκίνητον δύνανταί νά έρμηνευθουν^με την 
πρόσθετον σημασίαν ότι αί θέσεις αύτών τών ιχνών ήσαν  ̂εις τά σημεία οπού το 
κάθε ένα άπό τά δύο αύτά αυτοκίνητα ήλθεν εις επαφήν με κάτι. ; 5

'Ομοίως ή θέσις τών άποξέσεων έχει τήν ιδίαν σημασίαν μέ τον τύπον αυτών. 
Έάν έπί παραδείγματι ή άπόξεσις εύρεθή έπί τής πλευράς τοϋ αύτοκινήτου καί δεν 
εύρεθή άλλο ίχνος έπαφής τότε, ή έπαφή έάν ύπάρχη μεταξύ του αύτοκινήτου και 
τών ένδυμάτων τοϋ θύματος, ήτο έπί τής πλευράς τοϋ αυτοκινήτου.

"Ετερον παράδειγμα τής σημασίας τής θέσεώς τών ιχνών επί τοϋ οχήματος 
είναι ή σχέσις μεταίύ τής βλάβης τοϋ οχήματος καί τών τραυμάτων που φερει ο 
πεζός/ Π.χ. επί μιας περιπτώσεως έμετρήθη τό ύψος τοϋ προφυλακτήρος jxto το 
έδαφος, τό ύψος τών άκρων τοϋ έμπροσθίου φανοΰ άπό τό έδαφος καί άφοΰ έτέθη 
ύπεράνω τών πτερών ή ταινία εύρέθη ή άπόστασις άπό τοέδαφος^ένός κτυπήματος εις 
τήν άνω έπιφάνειαν τοϋ καλύμματος τής μηχανής. Αί θέσεις αύται ανταποκρινονται 
εις τάς μετρήσεις τής θέσεως τών τραυμάτων που φερει το θϋμα Π.χ. εις^το ύψος 
τοϋ προφυλακτήρος υπάρχει ένα κάταγμα άμφοτέρων των ποδών. Εις τό ύψος του 
κατωτέρου άκρου τοϋ έμπροσθίου φανοϋ άντιστοιχει ένα άλλο καταγμα. Εις το επίπε
δον τής κορυφής τοϋ φανοΰ ύπήρχεν ένα βαθύ κοίλωμα εις τα μαλακα μορια,̂  υπήρχεν 
αία έντομή εις τήν θέσιν όπου τό κεφάλι θά έχτύπησεν έάν τό σώμα έδιπλωθη 
έπί τοϋ καπό τής μηχανής καί τό όποιον συμπίπτει μ’ ένα κάταγμα τοϋ κρανίου.

Τά στοιχεΐα αύτά ένισχυόμενα με τα ευρήματα τριβών, αίματος, ι̂νών και 
κηλίδων χρώματος καταδεικνύουν με βεβαιότατα οτι το σώμα τού θύματος εδιπλωθ/) 
εις το έμπρόσθιον καί άνω άκρον του αύτοκινήτου.

'Η έξέτασις ένός άποβιώσαντος εξ αύτοκινητιστικοΰ δυστυχήματος γίνεται
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είναι δυνατόν ν αποσταλοΰν εις το εργαστήριον δι’ έξέτασιν, έν συναρτήσει μέ τήν > 
ταλληλον συγκρισιν των δειγμάτων των συλλεγέντων άπό το ύποπτον αύτοκίνητ

'Υ λ ικά  α π αρα ίτητα  διά τή ν  σ υλλο γή ν  δ ε ιγμ ά τω ν .

Ισπανικός κηρός δυναται να επιτίθεται κατα τον συνήθη τρόπον καί ένα αρχικόν 
γραμμα ή διακριτικόν σημεΐον τίθεται επι τής σφραγίδας όταν ακόμη ό κηρός είναι
μαλακός.

Π αράγοντες διά τον καθορισμόν τής τα υ τό τη τ ο ς .

Επι των προβλημάτων τα οποία τίθενται είε τό αστυνομικόν εργαστήριον 
υπο ανακριτικων υπάλληλων, το συνηθεστερον είναι εάν δύο δείγματα χρώματος, 
ύάλου, κόνεως, ίνών, τριχών κ.λ.π. είναι έντελώς τά ίδια.

Η ταυτοτης βασίζεται: 1) ’Επι τής συμφωνίας μ,εταξύ των χαρακτηριστικών 
τής υπο εξετασιν ύλης μετά τής εκ τής υποπτου πηγής προερχομένης. Ή  συμφωνία 
αυτή πρεπει να περιλαμβανη αμφοτερα τα χαρακτηριστικά τάξεων (ήτοι τά χαρακτη
ριστικά άτινα προσδιορίζουν τήν φύσιν τής ύλης, ώς μετάλλου, βαφής, τριχών κ .λ .π .) 
και συμπτωματικα χαρακτηριστικά (ήτοι χαρακτηριστικά όφειλόμενα εις μι- 
κροαλλοιωσεις κατα την κατασκευήν ή εις μεταβολάς έκ του καιρού, φθοράς, επι
σκευών, άνωμάλου άναπτύξεοκ κ.λ.π .). 2) Έ πί τών χαρακτηριστικών τού ύπό έξέ- 
τασιν υλικού, τά όποια διαφέρουν από άλλας υλας τού αυτού τύπου. 3) Έ πί τής 
πείρας τού εν τώ εργαστηριω επιστήμονος όσον άφορα τον τύπον αύτόν τής έξε- 
τασεως. Ο όρος π ε ί ρ α  ενταύθα περιλαμβάνει τά έν γένει αποτελέσματα προη
γουμένων εξετάσεων τοιουτων υλών. Κατά τήν διάρκειαν τών επανειλημμένων τοι- 
ουτων εξετάσεων πολλά χαρακτηριστικά πιθανόν νά έχουν κατ’ έπανάληψιν παρα- 
τηρηθή ενώ άλλα δυνατόν νά έσημειώθησαν σπανίως. Ό  άριθμός, ή φύσις καί ή θέ- 
σις τών συμπτωματικών χαρακτηριστικών πιθανόν νά όδηγήση εις τό συμπέρασμα 
ότι υπήρχε μία μόνον πηγή τής όλης. "Οταν πολλά ίχνη ή σημεία άφεθοΰν άπό προ
σώπου ή αντικειμένου εις άλλο, τότε ένας ή περισσότερα άπό τ’ άνωτέρω στοιχεία 
άναγκαΐα προς προσδιορισμόν τής ταυτότητος, δυνατόν νά έλλείπουν. Κάθε περί- 
πτωσις είναι διαφορετική καί εις πολλάς ή ταυτότης μεταξύ τού προς έξέτασιν αν
τικειμένου καί τού ύποπτου τοιούτου δυνατόν νά πιστοποιηθή συμπερασματικώς. 
Εις τοιαύτας περιπτώσεις άρκούμεθα εις μίαν περιγραφήν ομοιοτήτων. Εις άλλας 
περιπτώσεις είναι εκπληκτικόν τό πόσον πολλά ασυνήθη χαρακτηριστικά προς έ- 
δραίωσιν τής ταυτότητος δύνανται νά άνευρεθοΰν κατόπιν προσεκτικής έρεύνης διά 
τής χρήσεως τών οργάνων καί μεθόδων αί όποίαι έχουν ^άναπτυχθή εις τήν δικαστικήν 
έπιστήμην.
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φασίση ποιον έκ των εργαστηρίων έχει την δυνατότητα w to u  παράσχη τάς περισ 
σοτέράς πληροφορίας έκ των ύποβαλλομένων στοιχείων. Τούτο δεν είναι απλώς ςη- 
τηαα τεχνικού έξοπλισμοΰ των Εργαστηρίων άλλά ζήτημα συνδυασμουτεχνικου 
εξοπλισμού, γενικής έκπαιδεύσεως καί ειδικής πείρας επί των παρουσιαζομενων κατ 
ιδίαν περιπτώσεων προς έξέταοιν. Μικρά εργαστήρια δυνατόν να διαθέτουν τον συν
δυασμόν αύτόν διά μερικούς άλλ’ 8χι δι’ όλους τούς τύπους των περιπτώσεων.

Περιορισμοί τώ ν  υλ ικ ώ ν  σ το ιχ ε ίω ν.
Οί περιορισμοί τών υλικών στοιχείων καί ή μέθοδος μειώσεως τών περιορι

σμών αύτών διασαφηνίζεται άπό την άκόλουθον περίπτωσιν. Π.χ. εις μίαν πρόσφατόν 
πεοίπτωσιν οί άνακρίνοντες προσεκόμισαν εις τό έργαστήριον τ̂α υποδήματα ενός 
υπόπτου. "Εν έκ τών υποδημάτων έφερεν μία κηλίδα βαφής εις την σόλα. Η κατηγο
ρία ήτο ότι ό συλληφθείς έχρησιμοποίησεν μίαν ύδρορροήν διά νά γλυστριση και εισελ- 
θτ εις Ιν οίκημα. Τά όργανα προσεκόμισαν δείγματα βαφής απο την υδρορροήν και 
άπό τά πρεβάζια τών παραθύρων του οικήματος. Τό έργαστήριον ^απεφανθη οτι η 
κηλίς έκ τοϋ υποδήματος ήτο βαφή προερχόμενη έκ τής ίδιας προελευσεως με εκείνην 
πού έχρησιαοποιήθη εις την υδρορροήν καί διάφορος τής βαφής η όποια εχρησιμοποιή- 
θη εις τά πρεβάζια τών παραθύρου. "Ολα τά υποβληθεντα δείγματα βαφής ?]σαν 
τοϋ ίδιου τύπου καί χρώματος, άλλά ή βαφή διά τό οίκημα είχε άγορασθη εις τρεις 
διαφόρους χρονικάς περιόδους άπό τον ίδιον  ̂παραγωγόν. Κατά την εκδικασιν της

μεγάλης εταιρείας. jvaαχισια «λλ« o<./hjuc.ιλ-hw* vj .οιχεϊα Οπηρχον καί η περ
πτωσις δεν άπεδείχθη. Μία βραχείας διάρκειας ερευνά εις την πολιν μετά την εκδι 
κασιν τής ύποθέοεως κατέδειξεν ότι αύτό ήτο τό μόνον οίκημα το όποιον ειχεν 
χρωματιοθή μέ αύτόν τον τύπον βαφής. ’Εάν οί άνακρίνοντες είχον έκτιμησει την 
φύσιν τών υφισταμένων στοιχείων θά ήδύναντο ν’ άποφανθοϋν ότι ελάχιστη, εαν ες 
αύτής τής ιδιαιτέρας βαφήε είχε χρησιμοποιηθή άλλαχοΰ έν τή πόλει ή_έντός τής 
περιοχής, θά ήδύνατο νά καλυφθή κατά τον χρόνον καθ’ όν αι κινήσεις τοϋ υποπτου
ήσαν άγνωστοι. , , ,

’Επίσης τά άρχεϊα πωλήσεων τής έν λόγω εταιρείας δια την περιοχήν ταυ- 
την καί διά τον τύπον τούτον βαφής θά ένεΐχον άξίαν εις την έν λόγιο υποθεσιν.^

'Η περίπτωσις αύτη καταδεικνύει ότι είναι σπουδαΐον διά τον άνακρίνοντα 
νά γνωρίζη άκριβώε τί θά δείξη τό έργαστήριον. Πολλά άπό τά έναπομειναντα 
κενά μετά την εργαστηριακήν διερεύνησιν δυνατόν να απαλειφθοϋν δια τής περαίιε- 
ρω έρεύνης- π.χ. εις την άνωτέρω περίπτωσιν δείγματα βαφής έξ άλλων ερυθρών οι
κημάτων τής πόλεως δυνατόν νά κατεδείκνυον ότι ή ύδρορρόη ήτο η μονή πηγη τής 
βαφής ταύτης έν τή πόλει. (

Τά δείγματα τά όποια είναι άναγκαΐα εις μίαν περίπτωσιν τοϋ είδους τουτου 
άναφέρονται ως δείγματα έλέγχου.  ̂ ( ; ,

Τά στοιχεία ένισχύονται όταν καθίσταται δυνατόν εις περίπτωσιν τινα να ε,α- 
λειφθή ένας άριθμός άλλων πιθανών πηγών. Ό άνακοίνων δέον νά άνακαλύψη τον 
βαθμόν τής βεβαιότητας όστις προσάπτεται ύπό τοϋ ειδικού τοϋ έργαστηρίου εις 
την κατ’ ιδίαν έξέτασιν.

Εις πολλάς περιπτώσεις ή άναφοοά τοϋ έργαστηρίου πρέπει νά χρησιμοιΐδιη- 
θή ως οδηγός, ώστε άλλαι πιθανότητες αί όποϊαι υποδεικνύονται έξ όλων τών στοι
χείων νά δύνανται νά άποκλεισθοϋν. Οότω ή διερεύνησις τών υλικών στοιχείων εις 
ύπόθεσίν τινα δέον νά μή θεωρήται άναγκαίως περαιωθεϊσα άμα τή λήψει τοϋ πο
ρίσματος τοϋ έργαστηρίου.

Ν. ΣΤΑΜΟΥ
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ΕΝΑ Τ Ε Λ Ε Ι Ο Ν  Ε Γ ΚΛΗΜΑ
- Η  ΠΟΛΥΚΡΟΤΟΣ ΔΙΚΗ ΤΟΥ Δ™* ΜΥΛΛΕΡ-

________ Έκ τού γερμανικού περιοδικού «Kriminalistik»
κατά μετάφρ. Άρχιφύλακος κ. ΑΛΕΞ . ΠΙΣΠΑ

Η δίκη κατά του οδοντιάτρου δόκτορος Muller, διά την δολοφονίαν της 
συζυγου του, απέκτησε σημασίαν ή οποία ύπερέβη τά τοπικά δρια καί έλαβεν διεθνή 
τοιαύτην.

'Η ύπόθεσις αύτη είναι έγκληματολογικώς, ποινικώς καί νομικώς ύψίστου 
ενδιαφέροντος.

Ά φ ’ ένδς μέν λόγω των άσυνήθων περιστατικών της ύποθέσεως ταύτης καί 
αφ ετέρου διότι ή άπόδειξις ένοχης έβεβαιώθη διά της διαπιστώσεως πολλών ενδεί
ξεων, ή διαδικασία τών οποίων έδυσχεράνθη διά τών άντικρουομένων γνο^ματεύ- 
σεων τών πραγματογνωμόνων.

Η εσχάτως δημοσιευθεϊσα διεξοδική περιγραφή τής ύποθέσεως ύφ’ ένός 
παλαιού εγκληματολόγου του κ. Pox, τέως άνωτέρου έπιθείορητοΰ τής έγκλημα- 
τολογικής άστυνομίας, έσκόπευε νά φέρη εις θέσιν τούς ειδήμονας νά κρίνωσι περί 
τής ύποθέσεως καί διαπιστώσωσι, εάν ή έρευνα τής άστυνομίας, τής εισαγγελίας 
και τών ιατροδικαστών, άνταπεκρίθη εις τάς προσδοκίας καί εάν καί κατά πόσον 
αί γνωματεύσεις τών πραγματογνωμόνων ήτο δυνατόν νά ληφθώσιν ώς βάσις προς 
διαπίστωσιν τής πραγματικότητος, ήτοι άποκάλυψιν τής ενοχής του δόκτωρος 
Muller.

Λ'. ΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ

Ι . Τ ά  καθ’ εκαστα τής π ρ ά ξεω ς. Σ υμπεριφορά τοϋ δόκτορος M u lle r  
μετά τή ν  π ρ ά ξ ιν .

1. 'Ο θ ά ν α τ ο ς  τ ή ς  κ υ ρ ί α ς  M u l l e r .
Τήν 18-2-54, ολίγον μετά τήν 22αν ώραν, εις τήν οδόν μεταξύ Χέριγκεν καί 

’Ότερμπεργκ, ήτις άγει διά μέσου εκτεταμένων δασών καί εις σημεΐον 600 μ. πε
ρίπου, όπισθεν τοϋ ξενοδοχείου Μπιροτσχόφ, τό προς τήν κατεύθυνσιν τοϋ ’Ότερ
μπεργκ σταθμεΰον ιδιωτικόν αύτοκίνητον τοϋ δόκτορος Muller, τύπου Μποργκ- 
βάρντ Χάνσα μέ δύο θύρας καί τέσσαρα καθίσματα καί έσβεσμένην τήν μηχανήν, 
άνεφλέγη. 'Η σύζυγος δέ αύτοϋ, ήτις εύρίσκετο εντός τοϋ αύτοκινήτου άπεβίωσεν 
γενομένη παρανάλωμα τοϋ πυρός.

II . Π ρώτη περ ιγραφή  τή ς π υρκα ΐά ς .
2. Σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά  τ ο ϋ  M u l l e r  έ ν α ν τ ι  τ ο ϋ  π ρ ώ τ ο υ  

μ ά ρ τ υ ρ ο ς .
Άφοΰ τό αύτοκίνητον άνεφλέγη καί δεν ύπήρχε έλπίς κατασβέσεως, 6 δό- 

κτωρ Muller τό έγκατέλειψε καί έτρεξε προς τό Μπιροτσχόφ. Καθ’ οδόν άπό τό 
Χέριγκεν προς τό ’Ότερμπεργκ εύρίσκετο ό μάρτυς Ν., όστις έπιβαίνων ποδηλάτου 
έπέστρεφεν εις τήν οικίαν του είς ’Ότερμπεργκ.

Ό  μάρτυς Ν., κατά τήν προσέγγισιν εις τον τόπον τής πυρκαΐάς, ήκουσε μίαν 
δυνατήν κραυγήν καί μετ’ ολίγον καθώς συνέχιζε τήν πορείαν του άντελήφθη τον 
Muller μέ πρόσωπο μαυρισμένο άπό καπνούς καί μέ τό καπέλλο κατεβασμένο βα- 
θειά εις τό μέτωπο. Ό μάρτυς δέν άνεγνώρισε τον δόκτορα λόγω τής καταστά- 
σεώς του. 'Ο Miiller τοϋ έφώναξε ταραγμένος ότι ή σύζυγός του καίγεται εΐςτό 
αύτοκίνητον του καί έπρεπε νά τρέξουν προς βοήθειάν της, όπερ καί έπραξαν πλήν
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δμως λόγω της έκτάσεως τής πυρκαϊαςούδέν ήδύναντο νά προσφέρουσι. Τη παρακλη- 
σειτοΰ δόκτορος Muller, ό μάρτυς Ν. μετέβη εις τό ξενοδοχεϊον Μπιροτσχοφ και ετη- 
λεφώνησε είς'τήν άστυνομίαν περί του συμβάντος, έπειτα δέ έπέστρεψεν εις τον τοπον 
πυρκαϊας. Έ κεϊ είδε τον δόκτορα Muller καθήμενον είς̂  ένα κορμδ δένδρου εξου- 
θενωμένον καί παράπονούμενον κατά τοϋ Θεού διά τήν τύχην του, διότι τ̂ην προη- 
γουμένην ή μέραν του έπήρε τήν μητέρα καί τώρα τήν σύζυγον. Άφου^ έσηκωθηκε 
ορθιος έπεχείρησε νά ριφθή εις τάς φλόγας καί κατόπιν νά μαχαιρωθη, άλλα και εις

τά.ς δύο περιπτώσεις τον συνε- 
κράτησε ό μάρτυς Ν. Μετ’ 
ολίγον παρεκάλεσε τούτον ό
πως σύρουν τό αύτοκίνητον 
έκ τού εμπρόσθιου προφυ- 
λακτήρος, διότι ήθελε δήθεν 
δι’ αυτού τού τρόπου νά έμπο- 
δίση τήν έξάπλωσιν τής φω
τιάς καί εις τούς εμπρόσθιους 
τροχούς.

Ουτω τό αύτοκίνητον έσύρ- 
θη 0,45μ. από τον τόπον τής 
πυρκαϊας. Εις τήν έρώτησιν 
τού μάρτυρος πώς προεκλήθη 
ή πυρκαΐά ό Μ. άπήντησεν ό
τι έσταμάτησε γιά νά. άνεύρη 
ένα δίσκο (καπάκι) τού τρο
χού πού άπεσπάσθη άπο το 
αυτοκίνητό. Άναζητών τον δί
σκον έγύρισε πίσο} περπατών
τας μέχρι τής προηγουμένης 
στροφής, 80μ. περίπου άπό τό 
αύτοκίνητον, καί τήν στιγμήν 
εκείνην ήκουσε ένα θόρυβο. 
Έστράφη προς τά όπίσω καί 
είδε τό αύτοκίνητον του νά 
φλέγεται. "Οπως εξήγησε, ή 
πυρκαΐά θάπροήλθενάπό σπίρ
το πού άναψε ή σύζυγός του 
διά τήν άνεύρεσιν τού άπωλε- 
σθέντος δακτυλιδιού της.

'Ο Μύλλερ προσέθεσεν ότι, 
εάν ό μάρτυς ήρχετο ολίγον ένωρίτερον, θά ήδύναντο νά σώσουν τήν γυναίκα του, 
διότι τήν είχε μισοβγάλει άπό τό αύτοκίνητον.

3. Π ε ρ α ι τ έ ρ ω έ ξ έ λ ι ξ ι ς τ ή ς  π υ ρ κ α ϊ α ς .
Έν τώ μεταξύ άφίχθησαν ό άξιωματικός τής Χωροφυλακής Γκ..., ό όποιος 

είδοποιήθη τηλεφωνικούς άπό τό Μπροτσχόφ, καί οΐ ύπ’ αύτοΰ κινητοποιηθείς 
άνδρες τής πυροσβεστικής υπηρεσίας τού ’Ότερμπεργκ.

Ό  γιατρός παρεπονέθη έπανειλημμένως διά τά εγκαύματα τών χειρών του. 
Ή  φωτιά έν τώ μεταξύ εΐχεν έξαπλωθή καί εις τούς έμπροσθίους τροχούς άλλ’ έσβέ- 
σθη άμέσως ύπό τής πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Τό έσωτερικόν τού αύτοκινήτου δεν ύπέστη ζημίας άπό τήν πυροσβεστικήν 
υπηρεσίαν, μόνον μέ ένα δοχεΐον νερό προσεκτικά έσβέσθη τό πτώμα, διότι έκαίγετο 
καί τούτο έπετεύχθη κατά τάς δύο τό πρωί.

OTTER BERG
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Εϊκών 1: Σχεδιάγραμμα τήζ περιοχής έν ή έλαβε χώραν 
τό συμβάν.
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4η Η π ε ρ ι γ ρ α φ ή  τ ή ς  π υ ρ κ α ϊ α ς  ύ π ό τ ο ΰ Μ .  κ α τ ά τ ή ν  
υ π ο  ι α τ ρ ο ύ  θ ε ρ α π ε ί α ν .

Περί την 23ην ώραν κατέφθασε επί τόπου ό ιατρός Λ. άπό τό ’Ότερμπεργκ, 
ο οποίος όιεπιστωσε κατα την ές,έτασιν του Μ. μαυρίλες στο πρόσωπο καί στα χέρια 
και επειδή ούτος παρεπονεΐτο για πόνους εις τό στήθος καί για δηλητηρίασιν άπό 
καπνόν, διεταξε νά μεταφερθή εις τό δημοτικόν νοσοκομεϊον του Καϊζερσλάουτερν. 
Προ τής μεταφοράς του μέ τό άφιχθέν υγειονομικόν όχημα, έρωτηθείς ύπό του

Εΐκών 2: Πρόσθια δψις τοΟ καέντος αϋτοκι- Εϊκών 3: Ό ψ ις τής αριστερός πλευράς τού 
νήτου (Π 5 σημεϊον εις τό όποιον εύρεθη τό οχήματος,
δαχτυλίδι, Π 4 σημεϊον είς τό όποιον εϋρέ- 

θη τό Επανωφόρι).

ιατρού διά την προέλευσιν τής πυρκαϊας έδήλωσεν τά ΐδια μέ εκείνα τά όποια εΐπεν 
καί εις τον μάρτυρα Ν.

5. Σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά  τ ο υ  Μ. μ έ χ ρ ι  τ ή ς  ά. φ ί ξ ε ώ ς  τ ο υ  ε ι ς  
τ ή ν  κ α τ ο ι κ ί α ν  τ ου .  Π ε ρ α ι τ έ ρ ω  π ε ρ ι γ ρ α φ ή  τ ή ς  ά ν α 0 λ έ
ξ ε ω ς .

Κατά τήν διαδρομήν προς τό Καϊζερσλάουτερν ό Μ. περιέγραψε είς τον παοα-

Εϊκών 4 : ’Οπίσθια όψις τοϋ αυτοκινήτου δει- 
κνύουσα τήν θέσιν του ώς πρός τό δέντρον 

καί τό κράσπεδον τής όδοΰ.

Εϊκών 5: Ό ψις διά τής άριστεράς θύρας του 
εσωτερικού τοϋ αυτοκινήτου πρός τήν θέσιν 
τοϋ όδηγοϋ μετά τοϋ πτώματος καί τοϋ δο

χείου Α αριστερά.

καθήμενόν του μάρτυρα Σ. τό δυστύχημα ώς άκολούθως : «Έσταμάτησα, ειπεν, 
)) διά νά άνεύρω ένα δίσκο άποσπασθέντα άπό τον τροχόν του αυτοκινήτου μου. 
» Άφοϋ οπισθοχώρησα ολίγον, ήκουσα ένα κρότον καί στραφείς είδα τό αύτοκίνητο 
)> νά φλέγεται. Έτρεξα αμέσως όπίσω, έπιασα τήν γυναίκα μου καί προσεπάθησα 
» νά τήν τραβήξω άπό τό αύτοκίνητο, άλλά δεν τό επέτυχα. ’Έλαβα κατόπιν τήν 
» φιάλην μέ τήν καταλυτικήν βενζίνην, ή όποια εύρίσκετο είς τό πάτωμα μεταξύ
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» τοϋ εμπρόσθιου καί οπισθίου καθίσματος, έξεκένωσα το ^.εριεχομενον της και 
» τήν έπέταξα. 'Η πυρκαϊά πιθανόν νά προεκλήθη άπδ άναμμένον σπίρτον της γυ- 
» ναικός μου ή όποια αναζητούσε ένα δακτυλίδιον».

Εις τό νοσοκομεΐον τοΰ Καϊζερσλάουτερν ό Μ. παρεπονεθη παλιν δια τα 
εγκαύματα των χειρών του καί άφοΰ τοϋ επεδεθησαν, εζητησε να μεταψερθή εις 
τήν οικίαν του. ’Εκεί έγνωστοποίησε εις τον μεγαλύτερον υιόν του τον θανατον 
της μητρός του, άνέφερεν δέ προσέτι δτι πάντοτε έπαιζε με τα σπίρτα.

6. Π ε ρ α ι τ έ ρ ω  δ ι α π ι σ τ ώ σ ε ι ς  ε ι ς  τ ο ν  τ ο π ο ν  τ η ς π υ ρ -  
κ α ϊ ά ς.

Περί τό μεσονύκτιον εις τον τόπον της πυρκαϊας άφίχθησαν τρεις υπάλληλοι 
της έγκληματολογικής αστυνομίας, τοΰ Καϊζενρσλαουτερν και προεβησαν εις 
τάς πρώτας εξακριβώσεις, άφοϋ έφωτογράφησαν τήν άμαξαν και τα πέριξ αυτής.

Τήν 19-2-54 περί ώραν 8.30 άφίχθησαν εις τον έν λόγω τόπον ό ίατροδικα-

Εΐκών 6: Όψις διά τής άριστερας θύρας τοϋ 
έσωτερικοΰ τοϋ αυτοκινήτου ττρός τό τττώμσ 
καί πρός τό δοχείον Α (αριστερά κάτω) καί 

πρόσθια όψις τοΰ δοχείου Β (δεξιά άνω).

ΕΙκών 7: Όψις άπό τήν δεξιάν θύραν πρός 
τήν θέσιν τοϋ όδηγοΰ μετά τοΰ πτώ 

ματος.

στής Π. καί τέσσαρες υπάλληλοι τής έγκληματολογικης υπηρεσίας, έκτος δέ 
αύτών μετέβη καί ό έμπειρογνώμων αύτοκινήτων μηχανικός Κ. Τό καμένο αύτο- 
κίνητο παρουσίαζε τήν έξης εικόνα : Κολλητά εις τό δεξιόν κράσπεδον τοΰ δρόμου 
εις άπόστασιν 15 έκατ. άπό ένα δένδρο, εύρίσκετο τό αύτοκίνητον έσωτερικώς τε
λείως καμένο καί σκεπασμένο μέ ένα στρώμα φαιάς τέφρας.

'Η δεξιά θύρα του ήτο διά πιέσεως πρός τά άνω έρμητικώς κλεισμένη. Άπό 
τά σαφή ορατά ίχνη έφαίνετο (συμφωνοΰντος καί τοΰ μάρτυρος Ν.) δτι τοΰτο, ενώ 
έφλέγετο ώθήθη κατά 45 έκατ. πρός τά έμπρός καί συνεπώς θά εύρίσκετο προη
γουμένως πλησίον τοΰ δένδρου καί ή δεξιά θύρα του θά έστηρίζετο έπ’ αύτοϋ.

Οί έμπρόσθιοι τροχοί κατά τό μεγαλύτερον μέρος είχαν καή. Οί οπίσθιοι 
δεν παρουσίαζαν ίχνη πυρκαϊας. ’Επίσης ή σχεδόν πλήρης βενζίνης δεξαμενή εις τό 
όπισθεν μέρος τής άμάξης καί ή έπ’ αύτοΰ εύρισκομένη σκευοφόρος ήσαν άνέπαφοι.

Εντός τοΰ οχήματος εύρίσκοντο έπί τοΰ καθίσματος τοΰ όδηγοΰ τά λείψανα 
τής κυρίας Μ. Αί χεΐρες καί οί πόδες της ήσαν άπηνθρακωμέναι. Ή  έν διαλύσει 
κεφαλή της ήτο καμένη καί άγνώριστος, τά μέρη δέ τοΰ κορμοΰ ήσαν έπίσης καμένα.

Έγένετο σκέψις νά έξετασθή άργότερον ό κορμός μή τυχόν έμειναν μερικά 
όργανα τοΰ σώματος άνέπαφα έκ τής πυρκαϊας. Μετά τήν άφαίρεσιν τής τέφρας 
έκ τοΰ έσωτερικοΰ τοΰ αυτοκινήτου εύρέθησαν τά έξής άντικείμενα: ’Αριστερά τοΰ 
πτώματος, πλησίον τοΰ καθίσματος τοΰ όδηγοΰ εύρίσκετο ένα δοχείον τό όποιον 
περιεΐχεν καταλυτικήν βενζίνην (είς τό έξής θά σημειώνεται ώς δοχείον Α), παρ’ 
αύτό ένας βιδολόγος, έμπροσθεν δέ τοΰ καθίσματος τοΰ όδηγοΰ εύρίσκετο μία πε
σμένη καί έπίσης καμμένη θερμάστρα καταλυτικής βενζίνης.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Δ Α Κ Τ Υ Λ Ο Σ Κ Ο Π Ι Α
-ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΙΣ ΔΑΚΤΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟΝ 

ΕΔ. ΧΟΥΒΕΡ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΑΣΤΥΝ. Β. ΑΜΕΡΙΚΗΣ —

------------------------------- ‘Υπό ’Αστυνόμου Β' κ. Δ . ΚΑΤΣΙΜ ΑΓΚΛΗ _____________________
------------------------------------------ -------------  (Σ υνέχεια  έχ  τοΟ προη

γουμένου χα ΐ τέλος)

t Το αποτύπωμα 144 παρατίθεται διά τούς αύτούς λόγους δι* ους χαί τδ προΎ)- 
γουμενον. Ά λλ ’ είς το άποτύπωμα αύτο ή προεχτεινομένη γραμμή δ έ ν τ ε ί ν ε ι  
π ρ ο ς  τ ά  ά ν ω .  "Οθεν ή προέχτασις αύτής συνεχίζεται μ έ χ ρ ι ς  δ τ ο υ  α ύ τ η  
φ θ α σ τ ]  π λ η σ ι ε σ τ α τ α  π ρ ο ς  τ ο  δ ε ξ ι ό ν  ή έ π 5 α ύ τ ο ΰ  τ ο ύ τ ο υ

L ·

Σχέδιον 143 Σχέδιον 144

τ ο υ  δ έ λ τ α .  Έ κ της μελέτης τής προεκτεινομένης γραμμής δείκνυται ότι τό έν 
λόγω άποτύπωμα είναι γόρς μί πνγκ.

Συχνάκις μικρός άριθμός τύπων δακτυλικών αποτυπωμάτων, ένώ έκ πρώτης 
δψεως δεν προκαλεΐ αμφιβολίας, έν τούτοις 6μως παρουσιάζει διαφόρους δυσκολίας 
ως προς τον χαρακτηρισμόν καί την ταξινόμησιν αύτών. Τά έν λόγω άποτυπώματα 
έμφανίζονται συνήθως ώς τύπος «γόρς διπλής κολπώσεως» ή «άξιτένταλ». ’Ενίοτε 
όμως καί ό τύπος των λούπς παρουσιάζει τοιαύτας δυσκολίας. Αί δυσκολίαι εις τον

Εις τό έμπρόσθιον άκρον του οπισθίου καθίσματος εύρίσκετο δρθιον ένα δεύ
τερον καμένο δοχεΐον (εις τό έξής θά σημειώνεται ώς δοχεΐον Β). 'Η λαβή καί τό 
βιδωτό κάλυμμα του δοχείου Β ήσαν λυωμένα, παρά τό δοχεΐον δέ τοϋτο καί τό άρι- 
στερόν παράθυρον τής άμάξης εύρίσκετο ένα κυνηγετικό μαχαίρι.

Έκ τής αυτοψίας τοϋ τόπου πέριξ τής άμάξης διεπιστώθησαν τά έξής : Είς 
τό μέσον τήςόδοϋ εις άπόστασιν περίπου 1,20 μ. άπότήν άριστεράν θύραν τής άμάξης 
εύρίσκετο τό δακτυλίδιον τής θανούσης Μ. καί πλησίον αύτοΰ ένα μονόγραμμα άπό 
τό καπέλλο τοΰ Μ. Είς άπόστασιν 4,20 μ. όπισθεν τής άμάξης καί έπί τής δεξιάς 
πλευράς τής όδοΰ εύρίσκετο τό έπανωφόριον τοΰ Μ. καί 9 μ. όπισθεν τής άμάξης 
καί 11 μ. άπό τό κράσπεδον τής όδοΰ έντος τοΰ δάσους εύρίσκετο ή καφέ φιάλη 
ή όποια περιεΐχεν ύπόλοιπον καταλυτικής βενζίνης. Τό ύάλινον πώμα τής φιάλης 
εύρέθη 3,5 μ. μακρύτερον ταύτης. Ό  δίσκος τοΰ άριστεροΰ οπισθίου τροχού εύρί
σκετο 24 μ. όπισθεν τής άμάξης καί 4 μ. άπό τό δεξιόν κράσπεδον.

( Συνεχίζεται)
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τύπον των λούπς άνακύπτουν εις άς περιπτώσεις αί κολπώσεις αυτών ειναι επιμηκεις 
ώστε ή καμπύλη—ό ώμος—αύτών νά μήν άναφαίνεται εΐμή μόνον εις τό άπώτατον 

ών πλευρών τού δακτυλικού άποτυπωματος και όταν η περιστροφική λ/]φις
ωσ 
άκρον

τού δακτυλικού άποτυπώματος είναι πλήρης ή κατεβλήθη ειδική προσπάθεια ώστε 
ή περιστροφική λήψις αυτού νά είναι άσυνήθως μεγάλη, ώς αυτή δείκνυται εις τα 
άποτυπώματα 146 έως 148.

Το σχέδιον τού άποτυπώματος 145 ταξινομούμενου, ώς παρουσιάζεται, δύ- 
ναται νά καταταχθή εις τον τύπον τού «άξιτένταλ γόρς». Τά σχέδια 146 καί 147 
δύνανται νά χαρακτηρισθουν ώς «γόρς διπλής κολπωσεως» και το αποτύπωμα 148

Σχέδισυ 147 Σχέδιον 148

ώς τύπος λούπ. 'Άπαντα τά σχέδια καί τά άποτυπώματα καταδεικνύουν ότι κατε
βλήθη προσπάθεια περιστροφής αύτών πέραν τής συνήθους.

"Αν όμως εις μίαν νεο^τέραν λήψιν ή περιστροφική άποτύπο^σις δεν είναι πέ
ραν τής συνήθους, θά δοθή διάφορος εντελώς τής πρώτης ταξινόμησις. Ά ν  δέ ό 
ταξινόμος δεν θεωρήση έπιβεβλημένην καί δευτερεύουσαν ταξινόμησιν τό λάθος, 
δηλαδή ή έσφαλμένη ταξινόμησις θά εχη άσφαλώς δυσάρεστα άποτελέσματα.

Δηλαδή άν τού αύτοΰ άτόμου εΐχον ληφθή καί κατά τό παρελθόν τά δακτυ- 
λικά άποτυπώματα άτινα καί εύρίσκοντο εις τό άρχεϊον, τό γεγονός τοΰτο^δέν θά 
διαπιστωθή λόγω τής δοθείσης λανθασμένης ταξινομήσεως τών διά δευτέραν-φοράν 
ληφθέντων δακτυλικών άποτυπωμάτων. Τό λυσιτελέστερον μέτρον προς άποφυγήν 

_ τοιούτου είδους λαθών είναι ότι ό τύπος τών έν λόγω δακτυλικών άποτυπωμάτων 
δέον νά ταξινομήται ώς θά ένεφανίζέτο άν δεν είχον δι’ υπερβολικής περιστροφής 
.τού. δακτύλου άποτυπωθή. Νά άναζητώνται δέ καί έπί τή βάσει τής δευτερευούσης 
ταξινομήσεως, ήτις δίδεται, εις ήν περίπτωσιν ή περιστροφική αύτών άποτύπωσις 
ήτο άσυνήθης.
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, Έφαρμόζοντες τάς Αναφερθείσας μεθόδους τό Αποτύπωμα 145 κατατάσσεται 
V 0V,£l? T°V J U7yov τ °ή τεντιτ—Αρς καί βάσει της δευτερευούσης ταξινομήσεως εις 
1 ~ "JT\0J ι0ή ι°Ρ?· αποτυπώματα 146 καί 147 κατατάσσονται εις τον τύπον 
των λουπς και βασει της δευτερευούσης ταξινομήσεως εις τον τύπον του γόρς. Τό 
αποτύπωμα 148 κατατάσσεται εις τόν τύπον τού άρς καί βάσει τής δευτερευούσης 
ταξινομήσεως εις τον τύπον τού λούπ. '

Δεν είναι δυνατόν νά δοθούν περισσότεραι όδηγίαι ούδέ νά δημιουργηθοΰν 
επτομερεστεροι κανόνες διά τούς δάκτυλο σκοπούς—-ταξινόμους—ώστε ' οσάκις 

ουτοι ευρισκονται προ δυσκολιών άναφυομένων λόγω τής πολυμορφίας τούν σχη- 
ματων των θηλοειδών γραμμών νά δίδουν έπακριβώς την πρέπουσαν κυρίαν ταξινό- 
μησιν. Δέον παντες οι δακτυλοσκόποι νά γνωρίζουν ότι ή άτομική πρωτοβουλία καί 
η πείρα εις^τας εν λογφ περιπτώσεις είναι ό μόνος καί ό ισχυρότερος κανών.

Αν °„τήπος τήΰ δακτυλικού άποτυπώματος κατά την γνώμην τού δακτυλο- 
σκοπου—ταξινομου—έχει κανονικώς περιστραφή κατά την άποτύπωσιν επί τού 
δακτυλοσκοπικου δελτίου νά χαρακτηρίζεται καί νά ταξινομήται ώς τούτο έμφα- 
νιζεται^επι του δακτυλοσκοπικου δελτίου. "Αν 6 ταξινόμος άντιληφθή ότι τό δακτυ- 
λικον αποτύπωμα έχει περιστραφή περισσότερον τού κανονικού, νά τό ταξινομή 
ως θα ενεφανιζετο αν τούτο είχεν ληφθή διά τής συνήθους περιστροφής. Ή  ηλικία, 
το βάρος, το μεγεθος τών δακτύλων (όπως ταΰτα παρουσιάζωνται κατά τήν κανο-

Σχέδιον 149 Σχέδιου 150
νίκην φυσιολογικήν λήψιν) τό πάχος τών θηλοειδών γραμμών καί ή πείρα τού λαμ- 
βανοντος τα δακτυλικά αποτυπώματα είναι παράγοντες οΐτινες συντελούν καί σπου- 
δαίως συμβάλλουν εις τό νά καταλήγη ό δακτυλοσκόπος—ταξινόμος— είς εν ορθόν 
συμπέρασμα. Το να̂  επιστησωμεν ιδαιτερως τήν προσοχήν τών δακτυλοσκόπων 
—-ταξινομων δια τους σπανιως παρουσιαζομενους καί εξαιρετικής μορφής αυτούς 
τύπους των δακτυλικών άποτυπωμάτων τό νομίζομεν περιττόν καί τελείως άσκο- 
πον. Τά Αποτυπώματα 149 καί 150 έχουν έπίσης ένα δεύτερον τύπον λούπ πλη- 
σιεστατα^ προς την δεξιάν πλευράν αυτών. Εις άμφότερα τά αποτυπώματα τό δεύ
τερον λουπ ευρισκεται πλησίον τού δέλτα καί συνεπώς άν κατά τήν λήψιν τού δα
κτυλικού αποτυπώματος η περιστροφή τού δακτύλου δεν είναι Ασυνήθης, δηλαδή 
πέραν τής κανονικής, η Απεικόνισις αυτού δέν θά μεταβληθή, δηλαδή αί κολπώσεις 
θα αποτυπωθουν. Διο ο αναφερθεις κανών δεν ισχύει διά τόν τύπον τών δακτυλικών 
άποτυπωμάτων 149 καί 150.

’Αμφότερα τά δακτυλικά Αποτυπώματα έχαρακτηρίσθησαν ώς τύπος γόρς 
και δια τής δευτερευουσης ταξινομήσεως ως τύπος λούπς, διά τήν σπάνιάν μέν άλλ’ 
ένδεχομένην περίπτωσιν νά ληφθοΰν κατά τρόπον ώστε νά μήν Απεικονίζονται τά 
δεύτερα σχήματα τών κολπώσεων.

Δ. ΚΑΤΣΙΜΑΓΚΛΗΣ



ΑΝΤΙΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΜΥΝΑ

ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΛΕΜΟΥ
Κατά μετάφρασιν έκ τοϋ άγγλικοϋ, ύπό _____ _______________ _
Ύπαστυνόμου Α' κ. X . ΠΑΤ2ΙΟΥΡΗ

"  (Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

Π Ε Ρ ΙΛ Η Ψ Ε ΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ . ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΕΚ ΤΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 
III. Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

a)  Κατάλοιπα ραδιενέργειας καί ραδιενέργεια έξ έπαγωγής. 
β) Φθορά ραδιενέργειας, 
γ ) Ραδιενεργός «δηλητηρίααις».
δ) Οι κίνδυνοι έκ τής παραμενονσης ραδιενέργειας τυπικής έκρήξεως. 
ε) ΟΙ κίνδυνοι έκ τής παραμενονσης ραδιενέργειας ΰδρογονικής βόμβας, 

στ) Μύλννσις εις τάς προβαλλομένας περιοχάς. 
ζ ) Μόλυνσις εις τάς μή προοβαλλομένας περιοχάς.

** *
α) Κ ατάλοιπα ραδιενεργ«ίας κα ί ραδιενέργεια έξ έπαγω γής.
Εις τάς προηγουμένας παραγράφους άνελύθη ό κίνδυνος τής άμεσου ακτι

νοβολίας έκ τής έκρήξεως. Ά λλ’ ο κίνδυνος εκ τής ραδιενέργειας δεν περιορίζεσαι 
εις αυτήν, ιδία έάν ή έκρηξις λάβη χωράν επι γ] πλησίον τοϋ εδάφους. Ωρισμενη 
ποσότης των προϊόντων τής εκρηξεως, τα οποία είναι επ αρκετόν χρονον ραδιε
νεργά, έπιπίπτει έπΐ τοϋ εδάφους πλησίον τοϋ έπικέντρου τής έκρήξεως ή πέριξ
αύτοΰ. (

Μέρος τούτων δυνατόν νά έπιπέση εις περιοχήν προς την κατευθυνσιν του 
άνέμου ή νά παρασυρθή εις τά άνώτατα στρώματα τής άτμοσφαίρας καί νά έπιπεση 
εις περιοχήν, ίσως κατα πολύ απομεμακρυσμενην εκ τού επίκεντρου της εκρηξεως, 
άναλόγως τοϋ έπικρατοΰντος άνέμου εις τά στρώματα αυτα.

Τά έπί τοϋ έδάφους πίπτοντα ή επιτιθέμενα τοιαΰτα ραδιενεργά προϊόντα 
τής έκρήξεως, άναμεμειγμένα μετά κόνεως ή κορνιοτοποιημένων έρειπίων, χώματος 
κλπ. καί άπορροφηθέντα κατά την άνοδον τής πύρινης σφαίρας καλούνται ραδιε
νεργά κατάλοιπα I1).

Έάν ή εκρηξις λάβη χώραν πλησίον τοϋ έδάφους, τότε δημιουργεΐται με
γάλη ποσότης πηγών ραδιενέργειας έξ έπαγωγής, συνέπεια των ούδετερονίων, λόγω 
τής μικράς άποστάσεως μεταξύ τοϋ σημείου έκπομπής των ούδετερονίων καί των 
υλικών τής έπιφανείας τοϋ έδάφους. Ή  ραδιενέργεια αυτή, ή οποία είναι τοπικώς 
περιωρισμένη εις τά «χείλη» τοϋ δημιουργουμένου κρατήρος, μειοΰται σχεδόν τα
χέως καί δέν έ'χει τόσην σημασίαν όσην ή ραδιενέργεια τών ραδιενεργών καταλοίπων.

Εις τό μεγαλύτερον μέρος τής προσβληθείσης έκ τών ραδιενεργών καταλοί
πων περιοχής, ή εντασις θά είναι μικρά έν συγκρίσει μέ την δόσιν τής αρχικής άκτι- 
νοβολίας γάμμα εις την περιοχήν τών άμεσων καταστροφών.

'Οπωσδήποτε όμως, λόγω τής ύπάρξεως ραδιενεργών υλικών έπί τοϋ έδάφους, 
ό κίνδυνος τής άκτινοβολίας τής περιοχής είναι συνεχής καί—έπ’ άρκετόν χρονικόν

1. Έπροτιμήσαμεν τον όρον «ραδιενεργά κατάλοιπα» άντί τοϋ όρου «ραδιενεργός διασπορά», 
διότι ή λέξις «κατάλοιπα» ώς ούσιαστικόν σημαίνει παν cm ύπο?οίπεται καί άπομένει, ένω δια- 
σπορά σημαίνει ένέργειαν καί τό άποτέλεσμα τοϋ διασπείρειν, ή τόν διασκορπισμόν (σκόρπισμα) 
συνεπεία άνέμου, ΰδατος (θαλασσίων ρευμάτων) καί πολλών άλλων κοινωνικών ή φυσικών αίτιων, 
π.χ. διασπορά σωμάτων, υδροβίων ζφων, διασπορά άνθρώπων, όπτικών άξόνων καί βλημάτων. 
(’Αγγλιστί fallout, Γαλλιστί retomb6es radioactives).
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διάστημά σοβαρος και επικίνδυνος διά τούς παραμένοντας εις αύτήν ή τούς διερ- 
χομένους δι’ αυτής.

Αι ακτίνες βήτα δεν είναι δυνατόν νά θεωρηθούν άμελητέαι παρ’ ότι τ ’ άπο- 
τελεσματα αύτών είναι περιορισμένα έν συγκρίσει μέ τά τοιαΰτα των άκτίνων 
γάμμα, λόγω τής μικράς άκτϊνος δράσεως αύτών εις τον αέρα. Ή  άκτινοβολία βήτα 
αποτελεί κίνδυνον διά τον άνθρωπον, δταν ή πηγή έκπομπής αύτής εύρίσκεται 
πλησίον, δηλαδή εις άπόστασιν ολίγων μέτρων άπ’ αύτόν.

Βαρύς ιματισμός, υψηλά υποδήματα καί περιπόδια (κάλτσες) έξασφαλίζουν 
σχεδόν πλήρη προστασίαν έν τής άκτινοβολίας βήτα. Τό δέρμα, αύτό καθ’ εαυτό, 
ενεργεί ώς κάλυμμα διά τύ μεγαλύτερου μέρος τής άκτινοβολίας βήτα, δύναται 
όμως αΰτη νά προκαλέση έπί τού δέρματος—εις έξαιρετικάς περιπτώσεις—έγκαύ- 
ματα παρόμοια μέ τά εγκαύματα των ήλιακών άκτίνων.

Γενικώς δύναται νά λεχθή, ότι, έάν ή έκθεσις άνθρώπων εις άκτινοβολίαν 
γάμμα ελέγχεται καί ή άπορροφουμένη δόσις δεν ύπερβή τά επιτρεπόμενα όρια, ό 
κίνδυνος έκ τής άκτινοβολίας βήτα δεν είναι σοβαρός. 'Οπωσδήποτε, όμους, θεω
ρείται επιβεβλημένου όπως, τό προσωπικόν, τό όποιον έ'ρχεται είς επαφήν μέ έρεί- 
πια—τά όποια ένδεχομένως νά έχουν μολυνθή—φέρη χειρόκτια (γάντια), ώστε 
νά έμποδίζωνται τά σωματίδια βήτα νά έλθουν εις επαφήν μετά τού δέρματος τών 
χειρών. Έ πί πλέον θεωρείται άπαραίτητον όπως τούτο ύποβληθή εις έμπεριστα- 
τωμένην κάθαρσιν (λουτρόν) εύθύς ώς εγκατάλειψη τήν μολυνθεΐσαν περιοχήν.

Λόγου τού ότι ή άκτινοβολία γάμμα έχει κατά πολύ μεγαλύτερου «βεληνεκές» 
άπ’ 0,τι ή άκτινοβολία βήτα, συνάγεται ότι τό μεγαλύτερου μέρος τής άπορροφου- 
μένης δόσεως είς δεδομένου σημείου συνίσταται έξ άκτίνων γάμμα, έκπεμπο μενών 
έκ διαφόρων άποστάσεων έξ αύτοΰ. Πράγματι τό ήμισυ τής δόσεως ταύτης έκπέμ- 
πεται έκ πηγών κειμένων έντός άποστάσεως 7,5 μετ. (25 ποδ.), τό έτερον δέ ήμισυ 
έκ πηγών κειμένων πέραν τής άποστάσεως αύτής (ΐδέ σχήμα 1). Ή  ύπό τών κτι
ρίων καί άλλων μέσων κάλυψις συντείνει είς τήν μείωσιν τής έντάσεως αύτής, περιο- 
ρίζουσα τήν «σύμπραξιν» τών όπισθεν αύτών πηγών είς τήν προσβολήν διά τής άκτι- 
νοβολίας των τού δεδομένου σημείου. Διά τούτο ή έκκαθάρισις (άπολύμανσις) περιω- 
ρισμένης περιοχής, είς ήν πρόκειται νά διεξαχθοΰν έπιχειρήσεις, μειώνει τήν έντα- 
σιν τής άκτινοβολίας, πλήν όμως, δέν μειοόνει ταύτην έπαρκώς, λόγω τής συνεχούς 
έκπομπής τοιαύτης έκ τών πέριξ αύτής πηγών.

Τό υπόλοιπον τής δόσεως προέρχεται έξ άποστάσεως πέραν τών 33 μέτρ. 
(100 ποδ.).

'Ο μοιόμορφος μ ό λ υνσ ις  το ϋ  έδά φο υς

(/cetû S
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Σχήμα 1.

Συνολική δόσις άκτινοβολίας τών καταλοίπων ραδιενέργειας. Έκπεμπομένη 
ποσότης έκ πηγών είς διαφόρους άποστάσεις.
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β) Φθορά ραδ ιενέργειας.
'Η ραδιενέργεια δεν δύναται να καταστραφή ή ν’ άλλοιωθή διά χημικών μέ

σων, ή δέ φθορά αύτής είναι άδύνατον νά έπιταχυνθή ή νά έπιβραδυνθή. Τό μέσον 
δριον της φθοράς τής ραδιενέργειας των προϊόντων τής πυρηνικής έκκρήξεως γε
νικώς είναι τοιοΰτον, ώστε διπλασιαζομένου του χρόνου, ή έντασις τής έξ αυτών 
ραδιενέργειας νά μειοΰται περίπου εις τό ήμισυ. ’Ή  κατά κυριολεξίαν, ή ραδιενέρ
γεια έλαττοΰται διά συντελεστοΰ 10, ένώ ό χρόνος πολλαπλασιάζεται έπί 7. Έάν 
π.χ. ή έντασις εις έν σημεΐον, μίαν ώραν μετά την έκρηξιν είναι 100 ραΐντγκεν ώρι- 
αίως, τότε ή έντασις αύτής εις διάφορα χρονικά διαστήματα θά είναι ώς κάτωθι :

Χρόνος μετά τήν έκρηξιν ‘Ω ριαία έντασις
1 ώρα......................................................................  100 ραΐντγκεν
7 ώ ρα ι....................................................................  10 »

49 ώραι (περίπου 2 ήμέραι)..............................  1 »
2 έβδομάδες............................................................ 0,1 »

14 έβδομάδες (τρεις μήνες περ ίπου).............. 0,01 »
Τοϋτο θά συμβή, άν τά ραδιενεργά υλικά παραμείνουν εκεί όπου έναπετέ- 

θησαν. Έάν ώρισμένα έξ αυτών καλυφθούν (ταφούν) συνεπεία μετακινήσεως (γυ
ρίσματος) τών ερειπίων ή φυσικώς μετακινηθούν υπό βροχής ή ανέμου ή συνεπεία 
«άπολυμαντικών» μέτρων (ώς π.χ. διά χρήσεως έκτοξευομένου δι’ αύτών υδατος 
έπί έστρωμένεον περιοχών) τότε ή έντασις τής ραδιενέργειας θά είναι μικροτέρα τής 
προαναφερθείσης.

γ ) Ραδιενεργός « δ η λ η τη ρ ία σ ις» .
'Ο ορος οΰτος περιλαμβάνει τά προκαλούμενα αποτελέσματα, συνεπεία τής 

εισόδου ραδιενεργών υλικών έντός τού άνθρωπίνου σώματος, Τοιαΰτα υλικά δύ- 
νανται νά εΐσέλθουν εις τον οργανισμόν τού άνθρώπου κατά διαφόρους τρόπους π.χ.

ι) Δι’ άναπνοής μολυνθείσης κόνεως.
ιι) Διά λήψεως μολυνθέντων τροφίμων ή πόσεως μολυνθέντος υδατος. 

ιιι) Διά τραυμάτων ή άλλης λύσεως τής συνεχείας τού δέρματος.
Τό εργαζόμενον εις μολυνθείσας περιοχάς προσωπικόν Πολιτικής Άμύνης 

δύναται κατά μεγάλην πιθανότητα νά ύποστη τοιαύτην «δηλητηρίασιν». Εις τήν 
περίπτωσιν αύτήν έφαρμόζονται τά αύτά όρια τών δόσεων ώς καί εις τήν περίπτω- 
σιν τής έξωτερικής ακτινοβολίας γάμμα.

’Έχει διαπιστωθή ότι ό έσωτερικός αύτός κίνδυνος είναι μικρός έν συγκρίσει 
μέ τον «έξωτερικόν» κίνδυνον, τον προκαλούμενον έκ τής έκπεμπομένης έκ τών 
πέριξ μολυνθεισών περιοχών ακτινοβολίας γάμμα. Έάν δέ ή έκθεσις εις τήν ακτι
νοβολίαν γάμμα παρακολουθεΐται καί δέν υπερβαίνει τά έπιτρεπτά όρια, ό κίνδυνος 
τής ραδιενεργού «δηλητηριάσεως» καί μόνον είναι, έν συγκρίσει προς τον πρώτον, 
μικρός. 'Οπωσδήποτε όμως, έχει βασικήν σημασίαν ή λήψις προστατευτικών μέτρων 
προς παρεμπόδισιν τής εισόδου ραδιενεργών ύλικών έντός τού σώματος, αί δέ διά
φοροι μέθοδοι προστασίας έκ τού κινδύνου αύτοΰ άναλύονται κατωτέρω.

'Ο κίνδυνος είναι κατά, πολύ σοβαρώτερος εις τήν περίπτωσιν μολύνσεως έκ 
ραδιενεργών καταλοίπων έκρήξεως ύδρογονικής βόμβας έπί τού έδάφους.

Τά έξ αύτής ραδιενεργά κατάλοιπα προσβάλλουν έκτεταμένην περιοχήν κδιτά 
πολύ μεγαλυτέρας έκτάσεως άπό τήν προσβαλλομένην ύπό τού ωστικού κύματος. 
Κατά τήν τοιαύτην προσβολήν τά. ραδιενεργά κατάλοιπα έναποτίθενται έπί τών 
δημητριακών καρπών, έπί τών βοσκοτόπων, πίπτουν εις ανοικτάς δεξαμενάς καί 
δύνανται κατά συνέπειαν νά εΐσέλθουν ουτω εις τον άνθρώπινον οργανισμόν. Αί 
μέθοδοι άντιμετωπίσεως τού προβλήματος τούτου μελετώνται.
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δ) Οί κ ίν δ υ νο ι έχ τη ς  π αραμενούσης ραδιενέργειας τυπ ικ ή ς  έκρήξεω ς .
Η τυπική βόμβα προκαλεΐ μεγαλυτέρας έκτάσεως καταστροφάς διά του 

ωστικού κύματος αυτής, όταν έκραγή εις τον άέρα. Τό πλέον «πρόσφορον» ύψος 
δια την έπίτευξιν τής μεγίστης έκτάσεως καταστροφών έξαρταται έκ διαφόρων 
παραγόντων, όπως ή φύσις του στόχου, ό τύπος των κτιρίων κλπ. Διά τάς περισ- 
σοτερας Εύρωπαϊκάς πόλεις το ύψος των 330 μέτρων (1.000 ποδών) θεωρείται τό 
πλέον πρόσφορον καί συνεπώς τό πλέον πιθανόν διά τον σκοπόν αύτόν. Έ κ του ύψους 
αυτού καί άνω ή ραδιενεργός μόλυνσις του εδάφους είναι σοβαρά μόνον εις την 
περιοχήν πέριξ τού επικέντρου τής έκρήξεως,'ή οποία όμως, είναι σχετικώς μικράς 
εκτασεως και καλύπτεται υπό των πλήριυν καταστροφών τού ωστικού κύματος 
(ζώνης Α). Τό μεγαλύτερον μέρος των επιχειρήσεων πολιτικής άμύσης θά διεξα- 
χθή εις τάς έξωτερικάς περιοχάς (ζώνας) κατ’ αρχήν. Βαθμηδόν υέ θά έπεκτεί- 
νωνται εκ τής περιφερείας προς τό κέντρον. Κατά την διάρκειαν τών επιχειρήσεων 
τής πρώτης αύτής φάσεως εις τάς έξωτερικάς περιοχάς—ζώνη (Β) καί (Γ )—ή 
ραδιενέργεια «φθίνει» εις τοιοΰτον βαθμόν, ώστε δταν καταστή δυνατή ή «διείσδυ- 
σις» εις τήν κεντρικήν περιοχήν (ζώνην «Α ») τών καταστροφών, ό έξ αύτής κίν
δυνος δεν θά είναι υπολογίσιμος.

ε) Οί κ ίνδ υνο ι εκ τή ς παραμενούσης ραδιενέργειας ύδρογονικής 
βό μ βας.

Μία ύδρογονική βόμβα, 500πλασίο:>ς έντονωτέρα τής τυπικής, δημιουργεί 
δΟΟπλασίαν περίπου παραμένουσαν ραδιενέργειαν. 'Οπουδήποτε, τό γεγονός δτι 
ή μόλυνσις ώρισμένης περιοχής έξαρταται κατά κύριον λόγον έκ τού ύψους τής 
έκρήξεως παρά έκ τής έντάσεως τής βόμβας, έπιβάλλει τήν μελέτην τού πιθανού 
ύψους εις τό όποιον μία βόμβα τών 10 μεγατόννων ενδέχεται νά έκραγή. Ή  μεγίστη 
περιοχή τών προκαλουμένων καταστροφών έκ τού ωστικού κύματος έπιτυγχάνεται, 
όταν τό ύψος τής έκρήξεως είναι περίπου 2,4 χλμ. (8.000 ποδ. ή 1,5 μ ιλ.). Εις τήν 
περίπτωσιν αύτήν ή άκτίς τών ζημιών πολλαπλασιάζεται έπί τον συντελεστήν 8. 
Τούτο σημαίνει δτι ή άκτίς τών έλαφροτέρων ζημιών θά είναι περίπου 25,6 χλμ. 
(16 μιλ.). ’Αλλά εις τήν πραγματικότητα έλάχιστοι στόχοι έχουν τοιαύτην κατω- 
κημένην έκτασιν. Εις τήν περίπτωσιν έκρήξεως έπί τού έδάφους ή πλησίον αύτοΰ, 
ή άκτίς τών ζημιών θά μειωθή περίπου κατά20°/ο. Ή  τοιαύτη όμως, μείιυσις 
δέν ένδιαφέρει, διότι, ένεκα τού προαναφερθέντος λόγου καί παρά τήν μείωσιν αυ
τής, ή περιοχή τών σοβαρυοτέρων ζημιών θά είναι μεγαλυτέρα τής έκτάσεως τών 
περισσοτέρων στόχων (πόλεων). Τούτου ένεκα, δέον δπως παραδεχθώμεν τήν έπί 
τής έπιφανείας τού έδάφους έκρηξιν ώς τήν πλέον πιθανήν «μέθοδον» χρησιμοποιή- 
σεως ύδρογονικών βομβών. Εις έπί πλέον λόγος τής τοιαύτης χρησιμοποιήσεως είναι 
ό κίνδυνος τών ραδιενεργών καταλοίπων, ό όποιος έπαυξάνει τήν άποτελεσματικό- 
τητα τής βόμβας άνευ μειώσεως τών πραγματικών άποτελεσμάτων τού ωστικού 
κύματος αύτής.

στ) Μ όλυνσις ε ίς  τάς προσβαλλομένας περιοχάς.
Εις τήν περίπτωσιν έκρήξεως βόμβας 10 μεγατόννων έπί τού έδάφους, ό δη- 

μιουργούμενος κρατήρ, αυτός καθ’ εαυτός, δύναται νά έχη διάμετρον 1,6 χλμ. (1 
μιλ.). Ό κρατήρ καί τά πέριξ αύτοΰ «έρείπια» καθίστανται έντόνως ραδιενεργά 
συνεπεία τού «βομβαρδισμού» τιυν ύπό ούδετερονίων καί λόγω τών πιπτόντων έκεΐ 
προϊόντων τής έκρήξεως έκ τής πύρινης σφαίρας. Πάσα εργασία είς τό κέντρον τών 
καταστροφών, καθώς επίσης καί είς ώρισμένην περιοχήν προς τήν κατεύθυνσιν τού· 
άνέμου, θά είναι έντελώς άδύνατος έπί τινας ημέρας. Συνεπεία τούτου, είς τήν πε
ριοχήν αύτήν ή διάσωσις καί ή πυρόσβεσις θά πρέπη νάέγκαταλε.ιφθοΰν.η νάπεριο- 
ρισθοΰν σοβαρώς· 'Η είσοδος προσωπικού είς τήν περιοχήν καταστροφών, έκ κατευ-
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θύνσεως προς ήν πνέει ό άνεμος, θά πρέπη νά γίνη ύπό̂  αυστηρόν ραδιολογιών ε- 
λεγχον. Κρίνεται σκόπιμον νά καθορισθουν δυο ζωναι επιχειρήσεων (εργασιών) . 
μία εξωτερική, ένθα ή ραδιενέργεια θά έχη χαμηλήν έντασιν καί τό προσωπικόν θά 
δύναται νά έργασθή κατί άλλαγας (φύλακας) δι ωρισμενας ημέρας και ετερα εσω-

Τί> σύνηθες σχήμα τής μολυνομένης έκ των καταλοίπων ραδιενέργειας περιοχής, έπί τή βάσει 
τής άνακοινώσεως τής έπιτροπής άτομικής ένεργείας των 'Ηνωμένων Πολιτειών (έκρηξις 1ης 
Μαρτίου 1954). Οί αριθμοί εις τούς κύκλους δεικνύουν κατά προσέγγισιν τήν έντασιν τής ραδιε- 
νεργείας, ή όποία έκπέμπεται (είς άνοικτύν χώρον) κατά τήν διάρκειαν τών πρώτων 36 ωρών με

τά τήν πτώσιν τών ραδιενεργών καταλοίπων είς τάς ένδεικνυομένας περιοχάς.
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τερικη, ένθα ενδεχομένως νά καταστή αναγκαία ή είσοδος των Υπηρεσιών Πολι
τικής Α,μυνης δι εκτελεσιν επειγουσών αποστολών (π.χ. άπελευθέρωσις παγιδευ- 
θεντων εντός δημοσίου καταφυγίου), διά τάς όποιας έπιβάλλεται ή διακινδύνευσις 
προσωπικού μεχρις ενοε λογικού—άναλόγως τής άποστολής—ορίου. Άμφότεραι αί 
ζώναι θε επεκτεινονται προς το έπίκεντρον τής έκρήξεως βαθμηδόν καί σύν τή πα- 
ροδω του χρονου, λογω τής «φθοράς» τής ραδιενέργειας, συνεπεία τής όποιας «άνοί- 
γονται» νέαι έπιχειρησιακαί περιοχαί συνεχώς.

ζ) Μ ολυνσις £ίς τάς μή προσβαλλομένας περιοχάς.
Τα αμερικάνικα πειραματα κατέδειξαν ότι τα κατάλοιπα ραδιενέργειας έξ 

υδρογονικής εκρηξεως επι του εδάφους δύνανται νά μολύνουν λίαν έκτεταμένην πε- 
ριοχην. Τα πλέον βαρύτερα σωματίδια τών διαφόρων υλικών, τά όποια παρασύ- 
ρονται υπο τής πύρινης σφαίρας, «συσσωρεύονται» πλησίον τοϋ κρατήρος. Τά έλα- 
φρωτερα εξ αυτών ανυψοΰνται εις μεγαλύτερα υψη καί έκεΐθεν, παρασυρόμενα ύπό 
τοϋ άνέμου, καταπίπτουν έπί περιοχών, έκτος τών ζωνών A, Β, Γ καί Δ, ήτοι τής 
περιοχής τών άμεσων αποτελεσμάτων τής έκρήξεως, προς την κατεύθυνσιν τοϋ 
ανέμου. Μικρότερα ακόμη σωιματίδια, τά όποια παρασύρονται εις τά ανώτατα 
στρώματα τής στρατόσφαιρας καί μεταφέρονται ύπό τών έπικρατούντων έκεϊ ανέ
μων εις μεγαλας αποστάσεις, έπιπίπτουν έπί περιοχών κατά πολύ άπεχουσών έκ 
τοϋ επίκεντρου τής έκρήξεως. Τά μικρότατα αυτά σωματίδια παρεσύρονται ύπό τής 
πύρινης σφαίρας εκ τοϋ έδάφους ή έκ τής άτμοσφαίρας, είτε ένδεχομένως σχημα
τίζονται διά «συμπυκνώσεως» τών ύλικών, τά όποια, «έξαερώθησαν» εντός τής 
πύρινης σφαίρας. Καθώς τό ραδιενεργόν νέφος κινείται προς την κατεύθυνσιν τοϋ 
άνέμου, ή ραδιενέργεια αύτοϋ φθίνει καί έν τώ μεταξύ τά μικρότερα σωματίδια έπι- 
πιπτουν επί τοϋ έδάφους, άφοΰ προηγουμένως διασπαροΰν ευρέως, μή παρουσιά- 
ζοντα οΰτω ύπολογίσιμον κίνδυνον.

Ή  έπιτροπή άτομικής ένεργείας τών 'Ηνωμένων πολιτειών, εις την 
έκδοθεΐσαν τήν 15ην Φεβρουάριου 1955 έκθεσίν της, δηλοΐ ότι ή θερμοπυρηνική 
«συσκευή» (ύποκατάστατον βόμβας) ύπολογισθεΐσα ώς έχουσα εντασιν 14 μεγα- 
τοννων Τ.Ν.Τ., ή οποία έξεράγει έπί τής επιφάνειας τοϋ έδάφους εις τάς νήσους 
τοϋ Ειρηνικού τήν Ιην Μαρτίου 1954, έμόλυνε περιοχήν σχήματος «πούρου», έκτει- 
νομένην εις μήκος περίπου 352 χλμ. (220 μιλ.) προς τήν κατεύθυνσιν τοϋ άνέμου 
καί έχουσα μέσον πλάτος περίπου 64 χλμ. (40 μιλ.). Έ πί πλέον παρετηρήθη καί 
έπέκτασις τής μολύνσεούς προς τήν αντίθετον κατεύθυνσιν τοϋ άνέμου εις άπόστα- 
σιν 32 χλμ. (20 μ ιλ .) άπό τοϋ σημείου τής έκρήξεως. Εις άπόστασιν 304 χλμ. 
(190 μιλ.) ύπολογίσθη ότι ή έντασις μετά 36 ώρας εις άνοικτόν χώρον ήτο περίπου 
300 ραΐντγκεν (5 έ'ως 10 τοϊς εκατόν έπικίνδυνος δόσις) καί εις τά 224 χλμ. (140 
μιλ.) εΐχεν εντασιν τοιαύτην, ώστε άπετέλει σοβαρόν κίνδυνον (ΐδέ σχήμα 2). ’Αλλά 
ένταΰθα πρέπει νά λεχθή ότι ό π?α)θυσμός δεν παραμένει 36 ώρας συνεχώς εις τό 
ύπαιθρον. Επομένως δέον νά μελετηθή μέχρι ποιου βαθμοΰ ή άνθρώπινη ζωή καί 
ύγεία δύναται νά προφυλαχθή διά τής λήψεως τών καταλλήλων προστατευτικών μέ
τρων έντός μολυσμένης περιοχής.

(Συνεχίζεται)
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...Δειλινό...
Οί φωτεινές πύλες τής μέρας κλείνουν άργά-άργά, ένω από μακρυά προβέλνει 

σέ πολεμική παράταξη τής νύχτας τό χλωμό στράτευμά...
Τήν ιδία ούρα ανάβουν τά φώτα τού ουρανου... Και γίνεται φαντασμαγορικό 

τό θέαμα μέ τις χιλιάδες τ ’ άστέρια, πού τρεμοσβήνουν λάμποντας στο Στερέωμα 
σαν φλόγες άπό άναρίθμητα χεράκια...

Τά πουλιά, σκαρφαλωμένα επάνω στά κλαριά των δένδρων συνεχίζουν αδιά
φορα τή μελωδική συναυλία τους, ένω τά φύλλα κινούνται μ’ ένθουσιασμό γιά νά τά 
χειροκροτήσουν... Χαρούμενος κ ι’ ό βάτραχος πιο ’κεϊ άκκομπανιάρει τή συμφωνία 
των πουλιών...

Πάνω στήν ώρα προστίθεται καί ή φλογέρα τού βοσκού, καθώς ό ήλιος μαγε
μένος άπ' τή μουσική πανδαισία τής φύσεως, δέν βιάζεται να δύση... Γλυστρα 
άργά-άργά πίσω άπ τό ψηλό βουνό, πού φλέγεται, καπνίζει και σιωπά...

"Ενα αεράκι βγαίνει νά σεργιανίση πάνω στή γή, καί, χοροπηδώντας άφρόν- 
τιστα τοιγύρω, ρίχνει κάτω τά φύλλα τών δένδρων, στρώνοντας έτσι ενα απέραντο 
γκρίζο χαλί πάνω στο χώμα...

...Δειλινό...
'Ένα γλυκόλαλο τραγούδι άντηχεΐ ολόγυρα... Άπό τον αστροκεντητο ουρανο, 

άπό τον άπέραντο κάμπο, άπό τή θάλασσα «τή μεγάλη καί ευρύχωρη», πού τήν 
αύλακώνουν τούτη τήν ώρα λογιων-λογιων καλοτάξιδα πλεούμενα...

Δειλινό...
Μά, ξαφνικά σκοτεινιάζει ό ουρανός... Γίνεται μολυβένιος... Λάμψεις παρά

ξενες τον διασχίζουν... Βροντά κι’ άστράφτει,.. ώσπου ξεσπα μια άγρια μπόρα, 
άλλάζοντας τά σκηνικά τής φύσης...

' Η υπαίθρια συναυλία τών πουλιών σταματά άπότομα, και οι μικροί εκτε
λεστές της διαλύονται εδώ κι’ εκεί..·. Σβήνουν τά φώτα τ ’ ουρανού, κ ι’ ό βάτραχος 
βουβαίνεται... Καί ή φλογέρα τού βοσκού σωπαίνει... Ναί! 'Όλα σωπαίνουν γύρω, 
γιά ν’ άκουστή μονάχα τής βροχής ό χορός... Βρέχει... Βρέχει...

Άπό ψηλά πέφτουν άδιάκοπα οί υδάτινοι άλεξιπτωτιστές μέ πολεμική μα
νία... συνπλέκουνται στο πέσιμό τους... ένώνονται... πυκνώνουν... γίνουνται μιά 
κατάμαυρη αύλαία πού κλείνει μέ θόρυβο τή σκηνή τού Σύμπαντος... Ποτάμια ορμη
τικά σχηματίζουνται πάνω στο χώμα, πού παρασέρνουν στο πέρασμά τους ό,τι βροΰν... 
Ακόμα καί τά χαλίκια καί τά πεσμένα κλαριά τών δένδρων...

Βρέχει...
Κι’ ή μυρουδιά τής υγρής γής άνακατεύεται μέ τήν ευωδιά τού πεύκου, καί φέρ

νουν μιά μυρωμένη φθινοπωριάτικη πνοή στις πρώτες ζεστές μέρες τού Σεπτεμβρίου...
Καί μέσα στήν καταχνιά τής φύσης, μέσα στήν νεροποντή καί τήν καταιγίδα, 

τρεμοσβήνει δειλά ενα άκατανόητο μεγαλείο. ..Τό μεγαλείο τής "Απειρης θεότητος, 
πού βροντερά διαλαλεΐ τή μεγαλόπρεπη ύπαρξή της... Ναί! Μέσα σ’ ετούτο τό μεγα
λείο λαμπροφεγγίζει εύλαβικά ή άδολη πίστη στο Δημιουργό τής πλάσης...

Βρέχει... άστράφτει... βροντά...
Κι’ ή γή ρουφά, άπληστα τις εύλογημένες σταγόνες τής βροχής... γιά νά θρέψη
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αυτές το θείο σπόρο ποΰχει κρυμμένο στά σπλάγχνα της καί νά φέρη την βλά- 
τηση, σαν ούράνιο δώρο στον μόχθο του ζευγά...
ν , Ετσι η ώρα της βροχής γίνεται μια φάση άπ’ τό σοφό έργο του Δημιουργού 

για να επαναλαβη με κατάνυξη του ψαλμωδοΰ τά, γεμάτα θαυμασμό, λόγια :
, <( ^  εμ£γ*λυνθη τα έργα Σου, Κύριε. Πάντα έν σοφία έποίησας...». Καί ή 

βροχή συνεχίζεται...
, Στέκω μονάχος, πίσω απ’ το κλειστό παράθυρο τής κάμαράς μου, ενώ κάθε 

τοσο και λαγάκι  ̂ οί στάλες τής βροχής κτυποΰν ρυθμικά τό τζάμι...
, Ε.οϋ.ος ο ρυθμικός θόρυβός με νανουρίζει... "Αθελα μου κλείνω τά μάτια... 

Και μέσα, στα σκοτάδια έρχεται η σκέψη μου νά άναστήση μιά-μιά τήν κάθε στιγμή 
που έζησα σε μια ακρογιάλια Ελληνική... Τότες μέ κυριεύει συγκίνηση, μέ κυκλώνει 
νοσταλγία και ανοίγω το φτωχικό μου ήμερολόγιο, γιά νά προσθέσω μιά άκόμα 
σελίδα, άπ’ τά γεγονότα τής καθημερινής ζωής...

Θυμάμαι...
, , μουσική υπόκρουση τής βροχής τις στάλες ξαναβλέπω, άκούω, καμαρώνω
εκείνη τήν ευτυχισμένη συντροφιά τών παιδιών, κάπου στον "Αγιο Άνδρέα...

Εκεί... κάτω άπό τά πεύκα ενός δάσους, μέσα στη μυρωμένη σιγαλιά τής 
Άοχης, δίπλα στη γαληνεμένη θαλασσα, εΤναι κτισμένο ένα αφρόντιστο παιδικό βα
σίλειο, πού κάθε καλοκαίρι αναστατώνεται άπό φωνές, άπό προσευχές, άπό τρα
γούδια, άπό παιχνίδια...

Είναι οί «παιδικές κατασκηνώσεις τής ’Αστυνομίας Πόλεων»...δημιούργημα 
·ου Αρχηγού του Αστυνομικού Σώματος κ. Νικολάου Κόκκινου... Κι’ είναι μιά 
ολόκληρη ιστορία επιμονής, υπομονής καί αγάπης ετούτες οί γραφικές άστυνομικές 
κατασκηνώσεις στον "Αγιο Άνδρέα... Γιατί ό κ. ’Αρχηγός συνέδεσε τό όνομά του 
με το ομορφο ετούτο έργο, που θα το ζοΰν και θά τό χαίρουνται τά παιδιά μας στό 
μέλλον ευτυχισμένα...

'Η σκέψη τής δημιουργίας αύτής τής κατασκηνώσεως άνήκει άποκλειστικά 
στον κ. Κόκκινο. Καί προς τήν κατεύθυνση αυτή εργάστηκε μέ άκαμπτη διάθεση, 
αντιμετωπίζοντας ενα σωρό δυσκολίες και εμπόδια... Μέ πίστη έκαμε τό καθήκον 
του και καταφερε να πραγματοποιήση ένα όνειρο, τού έδωσε σάρκα καί οστά καί πα
ρέδωσε στον άστυνομικό κόσμο αύτή τήν πανέμορφη όαση μέσα στήν όποιαν τά παι
διά τών φρουρών τού νόμου καί τής τάξεως βρίσκουν τή χαρά, τό γέλιο, τήν υγεία, 
τό παιχνίδι, άλλά καί τή μάθηση.

'Η κατασκήνοοση άρχισε νά λειτουργή τον περσινό ’Ιούλιο, μέ άριστα άπο- 
τελέσματα.

Κι’ άπό τότε ίσαμε σήμερα έγιναν πολλοί πρόοδοι. Ασφαλώς ό ευγενικός μας 
Αρχηγός, ο κ. Ν. Κόκκινος, θά νοιώθη πολλή συγκίνηση άντικρύζοντας τά έργα τών 
χειρών του, σε τόση ζηλευτή άπόδοση. Γι’ αύτό, μέ τήν ευκαιρία αύτή, έχουμε χρέος 
νά στείλουμε μ’ ευγνωμοσύνη τή σκέψη καί τήν άγάπη μας στον κ. Αρχηγό μας, 
γιά νά τον διαβεβαιώσουμε ότι δεν θά ξεχάσουμε ποτέ τήν προσφορά του.

Ναί. Μέσα σ’ ετούτο το υγιεινό, τό πευκόφυτο, τό παραδεισένιο περιβάλλον, 
μακρυά άπό τό θόρυβο καί τήν άντάρα τής βιοπάλης, τά παιδιά τών άστυνομικών 
ύπαλλήλων μαθαίνουν ν’ άγαποΰν τή φυσική ζωή, διδάσκονται, τονώνουν τήν ύγεία 
τους, ξεκουράζουνται, δημιουργούν καινούργιες φιλίες, συνεργάζονται μεταξύ τους, 
μαθαίνουν στήν τάξη, υπηρετούν τον άνθριοπισμό καί τήν αλληλεγγύη, συνηθίζουν 
στήν πειθαρχία καί κυριαρχούνται άπό ένα αίσθημα εύθύνης πού είναι ό καλύτερος 
παιδαγωγός γιά τον. παιδικό χαρακτήρα. Αύτοί είναι μέ δυο άπλά λόγια οί σκοποί 
τής κατασκηνώσεως, πού ή περιοχή της είναι οχι μονάχα ειδυλλιακή, άλλά καί κα
ταλληλότατη γιά νά ζήσουν τά παιδιά σέ μιά άτμόσφαιρα ξηρά καί γλυκειά, γαλά
ζια καί πεντακάθαρη.
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Μια προσκοπική, δηλαδή γωνιά, είναι περίπου η κατασκήνωσή τοϋ Αγιι 
Άνδρέα. Κι’ είναι γνωστό πόσο πανίσχυρος συντελεστής^ προοδου και πολιτισμι 
είναι ό προσκοπισμός σ’ ολόκληρο τον κόσμο και ποσο πλούσια είναι τα πεπραγμεν

κήνο^ση τοϋ 'Αγίου 
,ιτισμοΰ

προσκοπισμός σ' οΛοκληρο τον κοσμο και πυυυ /ιαι™ »  ^  ψαγμένα
καί οί προσφορές του στην ’Ελεύθερη ’ Ανθρωπότητα. t ( ,

Προσκοπάκια, λοιπόν, είναι τά παιδιά των αστυνομικών υπάλληλων στην 
κατασκήνωσή τους αύτή. Καί όλα τους, μά όλα τους... τα τραγούδια, τα παιχνίδια, 
οί συγκεντρώσεις, ό ρυθμός τής ζωής έχουν χρώμα προσκοπικό. ^

...Πεντακάθαρο τό προαύλιο, με παρκα καλοβαλμένα, με άσπρες διαχωρι- 
στικές .......... i ,  mJ. ν-ΛττρΧη Λΐινν'ρ,ντοώσεων. ΨυναΥωνίας. γυιινα-

εύταξία. Κι’ υπάρχουν άκόμα ένα σωρό βοηθητικοί χώροι, καλοβαλμένοι,προσεγμένοι 
καί διατηρημένοι σ’ ένα ζηλευτό σημείο ευκοσμιας. Αυτό -σημαίνει ότι υπάρχει 
ενδιαφέρον, κατασκηνωτική πείρα καί παρακολούθηση.

Ή  κατασκήνωση διαθέτει επίσης μια πλούσια παιδική βιβλιοθήκη, που συμ
πληρώνει τό δλο κατασκηνωτικό έργο.

"Οσο για τά μαγειρεία, τά εστιατόριο, τις αποθήκες και τα γραφεία του, μπο
ρεί κανείς νά σημειώση μέ συγκίνηση ότι τα παντα έχουν μια τοσο πολιτισμένη εμ
φάνιση καί λειτουργούν τόσο άξιόλογα, ώστε όταν τα επισκεφτεσαι παίρνεις μαθή
ματα οργανωτικής άποδόσεοος.  ̂ /

Οί μαγείρισσες καί οί γυναίκες πού περιποιούνται τά παιδιά στο εστιατόριό 
είναι άπό τις πιο επιδέξιες πού έχοι γνωρίσει...

"Οσο γιά τήν αποθήκη, μά δεν χρειάζεται κριτική...'Απλούστατα, γιατί «ένας 
μονάχα είναι ό Μπέης...», ό κ. Γεώργιος Μπέης, ό ικανός ύπαρχιφύλαξ τής κατασκη- 
νώσεως πού άποτελεΐ ένα άπό τά κύρια πρόσωπά της. Στη διαχείριση είναι τοποθε
τημένος ένας εκλεκτός ’Αξιωματικός... Ό κ. Μπερδούσης... Σοβαρός αλλά καί γλυ
κομίλητος ό κ. Μπερδούσης μοχθεί κάθε μέρα γιά νά τηρηθή τό πρόγραμμα μέσα 
στά πλαίσια τής διδαχήε, τής υγιεινής καί τής τέρψεως. Καί άποτελεΐ άσφαλώς τό 
δεξί χέρι τοϋ επί κεφαλής άστυνόμου.

'Ο κ. Μπερδούσης έχει τό ευτύχημα νά βοηθήται άπό ένα υπέροχο άστυνομικό
λ Τ '.  __ L   _, .. X £ . ~ Λ / κ τ / τ - ι  ιλυΛ"). /.wirr'rr/M'r̂ ’X Γ.

εργάτης της.
'Υπάρχουν άκόμα κι’ οί άστυφύλακες σκοποί πού παίζουν πρωτεύοντα ρόλο 

στήν εύρυθμία τής κατασκηνωτικής ζωής.
Αότά είναι τά πρωταγωνιστοΰντα πρόσωπα τής κατασκηνήσεως τοϋ 'Αγίου

’Ανδρέα. ^
’Αλλά ή ψυχή, ή πνοή καί τό μυαλό της είναι ό άρχηγός τής κατασκηνώσεως, 

ό ’Αστυνόμος κ. Ν. Άθανασόπουλος, πού έσημείωσε μιά μοναδική επιτυχία σ’ ετού
τη τή θέση.

Καί τήν δλη κατασκηνωτική ζωή παρακολουθεί άγρυπνα καί συντονίζει ό δια
κεκριμένος ιατρός κ. ’Ιωάννης Μαρκάκος, πού μέ πίστη στή δουλειά του έχει 
τεθή στήν υπηρεσία των παιδιών. —

’Έτσι συμπληρώνεται ό κύκλος των προσώπων, γύρω άπό τά όποια κινείται ή 
ζωή τής κατασκηνώσεως. Καθένα άπ’ αύτά έχει δικό του πόστο, δική του υπεύθυνη 
δουλειά. Αλλά όλα φέρνουν μέ έπιδεξιότητα καί μέ άπόλυτη επιτυχία σέ πέρας τό 
έργο του, ώστε νά παρουσιάζωνται δλοι καί δλα ευθυγραμμισμένα, πειθαοχημένα, 
αρμονικά. ’Αλλά, εκείνοι πού δίνουν τή ζωή στή χώρο, τον παλμό στο περιβάλλον καί 
τή γοητεία στήν κατασκήνωση είναι τά παιδιά της... τά καλόκαρδα, τά φρόνιμα καί
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ευγενικά παιδια της, που τα διακρίνει ή τάξη, ό ζήλος, ή προθυμία, ή χαρά... Χωρι
σμένα σε μικρές ομάδες, με ομαδάρχες, ύπαρχηγούς καί κοινοτάρχες, ζοΰν στο ύπαι
θρο καλύτερα απ ό,τι ζοΰν ol μεγάλοι στην πόλη. Σέβονται τις διαταγές, ύπακούουν 
σας υποδείξεις πρόθυμα, εργάζονται μέ όρεξη,γυμνάζονται μέ χαρά, φτειάχνουν μια 
παραμυθένια κυψέλη εύτυχίας. Τά θυμάμαι όλα... ένα προς ένα... Καί χαίρονται πού 
τα γνώρισα... Και συγκινοΰμαι όταν τά φέρνω στή θύμησή μου... Σοϋ κλέβουν την 
καρδια με την ζωηρότητα τους, πού κινείται πάντα μέσα σέ όρια παιδιάστικης, ά- 
θώας κι’ αύθόρμητης χαράς...

Η ζωη στην κατασκήνωσή αρχίζει από πολύ πρωί. Καί το ημερήσιο πρόγραμ- 
μα περιλαμβάνει γυμναστική, προσευχές, επάρσεις καί υποστολές σημαίας, νοικοκυ
ριό, ώρες ψυχαγωγίας, μελέτη, παιχνίδια...

Είναι αξιολογο το πρόγραμμα, ψυχολογημένο καί αποδοτικό.. Καί έπιδρα κατά

Ό αρχηγός τής κατασκηνώσεως ’Αστυνόμος κ. Ν. Άθανασόπουλος υποδέχεται τόν Δήμαρ
χον Πειραιώς κ. Ντεντιδάκην, τόν ‘Επιθεωρητήν τοϋ ΆστυνομικοΟ Σώματος κ. Ν. Νέρηνκαί 
τόν Γεν. Διευθυντήν ’Αστυνομίας Πόλεων 'Υφυπουργείου ’Εσωτερικών κ. Ν. ’Αρχιμανδρίτην.

πολύτιμο τρόπο στον χαρακτήρα τού παιδιού, τον διαπλάσσει, τον ομορφαίνει, τόν 
νουθετεί, τόν οΐστρηλατεΐ, τόν κατευθύνει. ’Έτσι, όταν τά παιδιά γυρίζουν στά σπίτια 
τους, έχουνε πάρει άθελά τους, μαζί μέ τις άποσκευές τους καί μερικές καλές συνήθειες 
καί μερικές εύγενικές άναμνήσεις καί πολλούς καλούς τρόπους καί ένα σωρό χρήσιμα 
μαθήματα γιά τή ζωή...

Μέ τό καμπανάκι άρχίζει καί τελειώνει ή κατασκηνωτική ζωή, καί μέ τό σφύ
ριγμα τού άρχηγοΰ κινούνται όλα... Τάξη, πρόγραμμα, μέθοδος, ρυθμός. Αύτά χα
ρακτηρίζουν την παιδική κατασκήνωση τής ’Αστυνομίας Πόλεων, στον 'Άγιο Ά ν
δρέα.

Σ’ έτούτη την ευτυχισμένη παιδική φιυληά βρέθηκα ένα άπόγευμα, κατόπιν 
διαταγής τού κ. Αρχιμανδρίτου. Δεν ξέρω άπό πού άκριβώς άντλεΐ αύτός ό άνθρωπος 
τις άνεξάντλητες καί πολύμορφες δυνάμεις του, ώστε σέ κάθε αστυνομική στιγμή, 
μικρή ή μεγάλη, να τόν συνάντησης, να δημιουργή καί νά έργάζεται. Δέν μπορώ νά
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καταλάβω πότε τρώει, πότε κοιμάται, πότε ψυχαγωγείται, άφοΰ πρωταγωνιστεί 
σέ τόσες καί τόσες δουλειές, διαθέτοντας ολόκληρο το χρόνο του έδώ κ ι’ εκεί... Γρά
φει βιβλία, διοικεί, κατευθύνει έκπομπές, διευθύνει περιοδικό, συμμετέχει σε συμ
βούλια, ανακατεύεται σέ γιορτές, τρέχει άκούραστα παντού όπου υπάρχει ανήφορος... 
Κι’ ετούτη τη φιλότιμη δραστηριότητα του την έχουμε πληρώσει όσοι τον ακολουθού
με πολύ άκριβά !..Μέ ιδρώτα καί μέ μέχθο.

Θάπρεπε κάποτε νά γίνουν ευρύτατα γνωστά μερικά πράγματα πού θα κανουν 
ασφαλώς μεγάλη εντύπωση σε όσους νομίζουν ότι τό υπουργείο είναι μια «ειδική» 
υπηρεσία. ’Έστω καί ύπο τύπον παραπόνου τό λέω αύτό, άφοΰ έχω πεντε ολόκληρα 
χρόνια νά πάρω άδεια, καί άφοΰ τό μέν προλί είμαι στο γραφείο, τό απόγευμα σε υ
πηρεσιακές δουλειές, τό βράδυ άσχολοΰμαι μέ τό γράψιμο, την δέ έπομένη ημέρα α
κούω φωνές καί μαθαίνω ότι... χθές δεν έκανα τίποτε. Ετούτη ή δραστηριοτης, ε
τούτη ή ασυγκράτητη καί ή δημιουργική πορεία τού κ. ’Αρχιμανδρίτου είναι η πιο 
συγκινητική εικόνα πού άντάμωσα ποτέ στή ζωή μου... Δεν σταματά... Γι’ αυτό τον 
άγαπώ... Κι’ ας έχη υπεράνθρωπες άπαιτήσεις. Δέν συγχωρεΐ τήν τεμπελιά. Δεν ανέ
χεται τή στασιμότητα. Θέλει φλογισμένες καρδιές κι’ εργάτες πού νά μή ξεκουρά- 
ζωνται. 'Ο κ. ’Αρχιμανδρίτης, λοιπόν, πού τόσο πολύ πόνεσε κι’ αγάπησε τής κα- 
τασκηνώσεως τά παιδιά, μέ έστειλε κοντά τους γιά τήν μεγάλη γιορτή που ετοίμαζαν 
έπί τή λήξει τής κατασκηνωτικής περιόδου.

Πήγα χωρίς νά προετωμασθώ ψυχικώς... Σάν υπηρεσία τό θεώρησα... Και μά
λιστα τεχνικής φύσεως... ’Αλλά σάν βρέθηκα έκεΐ καί κυκλώθηκα άπό τό εύτυχισμένο 
μεγαλείο τής γαλήνης, τής περισυλλογής καί τού μόχθου, είπα μέσα μου νατανε δυνα
τόν νά ζήσω γιά πάντα έκεΐ, ολόκληρη τή ζοοή μου ! ! ! Νά. βλέπω καί ν’ άκούω οσα εί
δε τό μάτι μου κι’ ακούσε τ ’ αύτί μου εκείνη τήν προύτη άλησμόνητη νύκτα κοντά στα 
παιδιά!! !

Καί οί προετοιμασίες τής γιορτής άρχισαν. ’Άρχισαν μέ ρυθμό... Τά πάντα τέ
θηκαν σέ κίνηση... 'Όλοι κινούνταν... Κανείς δέν έστεκε... Καθαριότης, εύπρεπισμός 
τού χώρου, στολισμός, εξέδρα, φώτα, προβολείς, μικρόφωνα, μεγάφωνα, αύλαίες, 
θυρεοί, σημαιοϋλες... 'Όλα τακτοποιήθηκαν γρήγορα... Καί μαζί άρχισαν κι’ οί πρό
βες···

Πρόβες μέσα στήν νύκτα, κάτω άπό τό χλωμό φώς τού φεγγαριού !! ! Φιλότιμα 
κι’ άκούραστα παιδιά ύπερέβαλαν τον έαυτό τους κι’ έφτασαν στο ζενίθ τής άποδόσεως 
τους.

’Έχουν, άλήθεια, τόσες ικανότητες!!!
"Ας μέ συγχωρέσουν πού δέν θάθελα ν’ αναφέρω ονόματα. Μά, όλα τά παιδια 

διεκρίθησαν. Κανένα δέν υστέρησε.
Οί πρόβες έδωσαν τήν ευκαιρία στις καρδιές τους νά άνοιχτοΰν μέ χάρη πάνω 

στήν άπεραντωσύνη τής δημιουργίας, καί νά παρουσιάσουν όλη τήν ομορφιά τους... 
Τήν ομορφιά τής πίστευες, τής άρετής καί τής άγάπης...

Κι’ άξαφνα τά μικρούτσικα αύτά παιδιά έγίνηκαν ήθοποιοί, έγίνηκαν εκφωνητές, 
έγίνηκαν κορυφαίοι τής άπαγγελίας...

Ναί! Οι προ τής γιορτής πρόβες άπέδειξαν περίτρανα ότι όταν βρεθή ό κατάλ
ληλος άνθρωπος ν’ άξιοποιήση τις υπέροχες δυνάμεις των παιδιών, μπορούν αύτά νά 
έπιτελέσουν θαύματα, σάν αύτό τής γιορτής τού 'Αγίου Άνδρέα.

Κι’ 6 κύριος ’Αρχιμανδρίτης κάθε τόσο καί λιγάκι βρίσκονταν έκεΐ... ρωτούσε 
τί κάναμε. Δέν έμενε συνήθως ευχαριστημένος καί όλο καί κάτι ευρισκε, όπως αύτό 
τό χαρτάκι πού μάς έφερε τήν παραμονή μέ τό χαιρετισμό προς τούς νεκρούς, πού ήταν 
αλήθεια ένα πονεμένο ποίημα ήρωισμού καί συγκίνησε βαθειά όσους τό άκουσαν...

Καί ή μεγάλη μέρα έφτασε...
Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου...
Είναι 7 ή ώρα τό άπόγευμα... Ό ήλιος έχει δύσει... Μά, δέν έχει σκοτεινιάσει
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ακόμα Το δειλινό στον "Αγιο’Ανδρέα είναι αληθινή πολύχρωμη σελίδα παραμυθιού...
, , 1 επισγ1Μ·01 έρχονται ο ένας κατόπιν τοΰ άλλου ... γεμίζει όλος ό χώρος από

αυτοκίνητα... Προσέρχονται άπό τούς πρώτους ό Επιθεωρητής τού ’Αστυνομικού 
δώματος κ. Ν._Νερης, ό Δήμαρχος Πειραιώς κ. Ντεντιδάκης, ό ’Αστυνομικός Διευ
θυντής Πειραιώς κ. Κοντογιώργος. Καί φυσικά πρώτος καί καλύτερος καί πάντα 
απαιτητικός, ό κ. ’Αρχιμανδρίτης, μέ τήν εύγενέστατη σύζυγό του καί τή χαριτωμένη 
κορουλα τους...

'Η φιλαρμονική τής ’Αστυνομίας Πόλεων, ύπό τή διεύθυνσι τοΰ μαέστρου Ύ- 
παστυνομου κ. Δημ. Μπουκουβάλα, έχει καταλάβει θέσεις αριστερά άπό τήν σκηνή... 
Δεξιά η παιδική χορωδία... Καί μπροστά πλήθος κόσμου... ’Άνδρες, γυναίκες παιδιά 
νέοι, γέροι...

'Η γιορτή άρχίζει...
Προσοχή...

> ^  σπήκερ ευχαριστεί τους προσελθοντας καί τούς καλέΐ ν’ άποτίσουν φόρο τι
μής εις μνήμην των θυμάτων τής κομμουνιστικής θηριωδίας.

Συγκίνηση...
Ο Εθνικός Υμνος λύνει τη σιγή... Και η χορωδία άρχίζει το πρόγραμμα

Κορίτσια τή; κατασκηνώσεως ντυμένα τσο
λιάδες σύρουν ένα λεβέντικο τσάμικο.

Κορίτσια τής κατασκηνώσεων χορεύοντας 
καλαματιανό.

μέ μιά ευλαβική προσευχή... "Υστερα στο μικρόφωνο πλησιάζει ή χαριτωμένη Ύ- 
παρχηγός, δνίς Κρητικίδου... Μέ δύο όμορφα καί επιτυχημένα λόγια κατακτά, τούς 
άκροατάς της πού τήν χειροκροτούν μ’ ένθουσιασμό. Μετά άρχίζει ή... παρέλασις των 
ταλέντων... Στήν απαγγελία όλες οί μικρές πού έλαβαν μέρος στην κατασκήνωση 
βαθμολογήθηκαν μέ άριστα. Μά άληθινή άποκάλυψη υπήρξε ή μικρούλα ’Όλγα... 
Πόση ζέστη, πόση τέχνη, πόσο παλμό έχει ή φωνούλα τη ς !!! Μπράβο της. ’Έχει 
ταλέντο!!! Νά τό άξιοποιήση...

Τό πρόγραμμα περιελάμβανε καί τήν εκτέλεση ενός κωμικού σκέτς, μέ τον τί
τλο: «ΠΡΟ ΠΑΝΤΟΣ ΝΑ ΜΗ ΕΝΟΧΛΗΘΗΤΕ ΚΑΘΟΛΟΥ»... Έπρόκειτο γιά 
ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο, μέ λεπτότατες, ψυχολογικές μεταπτώσεις πού άπαιτοΰ- 
σε ραφιναρισμένη άπόδοση, χαριτωμένη ύποκρισία καί έντονη κίνηση... Έ  ! Τί νά 
σά.ς π ώ !... Κάνεις ποτέ, δεν το περιμενε αύτό τό^θαύμα! Οί μικρές κατασκηνώτριες 
ξεπέρασαν τον έαυτό τους καί έγοήτεψαν... Δέν έπαιξαν άπλώς... ’Εδίδαξαν... ~Ηταν 
κάτι πού κανείς ποτέ δέν τό περιμενε... Χίλια συγχαρητήρια σέ όλες τους... "Ολες 
τους άπέδωσαν τό ρόλο τους περίφημα... Καί δίκαια καταχειροκροτήθηκαν...

Επίσης τά παιδιά τής κατασκηνούσεο^ς εύχαρίστησαν ξεχωριστά μέ τά όμορφα
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κατασκηνωτικά τραγούδια τους, πού έδωσαν ένα τοσο χαριτωμένο kovo στη ^
’Ακόμα τό εθνικό, περιγραφικό σκίτσο για το «Κρυφό σχολείο» απεδοθη ά

ριστά, όπως καί ή έμμετρη σάτυρα: «Λαιμαργία καί Γραμματική»...^ εΥα ό επίιυ 
χία επίσης είχε: ή «εφημερίδα» της κατασκηνώσεως και τα σατυρικά της σκίτσα...

Ά λλ’ έκεϊ πού τά κορίτσια τής κατασκηνώσεως σκόρπισαν αληθινό χείμαρρο 
συγκινήσεως καί ένθουσιασμοΰ ήταν στούς λεβέντικους δημοτικούς χορούς  ̂ .ους...

Ντυμένα βλάχες καί τσολιάδες καί μέ πειθαρχημένο, ζωντανό ρυθμό στις κινή
σεις τους ταξίδεψαν τήν φαντασία πέρα μακρυά, στό χιλιοτραγουδισμενο Ελληνικό 
χωριό, στούς καταπράσινους κάμπους του, τα πανύψηλα βουνά του, ια ρυακια, το
πεύκο, τά πρόβατα καί τό θυμάρι του... ν , , , ,

"Ολοι οί χοροί τους ήταν άπόλυτα επιτυχημένοι... Και το τσάμικο, κι ο καλα
ματιανός, κι’ ό κρητικός, κι’ ή καραγκούνα, κ ι’ ο κερκυραίκος... t , , ,

Κι’ υστέρα από τήν μοναδική επιτυχία τού προγράμματος ο ακούραστος αρ
χηγός τής κατασκηνώσεως, ’Αστυνόμος κ. Ν. Άθανασόπουλος, μ ένα σύντομο και 
παραστατικό του λόγο έδωσε μέ απλά αλλά ζωντανά λόγια μια εικόνα της ζωής της 
κατασκηνώσεως καί άνεφέοθη στά πεπραγμένα καί στό ίστορικο τής^ιόρυσεως της. 
Πυκνά, παρατεταμένα κι’ ένθουσιώδη χειροκροτήρηματα έκαλυψαν τα λογιάσου κ. 
Άθανασοπούλου, σάν επιβράβευση των μόχθων, των κόπων και τού ιόρωτος^του καλού 
καί ικανού αύτοϋ άξιωματικοΰ για τά παιδιά τής κατασκηνώσεως. Ι-πηρξε, καθ 
όλη τή διάρκεια τής λειτουργίας της ένας στοργικός πατέρας που πάντα και παντού θα
τον θυμούνται τά παιδιά μέ βαθειά συγκίνηση... , „ ,

"Τστερα απ’ τή γιορτή, προσφέρθηκαν πλούσιοι μεζεδες και άφθονη μπυρα, 
ύπό τούς ήχους τής μουσικής. Μέσα σ’ ετούτο, τό πανδαιμόνιό τού κεφιού, βρήκαν 
τήν ευκαιρία τά παιδιά νά έκδηλοόσουν ολόκληρο τον ενθουσιασμό τους και να ευχ/]θή 
τό ένα στό άλλο: νά βρεθούν πάλι ολα μαζί τού χρόνου σ’ αύτή τήν χαρούμενη γωνία...

Πριν άκόμα έγκαταλείψουν τήν κατασκήνωσή την είχαν κι ολας νοσταλγήσει... 
Γιατί μέσα στό γαληνεμένο περιβάλλον της είχαν ζησει εξεχαστες,^ονειρεμενες στιγ
μές f πού θά μείνουν βαθειά χαραγμένες στή θύμηση τους σαν ακριβό φυλαχτό...

Τώρα δέν βρέχει πιά... Καί νύχτωσε... ^
Ή  μυρουδιά τής βρεγμένης γής είναι έντονη... ’Από τά κλαρηά τόΚ δένδρων 

στάζουν κάπου-κάπου μερικές σταλλες, που σκαρφαλο^σαν εκεί κι αποκοιμήθηκαν...
Νά κι’ ένα άστέρι πού έσκυψε άπό ψηλά νά ίδή τήν μουσκεμένη πόλη... ^
’Ανοίγω τά τζάμια τής κάμαράς μου, καί ξεχνηέμαι κυττάζοντας^τόν ουρανό, 

ένω άπό τό άνοιχτό ραδιόφιυνο άκούγεται ο άπαλός ρυθμός τού «Άνεστάζια» μέ τον 
Πάτ Μπούν...

’Ανάβω ένα τσιγάρο... Τίποτε δέν άκούγεται γύρω...
Μονάχα έ θόρυβος ένός τραίνου άπό μακρυά...
Κι’ ή νύχτα φεύγει ολόχαρη...
Στής Πλάκας τις άνηφοριές ξαναβγήκαν οί θεοί τής παληάς ’Αθήνας νά σερ

γιανίσουν...
Τήν ’ίδια ώρα μέσα στις.άνηφοριές τής καρδιάς μου ξαναβγαίνουν τά παιδιά τής 

κατασκηνώσεως για νά μοΰ θυμίσουν τό όνειρο πού έζησα κοντά τους... Ό Θεός 
ας τά προστατεύη...

ΣΠ. ΠΗΛΟΣ
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ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΙΥΞΙΝ ΤΟΥΤΟΥ

Διαλεζις δοθεισα τήν 23-5-60 εις συγκέντρωσήν των 
αστυνομικών υπάλληλων της Άστυν. Δ )νσεως Πατρών, 
ΰπά Ύπαστυν. Α' κ. Δ . ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ-------------------------

' Εχουν δοθή κατά καιρούς διάφοροι ορισμοί του τουρισμού, δ επικρατέστερος 
όμως καί ό πλέον  ̂παραδεδεγμένος είναι των Hunziker καί Krapaf, οί όποιοι λέ
γουν θα «τουρισμός είναι το συνολον των σχεσεων καί των φαινομένων, άτινα προ- 
» κύπτουν έκ τού ταξιδιού καί τής διαμονής, μή μονίμων κατοίκων, έφ’ δσον ή δια- 
» μονή αυτή δεν δημιουργεί διαρκή έγκατάστασιν καί δεν άπορρέει έξ άπασχολήσεως 
» έπιδιωκούσης κέρδος». '

Κοινώς, τουρισμός λέγεται ή άπό τόπου εις τόπον εντός μιας καί τής αυτής 
χωράς η̂  απο χωράς εις χωράν μετακινησις ατόμων ομαδικως ή μεμονωμένως διά 
λογους ιστορικουε, θρησκευτικούς, καλλιτεχνικούς, φυσιολατρικούς, άναψυχής καί 
υγείας.

 ̂ ) Ο τουρισμός διαιρείται εις δυο μεγαλας κατηγορίας, εις τον εσωτερικόν καί
τον έξωτερικόν τουρισμόν καί έσωτερικός μέν τουρισμός λέγεται δταν ή μετακί 
ν/)<7ΐς tcov ccto x̂cov γινετ&ι, octto t o 7cou εις totcov εντός [Λκχς xccl ττ)ς οίύττ]ς <χς? 
έξωτερικός δέ δταν ή μετακινησις των άτόμων γίνεται άπό χώρας εις χώραν.'

ΙΑμφότεραι αί κατηγορίαι τοϋ εσωτερικού καί εξωτερικού τουρισμού υπο
διαιρούνται άπό άπόψεως μέσου μετακινήσεως των τουριστών εις : 1) Σιδηροδρο
μικόν. 2) Αύτοκινητιστικόν. 3) ’Ατμοπλοϊκόν. 4) ’Αεροπορικόν. 5) Ποδηλατικόν 
και 6) Πεζοπορικόν, κλάδος τού οποίου είναι ό ορειβατικός.

__ Έν σχέσει προς τον σκοπόν διά τον όποιον γίνεται ή μετακινησις τών του
ριστών υποδιαιρείται τοσον ο εσωτερικός οσον και ό έξωτερικός τουρισμός εις : 
1) 'Ιστορικόν. 2) Θρησκευτικόν. 3) Καλλιτεχνικόν. 4) ’Αθλητικόν. 5) Φυσιολα
τρικόν. 6) 'Τγείας καί 7) Γαμήλιον.

’Εκτός δμως τών άνωτέρω διακρίσεων τού τουρισμού διαιρείται οδτος καί εις 
κοσμοπολιτικόν καί εις ομαδικόν ή τής μεσότητος.

Και κοσμοπολίτικος λέγεται ό τουρισμός, δ όποιος γίνεται παρ’ άτόμων με
μονωμένων, άτινα διαθέτουν πολλά χρήματα καί μεταβαίνουν εις κοσμικάς λουτρο- 
πόλεις ή εις πόλεις ένθα υπάρχουν καζίνα καί διάφοροι καλλιτεχνικαί έκδηλώσεις 
διεθνούς φήμης.

Τοιοΰτος τουρισμός γίνεται εις τήν ’Αμερικήν, Γαλλίαν (Φλωρίδα, Μαϊάμι, 
Κάναι) καί έν μέρει είς τήν ’Ιταλίαν.

Τελευταίως καταβάλλεται προσπάθεια άναπτύξεως κοσμοπολιτικοΰ τουρι
σμού εις Ρόδον καί Κέρκυραν διά τής δημιουργίας κοσμικής πλάζ καί καζίνου.

Τουρισμός δμαδικός ή τής μεσότητοε είναι αυτός πού γίνεται συνήθως όμα- 
δικώς καί άπό άτομα τής μεσαίας τάξεως.

'Η Ελλάς δύναται νά άναπτύξη δλα τά είδη τού τουρισμού, διότι διαθέτει 
τούς βασικούς προς τούτο συντελεστάς, ήτοι ιστορίαν, φυσικάς καλλονάς, κλίμα 
θαυμάσιον καί πολύ καλήν γεωγραφικήν θέσιν.

Είναι δέ γεγονός 6τι ή Ελλάς θά κατορθώση νά γίνη, έν τή κυριολεξία του
ριστική χωρά μόνον όταν το ποικίλον αύτό ενδιαφέρον καταστή άνέτως προσιτόν 
εις τους ξένους, οι δε τοποι, οι δι’ οιονδήποτε λόγον συγκεντρούνοντες τήν μεγαλυ- 
τέραν κίνησιν ξένων, φθάσουν είς τό σημεΐον νά ικανοποιούν δλας τάς άπαιτήσεις τής 
συγχρόνου ζωής.
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Συνεπώς μία των βασικών προσπαθειών προς αναπτυξιν του τουρισμού είναι 
ή άνάπτυξις καί ή άξιοποίησις τών σημείων εκείνων της χωράς μας, τα οποία προ
σελκύουν περιηγητάς καί ή προσπάθεια αΰτη εχει ηδη αρχίσει με πολύ καλα απο
τελέσματα. / , , ,

Διά της προόδου του τουρισμού εις μίαν χώραν επιτυγχάνεται οχι μονον η 
οικονομική άνάπτυξις αύτής, αλλά συγχρόνως και η άνοδος τού πολιτιστικού της
έπιπέδου. > λ

'Όλα τά έργα, αί έργασίαι καί τα μέτρα, ατινα αποσκοποΰν εις την δημιουρ
γίαν συνθηκών καλής διαμονής διά τούς ξένους εξυψώνουν αναμφισβητητως και το 
έπίπεδον τού πολιτισμού τού τόπου εις τον όποιον εκτελοΰνται.

Έκ παραλλήλου ή οικονομική ωφελεια ενός τοπου απο την τουριστικήν του 
άξιοποίησιν δύναται νά είναι απεριόριστος.

Περιφέρειαι πτωχαί εις εισόδημα, λόγω ελλειψεως ή περιωρισμενης αποδο- 
σεως άλλης φύσεως παραγωγικών άπασχολήσεων τών κατοίκων, αιτινες διαθετουν 
τά άπαραίτητα στοιχεία διά τήν προσέλκυσιν τής περιηγητικής κινήσεως,  ̂έχουν 
κάθε συμφέρον νά δώσουν τήν δέουσαν προσοχήν εις τον τουρισμόν, απο τον οποίον 
δύνανται νά συγκεντροόσουν σημαντικώτατα εισοδήματα.

'Υπάρχουν πολλά παραδείγματα μικρών άγονων νήσων, πτωχοίν ορεινών 
ή παραθαλασσίων τόπων, οί όποιοι μή έχοντες άλλην παραγωγήν κατώρθωσαν νά 
έχουν εισοδήματα έκ τής τουριστικής κινήσεως.

Είναι γεγονός επίσης, ότι, έφ’ όσον αυξάνεται ή τουριστική κίνησις, αύξά- 
νονται τά έν τω τουριστικώ τόπω επαγγέλματα ώς καί ό κύκλος τών εργασιών 
τών ήδη υφισταμένων, ή δέ παραγωγή ευρίσκει ευχερεστεραν πάντοτε καταναλωσιν 
καί καλλιτέρας τιμάς τών προϊόντων.

'Η κίνησις τού χρήματος τήν όποιαν προκαλεΐ ό τουρισμός είναι επίσης ση
μαντική.

Έφ’ όσον ή κίνησις αυτή διατηρείται εις σταθερά έπίπεδα, ή τρέχουσα άξια 
τής άκινήτου περιουσίας τού τουριστικού τόπου ήτοι τών ξενοδοχείων, τών οικιών 
διά παραθεριστάς, τών διαφόρων κέντρων κ.λ.π. υψοΰται.

Έκτος τών άλλων όμως ό τουρισμός είναι μία τών πλέον πλουτοπαραγωγικών 
πηγών τής έθνικής οικονομίας τού κράτους, είναι ό φορεΰς τού τόσον πολυτίμου διά 
τήν χώραν συναλλάγματος, πιστεύομεν δέ ότι τό θέμα τής άνάγκης εισαγωγής με- 
γαλυτέρου κατά τό δυνατόν συναλλάγματος εις μίαν χώραν είναι γνωστόν εις όλους.

Ή  τεραστία οικονομική σημασία τού τουρισμού διά μίαν χώραν καθίσταται 
πασιφανής έκ τών στατιστικών στοιχείων, άτινα παρετηρήθησαν προ τού πολέμου.

Εις τήν ’Ιταλίαν ό τουρισμός έκάλυψε τό έλλειμμα τού έμπορικοΰ της ισο
ζυγίου καθ’ όλα τά προ τού πολέμου έτη.

Εις τήν Γαλλίαν κατά τήν έπταετίαν 1932—1938 έκάλυψε τό έκ 16.749.000
φράγκων έλλειμμα τού ισοζυγίου.

Εις τήν χώραν μας ή έκ τού τουρισμού κίνησις τού χρήματος ολίγον ύστέρει 
τής άξίας τής παραγωγής τής οταφίδος καί έφθασε εις τα 50% τής αξίας τής πα
ραγωγής τού καπνού, τό δέ είσρεύσαν εις τήν χώραν μας τουριστικόν συνάλλαγμα 
εις ολόκληρον τήν προ τού πολέμου δεκαετίαν έφθασε σχεδόν τον όγκον τού ναυ
τιλιακού συναλλάγματος.

Μεταπολεμικά καί αν άφαιρέσωμεν τά πρώτα άπό τής άπελευθερώσεως 
έτη, κατά τά όποια ουδέ καν ήδύνατο νά γίνη συζήτησις περί περιηγητικής κινή- 
σεως, έχομεν αλματώδη αύξησιν εισόδου τουριστών καί εισροής συναλλάγματος.

Ουτω κατά τό έτος 1950 σημειοΰνται 33.350 άφίξεις έκ τού εξωτερικού 
καί εισροή ελευθέρου καί μέσω κλήριγκ κρατικού ταξιδιωτικού συναλλάγματος 
4.734.311 δολλαρίων, έ'κτοτε δέ αύξάνεται άλματωδώς κατ’ έτος ή είσοδος τών
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* ου ρ ιστών και φθάνομεν εις το 1956 κατά το όποιον, παρά τήν δυσφήμησιν ή οποία
9θ1 ιεΤΓ>τν κ μεΡ°ο,ς οτοΤσοΧγ^ων καί ίταλών’ λόϊ ^  τοΰ Κυπριακού, εΐχομεν 
41474 « ϊ ? ^ 1  ' ^  ^ 2 > λλάΡ -  Τ6 1957 είχομεν 260.558 άφίξεις καί
41 474.000 δολάρια. Το 1958 ειχομεν 278.280 άφίξεις καί .2.650.000 δολλάρια.
ϊ  7'° .|ο?'Λ9πε ΐ-0μεν 30?r000 α(Ριξεί·ς καί 48.420.000 δολλάρια, προβλέπεται δε οα το 1960 θα εχωμεν αυξησιν κατά 45—50% τής τουριστικής κινήσεως, Ιδίως
μο.α ,ηνόρομολογησιν απο 1ης Αύγούστου του φέρρυ-μπώτ Ιταλίας—Ελλάδος.

, * , ολα αυτα χωρίς να δώσωμεν τίποτε είς τούς ξένους. Εϊσπράξαμε δέ χωρίς 
να δαπανησωμεν. Χωρίς νά έξαγάγωμεν ούδέν είδος.

Δι’ αότό δικαίως ό τουρισμός έχαρακτηρίσθη ώς έκρηκτική βιομηχανία, 
ητις εισπράττει χωρίς να δαπανά. ’
« Έκτος όμως άπό τήν υλικήν άπόδοσιν, τήν οποίαν σάς άνέφερα άνωτέρω 
ο εξωτερικός τουρισμός είναι καί ό είρηνοποιός τής έποχής μας.

, Κ Τ',ωΡιίΑια γκρεμίζει τα τείχη που προκαλοΰν τάς' παρεξηγήσεις. 
Αμβλύνονται αι οξύτητες πού δημιουργεί ή άγνοια, ή παράδοσις καί αί προ

καταλήψεις. ' 1
, °  ε,λθΡ°ζ Υινεται φίλος, πολίται οί όποιοι άνήκουν είς χώρας μα-

κρυνας δεν μάς̂  αφήνουν αδιάφορους, δσον μάς άφηνον άλλοτε.
Μισητή ή πολιτική τής Σοβιετικής^ Ένώσεως, καλόκαρδοι όμως καί δια

χυτικοί οι^τουρισται^της, όσο δέ καί άν είναι επηρεασμένοι άπό τήν προπαγάνδα 
της θα δουν σε μάς ανθρώπους που αισθάνονται όπως καί αυτοί, πού έχουν άνησυ- 
Χιες> λαχτάρες, ποθους και όνειρα όπως τα δικά τους.

Επειδή ανωτέρω άνέφερον περί δυσφημήσεως τής χώρας μας ύπό των άγ- 
γλων και ιταλών, λογω τού Κυπριακού, θά άναφέρω μερικά περί τού ρόλου τον 
οποίον παίζει η προπαγάνδα και ή διαφήμισις εις τήν άνάπτυξιν τού τουρισμού.

, 1957^είχε διέλθει έκ Πατρών μία άμερικανική άποστολή, τής οποίας
μέλος ήιο και είς ειδικός περί τα τουριστικά ζητήματα, Μέτλετον όνόματι, ό όποιος 
εις μίαν συσκεψιν η οποία εγενετο ένταΰθα μάς είπεν ότι μία χώρα διά νά προσέλ
κυση^ περισσοτέρους τουρίστας, θα πρεπη οΐ τουρίσται αύτοί νά γνωρίζουν έκ των 
προτερων ^ωρισμενα ενδιαφέροντα πράγματα τής χώρας, τήν όποιαν πρόκειται νά 
επισκεφθουν και^αυτα θα τα μάθουν δια τής προπαγάνδας καί τής διαφημίσεως των 
ενδιαφερόντων είς τάς χώρας, άπό τάς όποιας άναμένει ή χώρα αυτή τούς τουρί
στας.
u Επίσης ο τουρίστας θα πρεπη να γνωρίζη κατά πόσον ή διαμονή του θά είναι 
αν=.τος και η μετακινησις του ταχεία και ασφαλής διά νά φθάση είς τούς ένδιαφέ- 
ροντας τουριστικούς τόπους.
' Εις ι.ο πρώτον και απαραίτητον στοιχεΐον δια τήν μεγαλυτέραν προσέλκυσιν 

ξένων (ήτοι ^την προπαγάνδα και την διαφήμισή) ή χώρα μας ύστερεί πολύ έν 
αντιθεσει προς  ̂αλλας χωράς, ως π.χ. προς τήν Ισπανίαν, ή όποια ώς μάς είπεν ό 
ανώτεροι ειδικός ,̂ λογω ̂ τής προπαγάνδας καί τής διαφημίσεως τήν οποίαν έχει κάμει 
εις την Αμερικήν, αυξανει κατ’ έτος άλματωδώς τήν είσοδον άμερικανών τουριστών 
είς τήν χώραν της. Έφθασε δέ κατά τό 1959 νά είσέλθουν είς αυτήν 3.000.000 
τουρίσται.

Τελευταίως καταβαλλεται μεγάλη προσπάθεια ύπό του 'Ελληνικού οργανι
σμού τουρισμού, δια την διαφημισιν των τουριστικών προσόντων τής χώρας μας.

Εις το δεύτερον και απαραίτητον στοιχεΐον διά τήν μεγαλυτέραν προσέλκυ- 
σιν ςενων (άνετος δηλαδη διαμονή καί ταχεία καί άσφαλής μετακινησις) είς τό 
οποίον η χωρά μας υστερούσε, επέρχεται ήδη μέ γοργότατου ρυθμόν μία άνακαί- 
νισις δημιουργική.

Είναι εξόφθαλμα τελευταίως, τά σημαντικά άποτελέσματα μιας όλοκληρω-
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μένης προσπάθειας άνοικοδομήσεως μεγάλων ξενοδοχείων με τας απαραιτήτους 
άνέσεις εις διαφόρους πόλεις της χώρας μας, με επιστέγασμα το ξενοδοχεϊον Χιλτον, 
τοϋ οποίου ήρχισεν ήδη ή άνοικοδόμησις εις Αθήνας.  ̂ (

Οί δρόμοι μας έπίσης είναι εις τοιαύτην κατάστασιν, ώστε να εμπνέουν εμπι
στοσύνην εις τον τουρίσταν διά ταχείαν και ασφαλή μετακινησιν.  ̂ ^

’’Ηδη προς άξιοποίησιν-καί των υπολειπομενων τουριστικών πηγών^ της χω
ράς μας, ιδία δέ των άρχαιοτήτων, διανοίγονται δρομοι δια. τήν εις αυτας επίσκεψιν 
των ξένων, ίνα μή καταπονούνται οι περιηγηται, αλλα ευχαριστημένοι απο ■ ην 
έδώ παραμονήν των νά διακηρύσσομαι τό άφθαστον μεγαλεΐον και τας φυσικας καλ- 
λονάς τής χώρας μας, έπιστρέφοντες εις την πατρίδα των.

Οί περιηγηται οΰτοι καθίστανται οΰτω οι πρωτεργαται μιας ^μεγάλης προ
παγάνδας διά τον τουρισμόν τής χώρας μας, ήτις θα άποδωση άριστα αποτελέσματα.

'Η μεγαλυτέρα'όμως διαφήμισις διά τήν άνάπτυξιν τού τουρισμού τής χωράς 
μας είναι ή ιστορία μας, ήτις είναι γνωστή <εις ολον τον^κοσμον και το φιλοξενον 
πνεύμα, τό όποιον άπό άρχαιοτάτων χρόνων επικρατεί εις την Ελλαδα, την χωράν
τού Ξενίου Διός. r ; .

’Αλλά καί αύτή άκόμη ή φιλοξενία έχει ανάγκην κατεργασίαν όπως θα σας
άναφέρω πιο κάτω.

Καί αύτά όλα διά τον εξωτερικόν τουρισμόν.  ̂  ̂ (
Έχομεν όμως καί τον εσωτερικόν τουρισμόν, ο οποίος κατα τα τελευταία 

έτη ήρχισε νά άναπτύσσεται περισσότερόν και να αυξανη κατ έτος αλματωδούς.
Τά πολύ παλαιότερα χρόνια σπανίως βλεπαμε να γινωνται εκδρομαι και ως 

παράδειγμα σάς φέρω τάς σχολικάς έκδρομάς. Τά σχολεία προπολεμικούς διωργά- 
νωναν μίαν μόνον έκδρομήν στο τέλος του έτους και αυτή ημερήσια ή το πολύ διή
μερος τής τελευταίας τάξεως.

Σήμερα, άπαντα τά σχολεία τής χώρας μας διοργανώνουν καί πραγματο
ποιούν έκδρομάς πολυημέρους καθ’ ολον το έτος και δι όλας τας τάξεις. ^

Έπίσης τά έκδρομικά καί άθλητικά σωματεία διοργανώνουν έκδρομάς δι̂  
όλα τά μέρη τής Ελλάδος καί εις τό έξωτερικόν άκόμη καθ’ όλας τάς έποχάς τού 
έτους.

Είναι δέ πάρα πολύ εύεργετική ή άνάπτυξις τού έσωτερικοΰ τουρισμού, 
διότι έκτος τής κυκλοφορίας τού χρήματος, ή σημασία τής οποίας εΐναι  ̂ γνωστή 
εις όλους, έπιτυγχάνεται ή γνωριμία τού τόπου, των ανθρώπων και των ηθών και 
εθίμων τούτων. Έπίσης διά τής μετακινήσεως συντελεϊται ή έπαφή τής υπαίθρου 
μέ τάς πόλεις, τών πόλεων μέ τήν ύπαιθρον, τής επαρχίας μέ τήν πρωτεύουσαν, τού 
πρωτευουσιάνου μέ τον έπαρχιώτην καί τού άστοΰ μέ τον άγρότην.

Ή μετακίνησις είναι πολιτισμός, κατανόησις, τοποθέτησις προσώπων καί 
πραγμάτων εις τήν πραγματικήν των θέσιν.

' Παράγων θετικός είναι ό έσωτερικός τουρισμός, καθηγητής τής γεωγραφίας, 
τής ιστορίας, τής έθνικής οικονομίας, τής λαογραφίας καί άκόμη διά τής μετακινή- 
σεως καί εξόδου είτ τήν ύπαιθρον έπιτυγχάνεται τό φρεσκάρισμα τού οργανισμού 
καί τού μυαλού. 'Ομάδες σέ κοινή πορεία οί εκδρομείς στον κάμπο, στο βουνο, στη 
θάλασσα.

'Η χαρούμενη συντροφιά ζωογονεί, φέρνει πιο κοντά τούς άνθρώπους, άπλου- 
στεύει τά ήθη, άπωθεΐ τον άσιατισμό, δηλαδή τον μυστικισμό, εις τάς σχέσεις τών 
δύο φύλων, κάνει πιό ειλικρινή, πιο άπροσποίητα, λιγότερο πονηρά τά άγόρια και 
τά κορίτσια εις τήν μεταξύ των επικοινωνίαν.

Ώμιλήσαμεν περί τού έξωτερικοΰ καί τού εσωτερικού τουρισμού, άλλ’ ο
πωσδήποτε καί άν τον δούμε τον τουρισμό είτε κατά μέρος, είτε εις τό σύνολον, 
είτε ως πηγή πλουτισμού, είτε ώς έκπολιτιστικό ή είρηνοποιό, ένα είναι τό άπολύ-
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τως βέβαιον, διά νά προωθηθούν τό καθένα χωριστά ή 6λα μαζί τά σχήματά του 
έχουν άνάγκην άπδ δουλειά, πολύ δουλειά γενικώς άπ’ δλους, άπδ τάς άρμοδίας 
άρΧαΘ α-λλά καί άπο δλους μας καί άπδ τον τελευταΐον άκόμη αχθοφόρον καί μι- 
κροπωλητήν πού διαλαλεΐ τδ οίονδήποτε εμπόρευμά του.

Πάρτε όποιονδήποτε. Τον γενικόν γραμματέα τοϋ τουρισμού, τδν διευθυντήν 
τού τουριστικού "γραφείου, τδν ξεναγό, τδν διερμηνέα, τδν μαιτρ τού ξενοδοχείου, 
τδ γκαρσόνι τού λαϊκού καφενείου, τδν ήγούμενο τού μοναστηριού, τδν φύλακα 
τού μουσείου, τδν είσπράκτορα τού λεωφορείου, τδν καμαρότο τού καραβιού, τδν 
χωρικό μέ τδ σπιτάκι, δ,τιδήποτε υπάρχει στδν τόπο,σέ κάθε τόπο πού θέλει νάάνα- 
πτύξη τουρισμό. Δεν υπάρχει τομεύς της ζωής πού είναι ξένος πρδς τδν τουρισμόν.

Οί πάντες καί τά πάντα έχουν αρμοδιότητα καί ύποχρέωσιν νά άναπτύξουν 
την δραστηριότητά των.

Χρειάζεται υλική προπαρασκευή άλλά καί ψυχική. 'Ο δρόμος, τδ ξενοδοχείο, 
ή καθαριότης, ή συγκοινωνία άλλά καί ή συμπεριφορά, ή φιλόξενοι διάθεσις καί 
ή ήμερότης.

'Η ύλική καί ψυχική προετοιμασία είναι άλληλένυετοι, δεν δύνανται νά άπο- 
σπασθώσιν ή μία άπδ τήν άλλη, είναι άπαραίτητα καί τά δύο.

"Εν πολυτελές δωμάτων ξενοδοχείου μέ ούχί καλήν συμπεριφοράν καί λη
στρικήν διάθεσιν τού προσωπικού του, έκμηδενίζει τά άγαθά τής υλικής προετοι
μασίας.

Άπδ τήν άλλη πλευρά, τί νά τήν κάμωμεν τήν φιλοξενίαν τού χωρικού, πού 
ούτε χρήματα δέχεται διά τήν παραχώρησιν τού δο,ιματίου του, εάν δ έξοπλισμδς 
τού ξενώνος αύτοΰ είναι εξοπλισμός πενιχρός, άτελής;

Συγκερασμός τής υλικής καί ψυχικής προετοιμασίας θά μας δώσουν τδν του
ρισμόν είς τήν όλοκληρωμένην μορφήν του.

'Υπόθεσις δμως πολύ δύσκολη καί δέν είναι δυνατόν νά φθάσωμεν είς αΐσων 
τέρμα άπδ τής μιας ήμέρας είς τήν άλλην.

Ιδίως είς ο,τι άφορα τήν άψογον συμπεριφοράν χρειάζεται μεγάλη καί μακρο
χρόνια προσπάθεια.

"Ηδη πρδς τδν σκοπόν αύτδν συνεστήθησαν καί λειτουργούν σχολαί τουρι
στικών επαγγελμάτων είς ’Αθήνας, Θεσσαλονίκην καί Ρόδον, κατά περιόδους δέ 
έλειτούργησαν καί θά λειτουργήσουν καί πάλιν τοιαΰται σχολαί, ύπδ τύπον φροντι
στηρίων, είς Πάτρας, Κέρκυραν καί Κρήτην.

Βεβαίως είς τήν χώραν μας τού Ξενίου Διδς υπάρχει ή παράδοσις τής φιλο
ξενίας, πού έκδηλώνεται δλως ιδιαιτέρως είς τήν ύπαιθρον, άλλά καί αυτή δπο̂ ς σάς 
εΐπον άνωτέρω θέλει κατεργασίαν διά νά μή φθάνη είς τήν ύπερβολήν, νά μή καταν
τά δουλικότης καί νά μή ξεπερνοί τδ δριο τοϋ μέτρου ή γίνεται φορτική είς έκεΐνον 
δστις δέχεται τάς εκδηλώσεις της.

Σάς φέρω δέ ώς παράδειγα τής υπερβολής τής φιλοξενίας τδ έξής περιστα- 
τικόν: Προσεβλήθησαν κάποτε είς ένα χωριό καί έβγαλαν καί πιστόλια, δταν ό 
φιλοξενούμενος έδήλωσεν άδυναμίαν νά γευματίση.

Μέτρο, άγωγή, προσπάθεια είς τήν συμπεριφοράν, θά προσφέρουν είς τδν 
τουρισμόν έκεΐνα τά όποια τού λείπουν καί θά τού άφαιρέσουν όσα τού περισσεύουν. 
Είναι δέ πολλά καί έκεΐνα πού τού περισσεύουν καί δι’ αύτδ χρειάζεται δουλειά άπδ 
δλους γενικώς καί είδικώτερον άπδ ήμάς τούς άστυνομικούς, οί όποιοι ώς έκ τής 
φύσεως τής υπηρεσίας μας καί τής επαφής τήν όποίαν έχομεν μέ τδ κοινόν μπορούμε 
νά προσφέρωμε πολλά είς τδν τουρισμόν, εάν έπιδιώκωμεν : 1) πρώτοι ήμεΐς νά 
άποκτήσωμεν πλήρη τουριστικήν συνείδησιν καί σύν τω χρόνω νά δημιουργήσωμεν 
τοιαύτην καί είς τούς άλλους τούς έρχομένους είς έπαφήν μέ τούς ξένους, 2) νά πα-
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ρουσιάζωμεν την χώραν μας όσον τό δυνατόν περισσότερον πολιτισμένην καί 3) 
έάν έξυπηρετώμεν καί διευκολύνωμεν τούς τουρίστας.

Θά τό έπιτύχωμεν δέ αύτό, έάν διαπνεώμεθα άπό τουριστικήν άντίληψιν, ή 
οποία είναι έκδήλωσις περί τής ύπάρξεως τουριστικής συνειδήσεως.

Διά τής παρατηρητικότητος ό αστυνομικός άποκτα την ικανότητα νά πα- 
ρατηρή καί νά έξετάζη τά διάφορα πράγματα τά σχετιζόμενα μέ τον τουρισμόν καί 
ή τουριστική συνείδησις είναι εκείνη ή οποία υποδεικνύει εις τον άστυνομικόν τό 
πώς πρέπει νά τακτοποιηθούν τά διά τής παρατηρητικότητος βεβαιωθέντα ζητή
ματα διά νά έξυπηρετηθή ό τουρισμός.

' Η έκδήλωσις ένεργείας, συμφώνως προς το τουριστικόν πνεύμα, πείθει 
ότι ό άστυνομικός άντιλαμβάνεται τά πράγματα όπως τό συμφέρον τού τουρισμού 
έπιβάλλει καί 6τι έπομένως έ'χει τουριστικήν συνείδησιν.

Θά σας φέρω δύο παραδείγματα ένεργειών άστυνομικών έκτελούντων καλώς 
τά άστυνομικά των καθήκοντα, μή έκτελούντων όμως ό,τι τό συμφέρον τού τουρι
σμού έπιβάλλει.

’Άς ύποθέσωμεν ότι ένα άστυνομικόν οργανον έκτελεϊ υπηρεσίαν εις τον σι
δηροδρομικόν σταθμόν. Γνωρίζει ότι ή αστυνομία ένεργεί έποπτείαν έπί τών αχθο
φόρων καί φροντίζει όπως οϋτοι είναι έφωδιασμένοι διά τής νομίμου άδειας, όπως 
φέρωσι τήν καθωρισμένην δι’ αυτούς στολήν καί όπως έχωσιν έπί τού στήθους των 
καί εις θέσιν καταφανή πλάκα έμφαίνουσαν εύδιακρίτως τον αριθμόν τής άδειας των 
(κονκάρδα).

Τούς έπιβλέπει έπίσης καί έπιτυγχάνει νά είναι καθαροί, ξυρισμένοι καί γενι
κώς εύπρεπεΐς καί ουτω τό άστυνομικόν οργανον είναι ήσυχον ότι έξεπ?νήρωσεν 
τό καθήκον του. Μετά τήν άποβίβασιν όμως τών έπιβατών έμφανίζεται εις ταξι
διώτης, ό όποιος διαμαρτύρεται διά φθοράς γενομένας είς τάς άποσκευάς του έξ 
αιτίας τών άχθοφόρων, οί όποιοι προκειμένου νά μεταφέρουν ταύτας άπό τού 
σιδηροδρόμου είς τό αύτοκίνητον τάς έσυρον έπί τού έδάφους καί ώς έκ τής τριβής 
έφθάρησαν.

"Ολοι ή προσπάθεια τού καλού αστυνομικού οργάνου άπωΔέσθη, διότι ό ξένος 
δεν είδε τίποτε άπό τήν προσπάθεια τού οργάνου τούτου διά τήν εύπρεπή έμφάνισιν 
τών άχθοφόρων, άλλά παρέμεινε μέ τήν έντύπωσιν τής φθοράς ήν ύπέστη έκ τής 
χδεξιότητός των.

Έάν τό όργανον τούτο έχη παρατηρητικότητα, θά παρατηρήση πώς διεξάγεται 
ή έργασία τών άχθοφόρων καί άν έχη τουριστικήν συνείδησιν θά τού ύπαγορεύση 
αυτή τί πρέπει νά διδάξη εις τον άχθοφόρον διά νά μή δυσαρεστήση έκ τής άγνοιας 
του τούς ξένους.

Τό δεύτερον παράδειγμα είναι παραστατικώτατον καί είναι τού ίδρυτοΰ τής 
τουριστικής αστυνομίας τής χώρας μας ’Αστυνομικού Διευθυντού Α' κ. Νέρη Νι
κολάου, ήδη Έπιθεωρητοϋ τού ’Αστυνομικού Σώματος.

«'Υπάρχει μία τοποθεσία έξόχως τουριστική, τήν οποίαν έπισκέπτονται 
κατά σύστημα οΐ άφικνούμενοι είς τον τόπον περιηγηταί. Ή  τοποθεσία αυτή εύρί- 
σκεται είς τό άκρον τής άμαξητής οδού, είς τό τέρμα όμως τής οποίας δεν είναι 
δυνατόν νά γίνη στροφή τών αύτοκινήτων, ιδία όταν αύτά είναι πολλά καί αποτελούν 
καραβάνι. 'Ο άστυνομικός ένεργών έν προκειμένω, διά νά κρατήση τήν τάξιν καί νά 
μή συμβοΰν ένδεχομένως άτυχήματα είς τούς ξένους, σταματά έκάστοτε τά α,ύτο- 
κίνητα είς άπόστασιν 500 ή καί περισσοτέρων μέτρων άπό τού τέρματος, είς ήν 
νά είναι δυνατή λόγω εύρύτητος τού χώρου ή έκτέλεσις στροφής, οί έπιβάται κατέρ
χονται έκεΐ καί σνεχίζουσι πεζή τήν πορείαν των μέχρι τού τέρματος διά νά έπι- 
σκεφθώσι τήν ώραίαν τοποθεσίαν;).

Ή  ένέργεια αυτή είναι άστυνομικώς ορθή άλλά καί άντιτουριστική.
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'Η τουριστική συνείδησις του άστυνομικοΰ υπαλλήλου θά του ύπηγόρευεν 
ότι εις τον ξένον πρέπει νά έξασφαλισθή πάσα άνεσις καί ότι ή έπίσκεψις των άξιο- 
θεάτων πρέπει νά γίνεται μέ κάθε εύκολίαν. Διά τοΰτο δέ αί ένέργειαί του πρέπει 
νά τείνουν εις τήν διαπλάτυνσιν του τέρματος τής όδοΰ διά νά έξασφαλίζεται έκεϊ ή 
στροφή των αυτοκινήτων καί ούχί νά ύποχρεωθοΰν οί ξένοι εις πεζοπορίαν.

Πώς όμως θά καθοδηγηθή το άστυνομικόν δργανον διά νά δυνηθή νά έχη 
τουριστικάς άντιλήψεις ;

'Ως γενικόν κανόνα των προσπαθειών του πρέπει νά έ'χη το έξης: Σκοπός 
τής άποστολής του είναι ή έξυπηρέτησις του ταξιδιώτου καί ή ένέργεια διά τήν 
έμφάνισιν τής χώρας του, όσον δύναται έκ τών καθηκόντων τά όποια τοΰ άνετέ- 
θησαν, περισσότερον πολιτισμένης.

Διά τήν πρώτην περίπτωσιν καί διά τής συνεχούς ώς έκ τής υπηρεσίας του 
έπαφής προς τον ταξιδιώτην, νά είσέλθη εις τήν ψυχολογίαν τούτου καί νά γνωρίση 
τί γενικώς άπαιτή νά εύρίσκη εις κάθε τόπον καί πώς θέλει νά.τόν μεταχειρίζωνται 
καί νά ένεργή διά τήν δημιουργίαν τών συνθηκών έκείνων αί όποΐαι θά συντελέσουν 
εις τήν πραγματικήν έξυπηρέτησιν τοΰ ταξιδιώτου καί εις τό νά φύγη ουτος ευχα
ριστημένος έκ τοΰ τόπου τον όποιον έπεσκέφθη.

Διά τήν δευτέραν περίπτωσιν τής εύπρεποΰς καί πολιτισμένης έμφανίσεως 
τών διαφόρων χώρων τό άστυνομικόν οργανον θά πρέπη νά έννοήση τήν άξίαν τής 
λεπτομέρειας καί τό πόσον πρέπει νά έργασθή διά τήν λεπτομερειακήν διευθέτησιν 
τών διαφόρων ζητημάτων, τών σχετιζομένων μέ τήν έμφάνισιν τοΰ τόπου, ώστε 
νά μή μένη κανέν σημεΐον άτακτοποίητον έκ τοΰ οποίου νά είναι δυνατόν νά προ- 
κληθώσιν δυσμενή σχόλια.

Έ κ τοΰ τρόπου κατά τον όποιον έμφανίζονται αί διάφοροι λεπτομέρεια1, συ
νάγεται καί ό βαθμός τοΰ πραγματικού πολιτισμού.

’Εάν εις τό πολυτελές έστιατόριον, εις τό όποιον ό ξένος θά καθήση νά γευ- 
ματίση μετά τών φίλων του, ό υπάλληλος τοΰ εστιατορίου προσκόμιση τά παραγ- 
γελθέντα φαγητά κρατών δι’ άμφοτέρων τών χειρών πολλά πιάτα έφαπτόμενα το 
έν_ έπί τοΰ άλλου καί μέ τά δάκτυλά του έμβαπτιζόμενα έντός τών φαγητών, άς 
μή εΐπομεν εις τον άηδιασμένον ξένον : «μας συγχωρεΐτε αλλά ίδέτε ομο̂ ς τί έφτιά- 
ξαμε, ίδέτε .πόσον πολυτελές είναι τό έστιατόριον μας».

Τά άστυνομικά όργανα βεβαιοΰντα μίαν παράβασιν, συνήθως, κατ’ αρχήν 
προβαίνουν εις συστάσεις προς τον παραβάτην καί έν ύποτροπή καταμηνύουν τούτον.

Διά τών ένεργειών του τούτων τό άστυνομικόν οργανον θε6ορεϊ ότι έκτελεΐ 
τό καθήκον του. Πράγματι έξετέλεσε τό καθήκον του, πλήν όμως δέν εξυπηρέτησε 
τον τουρισμόν δι’ αύτοΰ τοΰ τρόπου.

Διά νά έξυπηρετήση τον τουρισμόν καί διά νά συμβάλη εις τήν άνάπτυξιν τού
του ό άστυνομικός δέν θά πρέπη νά κινή μόνον τον νόμον κατά τοΰ παραβάτου, 
άλλά θά πρέπη νά έπιδιώκη τήν άρσιν τής παραβάσεο^ς, τής οποίας ή ΰπαρξις παρα
κωλύει τήν άνάπτυξιν τοΰ τουριστικού προγράμματος.

Αί ένέργειαί τών άστυνομικών οργάνων δέν πρέπει νά είναι μονόπλευροι, 
άκολουθοΰσαι μόνον τήν οδόν τών συστάσεων καί έν άνάγκη άπολύτω τών μηνύ
σεων, άλλά πρέπει έκτος τής όδοΰ ταύτης νά άναζητήται ό τρόπος, ό όποιος θά 
έξασφαλίση τήν προσήκουσαν λύσιν.

"Εκαστον ζήτημα πρέπει νά μελετάται καί νά έξετάζωνται όλοι οί τρόποι 
ένεργείας, οί όποιοι δύνανται νά λύσουν τό ζήτημα τοΰτο καί μετά ταΰτα νά δοκι
μάζονται οί διάφοροι τρόποι μέχρις έπιτεύξεως ικανοποιητικού άποτελέσματος.

Παραβάσεις βεβαίως πάντοτε υπάρχουν, είναι όμως φυσικόν αί παραβάσεις 
αί άναγόμεναι εις τήν καθαριότητα, τήν τάξιν καί τήν εύπρέπειαν, νά περιορίζονται, 
έφ’ οσον ό πολιτισμός τοΰ τόπου προάγεται καί νά είναι ό άριθ.μός τών σημείου μένουν
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παραβάσεων τοϋ είδους τούτου άντιστρόφως άνάλογος προς τήν παρατηρουμένην 
πρόοδον, έφ’ δσον δηλαδή ή πρόοδος αύξάνει, νά μειοΰται ό άριθμός των περί καθα
ριότητας, τάξεως καί εύπρεπείας παραβάσεων.

'Ο πολίτης καί εΐδικώς ό έπαγγελματίας, τοϋ οποίου τό επάγγελμα έχει 
σχέσιν μέ τον τουρισμόν, πρέπει νά ύποβοηθήται κατά πάντα δυνατόν τρόπον εις τήν 
προσπάθειάν του διά τήν τήρησιν των νομίμων ύποχρεώσεών του.

'Όλοι οί έπαγγελματίαι καί οί πολΐται δεν είναι έπί τοσοΰτον άνεπτυγμένοι 
καί συγχρονισμένοι καί άκόμη όλιγώτεροι είναι οί έπαγγελματίαι, οί όποιοι είναι 
κατατοπισμένοι έπί τής φύσεως τοϋ έπαγγέλματός των, ξεύρουν δηλαδή κατά τήν 
κοινήν έκφρασιν τήν ((δουλειά)) τους.

Οί περισσότεροι είναι άκόμη άπροσανατόλιστοι έπί των πραγματικών άπαι- 
τήσεων τοϋ έπαγγέλματός των καί συγχέουν τήν επαγγελματικήν ικανότητα προς 
τήν ικανότητα διά τήν προσωπικήν των επιτυχίαν. Πώς είναι δυνατόν νά φαντασθή 
τις δτι ξέρει τήν δουλειά του, άφοΰ αύτός κατώρθωσε άπό μικρός ύπαλληλίσκος νά 
γίνη πλούσιος καί σημαίνον έπαγγελματίας ;

Τό αστυνομικόν δργανον είναι εκείνο τό όποιον θά ένεργήση διά νά έκλείψουν 
αί προλήψεις, ή μετά πείσματος προσήλωσις εις πεπαλαιωμένας άντιλήψεις καί θά 
καθοδηγήση τό κοινόν προς τάς ένδεικνυομένας λύσεις διά τήν άνάπτυξιν τοϋ του- 
ρισμοΰ.

Είναι ανάγκη δπως ό άστυνομικός μή άπαιτή μόνον ώρισμένας λύσεις ή 
άξιώνη τήν έφαρμογήν ορισμένων διατάξεων, άλλά πρέπει νά γίνεται σύμβουλος, 
ύποδεικνύων ώς έκ τής πείρας του καί τών άποκτηθεισών γνώσεων, πώς δύναται 
νά πραγματοποιηθή ή έπιδιωκομένη λύσις, άναλόγως τών έκάστοτε δεδομένων, 
συνεργαζόμενος μετά τοϋ κοινοΰ διά τήν πραγματοποίησιν τοϋ έπιδιωκομένου 
σκοποΰ.

’Εάν π.χ. πρέπει νά υπάρχουν κάλαθοι άχρήστων κάπου διά νά ύποβοηθηθή 
τό κοινόν εις τήν τήρησιν τής ύποχρεώσεώς του περί μή άπορρίψεο)ς άχρήστων 
κατά γης, πρέπει νά ένεργήσωμεν διά νά τοποθετηθούν έκεϊ οί κάλαθοι ούτοι καί 
άναλόγως νά ένεργήσωμεν έπί διαφόρων άλλων θεμάτων.

Νά μή άπογοητευώμεθα δέ έάν ένδεχομένως σημειοϋται άδράνεια ώρισμέ- 
νων οργανισμών ή καί κρατικών υπηρεσιών άκόμη διά τά ζητήματα τοϋ τουρισμοΰ, 
άλλά νά καταβάλλωμεν προσπάθειας διά τήν δημιουργίαν τουριστικής συνειδήσεως 
καί είς αύτούς.

Πλεϊστα οσα παραδείγματα έχομεν κατά τά όποια, εις τήν άρχήν τής λει
τουργίας τής τουριστικής άστυνομίας είς ώρισμένας πόλεις, ήδιαφόρησαν ή καί 
άντέδρασαν μερικοί οργανισμοί ή κοινοτικαί καί δημοτικαί άκόμη άρχαί, είς τά 
ληφθέντα υπό τής τουριστικής άστυνομίας μέτρα καί μέ τήν πάροδον τοϋ χρόνου 
έγιναν ένθερμοι ύποστηρικταί τών έπιδιώξεων τών τουριστικών οργάνων.

’Εκτός τών άνωτέρω, δμως, τά άστυνομικά όργανα πρέπει νά γνωρίζουν καί 
είς τάς λεπτομέρειας των άκόμη τά τουριστικά προσόντα τοϋ τόπου είς ον υπηρετούν.

Πρέπει νά γνωρίζουν καλώς τήν περιφέρειάν των καί νά έχουν έξετάσει καί 
μελετήσει τάς έπικρατούσας είς έκαστον τμήμα αύτής συνθήκας άπό άπόψεως δια
μονής, συγκοινωνίας, δημοσίων κέντρων, δημοσίας υγείας, ύδρεύσεως, έξευρέσεως 
τροφίμων, άποστάσεων γειτονικών άρχαιολογικών χώρων καί γενικώς άπό πάσης 
πλευράς, ώστε νά είναι είς θέσιν νά παρέχουν άκριβεΐς πληροφορίας.

Είς τον τομέα τής φιλοξενίας καί τής καλλιτέρας έξυπηρετήσεως τών του
ριστών, μεγάλον ρόλον ή μάλλον τον σπουδαιότερον ρόλον παίζουν έπίσης τά άστυ
νομικά όργανα, τά όποια πρώτα έρχονται είς έπαφήν μέ τούς ξένους, εΐτε ταΰτα 
είναι τής τουριστικής άστυνομίας ή τοϋ κέντρου άλλοδαπών ή τοϋ συναλλάγματος ή 
τής τροχαίας ή τών τμημάτων τάξεως.
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t Τ** αστυνομικά όργανα τα οποία, ως ορθώς λέγεται, είναι ή προθήκη τής 
πολεως η του τοπου εις ον υπηρετουν, πρεπει να είναι άψογα εις τήν έμφάνισιν και 
συμπεριφοράν, ώστε να̂  δώσουν εις τούς ξένους την έντύπωσιν ή οποία απαιτείται 
ινα διατηρούν ουτοι αρίστας εντυπώσεις όταν φυγουν από τήν χώραν μας καί 
προπαγανδίσουν αύτοί οί ’ίδιοι εις τάς χώρας των διά τήν Ελλάδα μας.

Το χαμόγελό, κύριοι, είναι κάτι το οποίον δεν βλέπουν συνήθους εις τα πρόσωπα 
των συμπατριωτών των οι περισσότεροι των ξένων καί είναι έκεΐνο το όποιον μαζί 
με την πρόθυμόν εξυπηρέτησιν, θά τούς προδιαθέση εύμενώς, ώστε νά μάς συγχω
ρήσουν πολλας ελλείψεις και παραλείψεις, τάς οποίας ενδέχεται νά παρετήρησαν 
κατά τήν παραμονήν των είς τήν χώραν μας.

Καθήκον, λοιπόν, παντός άστυνομικοΰ είναι ή πρόθυμος καί μέ τό χαμόγελον 
εις το προσωπον εξυπηρετησις των τουριστών, είτε ουτοι είναι ημεδαποί είτε αλλο
δαποί καί τό καθήκον αύτό κύριοι είναι μέγα, διότι κ.άμνοντες αύτό συμβάλλομεν 
τα μέγιστα είς τήν άνάπτυξιν τής τουριστικής κινήσεως τής χώρας μας, πράγμα 
δπερ συνεπάγεται τήν ευημερίαν ημών τών ιδίων καί τήε χώρας μας έν γένει.

’Εάν, κύριοι, μείνουν ευχαριστημένοι οί ξένοι πού θά έλθουν είς τήν χώραν 
μας θά έπανέλθουν καί πάλιν καί θά προπαγανδίσουν οί ίδιοι ώστε νά έλθουν περισ
σότεροι.

’Εάν όμως δεν μείνουν ευχαριστημένοι δεν θά έπανέλθουν, θά δυσφημήσουν 
τήν χώραν μας καί θά μειωθή ή τουριστική κίνησις.

Σκεφθήτε, λοιπον, πόσον συμβάλλομεν καί ήμεΐς είς τήν άνάπτυξιν του του
ρισμού τής χώρας, εάν έκτελέσωμεν όπως πρέπει τό καθήκον μας, έάν δηλαδή : 1) 
πρώτοι ήμεΐς άποκτήσωμεν πλήρη τουριστικήν συνείδησιν καί σύν τώ χρόνω δη- 
μιουργήσωμεν τοιαύτην καί είς τούς άλλους τούς έρχομένους είς έπαφήν μέ τούς 
ξένους, 2) έάν μεριμνώμεν διά τήν καλυτέραν έμφάνισιν τού τόπου είς ον ύπηρετοΰ- 
μεν καί 3) έάν έξυπηρετώμεν καί διευκολύνωμεν τούς τουρίστας.

Διά νά τά έπιτύχωμεν δέ αύτά, πρέπει νά εΐμεθα πάντοτε ευπαρουσίαστοι, 
εύδιάθετοι καί μέ τό χαμόγελον, τό όποιον όπως σάς είπα προηγουμένως χαρίζει 
πολύ. Πάντοτε δέ νά είμεθα πρόθυμοι νά ίκανοποιήσωμεν πάσαν έπιθυμίαν τών του
ριστών καί νά προπαγανδίζωμεν ϊνα πράττουν τούτο άπαντες οί έρχόμενοι είς έπα
φήν μέ αύτούς, ώστε νά έκλειψη καί ή έσφαλμένη άντίληψις τού νά βλέπουν τινές 
τούς τουρίστας ώς έμπόρευμα έκμεταλλεύσιμον καί νά παύση κάθε έκμετάλλευσις 
τούτων διά τής πατάξεως παντός, οστις ήθελε διανοηθή τούτο.

Άπό τήν άνάπτυξιν τού τουρισμού τής χώρας μας αναμένει πολλά ή έθνική 
μας οικονομία.

’Ά ς γίνωμεν, λοιπόν, ήμεΐς κύριοι συντελεσταί τής άναπτύξεως τούτου διά 
τής άναγωγής είς δόγμα τής ιδέας τού τουρισμού, βέβαιοι όντες ότι πολύ συντόμως 
πλήθος ξένων έπισκεπτών θά κατακλύσουν τήν χώραν μας, άφήνοντες είς ήμάς μέν 
τό τόσον πολύτιμον συνάλλαγμα, οδτοι δέ άποκομίζοντες αρίστας έντυπώσεις έκ τής 
είς τήν χώραν μας παραμονής το^ν, θά γίνωσιν έπιστρέφοντες είς τάς χώρας των οί 
καλύτεροι ύποστηρικταί, διαφημισταί καί κήρυκες τής τουριστικής άξίας τής χώρας
μας-

Έάν οί πάντες έργασθώμεν, ασφαλώς ήμεΐς αύτοί θά γίνωμεν μύσται 
τού ώραιοτέρου ιδεώδους, προσφέροντες τάς πλέον πολυτίμους υπηρεσίας είς τήν 
πατρίδα μας.

ΔΗ Μ. ΠΑΠΑ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟ ΥΛ ΟΣ



ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ύπό Ύκαστυνάμου Α' κ. I. ΡΑ· Γ ΚΟΥ 
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά των όδών ’Αθηνών κατ’ Αλφαβητικήν σειράν

Βέργας.
Πάροδος Λιοσίων 81 στην πλατεία ’Αττικής.
'Η Βέργα, ήτο ένα πρόχειρο οχύρωμα κοντά στά. παληα σύνορα Μάνης και Μεσ

σηνίαν, τό όποιο έγινε, ιστορικά, άρκετά. γνωστό, άπό το γεγονος, ότι πίσω απ αυτό 
ώχυρωμένοι οί Μανιάτες, μπόρεσαν ν’ αποκρούσουν και ν’ αποτρεψουν έτσι την εί
σοδο τοϋ Ίμβραήμ στην πατρίδα των. Τό οχύρωμα αύτό, ήτο ένας τοίχος μήκους 15 
μέτρων "από ξηρόλιθους καί άρχιζε άπό τό παραλιακό χωριό 'Αλμυρό καί κατέληγε 
στις δυτικές κλιτύες τοϋ Ταϋγέτου.

Ό  Ίμβραήμ, γυρίζοντας στη Μεσσηνία, υστέρα άπό την πτώσι τοϋ Μεσολλογίου, 
σκέφθηκε πέος έπρεπε νά. γίνη κυρίαρχος καί τής Μάνης, ή οποία ήτο το ορμητήριο των 
κλεφτοπολέμων. Διέταξε τον Κεχαγιάμπεη νά. προχωρήση απο την ξηρά με ισχυρή δυ- 
ναμι, αύτός δέ άπό τή θάλασσα θά τον βοηθούσε στην έπίθεσι κατά τής Μάνης. Ό 
μόνος δρόμος γιά. τον Κεχαγιάμπεη ήτο ’κείνος στον οποίον είχε ανεγερθή τ’ οχυρο 
τής Βέργας καί τό όποιον υπερασπίζονταν 1.000 Μανιάτες. Οΐ Μανιάτες πολέμησαν 
παλληκαρίσια κ ι’ άνάγκασαν τον Κεχαγιάμπεη νά γυρίση πίσου, με μεγάλες απώλειες, 
στο νησί των Καλαμών. Αλλά καί ή έπίθεσις άπό τήν θάλασσα την ’ίδια είχε τύχη. 
Αύτή είναι ή περίφημη μάχη τής Βέργας πού έγινε τον ’Ιούνιο τοϋ 1826.

Βεργοβίτσης.
Πάροδος τής όδοΰ Γκύζη 48, στοΰ Γκύζη.
’Οφείλει τήν ονομασία στην όμοόνυμη κοινότητα τής επαρχίας Καλαβρύτων, 

τοϋ νομοϋ Άχαίας.
Βερναρδάκη.
Πάροδος τής όδοΰ Κεδρηνοΰ 57, στοΰ Θών.
'Ο Βερναρδάκης Δημήτριος, λόγιος καί διδάσκαλος τοϋ Γένους, Κρητικής κα

ταγωγής, γεννήθηκε τήν 21 Νοεμβρίου 1833 στήν Ά γ. Μαρίνα τής Λέσβου, οπού κα
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εμαθε τά πρώτα γράμματα, έχοντας ώς προστάτη τον Μητροπολίτη Μυτιλήνης κι’ 
άργότερα Πατριάρχη ’Αλεξάνδρειάς, Καλλίνικον.

Υπήρξε ιστορικός, φιλόλογος, Θεολόγος καί δημοσιογράφος καί πάνω άπό 50 
χρόνια διέπρεψε στη πνευματική καί κοινωνική ζωή των 'Ελλήνων. ’Αναγνωρίζεται 
ώς ό μεγαλύτερος δραματικός ποιητής τής νεώτερης Ελλάδος καί δίκαια ώνομάσθηκε 
«ό τέταρτος, μετ’ Εύριπίδην Έλλην τραγικός».

Διετέλεσε μαθητής τοϋ Γεωργίου Γενναδίου. Τελειώνοντας τή Φιλοσοφική 
Σχολή, πήγε για εύρύτερες σπουδές στή Γερμανία, όπου καί μαθήτευσε κοντά στον 
Μπερνχάρντν. 'Ο «πολύς» Φαλμεράϋερ ύπήρξε θαυμαστής τοϋ νεαρού τότε συγγρα- 
φεως καί ζητώντας νά τον γνωρίση προσωπικά, έξέφρασε αισθήματα έκτιμήσειος 
καί φιλοφροσύνης.

Έπιστρέφοντας άπό τήν Γερμανία τό 1861, έγινε έκτακτος καθηγητής τής 
γενικής ιστορίας καί φιλολογίας, το δέ 1865 τακτικός στήν ίδια έδρα. Τό 1869 παραι- 
τείται καί φεύγει για τή Λέσβο. Τό 1882, υστέρα άπο έπίμονες. παρακλήσεις τοϋ Χαρ. 
Τρικούπη, άναδιορίζεται καί αναλαμβάνει συγχρόνως τήν Δ/νσιν τής’Εθνικής Βιβλιο
θήκης, για λίγο όμως χρόνο γιατί καί πάλι φεύγει για τήν Λέσβο, όπου καί πέθανε 
τήν 12 ’Ιανουάριου 1907. Οί συμπατριώτες του μ’ αληθινή κατάνυξι συνώδευσαν τον 
εκλεκτό τους νεκρό, τον αδελφό τής Σαπφοΰς, τοϋ ’Αλκαίου καί τοϋ Πιττακοΰ, στήν 
τελευταία του κατοικία.

’Έτσι έσβυσε ό «τέταρτος μετ’ Εύριπίδην τραγικός». Θαρραλέος καί μαχητι
κός, φύσις δημιουργική καί πολύπλευρη, γόνιμη καί στοχαστική. Τό πέρασμά του 
στάθηκε φωτεινό μετέωρο για τούς συγχρόνους του καί τούς μεταγενεστέρους του.

Βερροίας.
Πάροδος τής Ίερας όδοΰ 69, στον Βοτανικό.
’Οφείλει τήν ονομασία στή γνωστή πόλι τής Μακεδονίας πού βρίσκεται στις 

υπώρειες τοϋ Βερμίου όρους κι’ άπέχει άπό τήν Θεσσαλονίκη 68 χιλ. Είναι έδρα τής 
επαρχίας καί τοϋ νομού ’Ημαθίας. 'Η ζωή τής πόλεο^ς, άναφέρεται άπό τήν εποχή 
τοϋ Θουκυδίδη.

Κατά τήν παράδοσι, κτίσθηκε άπό τήν κόρη τοϋ Ώκεανοΰ καί τής Θέτιδος, 
τήν Βέρροια. Ώ ς ιδρυτής της φέρεται καί ό στρατηγός τής Μακεδονίας Φέρων. Πρέ
πει νά σημειωθή ότι οί Τούρκοι τήν ώνόμαζαν Καρά-Φέροια. Οί Φρύγες, φέρονται σαν 
πρώτοι κάτοικοί της. Γρήγορα όμως διώχθηκαν άπό τούς Μακεδόνας, πού κράτησαν 
τήν πόλι μέχρι τό 168 π.Χ. ύποταχθέντες υστέρα στούς Ραιμαίους. Ή  Βέρροια, είναι 
πλούσια πόλις, έχει πολλά έργοστάσια, μεταξουργεία, κυλινδρομύλους, βυρσοδε
ψεία κ.λ.π. Οί κάτοικοί της άσχολοΰνται μέ τό εμπόριο, τήν γεωργία καί τήν βιο
μηχανία.

Βερσή.
Πάροδος τής όδοΰ Έρατοσθένους 8, στο Παγκράτι.
’Οφείλει τήν ονομασία στον Βερσή Κωνσταντίνο, ’Αθηναίο δραματικό ποιητή, 

ό όποιος γεννήθηκε τό 1849.
Β ετρ ίνας.
’Από Εύβοιας 61, στο Πολύγωνο.
'Η Βετρίνα, χωριό τής περιοχής των Σερρών, είναι γνωστή άπό τήν μάχη 

πού έγινε έκεΐ τό 1913.
Βηλαρά.
Πάροδος τής όδοΰ Μενάνδρου 5, στον Ά γ . Κο^νσταντΐνο 'Ομονοίας.
'Ο Βηλαράς ’Ιωάννης, γιατρός καί ποιητής, γεννήθηκε στά Κύθηρα τό 1771, 

μεγάλωσε όμως στά Γιάννενα. Τό 1794 πήγε στο Πατάβιο τής ’Ιταλίας, όπου σπού-
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δασε ιατρική μέχρι τδ 1800, άσχολούμενος συγχρόνως με φιλολογικές μελετες. Γυ
ρίζοντας στά Γιάννενα, προσελήφθη στην αύλή τοϋ Άλή-Πασσά, ώς ιατρός του γυιοΰ 
τοϋ Άλή, Βελή-Πασσά. Μαζί μ’ αύτδν περιώδευσε ολόκληρη σχεδόν την 'Ελλάδα.

Ή  πολιορκία τοϋ Άλή, άπό τά σουλτανικά στρατεύματα, ανάγκασε τον Βη- 
λαρα «γυμνόν καί πένητα» να καταφυγή οίκογενειακώς στο Τσεπελοβο τοϋ Ζαγοριου, 
οπού καί πέθανε την 28 Δεκεμβρίου 1823. Πέθανε νέος, χωρίς νά μπορέση νά συμ- 
πληρώση τό έργο του. Άναδείχθηκε σ’ έναν άπό τούς σπουδαιοτέρους όρθοτόμους 
τής γλωσσολογοτεχνικής άναγεννήσεως. 'Υπήρξε απο τους πρώτους δημοτικιστας.

Β ησσαρ ίω νος.
Πάροδος τής όδοϋ Σίνα 6, στην ’Ακαδημία.
'Ο Βησσαρίων, έκ των σοφωτέρων ιεραρχών του Βυζάντιου, γεννήθηκε την 

2 ’Ιανουάριου 1403 στην Τραπεζοϋντα τοϋ Πόντου. Για. την οΐκογενειά του τό μόνο 
γνωστό είναι πώς ή μητέρα του ώνομάζετο Θεοδουλη και πους το αληθινό ονομα του 
Βησσαρίωνος ήτο ’Ιωάννης.  ̂ }

'Υπήρξε ό φορεύς του 'Ελληνικού πολιτισμού στην Ιταλία και θεωρείται εκ 
των μεγαλυτέρων παραγόντων τής ιταλικής άναγεννήσεως. Μολονοτι εγινε Καρ
δινάλιος τής Παπικής ’Εκκλησίας, δεν έπαυσε σ’ όλη του την ζωή νά. είναι ένας φλο
γερός “Ελλην πατριώτης. Μπόρεσε καί μετέδωσε στην Δυσι μερικες απο τις βασικές 
αρετές καί κατευθύνσεις τής Ελληνικής πνευματικής ζωής.

'Υπήρξε για 5—6 χρόνια ό σημαντικώτεοος μαθητης τοϋ Πληθωνος. Μαζί 
μέ τον Πλήθωνα, τον Μάρκο Ευγενικό, τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Ιωσήφ, 
τον Αύτοκράτορα ’Ιωάννη καί άλλους πολλούς αρχιεπίσκοπους, μητροπολίτες και 
άξιωματούχους τής Πατριαρχικής εκκλησίας, πήρε μέρος ̂ στη σύνοδο τής^Φερραρας 
τής ’Ιταλίας τό 1438, σχετικά μέ την ένωσι τής Παπικής καί ορθοδόξου εκκλησίας. 
Σ’ αύτή ό Βησσαρίων κηρύχθηκε υπέρ τής ένώσεως, γιατί πίστευε πως έτσι μονον 
ή Δύσις θά βοηθούσε τήν άπό τούς Τούρκους άπειλουμενην Βυζαντινήν Αυτοκρα
τορίαν.

Τό πνευματικό έργο τοϋ Βησσαρίωνος είναι πολύ σημαντικό. 'Η συμβολή του 
στήν άναγέννησι, άξιόλογη. Πέθανε τήν 18 Νοεμβρίου 1472 και εταφη στο ναο των 
Δώδεκα ’Αποστόλων τής Ρώμης.

Β ίαντος.
Διασταυροΰται μέ τήν οδόν ’Άστρους 141, στον Κολωνό.
Ό  Βίας, ένας άπό τούς 7 σοφούς τής άρχαίας Ελλάδος, κατήγετο άπό τήν 

Πριήνη τής ’Ιωνίας κι’ εζησε μάλλον τον 6ον π.Χ. αιώνα. Διεκρίνετο γιά τήν δικαιο
σύνη του καθώς καί τήν ρητορική του ικανότητα. Μερικά άπό τά γνωστά ρητά τοϋ 
Βίαντος είναι τά: Κτήσαι έν μέν νεότητι εΰπραξιν, έν δέ τώ γήρατι σοφίαν—Μήτε 
εύήθης ίσθι, μήτε κακοήθης—Μίσει τό ταχύ λαλεΐν κ.λ.π.

Β ίγ λ α ς .
Πάροδος τής όδοϋ Φειδιππίδου 23, στούς ’Αμπελοκήπους.
Βίγλα, λέξις βυζαντινή έκ τής λατινικής vigil, vigilia, σήμαινε κατ’ άρχήν, 

άγρυπνη φρούρησι, άργότερα δέ υψηλόν καί δεσπόζον ΰψουμα άπό τοϋ όποιου είναι 
εύχερής ή κατόπτευσις καί ή φρούρησις.

Βίγλα λέγεται κ ι’ ένα χωριό τής Μακεδονίας, όπου τό 1912 έγινε άξιόλογη 
μάχη. Τό ίδιο όνομα φέρουν καί πολλά άλλα χωριά τής Ελλάδος.

Β ιέννα . _
Άπό τό τέρμα τής όδοϋ Πανταζή 40, στοΰ Κυνοσάργους.
'Ο Βιέννας ’Ιωάννης, προς τιμήν τοϋ όποιου δόθηκε ή ονομασία τής όδοϋ, 

ήτο άρχηγός τών Σαλαμινίων στήν πολιορκία τής Άκροπόλεως τό 1822.
(  Συνεχίζεται)
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'Τπό QIL. CESBFtON, κατά μετάφρασιν «’Αστυνομικών Χρονικών»
( Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ Ζ'

Ό  φύλακας κάνει ένα βήμα για νά τον άκολουθήση...Άλλά ό κύριος Λαμύ 
τον σταματά :

—«’Όχι 1 ’Αφήστε τον νά πάη μόνος του. Είναι καλύτερα έτσι». Σέ ένα λεπτό 
μπαίνει μέσα ή κυρία Μαρσιάλ, πού είναι ολόιδια προσωπογραφία του γυιοΰ της, 
καί πέφτει μέ ένα άναστεναγμό σέ μια καρέκλα !

—«Κύριε δικαστά! 45.000 φράγκα έκλεψε άπό τό άφεντικό του—Άκοΰτε; 
45.000 φράγκα ! ! ! » .

—« Έ ! κ α λ ά !!! Κ αλά!!! 'Υπήρχαν εκεί 250.000... ’Άφησε τά υπόλοιπα! 
Κι’ αύτό κάτι ε ίν α ι! ! !» .

—« Έ ! Μαρσιάλ! Γιατί τώκανες; Δεν έπρεπε νά συγκρατηθής; Είσαι πιά δε- 
καέξη ετών... Είσαι τό μεγαλύτερο παιδί μου ! !  !».

—«Τό ξέρω !» μουρμουρίζει ό Μαρσιάλ ντροπιασμένος.
•—«’Ά χ ! "Αν μ’ άκουγες ! !! ’Αντί νά συχνάζης σ’ αύτά τά βρώμικα μέρη 

θά ήσουν τώρα άλλου ! !! Πόσο μέ κούρασες, παιδί μου !!  1 Κύριε δικαστά, φοβήστε 
τον... Νά του χρησιμεύση αύτό τό μάθημα (σκουπίζει τή μύτη της)... Πότε θά μάς 
τον ξαναδώσετε;..»

—«Μά, όταν θά έχη μάθει μιά τέχνη σ’ ένα καλό κέντρο πού θά τον στείλω..». 
—«Μά γιατί, νά μην τον πάρω τώρα; Είσθε πολύ πεισματάρης!».
-—«Είναι ό νόμος πεισματάρης, κυρία μου, κι’ όχι ό δικαστής» άπαντα ήσυχα 

ό κύριος Λαμύ.
■—«Κι’ όμως! ή καταδίκη είναι πολύ σκληρή!».
—«Δέν είμαστε έδώ γιά νά καταδικάζουμε κυρία μου, άλλά νά ξαναστήνουμε 

ορθιο ό,τι γκρεμίζεται... Μόνο ένα πρά·} μα μ’ ενδιαφέρει: Τό μέλλον του παιδιού σας... 
Δέν τό τιμωρώ... Προσπαθώ νά τό κάνω άνθρωπο. Σεις δέν τά καταφέρατε καί τόσο 
καλά... ’Έτσι δέν είναι; ’Αφήστε με, λοιπόν, νά δοκιμάσου κι’ έγώ... Ελάτε, κυρία 
μου, νά μέ ξαναδήτε αύριο την ίδια ώρα. Θά μιλήσουμε οι δυό μας εντελώς μόνοι... 
Κι’ έπειτα μήν τον κακοκαρδίζετε τό γυιό σας... Μοιάζετε οί δυό σας τόσο πολύ !! 1 
Φύλαξ, δέν συμφωνείτε ότι μοιάζουν καταπληκτικά; ('Ο φύλακας γελάει) ’Εμπρός! 
Φιληθήτε !...».

Φιλιούνται πέντε φορές... "Υστερα εκείνη βγάζει άπ’ τήν τσάντα της δυόπακέττα 
τσιγάρα καί δίνει μέ τρόπο τά τέσσερα στο γυιό της κι’ ένα κρυφά στο Ριγκωρί... 

'Ο κύριος Λαμύ τό βλέπει... Καί, γελώντας, τή μαλώνει μέ καλωσύνη:
«...Κ ι’ ό φύλακας δέν είδε τίποτε; "Ετσι νομίζετε; Μά, τί κάνετε, κυρία μου; 

Δέν ξέρετε ότι άπαγορεύονται τά τσιγάρα... θά μοΰ πήτε γ ι α τ ί  άπαγορεύονται... 
Μά, αύτό τό γ ι α τ ί ούτε έγώ τό ξέρω... Έν πάση περιπτώσει... "Ας τά κρατήσουν... 
Πριν φύγετε όμως μή ξεχάσετε νά σφίξετε καί τό χέρι τού Ριγκωρί... Είναι ό καλύ-
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τερος σύντροφος του ^υιοΰ σας... Πηγαίνετε, τώρα... Καλή ’σπέρα σας...».
Βγαίνουν. 'Ο γραφεύς έρωτα:
•—«Τά έξοδα στο δημόσιο, κύριε δικαστά;».
—«Αύτό θά τό κανονίζουμε στο άκροατήριο. 'Η κυρία Μαρσιάλ είναι χήρα, 

μέ πέντε παιδιά. Θά τής βάλουμε, λοιπόν, 500 φράγκα τό μήνα κατ’ άρχήν, καί τά 
υπόλοιπα στο δημόσιο...».

'Η βοηθός καλεί τό Σαιν-Μωρίς στο τηλέφωνο:
—«Δυο θέσεις, παρακαλώ... Πώς; Ναι δύο... ’Αγόρια. Τό ένα δέκα έξη και το 

άλλο δέκα επτά... Τί; Σέ δέκα πέντε μέρες;.. Καλά.,.Εύχαριστώ!..».
'Ο γραμματεΰς τακτοποιεί τά χαρτιά του, σκεπάζει τή γραφομηχανή του και 

σηκώνεται νά φύγη...
«Καλή ’σπέρα κύριε δικαστά».
«Στο καλό!..»...
...Ε πτά ή ώρα... 'Ο κύριος Ααμύ σηκώνεται βαρεία άπό τήν καρέκλα του, 

ανοίγει τό παράθυρο καί, μέ κλειστά τά μάτια, αναπνέει βαθειά... Τά περισσότερα 
άπό τά παράθυρα τού μεγάρου είναι σκοτεινά καί, πίσω άπό τά άλλα, είναι αναμμέ
να φώτα...

Ό  κύριος Ααμύ ξαναφέρνει στή θύμησή του όλα τά παιδιά του... ’Ακούει τή 
φωνή τους...

«Μάλιστα, κύριε Ααμύ!..».
«Μάλιστα, κύριε Δικαστά!..».
«Μάλιστα, κύριε Ααμύ!..».
«'Όλο λένε «μάλιστα» γιά νά μ’ ευχαριστήσουν... Μά τί, τάχα, νά σκέφτωνται 

αύτή τή στιγμή; Είναι τόσο μόνα!!! Τόσο μόνα !!!» ψιθυρίζει σχεδόν φωναχτά ό 
κύριος Ααμύ...

... Κάνει τον άπολογισμό τού απογεύματος καί μελαγχολεί...
Τόσες υποτροπές, έπειτα άπό δέκα πέντε χρόνια! ! !
Κτυποϋν, ξαφνικά, τήν πόρτα...
Καί, συγχρόνως, άκούγεται μιά γνώριμη φωνή.
—«Μήπως σάς ενοχλώ;..».
—«Τί λέτε, Ντουμπλέ! ! !  παρακαλώ! παρακαλώ! Περάστε. Μά, μιά στιγμή, 

νά κλείσω το παράθυρο...».
—«Μάρθα, γιά νά εξετάσω τούς φακέλλους τής αυριανής δικασίμου, λέει ό άντι- 

εισαγγελεύς μόλις κάθεται. «Είναι τόσο φορτωμένοι!!!».
—«Δυστυχώς, πάρα πολύ !.. Είναι θλιβερό τό θέαμα πού παρουσιάζουν τά μισά 

τουλάχιστον παιδιά! ! !» .
—«Ν αί! Ναί! Καμαρώστε τις εκθέσεις τους! Μέ πόση αυταρέσκεια διηγούνται 

τις ασωτείες τους 1 Κι’ οχι μόνο αύτό, άλλά καί προσθέτουν κ ι’ άλλες άκόμα, φαντα
στικές...».

—«Είναι αλήθεια αύτό... ’Αλλά γιά μερικά παιδιά όλη έτούτη ή ιστορία είναι 
ένα αστυνομικό φιλμ στο όποιο δέν είναι θεατές μονάχα, αλλά καί πρωταγωνιστές 
συγχρόνως... Μη ξεχνάτε οτι είναι «παιδιά-κινηματογράφος» καί «παιδιά-ραδιόφω- 
νο». Μα, είναι θεραπεία αυτή που τούς κάνουμε; Αύτοί οί φύλακες, αύτά τά υπόγεια 
οπού τα βαζουν και περιμένουν, αυτό τό «κάθισμα τής ατιμίας» (όπως λένε οί εφη
μερίδες)... κι υστέρα εμείς οι ίδιοι, επίσημοι καί άγνώριστοι... 'Όλα ετούτα είναι μιά 
πολύ παράξενη μηχανή...». --

« ’Αγνώριστοι!». Στο άκουσμα αύτής τής λέξεως ό κύριος Ντουμπλέ φέρνει στή 
μνημη του τη φωτογραφία τού πατέρα του, τό πορτραίτο τού παππού του... Ταράσσε
ται ... Καί λέει, σ’ ενα έλαφρό τόνο διαμαρτυρίας, στον κύριο Ααμύ.

« Εν τουτοις, κύριε δικαστα, αυτός είναι ο μόνος τρόπος νά τά φοβίσουμε...».
' «Δηλαδη πιστεύετε, Ντουμπλέ, στήν «αξία τού παραδείγματος 1», τόν δια-
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κόπτει ο κύριος Λαμυ.* «Κι εγω επίσης πιστεύω... ’Αλλα οχι με το δικό σας τρόπο... 
’Ακουστέ. Στέλνετε ένα άγόρι στο Φρένς, ας πούμε... "Ας υποθέσουμε, λοιπόν, ότι 
φτάνει έκεΐ ντροπιασμένο καί μετανοιωμένο... ’Ανακαλύπτει σ’ αύτό το μέρος μια 
καινούργια κοινο^νία, πολύ καλά ώργανωμένη, μέ τον κώδικά της, τούς νόμους της, 
τήν τιμή της, τούς ήρωές της... Μια κοινωνία γιομάτη άπο κολλητικές άσθένειες καί 
μεταδοτικά μικρόβια... Καί μέσα σ’ αυτή τήν κοινωνία ό μικρός πού έ'κλεψε απλώς 
ένα ποδήλατο μενει στό περιθώριο... 'Ο ρόλος του είναι φτωχός καί άσήμαντος, μπρο
στά στούς ήρωες πού τον περιβάλλουν καί του καυχώνται γιά τά κατορθώματα, τους... 
Τότε αύτό το παιδί παίρνει γρήγορα μιά άπόφαση: Νά βγή άπ’ έκεΐ καί νά ήρωποιη- 
θή κ ι’ αύτός μ’ ένα φανταχτερό κατόρθωμα, ώστε νά ξαναγυρίση μέ τό κεφάλι ψηλά, 
άξιος των καινούργιων συντρόφων του... 'Ορίστε ή αξία τού παραδείγματος... Στήν 
ήλικία αύτή, Ντουμπλέ, είναι κανείς έτοιμος γιά τον ήρωϊσμό, όπως καί γιά τήν αι
σχρότητα... Παίζει τή διαγωγή του κορώνα γράμματα...».

—«"Ενας λόγος πάρα πάνω γιά νά προφυλάξουμε τήν κοινωνία άπο τούς 
εχθρούς της, όποια κι’ άν είναι ή ήλικία το υ ς !!!» .

—«Δηλαδή νά οχυρωθούμε σ’ ένα άμυντικο φρούριο;» ρωτά ό κύριος Λαμύ, 
χαμογελώντας!.. Μά, ξαφνικά, τό βλέμμα του σκοτεινιάζει... Καί, στρέφοντας προς 
τον Ντουμπλέ, τό αύτοκρατορικό του προφίλ, συμπληρώνει τονίζοντας μιά - μιά 
τήν κάθε λέξη: «"Εστω, τό φρούριο, άφού τό θέλετε... ’Αλλά, πριν νά ύπερασπισθοΰν 
μέχρι θανάτου τό φρούριό τους οί παληοί άφεντάδες, έβαζαν πρώτα έκεΐ μέσα όλο 
τους τον κόσμο... "Ας ένεργήσουμε κι’ έμεΐς μέ τον ΐδιο άκριβώς τρόπο... "Ας τά 
ξαναβάλουμε στήν κοινωνία, Ντουμπλέ, μέ όλα τά μέσα! ! !».

—«Σύμφωνοι... Δέν λέω... ’Αλλά, μή λησμονήτε ότι ή κοινωνία βασίζεται 
άκριβοίς σέ ώρισμένα κοινωνικά θεμέλια, ένα άπό τά όποια είναι καί ή δικαιοσύνη...».

—«Δικαιοσύνη; 'Ώστε τό ΐδιο είναι δικαιοσύνη καί δικαστική οργάνωση;..)).
—« ’Ό χ ι! ’Αλλά, καί ή δικαστική οργάνωση πού λέτε, βασίζεται πάνω σέ με

ρικές αρχές, πού χρειάσθηκαν αιώνες γιά νά βγουν καί ν’ άξιολογηθούν καί πού λέ
γονται: «'Υπευθυνότης», «αύθεντικότης τού κρινομένου πράγματος» κ.τ.λ. Λοιπόν 
■αυτές τις αρχές χρησιμοποιούνε στό δικαστήριο γιά τά παιδιά».

—«'Υπευθυνότης, ύπευθυνότης!!!» άπαντα ό κύριος Λαμύ, άναστενάζόντας... 
ένω μέ τό δάκτυλο παρακολουθεί στά τυφλά τή λευκή γραμμή τών μαλλιών του. 
«Τά παιδιά μας είναι ύπεύθυνα γιά τή διαγωγή τους. Αύτό μάλιστα. ’Αλλά, γιά τά 
έγκλήματά τους; έ; Σέ τί έγκειται τόσο συχνά ή διαφορά μεταξύ ένός εγκληματικού 
παιδιού, Ντουμπλέ, καί ένός προεγκληματικοϋ;... Νά σάς πώ έγώ: Στήν εύκαιρία... 
Δηλαδή στήν κοινωνία, σ’ έμας όλους...».

Τά ξανθά τσίνουρα τού κυρίου Λαμύ κτυποΰν γρήγορα στό άνοιγμα τού ψυχρού 
βλέμματος... 'Ο κύριος Ντουμπλέ ταράζεται...

—«Μά, αύτό είναι δουλειά τών ψυχιάτρων νά τό έκτιμήσουν» παρατηρεί στε- 
ναχωρημένος...

—«Τί; Οί ψυχίατροι νά μας καθορίζουν τό βαθμό εύθύνης τού υποδίκου, όπως 
οί γιατροί τό ποσοστόν άνικανότητος γιά εργασία ένός πού ύπέστη άτύχημα; Τί κω
μωδία Ντουμπλέ! !! Οί ψυχίατροι τής παληάς σχολής είναι βοτανολόγοι, πού κατα
τάσσουν τούς άνθρώπους στις θήκες το υ ς !!! Ξεχνούν ότι είναι γιατροί... Γνωρίζουν 
ν’ άποκαλύπτουν, άλλ’ οχι νά θεραπεύουν ! ! ! » .

—«Έ ν πάση περιπτώσει, ή αύθεντικότης τού κρινομένου πράγματος...)).
-—«...Είναι πολύ πρακτική!!! Κλείνουμε τήν πόρτα στήν περίπτωση καί νί

πτουμε τά χέρια μας... Μά, άν κάποιο παιδάκι μείνη στριμωγμένο στό άνοιγμα αύτής 
τής πόρτας;... "Ε ! τότε 1 ’Έχουμε καί πάλι τον τρόπο μας... "Εχουμε όλη τήν εύχέρεια 
ν’ αναθεωρήσουμε τήν άπόφασή μας... ’Έτσι δέν γίνεται;..».

(Συνεχίζεται)
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ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
—Διά Β. Διατάγματος προήχθησαν οί κάτωθι αξιωματικοί τής αστυνομίας : 

Εις τον βαθμόν του ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ Β7 ταξεο^ς ο ’Αστυνόμος Α ταςεως 
κ. Μ—όγιατζόπουλος Ευθύμιος κατ’ άρχαιότητα, εις τον βαθμόν του ’Αστυνόμου A 
τάξεως οί ’Αστυνόμοι Β' τάξεως κ.κ. Μπακής Κωνσταντίνος καί Σαμαράς Δη μη
τριός, άμφότεροι κατ’ έκλο'^ην καί εις τον βαθμόν του ’Αστυνόμου Β τάξεως οι 
'Υπαστυνόμοι Α.' τάξεως κ.κ. Κοκκινάκης Δημήτριος και Παπαδοπουλος Αθα
νάσιος, άμφότεροι κατ’ έκλογήν.

** *
ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Παρητήθησαν του ’Αστυνομικού Σώματος οί άστυφύλακες : Σταθόπου- 
λος Παναγιώτης, Χαλίκης Γεώργιος, Κακαβούλης Παναγιώτης, Ζησιμόπουλος 
Γεώργιος, Αυγερινός Χριστόδουλος, Μπακής ’Αθανάσιος καί Κουτσογιανόπουλος 
Βασίλειος.

—Διεγράφησαν του ’Αστυνομικού Σώματος διά λόγους υγείας οί αστυφύ
λακες : Μποφυλάτος Ματθαίος καί Γκούμας Σταμάτιος.

—Διεγράφησαν τού ’Αστυνομικού Σώματος ώς μή κρινόμενοι ικανοί προς 
μονιμοποίησιν οί μαθητευόμενοι άστυφύλακες : Νικολόπουλος Νικόλαος, Μήτσιος 
Κωνσταντίνος καί Μασιάς Δημήτριος.

—Διεγράφη τού ’Αστυνομικού Σώματος κατόπιν άποφάσεως τού Πειθαρ
χικού Συμβουλίου ό άστυφύλαξ Βεράνης Γεώργιος.

** *
ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Διά δ.αταγής τού κ. 'Υφυπουργού Εθνικής Άμύνης έξεφράσθη ευαρέσκεια 
εις την ’Αστυνόμον Β' κ. Κρύον Βασίλειον ώς συμβαλλόντα εις την έπιτυχίαν τής 
όλης προσπάθειας όργανώσεως των διεθνών άγώνιυν πρωταθλήματος στίβου των 
ένοπλων δυνάμεων.

-—Δι’ άποφάσεως τού κ. Υφυπουργού Εσωτερικών άπενεμήθη υλική άμοιβή 
εις τούς : Ύπαστυνόμον Α' κ. Τσιπρούδην Άχιλλέα καί Ύπαρχιφύλακα Φελούκα- 
τζήν ’Αντώνιον, διότι την 27-6-60 δτε έδηλώθη εις την υπηρεσίαν διώξεως κλε
πτών πορτοφολίων ύπό τού Έλληνοαμερτκανοΰ Τσαγκαράτου Σπυρίδωνος άπώ- 
λεια τού πορτοφολιού του, περιέχοντος 800 δολλάρια καί 4.100 δραχμάς, ουτοι άνή- 
κοντες εις την ώς άνω υπηρεσίαν καί έργασθέντες μετ’ έξαιρετικοΰ ζήλου, άφοσιώ- 
σιώσεο^ς καί μεθοδικότητος, έπέτυχον την άνακάλυψιν καί σύλληψιν τών δραστών 
καί την κατάσχεσιν καί άπόδοσιν τού μεγαλύτερου μέρους τών κλαπέντων χρημά
των εις τον παθόντα.

-—Διά διαταγής τού ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ ’Αθηνών έξεφράσθη ή εύαρέ- 
σκεια εις τούς 'Υπαστυνόμον Α' κ. Σαρλήν ’Αθανάσιον καί άστυφύλακας: Μποΰ- 
νον ’Αναστάσιον, Τομπράν ’Απόστολον, Άντωνόπουλον Γεώργιον, Κάβουραν Παν- 
τελήν, Γόκαν Γεώργιον, Κιούσην Εύάγγελον, Άθανασόπουλον Βασίλειον, Μιχαη- 
λίδην Δημήτριον, Βενέρην Χρήστον, Παπαϊωάννου Βασίλειον, Καραλίβανον Λου- 
κάν, Πετράκον Μιχαήλ, Μπεσίρην Ήλίαν, Μανούρην Νικόλαον καί Δαμανάκην 
’Αλέξανδρον, άπαντας τής Μηχανοκινήτου 'Υποδιευθύνσεως διότι τάς πρωϊνάς ώρας



τής 1 8 60 ε/αστρέφοντες εις τήν βάσιν των έξ υπηρεσίας, ήν ειχον έκτελέσει καί 
αντιληφθεντες παρα την οδον Π αν επ', στ η μίου πλήθος φιλάθλων, οπαδών του Πανα
θηναϊκού, εορτάζοντας τήν νίκην τής όμάδος των εναντίον τής Λ.Ε.Κ. διά τρόπου 
και μ,εσων διακωμωδούντων τά θεία καί έκτιμήσαντες δεόντιος τήν κατάστασιν, 
προεβςσαν παραυτα εις την διαλυσιν των συγκεντρωθέντων καί τήν σύλληψιν δύο 
δραστών, επιτυχοντες δια της εύστοχου ενέργειας των την πρόληψιν διασαλεύσεως 
τής τάξεως.

*
ΕΓΓΕΝΕΙΣ I I ΡΟΣΦΟΡΛI

—Περιήλθεν εις τά γραφεία μας επιστολή του Κέντρου Αιμοδοσίας του Νο
σοκομείου «Ερυθρός Σταυρός», τό όποιον μας γνωρίζει ότι 6 τακτικός εθελοντής 
αιμοδότης κ. Δημητριος Σταθοπουλος, προσελθών αύθορμήτως έχορήγησεν έθελον- 
τ.κώς 450 κ. εκ. αίματός του, εις μνήμην του θυσιασθέντος τροχονόμου αστυφύλακες 
Μιχελη Δημητριου του ΛΕ Αστυνομικού Γμημ,ατοε, τραυματισθέντος θανασίμως 
κατά αύτοκινητ.στικόν δυστύχημα τήν 28-8-1 060 παρά τήν γέφυραν Άλίμου έν τή 
έκτελέσει των καθηκόντων του.

Τά « ’Αστυνομικά Χρονικά» εύρίσκονται καί πάλιν εις τήν ευχάριστου θέσιν 
νά εύχαριστήσουν τον κ. Σταθόπουλον διά τά τόσον εύγενή αισθήματα τά όποια 
τρέφει έναντι των αστυνομικών υπαλλήλων.

*
*  *

ΡΑΔΐΟΦΩΝΙΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
—Κάθε ραδιοφωνικό πρόγραμμα τής εκπομπής τής ’Αστυνομίας Πόλεων, 

γνωρίζει μεγάλη έπ.τυχία καί τά σχόλια καί τά γράμματα τοϋ κοινού είναι πάντοτε 
ενθουσιώδη καί κολακευτικά.

*
— Η εκπομπή τής 27-8-60 που άνοιξε μέ περιγραφικά σκίτσα από τή ζωή 

τού Ελληνικού λαού καί τά έθιμά του, περιελάμβανε καθοδηγητικές υποδείξεις προς 
τό κοινό γιά τήν μεσημβρινή καί νυκτερινή ησυχία καί τήν πρόληψη τής εγκληματικό
τητας των άνηλίκων, ελαφρά τραγούδια μέ τον Κορώνη καί τον Φίλανδρο, τήν Νάν- 
τια Κοινσταντοπούλου τον Τώνη Μαρούδα, καί δημοτικά, τραγούδια μέ τον Δημήτοη 
Ζάχο καί τον Άρχιφύλακα Μάνθο Φελώνη. Επίσης ένα τμήμα της ήταν άφιερωμένο 
στον τραγικό θάνατο τού αστυφύλακας Δημήτρη Μιχελη καί τον ήρωϊσμό τού 'Τ- 
παοχιφύλακος κ. Στ. Κάμαρη.

*

—Πανηγυρικό, δεμένο καί πατριωτικό τό πρόγραμμα τής 3-9-60, ήταν άφιε
ρωμένο στήν επέτειο τής νίκης τού Γράμμου, στήν πολεμική άρετή των Ελλήνων 
καί στήν 'Ημέρα τού Εφέδρου Πολεμιστοΰ. Μέ αναδρομή στούς παληούς αγώνες τής 
φυλής μας καί μέ υπογράμμιση τής νίκης των Ελλήνων εναντίον τού σλαυοκομμουνι- 
στοσυμμοριτισμού καί με θούρια καί εμβατήρια, άρεσε καί εύχαοίστησεν ίδιαιτέοως.

*
—'II εκπομπή τής 10-9-60, πού ά.νοιξε καί έκλεισε μέ απαλές μελωδίες, 

ήταν άφιερωμένη στήν ’Αστυνομία Πόλεων καί στο εκπολιτιστικό έργο της. Στο πρό
γραμμα αύτό υπογραμμίστηκαν οΐ πολύτιμες κοινωνικές υπηρεσίες τού άστυφύ- 
λακος καί μνημονεύθηκαν τά καθήκοντα καί ή προσφορά του προς τούς συνανθρώ
πους του. ’Επίσης μετεδόθη χαιρετισμός τής ’Αστυνομίας Πόλεων προς τον θριαμ
βευτή των ’Ολυμπιακών αγώνων τής Ρούμης Διάδοχο Κωνσταντίνο. Τέλος μετεδό- 
Οησαν τραγούδια μέ τον ΓΙάτ Μπούν, τήν Νάντια Κωνσταντοπούλου, τον Τώνη Μα- 
οούδα καί τραγούδια τής θάλασσας καί τώ>ν νησιών μας.

(’Επιμέλεια: Γενικής Διευθύνσεως ’Αστυνομίας Πόλεων 'Υπουργείου ’Εσωτε
ρικών. Τά προγράμματα παρουσιάζει ό Ύπαστυνόμος Β' κ. Σπύρος Πηλός).



Κάθε Σάββατο

"Ωρα 12.30' -1 μ. μ.

Παρακολουθήτε τήν Εκπομπή 

τής 'Αστυνομίας Πόλεων άπό 

τό Ραδιοφωνικό Σταθμό των 

Ενόπλων Δυνάμεων.


