
ΑΣΤΥΝ ΟΜΙΚΑ 
ΧΡΟΝΙΚΑ

__________________

Κ Δ Ο Σ Ι ΐ :  Α Ρ Χ Η Γ Ε Ι Ο Υ  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Σ  Π Ο Λ Ε Ω Ν [



Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο ΜΕ Ν Α

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Σελίς
Τό Β Δ ιεθνές Έ γκληματολογικόν Συνέδριον τω ν  'Η νω μ ένω ν Ε θ ν ώ ν , ύπό ‘Υπα

στυνόμου Α' κ. Γ. Κανελλοπούλου................ .................................................................... 8575
Α νή λ ικ ο ι έγκληματία ι—Νομική καί κο ινω νική  ά ντιμ ετώ π ισ ίς  τω ν  άλλαχοϋ

καί έν Έ λλά δ ι, ύπό Υπαστυνόμου Α' κ. Χαρ. Μπεκρή........................................  8577
ΞΕΝΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΙ

Ο διασημότερος τετράπους ντέτεκτ ιβ—Τά καταπληκτικά κα ί απίθανα κατορ
θώματα τοΰ Box, τσάμπιον τώ ν  αστυνομ ικώ ν σ κ ύλ ω ν , άπό τό άμερικανι- 
νικον περιοδικόν «Reader’s», κατά μετάφρασιν Άστυν. Δ/ντοΰ Β' κ. Δ. Μόρου 8581
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Δακτυλοσκοπία—Ταξινόμησις δακτυλικώ ν αποτυπω μάτω ν κατά μέθοδον Έδ . 
Χοΰβερ, Δ ιευθυντοϋ Όμ,οσπονδιακής ’Αστυνομίας Βορείου ’Αμερικής, ύπό
’Αστυνόμου Β' κ. Δημητρίου Κατσιμαγκλή (συνέχεια) ................................................. 8585
ΞΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

Ενα τέλειον έγκλημα—Ή  πολύκροτος δίκη τοΰ δόκτορος Μύλλερ , έκ τοΰ γερμα
νικού περιοδικού «Kriminalistik», κατά μετάφρασιν έκ τοΰ γερμανικού, ύπό 
Άρχιφύλακος ’Αλεξάνδρου Πίσπα (συνέχεια).................................................................. 8589
ΑΝΤΙΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΜΥΝΑ

Πυρηνικά μέσα πολέμου, κατά μετάφρασιν έκ τοΰ αγγλικού, ύπό Υπαστυνόμου Α'
κ. X. Πατσιούρη (συνέχεια)............................................................ ...................................  8594
ΗΜΕΡΟΛόΓΙΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Η Παιδική Στέγη τοΰ Ο.Φ.Α.  ’Αθηνών στήν Έ κάλη , ύπό 'Υπαστυνόμου Α’
κ. Σ. Πηλοΰ........... ...................................................................................................... ' , .......... 8599
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑΙ ΕΚΔΡΟΜΑΙ

Μέ τή Σχολή Υπαστυνόμων στή Βόρειό Ελλάδα, ύπό δοκίμου 'Υπαστυνόμου
κ. I. Γιαννοπούλου .............................................................................' ' 8611
ΝΕΑ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ

Τά νέα μέτρα τής Τροχαίας Αθηνών — Μέ τον Κώστα Λ υνοξυλάκη καί τόν 
Σάββα Θεοδωρίδη , ύπό Ύ  παστυνόμου Α' κ. Σ. Πηλοΰ......................................
ΔΙΕΘΝΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Χαμένα σ κυλ ιά , χωρ ίς περιλαίμ ιο , ύπό Qil Cesbron, κατά μετάφρασιν «Ά στυ-
νομικών Χρονικών» (συνέχεια) ..............................................
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ! ............................................................................

Σ η μ ε ί ω  σ ι ς : Λόγω πληθώρας ΰλης, ή συνέχεια τών μελετών : «Ιστορικά της ’Αστυ
νομίας» καί «Ιστορικοί περίπατοι στους δρόμους τών ’Αθηνών καί τοΰ Πει
ραιώς» θά δημοσιευθοΰν στο επόμενο τεΰχος.'

ΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΜΕΝΑ! ΜΕΛΕΤΑΙ ΑΠΙΓΧΟΥΝ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΝ 
ΤΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑΣ ΓΝΩΜΑΣ ΑΥΤΩΝ

Το περιοδικόν έκτυποΰται είς τά Τυπογραφικά Καταστήματα Α δελφώ ν Γ. ΡΟΔΗ 
Κεραμεικοΰ 40—Ά θήναι (Τηλ. 522-512)



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
1 5 Θ Η Μ Ε Ρ Ο Σ  Ε Κ Δ Ο Σ Ι Σ  ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Σ  Π Ο Λ Ε Ω Ν
ΜΕΡΙΜΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΑΣΤΥΝ. ΠΟΛΕΩΝ (ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ)
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Οθ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ : ΟΔΟΣ I. ΑΠΟ ΣΤΟ ΛΑΚΗ 11 (ΤΕΩ Σ ΝΕΤΓΥ 17), ΤΕΡΜΑ Π ΑΤΗΣΙΩ Ν , ΤΗ Λ . 881-2«

ΣΥΝΔΡΟΜΑ! 'Ε. Ι ησ1α B fX W f1 72.-Έξάμηνο$ δραχμα! 36.-Τιμή τεύχος δρσχμαΙ 3,
_______________ l t  =  n T E P  I Κ Ο Υ I Ε τ η σ Ι α  δ ο λ λ ά ρ ι α  3. -  Ε ξ ά μ η ν ο ?  δ ο λ λ ά ρ ι α  1,5.

ΕΤΟΣ Η.* ΑΘΗΝΑΙ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1?<50 ΤΕΥΧΟΣ 1770Ν

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΤΟ Β' ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΝ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ

Ύπ6 'Ύτταστυνόμου Α' χ. Γ . ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

__ Την 8ην Αύγούστου έ.έ. ήρχισε τάς έργασίας του εις το Λονδΐνον τδ εξαιρε
τικού ένδιαφέροντος Διεθνές ’Εγκληματολογικδν Συνέδριον.

Εις το περιλαμπρον μεγαρον Τσερτς Καουζ του Αονδίνου, συνεκεντροόθησαν 
800 περίπου άντιπρόσωποι διαφόρων χωρών, προκειμένου ν’ άνταλλάξουν άπόψεις 
δια τά μέτρα τά όποια δέον νά ληφθοϋν προς καταπολέμησιν των διαφόρων έγκλη- 
μάτων.

Είναι βεβαίως γνωστόν οτι όλα τά κράτη λαμβάνουν μέτρα, εις εθνικήν κλί
μακα, προς καταπολέμησιν του εγκλήματος. Τά μέτρα αύτά, όμως, δεν θά ήσαν άπο- 
τελεσματικά άν δεν υπήρχε συνεργασία καί συντονισμός των ενεργειών τών άστυ- 
νομικών ύπηρεσιών τών διαφόρων χωρών.

Τας προσπάθειας όλων τών χο)ρών προς άντιμετώπισιν τοΰ εγκλήματος άνέ- 
λαβεν, αυτήν τήν φοράν, νά συντονίση ό ’Οργανισμός Ηνωμένων ’Εθνών, όστις 
συνεκάλεσεν ύπό τήν αιγίδα του τό Β' Εγκληματολογικδν Συνέδριον τοΰ Λονδίνου.

Τάς έργασίας τοΰ Συνεδρίου τούτου, αί όποίαι διήρκεσαν επί δώδεκα ήμέρας, 
παρηκολούθησαν έκτος τών άντιπροσώπων τών διαφόρων κρατών, ψυχίατροι, έγκλη- 
ματολόγοι, άξιωματικοί τής ’Αστυνομίας καί τής ’Ιντερπόλ.

"Ενα έκ τών σπουδαιοτέρων θεμάτων, τά όποια συνεζητήθησαν εύρύτατα με
ταξύ τών άντιπροσώπων, ήτο καί ή άντιμετώπισις τής παιδικής καί έφηβικής εγκλη
ματικότητας, ή οποία εχει λάβει άνησυχητικάς διαστάσεις κατά τήν μετά τον δεύ
τερον παγκόσμιόν πόλεμόν περίοδον, ίδια υπο τήν μορφήν τών εγκλημάτων θρασύ- 
τητος (τεντυμποϊσμοΰ).

Κατά τήν άντίληψιν τών πλείστων συνέδρων, οί αρμόδιοι υπάλληλοι καί οί 
κοινωνικοί λειτουργοί όλων τών χωρών δέον ν’ άφιερώσουν τό μέγιστον τών προ
σπαθειών των εις τό νά έμφυσήσουν πνεΰμα σεβασμοΰ καί νομιμοφροσύνης εις τήν 
νεολαίαν. Διά νά έπιτευχθή όμως τοΰτο, θά χρειασθή ή άνάληψις προσπάθειας δια- 
φωτίσεως ύπό ειδικών άστυνομικών.

’Αλλά διά νά δημιουργηθοΰν οί ειδικοί άστυνομικοί θά χρειαθή ειδική έκπαί- 
δευσις τούτων. Καί, προς πραγματοποίησή τοΰ σκοπού αύτοΰ, τό Συνέδριον, προέ- 
τεινε τήν ϊδρυσιν εθνικών κέντρων έκπαιδεύσεως άστυνομικών διά τήν παιδικήν 
εγκληματικότητα.
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Κατά πληροφορίας έκ Λονδίνου, τό πλεΐστον των έχει συγκεντρωθέντων άντι- 
προσώπων είναι σύμφωνοι ότι δέν είναι άρκετόν ν’ απαλλαγή η κοινωνία απο τον 
νεαρόν εγκληματίαν διά της φυλακίσεως τουτου.

Ή  προσπάθεια ολουν των άρμοδίων πρέπει νά στραφή είς τό πώς θά έμποδι- 
σθοΰν, μέ κάθε τρόπον, οί νέοι νά έλθουν εις έπικοινωνίαν μέ εγκληματικούς τύπους, 
οί όποιοι τούς παροτρύνουν εις τήν τέλεσιν εγκλημάτων.

Διά νά επιτύχουν τούτο, οί άστυνομικοί, πρέπει νά επιδιώξουν νά αποκτήσουν 
τήν άγάπην καί εμπιστοσύνην των νέων. Καί προς τούτο θά χρειασθή ν’ άποβάλλουν 
τό παλαιόν αύστηρόν ύφος ’Ιαβέρη, τό όποιον, έν πολλοϊς ήτο χαρακτηριστικόν γνώ
ρισμα των άστυνομικών τής παρελθούσης γενεάς. Ή  εφαρμογή τής πολιτικής τού 
μειδιάματος, τήν όποιαν χαρακτηριστικούς έτόνισεν ό κ. ’Αρχηγός τής’Αστυνομίας 
Πόλεων, είς πρόσφατον διαταγήν του, θά συντελέση σοβαρώς είς τήν άπόσπασιν τού 
σεβασμού, τής έμπιστοσύνης καί έκτιμήσεως των άστυνομικών ύπό τών νέων, έπ’ 
ώφελεία τού έπιδιωκομένου σκοπού.

’Αλλά καί διά τούς νεαρούς εγκληματίας δέον νά ληφθοΰν ειδικά μέτρα. Κατά 
τούς συνέδρους τού Λονδίνου, ούτοι θά πρέπει ν’ άπομακρυνθοΰν από τάς πόλεις καί 
νά είσαχθοΰν είς τεχνικάς σχολάς όπου νά έκμάθουν μίαν τέχνην ώστε, τή βοήθεια 
καταλλήλου ψυχαγωγίας, ν’ άλλάξουν νοοτροπίαν καί ν’ άντιληφθοΰν ότι ή τιμιότης 
φέρει τήν εύτυχίαν.

Μετά τήν έκπαίδευσιν τών νέων είς τάς τεχνικάς σχολάς θά πρέπει τό κράτος 
νά τούς έξεύρη μίαν εργασίαν, άνάλογον προς τήν ειδικότητά των ούτως ώστε νά δυ- 
νηθοΰν νά συντηρηθούν έξ ιδίων.

"Ενα άλλο σοβαρόν θέμα, τό όποιον άπησχόλησε τό Έγκληματολογικόν Συ- 
νέδριον τού Λονδίνου, ύπήρξεν ή καταδίκη τής συνήθειας πολλών νέων καί νεανίδων 
νά σταματούν καθ’ οδόν τ ’ αύτοκίνητα, προκειμένου νά μεταβοΰν δωρεάν είς μεμα- 
κρυσμένα σημεία καί πολλάκις είς ξένα κράτη, τού γνουστοΰ διεθνώς ώς autostop (ωτο
στόπ), πού σημαίνει «σταμάτημα αύτοκινήτου».

'Η συνήθεια αύτή τού ωτοστόπ εχει γίνει άφορμή νά διαπραχθοΰν τελευταίους 
είς διάφορα κράτη πολλά εγκλήματα, τόσον είς βάρος τών οδηγών αύτοκινήτων, 
οί όποιοι δέχονται καθ’ οδόν τήν έπιβίβασιν επί τών αύτοκινήτων των αγνώστων 
προσούπων, όσον καί είς βάρος τών προσώπων τά όποια ζητούν τήν κατά παράκλησιν 
μεταφοράν των είς διάφορα σημεία, καί ιδίως γυναικών.

Είς τήν συνήθειαν τού «ωτοστόπ» δέον ν’ άποδοθή καί τό πρόσφατον έγκλημα 
βιασμού, τό όποιον συνέβη τήν 16ην Μαίου έ.ε. έξουθι τής Θεσσαλονίκης είς βάρος 
τής έργατρίας Αικατερίνης Μαρινοπούλου, ήτις, ώς γνωστόν, έβιάσθη ύπό τών έπι- 
βαινόντων τού σταματηθέντος ύπ’ αύτής καθ’ οδόν αυτοκινήτου, Μιχαήλ Μπόλα, 
Ίωάννου Τσαρουχά καί Ευγενίου Βασιλειάδου.

Είς τήν Γαλλίαν, τελευταίως, έδολοφονήθη ύπό οδηγού αύτοκινήτου μία νεαρά 
γαλλίς, ή όποια εϊχεν έπιβή καθ’ οδόν αύτοκινήτου, διά τού συστήματος «ωτοστόπ».

’Εν άναμονή περισσοτέρων λεπτομερειών επί τών συζητηθέντων είς τό Συνέ- 
δριον τού Λονδίνου θεμάτων, εύχόμεθα εύόδωσιν τού έ'ργου αύτοΰ, έπ’ άγαθω τής νεο
λαίας καί τής κοινωνίας γενικώς.

Γ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
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—ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕ ΤΩΝ ΑΛΛΑΧΟΥ

ΚΑΙ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ—
------------------------------ Τπό Ύπαστυνόμου Α' κ. X . ΜΠΕΚΡ Η ______________________

Π ΕΡΙΛΗ ΨΕΙΣ

1. Γενικά
*

*  *

1 .  Γενικά
Δυο εκ των πλέον πολύκροτων δικών, ή μία εις τν;ν ’Αγγλίαν καί ή έτέρα εις 

την Ελλαδα, κατα τδ έτος 1953, συνετάραξαν την κοινήν γνώμην των κατοίκων των 
δύο κρατών καί κυρίως τών κατοίκων τών πρωτευουσών τούτων. Πρόκειται περί 
καταδικών δύο άνηλίκων, δι’ ισάριθμα εγκλήματα, του ένός μέν εις την ποινήν του 
θανάτου δι’ απαγχονισμού, του έτέρου δέ εις τήν ποινήν καθείρξεως 20 ετών.

Εις τήν ’Αγγλίαν τήν 28ην ’ Ιανουάριου 1953 έξετελέσθη δι’ άπαγχονισμοΰ 
ό Ούίλλιαμ Μπένλεϋ, ηλικίας 19 ετών, κατηγορούμενος έπί φόνω αστυνομικού ορ
γάνου. Τον φόνον εις τήν πραγματικότητα δεν διέπραξεν ό ίδιος ό Ούΐλλιαμ, άλλα ό 
συνένοχος καί νεώτερός του Ιθετής Κρέϊγκ. Ό τελευταίος ούτος έπυροβόλησε διά 
τού περιστρόφου του καί έφόνευσε έναν αστυνομικόν καθ’ δν χρόνον προσεπάθει νά 
τούς συλλάβη δι’ άπόπειραν διαρρήξεως.

Ό  Μπένλεϋ Ούίλλιαμ, ευθύς ώς έγένοντο αντιληπτοί άπό τον αστυφύλακα 
άποπειρώμενοι τήν διάρρηξιν, έ'σπευσε καί παρεδόθη εις τούς άστυνομικούς. Έ π’ 
αυτού δμως άνευρέθησαν μία μάχαιρα καί μία σιδερένια γροθιά, άπεδείχθη δέ κατά 
τήν διαδ ικασίαν, δτι καίτοι κρατούμενος ύπό τών άστυνομικών παρώτρυνε τον μή 
συλληφθέντα είσέτι συνένοχόν του Κρέϊγκ νά. πυροβόληση κατά τών άστυνομικών, 
δπερ καί έ'πραξεν ούτος, μέ άποτέλεσμα τον φόνον τού άγγλου άστυφύλακος. 'Ο 
Κρέϊγκ δμως, μολονότι φυσικός αύτουργός τού έγκλήματος τού φόνου, κατεδικάσθη, 
ώς άνήλικος, μόνον εις φυλάκισιν έπ’ άόριστον.

Διά τον άνωτέρω λόγον, εύλογος ή συγκίνησις ήτις εϊχεν προκληθή^παρά. τή 
κοινή γνώμη. Συγκίνησις ήτις προεκλήθη καί εις άριθμόν 50 βουλευτών τού άγγλι- 
κοΰ κοινοβουλίου, οϊτινες κινητοποιηθέντες καί άπό τον τραγικόν πατέρα τού Ούίλ
λιαμ Μπένλεϋ, δστις ήγωνίσθη νά σώση άπό τήν άγχόνην τό παραστρατημένο παιδί 
του, ύπεστήριξαν τήν τελευταίαν στιγμήν : «πώς θά έκτελέσητε τον Μπένλεϋ ό ό
ποιος ούσιαστικά δέν διέπραξεν τον φόνον καί θ’ άφήσετε νά ζή ό πραγματικός 
δράστης τού φόνου»;

Τήν κυβέρνησιν δμως δέν συνεκίνησεν ή οΰτω πως ύποστηριχθεΐσα άποψις, 
ό δέ πρωθυπουργός κ. Ούίνστων Τσώρτσιλ, εις δραματικήν έκκλησιν τού πατρός 
τού καταδίκου, άπήντησεν λακωνικώς διά τού άσυρμάτου τού υπερωκεανίου «Κουήν 
Μαίρη», ευρισκομένου εις τήν Ίαμαικήν θάλασσαν καί έφ’ ού έπέβαινεν ό πρωθυ
πουργός, διά τής έξης φράσεαις : «Μετεβίβασα τήν έκκλησιν σας άνευ σχολίων εις 
» τον αρμόδιον υπουργόν τών εσωτερικών». Καί οΰτω τήν 28ην’Ιανουάριου, καθ’ ήν 
ώραν άποπνικτική ομίχλη έκάλυπτεν ολόκληρον τό Λονδΐνον καί καθ’ ήν ώραν πυ
κνόν πλήθος, ιδίως γυναίκες καί νέοι 15 έως 20 ετών, είχον συγκεντρωθή άπό τής 
7ης πρωινής έξω άπό τάς φυλακάς τού Γούνγορθ, έξετελέσθη δι’ άγχόνης ό νεαρός 
Ούΐλλιαμ Μπένλεϋ.

Τόση ζωηρά, συγκίνησις είχε προκληθή εις τό άγγλικόν κοινόν καί εις ώρι- 
σμένας κρατικάς υπηρεσίας, ώστε δέν θεωροΰμεν άσκοπον ν’ άναφέρωμεν χαρακτη- 
ριστικάς τινάς σκηνάς κατά τό μέχρι τής έκτελέσεως διάστημα.

Έ ξωθι τών φυλακών, ένθα θά. έλάμβανε χοόραν ή έκτέλεσις, μετά, τού έτέρου
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πλήθους εύρίσκετο καί μία κυρία, ήτις άποσπασθεΐσα αύτοϋ ήρχισε να κτυπα εντο- 
νως διά των γρόνθων της την θύραν των φυλακών λέγουσα : «άνοϊξτε, θέλω να
» μιλήσω τοΰ Διευθυντοΰ, έτοιμάζεσθε νά δολοφονήσετε ένα παιδί)). Ήταν η κυρία 
Βάν ντέρ ’Έλστ, πρόεδρος τοΰ σωματείου προς κατάργησιν τής θανατικής ποινήσ, το 
δέ πλήθος την ένεθάρρυνεν εις την ένέργειάν της ταύτην, εις μίαν δέ στιγμήν τό πλή
θος ήρχισε νά προσεύχεται οΰτω : «Κύριος εϊη ό Ποιμήν ό καλός, σύ ή μόνη κατα- 
» φυγή μου».

Έ ξ ετέρου αί άρμόδιαι άγγλικαί άρχαί κατείχοντο ύπο τοΰ πνεύματος τής 
άκάρπου έφαρμ'γής τοΰ νόμου.

'Ο Σέρ Μαξ.νελ Φάϊθ, υπουργός των εσωτερικών, έ'μεινε μέχρι τέλους άνέν- 
δοτος καί εις όλας τάς εκκλήσεις άπαντοΰσε στερεοτύπως «σόρυ» (λυποΰμαι) αλλ 
» είμαι υποχρεωμένος νά έφαρμόσο) τον νόμον». Καί δεν Ιδέχθη νά μεταβιβάοη την 
αΐτησιν χάριτος εις την βασίλισσαν.

Ή  έτέρα πολύκροτος δίκη διεξήχθη έν Έλλάδι, πρόκειται δέ περί τής δίκης 
καί καταδίκης τοΰ νεαροΰ ανηλίκου ’Επαμεινώνδα Κώνστα, δι’ έγκλημα ληστείας 
μετά φόνου.

Τό έγκλημα τοΰτο, δπερ τυγχάνει περισσότερον γνωστόν εις τό ελληνικόν 
κοινόν, δλοι ένθυμούμεθα δτι άνεστάτωσε την κοινήν γνώμην τής πρωτευούοης,διότι 
διεπράχθη ύπό γκακστερικάς πράγματι συνθήκας καί εις βάρος συμπαθούς έπαγγελ- 
ματίου καί οικογενειάρχου, τοΰ σωφέρ Στάϊκου Ίωάννου.

Μετά τήν περιπετειώδη σύλληψίν του καί τόσον κατά τήν μεταφοράν του εις 
τάς φυλακάς, δσον καί κατά τάς ημέρας τής δίκης, τό ήγανακτισμένον πλήθος έπε- 
ζήτει νά λυντσάρη τον στυγερόν δολοφόνον. Πανταχόθεν ήκούοντο φωναί περί τής 
άμέσου έκτελέσεώς του.

Εις τήν ’Αγγλίαν ή κοινή γνώμη έξηγέρθη διά νά μή άπαγχονισθή ό άνήλικος 
Μπένλεϋ. Εις τήν Ελλάδα τούναντίον τό πλήθος έπεζήτει νά λυντσάρη τον φονέα
Κώνστα.

’Ανέφερα, χαρακτηριστικώς, τά δύο αύτά παραδείγματα έγκληματικότητος 
άνηλίκων παιδιών, πλήν δμως σωρεία έγκλημάτοιιν πάσης μορφής διαπράττονται 
καθ’ έκάστην παρ’ άνηλίκων, χωρίς μέχρι σήμερον, εξαιρέσει ελάχιστων περιπτώ
σεων, νά συναχθώσι τά κράτη καί αί ύπό τήν αιγίδα αύτών λειτουργοΰσαι συναφείς 
οργανώσεις, ν’ άντιδράσωσι άποτελεσματικώς κατά τής τάσεως ταύτηο, ήτις όση- 
μέραι αυξάνεται, κυρίως λόγω τών μεταπολεμικών συνθηκών, ένθα μεγάλη ένδεια 
μαστίζει τάς λαϊκάς τάξεις, έξ ών εκπορεύονται κατά τό πλεΐστον τά έγκλήματα 
τών άνηλίκων, συνεπικουρώύντων καί άλλων αιτίων, άτινα θέλε μεν άναφέρει εις τάς 
καθ’ έκάστην περιπτώσεις.

'Υποστηρίζεται ύπό τινων δτι μόνον μέ τά έσχατα μέσα, δηλ. μέ αύστηρο- 
τάτας καταδίκας, ήμπορεΐ νά δημιουργηθή ένας φραγμός εις τό κΰμα τής έγκλημα
τικότητος τής νεολαίας.

'Υποστηρίζεται επίσης δτι : «τά σημερινά παιδιά, ώς έκ τών συνθηκών τής 
» συγχρόνου ζωής ωριμάζουν άπό δ,τι πιστεύουν οί ποινικολόγοι ηθικώς πολύ ένω- 
» ρίτερον καί συνεπώς δέν ήμποροΰν νά κρίνωνται μέ τά κριτήρια πού ισχύουν εις 
» άλλας παλαιοτέρας καί όμαλωτέρας έποχάς διά τούς άνηλίκους.

«'Ένα σημερινό παιδί ηλικίας 16 έτών, πού παίρνει εις χεΐρας του ένα δπλον 
» καί τό στρέφει εναντίον ενός άλλου άνθρώπου ξεύρει πολύ καλά τί πηγαίνει νά 
» κάμη». Θεωρείται δτι ό νσμοθέτης δέν δύναται νά παρίσταται άδιάφορος εμπρός 
εις τό γεγονός δτι τά 60—70% τών δολοφονικών επιθέσεων κατά τά τελευταία έτη 
διαπράττονται ύπο άνηλίκων.

Ή  κοινωνία έχει τό καθήκον νά άμύνεται. Έν όνόματι τής άμύνης τής κοι
νωνίας καί τής περιφρουρήσεως τής ζωής καί τής σωματικής άκεραιότητος τών φίλη-
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συχων πολιτών, πολλοί δεν διστάζουν νά χαρακτηρίζουν τά επιεική δικαστήρια ανή
λικων «φυτώρια εγκληματιών)) και ζητούν δπως οί ανήλικοι έγκληματίαι δικάζονται 
απο τα κοινά δικαστήρια, ίνα έτσι δημιουργηθή «συνείδησις ευθύνης» μεταξύ τών 
νέων καί δημιουργηθή φραγμός εις την εγκληματικήν τάσιν τής νεολαίας.

Εις την Αγγλίαν υπεστηριχθη ότι εις αύτάς τάς περιπτώσεις δέον νάνα επανα-

ιβάλλωνται αΐ εσχα-
)) τοι των ποινών, αλλα ούτε και να δικαζωνται οί ανήλικοι διά τά εγκλήματα των άπό 
» τα τακτικα δικαστήρια, διότι και ηθικώς ά.ωροι είναι, άλλα καί ή ψυχοσύνθεσίς των 
» είναι εντελώς αλλοία τών ανηλίκων, βαίνουσα βελτιουμένη καί ώριμάζουσα στα- 
» διακώς, έξαρτωμένη καί άπό παράγοντας τόσον έσωγενείς όσον καί έκ του περι- 
» βάλλοντος».

Εις την Σουηδίαν ύπεστηρίχθη πάλιν παρά τών άρμοδίων σουηδικών άρχών 
δτι : «αί βαρεΐαι ποιναί καί συγκεκριμένως αΐ καταδίκαι εις φυλακίσεις δεν είναι ό 
» καλύτερος τρόπος άντιμετωπίοεως τής παιδικής έγκληματικότητοο, παρά τό γε- 
» γονός δτι ή έγκληματικότης σταθαράν αυξησιν παρουσιάζειάφ’ δτουήρχισε νάέφαρ- 
» μόζεται «έπιεικής μεταχείρισις» μετά, τον Β' παγκόσμιον πόλεμον».

'Ο εΐιαγγελεΰς Χότς Χόϋμαν είς μίαν έκθεσίν του έτόν.ζεν δτι «ή ήπια πο- 
» λιτική έ'ναντι τών άνηλίκων έγκληματιών άπέτυχε μέν, άλλ’ αύτό δεν σημαίνει 
» δτι πρέπει νά έγκαταλειφθή». 'Ο Χόϋμαν άποδίδει τήν άποτυχίαν αύτής τής πο
λιτικής είς τδ γεγονός δτι δέν έγινε δυνατή ή καλή εφαρμογή της λόγω έλλείψεως 
επαρκούς προσωπικού καί εγκαταστάσεων. «Πριν καταδικάσωμεν τήν πολιτικήν 
» αύτήν, τονίζει, πρέπει νά ίδωμεν τά αποτελέσματα, της δταν ή έφαρμεγή της θά 
» είναι πλήρης». Περαιτέρω ζητεί τήν διάθεσιν καί άλλων κεφαλαίων διά τήν τε- 
λειωτέραν όργάνωσιν τών κέντρων άναμορφώσεως καί διά τήν διεξαγωγήν επιστη
μονικών ερευνών ώς προς τά αίτια τής ποινικής έγκληματικότητοςκαί τού εκφυλισμού.

Ζητεί έπίσης τήν αυξησιν τών αστυνομικών δυνάμεων πού άπασχολούνται μέ 
τήν άντιμετώπισιν τών άνηλίκων εγκληματιών, καθώς καί τού προσωπικού τών 
κέντρων άναμορφώσεως.

'Η δημοσίευσις τής έκθέσεως ταύτης είς τήν Σουηδίαν προεκάλεσε, ώς ήτο 
έπόμενον, πολλάς συζητήσεις είς τον τύπον καί μεταξύ τών διαφόρων ειδικών. Έν 
τώ μεταξύ καθ’ έκάστην άγγέλλονται εγκλήματα πού διαπράττονται παρ’ εφήβων 
καί τών δύο φύλων, ήτοι κλοπές, μικροληστρικές επιθέσεις κλπ.

Αί κλοπαί τών αύτοκινήτων διά προσωρινήν χρήσιν έ'χουν καταστή σύνηθες 
έγκλημα, ουτω τά παιδιά άρχίζουν άπό τό άθώον έγκλημα καί γλυστροΰν είςάλλας 
μορφάς βαρυτέρων εγκλημάτων. Τό κακόν έφθασε μέχρι σήμερον ώστε κατά τό 
1958 παρουσιάσθη μείωσις τής προσφοράς θέσεων διά νέους καί νέας, ή μείωσις δέ 
αυτή έτροφοδότησε έναν νέον κύμα έκτροπων.

'Η πολιτική τής Σουηδίας σήμερον άποβλέπει είς τήν έγκατάλειψιν τού κο
λασμού τών άνηλίκων ίνα μή δημιουργήται είς αύτούς ή άντίληψις δτι ή κοινωνία 
τούς έκδικεΐται δταν παραβαίνουν τούς νόμους της, έντεΰθεν δέ νά. άνασύρη άπό αύ
τούς τάς δυνάμεις τής άρετής.

’Ιδιαιτέρα σημασία άποδίδεται είς τήν Σουηδίαν διά τό χρονικόν διάστημα άπό 
τής συλλήψεως τού έγκληματίου άνηλίκου μέχρι τής στιγμής τής καταδίκης του, 
ώς προς τήν συμπεριφοράν του έναντι τών καταδιωκτικών καί δικαστικών άρχών.

Τέλος, σήμερον είς τήν χώραν ταύτην τά παιδιά πού συλλαμβάνονται δι’ έν 
άδίκημα δέν κρατούνται άλλά. άπολύονται τρόπον τινά μέ έγγύησιν, όμως συνήθως 
ξανασυλλαμβάνονται δι’ άλλο άδίκημα, γ ι’ αύτό ό είσαγγελεύς Χόϋμαν προτείνει 
τήν ίδρυσιν ειδικών άναμορφωτικών κέντρων προσωρινής κρατήσεως, πού δέν είναι 
φυσικά φυλακές, άλλά οχι καί κέντρα διασκεδάσεως.
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Έ ν συμπεράσματι ύφίσταται διχασμός σήμερον εις τήν χώραν ταύτην ώς προς 
την έφαρμογήν δηλ. τής «ήπιας ή αύστηρας πολιτικής έναντι των άνηλίκων εγκλη
ματιών )).

Εις τήν ’Αγγλίαν πρώτον εφαρμόζεται το σύστημα τής άναμορφώσεως καί 
ούχί τής τιμωρίας τών άνηλίκων παραβατών. Διότι, υποστηρίζουν, τό παιδί εγκλη
ματίας παρουσιάζει τις καλύτερες ευκαιρίες ν’ άνα.μορφωθή καί νά σωθή.'Ένας νόμος 
του 1933 καθορίζει ότι «τό δικαστήριον πού δικάζει παιδί ή έφηβο κατά πρώτον 
)> λόγον πρέπει νά έξασφαλίζη τήν έκπαίδευσίν του». Τό δικαστήριον στέλλει τό 
παιδί σ’ ένα από τά 50 αναμορφωτήρια, τό όποιον παρακολουθεί καί συγκεντρώνει 
πληροφορίας διά τό περιβάλλον του, τήν ψυχική καί διανοητική του κατάστασιν καί 
κατόπιν τών διαπιστωθέντων στοιχείων, αποφασίζει διά τό καταλληλότερο είδος 
έκπαιδεύσεώς του. 10.000 παιδιά περνούν έκαστον έτος από αυτά τά άναμορφωιτήρια, 
τά όποια δεν είναι φυλακές, εις ένα δέ, τό πλέον υποδειγματικόν εις τό Λονδΐνον, 
εφαρμόζεται ένα έξαιρετικά προηγμένο καί άνθρωπιστικό σύστημα έκπαιδεύσεώς 
καί διαγνώσεως.

"Ολα τά παιδιά άπό 8—17 ετών πού συλλαμβάνονται εις τό Λονδΐνον διά πα- 
ράβασιν νόμου οδηγούνται εκεί. Μετά πάροδον ήμερων οδηγούνται εις τά δικαστή
ρια, ότε, ή δικάζονται αμέσως ή στέλλονται καί πάλιν εις τό άναμορφωτήριον διά 
παρατήρησιν καί έξέτασιν έπί τρεις έβδομάδες. ’Από τήν έξέτασιν αυτήν, έξαρταται 
αν τό παιδί θ’ άπολυθή ή θά σταλή προς έκπαίδευσίν κλπ. 'Η έξέτασις είναι λεπτο
μερής καί έπεκτείνεται καί μέχρι γονέων τού άνηλίκου, τού όποιου ή σχέσις μετ’ 
αύτών ήμπορεΐ νά είναι ή αφορμή τού κακού.

’Εξετάζεται εις τήν άνάγνωσιν, εις τήν γραφήν καί τήν αριθμητικήν καί υπο
βάλλεται εις τεστ εύφυΐας, φοιτήσεως, καί συναισθηματικών άντιδράσεων. Διδά
σκεται ζωγραφική, χειροτεχνία καί γεωγραφία καί γενικώς παρακολουθεΐται ή 
συμπεριφορά του, τόσον κατά τάς ώρας τής έργασίας του, αλλά καί τής σχόλης του 
καί όλαι αύταί αί έργασίαι συνδυάζονται μέ ένδεχομένας προηγουμένας περί αύτοΰ 
εκθέσεις άστυνομικών άρχών, κοινωνικών λειτουργών κλπ. Εις τήν υπόλοιπη ’Αγ
γλία μέ τήν άνωτέρω έργασία ασχολούνται ώρισμένα έγκεκριμένα σχολεία, επανδρω
μένα μέ έμπειρον προσωπικόν καί έπί τών αύτών γραμμών τού προτύπου αναμορ
φωτηρίου τού Λονδίνου.

Τό προσωπικόν τού σχολείου τούτου συνεδριάζει καθ’ έκάστην εβδομάδα, συ- 
ζητεΐ μέ κάθε λεπτομέρεια τάς καθ’ έκάστην περιπτώσεις καί έν συνεχεία κάμνει 
συστάσεις εις τά δικαστήρια διά τήν κατάλληλον μεταχείρισιν τού παιδιού. Κάθε 
παιδί πού παρουσιάζει καλή έπίδοσι καί συγκεντρώνει 40 βαθμούς περιποιείται 
ιδιαιτέρως καί τού έπιτρέπουν παρακολούθηση/ κινηματογράφου, τού έπιτρέπουν νά 
συζητή έλεύθερα μέ τον διευθυντήν ή τό προσωπικόν τού σχολείου, όλα δέ αυτά τά 
μέσα θεραπείας έχουν φέρει συχνά άριστα αποτελέσματα. Τό στάμφορντ χάουζ, 
ουτω ονομάζεται τό πρότυπον άναμορφωτήριον τού Λονδίνου, έχει θέσεις διά 100 
άρρενας άνηλίκους καί είναι τό μεγαλύτερο έν ’Αγγλία. Τά υπόλοιπα άναμορφωτικά 
σχολεία τής ’Αγγλίας έχουν θέσεις γιά 15—50 παιδιά.

Τό στάμφορντ χάουζ έχει ώς προσωπικόν 2 ψυχολόγους, 2 ψυχιάτρους κοινω
νικούς λειτουργούς καί τρεις ψυχιάτρους. Τά μικρότερα όμως άναμορφωτικά σχο
λεία δεν είναι εις θέσιν ν’ άπασχολούν τον αριθμόν προσωπικού τού στάμφορντ 
χάουζ. Έν τούτοις, ή ύπομονετική, λογική καί άναμορφωτική προσέγγισις τού θέ
ματος τής παιδικής έγκληματικότητος πού είναι τό κύριον μέλημα τού στάμφορντ 
χάουζ έχει γίνει κοινή συνείδησις τήν όποιαν έφαρμόζουν ή έπιδιώκουν σ’ όλη τήν 
’Αγγλίαν,

( Συνεχίζεται )
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Ο Δ1 ΑΣΗΜΟΤΕΡΟΣ 
ΤΕΤΡΑΠΟΥΣ NTETEKTIB

—ΤΑ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΙΘΑΝΑ ΚΑΤΟΡΘΩΜΑΤΑ TOY DOX, 
ΤΣΑΜΠΙΟΝ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ—

’Από τό άμερικανικό περιοδικό « Reader’s », 
κατά μετάφρασιν Άστυν. Δ/ντοϋ Β. κ. Δ . ΜΟΡΟΥ

Ενα μεγαλόσωμό αστυνομικό σκυλί, γερμανικής ράτσας Shepherd, πού α
κούει στο όνομα D Ο χ, το πιο φημισμένο αστυνομικό σκυλί τής ’Ιταλίας καί ολοκλή
ρου ίσως τού κόσμου, έθεάτο νά γευματίζη τις όρεκτικώτατες μακαρονάδες καί λαχ
ταριστές χοιρινές μπριζόλες σ’ όποιοδήποτε εστιατόριο τής άρεσκείας του.

Κατά τήν επέτειον των γενεθλίων του πέρυσι, ό D ο X παρέσυρε τό αφεντι
κό του, άρχιφύλακα Τ. Maimone, άπό εστιατόριο σέ εστιατόριο στη Ρώμη, για 
νά διαλέξη που θά έγευμάτιζαν, ούς ό τελευταίος ένόμιζε. Τελικά σταμάτησε σέ μιά 
μικρή ταβέρνα και ώθησε την πόρτα. Αυτή όμως τήν ημέρα, δέν ήσαν οί οσμές άπό 
τά ορεκτικά καί πικάντικα φαγητά πού έκαμαν τον D ο X νά φθάση στήν έν λόγω 
ταβέρνα. Τό ενδιαφέρον του ήτο άποκλειστικά επαγγελματικό καί υπηρεσιακό, πού 
τον ώθησε νά όδηγήση τό άφεντικό του μέχρι εκεί. Πράγματι τό ζώον έρρίφθη σάν 
βολίς, σάν πύραυλος, επάνω σέ κάποιον πού έγευμάτιζε τήν νοστιμότατη μακαρονά
δα του μέσα στήν ταβέρνα. 'Όπως διεπιστώθη αργότερα ούτος υπήρξε κάποιος κατα
ζητούμενος κακοποιός πού σέ μιά ύπόθεσι είχε κατορθώσει νά ξεφύγη άπό τήν κατα- 
δίωξι του D ο X, προ θετίας στο Τουρίνο.

'Η σύλληψις 400 περίπου εγκληματιών, οφείλεται στά καταπληκτικά καί ά- 
1 πιστευτά κατορθώματα του D ο X, πού υπηρετεί σήμερα στήν Μηχανοκίνητο ’Α

στυνομία τής Ρώμης. ’Έχει καταρρίψει κάθε ρεκόρ στο είδος του καί σάν παγκόσμιος 
τσάμπιον των άστυνομικών σκύλων, ό D ο X έχει τψ.ηθή μέ 27 άργυρά μετάλλια 
καί μέ 4 χρυσά τοιαΰτα.

Άπό τό 1953 πού κατέρριψε τό ρεκόρ καί έγινε πρωταθλητής στούς Εόρωπαϊ- 
κούς αγώνας, άγωνίσθηκε έπιτυχώς γιά νά διατηρήση τον τίτλον του, μέ τά πιο ι
κανά αστυνομικά σκυλιά τής Εύρούπης, συμπεριλαμβανομένου καί αυτού τού R e x  
τής Scotland Yard καί τού X ο r r ο τής άστυνομίας τού Παρισιού.

Τά πραγματικά, καταπληκτικά καί άπίστευτα όμως κατορθώματα τού D ο X, 
δέν συνίστανται στο νά συναγωνίζεται σέ αγώνες μέ άλλα αστυνομικά σκυλιά. Κάτω 
άπό τήν κιτρινόμαυρη γούνα του, ύπάρχουσι άφωνοι μάρτυρες τής τόλμης του, αί 
ουλές τών επτά (7) τραυμάτων πού έλαβε άπό σφαίρες κακοποιών, έν τή έκτελέσει 
τής υπηρεσίας του, σέ περισσότερες άπό 160 υποθέσεις.

Δικαιωματικά, ό D ο X πού γεννήθηκε τό 1946, θά έπρεπε νά είχε άποσυρθή 
άπό τήν ενεργόν υπηρεσίαν, λαμβάνων τήν σύνταξίν του άπό έτη.

Ά ν  συγκριθή ή ηλικία του μέ τήν ανθρώπινη τοιαύτη, ούτος έχει φθάσει τούρα 
τά 98 του χρόνια. Παρ’ ολα ομοος τά γηρατειά του, εξακολουθεί ακόμη νά έκτελή τά 
καθήκοντα, του στή δίωξι τών εγκληματιών, άκούραστα, μέ τόλμη καί θάρρος πού 
στερούνται άλλα νέα σκυλιά.

’Ενώ πολλά άλλα νέα άστυνομικά σκυλιά χρησιμοποιούνται σέ συνηθισμένες 
περιπτώσεις, 6 D Ο X, ο άσσος τετράπους ντετεκτιβ, καλείται νά προσφέρη τις ύπη- 
ρεσίες του στις πιο δύσκολες, σκοτεινές καί άκρως επικίνδυνες ύποθέσεις καί ουδέ
ποτε’ μέχρι σήμερα άπέτυχε.

«Ό  D ο X γεννήθηκε βέβαια ένα σκυλί, αλλά δέν είναι σήμερα σκυλί», δηλώ- 
» νει ό δόκτωρ Carmelo Marzano, Διευθυντής τής ’Ασφαλείας τής Ρώμης. ’Έχει έ-
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» ξιχνιάσει άσφαλώς περισσότερες υποθέσεις άπό κάθε άλλον δίποδον ντέτεκτφ 
» της υπηρεσίας του. Θεωοοΰμεν αύτόν σάν ένα άπό τούς καλλίτερους άνδρες μας».

'Η θαυμάσια μύτη του D Ο X μέ την όξυτάτη οσφρησι, έ'χει καταστήσει αύτόν 
ικανόν να οσφραίνεται καί την έλαχίστην οσμήν άπό μεγάλες άποστάσεις, μέχρι 12 
μιλίων καί μάλιστα μέσα στής πολυσύχναστες πόλεις, πού τά καυσαέρια των τροχο
φόρων καί οί ποικίλες οσμές των εργοστασίων, βιομηχανιών, βιοτεχνιών, καταστη
μάτων καί πεζών, άδυνατίζουν καί διαλύουν άκόμη καί τις πιό ισχυρές οσμές. Ό 
D Ο X όμως δέν έ'χει μόνο τήν μύτη. Είναι ένας πραγματικός ντέτεκτιβ, λέγει ένας 
άπό τούς αστυνομικούς ρεπόρτερς. «Αύτό τό σκυλί συνδυάζει μύτη, ρώμη, εξυπνάδα, 
» αφάνταστη νοημοσύνη καί μυστηριώδεις καί καταπληκτικές ικανότητες ενός άν
ω θρώπου».

'Ένα άπίστευτο σχεδόν παράδειγμα, είναι ή περίπτωσι μιας ύποθέσεως τοΰ 
χαμένου κομπιοϋ. "Ενας διαρρήκτης κοσμηματοπωλείου κρύφθηκε ένα βράδυ σένα 
υπόγειο τού έθνικοϋ θεάτρου τής Ρώμης καί άπ’ εκεί διά διατρήσεως του τοίχου, 
κατούρθωσε νά φθάση στο παραπλεύρους κοσμηματοποολεΐον. Έ κεΐ έγένετο άντιλη- 
πτος άπό κάποιον νυκτοφύλακα, κι’ έπειτα άπό βραχεία πάλη μ’ αύτόν, κατώρθωσε 
νά ξεφύγη. Ό D Ο X έκλήθη καί μυρίστηκε τήν οσμή τού διαρρήκτου άπό τά εν
δύματα τοΰ νυκτοφύλακος. ’Ακολούθως ώδήγησε τούς άστυνομικούς σένα υπόγειο 
σε μιά άλλη συνοικία τής πολιτείας. Τό άτομο πού βρέθηκε έκεΐ νά κοιμάται, είχε 
βέβαια ένα βεβαρημένο ποινικό μητρώο, αλλά κατώρθωσε νά πείση όλους, ότι ήτο 
αθώος καί ούδεμία σχέσιν είχε μέ τήν προκειμένην άπόπειραν κλοπής.

«Έπίστευσα, ότι πράγματι ήτο άθωος, λέγει ό άρχιφύλαξ Maimone, όταν 
» ο νυκτοφύλαξ έβεβαίωσε ότι δέν άνεγνώριζε έν τώ προσώπω του υπόπτου τον κα- 
» κοποιόν πού τοΰ ξέφυγε. ’Έκαμα νόημα μέ τό δάκτυλό μου, εξακολουθεί ό άρχιφύ- 
» λαξ, στον D ο X, σάν νά τοΰ έλεγα, οτι πρέπει νά είναι περισσότερο προσεκτικός». 
Ό D ο χ άπήντησε μ’ ένα γαύγισμα καί ξεκίνησε μέ κατεύθυνσι προς τό κοσμηματο- 
πωλεΐον, όπου ώδήγησε καί πάλιν τούς άστυνομικούς. "Οταν έφθασαν έκεΐ, είσήλθε 
στο έσωτερικόν διαμέρισμα, όπου έρευνώντας μέ τήν μύτη του, βρήκε ένα κουμπί, 
πού τό πήρε καί τό έδωσε στον άφεντικό του Maimone. Έγαύγισε πάλι, σάν νά τούς 
έλεγε νά τον ακολουθήσουν, καί ξεκίνησε προς τήν συνοικία πού τούς είχε οδηγήσει 
καί προηγουμένως, δηλαδή τό υπόγειο τοΰ ύποπτου διαρρήκτου. Έκεΐ τό ζώον, 
μυρίστηκε τώρα τήν ντουλάπα, άνοιξε τήν πόρτα της καί έσυρε ένα άδιάβροχο πού 
ήτο κρεμασμένο καί τό έρριξε στά πόδια τοΰ άρχιφύλακος, δείχνοντας μέ τήν μύτη 
του το σημείο πού έλλειπε ένα κουμπί.

Τό κουμπί πού είχε βρή ό D ο X στο κοσμηματοπωλείου, ήτο άκριβώς όμοιο μέ 
τα κουμπιά τοΰ άδιαβρόχου, τά δέ μικρά τεμάχια ποΰ υφάσματος πού ήσαν κολλημέ
να έπάνω σ’ αύτό, διεπιστώθη οτι πράγματι προήρχοντο άπό τό άδιάβροχο πού είχαν 
μπροστά τους. Ό ύποπτος ώμολόγησε τελικά τήν πράξιν του.

Στά πέντε λευκώματα τοΰ άρχιφύλακος Maimone, πού καλύπτουν όλη του 
τήν άστυνομική καρριέρα, άναφέρονται καί τά πολλά καταπληκτικά καί άπίστευτα 
κατορθώματα τοΰ τετραπόδου ντέτεκτιβ D ο X, μεταξύ τών όποιων διαβάζομεν 
καί τά εξής:

Ό D ο X κάποτε έσωσε τήν ζωήν ένός μικροΰ κοριτσιοΰ άπό βέβαιο διαμε- 
λισμό, σπρώχνοντας αύτό μέ τό σώμα του, μέ κινηματογραφική ταχύτητα, έξω άπό 
τήν τροχιά ένός αύτοκινήτου πού έτρεχε κατ’ έπάνω του μέ ίλιγγιώδη ταχύτητα. 
Κάποτε άλλοτε, ό D ο X, μέ σπασμένο τό ένα πόδι άπό μιά σφαίρα ένός διαρρήκτου, 
κατεδίωκε αύτόν έπί πέντε μίλια μέ τά τρία του μόνο πόδια γερά καί τελικά τον συνέ
λαβε. Σέ μιά άλλη σελίδα διαβάζομεν ότι έσωσε κάποτε τήν ζωήν ένός ορειβάτου 
(σκιέρ), πού είχε χαθή στά βουνά Σουμπιάκο. Τήν φορά αύτή όλα τ ’ άποσπάσματα 
χωροφυλάκων καί άστυνομικών σκύλων καί τά πολλαπλά συνεργεία διασούσεως, ά- 
ποτελούμενα άπό τούς πιό έπιδέξιους καί πεπειραμένους ορειβάτες, είχαν άπελπιοθή
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και είχαν εγκαταλείψει τις έρευνες και μόνον ό D ο-χ έξηκολούθησε αύτές, μέ αποτέ
λεσμα ν’ άνεύρη και να σώση τον έξαφανισθέντα. Σέ άλλη περίπτωση ό D ο X μόνος 
του, καθήλωσε 12 υπόπτους στις στάσι της προσοχής, όταν τό αφεντικό έξή?Τε από 
την αίθουσα πού εύρίσκοντο, για νά ζητήση τηλεφωνικώς βοήθεια.

Η ικανοτης, η έπιτηδειότης, ή εύφυΐα καί ή νοημοσύνη αύτοΰ τού ζώου, έχουν 
καταπλήξει όλους, όσους τό έχουν γνωρίσει.

Είναι μοναδικό πιθανόν σκυλί σ’ όλο τον κόσμο, πού έχει άποκτήσει την ικα
νότητα καί έπιδεξειότητα ν’ άδειάζη ένα γεμάτο πιστόλι, χωρίς νά έκπυρσοκροτήση. 
Ο χειρισμός αυτός γίνεται από τον D ο X μέ ανθρώπινη προνοητικότητα καί δεξιοτε- 

χνία, πού μένουν πάντες μέ τό στόμα άνοικτό. ’Ασφαλίζει κατ’ άρχάς τό πιστόλι, 
ωθώντας τό άσφάλιστρον προς την θέσιν άσφαλίσεως καί άκολούθως άνοίγει αύτό, 
χρησιμοποιώντας τά πόδια του καί τά. δόντια του καί τό αδειάζει. Χρειάστηκε πρακ
τική έξάσκησις επί οκτώ ολόκληρα έτη, για. νά. μάθη αύτόν τον χειρισμόν.

'Ο D Ο X μπορεί επίσης νά λύση καί άπελευθερώση ένα δεμένο σέ μιά καρέκλα, 
άνθρωπο, όσοδήποτε μπερδεμένοι καί αν είναι οί κόμβοι τών δεσμών του. Τό θάρρος 
καί ή γενναιότης αύτοΰ του ζώου, είναι μυθώδη καί παροιμιώδη, όσο καί ή έπιτη
δειότης, ή εξυπνάδα καί προ παντός, ή νοημοσύνη του.

Κάποτε, κατά τον περασμένο χρόνο, πού ό D ο x καί το αφεντικό του Maimone 
είχαν έξέλθει σένα άπό τούς συνηθισμένους τους έξιχνιαστικούς περιπάτους στις 
συνοικίες τής Ρώμης, πού βρίσκονται τά περισσότερα καταγώγια καί άντρα τών κα
κοποιών, δύο άγνωστοι πού έπέβαινον σένα μοτοποδήλατο έπεσαν έπάνω στον D Ο X.
Άποτόμως, έγκατέλειψαν τό μοτοποδήλατο καί τραπέντες εις φυγήν έξηφανίσθησαν. 
'Ο άρχιφύλαξ ύποπτευθείς αύτούς, έβαλε τον D 0 X καί έμύρισε τό κάθισμα του μο
τοποδηλάτου καί άκολ.ούθως έτέθησαν καί οί δύο εις καταδίωξιν τών έξαφανισθέντων 
δύο αγνώστων ύποπτων. Μέσα άπό στενιοπούς δρομίσκους κάτω άπό σκοτεινά κλι
μακοστάσια διαφόρων έτοιμορρόπων βρωμερών οικημάτων καί κατά μήκος διαφόρων 
ταρατσών, τά. αφανή καί άθέατα ’ίχνη, ώδήγησαν τον D Ο X καί τό αφεντικό του σένα 
σκοτεινό, βρωμερό καί ακάθαρτο διαμέρισμα σέ μιά. ταράτσα. Μιά. γυναίκα πού έ
μεινε εκεί έδήλωσε ότι ούδέν έγνώριζε γιά τά δύο άναζητούμενα ύποπτα άτομα. Ό 
D Ο X όμως δέν έσφαλε- άρχισε νά. γαυγίζη έντονα καί άγρια κοντά σένα σαραβαλια
σμένο μεγάλο καναπέ. 'Ο άρχιφύλαξ διέταξε νά. έξέλθη άπό τον καναπέ οποιοσδήποτε 
εύρίσκετο έκεϊ κρυμμένος, μέ προτεταμένα τά. χέρια. "Ενας άπό τούς ύποπτους σύρ
θηκε γονατιστός κάτω άπό τον καναπέ μέ τά χέρια εμπρός. Την ίδια άκριβώς στιγ
μή, χωρίς διόλου νά. τον άντιληφθώ, λέγει 6 άρχιφύλαξ, ό δεύτερος ύποπτος πού ήτο 
κρυμμένος μέσα στην ντουλάπα, βγήκε σιγά μένα μαχαίρι στο χέρι, έτοιμος νά. μέ 
κτυπήση έκ τών νώτων. Δέν κατώρθωσε όμο̂ ς νά. μέ πλησιάση, γιατί ό D ο X ρί
χτηκε έπάνω του καί μέ το σώμα του πού ζυγίζει 65 κιλά, τον άνέτρεψε καί τον κάρ
φωσε στο δάπεδο. 'Ως διεπιστώθη, ήσαν δύο διαρρήκτες μέ πλούσιο ποινικό μητρώο, 
έξιχνιάσθησαν δέ πολλές πρόσφατες διαρρήξεις πού είχαν διαπράξει, αίτινες παρέμει- 
ναν μέχρι τότε ανεξιχνίαστες, μή άνακαλυφθέντοκν εις ούδεμίαν διαφωτιστικών στοι
χείων ή άλλων ιχνών.

'Ο D ο χ γιά. πρώτη φορά, έσωσε την ζωήν τοΰ άρχιφύλακος Maimone, όταν 
κάποτε ουτος έκειτο χαμαί έν άφασία, ημιθανής, στήν είσοδο ενός σπηλαίου, μέ τέσ- 
σαρες σφαίρες στο στομάχι καί δύο στήν ωμοπλάτη του. Τό συμβάν αυτό συνέβη προ 
12ετίας στά. βουνά τής Σικελίας, οπού δροΰσε τήν εποχή έκείνη 6 διαβόητος τρομοκρά
της κακοποιός Salvatore Giulano. 'Ο Maimone τότε ύπηρετοΰσε σάν άστυφύλαξ 
στήν ’Ασφάλεια τοΰ Τουρίνου καί είχε άποκτήσει φήμη, σάν χειροδύναμος, άφοΰ σή
κωσε μέ τό ένα του χέρι, έπάνω άπό τό κεφάλι του, τον διοικητή του, πού ζύγιζε 90 
κιλά. ’Από τότε οί δημοσιογράφοι τον είχαν διαφημίσει καλοΰντες αύτόν: «'Ο 'Ηρα
κλής άστυφύλαξ». Κάποιος τότε, έπρότεινε ν’ άναμετρηθή ό «'Ηρακλής άστυφύλι ξ
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του Τουρίνου» μέ τον σικελιανό τρομακράτη. Άμφότεροι οί άνδρες συνεφώνησαν καί 
ό άστυφύλαξ Maimone πήρε άδεια για νά μεταβή νά μονομαχήση.

’Αλλά ό Maimone καί ό Giuliano ούδέποτε άντιμετώπισε ό είς τον άλλον. 
Ό άστυφύλαξ Maimone έπαγιδεύθη σε μια ένέδρα, στο στόμιο ενός σπηλαίου στά 
βουνά τής Σικελίας καί έγκατελείφθη εκεί άπό τον Giuliano καί τούς συμμορίτες του, 
ώς νεκρός. 'Ο D ο X ήτο τότε πολύ νέος ακόμη, αλλά ή ένέργειά του μαρτυρεί ότι 
έγνώριζε άπό τότε τί έπρεπε νά κάμη στην προκειμένη περίπτωση. ’Αντί λοιπόν νά 
τεθή είς καταδίωξιν των κακοποιών, τό νοήμον αύτό ζωον, έσπευσε προς άναζήτησιν 
ιατρικής βοήθειας. 'Ο Maimone, πού παρά τά πολλαπλά τραύματα δεν ήτο νεκρός, 
cap ενομισθη παρά των κακοποιών, έσώθη χάρις στην εξυπνάδα, την νοημοσύνη καί 
την αφοσιωσι προς αύτόν του D ο X, πού ειδοποίησε καί έφθασε εγκαίρως ή ιατρική 
βοήθεια.

Το άστυνομικό αύτό σκυλί, πού γεννήθηκε στη Γερμανία, ήτο μόλις 40 ημε
ρών, όταν τό αγόρασε ό Maimone. Τό έξεπαίδευσε καί τό έδίδαξε μόνος του καί όλα 
αυτα τα χρόνια ό άρχιφύλαξ καί ό D ο X έμειναν άχώριστοι. Διαμένουν στο ’ίδιο διο- 
ματιο, στο άνω διαμέρισμα του οικήματος, όπου στεγάζεται ή Μηχανοκίνητος’Αστυ
νομία καί πού βλέπει προς τον Τίβεριν ποταμόν. Ό μηνιαίος μισθός τού B o x  είναι 
35.000λιρέττες, δηλαδή 1.650 δραχμές καί κατατίθενται τα χρήματα αυτά στο ταμιευ
τήριο διά λογαριασμόν του. Ό λογαριασμός αυτός του D ο X πλουτίζεται άπό καιρού 
είς καιρόν μέ άμοιβές διάφορες πού λαμβάνει άπό φιλόζωους καί εύγνώμονας διά τάς 
προσφερομένας υπηρεσίας, άνθρώπους.

Τήν πιο μεγάλη άμοιβή έλαβε ό Box άπό τον υφυπουργόν τών εξωτερικών 
Carmine cle Martino, πού έπεσε θύμα απόπειρας εκβιασμού κατά το 1959.

Ό de Martino πήρε ένα έκβιαστικό σημείωμα πού έλεγε τά εξής : «’Άν 
» αγαπάς το τομάρι σου και το τομάρι τών παιδιών σου, ν’ άφήσης στο σημείο πού 
» άναγράφεται στο σημείωμά μας 8.000 δολλάρια, τήν Παρασκευή 28 Αύγούστου 
)) και ουράν 23ην, σένα δέμα τυλιγμένο με μαρουλόφυλλα. Μήν είδοποιήσης τήν 
» άστυνομία καί τις εφημερίδες, γιατί θά τό μετανοιώσης πικρά. Τά κτυπήματα 
» θάνε σκληρά πάνω στήν οίκογένειά σου».

Τά χρήματα έπρεπε νά τοποθετηθώσι στη ρίζα ένός δένδρου στήν οδό Annia 
Regilia. Ό de Martino κατήγγειλε τό συμβάν στήν άστυνομία. Τό έπιλεγέν 
μέρος ήτο μιά άνοικτή περιοχή όπου δεν ήτο εύκολος ή παρακολούθησις. Λίγες 
ή μέρες πριν τής όρισθείσης διά τήν παράδοσιν τών χρημάτων ημέρας, άνδρες τής 
Μηχανοκινήτου ’Αστυνομίας ένδεδυμένοι σάν σκουπιδιάριδες τού Δήμου, άνέσκαψαν 
ενα μεγάλο λάκκο καί κατεσκεύασαν μιά κρύπτη πού τήν σκέπασαν μέ σκουπίδια. 
Η αστυνομία έβασι^ετο στον Box που μυρίστηκε την οσμή του δράστου άπό τό 

εκβιαστικό σημείωμα.
Το βράδυ τής 28ης Αύγούστου, ό άρχιφύλαξ Maimone καί ό Box ήσαν κρυμ

μένοι στήν κρύπτη καί άνέμενον. Έπί ώρες ολόκληρες κανείς δεν ένεφανίσθη. Κατά 
τα έξημερώματα καί πριν άνατείλη ό ήλιος, ό Box σκούντισε γιά μιά στιγμή τον 
σύντροφό του. ’Από μιά κρυφή τρύπα ό άρχιφύλαξ είδε μιά άνθρώπινη σκιά κοντά 
στο δένδρο καί άμέσως έλυσε τό ζώο, πριν δέ καλά-καλά άντιληφθή τί συνέβαινε, 
ό Box είχε ρίξει τον άγνωστον κάτω καί τον είχε καθηλώσει στο έδαφος, μ’ ένα του 
αστραπιαίο πήδημα.

Ό άρχιφύλαξ δεν δυσκολεύθηκε νά τον συλλάβη. Ό κακοποιός τρομαγμένος 
ξεφωνησε. «Θα τά ομολογήσω όλα, κράτα τό σκύλο». _
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γουμένου)

8. Π ρ οβλήμ ατα  κ α τά  τή ν  λ ή ψ ιν  δ α κ τ υ λ ικ ώ ν  α π ο τυ π ω μ ά τ ω ν  ν ε 
κ ρ ώ ν  .

Καθ’ έκαστον έτος ένας μικρός βεβαίους διά τήν χώραν μας αριθμός νεκρών 
ενταφιάζεται χωρίς νά διαπιστωθή ή ταυτότης των.

Ό  θάνατος εις τάς πλείστας των περιπτώσεων εϊνοϊι φυσιολογικός ή οφεί
λεται εις τροχαία ή άλλα ατυχήματα. Συνήθως δέ μετά τον ενταφιασμόν παύει πάσα 
περαιτέρω άστυνομική ένέργεια καί ή όλη ύπόθεσις λησμονεΐται, έκτος καί άν ύπάρ- 
χουν ύπόνοιαι ότι ό θάνατος πιθανόν νά όφείληται εις εγκληματικήν τινα ένέργειαν. 
Ούχί σπανίως τά στοιχεία προς έξακρίβωσιν τής ταυτότητος του άγνώστου πτώ
ματος παρέχονται ύπό των οικείων ή των φιλικών ή γνωστών προς τον νεκρόν προ- 
σώπιον.

Ή  άναγνώρισις δέ έπιτυγχάνεται διά τής έπιδείξεως αύτοΰ τούτου του πτώ
ματος ή άντικειμένων άνηκόντων εις τον νεκρόν, οίον ενδυμάτων κλπ.. 'Η έπίδειξις 
του πτώματος ή άντικειμένων αύτοΰ φυσικά γίνεται εις τον περιωρισμένον άριθμόν 
των οικείων ή των φιλικών προς τον νεκρόν προσώπων, άτινα καί ένδιαφέρονται και 
καταβάλλουν συνήθως διαφόρους προσπάθειας διά τήν άνεύρεσίν του. Ά λλ’ ούχί 
σπανίως τό πτώμα άνευρίσκεται εις τοιαύτην κατάστασιν ώστε νά μ.ήν παρέχονται 
αί δυνατότητες τής άναγνωρίσεώς του έκ των χαρακτηριστικών του προσώπου ση
μείων, των όδόντων ή των ενδυμάτων αύτοΰ. Τοΰτο ιδιαιτέρως παρατηρεΐται οσάκις 
τό πτώμα είναι ήλλοιωμένον ένεκα μεγάλων έγκαυμάτων ή άποσυνθέσεως. ’Αλλά 
δεν είναι μόνον ή άπανθράκωσις ή ή άποσύνθεσις. Άλλοιοΰνται ή καταστρέφονται 
έπίσης όλοσχερώς τά χαρακτηριστικά του προσώπου σημεία τών άτόμων των ο
ποίων ό θάνατος οφείλεται εις αύτοκινητιστικά, σιδηροδρομικά, αεροπορικά κλπ. ατυ- 
χύματα, λόγω το>ν μεγάλων κακώσεων, συνεπεία καί τών οποίον δυσχεραίνεται ή 
καθίσταται παντάπασιν άδύνατος ή άναγνώρισις τοΰ πτώματος ύπό τών οικείων, 
φιλικών ή γνωστών αύτοΰ προσώπων.

’Έ τι δέ επί πλείστων περιπτώσεων τό μόνον στοιχειών τής άναγνωρίσεως 
είναι ή προσωπική διαβεβαίωσις τών άτόμων άτινα ειδον τον νεκρόν ή αντικείμενα 
άνήκοντα εις αύτόν.

Ά λλ ’ αί κατ’ αύτόν τον τρόπον έσφαλμέναι περιπτώσεις διαπιστώσεως τής 
ταυτότητος άτόμων νεκρόν ή ζώντων είναι άπειροι. ’Αναφέρω μίαν έκ τών πολλών 
περιπτώσεων τάς όποιας γνο^ρίζω.

Κατά τό ναυάγιον τής Χειμάρρας—’Ιανουάριος 1947, άνεγνωρίσθη πτώμα 
άνδρός ύπό τών γονέων του, ώς άνήκον εις έναν έκ τών υιών των ήλικίας 21 έτών.

Βραδύτερον όμους κατά τήν έξέτασιν τών δακτυλικών άποτυποηχάτων όλων 
τών πτωμάτων διεπιστώθη ότι έπρόκειτο περί άλλου άτόμου ήλικίας 35 έτών. Τά 
δακτυλικά άποτυπώματα συχνά έχουν χρησιμοποιηθή ώς μέσον διαπιατώσεινς τής 
ταυτότητος άτόμων θανόντων εις άεροπορικά, σιδηροδρομικά, αύτοκινητιστικά κλπ. 
άτυχήματα ή πτωμάτων άτινα άνεγνωρίσθησαν μέν ύπό τών οικείων ή φιλικών των 
προσώπων, άλλά μεταγενεστέρως έκ τής έξετάσεως τών δακτυλικών αύτών άποτυ- 
πωμάτων ή άναγνώρισις αΰτη άπεδείχθη έσφαλμένη. Άναφέρομεν χαρακτηρίσει-
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Είκ. 151. "Εν έκ τών πτωμάτων τοΟ αεροπορικού ατυχήματος 
του ’Οκτωβρίου 1959.

κώς το αεροπορικόν δυστύχημα τής Αύλώνος, κατά τον ’Οκτώβριον του 1959, ότε 
επί ολοκλήρους μήνας ήσχολεΐτο ή άνακριτική αρχή μέ τήν έξακρίβωσιν τής ταυτό- 
τητος του επί ... πλέον επιβάτου (είκ. 151). Ά λλ’ ώς προεΐπον άναφέρονται καί

έσφαλμέναι διαπιστώ
σεις ταυτότητος πτωμά
των ών τά χαρακτηρι
στικά. σημεία ήσαν τε
λείως άθικτα. Εις μίαν 
τοιαύτην περίπτωσιν γυ
νή τις εύρέθη νεκρά εν
τός δωματίου ξενοδο
χείου τίνος καί έξηκρι- 
βώθη ή ταυτότης αυτής 
κατόπιν άναγνωρίσεως 
ύπό τινων φιλικών της 
προσώπων. Τό πτώμα 
άπεστάλη άτμοπλοϊκώς 
προς τον υποτιθέμενον 
τόπον τής γεννήσεώςτης 
όπου έβεβαιώθη έπί- 
σης ή ταυτότης από έ- 
τερα έκεΐσε φιλικά της 

πρόσωπα. Έπηκολούθησε ή κηδεία. Μετά, πάροδον μηνός περίπου εν έκ τών κυρίων 
προσω>πων οπερ ειχεν συντελέσει εις τήν έξακρίβωσιν τής ταυτότητος τής γυναί
κας έκάθητο εις εν δημόσιον κέντρον—ταβέρνα—όταν άντελήφθη νά εισέρχεται 
έντός αύτής ή προ μηνός... «κηδευθεϊσα φίλη του».

Εΐδοποιήθησαν αί άρμόδιαι άρχαί καί κατόπιν αίτήσεως τής άστυνομίας επε
τράπη ή έκταφή του πτοόματος καί έλήφθησαν τά δακτυλικά αύτοϋ άποτυπώματα 
άτινα καί άπεστάλησαν εις τό κεντρικόν γραφεΐον τής σημάνσεως, εις δ κατόπιν 
άναζητήσεως εις τά γενικά αρχεία διεπιστώθη ή πραγματική ταυτότης του πτώ
ματος. Καθ’ έκαστον 
έτος παρ’ ήμΐν άνευ- 
ρίσκονται 75 περίπου 
άγνωστα πτώματα.
Τών πλείστων έξ αυ
τών διαπιστοΰται ή 
ταυτότης διά ποικί
λων μέσων. Τών υπο
λοίπων ή ταυτότης 
παραμένει άγνωστος, 
διότι κυρίως δεν υπ
άρχουν τά δακτυλικά, 
αύτών άποτυπώματα 
εν τοΐς άρχείοις του 
κεντρικού γραφείου 
τής σημάνσεως. Πολ- 
λάκις αν εικάζεται ή 
ταυτότης του πτώ
ματος δυναμεθα νά. άνεύρωμεν δακτυλικά αύτοΰ άποτυπώματα εις τήν οικίαν του, 
κατόπιν ερευνης αντικειμένων έπιδεκτικών έγκαταλείψεως δακτυλικών άποτυπω-

Εΐκ. 152. Δύο σχέδια δακτυλικών αποτυπωμάτων έν οΤς δείκνυ- 
ται ή διάφορο; αρίθμησή τών ιδιαιτέρων αυτών χαρακτηρισΤίί 

κών σημείων.
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ματων. Εις τδ μέτρον τούτο κατεφύγαμεν διά τινα έκ των πτωμάτων του άεροπο- 
ρικοϋ δυστυχήματος τής Αυλώνος του 1959. Ώ ς είναι δέ γνωστόν διά τήν πιστο- 
ποιησιν τής ταυτότητας ενδς άτόμου, βάσει των δακτυλικών αύτοΰ άποτυπωμάτων 
δεν είναι απαραίτητα και των 10 δακτύλων τα άποτυπώματα, άλλα καί τμήμα 
μονον αποτυπώματος ενός εκ των 10 δακτύλων, επί του όποιου όμως 6ά υπάρχουν 
τα 12 ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σημεία, άτινα θεωρούνται παρ’ ήμίν άπαραίτητα 
διά νά βέβαιοί ή ή ταυτότης τού άτόμου.

Τά διάφορα γραφεία τής σημάνσεως δεν καταμετρούν κατά τον αύτδν τρό
πον, ούδέ συμφωνούν επί τού άριθμοΰ των ιδιαιτέρων σημείων (είκ. 152), βάσει των 
οποίων ένεργεΐται ή πιστοποίησις τής ταυτότηος ένδς άτόμου, διότι εις τήν Γαλλίαν 
φερ’ είπειν απαιτούνται τούλάχιστον 17 ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, εις τήν ’Αγγλίαν 
τουλάχιστον 16, εις τήν ’Αμερικήν τούλάχιστον 12, εις τήν 'Ισπανίαν 10—12, εις 
τήν Αύστρίαν τούλάχιστον 12, εις τήν Ελβετίαν 12—14, εις τήν Γερμανίαν 8—12

4 5 6 4 5 6

3

2 1 2 1 
Εΐκ. 153. Τά δύο διάφορα δακτυλικά αποτυπώματα εφ’ ώυ παρατηρούνται εξ (6) 

κοινά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σημεία.

όταν ταΰτα εόρίσκωνται μεταξύ δέλτα καί κέντρου (είκ. 153). 'Ως ό άναγνώστης 
δύναται νά διαπίστωση έκ τής μελέτης τής παρατιθεμένης είκόνος έ'χουν άνευρεθή 
δύο διάφορα δακτυλικά άποτυπώματα, δηλαδή άνήκοντα εις δύο άτομα φέροντα εξ 
όμοια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σημεία καί εις τά αύτά σημεία (Finger print ma
gazine ’Απρίλιος 1960).

Τούτου ενεκεν προτείνεται ύπό πολλών όπως συμφωνηθή καί καθορισθή διε
θνώς τό κατώτατον όριον τών ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών σημείων, βάσει τού ο
ποίου θά δύναται νά πιστοποιηθή ή ταυτότης ενός άτόμου. Τά άόρατα δέ άποτυπώ
ματα έκτος τών ά.λλων άντικειμένων έγκαταλείπονται καί επί χάρτου, επί τού ό
ποιου δύνανται νά καταστούν ορατά διά νιτρικού άργύρου ή νινιδρίνης καί μετά πά
ροδον πολλών έτών (όρα « ’Αστυνομικά Χρονικά» τεύχη 159 καί 160).

Είς τάς πλείστας τών περιπτώσεων τά δακτυλικά άποτυπώματα τών πτωμά
των εύρίσκο-νται είς καλήν κατάστασιν, διό καί λαμβάνονται κατόπιν χρώσεεος αύτών 
διά τής ειδικής μελάνης, έπί είδικώς καθωρισμένου λευκού φύλλου χάρτου, δακτυ- 
λοσκοπικοΰ δελτίου καλουμένου. Λαμβάνονται δέ πρώτον τά άποτυπώματα τών 
δακτύλων τής δεξιάς χειρός κεχωρισμένοος καί εις τό άνω μέρος τού δακτυλοσκοπι- 
κοΰ δελτίου καί κάτωθι τούτων καί είς τάς οικείας θέσεις τά τής άριστεράς κατά 
τόν αυτόν τρόπον. Ά λλ’ ένίοτε τούτο δέν είναι δυνατόν συνεπεία τής προκεχωρη-
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μένης σήψεως. "Οθεν παρίσταται ανάγκη άποκοπής των δακτύλων έκ τής βασεως 
αύτών ή ενίοτε καί των χε'.ρών έκ του καρπού, αίτινες καί άποστέλλονται προς τό 
κεντρικόν γραφεΐον σημάνσειος. Ή  λήψις των δακτυλικών άποτυπωμάτων των εν 
αποσυνθέσει ή άπηνθρακωμένων πτωμάτο^ν διά των γνωστών μέσων καί τρόπων 
δεν είναι πάντοτε έφικτή καί άκίνδυνος. Συνήθως εις τάς περιπτώσεις αύτάς ή δια- 
πίστωσις τής ταυτότητος επιτυγχάνεται, κατ’ άνώτατον ποσοστόν 20-—50 %. Άλλ 
ή διαπίστωσις τής ταυτότητος παρεμποδίζεται μεγάλως ή καί ένίοτε καθίσταται άδύ- 
νατος όταν ή σήψις είναι υπερβολικά, προκεχωρημένη καί ώς έκ τούτου αί θηλοειδείς 
γραμμαί καί γενικώς αί λεπτομέρειαι τών ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών σημείων 
τών δακτυλικών άποτυπωμάτων έχουν καταστραφή. Ούχ’ ήττον όμως ή αξία τών

δακτυλικών άποτυπωμάτων τών πτωμάτων 
παραμένει μεγάλη, έστω καί άν άπό του 
θανάτου μέχρι του χρόνου τής λήψεώς των 
έχουν διαρρεύσει εβδομάδες ή έτη. Τούτο 
πιθανόν νά φαίνεται άπίστευτον καί όμως 
είναι δυνατόν καί μετά πάροδον πολλών 
ετών άπό τού θανάτου νά ληφθώσι τά δα
κτυλικά άποτυπώματα ένός πτώματος και 
βάσει αύτών νά έπιτευχθή ή διαπίστωσις τής 
ταυτότητάς του. Μή λησμονώμεν δέ ότι τα 
δακτυλικά άποτυπώματα τών μομμιών τών 
Φαραώ καί τού πτώματος δπερ άνευρέθη εις 
την Δανίαν τό 1952 εντός έλών, μετά πάρο
δον 2.000 έτών (Finger print magazine 
Σεπτέμβριος 1958 σελ. 3 έπ .) (είκ. 154) 
είναι άθικτα καί λίαν εύδιάκριτοι αί θηλοει
δείς αύτών γραμμαί, άν καί εις την πρώτην 
περίπτωσιν έχουν παρέλθει 30—50 αιώνες. 

Είκ. 154. Ό άντίχειρ τού πτώματοζ Έκ τής αστυνομικής πείρας εχει διαπιστωθή 
τού άνευρεθέντος εις Δανίαν τό 1952. ότι ή λήψις τών δακτυλικών άποτυπωμάτων

πτωμάτων άγνώστου ταυτότητος θεωρείται 
γενικώς άπαραίτητος εις τάς τρεις κατωτέρω περιπτώσεις : α) ’Ατόμων τών ο
ποίων ό θάνατος έχει έπέλθει προ μικρού χρόνου—δλίγαι ώραι—καί τούτου ένεκεν 
τό έργον τής λήψεως τών δακτυλικών αύτών άποτυπωμάτων είναι ευκολον. β) ’Α
τόμων τών οποίων ό θάνατος έχει έπέλθει προ 15—40 ώρών καί τούτου ένεκεν πα
ρουσιάζονται δυσκολίαι τινές κατά την λήψιν αύτών, ιδιαιτέρως δέ λόγω τής πτω- 
ματικής άκαμψίας ή τού άρχικοΰ σταδίου τής άποσυνθέσεως ή καί άμφοτέρων τών 
χημικών αύτών φαινομένων καί γ) άτόμοον τών όποιων τό πτώμα λόγω τής μεγά
λης άφυδατώσεως (άποστέγνωσις) ή προκεχωρημένης σήψεως παρουσιάζουν ρε
γάλας δυσκολίας κατά την λήψιν τών δακτυλικών αύτών άποτυπωμάτων. Έκάστην 
έκ τών άναφερθεισών τριών περιπτώσεων θέλομεν έξετάσει κεχωρισμένως.

( Συνεχίζεται)
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ΕΝΑ ΤΕΛΕΙΟΝ ΕΓΚΛΗΜΑ
- Η  ΠΟΛΥΚΡΟΤΟΣ ΔΙΚΗ ΤΟΥ Δρ° ς ΜΥΛΛΕΡ —

_________ Έ κ  τ°ύ γερμανικού περιοδικού «Kriminalistik»
κατά μετάφρ. Άρχιφώλακος χ. Α Λ Ε Ξ . ΠΙΣΠ Α (Συνέ, εί.  έχ τοΰ ποο„

γουμένου)

7. Σ
Π

υ μ π ε ρ ι φ ο ρ α  τ ο ΰ Μ. κ α τ α 19
ε ρ α ι τ ε ρ ω π ε ρ ι γ ρ α φ ή  τ ή ς  π υ ρ κ α ϊ α ς.

20-2-1954.

α) Ο Μ. διήλθεν την νύκτα μετά τήν επιστροφήν άπό τό νοσοκομεΐον εις τήν 
κατοικίαν του. Κατα τις 5.30 εκαλεσε ένα φίλον του τον μάρτυρα ΜΕ. τοΰ έγνωστο- 
ποιησε τον θανατον τής συζύγου του καί τον παρεκάλεσε να έλθη αμέσως σπίτι του.
Ό ΜΕ. επηγεν εις τήν οικίαν 
πώς απέυανε ή γυνα 
μάτησε για να

Μ.

ανευρν

μεταξύ 7 καί 7.30' ώρας. Ήρώτησεν τούτον 
ικα του και ο Μ. τοΰ διηγηθη πως συνέβη το γεγονός, ότι έστα- 

5 t α.ποσπασθεντα δίσκον του τροφού, αφού οπισθοχώρησε
ολίγον ήκουσε έξαφνα κραυγήν καί είδε νά καίγεται τό αύτοκίνητο. ’Έτρεξε τότε καί 
προσπάθησε να σωση τη γυναίκα του, άλλα δεν τό επέτυχε διότι λόγω τοΰ καπνού 
καί των αναθυμιάσεων τής βενζίνης έπεσε άναίσθητος. Τό δυστύχημα πιθανόν νά 
συνεβ/] διότι /] γυναίκα του εψαχνε να βρη ενα δακτυλίδι καί μέ τό άναμμα ενός σπίρ
του ανεφλέγη ή θερμάστρα ή τό δοχεΐον μέ τήν καταλυτικήν βενζίνην.

Ο Μ. παρεκαλεσε τον μαρτυρα ΜΕ. νά μεταβή αμέσους εις Μά'νχαιμ

είπη να καταστρεψη όλας τάς έπιστολάς καί τής φυτογραφίας τοΰ Μ. Ό ΜΕ. έξε- 
πληρωσε την επιθυμίαν τοΰ Μ., εις τήν Η. έδήλωσε προσέτι ότι ή κυρία Μ. άπέθανε 
καί ό Μ. έτραυματίσθη.

Η Η. ήρχισε νά κλαίη μόλις έμ,αθε τά γεγονότα καί έροότησεν ποία ή σχέσις 
των επιστολών καί φωτογραφιών μέ τά συμβάντα. Ό ΜΕ. διέκοψε τήν συνδιάλεξι 
χωρίς νά άπαντήση.

Κατά τήν 8ην όόραν έπεσκέφθη τον Μ. ό συνάδελφός του ΤΗ. καί εις τοΰτον 
εδήλωσε επίσης περί τοΰ σταματήματος, τής άναζητήσεως τοΰ άποσπασθέντος δί
σκου καί τής πιθανότητος ότι, ένω ή γυναίκα του έψαχνε γιά τό δακτυλίδι νά άναψε 
ένα σπίρτο καί νά ανεφλέγη ή βενζίνη. Κατόπιν έδήλωσε προς αυτόν ότι, τό δοχεΐον 
Α τό οποίον περιείχε καταλυτική βενζίνη ήτο κλεισμένο μόνον μέ ένα φελλό καί ίσως 
νά διέρρευσε βενζίνη ή όποια μέ τό άναμμα τοΰ σπίρτου ανεφλέγη.

τήν
ο̂ μους

εςω απο το τιμόνι.
μπόρεσε

Τότε έλαβε τήν φιάλη άπό τό καιόμενο άμάξι, έξεκένωσε τό περιεχόμενο, τήν 
πέταξε, καί τέλος έχασε τάς αισθήσεις του.

'Όταν άργότερον συνήλθεν έφραξε μέ τό επανωφόρι του τό άριστερό παρά
θυρο γιά νά έμποδίση τό ρεΰμα, νά τραβήξουν οί φλόγες προς τά επάνω καί έτσι νά 
μπορέση ή σύζυγός του νά βγή άπό τό άμάξι.

Τό άπόγευμα τής 19-2-54 ή μάρτυς Η.Α. άπό τό Καϊζερσλάουτερν, έπεσκέ
φθη τον Μ. καί ήκουσε έν μέρει τήν συνομιλίαν του μετ’ άλλων έπισκεπτών.

Κατ’ αυτήν, ό Μ. μεταξύ άλλων είπε ότι έπιασε τήν γυναίκα του άπό τήν ζα- 
κέττα, άλλα δεν μπόρεσε νά τήν τραβήξη έξω.
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β) Τό πρωί τής 20-2-54 ό Μ., μετά του άδελφοΰ του άφιχθέντος έκ Νυρεμ
βέργης μετέβη εις Μανχάϊμ, καί κατά τις 7 έπεσκέφθη τον προαναφερθεντα μάρ
τυρα W. καί τον ήρώτησεν εάν είχε γράμμα από την ’Αγγλία. Ό W. απήντησε αρ- 
νητικώς άν καί εΐχεν ένα γράμμα τής Η. άπό 13-2-54.

Άφοΰ έφυγαν ό Μ. μετά του αδελφού του, ο W. ετηλεφο^νησε όπως τοΰ εΐχεν 
ζητήσει ό Μ. εις την Η. εις ’Αγγλίαν καί τής άνεκοίνωσε ότι ό Μ. την παρακαλεΐ 
επί τοΰ παρόντος νά μη τοΰ ξαναγράψη.

Μετά την επιστροφή του άπό τό Μανχάϊμ ό Μ. συνελήφθη ύπό τής αστυνο
μίας ώς ένοχος εμπρησμού καί δολοφονίας τής συζύγου του.

8. Ή  έ ξ έ τ α σ ι ς  τ οΰ  Μ. ύ π ό  τ ο ΰ  ί α τ ρ ο δ ι κ α σ τ ο ΰ  Ρ. δ ι ά  
τ η ν  δ ι α π ί σ τ ω σ ι ν  τ ω ν  έ γ κ α υ μ ά  τ ων .  Έ ξ έ τ α σ ι ς  τ ή ς  έν  
μ έ ρ ε ι κ α μ μ έ ν η ς ε ν δ υ μ α σ ί α ς .

Την 22-2-54 ό Μ. άνεκρίθη ύπό του ίατροδικαστοΰ Ρ. Καψίματα στο πρό
σωπο, στούς βραχίονας, εις τάς χεϊρας ώς καί τσουρούφλισμα των τριχών των χει- 
ρών δεν παρετηρήθησαν.

Εις τάς παλάμας είχαν έμφανισθή φουσκαλίδες καψίματος, αί όποιες δεν προε- 
κλήθησαν άπό επαφήν μέ άκάλυπτη φωτιά, άλλά έπρόκειτο περί των καλουμένων 
ιχνών επαφής, τά όποια προκαλοΰνται όταν πιέση τις μέ τήν παλάμην του καυτερή 
επιφάνεια.

’Από τά ενδύματα τά όποια έφόρει κατά τήν άνάφλεψιν ό Μ. τό σακάκι εις τό 
δεξιόν έμπρόσθιον μέρος, τό δεξιό μανίκι καί ή δεξιά φόδρα παρουσίαζον σαφή ’ίχνη 
καψαλίσματος, τά όποια προεκλήθησαν άπό άμεσον ενέργειαν φωτιάς.

'Η έξωτερική επιφάνεια τοΰ άριστεροΰ μανικιού παρουσίαζεν έπιπόλαια καψα
λίσματα.

Τό επανωφόρι τοΰ Μ. παρουσίαζεν μόνον ίχνη επαφής μέ καυτερή επιφάνεια, 
τό δέ παντελόνι ήτο σχεδόν άθικτο.

'Ο Μ. κατέθεσε εις τον ιατροδικαστήν Ρ. τά κάτωθι :
Εις άπόστασιν 60 μ. περίπου άπό τό αύτοκίνητο ήκουσε φθηνές τής συζύγου 

του. Έκύτταξε πίσω, είδε φλόγες καί έτρεξε προς τό αύτοκίνητο.
Άνοιξε τήν άριστερή πόρτα τοΰ αύτοκινήτου καί προσεπάθησε νά τραβήξη 

έξω τήν γυναίκα του άλλά δέν τό κατώρθωσε διότι έλιποθύμησε άμέσως.
"Οταν συνήλθε έβγαλε άπό τό αύτοκίνητο τήν καφέ φιάλη, τήν άδειασε καί τήν 

πέταξε. Κατόπιν έσυρε προς τά επάνω τό άριστερό τζάμι, έκλεισε τήν πόρτα καί τήν 
επιεσε μέ τό επανωφόρι του γιά νά έμποδίση τήν είσοδο τοΰ οξυγόνου.

9. ’Ε π ι σ τ ο λ ή  π ρ ο ς  τ ο ν  ε ι σ α γ γ ε λ έ α  τ ή ς  28-5-54. Μ ί α 
π ε ρ ι γ ρ α φ ή  τ ή ς  ά ν α φ λ έ ξ ε ω ς  ύ π ό  τ ο ΰ  Μ.

Εις τον Μ. κατά τήν προανάκρισιν καί κατά τήν τακτικήν άνάκρισιν έγένετο ή 
παρατήρησις ότι, είναι άμφίβολον καί δέν άνταποκρίνεται προς τήν πραγματικότητα 
ή διαφυγή τοΰ δίσκου τοΰ τροχοΰ καί ώς έκ τούτου τό σταμάτημα τοΰ αύτοκινήτου 
διά τήν άναζήτησίν του. Παρά ταΰτα τήν περιγραφήν, ήτις συνεφώνει μέ τάς πρώτας 
δηλώσεις του μετά τήν άνάφλεξιν, έξηκολούθει νά ύποστηρίζη ώς τήν μόνην άληθή.

Τήν 28-5-54 όμως ό Μ. άπηύθυνε προς τον έπιφορτισμένον τής ύποθέσεως 
Εισαγγελέα, επιστολήν διά τής όποιας άνήρεσεν όσα μέχρι τής στιγμής ειχεν κατα
θέσει περί τοΰ προ τής άναφλέξεως συμβάντος.

Άνέφερε έν αύτή ότι, έσταμάτησεν διά νά συλλάβη ένα άκανθόχοιρον δΤά τά 
,ά του.

Έπενόησε δέ τήν ιστορίαν μέ τον δίσκον διότι ήσθάνετο ήθικήν ενοχήν έναντι 
τών τέκνων του διά τον θάνατον τής συζύγου του καί διότι δέν ήθελε νά πληροφο- 
ρηθοΰν ότι ό άκανθόχοιρος έγινε αιτία τοΰ άνωτέρω δυστυχήματος.
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I I I . ’ Α π ο τέ λ ε σ μ α  τ ω ν  ε ρ ε υ ν ώ ν .
1. Ε ρ ω τ ι χ α ι σ χ έ σ ε ι ς  τ ο υ  Μ. μ ε τ ά  τ ή ς  μ ά ρ τ υ ρ ο ς  Η.
Η εξετασις τής μάρτυρος Η., την οποίαν ό μάρτυς ΜΕ. κατά παραγγελίαν του

Μ. εκάλεσε τηλεφωνικώς από την ’Αγγλίαν, άπεκάλυψε ότι, αυτή ήτο πρώην βοη
θός του Μ., τήν οποίαν προσέλαβεν τον Σεπτέμβριον του 1946 καί ήτο ηλικίας τότε 
20 έτών.

Άπο τής ανοίξεως τοϋ '̂1947 μέχρι τον Νοέμβριον του έτους 1953, μεταξύ του 
κατα 20 έτη μεγαλύτερου ιατρού Μ. καί τής Η. ύφίσταντο στεναί έρωτικαί σχέσεις.

Κατά τό χρονικόν τούτο διάστημα ό Μ. έξετέλει καί τά συζυγικά του καθή
κοντα ούτως ώστε ή σύζυγός του νά μή υποψιάζεται απολύτως τίποτε.

Κατά τό παρελθόν ή σύζυγός του ειχεν διαπιστώσει απιστίας τού συζύγου της. 
Ό  Μ. άπό τό 1938 μέχρι τό 1940 ειχεν έρωτικάς σχέσεις μετά μιας δασκάλας από 
τό ’Όττερμπεργ, αί όποΐαι διεκόπησαν άφ’ ής εποχής αύτη μετετέθη. ’Επίσης άπό 
τό έτος 1949 μέχρι τό 1952 ειχεν συνάψει έρωτικάς σχέσεις μετά τής γυναικαδέλφης 
του, τάς όποιας ή Μ. έπληροφορήθη άπό επιστολήν τής άδελφής της προοριζομέ- 
νης διά τον σύζυγόν της. Έσυγχώρησε τον Μ., αλλά άπηγόρευσε τού λοιπού εις 
τήν άδελφήν νά επισκέπτεται τήν οικίαν της.

Τέλος δέ κατά τό έτος 1952 άνεκάλυψε τάς παρανόμους σχέσεις τού συζύ
γου της μετά τής Η. Ό  Μ. τό ώμολόγησε καί ύπεσχέθη νά διακόψη τάς σχέσεις του, 
χωρίς νά τηρήση τήν ύπόσχεσίν του.

Τον ’Ιούλιον τού 1953 άναχωρήσας διά εξοχήν έπήρεν μαζί του καί τήν Η. 
Πάλιν ή σύζυγός του τον έσυγχώρησε, άλλά άπήτησεν όπως ή II. άποπεμφθή όπερ 
καί έγένετο.

Αυτή άνεχώρησεν τήν 17-11-53 δι’ ’Αγγλίαν καί συνέχισε τήν άλληλογραφίαν 
μέ τον έοαστήν της Μ. άνταλλάσσοντες εις τάς έπιστολάς άμοιβαίους όρκους άγάπης.

Εις έπιστολήν τής 17-2-54 προς τον Μ. ή Η. μεταξύ άλλων έγραφε «τώρα 
» κεντώ τό τραπεζομανδηλό μας (αύτό θά σέ χαροποιή έ)» . Κατά τό χρονικόν διά
στημα άπό 1-1-54 μέχρι 18-2-54 εϊχον δώδεκα τηλεφωνικάς συνδιαλέξεις έρουτικού 
φραστικού περιεχομένου.

2. ΤΙ έ π ί  π λ έ ο ν  ύ π ο π τ ο ς  σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά  τ ο ύ  Μ. π ρ ο  
τ ή ς  18-2-54.

α) Τήν 26-1-54 ήρώτησε ένα συνάδελφό του στο Μανχάϊμ έάν έγνώριζε κα
νένα δηλητήριο πού νά μήν ά.φινε ’ίχνη.

'Ως δικαιολογία τής αίτηθείσης πληροφορίας έδήλωσεν, ότι, ή πεθερά του ειχεν 
ένα άρρωστο σκυλί καί έπρεπε νά σκοτωθή. ’Επειδή ή πεθερά του άγαποΰσε τό σκυλί 
θά ζητούσε νά νεκροτομηθή διά νά πληροφορηθή περί τής αιτίας τού θανάτου του.

Ό Μ. δεν έλαβεν τήν πληροφορίαν περί δηλητηρίου, διότι ό έρωτηθείς δεν είχε 
ιδέα άπό τοξικολογία.

β) Μία ή δύο έβδομάδες προ τής 18-2-54 ό Μ. έπεσκέφθη γνωστή του οικο
γένεια εις Καϊζερσλάουτερν. ’Εκεί διηγήθηκε ότι, κατά τήν προηγουμένη νύκτα ή 
σύζυγός του ειχεν μίαν καρδιακήν προσβολήν καί θά πέθαινε έάν δεν τής έκαμε ένε- 
σιν τονωτικήν.

Μετ’ όλίγας ημέρας ό Μ. άνέφερε στήν ιδίαν οικογένειαν ότι, σέ μίαν έκδρομήν 
τής συζύγου συνέβη ένα άτύχημα πού παρ’ ολίγον νά ειχεν σοβαράς συνέπειας. Άμ- 
φότεραι αί διηγήσεις τού Μ. άπεδείχθησαν ψευδείς.

γ) 'Ο Μ. άπό καιρού εις καιρόν τοποθετούσε έντός τού αυτοκινήτου θερμά
στραν βενζίνης, διότι ώς έλεγεν ύπέφερεν έκ παθήσεως τής κύστεως.

Τήν 16 καί 17-2-54 ό Μ. ήγόρασεν άπό τό Καϊζερσλάουτερν 8 κιλά βενζίνης, 
τήν οποίαν έβαλε σέ δύο δοχεία των 4 κιλών. Τό περιεχόμενον τούτων έν τή οικία 
του έξεκένωσε εις άλλο δοχείο των 20 κιλών.
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3. Α ί μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς  του κ α τ ά  τ ή ν η μ έ ρ α ν  τ ο υ  έ γ κ λ ή-
μ α τ ο ς.

α) Την πρωίαν της 18-2-34 ό Μ. έπήγεν εις Τσβαϊμπρύκεν για νά κανονίση 
τα τής κηδείας τής μητέρας του. Τδ μεσημέρι έτηλεφώνησε εις την ερωμένη του Η. 
εις ’Αγγλίαν καί τής άνέφερε τον θάνατον τής μητρός του.

’Επειδή ή τιμή τής βενζίνης ήτο ακριβή εις Τσβαϊμπρύκεν, ήγόρασεν ακόμη 
οκτώ κιλά βενζίνης εις Καϊζερσλάουτερν καί τήν έτοποθέτησεν έντός δύο δοχείων 
πού έφερε μαζί του των 4 κιλών. Τδ ένα δοχείο είχε βιδωτδ κάλυμμα, εις το άλλο ο 
υπάλληλος του πρατηρίου βενζίνης έτοποθέτησεν ώς κάλυμμα ένα φελλό, καί υστέρα 
άναποδογύρισετάδοχεΐα διά νά ϊδή έάν τρέχουν, διεπίστωσεν δτι τά δοχεία δεν έτρεχαν.

Εις τήν οικίαν του έγέμισε μέ βενζίνη τήν θερμάστρα άπό τήν φιάλην την ο
ποίαν χρησιμοποιούσε διά τδ γέμισμα τής θερμάστρας και έν συνεχεία συνεπληρωσε 
ταύτην άπδ τδ δοχείο Β.

Κατά τδ γεύμα συνεφώνησε μετά τής συζύγου νά έξέλθουν προς άναζήτησιν 
ύπηρετρίας.

β) Τήν 19ην ώραν έξήλθεν τδ ζεύγος καί άπδ τδ ’Όττερμπεργκ έπήγεν εις 
τδ Ντρεχενσάλενχοφ δπου έζήτησαν άπό τήν μητέρα μιας πρώην ύπηρετρίας των 
νά τούς βρή ένα κορίτσι.

"Οταν ήλθεν ή υποψήφια υπηρέτρια δεσποινίς Ε. ό Μ. έδήλωσεν στήν σύζυ
γόν του δτι άπδ τήν οικογένειαν αύτήν δεν θέλει υπηρεσίαν.

’Αφού δμως έπείσθη ύπδ τής συζύγου του δτι πρόκειται περί άλλης οικογέ
νειας έμειναν σύμφωνοι νά πιάση έργασία ή μικρή άπδ τδ επόμενο Σάββατο.

Γίρδ τής άναχωρήσεώς των, ώς έδήλωσεν ή μάρτυς Β., εΐχεν τδ ζεύγος μίαν ζωη- 
ράν συζήτησιν άλλά δεν κατώρθωσε νά έννοήση τί άκριβώς συνέβαινε.

γ) Ό Μ. εις ΓΙότσμπαχ, δπου έπήγε μετά τής συζύγου του, ήρώτησε δι’ υπη
ρεσίαν καί έάν τδ αυτοκίνητο διανομών πού συνήντησαν κατά τδν έρχομόν τους πρό
κειται νά έπιστρέψη πάλιν εις Πότσμπαχ' ή έρωτηθεΐσα γνωστή των άπήντησε 
καταφατικώς.

δ) Οί σύζυγοι μετέβησαν κατόπιν μέ τδ αύτοκίνητον εις τδ 1 χλμ. άπέχον 
περίπου Λαϊτχόφεν, δπου έπεσκέφθησαν μία γνωστή τους οικογένεια.

Κατά τήν 21.45' ώραν άνεχώρησαν καί ό Μ. έβαλε τήν σύζυγόν του νά κα- 
θίση έμπροσθεν καί δεξιά του. Άπδ τδ Λαϊτχόφεν ήκολούθησε τήν συντομωτέραν 
όδδν μέχρι τής διασταυρώσεως Ilornigen—Otterberg συνεχίσας τήν πορείαν έπί 
τής οδού Hornigen μέχρι τού τόπου τού άδικήματος.

IV . Ή γνω μάτευσις των εμπειρογνωμόνων περί τής αιτίας τοϋ 
θανάτου τής κυρίας Μ.

Ή  κυρία Μ. δταν έζη έπασχεν άπδ τήν καρδιάν της, άλλά ή πάθησις αύτή δεν 
ήτο κάτι τδ σοβαρό διά τήν ζωήν της.

Τρεις ΐατροδικασταί, οί καθηγηταί Β.,Μιιβ.,καί Wa-,έξήτασαν τήν σχετικώς 
καλά διατηρημένην καρδίαν τού πτώματος καί παρετήρησαν δτι δεν υπήρχε ούδεμία 
επιπλοκή ή καρδιακή προσβολή μέ συνέπειαν τδν θάνατον.

Ό καθηγητής R. διεπίστωσε εις τούς βρόγχους καί είς δλους τούς ιστούς τών 
πνευμόνων τής νέκρας σημαντικάς είσπνοάς αιθάλης (καπνού) καί είς τδν σκελετόν 
τών πνευμόνων πολυαρίθμους ομοιομόρφους άλλοιώσεις. Έκ τούτων διεπιστώθη 
δτι ή κυρία Μ. κατά τήν έ'ναρξιν τής πυρκαϊάς 30—60” είσέπνευσε πολύ ζεστόν άέρα 
ή φλόγα.

V . *0 ισχυρισμός τοϋ Μ.
Ό Μ. ήρνεΐτο κάθε ένοχήν διά τδν θάνατον τής γυναίκας του. Ή  κατά- 

θεσίς του κατά τήν κυρίους άνάκρισιν :
1. Π ε ρ ί  τ ή ς  π ο ρ ε ί α ς  τ ή ς  ά ν α φ λ έ ξ ε ω ς .
Κατά τήν διαδρομήν άπδ Leithofen πρδς Otterberg ή σύζυγός τού έδήλωσε
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ότι έχασε το διακοσμητικό δακτυλίδι της καί τής άπήντησε ότι πρέπει νά ψάξη 
πρώτα εις τό σπίτι.

Εις την τελευταίαν καμπήν προ του τόπου τής άναφλέξεως είδε μέ τό φως των 
προβολέων ένα ακανθόχοιρο νά τρέχη εις τον δρόμο. ’Εξεδήλωσε την επιθυμία νά 
τον πιάση καί νά τον πάνε στά παιδιά.

Έσταμάτησε τό άμάξι καί έκατέβηκε ενώ ή συζυγός του έμεινε μέσα. Μέ τό 
κατσαβιζι πού έβγαλε κάτω άπό το κάθισμα, ξεβίδωσε τον οπίσθιο άριστερό δίσκο 
του τροχού για νά βάλη μέσα τον άκανθόχοιρο, έβάδισε προς τά πίσω 100 μ. περίπου. 
Εξαφανα άκουσε ένα θόρυβο, έστράφη πίσω καί είδε τό άμάξι νά φλέγεται. Τί συ

νέβη κατόπιν δεν ενθυμείται, ’Έχει μπροστά του άκόμη ζο^ντανή την εικόνα τού 
καιομενου αύτοκινήτου. Ενθυμείται κάπως ότι έτρεξε πίσω στο άμάξι καί έκανε τό 
παν γιά νά σώση την γυναίκα του.

Δεν ένθυμεΐται πλέον λεπτομερώς τις ένέργειες πού κατέβαλε, δεν μπορεί 
νά έξηγήση γιατί έσυρε μπροστά τό άμάξι καί πότε άδειασε τήν καφέ φιάλη καί πότε 
την πέταξε.

Ενθυμείται ότι τήν φιάλη τήν έβγαλε έξω άπό τό άμάξι όταν ήθελε νά πάρη 
τό κατσαβίδι. Ζωηρόν έχει στή μνήμη του τό γεγονός ότι έβγαλε τό επανωφόρι του 
καί σκεπασε τις φλόγες γιά νά σβύση ή φωτιά.

Πώς προέκυψεν ή φωτιά δέν ξαίρει. Πιθανόν νά προεκλήθη έξ άπροσεξίας τής 
συζύγου του.

Τό βράδυ τής 18-2-54 έβαλε βενζίνα άπό τό δοχεΐον Β πού είχε βιδωτόν κά
λυμμα εις τήν φαρμακευτικήν φιάλην καί εις τήν θερμάστρα. Κατόπιν έτοποθέτησε 
τό δοχείον Β εις τό μέσον τού οπισθίου καθίσματος, τήν θερμάστρα προ τού καθί
σματος του οδηγού καί τό δοχείον Α πού ήτο σκεπασμένον μέ φελλόν εις τό δεξιόν τού 
οδηγού.

Εις αύτήν τήν θέσιν εύρίσκοντο τά άντικείμενα ταΰτα κατά τήν διαδρομήν μέχρι 
τού τόπου τής άναφλέξεως. Κατά πάσαν πιθανότητα ή σύζυγος του άναζητοΰσα τό 
δακτυλίδι νά μετατόπισεν τά δοχεία εις τήν θέσιν πού βρεθήκανε μετά τήν άνάφλεξιν.

Λόγω τού έλαττωματικοΰ φωτισμού τού αυτοκινήτου ή σύζυγός του θά ήναψε 
κανένα σπίρτο καί έτσι προεκλήθη ή άνάφλεξις.

2. 'Η σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά  τ ο υ  π ρ ο  τ ή ς  18-2-54.
α) Παρά τό μεγάλο χρονικό διάστημα τών σχέσεων του μέ τήν Η. δέν άπε- 

φάσιζε νά χωρίση τήν γυναίκα του προς χάριν της. Μάλλον ήθελε βαθμηδόν νά δια- 
κόψη τάς σχέσεις μαζί της. ’Έστελνε συχνά έπιστολάς διότι δέν ήθελε νά διακόψη 
άποτόμως καί τήν πικράνη. Γράμματα καί φωτογραφίες έζήτησε 'όπως καταστρα- 
φοΰν, διότι δέν ήθελε νά γίνουν γνωσταί αί έρωτικαί του σχέσεις μετά τής Η. εις 
τό Otterberg.

β) Πληροφορίες περί δηλητηρίου πού νά μήν άφίνη ίχνη έζήτησε άπό τον συνά
δελφό του διά νά δηλητηριάση ένα σκύλο πού τού έτρωγε τις κόττες. Έπρόβαλε τήν 
δικαιολογίαν περί τής γάτας τής πεθεράς του διότι δέν ήθελε νά τού έξηγήση πώς 
ήθελε νά τό χρησιμοποιήση καί δέν θά τον έπίστευε εάν τού έλεγε τήν άλήθειαν. Ού- 
δεμίαν σχέσιν έχει ή ζήτησις τού δηλητηρίου μέ τον θάνατον τής συζύγου του.

γ) Τά δύο συμβάντα τά όποια άφηγήθη δύο εβδομάδες περίπου προ τού θα
νάτου τής συζύγου του ότι έπαθεν μία σοβαράν καρδιακήν προσβολήν καί εάν δέν 
έκανε τήν ένεσι θά πέθαινε, ώς καί περί τού σοβαρού άτυχήματος τής συζύγου του 
κατά τήν επιστροφήν άπό Rolterberg προς Ottorberg, έδήλιυσεν ότι τά έπενόησε 
ό ίδιος διά νά κάνη έντύπωσιν.

δ) "Οσον διά τήν άγοράν βενζίνης, κατέθεσεν ότι πάντοτε ήγόραζεν μεγάλη 
ποσότητα βενζίνης. Εις τό γκαράζ Opel δέν ήγόρασεν βενζίνη διότι ήτο άκριβή.

Τό βράδυ τής 18-2-54 έπήρε μαζί του περισσότερη βενζίνη, διότι δέν ήθελε νά 
σταματήση κατά τήν διαδρομήν καί άγοράση άπό πρατήριον. (Συνεχίζεται)
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ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΛΕΜΟΥ
Κατά μετάφρασιν έκ τοϋ άγγλικοϋ, ύπο ____________________

'Υπαστυνόμου Α' κ .  X. ΠΑΤΣΙΟΥΡΗ
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Τ'. 01 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΕΚ ΤΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ
IV. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΚ ΤΩΝ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ

α ) Ά πόστασ ις. 
β)  Κάλυψις.
γ )  Π ροστασία εξ οικημάτων, 
δ)  Ε κλογή οικογενειακού καταφυγίου.
ε) 'Υπολογιζόμενη εντασις ακτινοβολίας ραδιενεργών καταλοίποον εις κλειστόν χώρον, 

σ τ ) Π ροβλήματα διοικήσεως εις μολυνθεϊσαν περιοχήν εκ ραδιενεργά»’ καταλοίπων.
** *

Ό  κυριώτερος κίνδυνος, όστις έκπέμπεται έκ τοϋ μολυνομένου διά ραδιε
νεργών καταλοίπων εδάφους καί τής στέγης των κτιρίων, είναι αί άκτΐνες γάμμα. 
Ικανοποιητική προστασία έκ τοϋ κινδύνου αύτοϋ δύναται νά έπιτευχθή διά τής 
παραμονής τοϋ πληθυσμού ύπο κάλυψιν. 'Υπάρχουν δύο παράγοντες, οί όποιοι προσ
διορίζουν τον βαθμόν προστασίας έξ αύτών :

α) ' Η άπόστασις μεταξύ ενός ανθρώπου καί τής πλησιεστέρας εστίας ραδιε
νεργού ακτινοβολίας.

β) 'Η κάλυψις, ήτις παρέχεται έκ των παρεμβαλλομένων ύλικών μεταξύ τοϋ 
ανθρώπου καί τής έστίας έκπομπής.

α) Ά πόστασις.
Έτονίσθη άνωτέρω ότι το 1/3 τοϋ συνόλου τής λαμβανομένης δόσεοις εις 

έν σημεΐον, όμοιομόρφως μολυνθείσης περιοχής, προέρχεται έκ των καταλοίπων 
ραδιενέργειας, άτινα εύρίσκονται έντός τής άκτϊνος 4 μ. (12,5 ποδ.) περίπου. 
Έ ξ αύτοϋ τό % έξ άκτίνος 7,5 μ. κλπ.

Συνεπώς, έντός μίας οικίας, τής οποίας οί τοίχοι άπέχουν κατά μέσον όρον 
περίπου 4 μέτ. (12,5 ποδ.) άπό τό κέντρον αυτής, ένας άνθρούπος άποψεύγει αύτο- 
μάτως περίπου τό 1/3 τής δόσεως, την οποίαν θά έλάμβανεν άν ήτο εις τό ύπαιθρον, 
διότι τά ραδιενεργά κατάλοιπα θά έπιπέσουν έπί τής στέγης. Εις την περίπτωσιν 
μονορόφου οικίας ή στέγη δεν παρέχει καί μεγάλην προστασίαν, λόγω τοϋ χαμηλού 
ύψους αύτής. Προκειμένου όμως, περί δυωρόφου ή τριώροφου κτιρίου, ό κίνδυνος τής 
μολύνσεως έκ των ραδιενεργών καταλοίπων τής στέγης θά είναι συγκριτικώς μι
κρότερος.

β) Κ ά λυψ ις .
'Η έ'ντασις τής ραδιενέργειας, ή όποια εισέρχεται εις τό έσιοτερικόν μιας 

οικίας, έξ άποστάσεως δηλαδή πέραν των 4μ. (12,5 ποδ.) περίπου, μειοΰται ύπο 
τών τοίχων εις διάφορον ποσοστόν, άναλόγως τοϋ πάχους των (ΐδέ σχήμα 3). Διά 
τάς άκτΐνας γάμμα έκ τών προϊόντων τής έκρήξεως, τά όποια είναι άναμεμιγμένα 
μετά τών καταλοίπων, παρέχεται κατωτέρου τό άκόλουθον έπεξηγηματικόιν. διά
γραμμα :

Πάχος (εις έκατοστά τοϋ μέτρου) μπετόν : —7,5—15—22 —30
Πάχος (εις ίντσας) μπετόν : —3 — 6— 9 —12
Συντελεστής μειώσεως κατά προσέγγισιν : —1 /2—1 /4—1 /ΙΟ—1 /20
Μπετόν πάχους 7,5 έκατ. ή άνάλογον πάχος άλλου ύλικοΰ.
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Τά παράθυρα βεβαίους δεν έξασφαλίζουν προστασίαν τινά έκ των άκτίνων
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Σχήμα 3.
Διαγραμματική παράστασις τής μειώσεως τής έντάσεως τής ακτινοβολίας γάμμα 

υπό πολλαπλών τοιχωμάτων του αύτοϋ πάχους.

γάμμα καί καθίσταται ανάγκη όπως φραχθούν διά σάκκων άμμου ή άλλου άναλόγου 
μέσου.

γ )  Προστασία έξ ο ικημάτω ν.
Τά πολυόροφα κτίρια, εΐδικώτερον τά τοιαΰτα ένισχυμένης κατασκευής, έξα

σφαλίζουν μεγαλυτέραν προστασίαν άπ’ δ,τι αί μονώροφοι οίκίαι (ίδέ σχήμα 4). 
Αί συνεχόμεναι οίκίαι έξασφαλίζουν μεγαλυτέραν προστασίαν άπ’ δ,τι αί μεμονωμένα', 
τοιαϋται, λόγω τής καλύψεως τής μιας ύπό τής άλλης.

Οί ένοικοι πολυορόφων οικημάτων ίσχυράς κατασκευής, συγκεντρούμενοι εις 
Εσωτερικόν κατάλληλον δωμάτιον, προφυλάσσονται έκ των ραδιενεργών καταλοί- 
πων του έδάφους καί τής στέγης αυτών. Τό πάχος τής ύπεράνω οροφής, καθώς έπί- 
σης καί ή κάλυψις ύπό τών άλλων κτιρίων υποβοηθούν εις την μείωσιν τής άκτινο- 
βολουμένης ραδιενέργειας.

'Υπολογίζεται δτι ό συντελεστής προστασίας (ό άριθμός δηλαδή διά τού 
οποίου ή έντασις τής έξωτερικής άκτινοβολίας διαιρείται, ίνα έξομοιωθή προς τήν 
έσωτερικήν τοιαύτην) ισογείου δωματίου εις διώροφον οίκημα κυμαίνεται μεταξύ 
τού 10 καί 50, άναλόγως τού πάχους τών τοίχων καί τής παρεχομένης ύπό τών
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παρακειμένων οικημάτων προστασίας (καλύψεως). Οί άντιστοιχοΰντες αριθμοί 

Καλή προστασία—Πολυώροφον οικοδόμημα.

Παραδείγματα καλής καί κακής προστασίας έκ των ραδιενεργών καταλοίπων, 
παρεχομένης ύπό κτιρίων.

διά την μονώροφον οικοδομήν είναι περίπου 10 έως 20 καί διά την τριώροφον περίπου 
15 έως 100. Τό σύνηθες διώροφον οίκημα έκ πλινθοδομής (τούβλων) είς κατωκη-

Συντελεστής προστασίας των ορυγμάτων (ό άριθμός διά του όποιου διαιρείται ή έντα- 
σις τής έξωτερικής ραδιενέργειας, ΐνα έξομοιωθή μέ την τοιαύτην είς τό έξωτερικόν).
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μένην περιοχήν δίδει συντελεστήν 40. Τό υπόγειον όμως, ένθα ή έξωτερική άκτι- 
νοβολία (του ύπαίθρου) μειοϋται διά τοΰ χώματος, τό όποιον έχει μέγα πάχος, πα
ρέχει συντελεστήν προστασίας κυμαινόμενον μεταξύ 200 έως 300. 'Ένα όρυγμα, 
καί όταν άκόμα καλύπτεται μέ έλαφρόν κύλυμμα έκ ξύλου (σανίδες) ή φύλλου λευκο
σιδήρου (λαμαρίνα) άνευ έπιχωματώσεως ύπεράνω αύτοΰ, δίδει συντελεστήν 7. 
’Εάν προστεθή έπιχωμάτωσις, πά.χους 0,30 μ. (ένός ποδός), ό συντελεστής άνέρχεται 
εις τά 100. Έάν τό πά.χος τής έπιχωματώσεως αύξηθή εις τα 0,90 μέτρα (3 ποδ.) 
τότε ό συντελεστής αυξάνεται εις τά 200 έως 300 (ίδέ σχήμα 5).

δ) ’Εκλογή οικογενειακού κ α τα φ υγ ίο υ .
Διά τήν έξασφάλισιν οικογενειακού καταφυγίου (τοΰ δωματίου δηλαδή εις 

τό όποιον 0ά καταφύγη ή οικογένεια εις περίπτωσιν προσβολής τής περιοχής ύπό 
καταλοίπων ραδιενέργειας) δέον νά έκλεγή εν κατάλληλον δωμάτιον, άν είναι δυ
νατόν ούχί εις τήν πρόσοψιν, άλλά εις τό έσωτερικόν τού οικήματος καί νά κατα- 
βληθή προσπάθεια διά τήν ένίσχυσιν τής προστασίας τήν οποίαν παρέχουν οί εσω
τερικοί τοίχοι. Είδικώτερον ή θύοα καί τά παράθυρα (έάν υπάρχουν) θά πρέπει νά 
φραχθούν διά σάκκων άμμου. 'Όπου είναι δυνατόν, νά τοποθετηθούν κιβώτια χώ
ματος εις τό έξωτερικόν μέρος των τοίχων, ΐνα ούτω αύξηθή ή παρεχομένη ύπ’ 
αυτών προστασία.

Επίσης ή προστασία αύξάνεται διά τής καταλλήλου τοποθετήσεως των βα
ρέων έπίπλων (πιάνου, βιβλιοθήκης κλπ .) κατά μήκος των τοίχων. Τό υπόγειον 
(κελλάρι) είναι τό ιδανικόν. Εις ας περιπτώσεις το δάπεδον τής οικίας άποτελεΐται 
έκ σανιδώματος (πάτωμα), είναι δυνατόν νά κατασκευασθή κάτωθι τοΰ πατώ
ματος έν όρυγμα, εις τό όποιον νά έξασφαλισθοΰν ώρισμέναι δυναταί «άνέσεις» διά 
τά μέλη τής οικογένειας, τά όποια θά υποχρεωθούν νά παραμείνουν έπ’ όλίγας ημέ
ρας έκεΐ.

e) * Υπολογιζόμενη εντασις ακτινοβολίας ραδιενεργών καταλοίπων  
εις κλειστόν χώρον.

’Άν λάβωμεν ώς βάσιν ότι ή ραδιενέργεια τοΰ ύπαίθρου μειοϋται εις το 1/40 
εις τό έσωτερικόν μίας διωρόφου οικίας έντός κατωκημένης περιοχής, ή εντασις 
τής ραδιενέργειας διά τάς πρώτας 36 ώρας εις κλειστόν χώρον, κατά περιοχάς (ζώ- 
νας), όπως αύται καθορίζονται εις τήν εκθεσιν τής επιτροπής ατομικής ένερ- 
γείας των 'Ηνωμένων Πολιτειών θά είνα ι:

304 χλμ. (190 μίλ.) προς τήν κατεύθυνσιν τοΰ ανέμου 7,5 ραΐντγκεν 
256 χλμ. (160 μίλ.) » » » » » 12,5 »
224 χλμ. (140 μίλ.) )> » » » » 20 »

Αί δόσεις, όμως, αύται είναι κατά πολύ κάτω τοΰ κατωτέρου άκινδύνου 
ορίου των 25 ραΐντγκεν, τό όποιον άναφέρεται εις τον πίνακα J.

Εις μικροτέρας αποστάσεις καί έπί τοΰ άξονος τής μολυνθείσης περιοχής, 
ή εντασις τής ραδιενέργειας τών καταλοίπων θά είναι μεγαλυτέρα. Ά λλ’ εις τήν 
περιοχήν όπου ή μόλυνσις είναι πλέον έντονος, διά τής καταλλήλου καί έγκαιρου 
έφαρμογής τών άπαραιτήτων μέσων προστασίας, ή πλειονότης τοΰ πληθυσμού 
θά διαφύγη τον θάνατον καί αύτήν άκόμη τήν ραδιασθένειαν. Τούτου ένεκα, άποτε- 
λεσματικόν μέσον προστασίας θεωρείται ή συνεχής κάλυψις κατά τάς 36 ή πλέον 
προύτας ώρας.

στ) Προβλήματα διοικήσεως είς μολυνθεϊσαν περιοχήν έκ ραδιε
νεργών καταλοίπω ν.

Τά ειδικά προβλήματα τής προειδοποιήσεως τοΰ πληθυσμού (συναγερμού),, 
τής έξασφαλίσεως τής έπικοινωνίας διοικήσεως καί πληθυσμού, τοΰ έλέγχου τής 
έκθέσεως τοΰ προσωπικού γενικώς εις τήν ακτινοβολίαν, τής άραιώσεως, όπου
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αυτή είναι άναγκαία, τής διατηρήσεως των βιοτικών αγαθών εις περιοχάς προσβλη- 
θείσας ύπό καταλοίπων ραδιενέργειας, είναι κατ’ εξοχήν πολύπλοκα. Κατά πρώτον 
καί κύριον λόγον είναι άναγκαΐον νά έξασφαλισθή ακριβής γνώσις τής έκτάσεως τής 
μολυνθείσης περιοχής καί του βαθμού μολύνσεως εις τά διάφορα σημεία αύτής. Είναι 
γενικώς παραδεδεγμένου ότι ή καλυτέρα μέθοδος προς τούτο είναι ή έγκατάστασις 
αλυσεως, κατα το δυνατόν πολυαριθμοτέροον, διεσπαρμένων σταθμών άνιχνεύσεως 
καθ’ όλην τήν χώραν.

Οί σταθμοί αύτοί δέον νά υποβάλουν τά ύπ’ αυτών συλλεγόμενα στοιχεία εις 
τον «Κεντρικόν Σταθμόν Διοικήσεως». Τό έργον τούτο εις ώρισμένας χώρας έχει 
ανατεθή εις τούς παρατηρητάς τού «Δικτύου όψεως» τό όποιον διαθέτει ήδη λει- 
τουργούντας διά τήν κυρίαν αποστολήν αύτοΰ σταθμούς. Αί. πληροφορίαι αύτών 
συμπληροΰνται δι’ ειδικών μετρήσεων άναλόγως τών παρουσιαζομένων αναγκών. 
Θεωρείται λίαν υποβοηθητικόν καί έν πολλοΐς άναγκαΐον, οπούς κατά προσέγγισιν 
προβλεφθή ή πιθανώς νά μολυνθή ύπό ραδιενεργών καταλοίπων περιοχή. 'Ο υπολο
γισμός αυτός έπιτυγχάνετα ιμ έ  βάσιν τό έπίκεντρον τής έκρήξεως καί τήν ταχύτητα 
ως και τήν κατεύθυνσιν τού έπικρατοΰντος ανέμου εις διάφορα ΰψη. Εις τοιοΰτος 
υπολογισμός δεν δύναται νά θεωρηθή ακριβής καί νά άποτελέση βάσιν μετακινήσεως 
τού πληθυσμού έκτος τής προβλεπομένης νά μολυνθή περιοχής. Πλήν όμους, αί προ
βλέψεις αύται δύνανται καί πρέπει νά χρησιμοποιηθούν διά τήν μετάδοσιν τού ειδικού 
συναγερμού ραδιενεργών καταλοίπων, ουστε ό πληθυσμός νά δυνηθή νά λάβη τ ’ άπαι- 
τουμενα προστατευτικά μέτρα, κυρίως δέ νά καλυφθή εις τά οικιακά ή εις καλύτερα 
καταφύγια.

Κρίνεται άπαραίτητον νά τονισθή μετ’ έμφάσεως, ότι άπαντα τά εΐδη ακτι
νοβολίας είναι άκρως επικίνδυνα.

Επιβάλλεται, συνεπώς, όπως οί οπωσδήποτε εκτιθέμενοι εις αύτάς περιο
ρίσουν την απορροφουμένην δόσιν εις τό έλάχιστον δυνατόν. Εις περίπτωσιν ραδιε
νεργών καταλοίπων, τούτο επιτυγχάνεται διά τής παραμονής τού πληθυσμού ύπό 
την καλυτεραν εφικτήν κύλυψιν, τουλάχιστον κατά τάς δύο πρώτας ημέρας καί διά 
τής ακριβούς εφαρμογής τών οδηγιών τής κεντρικής υπηρεσίας, αί όποΐαι θά επα
κολουθήσουν. ' (Συνεχίζεται)

Ο ΔΗΓΙΕΣ ΤΡΟ ΧΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ο Δ Η ΓΟ ΥΣ

Προσέχετε ιδιαιτέρως τά μικρά παιδιά, γιατί δέυ μπορείτε νά είσθε' βέβαιοι "γιά τις κινή
σεις των. "Οταν τά βλέπετε νά παίζουν ατό δρόμο ή στά πεζοδρόμια, ελαττώνετε τήν 
ταχύτητα τοΰ αυτοκινήτου σας, γιά νά είστε βέβαιοι ότι δέν θά συμβή δυστύχημα.
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Ή  Παιδική Στέγη τοΰ Ο.Φ.Α. 
Άδηνών στήν Έκάλη

'Υπό 'Υπαστυνόμου Β' κ. Σ . ΠΗΛΟΥ

Μία αιτοψι; τοΰ κτιρίου τη ; Παιδική; Στέγη; τοΰ Ο.Φ.Α. στην 'Εκάλη.

χικό μου ημερολόγιο, πού ή τύρβη της καθημερινής ζωής μέ είχε αναγκάσει νά το 
άγνοήσω άρκετούς μήνες...

Κι’ είπαν μερικοί καλοί μου φίλοι ότι τ ’ άρνήθηκα καί το περιφρονώ... Κι’ 
είπαν άκόμα πώς καταπιάνουμαι πια μέ σοβαρά θέματα, λησμονώντας ότι μέσα σ’ 
ετούτες τις άπλές γραμμές έκανα τά πρώτα μου βήματα κι’ έμαθα νά κουβεντιάζω 
αυθόρμητα καί φιλικά μέ τις καρδιές τους. Κι’ όμως !

’Έφτασε έτούτη ή νύχτα για νά μέ όδηγήση στους τόπους των πρώτων μ.ου

Σεπτέμβριος i960.
...Είναι νύχτα... νύχτα γαληνεμένη... μ’ ένα ολόγιομο φεγγάρι στον ουρανό 

νά πλημμυρίζη χρυσαφένιο φώς την κοιμισμένη γή...
Είναι ένα άστρόφεγγυ βράδυ όμορφο, παραμυθέν.ο, σιωπηλό...
'Ολόγυρα χιλιάδες σκιές έχουν στήσει ένα παράξενο χορό, αγκαλιασμένες μέ 

τό σκοτάδι καί τις άχτίδες τοΰ φεγγαριού...
Πάνω στο άόρατο πεντάγραμμο τής μυστικοπαθής φύσης χαράζουν αδιάκοπα 

οι στιγμές πού κυλούν ένα σωρό μουσικούς φθόγγους, πού συνθέτουν το ταπεινό σο- 
νέττο μιας άκριβής νοσταλγίας...

Ν αί! Είναι νύχτα... τής καρδιάς μου ή μεγάλη άδυναμία καί ό παληός έρωτας...
Κι’ είναι μιά νύχτα ξεχωριστή γιά μένα, άφοΰ μ’ έσπρωξε ύστερα άπό τόσο 

καιρό νά ςαναβρεθώ μονάχος μέ τον εαυτό μου, ξανανοίγοντας μέ συγκίνηση τό φτω-
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ονείρων... Έγίνηκα έτσι πάλι παιδί καί ξαναβρέθηκα μοναχος^κατω απ τ άστρα 
για νά τραγουδήσου σιγαλά την ομορφιά τής αγαπης... μιας αγαπης περίεργης που 
δεν έχει καμμιά σχέση μέ τά φώτα του κοσμου, το θρόισμα των μεταςωτών, τους 
ψεύτικους τύπους τής ρουτίνας... μιας αγάπης που βρίσκεται σε μια λουλουδιασμ,εν/] 
μακρινή χώρα έκεϊ κάτω... στο τελευταίο σύνορο τής γής, όπου το δάκρυ δεν βρεχει 
τό μάγουλο καί ό στεναγμός δεν ταράζει την ψυχή...

Έμπνευσις; ’Ό χι! Μάλλον ένα τραγούδι πού άντηχεΐ ταπεινά μέσα άπο το 
πυκνό σκοτάδι τής νύχτας... Καί λέγει για την ευτυχία που πλανιέται μέσα στα κρίνα 
των αγρών, μέσα στα πουλάκια τών δένδρων, μέσα στο λαμπροφεγγισμα των ά
στρων...

Είμαι μονάχος... Σάν τότε... Μ’ ένα ποτήρι καφέ κι’ ένα τσιγάρο για συν
τροφιά μου... Είμαι μονάχος στήν καμαρούλα μου, κι’ οι κτύποι τής καρδιάς μου 
μοιάζουν μέ τούς κτύπους του μικρού ρολογιού μου πάνω στο κομοδίνο...

Είμαι μονάχος... Μά δέν νοιώθω μοναξια... Η καρδια μου είναι και πάλι γε
μάτη όνειρα, ρεμβασμούς, πόθους... Ζητώ νά ανέβω... Να προχωρήσω πιο ψηλά... 
Δέν θεωρώ αρκετά τά βήματα πού έκανα. Θέλιυ να κοπιάσω... Να φτάσω κάπου 
αλλού... Νά κινηθώ... Νά ξανοιχτώ στο πέί^αγος... Καιρό είχα να νοιωσω έτσι...

Καί σάν πρώτο μου βήμα, θέλω νά ξαναζήσω στους κοσμους τού ημερολογίου 
μου, πού μέσα άπο τις σελίδες του έπέρασαν άλί^οτε βιαστικές, κι’ άλλοτε αλαφροπερ- 
πατώντας τόσες καί τόσες σκιές... Κόσμοι... όνειρα... αγάπες... καϋμοι... μερακια...

Μέ κυκλώνει σιωπή... πολλή σιωπή... Κι’ όμως! ’Ακούω κάποιο θρόισμα... 
Δέν είναι από τά φύλλα τών δένδρων... Μοιάζει σάν άργό βήμα, σάν ρωμαντικό άκκο- 
πανιαμέντο μιας φρόνιμης τζάζ, πού βάλθηκε νά ξεσηκωση την πλάση σε μια τα
πεινή φιέστα...

Μήν είναι τάχα τά βήματα μιας μυθικής νεράιδας, πού ξύπνησε άπ’ τό σκο- 
νισμένο λήθαργο κάποιου θρύλου κι’ ήρθε νά σεργιανίση μέσα στής φύσης τήν άπεραν- 
τωσύνη; ’Ή μήπως είναι 6 κρότος άπο τά πέταλα τού άλογου ένός βασιλόπουλου τού 
παραμυθιού πού βγήκε άπ’ τις αναμνήσεις τώ>ν παιδικών χρόνοι νά ψάξη νάβρη τήν 
μαρμαρωμένη πεντάμορφη;

Δέν ξέροκ.. Δέν μπορώ νά πώ... Μά νοιώθω τόσο παράξενα άπόψε! ! ΙΕίμαι 
τόσο μόνος, τόσο μικρός, τόσο ξένοιαστος, ώστε μέ παρασέρνει εδώ κι’ εκεί, σέ μα
κρινά ταξίδια, ή φαντασία μου.,.μέ φέρνει κοντά στο χλωμό φεγγάρι...μέ ρίχνει σέ 
μιά γαλάζια έκσταση... μέ μεθά... καί έρωτεύουμαι κάθε τι πού υπάρχει γύρω μου... 
Τον ουρανό, τή σιωπή, τον άγέρα, τά όνειρά μου...

"Ενα αστέρι έπεσε πριν λίγο άπο τον ούρανό... Μα δέν έπεσε στή γή...’Έπεσε 
μέσα στή μικρή λιμνούλα τών λογισμών μου... Καί μ’ άναστάτωσε... Κι’ έτσι ένοιωσα 
μιά νέα δύναμη μέσα μου... μιά δύναμη πελώρια, άκατανίκητη πού μού ζητά νά κατα
κτήσω τ<ών ούρανών τά πλάτη... Καί τραβώ γιά τό νέο μου ταξίδι... Καί θά κάνω ο,τι 
μπορώ, καλοί μου φίλοι, γιά νά ξαναστολίσω τό σαλονάκι τού ήμερολογίου μου, 
μέσα στο όποιο θά ξαναδίνουμε τά τακτικά μας ραντεβού.

Είναι νύχτα... Μιά νύχτα τού Σεπτέμβρη... Μιά φθινοπωριάτη ζεστή νύχτα, 
πού μέσα της άνθίζει μιά άναπάντεχη άνοιξη...

Βρίσκουμαι πολύ μακρυά... Σέ μιά άκρη τής ’Αθήνας εξοχική... Καί συνεπαρ- 
μένος άπ’ τή γοητεία της θέλω ν’ άφιερώσω τό πρώτο μου, υστέρα άπο τόσο καιρό, 
ήμερολόγιο στήν άνθρώπινη άγάπη... Σ’ αυτή πού στέκει κοντά σέ κάθε πόνο γιά 
νά τον μαλακώση, κοντά σέ κάθε δάκρυ γιά νά τό σφογγίση,. κοντά σέ κάθε ̂ πίκοα 
γιά νά. τήν ξεριζώση άπ’ τήν καρδιά... Στήν χριστιανική άγάπη αΐστάνουμαι τήν 
ανάγκη ν’ άφιερώσο:> ετούτες τις γραμμές μου, μιά καί όλα γ ι’ άγάπη μιλούν άπόψε 
γύρω μου...

Καί τήν άγάπη αύτή μού τή θύμισε μιά γυναίκα...
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Δεν είναι παράξενο ! ! !... Μέσα στον τραχύ άγώνα τής ζωής ή γυναίκα τού 
αιώνα μας μοιάζει μέ το χελιδόνι πού πασχίζει νά φέρη τήν άνοιξη...

Γιατί μην άκοΰτε, καλοί μου, τί λένε οί άνθρωποι τού μίσους... 'Η άγάπη δεν 
ξεριζώθηκε απ’ τη ζωή μας... Φυτρώνει αδιάκοπα σ’ εύγενικές καρδιές, καρπίζέι, 
απλώνει τή σκιά της τριγύρω μας... Καί τής αγάπης αύτής ενσάρκωση καί προσο,ι- 
ποποίηση είναι ή χιλιοτραγουδισμένη καί θαυματουργική ιδιωτική πρωτοβουλία, 
πού συμπληρώνει τις έλλείψεις του αστικού μας καθεστώτος καί τό βοηθεί νά φέρη 
σέ πέρας τήν όμορφη άποστολή του...

Μια γυναίκα, λοιπόν, μέ πλάνεψε απόψε... Κι’ έκλεψε τή συγκίνηση καί τήν

Παιδιά των αστυνομικών φιλοξενούμενα στην Παιδική Στέγη τού Ο.Φ.Α. στην Έκάλη,
παίζουν χαρούμενα.

εύγνωμοσύνη μου... Καί γ ι’ αύτο μέ σεβασμό θά τήν φιλοξενήσω στο σαλονάκι τού 
ήμερολογίου μου, γιά παράδειγμα καί άπό θαυμασμό...

Τήν ξέρει όλος ό άστυνομικός κόσμος... Κι’ έμαθε, χρόνια καί χρόνια τώρα, 
νά τήν άγαπα καί νά καταφεύγη στήν καλωσύνη της μ’ εμπιστοσύνη... Καί τ ’ όνομά 
της είναι στενά συνδεδεμένο μέ τήν πρόσφατη ιστορία του ’Αστυνομικού Σώματος... 
Είναι γραμμένο μέ λουλουδιασμένα γράμματα σέ κάθε άστυνομική καρδιά... Πρόκει
ται γιά τήν σεβαστή μου καί εύγενεστάτη Κυρία Εύτυχία Ίωακείμογλου, τήν ακού
ραστη Πρόεδρο τού 'Ομίλου Φίλευν ’Αστυνομίας ’Αθηνών..

** *
...Τήν περίμενα ένα αύγουστιάτικο μεσημέρι στο μικρό γραφειάκι της πού βρί

σκεται στήν Άστυνομική Διεύθυνση ’Αθηνών καί πού τις πρωινές ώρες μοιάζει μέ 
ένα σφριγηλό έπιτελεΐο προχωρημένο στήν πρώτη γραμμή σέ ώρα μάχης... Μαζί
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μέ μένα περίμεναν κι’ άλλοι πολλοί άστυνομικοί, γυναίκες, παιδια... Και ολοένα το 
τηλέφωνο κουδούνιζε καί ή άξια συνεργάτις τής Κας Ίωακείμογλου, η κυρία Κλαιρη 
Χυτήρογλου σημείί»νε τηλέφωνα καί ονόματα πάνω στο μικρό καρνέ της...

Καί σαν έφτασε ή Κα Ίωακείμογλου τά πάντα έτεθηκαν σε κίνηση... Εχει 
πολλή φλόγα ή καρδιά της, πολλή πίστη, αγάπη αμέτρητη... Αυτό είναι το πρώτο 
πράγμα πού προσέχει όποιος τήν παρακολουθεί νά εργάζεται στο απέριττο γρα- 
φειάκι της...

’Έμεινα επίτηδες τελευταίος, ώστε νά μπορέσω νά παρακολουθήσω τον τροπο 
τής δουλειά.ς της... Καί σέ λίγο ένοιωσα τά μάτια μου ύγρά... Μιά τρικυμία συγκινή- 
σεως είχε ξεσπάσει μέσα μου... Γιατί είδα σκηνές πού είχαν τόση μεγαλοπρεπή 
ανθρωπιά, ώστε δεν μπόρεσα νά σταθώ απαθής μπροστά τους...

...'Ένας αστυφύλακας, πρόθυρα γερασμένος άπό τό βάρος τών σκληρών υπη
ρεσιακών χρόνων, μπήκε μέσα μέ εόλάβεια... έσκυψε... καί τής φίλησε τό χέρι... Η 
Κυρία Ίωακείμογλου ταράχτηκε : «’Όχι! Ό χ ι! Δεν θέλω τέτοια πράγματα!» απάν
τησε μέ καλωσύνη. «Δέν έκανα καί τίποτα σπουδαίο. Προσπάθησα νά βοηθήσω τα 
παιδάκια σου. Πώς είναι τώρα; ’Έχεις καμμιάν άλλη ανάγκη;»... Εκείνος τήν κύτ- 
ταζε στά μάτια σαστισμένος. Δέν μπορούσε νά βρή λόγια γιά νά έκφράση ό,τι ένοιωθε 
μέσα στήν καρδιά του νά τον συγκλονίζη... Τήν κύτταξε μ’ εύγνωμοσύνή καί κάτι 
πήγε νά πή, μά τον διέκοψε ένας άλλος... κι’ άλλος... κι’ άλλος...

Αύτοί ήταν αστυνομικοί υπάλληλοι, μέ τήν καρδιά τους ολόκληρη δοσμένη στο 
καθήκον... Μά, ήταν μαζί καί οίκογενειάρχαι μέ παιδάκια άρρωστα...

’Αλήθεια! Ξέρετε τί είναι νά γυρνάς έξοο στούς δρόμους έν υπηρεσία τέσσερις 
ώρες μέ τήν προσοχή ολόκληρη στραμμένη στή δουλειά σου καί στήν οθόνη τής σκέ
ψης σου νά προβάλη χλωμό, άδύνατο, αναιμικό τό μικρό σου παιδάκι, γιά τό όποιο 
ό γιατρός σοΰ συνέστησε υπερτροφία, καθαρόν άέρα καί ανάπαυση, κι’ εσύ νά μήν 
μπορής νά τού προσφέρης ούτε ένα κομμάτι κρέας κάθε ’βδομάδα;

“Οσοι δέν έχουν έρθει σ’ αύτή τή θέση, όσοι δέν πέρασαν στιγμές τέτοιες δέν 
μπορούν ποτέ νά μαντεύσουν τό δράμα πού ξεσχίζει τήν καρδιά καί τήν κουρελιάζει... 
Τό δράμα τού πατέρα πού δέν μπορεί νά γιατρέψη τό άρρωστο παιδί του...

Μά, ό αισιόδοξος λαός μας λέει σέ τέτοιες περιπτώσεις : « ’Έχει 6 Θεός!»...
Καί πράγματι γιά όλους έχει ό Θεός! ! !. Καί οί οικογένειες τών αστυνομικών 

υπαλλήλων πού περνούν δύσκολες στιγμές βρήκαν στο πρόσωπο τής Κυρίας Ίωα
κείμογλου, τον ΐδιο τό Θεό τής ’Αγάπης, πού άγωνίζεται νά φέρη τό χαμόγελο σέ 
πικραμένα χείλη...

’Έτσι, μέσα στο γραφειάκι τού Ο.Φ.Α. ’Αθηνών μπορεί νά διδαχτή κανείς 
ολόκληρη τή χριστιανική φιλοσοφία μέ έργα μεγάλα... έργα άλτρουϊσμοΰ, φιλαλληλίας 
καί ανθρωπιάς...

Καί δέν υπήρξε ποτέ καταλληλότερος άνθρωπος σέ καταλληλότερη θέση άπό 
τήν σημερινή πρόεδρο τού Ο.Φ.Α. ’Αθηνών...

Καί οί ώρες κυλούσαν... Οί ίδιες σκηνές εξακολουθούσαν νά έπαναλαμβά- 
νωνται... πότε μ’ ένα παιδάκι πού ή κ. Ίακείμογλου τού εξασφάλισε τό γάλα του ή 
ένα παιχνίδι, πότε μ’ ένα κουρασμένο αστυνομικό πού φρόντισε νά τον στείλη στήν 
έξοχή τής Έκάλης καί πότε μ’ ένα άνάπηρο παιδί πού τό έστειλε στο έξωτερικό 
γιά θεραπεία...

Τήν ίδια ώρα τά τηλεφωνήματα έδιναν καί έπαιρναν... Καί ή κ. Ίωακείμο
γλου, ή καλή αύτή καρδιά πού είναι γεμάτη άγάπη καί καλωσύνη, βρίσκονταν στο ξϊ- 
νίθ τής δράσεώς της... ’Έγραφε, έδινε έντολές, ζητούσε πληροφορίες, παρηγορούσε, 
διευθετούσε μέ έπιδεξιότητα ζητήματα πολύπλοκα...

"Ωσπου ήρθε καί ή σειρά μου... Μέ δέχτηκε μέ τό φωτεινό της χαμόγελο... 
Είχα κι’ άλλοτε βρεθή στήν ευτυχισμένη θέση νά τήν υπηρετήσω.,. Καί ξέρει καλά
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πόσο θαυμασμό καί εκτίμηση νοιώθω για τό πρόσωπό της... Άλλα δεν μέ περίμενε. 
Με κυτταξε με απορία... Γης φίλησα τό χέρι... Καί τής ζήτησα μια μικρή συνέντευξη 
για την ’Εκπομπή τής Αστυνομίας... Γο βλέμμα της συννέφιασε...

«Δεν μ’ άρέσουν οί διαφημίσεις» μ’ απάντησε, «άλλωστε τε έγώ δεν κάνω τί- 
» ποτέ άλλο απο το καθήκον μου. Απλώς καί μόνο είμαι τυχερή πού έχω καλές συ- 
» νεργάτιδες».

Η ταπεινή αυ^η απάντηση δεν μέ ξένισε. ’Ήξερα καλά πόσο απλή καί με- 
τριόφρων είναι ή σεβαστή μου πρόεδρος τοΰ Ο.Φ.Α. Αθηνών, άλλά έπέμενα. Επό
μενα, γιατί ήξερα έπίσης ότι στο βάθος τής καρδιάς της κρύβει ένα παιδιάστικο αυθορ
μητισμό, πού τήν κάνει νά ξεχωρίζη άπό τις άλλες γυναίκες τοΰ κύκλου της...

Καί έπέμενα... Καί στο τέλος τήν άνάγκασα νά μου πήό,τι ζητούσα νά μάθου...
Καί μου είπε :
«—Είναι, νομίζω, γνωστό σέ όλους ότι ό Ο.Φ.Α. ίδρύθη τω 1945, μετά τό

Παιδιά τώυ άστυυομικώυ στην Παιδική Στέ- Παιδιά τω ν αστυνομικών στην Παιδική 
γη τοΰ Ο.Φ.Α. κατά τήν ώραν τής πρωϊ- Στέγη τοΰ Ο.Φ.Α. κατά τήν ώραν τοΰ 

νής καθαριότητος. γεύματος.

» Δεκεμβριανό κίνημα, κατά τό όποιο ό κόσμος συνεκινήθη μέ τήν στάση των άστυ- 
» νομικών καί αγανάκτησε εναντίον τών έχθρών τής πατρίδος μας πού έπετέθησαν 
» κατά τοΰ τιμημένου Σώματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων, μέ αποτέλεσμα νά μεί- 
» νουν τόσες οικογένειες χωρίς προστάτη.

«Είχα τήν εύτυχία νά έργασθώι άπό τήν άρχή, άπό τον ’Οκτώβριο τοΰ 1945, 
» ώς Πρόεδρος τοΰ Τμήματος Προνοίας πού ήτο καί τό κυριούτερον. Παρείχε τά 
» πάντα εις τά θύματα καί εις τάς οικογένειας τών έν ένεργεία άστυνομικών, δηλαδή 
» φάρμακα, νοσοκομεία, ορθοπεδικά μηχανήματα, οπτικά, σχολικά βιβλία καί έν 
» γένει ό,τι έχρειάζετο γιά νά τούς άνακουφίσουμε.

«Τούς έκάναμε πλήρες τμήμα ώτολαρυγγολογικό εις τό Νοσοκομείο τής Ά - 
» στυνομίας, ιδρύσαμε σχολές ραπτικής, κοπτικής καί ξένων γλωσσών εις ίδιο
υ κτητον οίκημα. Μέ λίγα λόγια, σταθήκαμε δίπλα στον αστυνομικό μέ άγάπη καί 
» έκτίμηση.

«Κατόπιν, όταν όλα αυτά τά είχαν έξασφαλίσει άπό τήν ύπηρεσία τους, άπο- 
» φασίσαμε νά κάνουμε τό Πρεβαντόριο εις τήν Έκάλη καί άγοράσαμε τό πρώτο 
» οίκημα, τό 1947.
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«Πολλά παιδιά—τδ λέω μέ χαρά—βρήκαν την υγεία τους εκεί, και τώρα τους 
» βλέπω στρατιώτες μέ ωραίο παράστημα καί δεν τους αναγνωρίζω. Ποΰ να φαν- 
» τασθώ δτι τό αδύνατο παιδάκι των 10 χρόνων είναι αυτός ο ωραίος νέο ς!!!... 
» ΤΑρά γε—σκέπτομαι— συνετέλεσε καί ό καθαρός άέρας τής Εκαλης μαζί με την
» στοργή των γονέων του;

«Πώς νά μή πάρουμε στην άγκαλιά μας τά παιδιά τών αστυνομικών, όταν αυτοί 
» φυλάνε τά δικά μας μέρα—νύχτα; Μετά, αγορασαμε και αλλα οικόπεδα στην Ε- 
)) κάλη, σκεφθήκαμε νά τά μεγαλώσουμε καί έκτίσαμε εκεί το νεο κτίριο, που φίλο
ι) ξενεί δχι μόνο παιδιά, αλλά καί οικογένειες ολόκληρες και αγαμους, και, γενικω- 
)> τέρα, κάθε αστυνομικό πού θέλει νά ξεκουραστή.

«Γιά τό μέλλον τό όνειρο τοΰ Συμβουλίου είναι να ιδρύση μια Λέσχη, άν μάς 
» βοηθήση καί ή έκλεκτή ηγεσία τοΰ Σώματος, πού πάντα τόσο καλά συνεργαζό- 
» μαστέ μαζί. Λέσχη στην όποιαν νά συχνάζουν καί μέλη τής κοινωνίας, ώστε ο 
» σύνδεσμος νά γίνεται στενώτερος.

«Είμαι ευτυχής πού, από τής θέσεως αυτής, χαιρετίζω τους εκλεκτούς κυρίους 
» άστυνομικούς, καί έκ μέρους τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου και εκ μέρους όλων τών
» μελών τοΰ 'Ομίλου.

«Καί τούς βεβαιώνω ότι ό "Ομιλος Φίλων ’Αστυνομίας θά είναι πάντα μια
» γέφυρα πού θά ένώνη τήν κοινωνία μαζί τους, όπως έπί 16 ολόκληρα χρονιά».

** *
’Αλήθεια! Πόσο έλπιδοφόρα καί τιμητικά είναι έτοΰτα τά άπλά. λόγια γιά τό

Αστυνομικό Σώμα ! ! !.
Κλείνουν μέσα τους ωκεανούς άπέραντους άγάπης καί καλωσύνης... Κι’ είναι 

πολύτιμα. Γιατί σήμερα, περισσότερο άπό κάθε άλλη εποχή, έχει άνάγκη ή ’Αστυ
νομία άπό τήν αγάπη όλων τών πολιτών. Καί δίχως αύτήν δεν μπορεί νά σταθή στα 
πόδια της.

Καί ό Ο.Φ.Α. ’Αθηνών, πού τον άποτελοΰν επίλεκτα μέλη τής άθηναϊκής κοι
νωνίας εργάζεται αδιάκοπα γιά ν’ αύξήση τούς φίλους μας καί νά άνακουφίση τις 
οίκογένειές μας.

Αύτή είναι ή μεγαλυτέρα ύπηρεσία πού μάς προσφέρθηκε ποτέ άπό τό μεγάλο 
κοινό τών πόλεων πού άστυνομεύουμε.

Γόνος παληάς αρχοντικής οικογένειας καπεταναίων τοΰ 21, έγγονή τοΰ οπλαρ
χηγού Φαρμάκη καί διαπρεπής έπιστήμων, ή Κυρία Ίωακείμογλου, ρίχνει όλο τό 
βάρος τής φωτεινής της προσωπικότητας στήν ύπηρεσία τοΰ Άστυνομικοΰ Σώ
ματος. Γι’ αύτό καί έχει κερδίσει τήν παντοτεινή μας ευγνωμοσύνη.

Συνεπαρμένος άπό τον ένθουσιασμό της γιά μάς καί συγκινημένος άπό τήν 
εύγένεια τής καρδιάς της πήγα τό ίδιο βράδυ νά καμαρώσω τήν Παιδική Στέγη τής 
Έκάλης, γιά τήν όποιαν τόσο παραστατικά μοΰ μίλησε...

Καί σάν έφτασα έκεϊ, καί σάν διάβηκα τό κατώφλι του νόμισα άξαφνα πώς βρέ
θηκα σ’ ένα παραμυθένιο κόσμο...

ΤΗταν σκοτεινά όλα γύρω μου... Καί μονάχα οί φεγγαριάτικες άχτίδες έπαι
ζαν πάνω στά κλαριά τ<ύν ψηλών δένδρων... Τό πευκόφυτο, δροσερό περιβάλλον μέ 
γαλήνεψε, μοΰκλεψε τήν καρδιά μου... Μιά μυρουδιά πεύκου καί βάτων κυριαρχοΰσε 
στον εύρύχωρο κήπο... Κι’ ολόγυρα άπ’ τά φωτισμένα παράθυρα τών κτιρίων έπρό- 
βαλε ένα δημιουργικό μεγαλείο... Κτίρια ψηλά, υγιεινά, κομψά, πού τά κύκλωνε^ή 
γαλήνη κι’ ό δροσερός άγέρας τοΰ γειτονικοΰ βουνοΰ. Κι’ άξαφνα, μέσα στις νύχτας 
τή σιγαλιά, άντήχησε ένα τραγούδι, άπό κρυστάλλινες παιδικές φωνές... ΤΗταν μιά 
προσευχή, πουβγαινε άπ’ τά βάθη τής καρδιάς τών παιδιών πού έχουν τήν ευτυχία 
νά ζοΰν εκεί... Δοξολογία γιά τον καλό Θεό τοΰ Ούρανοΰ πού ντύνει τά κρίνα τών 
άγρών καί ταΐζει τοΰ ούρανοΰ τά πετεινά...
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Εψελναν τα παιδια από τό έστιατόριο... 'Η βραδυνή προσευχή πριν άπ’ τό 
δείπνο... Προχώρησα ονειροπαρμένος, μεθυσμένος, σχεδόν τρικλίζοντας... Καί βρέ
θηκα μέσα σε μια ευρύχωρη καί πεντακάθαρη παραλληλόγραμμη σάλλα πού ήταν 
γεμάτη άπό χαρούμενα παιδάκια...

Πόση τεχνική μεγαλοπρέπεια! Πόση άνεση! Πόση πολυτέλεια!...
Καρέκλες πανάκριβες, τραπέζια σε στυλ γουστόζικο, πετσέτες πού έλαμπαν, 

σερβίτσια πολυτελείας... Κι’ επάνω στούς τοίχους πίνακες θαυμάσιοι... Τοπεΐα, σκί
τσα καί χριστιανικές εικόνες! ! !. Τά παιδιά άρχίνησαν νά τρώνε... Κι’ είδα τά πιάτα 
γεμάτα μέ μερίδες πλούσιες, μέ ψωμί άσπρο, μέ σαλάτες, μέ φρούτα...

'Η χαρά ήταν πληθωρικά ξεχειλισμένη στά παιδικά πρόσωπα...
Τήν ίδια ώρα ό πατέρας τους, υπηρετώντας ευσυνείδητα την πολιτεία, θά 

βαδίζη πάνω στο πλακόστρωτο τού δρόμου, προστατεύοντας τά άγαθά τών συναν-

Ποαδιά τών αστυνομικών στην Παιδική Στέ- Παιδιά τών αστυνομικών στην Παιδική Στέ
γη τοϋ Ο.Φ.Α. κατά τήν ώραν τής πρωί- γη τοϋ Ο.Φ.Α. κατά τήν ώραν τοΰ προ- 

νής των προσευχής είς τό Σχολειον. γεύματος.

θρώπων του... ’Αλλά ή κούραση δεν θά τον ένοχλή... Θά τον πλημμυρίζη χαρά ή σκέψη 
ότι τά παιδιά του βρίσκονται μέσα σ’ενα ευτυχισμένο περιβάλλον, χαρούμενα καί 
ξένοιαστα...

Μικρή είναι αύτή ή προσφορά τοΰ Ο.Φ.Α. ’Αθηνών προς τά παιδιά τών άστυ- 
νομικών;

Κι’ υστέρα ακόυσα
Καί πλησίασα προς τά έκεΐ... Καί άντάμωσα μιά παρέα άπό άστυφύλακες νά τρα
γουδούν, ύστερα άπό τό φαγητό τους... Ή ταν άδειοΰχοι άστυφύλακες πού έφιλοξε- 
νοΰντο γιά ένα μήνα στήν παιδική Στέγη, τής Έκάλης...

Κι’ είδα άκόμα αστυνομικές οικογένειες μέ τά παιδιά τους νά τρώνε σέ ξεχω
ριστά τραπέζια... Καί διάβασα στά βλέμματά τους τήν εύγνωμοσύνη τους γιά τον 
"Ομιλο τών Φίλων ’Αστυνομίας ’Αθηνών, πού φέρνει τήν όαση μέσα στούς χειμώνες 
καί τις καταιγίδες τής ζωής...

...Καί λίγο ύστερα άντάμωσα όλα ετούτα τά ποόσο^πα, τά παιδάκια, τούς 
άστυφύλακες, τις οικογένειες, συγκεντρωμένα σέ μιά εύρύχιυρη αύλή νά παρακολου
θούν τον κινηματογράφο τής Παιδικής Στέγης, καί στάθηκα νά ζηλέψω τήν τύχη 
τους...

μιά κιθάρα πού έρχονταν άπ’ έξω, κάτω άπ’ ένα δένδρο...



8606 Σπ. Πηλού

Τότες βρήκα τήν ευκαιρία νά γυρίσω όλα τά κτίρια... Να ιδώ, με δημοσιογρα
φική επιμονή, τούς θαλάμους, τά συρτάρια, τά ντουλάπια, τά ντούζ, τά λουτρά, τους 
διαδρόμους, τούς νιπτήρες, τις αίθουσες, τό μαγειρείο, τήν αποθήκη, τις βιλλες, τα 
ύπνοδωμάτια, τά σαλόνια, τά γραφεία, το καινούργιο ήλεκτρικο πλυντήριο. Και είδα 
όλα ετούτα πεντακάθαρα... Καί είδα τάξη ζηλεμένη... Και είδα ακρίβεια, πρόγραμμα, 
ρυθμό... Καί άπόρησα... Κι’ ένοιωσα διπλό θαυμασμό γιά τις ευγενικες κυρίες τού 
λαμπρού 'Ομίλου Φίλων ’Αστυνομίας ’Αθηνών...

Τί μοντέρνο κτιριακό συγκρότημα! Πόσος πλούτος! Πόση άνεση! 'Όλα τα 
κομφόρ τού πολιτισμού μας είναι συγκεντρωμένα εδώ μέσα...

’Αλλά, συγχρόνως επικρατεί μιά άξιοζήλευτη τάξη κι’ ένας ρυθμός παιδαγω
γικός, πού σέ κάνει νά συμπεραίνης ότι ή διευθύνουσα τήν Παιδική Στέγη διαθετει 
πολλές ικανότητες, πλούσια πείρα καί εξαιρετικά προσόντα...

...Πέντε οικήματα μέτρησα... Κι’ ένα Σχολείο... Καί μιά βίλλα πού χρησιμο
ποιείται σάν ξενώνας... Ινι’ ένα άριστα έξωπλισμένο ’Αναρρωτήριο...

"Ολα θαύμα αρχιτεκτονικής... ’Αλλά καί θαύμα άνέσεων... Κι’ όπως μ’ έπλη- 
ροφόρησαν, τό σχέδιο καί ή μελέτη είναι δωρεά τού εκλεκτού έπιστήμονος κ. Δη- 
μητρίου Ίωακείμογλου, συζύγου τής Προέδρου τού Ο.Φ.Α. ’Αθηνών κ. Ευτυχίας 
Ίωακείμογλου. Βρήκα εδώ μέσα 55 παιδάκια, 14 οικογένειες καί 12 άστυφύλακες 
άδειούχους...

Καί έμαθα γιά τό Σχολείο ότι είναι δημόσιο, άνεγνωρισμένο ώς «Δημοτικό 
Σχολείο Παιδικής Στέγης Έκάλης»...

Κι’ έμαθα ακόμα έκπληκτος ότι κανένας μαθητής αύτοΰ τού Δημοτικού δέν 
έχει άπορριφθή στο Γυμνάσιο...

Ναί!... Σάν παραμύθι μοιάζουν όλα ετούτα!
Κι’ όμως ! Είναι όλότελα άληθινά !
Κι’ όποιος άμφιβάλλει άς έρθη νά έπισκεφθή τήν ευτυχισμένη έτούτη γωνιά, 

γιά νά βεβαιωθή πόσο υψιστες είναι οί ύπηρεσίες πού προσφέρει στον αστυνομικό 
κόσμο... Νά ίδή άκόμα πώς εκπαιδεύονται οί μαθηταί καί ποιο άριστο παιδαγωγικό 
σύστημα ακολουθείται γιά τούς μικρούς' τής προσχολικής ήλικίας.

...Νά ίδή τέλος καί νά βεβαιωθή γιά τήν ζηλευτή θρησκευτική καί εθνική δια
παιδαγώγηση καί άγωγή πού δίνει στά μικρά παιδιά τό έκλεκτό προσωπικό τής Παι
δικής Στέγης... Γι’ αύτό ακριβώς καί οί πριγκίππισες Σοφία καί Ειρήνη όταν κάποτε 
έπεσκέφθηκαν τήν Παιδική αυτή Στέγη έμειναν έκπληκτες καί συνεχάρησαν τον 
Ο.Φ.Α. ’Αθηνών γιά τήν «υποδειγματική οργάνωση» καί τον «λαμπρό τρόπο λει
τουργίας του)).

Καί αυτή είναι μιά μονάχα πτυχή τού πλούσιου έργου τού Ο.Φ.Α. ’Αθηνών, 
πού ευτύχησε νά έχη ένα υπέροχο Διοικητικό Συμβούλιο εκλεκτών κυριών, μέ έπι- 
κεφαλής τήν Κα Ίωακείμογλου καί μέ επίτιμο Πρόεδρο τον κ. Άλεξανδρή...

'Τπάρχει άκόμα καί ή Σχολή Κοπτικής—Ραπτικής καί ξένων γλωσσών τής 
οδού Κολοκοτρώνη, πού έπίσης τιμά τον Ο.Φ.Α. ’Αθηνών καί βαθμολογεί τήν ά
ξια του.

...Κόντευαν μεσάνυχτα... Κι’ έκανα νά φύγω... Μά είδα ένα φωτισμένο παρά
θυρο καί πλησίασα. Κι’ είδα τότε μέ έκπληξη μιά κυρία μέ άσπρη μπλούζα στο προ
σκέφαλο ενός παιδιού... Ήταν ή διευθύνουσα ή κ. Άρεάλη, πού άγρυπνοΰσε πάνω 
απο το κρεβάτι ενός παιδιού μέ πυρετό...

Ήταν έκεϊ τό ’Αναρρωτήριο... Τής ζήτημα συγγνώμην καί μπήκα... Είδα 
τότε όλα τά σύνεργα τής ιατρικής πάνω στο τραπέζι... βελόνες, φάρμακα, άσπυρίνες, 
σιρόπια, οινόπνευμα... Μιά συνέντευξη ζήτησα, άλλά ή κ. Άρεάλη εύγενέστατα άρνή- 
θηκε, παραπέμπουσά με στήν Κυρία Ίωακείμογλου...

«Τό μόνο πού μπορώ νά πώ» πρόσθεσε «είναι οτι έδώ μέσα υπάρχουν παιδιά
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» άπο δλες τις ’Αστυνομικές Διευθύνσεις τόσον των ’Αθηνών, όσον τού Πειραιώς 
)) καί τών Πατρών άκόμα και τής Κερκύρας. Γιατί ή Παιδική Στέγη Έκάλης δεν 
» εξυπηρετεί μονάχα μια πόλη... ’Εξυπηρετεί ολόκληρη την ’Αστυνομία. "Οσον 
» άφορα δέ τα πρόσωπα πού ζητήσατε νά μάθετε δεν ξέρω λεπτομέρειες. Το μόνο πού 
» ξέρω είναι δτι σήμερα ό Ο.Φ.Α. ’Αθηνών είναι πρώτα άπ’ δλα ή κ. Ίωακείμογλου. 
» 'Η κ. Ίωακείμογλου έπιθεωρεΐ κάθε μέρα την Παιδική Στέγη, μάς επιβλέπει, 
» μας κατευθύνει, ρυθμίζει τά πάντα. Καί κάπου — κάπου φωνάζει. Θέλει δλοι οί

Παιδιά τών αστυνομικών φιλοξενούμενα στην Παιδική Στέγη του Ο.Φ.Α. στην 'Εκάλη
έν ώρα χιονοιτολέμου.

» άστυνομικοί νά μένουν ευχαριστημένοι καί νά μήν ύπάρχη κανένα παράπονο...»
Αυτά μά.ς εϊπεν ή κ. Άρεάλη, πού ειλικρινά μοχθεί γιά νά φέρη σέ πέρας το 

έργο της καί πού είναι άξια κάθε έπαινου.
Δίπλα της, βοηθός πολύτιμος καί καλόκαρδη φίλη τών παιδιών, στέκει ή 

χαριτωμένη δεσποινίς Φαρμάκη, πού αποτελεί τό στολίδι τής Παιδικής Στέγης, ένώ 
ή εκλεκτή Παιδαγωγός τής Στέγης μέ τήν προσήλωσή της στο καθήκον συντελεί 
αποτελεσματικά στήν καλή λειτουργία της.

"Ενα έργο άθόρυβο, μά ύπέροχό έπιτελεϊται έδώ μέσα. Τά παιδιά μαθαίνουν, 
ψυχαγωγούνται, διαπλάσσουν χαρακτήρα, άνατρέφονται έθνικοχριστανικά καί ζούν 
σ’ ένα πρόσχαρο καί υγιεινό περιβάλλον πού βοηθεϊ στήν υγεία τού οργανισμού
τους.·· t , ν ,

Πρόθυμο τό υπηρετικό προσωπικό δημιουργεί δλες τις προϋποθέσεις για την
επιτυχία αώτου του έργου.

’Αξίζει δμως ξεχωριστά νά ύπογραμμισθή καί ή προσφορά τού κ. Βασιλειάδη 
πού μέ τήν φιλότιμη, τήν άοκνη,τήν εύσυνείδητη καί υποδειγματική εργασία του καί
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τήν άγρυπνη έπιμέλειά του παίζει σπουδαίο ρόλο στο ρυθμό της Παιδικής Στέγης, μέ 
άξιο καί ικανό συνεργάτη τον κ. Πολίτη, πού ιδιαιτέρως έκτιμάται άπό τούς φιλοξε- 
νουμένους...

Ί ά πάντα εδώ μέσα κινούνται μέ μαθηματική άκρίβεια καί ή όλη εργασία γί
νεται έπί επιστημονικών βάσεων, γεγονός πού προξενεί θαυμασμό καί εύχάριστη 
έκπληξη στον επισκέπτη.

’Αλλά, για νά συμπληρώσω τήν εικόνα τού όλου έργου γλύστρησα μέσα στο 
άνετο καί φωτεινό σαλόνι μέ τήν πολυτελέστατη διακόσμηση, τά ακριβά μπιμπελώ, 
τα γουστόζικα πολύφωτα καί τις υπέροχες διακοσμήσεις του καί πήρα άπό ένα τρα
πεζάκι ένα κομψό άλμπουμ επισκέψεων... Τό φυλλομέτρησα μέ περιέργεια καί διά
βασα έκπληκτος τή γνώμη τών επισκεπτών. ’Εγκώμια πλέκονται μέσα για τον Ο. 
Φ.Α. Αθηνών, καί μάλιστα άπό προσωπικότητες τού τόπου μας...

’Αντέγραψα έτσι στήν τύχη μερικά άποσπάσματα καί τά παραθέτω χρονο- 
γραφικά :

...«Οι πεπιστευκότες τώ Θεώ, ό "Ομιλος Φίλων ’Αστυνομίας, μέ τό έργον των, 
» τήν αρετήν τής φιλαλληλίας έρμηνεύουσιν ούχί λόγω άλλ’ έργω. Τιμή άπονέμεται 
» εκ μέρους τής πολιτείας εις τούς έργάτας του.

Ε. Ιναλαντζής—'Υφυπουργός ’Εσωτερικών»

...((Είναι ένας ήρωϊσμός... μιά 
» τήν συνδρομήν κάθε "Ελληνος.

χούφτα δημιουργικών γυναικών, πού άξίζουν 

Γιολάντα Άνδρουλιδάκη—Κόκ»

...« ’Εθαύμαζα άνέκαθεν τό έργον τού Ο.Φ.Α. Τώρα πού έγνώρισα τό Ποεβαν- 
» τοριον του μένω κατάπληκτος προ τού θαύματος αύτοΰ, πού τιμά οχι μόνον τούς 
» διοικοΰντας τον 'Όμιλον άλλά καί τήν Ελλάδα μας...

Σ. Λεωτσάκος—Δημοσιογράφος»

...((Διά τήν,ολην τάξιν, καθαριότητα, στοργήν καί τό εξαιρετικόν ενδιαφέρον 
» τού Διοικητικού Συμβουλίου καί τού έν γένει προσωπικού προς τά βλαστάρια μας, 
» τά ελληνόπουλα, εκφράζω τά έγκάρδια συγχαρητήριά μου.

Κάβδας—'Υφυπουργός Γεωργίας...»

...«'Υπήρξα πολύ τυχερός πού έπεσκέφθην σήμερον τό Πρεβαντόριον. Λει- 
» τουργεϊ άριστα καί άξίζουν συγχαρητήρια ολόθερμα καί εγκάρδια εις τούς τόσον 
» άόκνως καί φιλοτίμως εργαζομένους φίλους μας. Ή  ’Αστυνομία καί εγώ σάς 
» εύγνωμονοΰμε.

Ν. ’Αθανασίου—'Υφυπουργός ’Εσωτερικών»

...(('Ολόθ έρμα συγχαρητήρια εις τούς σχόντας τήν πρωτοβουλίαν τής ίδρύσεως 
» τής Παιδικής αυτής Στέγης καί τούς άξιους συνεργάτας των. Θά ήτο εύτύχημα 
» διά τήν Ελλάδα αν παρόμοια ιδρύματα ήσαν καί εΐςάλλας μεγάλας πόλεις αύτής».

’Ιωάν. Χριστόπουλος—Πρόεδρος Πρωτοδικόΰν...»

...((Πραγματικά πρέπει νά είναι ύπερήφανη ή διοίκησις τής ’Αστυνομίας Πό- 
» λέων διά τήν πράγματι πρότυπον Στέγην τού Ο.Φ.Α. πού πρέπει νά είναι ή ώραΓο- 
» τέρα καί ή τελειοτέρα εις όργάν<»σιν έν Έλλάδι.

’Αριστείδης Εύγενίδης—’Ιατρός...»

...«Έπισκεφθεΐσα τό Πρεβαντόριον τής ’Αστυνομίας, λειτουργούν έν Έκάλη,
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» έθαυμασα την άφθαστον καθαριότητα, καί την μεθοδικότητα δι’ ής λειτουργεί τό 
» πρότυπόν εν Ελλάδι αύτό ΙΙρεβαντόριον...

Φαρμακοποιός—Έρ. Μαρκοπούλου—Κατσούλη»

χαι άλλα περιλαμβάνει τό μικρό πράσινο άλμπουμ επισκέψεων τής 
Παιδικής Στέγης, άνάμεσα στα όποια είναι κρίσεις καί άπό Γάλλους, ’Άγγλους, Γερ
μανούς, Δανούς, Αμερικανούς κλπ....

Αυτό αποδεικνυει ότι το έργο του Ο.Φ.Α. ’Αθηνών αναγνωρίζεται ανεπιφύ
λακτα από τό εύρύτατο κοινό.

Αλλα τι είναι αυτός ο Ο.Φ.Α. ’Αθηνών; ΙΙοιά είναι ή ιστορία του; Ποια είναι 
τα πεπραγμένα του; Ποιες κυρίες τον αποτελούν;

Ομως, μ’ αύτό τό θέμα θά άσχοληθή καί ά,λλοτε τό ημερολόγιό μου. Τον άλλο 
μήνα, δηλαδή, μέ την άφορμή μιας γιορτής πού διοργανώνει ό Ο'.Φ.Α. ’Αθηνών στο 
γήπεδο τού Παναθηναϊκού.

’Απόψε επιθυμώ νά τονίσω μια άλλη πλευρά, αύτού τού ζητήμ.ατος.
Θάθελα, συγκεκριμένα, ν’ αναφέρω ότι οί μοναδικοί πόροι τού Ο.Φ.Α. ’Α

θηνών είναι οί εορτές πού οργανώνει καί οί εισφορές.
Μά, είναι δυνατόν νά έπαρκέσουν αυτοί οί φτωχοί πόροι στο τεράστιο ετούτο

εργο ή
'Ο Ο.Φ.Α. ’Αθηνών, πού τόσο αποτελεσματικά επί τόσο καιρό διακονεΐ άο

κνα το ’Αστυνομικό Σώμα έχει ανάγκη άπό βοήθεια. Πρέπει νά έχη ανάγκη άπό βοή
θεια, μέ τά τεράστια έξοδα πού έχει ν’ άντιμετωπήση. Γι’ αύτό έχουμε χρέος όλοι 
να βοηθήσουμε μέ όλες μας τις δυνάμεις. Καί μπορούμε νά βοηθήσουμε μέ χίλιους 
δυο τρόπους.

'Η βαθειά μας εύγνωμοσύνη πρέπει νά. μεταφράζεται σε έργα... Μόνο έτσι 
θά αποδείξουμε ότι είμαστε άξιοι νά εύεργετούμεθα.

'Ο Ο.Φ.Α. ’Αθηνών είναι ό διαφημιστής μας,τό σπίτι μας, ή ζωή μας. Ά ς  
τον υπηρετήσουμε πρόθυμα. "Ετσι υπηρετούμε συγχρόνως καί τον εαυτό μας.

Τό γέλιο τών παιδιών μας πού άντηχεΐ εύτυχισμένο κάτω άπό τά πανύψηλα 
πεύκα τής Παιδικής Στέγης, είναι μαζί καί μιά επίκληση προς όλους μας πού λέει :

«Μή μάς άφήσετε νά χαθούμε. ’Εδώ μέσα βρήκαμε τήν υγεία μας, τό παιχνίδι, 
» τή χαρά μας. Βοηθώντας τον Ο.Φ.Α. ’Αθηνών, βοηθάτε εμάς, τά παιδιά σας, πού 
» τόσο στοργικά αγκάλιασαν οί καλές κυρίες. ’Ακούστε τή φωνούλα μας. Είναι 
» χρέος σας...».

*_ *  *
Ξημέρωσε...
Ξημέρωσε μιά καινούργια μέρα... Δροσερή, χαρούμενη, πού τήν κελαηδούν 

πρόσχαρα τά πουλιά στά δένδρα... Μά, τό φεγγάρι δέν έχει φύγει άπό τον ούρανό. 
Στέκει έκεΐ, κοντά στήν άπέναντι βουνοκορφή, σάν νά έχη ραντεβού μέ τόν ήλιο...

Τά νυκτερινά σκοτάδια έχουν διαλυθή... Άπόμεινε μονάχα μιά γκρίζα κατα
χνιά, πού ξεφτίζει ολοένα καί περισσότερο. Μπροστά μου, κάτω, ολόγυρα ή ’Αθήνα... 
τής πατρίδος μας ή καρδιά... Πίσωι άπό τό άντικρυνό βουνό έχει άνάψει μιά τεράστια 
πυρκαγιά... Κι’ ή καυτερή της άνταύγεια καθρεφτίζεται ψηλά στον ούρανό, πάνω στά 
σύννεφα πού μοιάζουν σάν καπνός, καθώς είναι βαμμένα μέ σκούρο τριανταφυλλί 
χρώμα... Σάν κάρτ—ποστάλ προβάλλει ή πόλη στήν πρωϊνή δροσιά...

Φάμπρικες εργοστασίων, πεύκα, μάρμαρα, άσπρα σπίτια, λογιών—λογιών 
εκκλησίες... όλα ετούτα ένωμένα άλλοτε άτακτα, άλλοτε συμμετρικά, φτειάχνουν 
της ’Αθήνας, τήν άκατανόητη γραφική αρχιτεκτονική... ’Αλήθεια! Πόσο όμορφη 
είναι αύτή ή στιγμή, καθώς ξυπνά ή Αιώνια Προ^τεύουσα στά πόδια τού 'Υμηττού, 
τής Πάρνηθας καί τής Π εντέλης!!!...
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...Μερικά βιαστικά παιδιά βγήκαν νωρίς—νωρίς στους δρόμους μέ τά παιχνίδια 
τους... 'Ένα όλόγλυκο κορίτσι μέ ποδήλατο φέρνει βόλτες στο άντικρυνο πάρκο... 
’Εργάτες καί υπάλληλοι διασχίζουν την πόλη βιαστικά... Οί πρώτοι μέ τα σύνεργα 
τής δουλειάς στο χέρι, κι’ οί άλλοι μέ χαρτοφύλακες καί πρωινές εφημερίδες... ενώ 
τά τρόλλεϋ, τά αυτοκίνητα καί ό ήλεκτρικός πάνε κι’ έρχονται άδιάκοπα, γεμίζοντας 
καί άδειάζοντας στις άφετηρίες... Οί ξενύχτηδες ξαπλώνονται άποκαμωμένοι στις 
καρέκλες τών γαλακτοπωλείων, καί εκεί σιγά—σιγά ξεχνιούνται... Κι’ ό ύπνος σφα
λίζει τά μάτια τους...

Ξημέρωσε πιά...
'Ο ήλιος ετοιμάζεται γιά τή βασιλική επιθεώρηση τής φύσεως... Κι’ οί σαλ

πιγκτές του άντικαθιστοΰν τούς βραδυνούς συναδέλφους τους... τών πετεινών τά 
λαλήματα τά διαδέχτηκαν τιτιβίσματα πουλιών καί τοΰ τζίτζικα τό μονότονο τρα
γούδι...

Ξημέρωσε πιά...
Τό 18χρονο κορίτσι μέ τό ποδήλατο πήρε τον ανήφορο βιαστικά...
'Όλα τέθηκαν σέ κίνηση...
Οί τελευταίες νοσταλγίες τής νύχτας φεύγουν κυνηγημένες από τό θόρυβο

τής ρουτίνας...
Ξημέρωσε πιά...
Κι’ όμως ή σκέψη μου πέτα πάντα εκεί... Στην παιδική Στέγη τής Έκάλης... 

Στέκει ανάλαφρη κάτω από τά πεΰκα γιά νά. ξανακούση τις κρυστάλλινες φωνές τών 
παιδιών, πού δοξολογούν τον πλάστη καί Θεό τους... ’Έτσι ξανακούγεται μέσα μου 
τό γλυκόλαλο παραμύθι τής άληθινής άγάπης... Καί ή μορφή τής κας Ίωακείμο- 
γλου χαμογελαστή τρυπώνει στην καρδιά μου... ’Άθελά μου γονατίζω, καί ευλαβικά 
δέομαι στον Κύριό μου νά σκέπη, νά ένδυναμώνη καί νά προστατεύη εκείνους πού 
αγωνίζονται νά φέρουν στή γή τήν ’Άνοιξη τής Χριστιανικής ’Αγάπης...

Σ'. ΠΗΛΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ

Ό μεθυσμένος οδηγός, διακινδυνεύει τή ζωή του, άλλα και τή ζωή τών άλλων άθφων 
διαβατών, πού δέν του χρωστούν φυσικά τίποτε νά γίνωνται τά θύματα τού μεθυσιού 
του. "Οταν λοιπόν πίνετε μήν όδηγήτε καί όταν όδηγήτε μήν πίνετε. "Ετσι σώζετε τή 

ζωή σας, τή ζωή τών άλλων καί τήν περιουσία σας.



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ! ΕΚΔΡΟΜΑΙ

Μέ τή Σχολή Ύπαστυνόμων 
στή Βόρειο 'Ελλάδα

Ύπδ δοκίμου Ύπαστυνόμου κ. I. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

«Κλείσε μέσα στήν ψυχή σου τήν 'Ελλάδα καί θά 
αίσθανθής νά πλημμυρίζη κάθε είδους μεγαλείο».

Μέσα σ’ αυτές τις λέξεις ό μεγάλος ποιητής, κλείνει δλο τδ μεγαλείο τής Ε λ 
ληνικής φυλής. Τδ μεγαλείο πού αρχίζει άπδ τή φύση, τά κακοτράχαλα βουνά γιά νά 
ξεχυθή στους κάμπους, νά τδ πάρουν τά ποτάμια κι’ ό αγέρας καί νά τδ φέρουν ολο
κάθαρο τραγούδι στά χείλη δλου του πολιτισμένου κόσμου.

Πόσοι πεζογράφοι δεν ύμνησαν καί πόσοι ποιηταί δεν έψαλλαν καί δεν τρα
γούδησαν τήν Ελληνική ζωή. Κάθε πέτρα κι’ ένας βο^μός, κάθε τύπος κι’ ένα δεί
γμα παλληκαριας καί αύτοθυσίας, πού ακολουθούν πιστά τήν πανάρχαια ιστορία μας. 
Μπορεί νά μήν μαγεύεται ό επισκέπτης τής Ελληνικής γής καί ειδικά ό "Ελληνας 
δταν όλα αύτά είναι ένα κομμάτι τής ζωής του;

’Έτσι καί μεϊς τώρα μένουμε μαγεμένοι άπδ τήν Ελληνική όμ.ορφιά, τήν ά-

Οί δόκιμοι Ύπαστυνόμοι στήν Πύλη τού Ρωμανού.

πλότητα, τήν άγάπη καί τήν καλωσύνη πού νοιώσαμε στή ψυχή μας νά πλημμυρίζη 
δστερα άπδ τήν δθήμερη εκδρομή μας στή Βόρειο Ελλάδα, πού άρχισε στις 14-9- 
1960, γιά νά τελειώση μέ τις καλύτερες άναμνήσεις.

Μαζί μας ό Διοικητής τής Σχολής, ’Αστυνομικές Διευθυντής Β' κ. Έμμ.
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Άρχοντουλάκης,Γό Κοσμήτωρ της τάξεώς μας ’Αστυνόμος Β' κ. Λεο,ινίδας Παπαθα
νασίου, ό Διοικητής τοϋ Παραρτήματος τής Σχολής ’Αστυφυλάκων ’Αστυνόμος Β' 
κ. ’Αναστάσιος Ντουφεξής καί ό διμοιρίτης μας Ύπαστυνόμος Α' κ. Γεώργ. Μήχος.

Μέ τό ξεκίνημα ή χαρά έκορυφώθη, όταν τά ωραία πούλμαν άφησαν πίσω την 
πρωτεύουσα καί ξεχύθηκαν στην Ελληνική ύπαιθρο, μέ κατεύθυνσι την Θεσσαλο
νίκη.

Κατα τήν διαδρομή όλα μας φαίνονται χαρούμενα καί θαυμάζουμε τά Ελλη
νικά τοπία καθώς περνούμε άπό βουνά καί κάμπους, άπό πόλεις καί χωριά. ’Αρκετές

Ο Διοικητής τής ’Αστυνομικής Σχολής κ. Έμμ. Άρχοντουλάκης μετά των δοκίμων Ύττα
στυνόμων στό Δοξατο.

στάσεις μάς δίνουν τήν ευκαιρία νά γνωρίσουμε τά μέρη αυτά καί νά μάθουμε τήν 
ισ.όρια ο̂υς. Αυτός ες άλλου είναι και ο σκοπος τής εκδρομής μας. Νά γνωρίσουμε 
τήν Ελλάδα.

Περνούμε  ̂τήν Θήβα, τήν Χαιρώνεια πού περήφανος καμαρώνει ό Λέων, τον 
οποίον έστησε ό Μέγας ’Αλέξανδρος, γιά νά μαρτυρα τήν νίκην του έπί των Θη
βαίων καί τήν ηρωικήν άντίστασι τούτων.

, Μετά τήν Κωπαΐδα φθάνουμε στή Λειβαδιά. Στην γεμάτη άπό εποχικά λου
λούδια πλατεία της διακρίνουμε τό άγαλμα τού Λάμπρου Κατσώνη. Μετά άπό ολίγης 
ώρας παραμονή στή Λειβαδιά ξεκινάμε γιά τήν Λαμία. Ή  διαδρομή γίνεται όλο καί 
πιο ευχάριστη,^καθώς περνάμε μέσα άπό καταπράσινες κοιλάδες άπό άνηφοριές καί 
κατηφοριές. Σε λίγο άνηφορίζοντας τις κάπως επικίνδυνες στροφές τού Μπράλου 
αντικρύζουμε τον ευθύ δρόμο καί τήν μεγάλη πεδιάδα πού τήν διακόπτει ή γέφυοα 
τ'̂ ζ » ^Κ̂ αν,ας· βάθος ή Λαμία. Στήν πόλι αυτή δέν αργήσαμε νά φθάσοΰμε καί 
να αποθαυμάσουμε στην κεντρική της πλατεία τον ανδριάντα τού ήρωϊκοΰ'’Αθα
νασίου Διάκου. Η απόστασις τής διαδρομής μας είναι τόσο μεγάλη καί σύντομα 
αφήνουμε τη^Λαμία^μέ τις πιο καλές έντυπώσεις. Μετά τον Δομοκό φθάνουμε στά 
Φαρσαλα. Τα αυτοκίνητα τρέχουν όλο καί περισσότερο μέσα στον Θεσσαλικό κάμπο.
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Τά τραγούδια, τ ’ άστεία, τ ’ άνέκδοτα καί γενικά το κέφι πού έπικρατοΰσε σ’ αύτά, δεν 
μάς άφησαν νά αισθανθούμε τήν κούρασι τού ταξιδιού. ’Έτσι σχεδόν ξεκούραστοι 
άποβιβαζόμεθα στή Λάρισα για νά γευματίσουμε. Μετά το γεύμα άκολουθοΰμε πάντα 
κεφάτοι τον δρόμο για τήν Θεσσαλονίκη. "Ηδη βρισκόμαστε στην κοιλάδα των 
Τεμπών. Ό  νέος δρομος πού άκολουθοΰμε τώρα είναι ένα τελευταίο έργο, τρανό 
δείγμα τής Κρατικής μέριμνας για την βελτίωσι τού οδικού δικτύου τής χώρας μας.

Τό πούλμαν καταβροχθίζει άχόρταγα τά χιλιόμετρα στο νέο αύτό δρόμο, έτσι 
πού νομίζει κανείς ότι πετάει άνάλαφρα. Τον Πηνειό ποταμό πού διατρέχει μέ τά 
γάργαρα νερά του τήν πλούσια κοιλάδα τον διασχίζουμε αρκετές φορές, έχοντας αρι
στερά μας τον ’Όλυμπο, τήν κατοικία των θεών, τό βουνό πού κρύβει μέσα του όλη
την μεγαλοπρεπεια τής μυθολογίας μας. Στο άντίκρυσμά του ό θεατής καταλαμβά
νεται άπό δέος καί έκστασι.

Προορισμός μας τώρα ή Θεσσαλονίκη. 'Όσο πλησιάζουμε στή πόλι τόσο ή 
άνησυχία μας γιά τήν σύντομη ά.φιξί μας γίνεται πιο μεγάλη. Τά υπάκουα καί γοργά 
όμως πούλμαν δέν μάς άφησαν γιά πολύ στήν άνησυχία αύτή. ’Έτσι μέ τήν δύσι τού 
ήλιου περνώντας τήν επιβλητική γέφυρα τού ’Αξιού βλέπουμε τήν Θεσσαλονίκη. Τήν 
νύφη τού Θερμαϊκού! 'Η άπόστασις έλαττώθη στο έλάχιστον καί μπαίνουμε ήδη 
στή πόλι. Πόσες φορές άλήθεια ή φαντασία τού άνθρώπου βρίσκεται κοντά στήν 
πραγματικότητα! Τήν βρήκαμε όπως τήν φανταζόμαστε.

'Η νύφη τού Βορρά, όμορφη οσο ποτέ άλλοτε, φάνταζε όλο χάρι στο βάθος 
τού Θερμαϊκού, στολισμένη μέ κομψά καί 
μοντέρνα κτίρια, μεγάλους καί καθαρούς 
δρόμους καί στο μέτωπό της λαμπύριζε 
τό πιο ακριβό της διαμάντι. 'Η Έκθεσις !
"Ολοι μείναμε μαγεμένοι άπό τήν βραδυνή 
της μεγαλοπρέπεια κ ι’ ή ψυχή μας ξεχύ- 
λισε άπό ίκανοποίησι.

Τήν άλλη ήμέρα έπισκεφθήκαμε τήν 
’Εκκλησία τού προστάτου τής πόλεως 
'Αγίου Δημητρίου τού Μυροβλήτου, τήν 
Βυζαντινή ’Εκκλησία τής 'Αγίας Παρα
σκευής, τήν πύλη τού Ρωμανού καί άλλα 
άξιοθέατα. Ό  άκούραστος ξεναγός μας σ’ 
όλη τήν διάρκεια των έπισκέψεών μας μάς 
άφηγεϊται τήν ιστορία τής πολεως και ο- 
μιλεΐ γιά τον Βυζαντινό πολιτισμό.

’Από τήν Άκρόπολι ψηλά, θαυμά
ζουμε τήν κάτοψι τής Θεσσαλονίκης σέ όλη 
της τήν έκστασι καί μεγαλοπρέπεια. Στο 
βάθος φαίνεται ό Λευκός Πύργος, ή πλα
τεία Βαρδαρίου, τό λιμάνι καί τό δάσος 
τού Σέϊχ-Σοΰ. Μετά τήν ξενάγησι ό καθέ
νας μας έπισκέπτεται τήν Έκθεσι, όπου 
μέσα σέ ωραία στολισμένα περίπτερα πα-
οουσιάζονται τά δημιουργήματα τού άνθρώπου σέ όλους τούς τομείς τής άνθρωπίνης 
δράστηριότητος. 'Η ’Έκθεσις χρόνο μέ τον χρόνο πέρνει μιά ξεχωριστή θέσι στήν 
διεθνή προβολή τής πατρίδος μας. Γεωργικά μηχανικά καί προϊόντα, βιομηχανικά 
εΐδη κάθε είδους άπό διάφορα Κράτη πού άμιλλώνται στον άγώνα τής προόδου, προ- 
καλοϋν τό ένδιαφέρον καί τον θαυμασμό τών επισκεπτών. Παράλληλα μπορεί νά

Δόκιμοι Ύπαστυνόμοι στους καταρρά- 
κτας τής ’Εδέσσης.
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περάσης ευχάριστες στιγμές μέ τά διάφορα λοΰνα—πάρκ ή άλλα κέντρα διασκεδά- 
σεως καί τις παντός εί'δους άτραξιόν. Κι’ όταν έ'λθει πια το βράδυ ό χώρος αυτός πέρνει 
μιαν οψι φαντασμαγορική, καθώς ένας σορός πυροτεχνήμ.ατα αφήνουν στον ούρανο 
τούς πολύχρωμους αστερισμούς τους καί συνθέτουν ένα ωραίο θέαμα. Οί Ελληνικοί 
χοροί προσθέτουν μια ξεχωριστή νότα καί τά διάφορα θεάματα μαγνητίζουν. Είναι 
πραγματικά ωραία το βράδυ ή "Εκθεσις! Οί επισκέπτες κατά χιλιάδες συνωθοΰνται 
γιά νά δουν καί νά θαυμάσουν.

Την άλλη ήμέρα, στις 17 τού μηνός, ξεκινάμε γιά νά έπισκεφθοΰμε την ’Ανα
τολική Μακεδονία, πού είναι το σύμβολο τής Ελληνικής ανδρείας καί τής αύτοθυ- 
σιας. Θαυμάζουμε, καθώς περνάμε άλλοτε από ψηλά δασώδη βουνά καί άλλοτε άπό 
μεγάλους κάμπους, την ομορφιά τής Μακεδονικής γής. Βλέπουμε δεξιά μας τά οχυρά

Ο Διοικητής τής Αστυνομικής Σχολής κ. Έμμ. Αρχοντουλάκης μετά των δοκίμων Ύπα-
στυνόμων στη Φλώρινα.

τοΟ^Μεταξα, που τους έδοοσε ζωή καί δύναμι ή Ελληνική πίστις προς τά ’Εθνικά ιδα
νικά καί άπό μακρυά διακρίνουμε τήν καταπράσινη λωρίδα του 'Αγίου ’Όρους. Πολλές 
στάσεις μάς δίνουν τήν ευκαιρία νά δούμε τά διάφορα άξιοθέατα. Στήν Καβάλλα έπι- 
σκεφτήκαμε τό σπίτι τού Μώχάμετ-Άλή, τού έλευθερωτοΰ τής Αΐγύπτου καί άπό 
ψηλά βλέπουμε τό λιμάνι της πού στοργικά φιλοξενεί τά μικρά ψαροκάικα. Τό Δο- 
ςατο φέρει ακόμη τά ίχνη τής βουλγαρικής άγριότητος. Μέ ενός λεπτού σιγή στον 
τάφο των άδικοσκοτωμένων αδελφών μας άποτίομεν φόρον τιμής καί εύγνωμοσύ- 
ν/)ς̂ . Σταματάμε στους Φίλιππους καί άκουμε το ιστορικό τής άρχαίας αύτής πόλεως. 
Στη Δράμα κάτω άπό τα πανύψηλα πλατάνια, πού στη ρίζα τους- ξεπηδα ολοκάθαρο 
νερό περνούμε τό φαγητό μας. Στήν πανέμορφη πρωτεύουσα τού νομού Σερρών απο
λαμβάνουμε^ τον καφέ μας. Στο Λαχανα έπισκεφθήκαμε τό μουσείο καί γνωρίσαμε 
απο κοντά όλους εκείνους τούς τόπους όπου έγιναν οί φονικές μάχες, πού δόξασαν 
τα Ελληνικά όπλα.



Μέ τή Σχολή ΘΓπαστυνόμ.ων στη Βόρειο Ελλάδα 8615

Σκοτείνιασε πια καί περνούμε τον δρόμο για την Θεσσαλονίκη, όπου θά δια- 
νυκτερεύσουμε. Είναι ή τελευταία μας βραδυά στην πόλι αύτή, γιατί την άλλη ημέρα 
πρωί-πρωΐ θ’ αρχίσουμε τον δρόμο της επιστροφής. Το βράδυ ξεχυθήκαμε στην 
πόλι για να την ξαναδοΰμε, νά ξαναζήσουμε την ομορφιά της, νά. την χορτάσουμε.

Στις 6.30' τό πρωί έγκαταλείψαμε τήν Θεσσαλονίκη. "Ολοι μας τήν αγκαλιά
ζουμε μέ μιά. τελευταία ματιά τής ψυχής μας καθώς τά πούλμαν τήν άφήνουν πίσω 
μας.

Φθάσαμε στην αρχαία πόλι Πέλλα. ’Εδώ βρίσκονται τά άνάκτορα του Μεγάλου 
’Αλεξάνδρου, μνημεία ένός πανάρχαιου πολιτισμού, πού ξεκίνησε άπό τον τόπο αυτό 
για νά δώση τό φως του σ’ όλον τό τότε κόσμο. Μετά στά Γιαννιτσά. Μέσα σέ μιά 
ατμόσφαιρα χαράς καί τραγουδιού, περνώντας άπό απέραντες πεδιάδες, γεμάτες άπό 
ώποροφόρα δένδρα, πλουσιώτατα δάση, φθάσαμε στην’Έδεσσα. Οί περίφημοι καταρ
ράκτες της τής δίνουν μιά ξεχωριστή ομορφιά καί χάρι καθώς Ντά ολοκάθαρα νερά 
τραγουδώντας τό αιώνιο τραγούδι κατρακυλούν στήν χαράδρα άπό μεγάλο ύψος. 
"Ολο εδώ τό μέρος είναι μαγεία ! Ή  ομορφιά τής φύσεως παρουσιάζεται σέ όλο τό με
γαλείο της. 'Ο πλάστης σέ τούτο ’δώ τό μέρος δέν στάθηκε καθόλου φειδωλός ! Πολ
λοί τρέχουν κάτω άπό τούς καταρράκτες ή μπαίνουν στή μικρή σπηλιά γιά νά θαυ
μάσουν τούς ωραίους σταλακτήτες, ενώ ά.λλοι γεύονται τά νόστιμα φρούτα τής ’Έ 
δεσσας κάτω άπό τά πελώρια πλατάνια.

Περνοΰμ,ε τώρα κοντά άπό τά ύδροηλεκτρικά έργα τού "Αγρα καί μετά φτά
νουμε στήν άκριτική Φλώρινα. 'Η πόλις αύτή φέρει ζωηρά τά σημάδια τής κομμου
νιστικής άγριότητος. Σήμερα στή Φλώρινα έχουνε παζάρι καί οί κάτοικοί της μέ τις 
τοπικές ένδυμασίες τους δίνουν ένα θαυμάσιο τόνο στήν γιορτή. ’Από τό πανηγύρι 
άγοράζουμε άναμνηστικά τής πόλεως. Στή συνέχεια τής διαδρομής μας περνάμε άπό 
τό Βίτσι μέ τις άγριες ρεματιές του καί σταματούμε στήν Καστοριά, ξακουστή γιά 
τήν κατεργασία τών γουναρικών. Είναι μιά όμορφη πόλις πού φαντάζει άπό μακρυά 
σάν κόρη πού λούζεται στά ήσυχα νερά τής λίμνης της. ’Ακολουθεί ή Κοζάνη. Καί 
υστέρα άπό μιά διαδρομή μέ μαγευτικά τοπία φθάσαμε άργά τό βράδυ στή Λάρισα. 
’Εδώ διανυκτερεύσαμε καί τήν άλλη ήμέρα τό πρωί συνεχίσαμε τό ταξίδι τής επι
στροφής.

Τά τοαγούδια καί τ ’ άστεΐα δέν μάς άφησαν νά καταλάβουμε τήν κούρασι τής 
διαδρομής. Καί τά πούλμαν νόμιζες πέος κι’ αύτά συμμετείχαν στή χαρά καί τον 
ενθουσιασμό μας κι’ έτρεχαν, όλο έτρεχαν. Στά Φάρσαλα δοκιμάσαμε τό ξακουστό 
χαλβά τους καί στή Ααμία τούς κουραμπιέδες.

'Ο τελευταίος μας σταθμός οί Θερμοπύλες. Πατάμε τώρα στά ΐδια χώματα 
πού ποτίστηκαν μέ τό άλυκο αίμα τών προγόνων μας πού θυσιάστηκαν στή μάχη 
έναντίον ύπερτέρου εχθρού, γιά νά σώσουν τήν πατρίδα μας άπό τούς βαρβάρους 
κατακτητάς. Στο σημείο αύτό ή σύγχρονος Ελλάς τιμώσα τούς τριακοσίους τού 
Λεωνίδα, έστησε μεγάλο άγαλμά του γιά νά μαρτυρα τήν δόξα καί τό μεγαλειον τής 
φυλής μας καί νά διαλαλή στά πέρατα τού κόσμου άνά τούς αιώνας ότι «οί "Ελληνες 
» γνωρίζουν νά πολεμούν καί νά πεθαίνουν γιά τήν ’Ελευθερία τους».

Τό άπόγευμα τής Κυριακής έφθάσαμε στήν ’Αθήνα. ’Έτσι τελείωσε ή εκδρομή 
τής Σχολής 'Τπαστυνόμων στή Βόρειο Ελλάδα. Πολλά είδαμε καί πολλά έμάθαμε. 
Οί ζωηρές εντυπώσεις άπό τήν εκδρομή αύτή θά μείνουν άνεξίτηλες στή μνήμη μας.

Χίλια εύχαριστώ άπευθύνουν οί δόκιμοι Ύπαστυνόμοι πρός τον κ. Διοικητή τής 
Σχολής καί τούς λοιπούς κ.κ. άξιωματικούς γιά τήν τόσο εξαιρετική καί επαγωγική 
αύτή έκδρομη.

I. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
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'Υπό του Ύπαστυνόμου Β' 
κ. ΣΠΥΡΟΥ ΠΗΛΟΥ

ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Ή  επιτυχία, των νέων μέτρων της Τροχαίας ύπήρξεν, ασφαλώς, απόλυτη· 
Καί αυτό είχε σαν αποτέλεσμα ν’ άλλάξη σημαντικά ό ρυθμός της ’Αθήνας... Να γίνη 
Τα7.υζ> πειθαρχημένος, άλλα καί γοητευτικός.

Γιατί όλα έτοΰτα τά μοντέρνα καί επαναστατικά μέτρα δεν εξασφάλισαν 
μοναχα την άνετη κυκλοφορία πεζών, καί οχημάτων, άλλα έκαναν καί την άθηναϊκή 
ζωή γουστόζικη καί χαριτωμένη.

Είναι, στ’ αλήθεια γραφικό τό θέαμα πού παρουσιάζει ή πρωτεύουσα κατά τις 
ώρες τής μεγάλης κυκλοφορίας.

Νά ένα φώς πού καθηλώνει άκίνητους στη θέση τους τούς πεζούς κι’ ανοίγει 
τό μεγάλο συγκοινωνιακό κρουνό, γιά νά ξεχυθή στούς δρόμους, τό πολυθόρυβο 
κύμα των μηχανών... ένα κύμα άνομοιόμορφο πού κυλά άσταμάτητα σφριγηλό καί 
παντοδύναμο... Τό αποτελούν λογιών-λογιών οχήματα, σέ ένα σωρό μάρκες, τύπους, 
χρώματα, σχήματα, μεγέθη...

’Έτσι βλέπει κανείς θηρία καί κατσαρίδες πού γλυστροΰν πλάϊ-πλάϊ πάνο.» 
στην άσφαλτο, σάν ένας παράξενος στρατός πού βιάζεται νά φτάση στην πρώτη 
γραμμή τής μάχης... Βλέπει, παραδείγματος χάριν, μιά μοτοσυκλέττα τόση δά δί
πλα σ’ ένα τεράστιο λεωφορείο... ένα ολοκαίνουργιο πούλμαν πλάϊ σ’ ένα ρυτιδωμένο 
ταξί τής παληάς εποχής... ένα κίτρινο τρόλλεϋ παρέα μέ μιά κόκκινη κουρσίτσα...

Καί τό κύμα τών μηχανών κυλά... αδιάκοπα κυλά πάνω στούς δρόμους... ωσττου 
ξαφνικά τιθασσεύεται, σταματά καί ξεψυχάει μπροστά στο κόκκινο φώς πού άνά-

μωσαικο ανθρώπων
η στολή... Έ τσι βλέ 

, ντυμένων με χιλιους όυο τρόπους...πουκάμισα κοντομάνικα,
'Λ Π  Π  V  Ο  f I Λ/ Τ ' λ/ V  Γ  ι λΤ Τ“ Θ  ί ΐ ί I f Ύ  "X /.\\  ι ι  / λ/ 1  β  Λ

μικρές ομάδες, ακολουθώντας ένα σωρό κατευθύνσεις...
Κι’ ύστερα τό πράσινο φώς σβήνει... ’Ανάβει τό κόκκινο... Καί ή ιστορία 

επαναλαμβάνεται άπό τήν άρχή.

εών Έλλήνο.>ν
, , , - . ; . . , ------ . . „τό πεζοδρόμιο,

περιμενοντας ν αναψη τό πράσινο φώς γιά νά περάση απέναντι: «Εισθε ένας υποδειγ
ματικός λαός». Πόσο τιμητικός χαρακτηρισμός γιά όλους μας ! ! !
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Άλλα ένας πιτσιρίκος πιο ’κεΐ απάντησε: «Φταίνε τά φανάρια, κύριος... Αύτά 
μάς κατάντησαν έτσι... Μάς άλλαξαν κυριολεκτικά τά φ ώ τα !!!» .

Εύτυχώς, όμως, πού 6 ξένος δεν ήξερε Ελληνικά...
Αλήθεια! ! ! Τα φώτα τών δρόμων, τά νέα δηλαδή φωτεινά σήματα, φώτισαν 

μια  ̂έλπιδοφορα πτυχή τής κοινωνικής μας ζωής και άπέδειξαν ότι μπορούμε, άν 
θελησουμε, να γίνουμε ένας υποδειγματικός λαός, πού νά τον χαίρουνται καί νά τον 
καμαρώνουν οί ξένοι_

Άλλα, τό ζήτημά μας έχει καί μιά... ποδοσφαιρική άποψη, άρκετά σημαντική... 
"Ετσι τουλάχιστον έμαθα προχτές, καθώς περίμενα σέ μιά διασταύρωση κεντρικών 
δρόμων γιά νά περάσω απέναντι.... Δίπλα μου στέκονταν ένας νεαρός πού είχε καρ
φώσει τό βλέμμα του πάνω στο κόκκινο φώς καί είχε ξεχαστή κυττάζοντάς το... 
'Οπότε, σέ μιά στιγμή, ακούστηκε νά μουρμουρίζη: « Έ  ρέ, Όλυμπιακάρα, μπορώ 
)) αιώνες νά περιμένω γιά νά σέ καμαρώνω εκεί ψηλά...». Καί, σάν άναψε τό πράσινο 
φώς καί βιάστηκε νά περάση άπέναντι, συμπλήριυσε νευριασμένος: «Νά πάρη ή 
εύχή ! Γιά πρώτη φορά υπακούω σέ... παναθηναϊκό σήμα. Ά ς  όψεται ή Τροχαία!».

...'Ένας άλλος φίλαθλος, έχθρός φαίνεται του γνωστού Π.Ο.Κ., μου ψιθύρισε, 
πριν λίγες μέρες, έμπιστευτικά στ’ αύτί: «...Μέχρις εδώ, κύριε 'Υπαστυνόμε έφτασε 
» ή χάρη τού Π.Ο.Κ. ! Δέν υπήρχαν άλλα χρώματα γιά νά κατευθύνουν τή ζωή καί 
» τήν κίνησή μας; Δέν φτάνει οτι αύτά τά τρία χρώματα μάς άλλάζουν κάθε Κυριακή 
» τά φώτα στά γήπεδα; Ήταν άνάγκηνά τά βλέπουμε καί κάθε μέρα μπροστά μας;...».

Γιατί, κατά παράδοξη σύμπτωση, τά χρώματα τών φωτεινών σημάτων αντι
προσωπεύουν ολόκληρο τό ΙΊ.Ο.Κ., στήν ώραιότερή του επιβολή: Κόκκινο τού 
’Ολυμπιακού, πράσινο τού Παναθηναϊκού καί κίτρινο τής. Α.Ε.Κ.

Κι’ ένα παναθηναϊκό ζιζάνιο έλεγε προχτές, μεταξύ άλλων, στούς φίλους του: 
«Μέ τό κόκκινο σταματάμε μεν εμείς αλλά κινούνται τ ’ αυτοκίνητα. Τό ΐδιο καί μέ 
» τό πράσινο σταματάνε τά αυτοκίνητα καί κινούμεθα εμείς. Αύτά τά δύο φώτα 
» συμβολίζουν τήν κίνηση προς τά εμπρός. Μονάχα τό κίτρινο άντιπροσωπεύει τή 
» στασιμότητα...».

«Μά πώς;» παρατήρησε» ένας Άεκτζής. «Μέ τό κίτρινο έτοιμαζόστε...».
- « Ν α ι ! Ναί! » τον διεκοψεν ο πράσινος «ετοιμαζόμαστε, οπιος ετοιμάστηκε και 

» ή ΑΕΚ έφέτος νά πάρη τό πρωτάθλημα, άλλα έμεινε άπό λάστιχο. Ά ναψε ξαφνικά 
» τό πράσινο φώς, κ ι’ όλα πρασίνισαν γύρω...».

...Α λλά, δέν είναι μονάχα τό «ποδοσφαιρικό» ένδιαφέρον πού παρουσιάζουν 
τά φωτεινά σήματα. ’Έχουν καί πολλές άλλες ενδιαφέρουσες πτυχές. Καί καμμιά 
φορά στέκονται άφορμή νά λάβουν χώραν άπίθανα επεισόδια.

Νά μιά σκηνή άπό τό δρόμο:
Μεσημέρι. 'Ο ήλιος ψηλά μαστιγώνει άλύπητα τούς διαβάτες, πού βιάζονται 

νά προστατευθούν στή σκιά... Δέν έκλεισαν άκόμα τά μαγαζιά... Δέν σχόλασαν οί 
υπάλληλοι... Κι’ επομένως τό συγκοινωνιακό ρεύμα δέν είναι επιβλητικό. Τούς 
άθηναϊκούς δρόμους διασχίζουν ώρισμ,ένες κατηγορίες άνθρώπιυν... Νοικοκυρές 
πού γυρνούν φορτωμένες μέ ψώνια... Μαθητές καί μαθήτριες πού κάνουν τον περί
πατό τους... Γέροντες πού γυρνούν άπ’ τά καφενεία... νεαροί πού βγαίνουν άπ’ τήν 
πρώτη παράσταση τών κινηματογράφων... ζευγαράκια πού ξετρυπώνουν άπό ζαχα
ροπλαστεία... «άντίδικοι» πού βγαίνουν ξαναμμένοι άπ’ τά δικαστήρια... πλασιέ... 
πλανόδιοι μικροπωλητές... εφημεριδοπώλες πού κρατούν τά «φρέσκα» άπογευματινά 
φύλλα...

"Ενας γέροντας στέκει στήν άκρη περιμένοντας τό πράσινο φώς γιά νά κινηθή... 
Αύτό άνάβει κάποτε... Αλλά ό γέροντας έχει στο μεταξύ πιάσει ψιλή λουβεντούλα 
μ’ ένα συνομίληκό του... οπότε ξαφνικά άνακαλύπτει ότι τό ρεύμα είναι άνοικτό... 
Χωρίς, λοιπόν, ν’ άποχαιρετήση τό φίλο του όρμά τρέχοντας στο δρόμο. Μά, ένώ
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βρισκότανε στή μέση άκριβώς της όδοΰ νάσου καί τό πράσινο άνθρωπάκι σβήνει... 
Ό γέροντας σταματά καί στέκει άκίνητος, σαν άγαλμα, στή μέση του δρόμου. Τα 
αύτοκίνητα άρχίζουν σιγά-σιγά νά κινούνται, άλλα ό γέροντας στεκει μαρμαρωμε- 
νος στην ’ίδια θέση, χωρίς νά έννοή νά πάη οΰτε μπροστά οΰτε πίσω. Τό κόκκινο 
φως απέναντι τον κεραυνοβολεί. 'Ο άστυφύλακας τής Τροχαίας τοΰ φωνάζει άπό 
μακρυά. Μά, εκείνος, άκίνητος πάντα, χειρονομεί χουρίς νά μπορής νά καταλάβης 
τί προσπαθεί νά πή. Τά αύτοκίνητα περνούν κορνάροντας, ό άστυφύλακας σφυρίζει, 
οί διαβάτες στά πεζοδρόμια θορυβούν. ’Αλλά, εκείνος στέκει πάντα εκεί, σέ στάση 
προσοχής, σάν φρουρός στον "Αγνωστο Στρατιώτη... 'Οπότε κάποτε ξανανοίγει 
τό πράσινο φως καί τό γεροντάκι, επί τέλους, ελευθερώνεται άπό τήν άκινησία. 
Τότες τον πλησιάζει ό Τροχονόμος «Μά γιατί, κύριε, τό κάνατε αυτό;» Τό γε
ροντάκι, όμως, έξαγριώνεται: «Γιατί; Τί πάει νά πή γιατί; Ζητάτε καί τά ρέστα, 
» δηλαδή;.. Είμαι άπόστρατος άξιωματικός, κύριε πόλισμαν, κι’ έχω μάθει νά πει- 
» θαρχώ. Καί πειθαρχώ πάντα στά κελεύσματα τής πολιτείας. Πράσινο φως σημαίνει: 
» «ξεκίνα», ένω τό κόκκινο: «στάσου». Καί στάθηκα. ’Έτσι δεν έ'πρεπε νά κάνω;»

'Ο τροχονόμος βρίσκεται σέ πολύ δύσκολη θέση:
«Κι’ αν σάς κτυποΰσε κανένα αυτοκίνητο κύριε;»
’Αλλά ό συνταξιούχος στρατιωτικός, τεντώνοντας περήφανα τό καμπουρια

σμένο κορμί του:
«Θά θυσιαζόμουν στο βωμό τοΰ καθήκοντος νεαρέ μου» άπαντά, καί προχωρεί 

με μεγαλοπρέπεια στο βάθος τού πεζοδρομίου, ένω ό τροχονόμος τοΰ κάνει τό 
σχήμα χαμογελώντας.

Αύτή είναι μιά σκηνή άπό τό δρόμο, άνάμεσα σέ τόσες άλλες... Γραμμένη 
πάντως μέ τό πράσινο καί τό κόκκινο φώς τών φωτεινών σημάτων τής Τροχαίας, 
μ’ ενα πικάντικο τρόπο...

’Αλλά πέρα άπ’ ετούτα τά μεγάλα καί μικρά σκίτσα καί γεγονότα τής κα
θημερινής ζωής, υπάρχει ή ευχάριστη διαπίστωση τής άπόλυτης, σχεδόν, έπιτυχίας 
τών νέων μέτρων...

Καί αύτό είναι προς τιμήν τών φιλότιμων οργάνων τής Τροχαίας, άλλά περισ
σότερο τού μεγάλου κοινού πού έπειθάρχησε μέ κατανόηση καί προθυμία.

’Ίσως, βέβαια, νά υπάρχουν καί ώρισμένα τρωτά, καθαρά τεχνικής φύσεως, 
αλλά δέν πρέπει νά λησμονή κανείς δτι είναι τό πρώτο επαναστατικό βήμα μέσα 
στην κυκλοφοριακή άταξία πού έπικρατοΰσε. Καί κάθε άρχή καί δύσκολη. Μέ τήν 
πάροδο τοΰ χρόνου θά κριθή πιο καλύτερα τό νέο σύστημα, άφοΰ συμπληρωθούν οί 
τυχόν ελλείψεις του καί άφοΰ άποκτηθή ή πείρα πού άπαιτεΐται.

"Οσον άφορά είδικώτερα τήν Τροχαία ’Αθηνών, είναι μιά υπηρεσία δχι μονάχα 
υποδειγματική, άλλά καί ήρωϊκή, μπορεί νά πή κανείς. Οί τροχονόμοι της άγωνί- 
ζονται μέ όρεξη, μοχθούν, πασχίζουν γιά νά διευκολύνουν τή ζωή τής ’Αθήνας. Καί 
οι φιλότιμες προσπάθειες πού καταβάλλουν άποδίδουν πλούσιους καρπούς. Είναι 
όλοι τους άξιοι κάθε επαίνου.

Μονάχα μιά παρατήρηση θά ήθέλαμε νά κάνουμε δσον άφορά μερικές άσήμαν- 
τες λεπτομέρειες, σχετικές μέ τήν δλη φιλότιμη καί άξιόλογη προσπάθεια πού κατα
βάλλεται. Υπάρχουν, λοιπόν, σέ μερικά κεντρικά σημεία τής πρωτευούσης στημένες 
κάτι μεγάλες διαφωτιστικές πινακίδες πού αναφέρουν τά τροχαία θύματα κάθε 
μηνος. «Κατα τον παρελθόντα μήνα έτραυματίσθησαν τόσοι, έφονεύθησαν. τόσοίΤι. 
Αυτή η πινακίδα ενημερώνεται σύμφωνα μέ τήν μηνιαία στατιστική ή έχει άφεθή, 
όπως τον πρώτο μήνα τής τοποθετήσεως καί άναφέρει πάντα τούς ίδιους άριθμούς; 
Γιατί, μου φαίνεται, πως βλέπω επάνω παντα δυο άριθμούς μόνιμα άπ’ τήν άρχή:
299 καί 5.
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’Αλλά πάνω σ’ αύτδ τδ θέμα, θά χρεία στη νά έπανέλθουμε στδ προσεχές.
Σήμερα είμαστε υποχρεωμένοι νά υπογραμμίσουμε μέ χαρά ότι τά νέα μέτρα 

άπεδωσαν άπολύτως. Καί σέ δσους κόπιασαν γ ι’ αύτδ άνήκει ό θαυμασμός μας.
** *

ΜΕ ΤΟΝ Κ.ΛΙΝΟΞΥΛΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟ Σ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ

’Από προχτές άρχισε ή νέα ποδοσφαιρική περίοδος. Καί πάλι τά γήπεδα γε
μίζουν άσφυκτικα. Καί πάλιν οί φίλαθλοι βρίσκουν τήν εύκαιρία νά χαροΰν τδ μαγικό 
χτυποκάρδι τής στρογγυλής θεάς των μάτς.

Ένα νέο ποδοσφαιρικό έτος άνέτειλεν. Καί εχθροί καί φίλοι του άθλήματος 
είναι υποχρεωμένοι νά τδ προσέξουν σάν γεγονός τής καθημερινής ζωής. Γιατί οί 
φίλοι του ποδοσφαίρου είναι άπειροι καί άποτελοΰν ένα όγκο άξιόλογο.

Γι’ αύτδ καί ή στήλη έτούτη θά παρουσιάση σήμερα  ̂στούς άναγνώστες της 
δυδ πρωταγωνιστάς τοΰ ποδοσφαίρου, δημοφιλείς καί ξεχωριστά θαυμαζομένους 
άπδ τδ μεγάλο ποδοσφαιρικό κοινό. Πρόκειται γιά τόν σέντερ—μπάκ τοΰ Πανα
θηναϊκού καί τής ’Εθνικής μας Κώστα Λινοξυλάκη καί τόν τερματοφύλακα τοΰ 
’Ολυμπιακού Σάββα Θεοδωρίδη. Είναι κι’ οί δυό, φίρμες των γηπέδο^ν καί άγα- 
πημένοι χιλιάδων άνθρώπων.

Μιά συνέντευξη μαζί τους θά παραθέσουμε, ύπδ μορφήν έπικαιρότητος. Μέ 
μόνη τή διαφορά, ότι γιά νά μήν ξεφύγουμε άπδ τήν κεντρική έπαγγελματική γραμ
μή αύτοΰ τοΰ περιοδικού έδώσαμε στις συνεντεύξεις μας ένα καθαρά άστυνομικδ 
χρώμα καί τούς ρωτήσαμε νά μάς ποΰν τή γνώμη τους γιά τήν ’Αστυνομία Πόλεων. 
Καί μάς είπαν. Πρώτος μάς μίλησε ό Κώστας Λινοξυλάκης. Καί ή συζήτηση μαζί 
του υπήρξε πολύ ένδιαφέρουσα. Τήν παραθέτουμε πιστά.

—Πόσα χρόνια παίζεις ποδόσφαιρο Κώστα;
—«12 χρόνια καί συγκεκριμένα 10 αντιπροσωπεύω τά Ελληνικά χρώματα».
—Σάν σέντερ - μπάκ τοΰ λαοφιλούς Παναθηναϊκού καί τής ’Εθνικής μας θά 

εχης πολλές φορές κατά τούς αγώνες τής όμάδος σου δή τήν ’Αστυνομία Πόλεων 
να τηρή τήν τάξη μέσα καί εζω άπδ τά γήπεδα. ’Έτσι δέν είναι; Ποιά είναι λοιπόν 
ή προσωπική σου γνώμη άκριβώς πάνω σ’ αύτή τήν συγκεκριμένη περίπτωση, τά 
καταφέρνει καλά;.

•—«Τδ έργο τής ’Αστυνομίας Πόλεων στούς μεγάλους άφωνες είδικώτερα, 
είναι πάρα πολύ δύσκολο. ’Επικρατεί, βλέπετε φανατισμός. Καί τά τρία τέταρτα 
των θεατών είναι έτοιμοι γιά καυγά. "Ύστερα είναι τδ ζήτημα εκείνων πού περιμέ
νουν άπ’ έξω καί θέλουν, σώνει καί καλά, νά μποΰν έστω καί άν δέν ύπάρχη άλλος 
χώρος. Αύτά είναι τά δυδ βασικά προβλήματα, εκτός άπδ τά αύτοκίνητα, τούς μικρο- 
πωλητάς, τήν κυκλοφορία κ.λ.π. "Ε ! τί νά σάς πώ ; 'Η ’Αστυνομία μας τά κατα
φέρνει τόσο θαυμάσια ώστε τή ζηλεύω. Χαίρω μάλιστα γιατί μοΰ δίνεται ή εύ
καιρία νά έκφράσω τδ θαυμασμό μου μέ τόσο επίσημο τρόπο. Οί άστυνομικοί 
μας είναι άξιοι κάθε επαίνου».

—Καί γιά τήν ’Αστυνομία Πόλεουν γενικώτερα τή γνώμη έχεις. Καλά δου
λεύει; 'Υπάρχει κάτι πού πρέπει νά άλλάξη;

—«'Η ’Αστυνομία Πόλεων, πού είναι ό τελευταίος σταθμός στήν άστυνομική 
ίστοοία τοΰ τόπου μας έχει κάθε δικαίωμα νάναι υπερήφανη γιά όσα προσφέρει 
στήν Ελληνική κοινωνία».

—Σ’ εύχαριστούμεπολύ, Κώστα, γιάτά καλά σου λόγια. Θά θέλαμε όμως νά προ- 
σπαθήσης νά βρής κάτι πού δέν σ’ άρέσει. Αύτδ τδ σκοπό υπηρετεί ή έρευνά μας έτούτη: 
Νά βρή τρωτά, νά τά φέρη ύπ’ όψιν τών άρμοδίων ώστε νά διορθωθούν. Λοιπόν;

—«Λυπάμαι πού δέν θά σάς εύχαριστήσω, μά προσωπικά έγά> δέν βρίσκω τέτοιο 
τρωτό πού ζητάτε. Στδ σύνολό της ή ’Αστυνομία είναι άπόλυτα σύμφωνη μέ τόν 
προορισμό της καί τις απαιτήσεις του κοινού».
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•—Πώς τέλος πάντων τον θέλεις τον άστυνομικό;.
—«'Όπως ακριβώς είναι ό "Ελληνας άπό άπόψεως ικανοτήτων καί άρετών. 

’Αλλά μέ τα μέσα τής Αμερικανικής ’Αστυνομίας. Αυτός είναι κατά τή γνώμη μου,
ό ιδανικός άστυνομικός».

—“Ωστε έχεις την έντύπωση ότι μάς λείπουν τά μέσα;
—«...Ναί! Αύτό τό πιστεύω. Νά, δηλαδή, ήθελα να πώ - αύτοκίνητα πολλά, 

ασυρμάτους, τηλέφωνα στους δρόμους γιά τούς σκοπούς, λέσχες άστυνομικές, καί 
φυσικά μισθοί πολύ καλύτεροι...».

—Νά λοιπόν πού κάτι μάς είπες γύρω άπό τά «τρωτά» τής ’Αστυνομίας. 
"Εχει λίγα μέσα. Πολύτιμη είναι ή γνώμη σου.

■—«Αύτά μόνο στο καθαρώς τεχνικό θέμα. ’Από άπόψεως όμως εμψύχου ύλικοΰ 
και εκπαιδεύσεως, ό άτυνομικός μας είναι ψηλά, πολύ ψηλά, ψηλότερα άπό κάθε άλλον».

—Κώστα έξ ονόματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων, σ’ εύχαριστώ θερμά—θερμά 
γιά την καλωσύνη πού είχες νά λάβης μέρος στην έ'ρευνά μας. Καί σου εύχόμαστε 
κάθε ευτυχία στη ζωή καί... νίκες... πάντα νίκες...

"Υστερα πλησιάζουμε τον Σάββα Θεοδωρίδη, πού μάλιστα έδινε κείνη την 
ήμερα πτυχιακές εξετάσεις στο Πανεπιστήμιο. Καί τον ρωτήσαμε:

—«Το πρώτο πού θέλουμε νά σου πούμε Σάββα, είναι έ'να θερμό «εύχαριστώ» 
γιατί μέ προθυμία καί εύγένεια δέχτηκες νά λάβης μέρος στήν ερευνά μας γύρω άπ’ 
την Αστυνομία. Κι’ υστέρα θέλαμε γιά λογαριασμό χιλιάδων φίλων σου τής ’Αστυ
νομίας τών Πόλεων νά σέ ρωτήσουμε πώς πάνε οί εξετάσεις;

—«Κατ’ αρχήν πρέπει νά σάς έκφράσω τις εύχαριστίες μου γιά τήν τιμή πού 
μου κάνατε νά μ’ έπισκεφθήτε καί νά μου ζητήσετε τή γνώμη μου γιά τήν σπου- 
δαιοτέρα οργάνωση άπό τήν οποία διοικεΐται ένας τόπος, δηλαδή γιά τήν ’Αστυνο
μία. Οί εξετάσεις τού Πανεπιστημίου, καί κυρίως οί πτυχιακές είναι τό ώμέγα τών 
προσπαθειών κάθε μελλοντικού έπιστήμονος. ’Εγώ μπορώ νά πώ δτι έχω φτάσει 
στο χ, γιατί μοΰ υπολείπονται τρία γράμματα γιά νά φτάσω στο ώμέγα, δηλαδή 
υπολείπονται τρία μαθήματα. Είμαι βέβαιος δτι θά επιτύχω, παρ’ δλο πού τό πο
δόσφαιρο καί ή επιστήμη είναι δύο πράγματα τά όποια άποτελοΰν τεράστιες άντι- 
θέσεις, νομίζω δτι τά συνεδύασα αρκετά καλά καί τά δύο.

—Κατά τή γνώμη μας πάρα πολύ καλά. Καί ελπίζουμε δλοι καί πιστεύουμε 
ότι τήν ίδια έπιτυχία πού έσημείωσες στά γήπεδα θά σημειώσης καί στο σκληρό 
γήπεδο τής έπιστήμης, δπου χιλιάδες νέοι σάν καί σένα άγωνίζονται τήν ίδιο άγώνα. 
Σοΰ εύχόμαστε καί έκεΐ νά διακριθής.

—«Σάς εύχαριστώ».
—Καί τοόρα άς έρθουμε στο θέμα μας. ’Έχεις τήν καλωσύνη νά μάς πής κι’ 

εσύ τή γνώμη σου γιά τήν ’Αστυνομία Πόλεων;
«"Οπως σάς είπα, θεωρώ τήν ’Αστυνομία Πόλεων ώς κοινωνική καί έκπολιτι- 

στική οργάνωση ή οποία εξασφαλίζει μαζί ησυχία, τάξη καί άσφάλεια, καθώς καί 
τήν εύπρέπεια τών πόλεο ν̂ πού διοικεί. 'Η Ελληνική ’Αστυνομία Πόλεων, άν κρίνη 
κάνεις τήν ιδιοσυγκρασία κάθε λαού καί σκεπτόμενος δτι έχει νά κάνη μέ μάς τούς 
"Ελληνες φύσει θερμόαιμους, είναι άξια θαυμασμού. 'Η θέσις μου ώς παίκτου τής 
’Εθνικής μας μοΰ έδωσε τήν εύκαιρία νά έπισκεφθώ πολλές Εύρωπαϊκές πόλεις, 
δπου πολλές φορές συνέκρινα τις διάφορες ’Αστυνομίες καί άντελήφθην τή μεγάλη 
υπεροχή τής ’Αστυνομίας μας τών Πόλεων, παρ’ δλα τά μηδαμινά μέσα πού διαθέτει».

—Κατά τούς άγώνες τής όμάδος σου ή ’Αστυνομία Πόλεων έπέτυχε νά τηρή- 
ση τήν τάξη άπόλυτα;»

—«Ν αί! ’Απολύτως! Μαρ’ δλον δτι σ’ αύτές τις περιπτώσεις κατά γενική 
ομολογίαν τό έργο της είναι πάρα πολύ δύσκολο. "Ισως δέ είναι ένα άπό τά πιό δύ
σκολα πού έχει νά άντιμετωπίση».

—Πώς γενικώτερα, θέλεις τον άστυνομικό;



ΔΙΕΘΝΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Τπά QIL. GESBRON, κατά μετάφρασιν « ’Αστυνομικών Χρονικών»

( Σννέχεια άπό τό προηγούμενο)
ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ Ζ'

, , «...Μα, κατ’ αυτό τον τροπο έχουμε αδιάκοπες άναψηλαφήσεις... Ή  έργασία
αυτή όεν τελειώνει ποτέ!».

, «Σύμφωνοι... Αύτο λεγεται διόρθωση της σκοπεύσεως... Τά πρώτα μικρά 
κτυπήματα... ^Λιγο̂  παρα πάνω το όπλο... Λίγο πάρα κάτω... δεξιά... αριστερά... 
ωσπου να βρούμε τό στόχο... Έ τσι δεν κάνουν καί οί εύσυνείδητοι έκπαιδευτές καί οί 
καλοί δάσκαλοι;..».
, , « Αλλα, εμείς δεν είμαστε ούτε εκπαιδευτές, ούτε δάσκαλοι» διαμαρτύρεται
ο κύριος Ντουμπλέ, κτυπώντας τό χέριτου στο τραπέζι. «Είμαστε ΔΙΚΑΣΤΑΙ! ! !».

—«Δικαστές μόνον; ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ;».
,··· 0  άντεισαγγελεύς κυττάζει μέ κατάπληξη τον κύριο Λαμύ... Ποτέ δεν τον 

είχε ακούσει νά μίλα μέ τέτοια βεβαιότητα... ’Αλλά, σχεδόν άμέσως, τό χαμόγελο 
ερχεται να ξαναπάρη τ̂ή θέση του άνάμεσα στίς βαθειές ρυτίδες.

—«Δεν^ξερετε τ ι μου ειπε  ̂ένα παιδί, όταν είδε νά πέρνα κάποιος συνάδελφός 
μας που φορούσε στο κεφάλι αυτό το αρκετα γελοίο κάλυμμα πού μάς έχουν χαρίσει :

- «Να ένας Δικαστής Βασιλεύς !»... Μα, oyi... ούι. Ντουυ,πλέ. αύτό δέν , 
στ '

, , , _  ̂ όχι... όχι, Ντουμπλέ, αύτό δέν είναι
ττεμμα... Κι εμείς δεν είμαστε βασιλείς. Η μονή μας άποστολή είναι νά δοκιμάζουμε 
>ά σώσουμε τούς ενόχους... Νά δοκιμάζουμε τ α π ε ι ν ά  νά σώσου,,.ε αύτο,ντ α π ε ι ν ά  νά. σώσουμε αυτούς πού 

μέ κάποια πικρία «έν

να σωσουμ.ε τους ενόχους 
θεωρούμε ένοχους...)).

—« ’Εν τούτοις» τον διακόπτει ό κύριος Ντουμπλέ, 
τούτοις, άλλοτε παίξατε τό ρόλο μου».

" «Σύμφωνοι... Αλλα θα παιςετε κι’ εσείς τό δικό μου κάποια μέρα !!!...»
"«Και σαν εισαγγελευς τ̂ής δημοκρατίας είχατε ζητήσει την ποινή τού θα

νάτου. ’Έτσι έμαθα. Είναι άλήθεια;...».
Ο κύριος Λαμύ πέρνα τό λευκό του χέρι μπροστά άπ’ τά μάτια του... Βλέπει 

κανείς γιά μιά στιγμή μιά παράξενη λάμψη άνάμεσά τους...
—«Μάλιστα, Ντουμπλέ... Μιά φορά μονάχα συνέβη αύτό... Καί ό ά.νθρωπος

t ' «Τον θε?̂ ω ευγενικό, πρόθυμό, άγρυπνο φρουρό τής τάξεως καί συμπαρα
στάτη των πολιτών, γενικώτερα σαν τον "Ελληνα άστυφύλακα».

—Τίποτε τρωτό; Κανένα παράπονο ;
—«Νομίζω ότι ή ’Αστυνομία Πόλεων ακολουθεί μιά τέτοια οδό καί κάνει 

τόσο̂  καλά τό έργο της ώστε δεν θά ύπάρχη "Ελληνας πολίτης, πού νά μήν είναι 
οχι άπλώς ευχαριστημένος, άλλά περήφανος γ ι’ αυτήν».

—Σ’ εύχαριστούμε θερμά γιά τά καλά σου λόγια.
—«Μά, εγώ σας εύχαριστώ».
Αυτά μας είπαν τα δυο χαϊδεμένα παιδια του ποδοσφαίρου. Ευχαριστούμε 

τους δυο καλούς αυτους φίλους μας καί τούς ευχόμαστε πάντα νίκες καί προκοπή.
Σ. ΠΗΛΟΣ
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εκείνος έξετελέσθη... Και ακόμα μέ βασανίζει ή καταδίκη του, τόσα και τόσα χρονιά 
τώρα... Μά, κάθε φορά πού σώνω ένα παιδί, μου φαίνεται, ότι αντισταθμίζω κάπως
περισσότερο τή ζυγαριά.».  ̂ , , , ,

—«Οι πατέρες μας καί οί παππούδες μας δεν βασανιζαν τον εαυτό τους με ιε
τοιες ερωτήσεις!..». f _ , , , , ,

—«Έζησαν χωρίς στενοχώριες καί χωρίς μετριοφροσύνη» είπε αργα-αργα ο 
κύριος Λαμύ. «Στην άρχή τής σταδιοδρομίας τους είχαν αγωνισθή να ε γ κ α τ α- 
σ τ α θ ο ύ ν  στή νέα τους θέση. Αύτή ήταν η μοναδική τους επιθυμία και το μονο 
πράγμα πού τούς ένδιέφερε. Τά άλλα είχαν πολύ μικρή σημασία γι  ̂αυτους.^ Μα, 
μόλις «έγκατεστάθησαν» ά.πέκτησαν την μακαριότητα τού ασφαλισμένου, τού δυ
νατού. Αυτοί βρισκότανε πίσω από τον πάγκο, κι όλος ο άλλος κοσμος απο τΓ]ν 
άλλη μεριά... Είναι τό ίδιο πρά.γμα μέ τούς καθητηγας, τους ταβερνιάρηδες, τους τρα
πεζίτες, τούς άξιωματούχους, τούς έμπορους...Τι θλιβερή κοινωνία,Ντούμπλεξ ! !...».

—«Κι’ όμως... Μέσα σ’ ετούτη την κοινωνία χρειάζονται πολύ κι’ οί δικα-
σταί!». / , , , ^

—«Σύμφωνοι. Χρειάζονται. ’Αλλά πατρικοί, μετριοφρονες, που ν αντλούν 
την εξουσία τους όχι άπό τό λειτούργημα τους άλλα απο καποια αχτίδα ανθροκάνας 
αγάπης, πού νά εξετάζουν τον ά.ν θ ρ ω π ο κι’ οχι το γεγονος... Είπα πολλές φορές οτι 
τό δικαστήριο ανηλίκων δε θά έπρεπε να βρίσκεται μέσα στο δικαστικό μέγαρο... 
Μάλιστα, γιατί αύτό θά ήταν πολύ προτιμώτερο γιά τά παιδιά... ’Αλλά διερωτώμαι 
απόψε μήπως θάπρεπε νά μείνη έκεΐ, για να διδασκη τους δικαστας... Ναι... να 
μείνουμε εδώ, άνάμεσά σας σάν ένα εργαστήριο, σάν ένας σπορος μιά.ς καινούργιας 
δικαιοσύνης πιο άνθρώπινης...».

—«Σάν αγκάθι μέσα στό σώμα μας!» παρατήρησεν ό άντεισαγγελεύς χαρι
τολογώντας...

Ξαφνικά, ή λάμπα τούς φάνηκεν ότι χλώμιασε σάν νά ερχότανε ή αυγή... Αύτό 
συνέβαινε κάθε βράδυ αύτή την σ>ρα... Γιατί φωταγωγούσαν την Σέν-Σαπέλ...

—«Κυττάξτε!» έκανε ό κύριος Λαμύ καί, αρπάζοντας τό χέρι τού συναδέλφου 
του, τον παρέσυρε μέχρι τό παράθυρο. Τό χρυσιυμένο βέλος, διαφανές, ξεπηδοΰσε 
έξω άπό τά σκοτεινά τείχη, διέσχιζε τον νεκρό ουρανό.

«Γνωρίζετε» ρώτησεν ό κύριος Λαμύ «γιατί την έκτισεν ό Ά γιος Λουδοβΐ-
κ ο ς ; · · · Μ · , , , , , „ ,—«Δεν ξέρω !» απαντησεν ο άλλος λιγάκι ξέρα...

—«Γιά νά προφυλάξη τον άληθινό ’Ακάνθινο Στέφανο... Ό  Χ ρ ι σ τ ό ς ,  
Ντουμπλέ... 'Ορίστε ένα ωραίο καί πειστικό παράδειγμα τής αύθεντίας τού κρινο- 
μένου πράγματος... Δέν συμφωνείτε;...».

Καί πάλιν παρετήρησε την Σέν-Σαπέλ... Σκεφτότανε συγχρόνως; «Τώρα, 
νάτην φυλακισμένη άνάμεσα στις μαύρες πέτρες μας, στά μουχλιασμένα αρχεία μας, 
στά μεγάλα μας λόγια... Μόνη φωτισμένη στό κέντρο τού δικαστικού μεγάρου, σάν 
μιά καοδιά πού άγρυπνα μέσα σ’ ένα κοιμισμένο σώμα... Είναι ένας όμηρος... Είναι 
έδώ γιά νά μαρτυρά., νά φωνάζη ότι : ΔΕΝ 1 Π ΑΡΧΕΙ ΔΙΚΑΙΟΣΎΝΗ ΧΩΡΙΣ 
ΑΓΑΠΗ!»

(  Συνεχίζεται)



Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ  <& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ!
ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤ ΓΝΟΜΙΚΩΝ

Παρητήθησαν του Αστυνομικού Σώματος οί αστυφύλακες : Βλαχοδημη- 
τράκος Γεώργιος καί Πολυχρονόπουλος Γεώργιος.

~Διεγραφησαν του ’Αστυνομικού Σώματος διά λόγους υγείας όί : ’Αστυνό
μος Β' κ.' Άλμαντάκης ’Ιωάννης, 'Τπαστυνόμος Α' κ. Μιχελακάκης Φιυκίων καί 
Άνθυπαστυνόμος κ. Θεοχάρης Κωνσταντίνος.

--Διεγράφησαν του Αστυνομικού Σώματος, κατόπιν άποφάσεως του Πειθαρ
χικού Συμβουλίου, οί άστυφύλακες : Σταυρόπουλος Ιωάννης, Γιώτης Νικόλαος, 
Γιαννόπουλος ’Ιωάννης, Συμιανάκης Στυλιανός, Άσημακόπουλος Παναγιώτης καί 
’Αναστασίου Νικόλαος.

*
ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ * *

Προήχθη εις τον βαθμόν τού υγειονομικού αξιωματικού ’Αστυνόμος Β' 
τάξε ως ό μέχρι τοΰδε υγειονομικός άξιωματικός 'Τπαστυνόμος Α' τάξεως κ. Μαρ- 
τάκος ’Ιωάννης.

*
ΑΜΟΙΒΑΙ * *

Διά διαταγής τού κ. ’Αρχηγού ’Αστυνομίας άπενεμήθη έπαινος είς τούς : 
Ύπαρχιφύλακα Μπέην Γεώργιον καί άστυφύλακας : Κωνσταντέλον Βασίλει ον, Ή - 
λιάδην Νικόλαον, Γιάγκον Ίωάννην, Καραγιάννην Γεώργιον, Σμύρνήν Γεώργιον 
καί Άναστασιάδην Άριστοτέλην, διότι ουτοι, άποτελοΰντες τό άστυνομικόν προ
σωπικόν τής είς "Αγιον Άνδρέαν θερινής παιδικής κατασκηνώσεως, είργάσθησαν μέ 
εξαιρετικόν ζήλον καί εργατικότητα εις τά εΐδικώς άνατεθέντα αύτοΐς καθήκοντα 
συμβαλόντες εις τήν επιτυχίαν τής κατασκηνώσεως.

** *
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑ! ΕΚΠΟΜΠΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

—Ή  ’Εκπομπή τής ’Αστυνομίας Πόλεων γνωρίζει κάθε βδομάδα μια ξεχο:>- 
ριστή επιτυχία μέ τά επιμελημένα, διδακτικά καί ψυχαγωγικά της προγράμματα.

—Στο πρόγραμμα τής 17/9/60, μετεδόθη ένα ποικίλο μουσικό πρόγραμμα 
μέ τον IIάτ Μπουν, -την Τζέννυ Βάνον, το Τρίο Μπελκάντο καί τον Δημήτρη Ζάχο 
σ’ ένα ΙΟλεπτο δημοτικών τραγουδιών. ’Επίσης μετεδόθη καί διδακτικό άπόσπασμα 
τού ημερολογίου τής ’Αστυνομίας, μέ τίτλο : «ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΗ ΦΩΝΗ ΜΑΣ. ΣΑΣ 
ΑΓΑΠΟΥΜΕ», γραμμένο άπό τον Ύπαστυνόμο Β' κ. Σπΰρο Πηλό.

*
—Ή  Εκπομπή τής 24/9/60 περιελάμβανε καθοδηγητικές ύποδείξεις προς 

τό κοινό πάνον σέ θέματα προλήψεως τής παιδικής έγκληματικότητος, κοινωνικά καί 
εθνικά, όμορφα παληά καί μοντέρνα ελληνικά τραγούδια καί ένα δλεπτο δημοτικής 
μουσικής. ’Επίσης μετεδόθη καί διδακτικό άπόσπασμα τού ήμερολογίου τής ’Αστυ
νομίας, μέ τίτλο : «Ο ΣΤΑΧΤΟΠΟΥΤΗΣ», γραμμένο άπό τον 'Υπαστυνόμο Β' 
κ. Σπΰρο Πηλό.

(’Επιμέλεια : Γενικής Διευθύνσεως ’Αστυνομίας Πόλεων Υπουργείου ’Εσω
τερικών. Τά προγράμματα παρουσιάζει ό Οπαστυνόμος Β' κ. Σπόρος Πηλός).



Κάβε Σάββατο 

"Ωρα 12.30'-1 μ. μ.

Παρακολουθήτε τήν Εκπομπή 

τής ’Αστυνομίας Πόλεων άπό 

τό Ραδιοφωνικό Σταθμό των 

Ενόπλων Δυνάμεων.


