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1940
Ύπο χ. Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ

Ανάμεσα στα πλήθη των ΈΘνών, τά όποια ένεφανίσθησαν καί 
έξηφανίσθησαν στη ροή του χρόνου, λίγα υπήρξαν εκείνα, που ή 
μοίρα τά έπεφόρτισε μέ τήν ευθύνη για  την πορεία τής ιστορίας.

Μά καί ανάμεσα στά λ ίγα  αυτά έθνη, άκόμη λιγώτερα είναι 
τά  ιστορικά έθνη, τά  όποια δέχτηκαν τήν βαρύτιμη άποστολή, νά 
προμαχούν πάντα γ ιά  τά  υψηλότατα ιδανικά, πού θεμελιώνουν τούς 
πολιτισμούς καί ενσαρκώνουν τήν εύγένεια τού άνθρωπίνου γένους, 
τήν πολιτική καί τήν ηθική ελευθερία, τήν κοινωνική καί τήν άτο- 
μική δικαιοσύνη.

Άναρρωτιέται, όμως, κανένας άν μέσα καί σ αύτά τά εύάριθμα 
ιστορικά έθνη, ύπάρχη κανένα άλλο έθνος, έκτος άπό τό Ελληνικό, 
πού τούτη τήν ιερή άποστολή, τήν εκπληρώνει, μέ τις μοιραίες άπό 
τή φύσι των πραγμάτων διακοπές, επί 25 ολόκληρους αιώνες.

Τοποθετημένο τό Ελληνικό έθνος στο πιο κρίσιμο σταυροδρόμι 
ιστορικών ρευμάτων, άντί νά συνθλιβή άπό τήν εύαριθμία των, άντί 
νά διαλυθή άπό τις άντίρροπες πιέσεις, κατώρθωσε νά στερεώση μέσα 
στο χρόνο τή φυσιογνωμία του, νά συγκεντρώση μέσα στους άγώνες
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τις δυνάμεις του, για  νά γίνη ό πλαστουργός του δημιουργικότερου 
πολιτισμού, του πολιτισμού τής Ευρώπης, ό υπέρτατος νομοθέτης
στο χώρο του πνεύματος.

Ό μεγάλος Γερμανός φιλόσοφος Γκαϊτε, πού είναι ένα άπό τά 
εκλεκτότερα πνευματικά δημιουργήματα του μεγάλου Ελληνικού 
πνεύματος, έλεγε τά έξης : «"Ο, τ ι  ε ί ν α ι  ό ν ο υ ς  κ α ί  ή κ α ρ 
δ ι ά  γ ι ά  τ ο ν  ά ν θ ρ ω π ο ,  ε ί ν α ι  ή Ε λ λ ά ς  γ ι ά  τ η ν  
ά ν θ ρ ω π ό τ η τ  α».

‘Ωρισμένοι φιλοθεάμονες των πρόσκαιρων καί των επικαίρων, 
ήμπορεΐ νά μη συλλαμβάνουν την κυρίαρχη τούτη θέσι τού Ελληνικού 
παράγοντος, τώρα που οί θόρυβοι των μηχανών καί οί εκθαμβωτικοί 
θρίαμβοι τών τεχνικών επιτευγμάτων, εμποδίζουν νά λάμψη ή άΐ- 
διος ουσία, αυτή, πού άμετακίνητη στηρίζει τά θεμέλια καί αποφα
σίζει γιά  τό ύψος τού οικοδομήματος.

'Αλλά όσοι, πετώντας ψηλότερα, βλέπουν σάν τούς αετούς 
βαθύτερα καί άκριβέστερα, όχι μόνο άντικρύζουν καί σήμερα την Ελ
λάδα ολοζώντανη, στον υψηλό της θώκο, άλλά καί σε τούτη την απει
λητική καμπή τών καιρών, αισθάνονται παρά ποτέ άλλοτε τήν επι
τακτική ανάγκη τής φωτεινής της παρουσίας.

Εμείς προ παντός, πού στο πείσμα τόσων βιολογικών αναμί
ξεων, μείναμε κατά τήν ψυχή καί κατά τό πνεύμα οί διάδοχοι τής δυ- 
σβάσταχτης αυτής κληρονομιάς, έχουμε χρέος, όχι μόνον μέσω τών ξε
χωριστών μας ατόμων, άλλά καί ώς εθνική ολότητα, νά ζοΰμε τούτο 
τό μεγάλο νόημα τής άποστολής μας. Πρέπει νά τό ζούμε όχι μόνον μέ 
προχειρολογίες καί μέ τυποποιημένες φράσεις, άλλά ώρα μέ τήν ώρα, 
σάν τό πρώτο κυρίαρχο στοιχείο τής προσωπικής μας ζωής, σάν ένα 
κομμάτι τής σαρκός μας.

Κάθε όμως θρησκεία έχει τίς εκκλησίες της, όπου οί πιστοί σέ 
μιάν ώρα απόλυτης συλλογής, μετρούνε τον εαυτό τους καί τά έργα 
τους στο μέτρο τής αίωνιότητος. Άλλά καί κάθε εθνική πίστι έχει 
καί αύτή τά δικά της τεμένη, όπου οί πιστοί αναδιπλώνονται μέσα 
στο παρελθόν, γιά νά βρούν τή θέσι τους μέσα στο παρόν καί τήν πο
ρεία τους στό μέλλον.

Τριών χιλιάδων ετών άθλήματα έχουν συσσωρεύσει στό στενό
Ελληνικό χώρο τόσους ιερούς τόπους, όσους κανένας άλλος λαός δέν 

κατέχει.
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Είναι οΐ Θερμοπύλες, ό Μαραθώνας καί ή Σαλαμίνα όπου οί 
αρχαίοι "Ελληνες είπαν τό «ΟΧΙ» στους Πέρσες.

Είναι τό Ζάλογγο, τό Σούλι, τό Μεσσολόγγι, τά Δερβενάκια 
τό Χάνι τής Γραβιάς, ή ’Αλαμάνα κλπ. όπου οΐ νεώτεροι "Ελληνες 
είπαν τό «ΟΧΙ» στον τοΰρκο τύραννο.

Είναι τέλος ή Πίνδος, τό Ίβάν, ό Μοράβας, ή Κορυτσά, τό Τεπε- 
λένι, ή Κλεισούρα όπου οΐ σύγχρονοι "Ελληνες είπαν τό «ΟΧΙ» στον 
ιταλικό φασισμό, καί έγραψαν άφθαστες σελίδες ηρωισμού καί 
έθυσιάσθησαν κατά εκατόμβες γιά  νά δαμάσουν τις ορδές των νεώ- 
τερων ιμπεριαλιστών.

Με τήν επέτειο αυτή μπαίνουμε στο 2Ιον έτος τής μάχης τής 
’Αλβανίας. Ή επέτειος αυτή δεν θυμίζει μόνον μιάν άναλαμπή τού 
παρελθόντος, άλλά είναι καί δίδαγμα γιά  τό μέλλον. Κατά την επέτειο 
αύτή ή Ελλάς έκινητοποιήθη, ύψωσε τό τεράστιο άνάστηματής ιστορίας 
της, γ ιά  νά προστατεύση τον πολιτισμό των ελευθέρων άνθρώπων.

Ή ημέρα αυτή, τέλος, είναι ή μεγίστη επέτειος τής σύγχρονης 
εθνικής μας ιστορίας, γιατί ό αλβανικός άγώνας μας ύπήρξεν ένας 
λαμπρός καί ευεργετικός πυρσός, ό όποιος σκορπίζει τό φως τής Ε
θνικής ’Ελευθερίας καί Τιμής.

’Από τον πυρσό αυτό είς αιώνας αιώνων Θ’ άνάβουν οι λαοί τα
ταπεινά τους κανδύλια.

Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ
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κ. Κ . ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΕΠΙ ΤΗ 15η ΕΠΕΤΕΙΩ 
ΑΠΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΟΥ Ο.Η.Ε.

Ή  Α.Μ. ο Βασιλεύς άπέστειλε προς τον Γενικόν Γραμματέα των 'Ηνωμένων 
Εθνών κ. Νάμμερσκελντ, έπί τη 15η έπετείω άπό τής ίδρύσεως του Ο.Η.Ε., το κά
τωθι τηλεγράφημα:

«Απευθύνω προς ύμάς έκ μέρους τής χώρας Μου καί ’Εμού εγκάρδιον χαιρε
τισμόν καί τάς καλυτέρας Μου εύχάς διά τήν έπιτυχίαν τής μεγάλης άποστολής του 
’Οργανισμού 'Ηνωμένων ’Εθνών.

Κατά τήν σημερινήν δύσκολον ιστορικήν περίοδον, καθ’ ήν ή άνθρωπότης άγω- 
νίζεται να άναπροσαρμοσθή εις τάς νέας συνθήκας, τάς όποιας έφερεν ή τεχνική πρό
οδος, άλλά καί ή έξάπλωσις τής εφαρμογής τών άνθρωπιστικών ιδεών, ή υπαρξις του 
Οργανισμού 'Ηνωμένων ’Εθνών είναι μέγα εύτύχημα.

Δεν χρειάζεται νά σημειώσω το πόσον αί άρχαί τής ίσότητος καί τής έλευθερίας, 
άπό τάς οποίας έμπνέεται ό χάρτης τών 'Ηνωμένων ’Εθνών, είναι προσφιλείς εις τον 
Έλλ ηνικόν λαόν.

Έκφράζων τό αίσθημα τού λαού Μου εύχομαι όπως έπί τή σημερινή 15η έπε
τείω τής ίδρύσεως τού ’Οργανισμού 'Ηνωμένων ’Εθνών, όλοι οί συμμετέχοντες άνα- 
μνησθώμεν καί τιμήσωμεν αυτούς οί όποιοι συνέλαβον τήν ιδέαν καί έπραγματοποίησαν 
τήν ΐδρυσίν του.

Ό  λαός Μου καί ’Εγώ πιστεύομεν δτι τό μελλοντικόν έ'ργον τού ’Οργανισμού 
'Ηνωμένων ’Εθνών, τού οποίου άπαντες έχομεν μέχρι σήμερον δοκιμάσει τά ευερ
γετικά αποτελέσματα θά είναι έτι πλέον άπαραίτητον διά τήν ανθρωπότητα, έτι 
πλέον χρήσιμον, έτι πλέον φωτεινόν».

ΠΑΥΛΟΣ

Έ ξ άλλου ό Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως κ. Κ. Καραμανλής, έπί τή σημερινή 
ι5η έπετείω τής ίδρύσεως τού Ο.Η.Ε., άπηύθυνε τό ακόλουθον μήνυμα:

«'Ο ’Οργανισμός τών 'Ηνωμένων ’Εθνών εορτάζει σήμερον τήν 15ην έπέτειον 
απο τής ίδρύσεώς του. Κατά τό βραχύ αύτό διάστημα τής ύπάρξεώς του άνταπεκρίθη 
εις τήν πολυσχιδή άποστολήν του μέ τάς συνεχώς καταβαλλομένας προσπάθειας του 
προς διατήρησιν τής ειρήνης καί τήν επιτυχή δράσιν του, προς έπίλυσιν τών διεθνών 
οικονομικών, κοινωνικών καί έκπολιτιστικών προβλημάτων τά όποια είναι συνδε- 
δεμενα μέ τήν πρόοδον καί εύημερίαν τής άνθρωπότητος.

Το μέχρι σήμερον έπιτελεσθέν έ'ργον υπήρξε σημαντικώτατον. Χάρις εις τον 
Ο.Η.Ε. διηυθετήθησαν προβλήματα όπως τής Κορέας, τού Σουέζ καί τού Κογκό, 
τα όποια θά ήτο δυνατόν νά οδηγήσουν εις γενικωτέρας φύσεως διεθνείς περιπλοκάς. 
Ταύτοχρόνως διά τής εφαρμογής ένός εύρέος προγράμματος οικονομικής καί κοινω
νικής βοήθειας παρέχεται ιδίως εις τούς ύποαναπτύκτους λαούς μία έγγύησις διά τήν 
ομαλήν εξέλιξίν των έντός μιας Έλευθέρας Κοινωνίας ’Εθνών.

’Ιδιαιτέρως χαιρετίζομεν τήν 15ην έπέτειον τής ίδρύσεως τού Ο.Η.Ε., διότι 
η επέτειος αυτή συμπίπτει μέ τήν εισδοχήν τής έλευθέρας καί ανεξαρτήτου Κύπρου 
εις τον ’Οργανισμόν αυτόν.

Εις τήν άποστολήν του ό ’Οργανισμός τών 'Ηνωμένων ’Εθνών συναντά ένίοτε 
προσκόμματα καί δυσκολίας, προερχομένας οχι τόσον έκ τών άδυναμιών τού ’Οργα
νισμού όσον έκ τών διαφόρων πολιτικών καί κοινωνικών τάσεων αί όποΐαι σήμερον συγ
κρούονται εν τώ κόσμω. Τούτο όμως δέν σημαίνει οτι ή σύνεσις καί ή περίσκεψις δέν 
θά έπικρατήσουν τελικώς διά νά ένισχύσουν τάς προσπάθειας τού Ο.Η.Ε. προς έδραίω- 
σιν τής ειρήνης».

Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
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ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κ. Ε. ΚΑΛΑΝΤΖΗ 

ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΕΠΙ ΤΗ ΕΠΕΤΕΙΩ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

Ε’κ την ένδοξου Ελληνικήν ιστορίαν, ή σημερινή εθνική επέτειος τής 28ης Οκτωβρίου 1940 
καταλαμβάνει μίαν ιδιαιτέρως τιμητικήν Οέσιν και αντιπροσωπεύει ένα έξοχως λαμπρόν κεφα- 
λαιον, έκφράζουσα τάς άρετάς, τή ν φ ιλοπατρίαν καί τό ψυχικόν κάλλος του αιωνίω ς πρωτα- 
γωνιστούντος εις τό  προσκήνιου του παγκοσμίου πολιτισμού, Ελληνικού λαού. ^

Καί ή επέτειος αΰτη  έχει ετι μεγαλυτέραν αξίαν καί σπουδαιότητα διά τήν σύγχρονου Ελ
λάδα διότι τό αλβανικόν έπος είναι επ ίτευγμα τής εποχής μας, επίτευγμα τής ίδικής μας γενεάς, 
ή οποία τήν 28ην ’Οκτωβρίου τού 1940 έκλήθη ν’ άποδείξη εάν όντως ε_ίναι εις θεσιν να φερη 
έπαξίως έπ 'ι τω ν  ώμων της τήν βαρυτάτην εθνικήν κληρονομιάν τού χρυσού παρελθόντος της και 
τής υπέροχου ιστορίας της.

Καί κατά τόν άνισον καί σκληρόν εκείνον αγώνα, τόν έπιβληθέντα αδίκως υπό τής σιδη- 
ροφράκτου βίας, ή σύγχρονος Ελλάς έδωκε δείγματα τής πνευματικής της ποιοτητος, της α- 
Είας καί τής ύπεροχής της. Έδωκεν επί διεθνούς επιπέδου εξετάσεις φιλοπατρίας. Και ηριστευσε 
μετ’ επαίνων, ά ποσπά σα σα  τόν παγκόσμιον θαυμασμόν,_ τόν σεβασμόν κ α ι την ευγνωμοσύνην 
όλης τής άνθρωπότητος. Δ ιά μίαν είσέτι φοράν ή Ελλάς εγινεν ο πολύτιμος ιδεολογικός αίμοδο- 
της τής οικουμένης καί έστη ώς φάρος πνευματικός τής γής.

Ή εποποιία εκείνη, τής 28ης ’Οκτωβρίου τού 1940, αποτελεί τήν αδιάκοπου καί ατελεύτη
του προέκτασιν μιας καί τής αύτής πορείας άπό τής ομίχλης τής μυθολογίας μέχρι τω ν αστραπών
τού 1821 καί τού  1940. κ ,

Έν ώ  ήτο έντρομος ή άνθρωπότης πρό τής υλικής ισχύος τού άξονος εσταθη έκθαμβος και 
έκπληκτος'είς τό  άκουσμα τού «ΟΧΙ» τού μικρού Δαυίδ πρός τόν Γολιάθ.

Τό «ΟΧΙ» τής 28ης ’Οκτωβρίου τού 1940 δεν υπήρξε μία στιγμιαία κραυγή ενός πολεμοχα
ρούς λαού. τΗτο ό αντίλαλος τής Ελληνικής ιστορίας, ή έπανάληψις του «Μόλων λαβε» και του 
« ’Ίτε παϊδες ‘Ελλήνων», ήτο ή αποθεωτική έπιβεβαίωσις τής εθνικής συνειδησεως μας.

Καί π Ελλάς ένίκησε. Ένίκησε διά τής πίστεως καί τω ν  αρετών τώ ν τέκνων της.^ Ενίκησε 
διά τής θρησκείας τώ ν  πατέρων της καί τω ν  ιδανικών της. Ένίκησε και όταν υπεκυπτε 
πλέον εις τή ν δύναμιν τού χιτλερισμού. ,

Καί ηρε είς τούς ώμους της τά  αμαρτίας τού κόσμου καί άνήλθε τον Γολγοθαν της 
κατοχής δ,ά νά σταυρωθή επί τού Σταυρού. Ά λ λ ’ άνεστήθη ! Ό π ω ς θ’ αναστα,νέτα, πάντοτε 
διά νά^διδάσκη, διά νά έμπνέη, διά νά φωτίζη , δια να οδηγη την οικουμένην εις τα  υψηλά αυ
τής πεπρωμένα. _ , , _

Τήν ή μέραν αύτήν τήν μεγαλειώδη καί πανηγυρικήν, στωμεν ευλαβως προ τω ν ιερών μορ
φών τώ ν μεγάλων π ρ ω τα γω ν ισ τώ ν  τής εθνικής εποποιίας του 1940, του μαρτυρος Βασιλεως Γεωρ
γίου, τού*’Εθνικού Κυβερνήτου Ίωάννου Μεταξα, τ ο υ ’Αρχιστράτηγου της νίκης Αλέξανδρου 
Παπάγου, τώ ν  ενόπλων τού έθνους δυνάμεο^ν και τω ν Σωμάτων Ασφαλείας.

’Αξιωματικοί καί άνδρες τώ ν  Σωμάτων ’Ασφαλείας.
Είς τής μεγάλης εκείνης εποποιίας τάς χρυσάς δέλτους, έχετε καί σ είς  δικαιωματικως καταλα

βει μίαν π φ ίο π το ν  θέσιν. Άναψέρεσθε ώς δ,ακριθέντες. Καί δικαίως άπεσπασατε του έθνους την ευ
γνωμοσύνην καί τόν θαυμασμόν. _

Θεωρώ μενάλην τιμήν μου ότι προΐσταμαι υμών τώ ν  άξιων μαχητών της πατριδος,^ και 
δ ρ ά τ τ ο μ α Γ τ ή ς  Κ ί α ς  νά  έκφράσω πρός όλους σας τήν άκραν ίκανοποιησιν μου, δ, οσα υπέρ 
ττίζ ττατρίδος έπετελεσατε και ετπτελεΐτε. « λ > > »

Ά λ λ ’ οί άγώνες το ύ  έθνους δέν έχουν τέρμα. Οί εχθροί τού γένους ύπουλοι και επικίν
δυνο, συνενώς Καραδοκούν δ,ά νά εΰρουν τήν εύκα,ρίαν νά πληξουν και πάλιν. Σεις πρώτο, δώ
σατε ττιν άπάντησ ιν είς όσους τρέφουν κατακτητικά όνειρα δια την φυλήν μας. Συνεχίσατε , 
Γ γ ρ ^ ο ύ Γ ς  κα" μο^θούντες τήν ασφάλειαν τής πατρίδας καί τηΆ μετ’ αυτής συνδεομενην 
ευημερίαν τού ήρωϊκοΰ λαού μας, τού οποίου αποτελείτε επίλεκτα μέλη.

Ή  28η ’Οκτωβρίου τού 1940 ας σας έμπνέη είς τό έργον σας.
Ό  °Υφυπουργός 

ΕΥΑΓΓ. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ 
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΙΤΑΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ 

ΤΟΥ 1040-1941
--------------------  Ύπο Ά στυν. Δ/ντοΰ Α' χ . Ν . ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ --------------------

ζριεχόμενό τους άρθρων των εφημερίδων, τά όποια έκυκλοφοροΰσαν κατά τον ίδιο 
ι ροπο. Γολος εγινετο επιλογή ωρισμενων επιστολών στρατιωτών προς συγγενείς 
τους, ή πολιτών προς τους μαχομενους στρατιώτες, οί όποιες έδημοσιεύοντο στον 
τύπο καί κατόπιν έξετυπώνοντο σέ πολλά αντίτυπα καί έστέλλοντο παντού.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ 
ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ

1
Κατηγορίες 

έντυπων 
έλλη νίκης 

προπαγάνδας

Δεκέμβριος 1940 ’Ιανουάριος 1940 Φεβρουάρ. 1941 Μάρτιος 1941
>

s~ 3 
6 0 Ν
Η ΐ>'•ω

’Αριθμός
εντύπων

S' 3 
60 £

-ω

’Αριθμός
εντύπων

>
{=■ 3

CO £
S ' ?

’Αριθμός
εντύπων

>
S' 3*0 £ οΗ υ 

-ω

’Αριθμός
εντύπων

’Άρθρα εφημερίδων . 9 112.000 69 460.000 32 359.000 19 290.000
Διάφ. άνακοινώσεις. 19 78.000 45 690.000 69 830.000 36 519.000
Ποιήματα εθνικά. . . 8 111.000 10 60.000 13 194.000 6 35.000
‘Ηρωικές καί ενθου

σιώδεις έπιστολές. 18 50.000 68 460.000 51 505.000 22 110.000
Ποιήματα σατυρικά. 3 82.000 7 45.000 7 70.000 4 20.000
Γελοιογραφίες......... 81 244.000 50 252.000 20 200.000 23 460.000
Σύνολον...................... 138 677.000 249 1.967.000 192 2.158.000 110 1.434.000

^  “ύ ιυς,τιινακας παρουσιαςει τα έντυπα της Ελληνικής προπαγάνδας πού κυκλοοό-
ρησε τους μήνες Δεκέμβρη 1940, Γενάρη, Φεβρουάριο καί Μάρτη τού 1941 ή υπηρεσία λογο

κρισίας ’Αθηνών.

Παραθέτουμε παρακατω μερικά από τά ωραιότατα σκίτσα των Ελλήνων καί 
ζενων σκιτσογράφων της εποχής εκείνης, πού κυκλοφόρησαν κατά χιλιάδες στο ε
σωτερικό τής χώρας καί ιδίως στους στρατιώτες τού μετώπου, οί οποίοι ένθου- 
σιαζοντο εξαιρετικά.

, α^τα^παραθέτουμε μιά ωραιότατη εικόνα τής Παναγίας πού κυκλο
φόρησε σε μεγάλο σχήμα σ’ όλη την Ελλάδα. Είναι έργο Ελλήνων καλλιτεχνών οί 
οποίοι τότε επεστρατεύθησαν καί έτάχθησαν στην διάθεση τού υπουργείου ποο- 
παγανοας. 1

Εκτος άπο την εικόνα αύτή, είχαν γεμίσει οί τοίχοι καί μέ πολλές άλλες
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καλλιτεχνικώτατες πολεμικές εικόνες τής έποχής πού πρόβαλλαν φανταχτερά τον 
Ελληνικό αγώνα.

'Ωραιοτάτη εικόνα τής Παναγίας, ή ό ,,ο ία  κατά 
4940—1941 έκυκλοφόρησε ευρυτατα στήν ΙΟΛλαόα,

τή διάρκεια του Ίταλοελληνικοϋ πολέμου 
Ηταν έγχρωμος καί έξαιρετικά υποβλητική.
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Μια απο τις επίσης έξαιρετικά καλλιτεχνικές εικόνες πού έκανε μεγάλη εντύ
πωση ήταν εκείνη που παρουσίαζε τις Έλληνίδες χωρικές της ’Ηπείρου ν’ άνεβά- 
ζουν^φορτωμένες στις πλάτες τους τα πυρομαχικά, γιατί τά μηχανοκίνητα μ,έσα καί 
τα ζφα τού στρατού ήταν αδύνατο να φτάσουν ψηλά στις βουνοκορφές πού ήσαν σκε
πασμένες μέ τά χιόνια.

Ακόμη μια ωραία συναισθηματική εικόνα ήταν εκείνη πού παρίστανε έναν
ήρωα στρατιώτη που τραυματίσθηκε θανάσιμα σέ μιά βουνοκορφή κι’ έπεσε μπρού- 
ίΆ ή*· Βουτηξε όμως την παλαμη του στο αίμα το δικό του καί πριν παραδώση το 
πνεύμα του έγραψε πάνω στο βράχο ένα μεγάλο κόκκινο « Ο Χ Ι » .

Δυστυχώς μια ολόκληρη σειρά απο τετοιες θαυμάσιες εικόνες τις όποιες είχα 
κρατήσει ως ενθύμιο τού Ελληνικού έπους τού 1940—1941 χάθηκε.

Έλληνίδες χωρικές τής Ηπείρου ανεβάζουν φορτωμένες στις πλάτες τους πυρομαχικά 
για  τον ανεφοδιασμό τοϋ στρατού.
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Ό  Ιταλός: ”Ωχ ! Τσαρούχι βλέπω... Ξύ
λο θά ιράω !

ΟΙ... ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ 
—'ΙΤσυχάστε παιδιά. Δεν βλέπω τίποτε! 
-Μπράβο κολονέλο !...
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ΤΑ ΑΤΟ ΚΟΘΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΙΤΟ
Μουσσολίνης : Μέ παίρνετε μαζί σας 

για τά δραματικά ;
Χονδρός -■ Λιγνός : ’Ά ντε να ξύσν)ς 

πατσές...

Η ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΤΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ 
Ό  εΰζωνας στον κένταυρο : Ά ΐν τ ι ούρέ, 
κ ι’ θά σι πάου στού χουριό νά μ’ σέρνς 

τ ’ άλέτρ...

'Ο αιχμάλωτος λέων (κατεχομένη 'Ελ
λάς) καί ό πανικός τοΰ κατακτητοϋ Μουσ- 

σολίνι.
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Ή  άνάποδη προέλασις των Ιταλών στήν 
Κορυτσα.

'U πρωταθλητής δρόμου στήν 'Ελ
λάδα.

Βάρδα Μουσσολίνι... πλάκωσε ή τσαρου- 
χοκίνητη φάλαγγα.

Είσοδος τής νεωτέρας 'Ελλάδος στήν 
’Αθανασία.
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Είχα άράξει σ' αυτόν... άλλα τώρα μετά- 
κομίζω.
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«ΦΛΩΡΕΝΤΙΝΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ»
Μουσσολ.ίνι : Γ ιατί δεν μοΰ είχες πή πώς 

είσαι τόσο δυνατός !

'Ο μικρός : Γ ιατί ρέ μπάρμπα μέ τέ
τοιον ήλιο κρατας όμπρέλλα ; 

Μπενίτο : Βρέχει παιδί μου στήν ’Αλβα
νία, δέ βλέπεις τή μαυρίλα...

4 ιταλικών άντιτορπιλλικών... Τί γυρεύει 
ό στόλος μας στο τηγάνι ; Βράστονε κα

λύτερα Ντοϋτσε μου...

Μοΰβαλες καί τά. δύο μου πόδια σ’ ένα... 
τσαρούχι καί πάλι δεν μέ φθάνεις.

-—"Ωστε νικήσαμε τόν άγγλικό στόλο ;
—Ναι. Ντοϋτσε μου... στήν τα χ ύ τη τα !!!
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Παθήματα των καταχτητών.

ΕΝΑ... ΣΑΤΑΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ή  ιστορία του Ιταλικού φασισμού
—Ί έτσ ’ μττουρεΐ νά ξεμυτίσ’νι !... χωρίς λόγια.



Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΟΥ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ
— ΤΗΝ 20hn ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Η 133» ΕΠΕΤΕΙΟΣ —

______________ 'Υπό τοϋ Τμηματάρχου Α' τής Εθνικής
Τραπέζης τής Ελλάδος κ. Ι.Ν Ο ΥΣ ΙΑ

’Επίσκεψη στα μέρη απ’ οπού ξεκίνησε ή ελευθερία.
Ο νομος Μεσσηνίας είναι ό πιο εύφορος καί πλούσιος νομός τής Ελλάδος. 

Εκτος απο τα πλεονεκτήματα του αύτά είναι καί ό πλέον τουριστικός. ’Έχει ση
μαντικά τουριστικά σημεία, καθώς είναι η Μεθώνη καί ή Κορώνη, λιμάνια σέ στρα
τηγική θεσι και με μεσαιωνικά φρούρια, όπως είναι ή αρχαία Μεσσήνη, ή αρχαία 
Ίθώμη καί τό περίφημο μοναστήρι Βουλκάνο κοντά στο γραφικό χωριό Μαυρομάτα 
Επίσης ή αρχαία Πόλος, τό Νεόκαστρο, ή Σφακτηρία καί τό ιστορικό Ναυαρίνο. 

'Ομοίως ή μεγάλη καί παράξενη σπηλιά τής Ιίαρδαμύλης, πού δεν είναι καί πολύ 
μακρυά άπό τήν Καλαμάτα καί μόλις εφέτος την έξερευνήσανε. Ή  Καλαμάτα είναι 
πολύ καλή πόλη τής ΙΤελοποννήσου, καινούργια, μέ όμορφες οικοδομές καί μέ ζωηρό 
εμπόριο. Τό όνομά της δεν προέρχεται άπό τούς Φράγκους επιδρομείς τού 1205, 
αλλά άπό τήν εκκλησία τής θαυματουργού Παναγίας τής Καλαμάτας, πού υπήρξε 
πολύ πριν, στην πρωτοβυζαντινή εποχή. Άπό τά τουριστικά της σημεία αημειώ-

Ν α υ α ρ ί ν ο :  Ή  είσοδος τοΰ λιμένος τής Πύλου. Δ ε ξ ι ά :  Τό φρούριο Τσιχλί—Μπαμπά 
(san sicolo) μέ τά πυροβολεία του. ’Α ρ ι σ τ ε ρ ά :  Τό νότιο τμήμα τής νησίδος Σφακτηρίας' 

στήν κορυφή της διακρίνονται τά μνημεία των γάλλων καί άγγλων πεσόντων.

νουμε τό ιστορικό μοναστήρι πού φτιάχνει τά φημισμένα μεταξωτά καί τό κάστρο 
της πού έ'χει όμορφη θέα καί μοντέρνα τουριστικά κέντρα. Ά ν  καί οί κάτοικοι τοΰ 
νομού αύτοΰ είναι εύφυεΐς, φιλοπρόοδοι, εύγενεις καί φίλοι τοΰ τουρισμού, δεν έφρόν- 
τισαν ακόμη νάέ'χουν καλούς άμαξιτούς δρόμους, γιά νά μπορούν εύκολα νά κινούνται 
τά πούλμαν καί τά λεωφορεία των εκδρομικών σωματείων καί των ξένων τουριστών,
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πού επισκέπτονται τά τουριστικά μέρη των. Δεν έ'δειξαν τή φροντίδα πού πρέπει 
για το πολύ σπουδαίο αύτό ζήτημα, το όποιον εξυπηρετεί την οικονομία του νομού 
των καί αναπτύσσει την πνευματικότητα καί τον κοινωνισμό μεταξύ των κατοίκων 
τής χώρας μας. Οί αμαξιτοί δρόμοι Καλαμών—Σπάρτης—Μυστρά=Καλαμών—Καρ- 
δαμύλης, Καλαμών—Κορώνης, Καλαμών—Ίθώμης—Βουλκάνο, Πύλου—Γαργα- 
λιάνων—Φιλιατρών—Κυπαρισσίας καί Πύλου—Μεθώνης είναι ανεπαρκείς στο πλά
τος. Σκυρόστρωμα συνεχές καί μόνιμο καί άσφαλτόστρωσι δεν υπάρχει. Τά πούλμαν 
περνάν στο δρόμο τους μέσα σέ στενά σοκάκια χωριών, προσκρούουν ενίοτε στούς 
τοίχους καί στά μπαλκόνια των σπιτιών καί άναγκάζονται νά άνακόψουν την δια
δρομή καί νά μή πάνε στον προορισμό τους, όπως στην Κορώνη, Μεθώνη, Ίθώμη. 
Τώρα μόλις έτοιμάσθηκε ένας καλός, πλατύς δρόμος άπό την Καλαμάτα στήν Πύλο. 
Το πιο σπουδαίο τουριστικό σημείο του νομού είναι τό Ναυαρίνο, γνωστό άπό την 
ιστορική ναυμαχία. Βρίσκεται 42 χιλιόμετρα δυτικά των Καλαμών. Τό λιμάνι τού 
Ναυαρίνου προς δυσμάς φράσσεται άπό τήν πετρώδη νησίδα Σφακτηρία, ή οποία τό 
καθιστά οχυρό καί ασφαλές. Πλάι στο λιμάνι αυτό είναι κτισμένη ή σημερινή πόλι 
Πύλος. 'Η ονομασία τού Ναυαρίνου, τήν οποία παρέδωκαν οί Ενετοί στούς Εύρω- 
παίους ναυτικούς, προέρχεται άπό τον Άβαρίνο πύργο (Chateau des awares), πού 
βρίσκεται στο βόρειο σημείο τής Σφακτηρίας, όπου είναι καί ό μικρός θαλάσσιος 
δίαυλος—οί Βυζαντινοί τούς Σλαύους τούς ώνόμαζαν Άβαοίνους ή Άβάρους. ’Έτσι 
έλεγαν οί Βυζαντινοί τά φρούρια τής Πύλου μετά τήν έκεΐ έπιδρομή τών Σλαύων, 
καθώς μαρτυρούν τά συγγράμματα τού 13ου αιώνα καί τά χρονικά τού Μωρέως.

Τό σημερινό Ναυαρίνο δεν άνταποκρίνεται σέ καμ,μιά άρχαία πόλη. Οί τοΰρκοι 
το 1572 κτίσανε στο λοφίσκο Sail Nicolo τό φρούριο μέ 7 προμαχώνες, μέ μιά ισχυρή 
ζώνη ασφαλείας καί μέ επάλξεις, τό όποιο λέγεται Νεόκαστρο. Τό είπαν έτσι γιά νά 
το διακρίνουν άπό τό παληό φρούριο τής Πύλου, τον Άβαρίνο πύργο, πού βρίσκεται 
όπως είπαμε στο βορεινό δίαυκλο τής Σφακτηρίας. Οί Ενετοί κατέλαβαν τό Νεόκα
στρο τό 1686 καί τό κράτησαν έοις τό 1718. Τό 1825 ό Ίμπραήμ πασσάς τό μετέ
βαλε σέ ορμητήριο γιά τήν καταστροφή τής Μεσσηνίας. Οί θηριωδίες του όμως μετά 
τήν πτώση τού Μεσολογγίου, προεκάλεσαν τήν επέμβαση τής Ευρώπης καί τήν 
ιστορική ναυμαχία τού Ναυαρίνου.

Τό ιστορικό τής ναυμαχίας τοΰ Ναυαρίνου.
Μετά τή συνθήκη τήν όποια υπέγραψαν στο Λονδίνο τήν 6-7-1827, κατ’ 

εντολήν τών κυβερνήσεών των, οί Dydley, πρίγκιψ Polignac καί Lieben, ή Α γ 
γλία, ή Γαλλία καί ή Ρωσία άπεφάσισαν νά έλθουν σέ επίσημες σχέσεις μέ τήν έπα- 
ναστατημενη Ελλάδα καί τήν Τουρκία καί νά μεσολαβήσουν καί επιβάλουν άνα- 
κωχη στους εμπολέμους. Η Ελλαδα δεχθηκε την πρότασι τών τριών συμμάχων δυ
νάμεων, ενώ ή Τουρκία τήν άπέρριψε. Γι’ αύτό καί σύμφωνα μέ μυστικό άρθρο, συμ
πληρωματικό τής άνωτέρω συνθήκης, οί συμμαχικές πολεμικές μοίρες τής Μεσο
γείου ένισχύθηκαν. Συνάμα δέ Ρωσικός στόλος κατέπλευσε άπό τή Βαλτική. Τήν 
’Αγγλική μοίρα κυβερνούσε ό ναύαρχος Έδουάρδος Κόντριγκτον, τήν Γαλλική ό 
ναύαρχος Ντέ Ριγνύ καί τή Ρωσική ό ναύαρχος Χέϋντεν. Οί συμμαχικές μοίρες ενώ
θηκαν έξω άπό τό λιμάνι τής Πύλου. Ό  συμμαχικός στόλος άπετελείτο άπό 10 δί- 
κροτα, 10 φρεγάτες και 7 κορβέτες, ήτοι εν συνολω 27 πολεμικά, τά οποία έφεραν 
1276 τηλεβόλα.

Την 20-10-1827, ώρα 2 μ.μ., ή συμμαχική μοίρα εΐσήλθεν στο λιμένα τής 
Πυλου (πρώτα οί Ά γγλοι, έπειτα οί Γάλλοι καί τελευταίοι οί Ρώσοι) γιά νά ζητή
σουν από τον Ίμπραήμ πασσά έξηγήσεις κατ’ εντολήν τών κυβερνήσεών των, γιατί 
συνεχίζει τήν έρήμωσι τής Μεσσηνίας κατά παράβασι τής συνθήκης τοΰ Λονδίνου. 
Οι ναύαρχοι είχαν λαβει εντολή απο τις κυβερνήσεις των, ότι σέ περίπτωσι έπιθέ-
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σεως εναντίον τους άπό τον τορκοαιγυπτιακό στολο να προσπαθήσουν να σώσουν την 
τιμή των οπ/ιων καί το γόητρο τής πολιτείας των. Ό τουρκοαιγυπτιακος στολος ήταν 
αγκυροβολημένος σέ σχήμα πετάλου αλόγου, μέ τά νώτα προς τη νησίδα Σφακτηρία 
καί τό μέτωπό του προς τό νησάκι «Χελωνάκι». Άπετελεΐτο απο 89 πολεμικά πΛθΐα, 
τά όποια έφεραν 2438 τηλεβόλα καί είχαν 16.000 ναυτικό πολεμικό πλήρωμα. Συ
νάμα δέ ήταν στο λιμάνι καί 31 φορτηγά αιγυπτιακά πλοία, άπό τις πρόσφατες ενι
σχύσεις τοϋ Σουλτάνου τής Αίγυπτου Μεχμέτ Άλή.

Οί τρεις ναύαρχοι, χωρίς πρόκλησι εχθροπραξίας καί αιματοχυσίας, θέλησαν 
νά εκφοβίσουν τον Ίμπραήμ νά άπομακρύνη τό στόλο του απο τον λιμένα τής Πυλου 
καί νά παύση νά έρημώνη τή Μεσσηνία ξεριζώνοντας καί αυτά τά έλαιόδενδρα. Παρά 
τις φιλειρηνικές όμως διαθέσεις των τριών ναυάρχων, μερικές εχθρικές βολές τηλε
βόλων έκ του τορκοαιγυπτιακοΰ στόλου, έπροκάλεσαν γενική συρραξι. Η ναυμαχία 
διήρκεσε 4 ώρες καί υπήρξε αιματηρή καί πεισματώδης. Οί γύρω κάμποι και τα 
βουνά έδονοΰντο άπό τούς άπειρους τεχνητούς κεραυνούς των τηλεβόλων και εφαι-

Ν α υ α ρ ϊ ν ο :  Τό λιμάνι τής Πύλου όπου έγινε ή ιστορική ναυμαχία. Τά πολεμικά 
καράβια πού διακρίνονται είναι άπό έορτάσιμο έπέτειο τής ναυμαχίας.

έσκέπαζαν
αν

ους
>γό τής τυραννίας. Καπνοί πυκνοί, οί όποιοι ύψώνοντ 
τά πάντα. Οί φλόγες πού άνασηκώνονταν άνάμεσά το 

-άν νά πάλευαν μεταξύ τους ποια πρώτη θα λυώση ταχύτερα τις βαρείες αλυσ- 
τής τυραννίας πού οί βάρβαροι έπιδρομ,εΐς τής Ασιας είχαν περάσει στη μητέρα

~ ___ ______ ~ — Λχ, f 7 Ι^Λ/νηνέ-Λ V/-/I f ir rm jn r  r/7r’ 'ΓΠΙίΓ V ΙΎ ί.Π f t.F.VH] )C

νοντο νά άποσείουν τό βαρύ ζυ· 
προς τούς ούρανό 
ήταν σάν 
σίδες νους

Οί

έχθρικός στόλος έχασε 6.000 άνδρες καί 60 πολεμικά πλοία. Διεσωθησαν μονον 
μικρά πλοία, βρίκια καί κορβέτες, τά όποια διέφυγαν άπό τό βόρειο δίαυλο. Ό  συμμ 
χικός στόλι 
φρουρίου
νεκρούς καί 1/9 τραυματ
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57 νεκρούς και 137 τραυματίες. Τα μνημεία των Γάλλων καί Ρώσων πεσόντων εύρί- 
σκονται στη νησίδα Σφακτηρία, των δέ "Αγγλων στο νησάκι «Χελωνάκι». Στο καλλι
μάρμαρο μνημείο των Γάλλων διαβάζουμε : «LA FRANCE A SES ENFANTS 
MOURUS POUR LA LIEERTE DE LA GRECE» BATAILLE DE NAVA- 
RIN 20-10-1827. ’Επίσης σ αυτό τδ Ιδιο διαβάζουμε καί ένα αγγλικό επίγραμμα μέ 
όρειχάλκινα γράμματα, δίπλα σ’ ένα σχέδιο πολεμικής γαλέρας καί σ’ ένα κλάδο

Π ύ λ ο ς : Τδ μεγαλοπρεπές μνημείο των νικητών τριών ναυάρχων. Κόδριγκτον Δεριννύ-
καί ’Έϋδεν.

φοίνικος : «ΤΟ THE GLORIOUS DEAD. SEA BATTLE OF NAVARIN 20-10· 
1827. THE BRITISH GOVERNMENT». To μνημείο των Ρώσων, άπό Πεντελικό, 
μάρμαρο έχει τήν επιγραφή σςή Ρωσική γλώσσα.

*Η ‘Ελλάδα γ ίνετα ι έλεύθερη.

Ρωσι:
ε ζψ
τήν ναυμαχία δτι έγινε σύμφωνα μέ τις αρχές του διεθνούς δικαίου. ΓΓ αυτό μέ τή 
συναίνεσι των "Αγγλων καί Ρώσων, άπέστειλε στις 20-12-1827 στή Πελοπόννησο 
το στρατηγό Maison μέ 14.000 Γάλλους στρατιώτες, γιά να διώξη τον Ίμπραήμ 
Οί ορδές του Ίμπραήμ καταδιωκόμενες άπό τούς Γάλλους άπέπλευσαν στις 6 -1 0 - 
1828 άπό τον οχυρό λιμένα τής Μεθώνης. Άπό τότε ή Ελλάδα μας άρχισε νά-νίνεται. 
ελεύθερη. Ό  πόλις Πύλος στήν κεντρική πλατεία της άνήγειρε μεγαλοπρεπέστατο 
μνημείο προς τιμήν καί ιστορικήν μνήμην των τριών νικητών ναυάρχων υιέ τό έπί- 
γραμμα «Η ΕΑΛΑΣ ΕΥΓΝΩΜΟΝΟΥΣΑ» Ρλ 1

I. Ν Ο ΥΣΙΑ Σ



ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

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

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

'Υπό ’Αστυνόμου Β ' κ. Δ . ΚΑΤΣΙΜΑΓΚΛΗ
(Σ υνέχεια  έκ τοϋ προη

γουμένου)

10 , Δ ακτυλικά αποτυπώματα πτωμάτων εις δυσχερείς περιπτώσεις.
'Οσάκις ή άποσύνθεσις του πτώματος είναι προκεχωρημένη, τό πρώτον εργον 

τοΰ έπιληφθέντος τής ύποθέσεως υπαλλήλου είναι νά έξετάση άν υπάρχουν δλα τά 
δάκτυλα. "Αν διαπιστωθή δτι ταϋτα δεν υπάρχουν, προσπάθεια καταβάλλεται ώστε 
νάδιακριβωθή άν ό ελλείπουν δάκτυλος ήτα δάκτυλα ή καί ολόκληρος ή χειρ ελλείπουν, 
συνεπεία άποκοπής αυτών κατά τήν διάρκειαν τής ζωής ή κατεστράφησαν μετά θά
νατον άπό άγριον τ ι ζώον ή εις περίπτωσιν άνευρέσεως του πτώματος εντός τής 
θαλάσσης άπό τούς ϊχθεϊς κ.λ.π. (εΐκ. 160).

Τό συμπέρασμα τής έν λόγω έξετάσεως δέον νά καταχωρηθή επί τοΰ δακτυ- 
λοσκοπικοϋ δελτίου. 'Η σημείωσις αυτή μεγάλως διευκολύνει κατά τήν άναζήτησιν, 
τάς άστυνομικάς έκείνας υ
πηρεσίας αΐτινες ταξιθετοΰν 
τά δακτυλικά άποτυπώματα 
τά φέροντα «τραύματα» ή 
τά «έλλείποντα» συνεπεία 
«άποκοπής» έξ οίασδηποτε 
αιτίας ή τά έλλείποντα έκ 
«γενετής», εις ιδιαίτερον άρ- 
χεΐον. ( ’Όρα ήμέτερον άρ- 
θρον εις Ά στυν. Χρονικά 
τεύχη 150, 151, 152, 153).
Κατά τήν αρχικήν έξέτασιν 
δέον νά καταβάληται επίσης 
προσοχή κατά τήν προσπά
θειαν άφαιρέσεως τυχόν κα
θάρσιών, επί των ραγών 
των δακτύλων του πτώμα
τος έπικεκολλημένων.Ό κοι
νός σάπων καί το νερό εςα- 
κολουθοΰν νά είναι δύο άπό 
τά καλλίτερα μέσα καθαρι
σμού καί των δακτύλων 
τών νεκρών.

Τήν αύτήν άξίαν έχει 
καί ή χημική ούσία «ξύλι
νη» ήτις διαλύει τά λίπη, τά έλαια κ.λ.π. έλαιώδεις ουσίας.

1 Καλά άποτελέσματα δυνάμεθα νά έπιτύχωμεν άν χρησιμοποιήσαμε μίαν 
-ραν όδόντων, ούχί όμως πολύ σκληράν, καί εις ας περιπτώσεις το δέρμα τοΰ

■* ------- ·ΐ·.ά,,„— -- δέον νά είναι έλαφρά καί εΐ
γραμμών, ίνα ούτω ου μόνον 

επιτυγχάνεται καθαρισμός των πρυες,υ/ων, v././u/. .ών εσωχών τοΰ δακτυλικού

ΕΪΚ. 161. Α! χεΐρες τήζ αγνώστου γυναικό$ μετά τήν 
20ήμερον κατεργασίαν των.

ψήκ-
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άποτυπώματος. ’Άν δμως ή κατάστασις του δέρματος δέν επιτρέπει τήν χρήσιν 
ψήκτρας, τεμάχιον βάμβακος δύναται νά χρησιμοποιηθή προς τον αύτόν σκοπόν 
και κατα τον αυτόν τρόπον. Εις τήν περίπτωσιν αυτήν καθαρίζεται ελαφρώς ή επι
φάνεια του δέρματος τής ραγός, άφοΰ προηγουμένως έ'χει διαβραχή τό τεμάχιον του 
βαμβακος εντός σαπουνάδας, ή ξύλινης. Μετά ταϋτα εξετάζεται καί πάλιν ή κατά- 
στασις του δέρματος της ραγός ήτις μεγάλως επηρεάζεται άπό τάς συνθήκας του 
τόπου άνευρέσεο^ς του πτώματος.

Βάσει των επιστημονικών διδαγμάτο^ν, άλλά καί τών διδαγμάτων τής πεί
ρας αι τρεις κατωτέρω περιπτώσεις παρατηρούνται:

α) Πτώματα αποσυντεθειμένα άτινα ανευρίσκονται ύπό τήν γήν ή έντός θά
μνων.

β) Πτώματα αφυδατωμένα (μουμιοποιημένα) άτινα ανευρίσκονται εις ανοι
κτούς χώρους καί τών οποίων τά δάκτυλα δέν ήρχοντο εις επαφήν μετά του έδάφους 
καί δπερ έ'δαφος ήτο ξηρόν (είκ. 162. Επίσης δρα εικόνα πτώματος εις Πάρνηθα).

Εΐκ. 162. Ό  σκελΕτό; τ -fjs αγνώ στου γυναικός έτά τής Παρνηθος. Έξ 
δλου του σώματος μόνον αΐ χεΤρες διετηροϋντο όπτεξηραμέναι.

ευρισκετο ύπό τήν έπίδρασιν υψηλήςΕπίσης τό αύτό παρατηρεΐται άν τό πτώμα 
Θερμοκρασίας, καί

ϊ )  Πτώματα άτινα ανευρίσκονται έντός τοϋ υδατος. Ό  βαθμός τής άποσυν- 
θεσεως ή αφυδατωσεως διαφέρει βεβαίως και εξαρταται από τήν υγρασίαν, τά έντομα 
και τα μικρόβια, διακρινεται δε εις αρχικα στάδια, προκεχωρημένα καί πλήρη. "Οθεν 
εκ τής καταστασεως εις ην ανευρίσκονται τα δάκτυλά του νεκρού εξαρταται καί ή 
χρησιμοποιηθησομενη μέθοδος. ’Αλλά δυνατόν ή έπιτυχώς χρησιμοποιηθεΐσα μέ
θοδος εις ώρισμένην περίπτωσιν νά άποβή αναποτελεσματική εις μίαν άλλην όμοίαν ή 
παρομοίαν περίπτωσιν. Κατα συνέπειαν ή τεχνική ή έπεξηγουμένη κατωτέρω άνα-
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φέρεται γενικώς εις τάς μεθόδους και τούς τρόπους οιτινες έχρησιμοποιήθησαν έπι- 
τυγώς, άφ’ ένός μεν προς άποκατάστασιν κατεστραμμένων δακτυλικών άποτυπω- 
μάτων νεκρών, άφ’ έτέρου δέ διά την λήψιν αύτών.

Συνήθως όταν άνευρίσκεται εν πτώμα, τά δάκτυλα τών χειρών του είναι συνε- 
σφιγμένα—κλειστά—συνεπεία τής πτωματικής ακαμψίας. "Ωστε τό πρώτον εργον 
είναι νά έξουδετερωθή ή πτωματική άκαμψία. 'Όταν έξιχθή εις την ακμήν αυτής ή 
άκαμψία, άποβαίνει δυσχερέστατον εργον καί μεγίστην ετι δύναμιν καταβάλλόντες 
νά κάμψωμεν ή έκτείνωμεν ού μόνον τάς μεγάλας άρθρώσεις του σώματος, αλλα και 
νά διανοίξωμεν καί αύτούς ετι τούς έν ήμικάμψει ή κάμψει παραμένοντας συνήθως 
οιετά θάνατον δακτύλους τής χειρός. Πάντως άν τυχόν παραβιασθή άπαξ ή ακαμ
ψία άοθρώσεώς τίνος δεν άποκαθίσταται πλέον αυτή άν εΐχεν ήδη συντελεσθή πλήρως, 
άποκαθίσταται όμως καί αύθις ώς πρότερον άν εύρίσκετο είσέτι έν αρχή ή έν τώ γ ί
γνεσθαι, δτε έπιτελεΐται εργον δαναϊδών.

Εις τοιαύτας περιπτώσεις λίαν αποτελεσματικόν μέτρον αποβαίνει ή αποκοπή 
τοΰ δέοματος μεταξύ του άντίχειρος καί του δείκτου ώς καί αί βαθειαι τομ.αι εις ‘.ή'·' 
δευτέραν φάλαγγα έκάστου δακτύλου. Ή  πράξις αυτή ού μόνον μάς διευκολύνει εις 
τήν λήψιν τών δακτυλικών άποτυπωμάτων, άλλά καί εις τό νά διαπιστώσωμεν άν ολαι 
αί λεπτομέρειαι τών δακτυλικών άποτυπωμάτων διατηρούνται είσέτι εις καλήν κατα- 
στασιν. ’Επίσης ή ενέργεια αυτή διευχεραίνει τήν καθαιότητα τών δακτύλων δια σά- 
πωνος καί υδατος ή διά τοΰ ύγροΰ τής ξύλινης.

Π ρ ο κ ε χ ω ρ η μ έ ν η ά π ο σ ύ ν θ ε σ ι ς .
’Άν ή ράξ τών δακτύλων φέρη τά ίχνη τής άποσυνθέσεως άναφύονται πλέον αί 

δυσκολίαι τής σήψεως. ’Εν τοιαύτη περιπτώσει δυνατόν ή ράξ νά είναι μαλακιά η 
πλαδαρά. Ά ν  ουτω συμβαίνη έξετάζονται αί κορυφαί τής ραγός διά νά διαπιστωθή 
άν ή έπιδερμίς εύρίσκεται εις τήν θέσιν της. ’Ά ν δέ διαπιστωθή ότι αυτή είναι άθι
κτος λαμβάνονται έξαιρετικά μέτρα προς αποτροπήν διαρρήξεως αύτής και χρωνυε- 
ται ή όλη επιφάνεια, της διά τής μελάνης καί άποτυποΰται τό άποτύπωμα αυτής επι 
τού δακτυλοσκοπικοϋ δελτίου ή τής κάρτας.

’Ενίοτε ή έπιδερμίς άν καί δεν έχη άποκολληθή είναι υπερβολικά μαλακιά 
καί επομένως κατά τον χρόνον τής έπιχρίσεώς της διά τής μελάνης ή τής^άποτυπω- 
σεως τού αποτυπώματος έπί τής καρτας υπάρχει κίνδυνος διαρρηςεως. Προς αποι,ρο 
πήν τοιούτου ενδεχομένου άφαιροΰμε τήν έπιδερμίδα, άν δέ τούτο δεν είναι εφικτόν 
άποκόπτομεν τον δάκτυλον άπό τήν δευτέραν φάλαγγα καί τό ρίπτομεν εις 10% διάλυμα 
φορμόλης έπί μίαν ώραν καί τό δέρμα σκληρύνεται καί άποκτα γκρί-λευκήν άπό- 
χρωσιν. Ά λλ ’ ή έπιδερμίς δεν σκληρύνεται μόνον, άλλά καθίσταται καί πολύ εύ
θραυστος, διό χρήζει μεγάλης προσοχής κατά τήν προσπάθειαν τής χρώσεως της 
διά τής μελάνης καί άποτυπώσεους τοΰ δακτυλικού αύτής άποτυπώματος, έπί τής 
κάρτας. Ή  έπιδερμίς ρίπτεται καί παραμένει έντός τοΰ διαλύματος τής φορμόλης, 
έπί τόσον χρόνον όσος είναι άναγκαΐος διά νά άποκτήση τήν κατάλληλον σκλήρυνσιν. 
Μετά ταΰτα έξάγεται, καθαρίζεται διά καταλλήλου μαλακού υφάσματος καί άποστε- 
γνοΰται. Ή  έπιδερμίς κατόπιν τοποθετείται εις τά^έξ έλαστικοΰ χρησιμοποιούμενα 
μεμονωμένα καλύμματα τών φερόντων τραύμα δακτύλων, κυλιέται έπί τής διά μελάνης 
χρωσμένης πλακός καί λαμβάνει τό άποτύπωμα αύτής έπί τού δακτυλοσκοπικου 
δελτίου ή τής κάρτας, ώς θά έλάμβανε αύτός ούτος ό δακτυλοσκόπος τό ίδιον αυτου
άποτύπουμα. 5 , ,

’Ά ν τό' δακτυλικόν άποτύπωμα δεν αποτυπωθή, μεθ όλας τας λεπτομέρειας των 
ιδιαιτέρων αύτοΰ χαρακτηριστικών σημείων δέον νά έξετασθοΰν αί έπί τής οπίσθιας 
πλευράς τής έπιδερμίδος θηλοειδείς γραμμαί. Πολλάκις αί λεπτομέρειαι τών θηλοει
δών γραμμών τής έξωτερικής έπιφανείας τής έπιδερμίδος έχουν καταστραφη ή είναι
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είναι άθικτοι καί λίαν

γραμμαί

δυσδιάκριτοι—μή ανάγλυφοι—άλλ’ υπάρχει πιθανότης νά 
ευδιάκριτοι, έπί της εσω επιφάνειας τής έπιδερμίδος (είκ. 163).

Εν τοιαύτη περιπτώσει ή έπιδερμίς άντιστρέφεται καταβάλλεται δμο̂ ς προσ
πάθεια άποφυγής διαρρήξεως αύτής—σχίσιμο. Ή  εσω αυτή επιφάνεια χρωνύεται 
πλέον κατα τον συνήθη τρόπον διά τής μελάνης καί άποτυποΰται τό αποτύπωμα 
αύτης επι τοΰ δακτυλοσκοπικοϋ δελτίου ή τής κάρτας. Ά λλ ’ αν ουτω συμβή ό δα- 
κτυλοσκόπος δέον νά έ'χη ύπ’ δψιν του δτι αί θηλοειδείς γραμμαί έμφανίζονται πλέον 
αντίστροφοι, δηλαδή ώς θηλοειδείς γραμμαί θά έμφανίζωνται αί αύλακώσεις του 
δακτυλικού άποτυπώματος, ένω αί θηλοειδείς γραμμαί θά έμφανίζονται ώς λ ε υ κ α ί 
γ ρ α μ μ α ί ,  δηλαδή ώς αυλακώσεις. Έν άλλαις λέξεσιν ή έμφάνισις των θηλοει
δών γραμμών τής εσω επιφάνειας είναι άντίθετοι προς τάς θηλοειδείς γραμμάς τής 
εξω επιφάνειας τής έπιδερμίδος. Ά ν  ή άντιστροφή τής έπιδερμίδος είναι δύσκολος 
και υπάρχει κίνδυνος καταστροφής—διαρρήξειυς—λαμβάνεται φωτογραφία αυτής. 
Εκ τής αρνητικής αύτης πλακός έκτυποΰνται φωτογραφίαι εις άς αί θηλοειδείς 

έμφανίζονται κανονικαί πλέον καί δύναται τό άποτύπωμα νά συγκριθή
μετά των έν τω άρχείω δακτυλικών άπο- 
τυπωμάτων. Προς καλλιτέραν άπόδοσιν τής 
φωτογραφίας ή έπιδερμίς υποβάλλεται προη
γουμένου εις μάλαξιν καί είτα τοποθετεί
ται μεταξύ δύο καθαρών τεμαχίων ύάλου καί 
ούτω αποκτά έπίπεδον έπιφάνειαν. Εις άς 
περιπτώσεις ολόκληρα τα δάκτυλά ρίπτον- 
ται έντός διαλύματος φορμόλης, διογκοΰν- 
ται ταΰτα, λόγω άπορροφήσεως του διαλύ
ματος τής φορμόλης.

Πολλάκις έπακόλουθον τής διογκώσεως 
είναι και η εύκολος εκ του δέρματος άπο- 
κόλλησις τής έπιδερμίδος.

Αλλ η εργασία αύτη χρήζει μεγίστης 
προσοχής. ’Άν ή έπιδερμίς δεν είναι ρικνω
μένη (φαγωμένη) χρωνύεται διά τή ς 'μελά- 

Είκ 163. ‘Η εσω επιφάνεια των έπιδερ- νης καί λαμβάνεται τό άποτύπωμα αύτής μικοον θηλοειδών γραμμών. ΐ —* ~  ̂ , η■ t ι - - - - - - -  -  —  μ -  —  -- - ν  b ι  j s .

έπί τού δακτυλοσκοπικοϋ δελτίου ή τής κάρ
τας.

, Αλλά δυνατόν ή έπιδερμίς νά είναι αρκετά ρικνωμένη καί επομένως αδύνατος 
^ κατ“ τήν συνήθη τρόπον καταλλήλου άποτυπώματος. Έν τοιαύτη περιπτώσει 
εςεταςομεν αν η όλη ράξ τοΰ δακτύλου δύναται νά διογκωθή—φουσκώση—κατόπιν 
ενεσεως δι’ άπλοΰ όδατος η γλυκερίνης. Ά ν  τοΰτο είναι δυνατόν διογκώνομεν τήν 
ολην ραγα κα'γχρωνύομεν διά τής μελάνης τό δάκτυλον καί λαμβάνομεν τό άποτύπωμα 
*υ5του· Εννοείται τούτο δύναται νά γίνεται μόνον άν ή έπιδερμίς είναι άθικτος. Ά ν  
η,επιδερμις εχη διαρραγή εις έν ή περισσότερα σημεία καί τούτου ένεκεν δεν δύναται 
να συγκράτηση τό διά της σύριγγος έκχυνόμενον υγρόν, διά νά διογκωθή ή ράξ άπο- 
κοπτεται το δέρμα^της όνυχοφόρου φάλαγγας κατά τοιοϋτον τρόπον ώστε, άφ’ ενός 
μεν να περιεχηται ό όλος τύπος'τοΰ άποτυπώματος, άφ’ ετέρου δέ νά εχη άρκετόν 
βάθος δια να αποφευχθή τυχόν καταστροφήν τοΰ δέρματος, δηλαδή τής μητοός τών 
θηλοειδών γραμμών. , ^

, _ Μετή ταΰτή «πομακρύνομεν, μετά προσοχής, είτε διά τριβής, είτε δι’ άποκοπής
τας περ ιτταςλι,ωδεις ή σαρκώδεις ϊνας διά νά καταστή όσον τό δυνατόν λεπτότερον 
τ ? διευχερανθή ουτω ή έπιπέδωσις καί ή χρώσις τής όλης έπιφανείας
αυτου δια τής μελάνης. Ά ν  τό άποκοπέν δέρμα τής ραγός φέρει άρκετάς ρικνώσεις
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--

-τοποθετείται μεταξύ δύο ύαλίνων πλακών συμπιέζεται και ουτω εξαφανίζονται 
αύται, μετά ταΰτα 8έ λαμβάνομεν φωτογραφίαν τοΰ άποτυπώματος αύτοΰ (είκ. 164 
καί 165).

Εύνόητον είναι ότι αί προαναφερθεΐσαι μέθοδοι εφαρμόζονται εις περιπτώσεις 
καθ’ άς ή άποσύνθεσις έχει αφήσει άθικτον την επιδερμίδα. Εις τας πλειστας όμως 
των περιπτώσεων ή σήψις έχει καταστρέψει την επιδερμίδα ή τάς λεπτομέρειας των 
θηλοειδών γραμμών αύτής Έν τοιαύτη περιπτωσει δέον να γνωριζωμεν οτι το δέρμα, 
•δηλαδή τό κάτωθι της έπιδερμίδος στρώμα, φεοει τας αυτας θηλοειδείς γραμμας, 
α,εθ’ όλας τάε λεπτομέρειας καί ιδιορρυθμίας αυτών, ως και η επιδερμις, διο και μΐ]τΐ]ρ

Είκ 164. Τό αποτύπω μ α  τοΰ δεξιοΰ τοΰ 
παραμέσου δακτύλου της εις την Πάρ
νηθά άνευρεθείσης γυνα ικός, ληφθέν κα
τόπ ιν  χρώσεως τοΰ  δακτύλου διά με

λάνης.

Είκ. 165. Τό αποτύπω μα τοΰ δεξιοΰ με
σαίου δακτύλου—δέρμα τοΰ Πηρουνάκη 

μεταξύ δύο ύαλίνων πλακών.

τγιν ώνομάσαμεν των θηλοειδών γραμμών. Επομένως βασει των θηλοειδών ̂  αυτών 
γραμμών δυνάμεθα νά πιστοποιήσωμεν τήν ταυτότητα ενός ατομου. Οθεν, αν δια- 
π'στωθή οτι ή επιδερμις τής ραγός έχει καταστραφή, αλλ οτι το δέρμα είναι αθικτον, 
-ό ύποβάλλομεν εις τήν συνήθη καθαριότητα διά σάπωνος και ϋδατος, to αποστε- 
γνοϋαεν, τό χρωνύομεν διά τής μελάνης καί λαμβάνομεν τό άποτυπωμα αυτου. ^Ε
νίοτε μέοος τής έπιδερμίδος είναι είσέτι έπικολλημενον επι του δέρματος, αλλ είναι 
άνπμ αξίας Τήν άχρηστον αύτήν επιδερμίδα τήν άφαιροϋμε—ξεπετσιαζουμε , αλλα 
μετά προσοχής, ούτως ώστε νά μήν προκαλέσωμεν ζημίαν έπί τοΰ δέρματος. __

>Άν ε?ς τήν περίπτωσιν αύτήν αί λεπτομερεαι των θηλοειδών γραμμών δεν 
θεωρούνται κατάλληλοι νά παράσχουν τήν δυνατότητα εις τόν δακτυλοσκοπον να 
πιστοποιήση τήν ταυτότητα, είτε διότι έχουν έλαχιστοτατην προεκβολήν, είτε διότι 
είνα' ολίγον ρικνωμένη ή επιφάνεια τοΰ δέρματος, συνισταται όπως το δάκτυλον 
άποκόπτεται έκ τής μεσαίας φάλαγγος καί λαμβάνεται η φωτογραφία του αποτυ-

"Αν όμως αί ρικνώσεις παρακωλύουν τήν λήψιν καταλλήλου φωτογραφίας, 
άποκόπτομεν τό φέρον τόν όλον τύπον τοΰ άποτυπώματος δέρμα εις αρκετόν βάθος 
καί άφοΰ άφαιρέσωμεν τάς περιττάς ’ίνας κλπ. διά νά καταστη οσον το δυνατόν λε- 
πσότεοον τό τοποθετοΰμεν μεταξύ δύο ύαλίνων πλακών τας οποίας συγκρατουμεν
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'V.a scoch και ούτω αποκτά τό ρικνωμένον δέρμα έπίπεδον επιφάνειαν δτε καί προ- 
βαίνομεν είς^τήν λήψιν τής φωτογραφίας αύτοϋ (εϊκ. 166). Ά λλ ’ ή μέθοδος αυτή έχει 
και εν μειονέκτημα, δηλαδή ελαττώνει τό άνάγλυφον των θηλοειδών γραμμών, συν
έπεια τής συμπιέσεως του δέρματος μεταξύ τών δύο ύαλίνων πλακών. Τό έν λόγω 
μειονέκτημα έξουδετεροϋται άν ληφθή ή φωτογραφία διά διαπερατού φωτός, δηλαδή 
δια φωτός διερχομένου μέσω τού δέρματος. Ούχ’ ήττον όμως άν καί ή φωτογραφία 

λ'/ΊφθτΊ Sax Sint.TTF.nr/'rnn cnr.\'rnr vr/ι pvnnM 7x.«. __  i __ληφθή διά διαπερατού φωτός καί έχουν άφαιρεθή δλαι αί Ιναι καί έχει λεπτυν 
οσον επιτρέπεται τό δέρμα, τό φώς δυνατόν νά μή διέρχεται μέσω αυτού εύκόλι 
και ισομερώς καί τούτου ένεκεν αί λεπτομέρειαι τών θηλοειδών νραααών καί
διαχωρισμός μεταξύ αυτών καί

επτυνθή 
όλως

μερειαι τών θηλοειδών γραμμών  καί ό 
σωχών—αυλακώσεων—νά είναι δυσχερής..

Είκ. 166.  ΔΕΞΙΑ Χ Ε ΙΡ

Δ. ’Ω τίτηςΔ. Μ εσα ίος Δ. Π αράμεσος

Ά ρ . ’ Α ντίχειρ Ά ρ .  Δ είχτης Ά ρ . ’Ω τίτης

Α ΡΙΣΤ Ε ΡΑ  Χ Ε ΙΡ

Ά ρ . Μ εσα ίος Ά ρ . Π αράμεσος

Εν τοιαύτη περιπτώσει-τοποθετείται τό δέρμα δι’ ολίγα λεπτά εντός ύγροΰ «ξυλί- 
ης».  ̂ ο υ̂γρο τούτο μεγάλους διευκολύνει την διέλευσιν τού φωτός, διότι ό δείκτης 
ιαυλασεως του είναι μεγάλος. ’Άν τό διαβραχέν διά τής «ξύλινης» δέρμα άποξη-

Φυλασσόμενων δακτυλικουν αποτυπωμάτων.
(Σ υνεχ ίζετα ι)



ΑΝΤΙΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΜΥΝΑ

ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΛΕΜΟΥ
Κατά μετάφρασιν έχ τοϋ άγγλικοϋ, ύπό 
Ύπαστυνόμου A ' χ. X . ΠΑΤΣΙΟΥΡΗ

(Συνέχεια  έκ  τοϋ προηγουμένου)

Π Ε Ρ ΙΛ Η Ψ Ε ΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ .  ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΕΚ ΤΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ
V. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΙΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΝ ΕΝΤΟΣ ΜΟΛΤΝΘΕΙΣΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

*
* *

β )  Α ποφυγή έντόνως μολυνθεισώ ν περιοχών, 
γ )  ’Έ λεγχος τ ή ς  άπορροφονμένης ύπό  το ν  π ροσω π ικού  δόσεως. 
δ )  Κ α τά λ λη λο ς  ιμ α τ ισ μ ό ς  κα ί υλ ικόν, 
ε )  Κ α θ α ρ ισ μ ό ς  το ν  σώ ματος, 

σ τ )  ’Α πολύμανσ ις .

β) ’Α ποφυγή έντόνως μολυνθεισών περιοχών-
Ούδείς πρέπει νά εΐσέλθη καί νά παραμείνη έντός περιοχής, ήτις έχει έντονον 

ραδιενέργειαν, έκτος εάν ειδικά καθήκοντα ύπεχρεώνουν τό τοιοΰτον. Εις τήν τε- 
λευταίαν ταύτην περίπτωσιν τό προσωπικόν ελέγχεται μετά προσοχής καί εκπαιδεύ
εται είδικώς, ώστε νά καταστή ικανόν διά τήν έκτέλεσιν αποστολών τοϋ είδους 
αύτοΰ καί νά έκμάθη πλήρως τήν χρήσιν των οργάνων άνιχνεύσεως καί μετρήσεως 
ραδιενέργειας. Ή  διαπιστουμένη ώς μολυσμένη περιοχή «σημαίνεται» δι’ ειδικών φω
τεινών προειδοποιητικών πινακίδων, δεικνυουσών σαφώς τήν παρουσίαν εντόνου ρα
διενεργού μολύνσεως.

γ) Έ λεγχος τής άπορροφουμένης ύπό τοΰ προσωπικού δόσεως.
Τό προσωπικόν, τό όποιον παρίσταται ανάγκη ν’ άποσταλή εις μολυνθεΐσαν 

περιοχήν δι’ έκτέλεσιν ειδικής αποστολής, πρέπει νά παρακολουθή συνεχώς, διά τών 
ατομικών του δοσιμέτρων, τήν άπορροφουμένην ύπ’ αύτοΰ δόσιν. Ό επικεφαλής πρέ
πει νά καταβάλλη προσοχήν, όπως ή άπορροφουμένη ύπό τοΰ ύπ’ αύτόν προσωπικού· 
δόσις μή ύπερβή τό καθωρισμένον όριον διά τήν ειδικήν αποστολήν, ή οποία τοΰ άνε- 
τέθη. Πρέπει μετ’ έμφάσεως καί έπανειλημμένως νά τονισθή ότι αί πυρηνικαί άκτι- 
νοβολίαι παυτοΓ είδους άποτελοΰν σοβαρόν κίνδυνον διά τον ανθρώπινον οργανισμόν 
καί όσον τό δυνατόν ή έκθεσις προσωπικού εις αύτάς νά περιορισθή εις τό έλάχιστον. 
'Οπωσδήποτε όμως ώς έμφαίνεται εις τον πίνακα I, μικρός, ή μάλλον άμελητέος: 
άριθμός προσωπικού θά ύποστή βλάβην δι’ απλής έκθέσεως εις ραδιενέργειαν έντά- 
σεως 25 ραΐντγκεν έπ’ όλίγας ώρας. 'Η δόσις τών 60 ραι'ντγκεν δύναται άκινδύνως νά 
ληφθή εάν ή τοιαύτη έκθεσις διαρκέση περίπου 3 ημέρας. ’Εναπόκειται συνεπώς εις, 
τούς αρμοδίους διά τον ραδιολογικόν έλεγχον νά ύπολογίσουν τά πλεονεκτήματα τής 
διεξαγωγής δεδομένης έπιχειρήσεως, σταθμίζοντες τό αποτέλεσμα αυτής καί τήν δια
κινδύνευσα τοΰ προσωπικού προκειμένου νά έκδώσουν τάς είδικάς των οδηγίας. 
Δέον νά κατανοηθή σαφώς ότι ό αντικειμενικός σκοπός τής προσπάθειας τών αρμο
δίων πρέπει νά είναι ό κατά τό δυνατόν περιορισμός τής έκθέσεως προσωπικού εις 
ραδιενέργειαν καί ότι εις ήν περίπτωσιν έπιβάλλεται ή διακινδύνευσις προσωπικού, 
ή τοιαύτη διαταγή νά έκδοθή κατόπιν προηγουμένης μελέτης καί ύπολογισμοΰ τών 
αποτελεσμάτων αύτής καί έξασφαλίσεως τών μέτρων άντιμετωπίσεως τών συνεπειών 
τής έκθέσεως.
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δ) Κατάλληλος Ιματισμός καί υλ ικόν.
Ούδέν είδος ιματισμού δύναται καθ’ οίονδήποτε τρόπον νά προστατεύση έκ 

των άκτίνων γάμμα, εί'τε αυται προέρχονται έκ τής έκρήξεως ή έκ των ραδιενεργών 
καταλοίπων.

'Ικανοποιητικήν προστασίαν όμως, εξασφαλίζουν τά συνήθη ενδύματα έκ τής 
ακτινοβολίας βήτα, ήτις έκπέμπεται έκ τής ραδιενεργού κόνεως. Ό  βαθμός προστα
σίας αύτών έξαρταται έκ του πάχους τοΰ υφάσματος καί τής ίκανότητος αύτοΰ να 
έμποδίζη την κόνιν άπό τοΰ νά έλθη εις έπαφήν μέ τό δέρμα.

'Απλαΐ προσωπίδες (μάσκαι) «ομίχλης» (σχήμα 7), παρέχουν ικανοποιητικήν 
προστασίαν, διότι έμποδίζουν τήν ραδιενεργόν κόνιν νά εΐσέλθη διά τής άναπνοής 
εντός τοΰ οργανισμού. Μόνον εις όλως έξαιρετικάς περιπτώσεις, καί όταν δεν ύπάρ- 
χουν τοιαυται άπλαΐ προσωπίδες έπιβάλλεται ή χρησιμοποίησις οίουδήποτε τύπου 
άντασφυξιογόνου προσωπίδος.

Κατάλληλος ιματισμός καί υλικόν διά τό προσοοπικόν τό όποιον παρίσταται

Σχήμα 7.
Κατάλληλος ιματισμός καί μέσα προστασίας έκ τής ραδιενεργού μολύνσεως.

( Σημείωσις : ΟΥΧ1 έκ τω ν  άκτίνων γάμμα).

ανάγκη νά διέλθη διά μέσου έντόνως μολυνθείσης περιοχής ή νά έργασθή εντός 
αυτής είναι (ίδέ σχήμα 7):

ι) Επενδύτης (φόρμα), καταλλήλως κεκλεισμένος εις τά «μανίκια» ή άλλον 
ένδυμα, δυνάμενον νά συγκρατήση τήν κόνιν καί νά προστατεύση τό κάτωθι αυιου 
σώμ,α, ύπό τήν προϋπόθεσιν νά έπιτρέπη τον «άερισμόν» αύτοΰ. ,

ιι) Χειρόκτια (γάντια) δερμάτινα ή άλλα μέσα, δυνάμενα να καλυψουν ιας 
χεϊρας κατά τρόπον έμποδίζοντα τήν άπ’ ευθείας είσοδον τής ραδιενεργού κονεως εις 
τον οργανισμόν των έργαζομένων διά μέσου μικροτραυμάτων κατά την διάρκειαν 
τής εργασίας έκκαθαρίσεως έρειπίων μέ τά «μανίκια» προσδεδεμένα εις ·ουζ 
καρπούς.
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ιιι) 'Υποδήματα εξ ελαστικού (μπότες) ή δερμάτινα υποδήματα (άρβυλα μέ 
ύψηλά ντοκ), παρόμοια προς τα χρησιμοποιούμενα ύπό της όμάδος διασώσεως, 
μέ τά άκρα του «πανταλονιού» προσδεδεμένα επ’ αύτών.

ιυ) ’Εσάρπα (κασκόλ) ή «μανδήλι» πέριξ του λαιμού, ϊνα έμποδίζεται ή είσο
δος κόνεως.

υ) Τεμάχιον συνήθους γάζης ή άλλης καταλλήλου «προσωπίδος ομίχλης», 
καλύπτουσα τό πρόσωπον των ευρισκομένων εις περιοχάς εις τάς οποίας υπάρχει 
κονιορτός, ή έν χειρόμακτρον (μανδήλι), καλύπτον τήν ρίνα καί τό στόμα, δύνανται νά 
χρησιμοποιηθούν έν περιπτώσει άνάγκης.

υι) Καλώς έφαρμοζον «κράνος ή πηλήκιον, τύπου μπερέ», τό όποιον νά έμπο- 
δίζη τήν κόνιν άπό τού νά έπικαθήση επί τών τριχών τής κεφαλής, δεδομένου ότι τό 
μέρος τούτο καθαρίζεται δυσκολώτερον ή τό υπόλοιπον σώμα.

e) Καθαρισμός τοΰ σώματος.
Ή  κόνις, ή οποία επικάθεται έπί τών ενδυμάτων, δύναται κατά τό μάλλον 

νά άπομακρυνθή δι’ ηλεκτρικού σαρώθρου, άν διατίθεται τοιαύτη συσκευή. ’Εν συ
νεχεία ό έλεγχος διά τοΰ μετρητού μολύνσεως θά κατάδειξη έάν έναπέμεινεν έπί τοΰ 
έξεταζομένου ραδιενεργός κόνις καί έάν αυτή είναι έπικίνδυνος.

Εις τήν τελευταίαν ταύτην περιπτωσιν είναι εύκολος ό έντοπισμός τής μολύν- 
σεως  έπί τοΰ έξεταζομένου, κατόπιν λεπτομερούς έξετάσεως αύτοΰ διά τοΰ άνιχνευ- 
τού γκάϊγκερ. ’Ενταύθα πρέπει νά έπαναληφθή ότι είναι άπαραίτητος ή προστασία 
τοΰ άνιχνευτοΰ γκάϊγκερ διά θήκης έκ πλαστικής ύλης.

Μετά τήν άπομάκρυνσιν έκ τής μολυνθείσης περιοχής καί τήν είσοδον εις 
τήν «καθαράν» περιοχήν ή εις τον σταθμόν καθαρμού, τά εξωτερικά ένδύματα δέον 
ν’ άφαιρεθοΰν τό ταχύτερον, άποφευγομένου παντός μή άναγκαιούντος «τινάγματος». 
Έλαφρόν ράντισμα δι’ ΰδατος θά έμποδίση τήν μετακίνησιν ή αίώρησιν τής κόνεως. 
"Οπου τούτο είναι δυνατόν, τά άφαιρούμενα ένδύματα θά πρέπη νά τοποθετηθούν 
κεχωρισμένως, είτε διά νά πλυθούν είτε διά νά «ταφούν», έάν ή μόλυνσις αύτών είναι 
έντίνός. Έάν ή άφαίρεσις τών ενδυμάτων πρέπει νά γίνη εις τήν οικίαν είναι απαραί
τητον, όπως καθορισθή μία διαχωριστική γραμμή τού «μολυσμένου» άπό τοΰ μή 
«οιολυσμένου» τμήματος αυτής, θύστε ν’ άποφευχθή ή έκπέκτασις τής μολύνσεως. 
Έάν είναι δυνατόν, νά γίνεται καθαρισμός τού σώματος άμέσως μετά τήν άφαίρεσιν 
τών ένδυμάτών.

Ό  καθαρισμός τοΰ σώματος πρέπει νά είναι έμπεριστατωμένος καί νά γίνεται 
χρήσις άφθονου σάπωνος καί καταλλήλου ψήκτρας (βούρτσας). Προσέτι νά κατα
βάλλεται προσοχή διά τον τέλειον καθαρισμόν τοΰ έσωτερικοΰ τών ονύχων καί τών 
τριχωτών μερών τοΰ σώματος. "Οπου διατίθεται μετρητής μολύνσεως, έπιβάλλεται 
μετά τήν προσωπικήν κάθαρσιν νά έπακολουθήση έλεγχος τό ταχύτερον, ίνα διαπι- 
στιοθή ή άπομάκρυνσις τών ραδιενεργών πηγών. Έάν τά προστατευτικά αυτά μέ
τρα ληφθοΰν, ό κίνδυνος άντιμετωπίζεται σχεδόν έν τώ συνόλω του, άνευ οδυνηρών 
ή ύπολογισίμουν συνεπειών.

στ) Ά π ο λύμ α νσ ις .
Επιβάλλεται όπως τονισθή καί πάλιν, ότι ή ραδιενέργεια δεν καταστρέφεται.
Ή  κόνις ή οίονδήποτε άλλον υλικόν έπί τοΰ οποίου έχει έπικαθήσει δύναται 

νά μετακινηθή ή νά μεταφερθή εϊς θέσιν, έξ ής ό προκαλούμενος κίνδυνος νά μή έχη 
άποτέλεσμά τ ι ή νά έγκαταλειφθή «κάπου» μέχρις ότου ή ραδιενέργεια «φθάρη» 
φυσικώς. Οί δύο αυται άρχαί άποτελοΰν τήν βάσιν άπασών τών μεθόδων άπολυμάν- 
σεως, αί όποΐαι χρησιμοποιούνται εις τήν πολιτικήν άμυνα.

' Ι μ α τ ι σ μ ό ς .  Τό μεγαλύτερον μέρος τών μολυνθέντο^ν ένδυμάτο^ν δύναται
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νά άπολυμανθή, καθιστάμενου οΰτω χρησιμοποιήσιμου, διά συνήθους πλύσεως. Ο 
ιματισμός, ό όποιος έμολύνθη σοβαρώς, πρέπει οπωσδήποτε υά καταστραφή δια 
ταφής.

Λ ο ι π ά  α ν τ ι κ ε ί μ ε ν α :  ώ ς ο χ ή μ α τ α  ε ρ γ α λ ε ί α  κ.λ.π. Το 
«τρίψιμο» μέ θερμόν ύδωρ ?καί σάπωνα θά άπομακρύνη εξ αυτών το μεγαλύτερου 
μέρος τής ραδιενεργού μολύνσεως, εκτός εάν ή κόνις έχει διεισδυσει εις τους πορους 
τής επιφάνειας των.Τά ραδιολογικά όργανα πρέπει νά χρησιμοποιούνται εντός θηκών 
έκ πλαστικής ύλης, ίνα οΰτω προστατεύωνται καί αποφεύγεται η αναγκη απολυμαν- 
σεώς των κατά την διάρκειαν επιχειρήσεων.

Ό  δ ο ί κ α ί  δ η μ ό σ ι ο ι  χ ώ ρ ο ι :  Έ πί πλέον τής φυσικής φθοράς 
τής ραδιενέργειας καί τής μετακινήσεως τών πηγών αυτής συνεπεία φυσικών αιτιών 
ώς ή βροχή, συνιστάται ώς πρόσφορου μέσον άπολυμάνσεως ή χρησιμοποίησις ΰδατος 
έκτοξευομένου δι’ αυλών. 'Η άπολύμανσις δι’ έκτοξεύσεως ΰδατος δι’ αντλιών Πυρο
σβεστικής 'Υπηρεσίας ή άλλου μέσου μ ε ιώ ν ε ι  τήν μόλυνσιν εις τό ένα πέμπτου εως 
δέκατου (κατά συντελεστήν κυμαινόμενου μεταξύ 5-10) άναλόγιυς τών συνθηκών. 
Εάν χρησιμοποιηθή ύδωρ κατά τά άνωτέρω διά τήν μετακίνησιν τής μολύνσεως, 

τούτο διά τού αποχετευτικού συστήματος, πιστεύεται, ότι δεν θά δημιουργήση κίν
δυνον άλλαχού.

Τ ρ ό φ ι μ α :  Ή  ακτινοβολία γάμμα δεν άσκεϊ επικίνδυνον έπίδρασιν έπί 
τών τροφίμων. 'Ο μόνος υπολογίσιμος κίνδυνος είναι ή έπικάθησις μολυνθείσης κό- 
νεως, ή οποία δύναται νά είσέλθη διά τών τροφίμων εις τό άνθρώπινον οργανισμόν. 
Είς τήν περιοχήν, πέραν τών γενικών καταστροφών τής έκρήξεως, όπου τά κτίρια 
δεν θά καταρρεύσουν, καίτοι θά έχουν ύποστή σοβαράς ζημίας, τά τρόφιμα είδικώς 
τά ευρισκόμενα εντός κυτίων ή διατηρούμενα ύπό κάλυψιν κατά πάσαν πιθανότηρ* 
δεν θά ύποστούν επικίνδυνόν τινα έπίδρασιν. Ή  έπικάθησις τής ραδιενεργού κόνεως 
έπί τών δημητριακών προϊόντων άποτελεΐ, ώς είναι ευνόητου, υπολογίσιμου κίνδυνον. 
Μόνον τά τρόφιμα, τά όποια εύρίσκονται έντός τής ζώνης τών πλήροον καταστροφών 
προσβάλλονται ύπό τών ούδετερονίων καί καθίστανται ραδιενεργά.

"Υ δ ω ρ : Γενικώς, αί αύταί άρχαί, αί έφαρμοζόμεναι έπί τών τροφίμων, 
έφαρμόζονται καί έπί τού υδατος. Αί ακτίνες γάμμα δεν άσκοΰν ούδεμίαν έπίδρασιν 
έπί τού υδατος. Εις περίπτωσιν έκρήξεως ύδρογονικής βόμβας, ή έπιπίπτουσα 
ραδιενεργός κόνις είς τό υ8 ω ρ  τών πηγών ή τών ανοικτών δεξαμενών δύναται ν’ 
άποτελέση σοβαρόν κίνδυνον. 'Η προσθήκη ειδικού άνιχνευτοΰ γκάϊγκερ είς τον με
τρητήν μολύνσεως, οστις έχει ήδη κατασκευασθή διά τον έλεγχον τού υδατος, μάς 
ένημερώνει πλήρως έπί τής μολύνσεως αύτοΰ. Ενταύθα δέον νά άναφερθή ότι σύ- 
νηθες οικιακόν φίλτρου, έν καλή καταστάσει, άφαιρεΐ πλήρως τά έπικίνδυνα στοιχεία 
(στροντίου καί βάριον ) έκ τού μολυνθέντος ΰδατος.

(  Σ υνεχ ίζετα ι)

Οί Αστυνομικοί πού μελετούν συνεχώς προσφέρουν 
μεγάλη υπηρεσία στην κοινωνία καί στον εαυτό τους.

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» σας δίνουν έκλεκτή 
πνευματική τροφή.



ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑ!
—ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕ ΤΩΝ ΑΛΛΑΧΟΥ

ΚΑΙ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ—
„_____________________'Υ πό 'Ύπκστυνόμου Α' κ. X ■ Μ Π Ε Κ Ρ Η _______________________

( Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)
Π Ε Ρ ΙΛ Η Ψ Ε ΙΣ

Α υστρία.
Γαλλία.
Π ροστασ ία  α νη λ ίκ ο υ  νεολα ίας έν Έ λλάδι.

*
*  *

Αυστρία.
Καί ή παραδουνάβιος Μητρόπολις συνταράσσεται άπδ τούς εγκληματίας του 

νέου είδους των ανηλίκων «Τέντυ μπόϋς». Είναι καί εκεί οί έφηβοι πού άρέσκονται 
να βλέπεται ή φωτογραφία των εις την πρώτην σελίδα των εφημερίδων καί περιο
δικών. Παντός είδους έγκληματικαί πράξεις είναι ό άπολογισμός μιας νεότητος πού 
αναζητεί τον τύπον τοϋ συγχρόνου «ήρωος» εις τάς πράξεις της βίας καί τοϋ στυ
γερού εγκλήματος.

'Ωί παράδειγμα άναφέρεται ό φόνος Βιεννέζου εμπόρου ανωμάλου τυπου απο 
τον νεαρόν φίλον του μετά προηγηθέν όργιον.

’Εσχάτως τά νεανικά, εγκλήματα έδημιούργησαν εις δλην την Αύστρίαν τόσον 
ανησυχητικόν αριθμόν, ώστε ν’ άσχοληθή μέ αύτά από ραδιόφωνου καί ό Αυστριακός 
Καγγελάριος Ράσμπ, προτείνας την άπασχόλησιν νεαρών εγκληματιών εις σώ
ματα έργασίας καί συγκεκριμένως την οδοποιίαν. «Πρέπει νά γνωρίζουν οί τύποι 
)) αύτοί τών εγκληματιών, έτόνισεν ό κ. Πρωθυπουργός, ότι εις την φυλακήν τούς 
» περιμένει αυτό άκριβώς πού θέλουν ν’ άποφύγουν έγκληματοΰντες, δηλαδή «σ κ λ η- 
)) ρ ή δ ο υ λ ε ι ά » .  'Η πρότασις όμως αύτή τοϋ Ράσμπ έπροκάλεσε πολλάς 
αντιρρήσεις καί δριμεΐαν διαμαρτυρίαν τοϋ 'Υπουργού του έπί τής Δικαιοσύνης 
Τσάντεκ, ό οποίος άντέταξεν ότι είναι ήθικώς άδύνατον νά έκτελήται ή έργασία 
ώς ποινή.

Προ της καταστάσεως αυτής, κατά τον μήνα ’Απρίλιον περασμένου έτους, αι 
άοχα.ί τής Βιέννης συνεκάλεσαν μίαν επιτροπήν άπό ιατρούς, έγκληματολόγους, παι
δαγωγούς καί άστυνομικούς καί οί οποίοι έξήτασαν ό καθένας άπό τής σκοπιάς τής 
ειδικότητάς του τά αίτια καί τούς τρόπους καταπολεμήσεως τής παιδικής έγκλη- 
ματικότητος.

’Ιδού τό αποτέλεσμα τής ένδιαφερούσης αύτής έρεύνης.
'Ο διάσημος ψυχίατρος τής Βιέννης κ. Χάνς Χόφ άπεφάνθη ούς έξής :
«'Η έπιθετικότης—είπεν—είναι ένα γνώρισμα τής νεότητος απαραίτητον μά- 

» λίστα, εάν θέλωμεν ή νεότης αύτή νά είναι ικανή νά διαμορφώση τον κόσμον τής 
» αυοιον. Εκείνο τό όποιον όφείλομεν νά έξακριβώσωμεν, είναι, εις ποιον σημεΐον τής 
» τροχιά.ς άλλάζει ή έπιθετικότης αύτή κατεύθυνσιν, διά νά καταλήξη εις τό «έγκλη- 
» μα>κ Τήν εγκληματικήν όμως έπιθετικότητα τών νέων πρέπει καί ημείς νά τήν 
» αντιμετωπίσω μεν μέ έπιθετικότητα. 'Όταν ό έφηβος βλέπη ότι τό έγκλημά του 
» προκαλεΐ απλώς τό χαμόγελο, τότε αύξάνει τήν δριμύτητα τής έπιθεσεώς του, 
» μέχρις ότου συνάντηση άντίστασιν. Άπό τήν σκοπιάν τοϋ ψυχιάτρου καί τοϋ ψυχο- 
» λόγου δεν ένδείκνυται μεγάλη έπιείκεια άπέναντι εφήβων έγκληματιών».

"Ας άκούσωμεν τώρα τήν γνώμην τοϋ άρμοδίου είσηγητοΰ τής έκπαιδευτικής 
περιφέρειας τής Βιέννης : «'Η ένσωμάτωσις τοϋ έφήβου εις μίαν έγκληματικήν συμ- 
» μορίαν άποτελεΐ δΓ αύτόν τό ύποκατάστατον ενός κακώς έννοουμένου ήρωϊσμου εις 
» ένα φανταστικόν κόσμον. Οί έφηβοι αύτοί είναι οί Δον Κιχώται τής λογοτεχνίας
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» γύρο) άπό το έγκλημα. 'Όπως ό 'Ισπανός ιππότης παραδαρμένος άπό τον θρύλον 
» άναλόγων αφηγήσεων, ήθελεν καί ό ίδιος νά κάμη παρομοίους άθλους, έτσι, καί οί 
» έφηβοί μας, μέ άναμμένην την φαντασίαν άπό τά άστυνομικά μυθιστορήματα καί 
» τά κινηματογραφικά φίλμ, νοσταλγούν νά έπαναλάβουν τάς πράξεις των προτύ- 
» πων των. Δεν έχουν, έπειδή είναι άκόμη νέοι, καμμίαν έπαφήν μέ την πραγματι- 
» κότητα, γ ι’ αύτό καί ζοΰν ευχαρίστως εις τον παραμυθένιον κόσμον των, ώς τζέν- 
» τλεμεν έγκληματίαι καί ευσυνείδητοι ’Ιαβέρηδες. ’Ακριβώς αυτόν τον ψεύτικον 
» κόσμον των, πρέπει νά τον καταστρέψω μεν».

** *
Γ αλλία .
Καί εις την Γαλλίαν τό πρόβλημα τής έγκληματικότητος των άνηλίκων έπα- 

νήλθεν εις τό προσκήνιον τής έπικαιρότητος, έξ αιτίας μιας διπλής δολοφονίας πού 
διεπράχθη εις τό άλσος τοϋ Σαίν—Κλού, άπό δύο εφήβους 17 έτών, φονεύσαντας διά 
περιστρόφου έν ζεύγος ερωτευμένων. Εις την έγκυρον Παρισινήν εφημερίδα «Φίγκα- 
ρω» διεξήχθη δημοσία συζήτησις επί τού θέματος τής έγκληματικότητος των άνη
λίκων, εις την οποίαν έλαβον μέρος ό δημοσιογράφος Ρ ο μ π έ ρ Μ π υ ζ έ, ό συγ- 
γραφεύς άστυνομικών μυθιστορημάτων Ό  γ κ ύ σ ι Λ έ—Μ π ρ ε ζ ε τ ό ν ,  ή φοιτή
τρια Μ ι σ έ λ Ρ α β ό ν, ό έκδοτης Ρ ε ν έ Φ ι ν κ ε λ σ τ ά ϊ ν ,  ό ιατρός ’ Α ν τ ρ έ 
Μ π έ ρ ζ, διευθυντής ένός ψυχοπαιδαγωγικού κέντρου καί ή κυρία Ν τ ο μ ι ν ί κ  
Ρ ά λ διευθύντρια ένός άναμορφωτικοΰ κέντρου γυναικών. Ούτοι συνεζήτηοαν τό 
θέμα εις δλας τάς πτυχάς του, έξετάζοντες κυρίως τά αίτια τής έγκληματικότητος 
τών άνηλίκων. Έκ τών διαφόρων έκτεθεισών άπόψεων συνήχθη τό όρθώτατον συμπέ
ρασμα ότι : Οί κύριοι υπεύθυνοι διά τήν εγκληματικότητα τών άνηλίκων είναι οί 
γονείς τών νεαρών κακοποιών. Αί άνωτέρω προσωπικότητες υποστηρίζουν δτι 
άδίκως άποδίδεται εις τά άστυνομικά μυθιστορήματα καί ώρισμένας ταινίας άποφα- 
σιστική έπίδρασις έπί τής έγκληματικότητος τών άνηλίκων. Ή  διεύθυνσις τού «Φι- 
γκαρώ» ύπεστήριξεν δτι υπάρχει βεβαίως κάποιος κίνδυνος ψυχικής δηλητηριάσεως 
τών άνηλίκων άπό τά άνωτέρω μυθιστορήματα καί ταινίας, άλλά οί κ. Μπέρζ καί 
Μπρεζετόν καί ή Μισέλ Ραβόν, υποστηρίζουν δτι τό άστυνομικόν μυθιστόρημα «δύ- 
» ναται νά δώση ώρισμένην μορφήν εις τήν έγκληματικότητα τών άνηλίκων, άλλά δχι 
» καί νά τήν προκαλέση». 'Η κ. Ράλ έξ ά.λλου είπε τά εξής : «Πιστεύω δτι τό άστυ- 
» νομικόν μυθιστόρημα είναι ένα πρόσχημα, τό όποιον οί άνήλικοι έγκληματίαι έπι- 
» καλούνται έκ τών υστέρων διά νά δικαιλογήσουν δ,τι έπραξαν». Αυτή πιστεύει δτι 
κακήν έπίδρασιν έπί τών νεανίδων έχουν ώρισμένα έντυπα πού έξαίρουν ένα ά.ρρενα 
ήρωα, ώρισμένα τραγούδια καί ποιήματα ώς καί μυθιστορήματα πού άφηγοΰνται 
αίσθηματικάς συγκρούσεις ιδιαιτέρως οξείας.

'Ως προς τον κινηματογράφον ό συγγραφεύς Λέ Μπρεζετόν έγραψεν : «"Αν κα
ί) ταδικάζεται η άστυνομική ταινία, πρέπει νά καταδικαστούν δλαι αί ταινία. Εις τον 
» κινηματογράφον, οίασδήποτε φύσεως καί αν είναι ή ταινία, οί κακοποιοί κατα- 
» λήγουν πάντοτε εις τήν φυλακήν ή εις τό ιατροδικαστικόν έργαστήριον. Αύτός είναι 
» ό κανών ό όποιος είναι άπολύτως ήθικός. Έν τούτοις, καταλήγει, αί άστυνομικαί 
» ταινίαι καί τά άστυνομικά μυθιστορήματα χρησιμεύουν καί θά χρησιμεύουν πάν- 
» τότε ώς άποδιοπομπαΐοι τράγοι». —

Μένει ή ευθύνη τών γονέων : «Εις τά 95% τών περιπτώσεων, έγραψε ή Ράλ. 
» ή έγκληματικότης τών άνηλίκων έχει τήν προέλευσίν της εις οίκογενειακάς συγ- 
» κρούσεις καί εις έσφαλμένην παιδαγωγικήν μέθοδον».

Καί δλοι οί άλλοι πού μετέσχον τής συζητήσεων διετύπωσαν τήν ιδίαν περίπου 
άποψιν.

«Άνακαλύπτομεν σχεδόν πάντοτε, έγραψε ό δόκτωρ Μπέρζ, δτι διά διαφό- 
» ρους λόγους, πού δεν είναι κατ’ άνάγκην τό διαζύγιον τών γονέων άλλ’ ενίοτε ό-



’Ανήλικοι, έγκληματίαι 8701

» χαρακτηρ tcov ή η συμπεριφορά των εις τήν οικογένειαν, οί νεαροί κακοποιοί δεν 
» εϊχον εύρει εις τήν πατρικήν οικίαν των ούτε ασφάλειαν, ούτε στοργήν».

Ο δικαστής Πώλ Λύτζ, έτόνισεν δτι «ή συγκινητική απάθεια είναι τδ κύριον(η συγκινητ
» χαρακτηριστικόν των ανηλίκων εγκληματιών».

Αύταί είναι αί γνώμαι καί αντιλήψεις ειδικών τινων Γάλλων 
ματικότητος τώιν άνηλίκων.

*
Προστασία ανηλίκου νεολαίας εν 'Ελλάδι.

;π ι της έγκλη-

παρεχουν εις εκαστην περίπτωσιν τήν βοήθειάν των άμέριστον, ώς επίσης καί την 
επαναφοράν των παραστρατημένων εις τήν εύθεΐαν οδόν. ' Μολονότι αί προθέσεις 
των ασχολούμενων με το πράγματι έξοχους ηθικόν καί κοινωνικόν αύτό έργον είναι 
λίαν αγναι, εν τουτοις δεν είναι πάντοτε καί αί ένδεδειγμέναι διά να φέρουν εις πέοας 
τό πολυσύνθετο τούτο έργον, διότι τούς λείπει ή ειδική έκείνη μόρφωσις μέ τήν ό
ποιαν θά δυνηθοΰν νά διαγνώσουν τήν προσωπικότητα τού παραστρατημένου ανή
λικου και να εφαρμόσουν ούτω την ήν ενδείκνυται εις έκάστην περίπτωσιν μέθοδον 
θεραπείας, τ.ε. ελλείπουν οι ειδικοί ψυχίατροι, οί ειδικοί παιδαγωγοί ή οί εΐδικώς 
εκπαιδευθεντες και ειδικευθεντες εις το σοβαρόν τούτο έργον υπάλληλοι τής διοι- 
κησεως (π.χ. αστυνομικοί, υπάλληλοι αναμορφωτικών σχολείων κ .λ .π .). Θά ανα
φέρω μεν κατωτέρω όλας τάς κρατικάς καί ήμικρατικάς οργανώσεις, τά σωματεία 
καί τά σχολεία πού ασχολούνται μέ τήν περίθαλψιν καί προστασίαν της νεότητος 
καί εύρύτερον διά τήν πρόληψιν τής έγκληματικότητος τής ανηλίκου νεολαίας. 

Α '. Κρατικαί Ύ πηρεσίαι.
1) ' Τ π ο υ ρ γ ε ϊ ο ν  Κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς  1Ί ρ ο ν ο ί α ς.
'Αρμοδιότητες : Τό 'Τπουργεϊον τούτο έχει τήν αρμοδιότητα επί τής παρο

χής περιθάλψεως εις ανηλίκους προσχολικής καί σχολικής ηλικίας, έφ’ όσον οδτοι 
τυγχάνουσι ορφανοί, άποροι ή στερούνται προστασίας.

'Η περίθαλψις τών άνηλίκων τούτων πραγματοποιείται υπό τού 'Υπουργείου 
Κοινωνικής Πρόνοιας : α) Εις κρατικά ιδρύματα, β) εις ιδιωτικά ιδρύματα, επιχο
ρηγούμενα ύπό τού κράτους καί γ ) κατ’ οΐκον ή εις θετάς οικογένειας δι’ έπιδοτή- 
σεως τών άνηλίκων.

2) ' Τ π ο υ ρ γ ε ϊ ο ν  ’Ε θ ν ι κ ή ς  Π α ι δ ε ί α ς .
'Αρμοδιότητες : Αί αρμοδιότητες τού 'Υπουργείου τούτου είναι λίαν περιωρι- 

σμέναι, αν καί τά όργανα τούτου έχουν έπιφορτισθή μέ τό ηθικοπλαστικόν έργον τής 
νεότητος. Είδικώτερον τούτο έχει τήν έποπτείαν τής ειδικής μεταχειρίσεως τών άνω- 
μάλων άνηλίκων, πραγματοποιουμένης έν τώ είδικώ σχολείω άνωμάλων παιδιών.

3) ' Τ π ο υ ρ γ ε ϊ ο ν  Β ι ο μ η χ α ν ί α ς .
'Αρμοδιότητες : Τό 'Τπουργεϊον τούτο έχει ύπό τήν δικαιοδοσίαν αύτοΰ τάς 

τεχνικάς, έπαγγελματικάς καί οΐκοκυρικάς σχολάς, εις άς φοιτώσι κυρίως εργαζό
μενοι άνήλικοι.

4) ' Τ π ο υ ρ γ ε ϊ ο ν  ’Ε θ ν ι κ ή ς  Ά μ ύ ν η ς .
Ύπό τήν άρμοδιότητα τούτου υπάγονται στρατιωτικαί, άεροπορικαί καί ναυ- 

τικαί σχολαί, εις άς φοιτώσι άνήλικοι ήλικίας 13—20 ετών.
5) ' Τ π ο υ ρ γ ε ϊ ο ν  ’Ε σ ω τ ε ρ ι κ ώ ν .
'Αρμοδιότητες : Αί άρμοδιότητες τού 'Υπουργείου τούτου είναι εύρύταται 

έπί τής έν γένει παρακολουθήσεως τών άνηλίκων. Είδικώτερον : ’Επιμελείται τής
τηρήσεως ποινικών ή άστυνομικών διατάξεων άφορωσών τούς άνηλίκους, π.χ. τών 
διατάξεων τού ποινικού νόμου «περί επαιτείας καί άλητείας», τών διατάξεων περί.
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άπαγορεύσεως εισόδου ανηλίκων εις κινηματογράφους εις ους προβάλλονται ταινιαι 
ακατάλληλοι δι’ ανηλίκους καί άλλων αστυνομικών διατάξεων, αίτινες σκοπόν έχουσι 
τήν προστασίαν των άνηλίκων.

6) ' Υ π ο υ ρ γ ε ΐ ο ν  Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς .
'Αρμοδιότητες : Καί του υπουργείου τούτου αί αρμοδιότητες είσίν εύρύταται. 

Είδικώτερον είναι αρμόδιον διά τήν προστασίαν των άδικοπραγούντων ή έν ήθικω 
κινδύνω τελούντο»; παίδων ηλικίας 7—12 ετών, έφηβων ηλικίας 13 17 ετών και
τών μετεφηβικής ηλικίας 18—21 έτών, δυνάμει σχετικών νόμων. Ή  άρμοδιότης αυτή 
πραγματοϋται διά τών δικαστηρίων άνηλίκων, τών σωφρονιστικών και αναμορφω
τικών καταστημάτων.

Β' . 'Η μικρατικαί ή Ιδιωτικά! οργανώσεις.
Εις τήν κατηγορίαν ταύτην υπάγονται :
1) Έν τή περιφερεία τήε τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, αί ' Ε τ α ι ρ ί α  ι 

Π ρ ο σ τ α σ ί α ς  Ά  ν η λ ί κ ω ν Ά  θ η ν ώ ν  κ α ί  Π ε ι ρ α ι ώ ς  του 'Υπουρ
γείου Δικαιοσύνης. Αύται παρέχουσιν εις τούς παρεκτρεπομένους ή έν ήθικω κινδύνω 
ανηλίκους δικαστηριακήν βοήθειαν, ώς ήθικήν και υλικήν προστασίαν.

2) Ό  Ελληνικός σύνδεσμος «Φίλες τού κοριτσιού», δστις σκοπόν έχει τήν 
ήθικήν προστασίαν τών μετακινούμενων προς εργασίαν, σπουδάς ή άλλην αιτίαν, 
από πόλεως εις πόλιν, νεανίδων, διά τής υποδοχής τούτων εις τους τοπους αφιξεως 
των, ώς καί τής παρακολουθήσεως αυτών μέχρι τού τόπου τού προορισμού των.

3) «'Ο σύλλογος μερίμνης άνηλίκων», όστις διατηρών ίδιον σταθμόν, περι
θάλπει τούς εφήβους άνηλίκους ά.ρρενας στερουμένους ήθικής προστασίας ή ευρι
σκομένους έν ήθικω κινδύνω.

Γ ' . Ή εξύψωσις τοϋ ήθικού, μορφωτικού, επαγγελματικού και 
βιωτικού επιπέδου τών άνηλίκων.

Ε ι ς  τ ή ν  κ α τ η γ ο ρ ί α ν  τ α ύ τ η ν  υ π ά γ ο ν τ α ι :
1) Τό υπό τήν Προεδρίαν τής Α. Μ. τού Βασιλέως «Έ  θ ν ι κ ό ν "I δ ρ υ μ α» 

τού όποιου ή δράσις έπεκτείνεται εις διαφόρους τομ,είς, περιλαμβάνοντας τήν λει
τουργίαν Τεχνικών, Γεωργικών, Οΐκοκυρικών Σχολών καί Άγροτεχνιτών, έν αίς 
φοιτώσι κυρίως ανήλικοι προερχόμενοι έκ τής υπαίθρου.

2) «Τ ό Ε λ λ η ν ι κ ό ν  Φ ώ ς», όργάνωσις ήτις μεταξύ τών σκοπών της 
έχει τήν παροχήν πάσης δυνατής ήθικής συνδρομής προς διαμόρφωσιν τού χαρα- 
κτήρος καί έξύψωσιν τού ήθους τών νέων.

3) «Ή  Χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ή  ’Α δ ε λ φ ό τ η ς  Ν έ ω ν »  (Χ.Α.Ν.) καί ή 
«X ρ ι σ τ ι α ν ι κ ή 'Έ ν ω σ ι ς Ν ε α ν ί δ ω ν »  (Χ.Ε.Ν.), αίτινες κυρίως διά τών 
λεσχών, ψυχαγωγίας, κατασκηνώσεων, νυκτερινών μαθημάτων καί σχολείων, συγ- 
κεντρώνουσι τούς έργαζομένους κυρίως άνηλίκους προς τον σκοπόν τής ήθικής τού
των διαπλάσεο^ς καί τής άναπτύξεως τών σωματικών καί πνευματικών των ικα
νοτήτων.

4) «Τ ό Σ ώ μ α  Ε λ λ ή ν ω ν  Π ρ ο σ κ ό π ω ν »  καί  «Τ ό Σ ώ μ α  Έ λ 
λ η  ν ί δ ω ν ο δ η γ ώ ν »  ών ή δρασις άποβλέπει εις τήν έθνικήν, κοινωνικήν καί 
σωματικήν άγωγήν τών Έλληνοπαίδοιιν διά τής ομαδικής έν πειθαρχία έργασίας καί 
διαβιώσεως. Τά μέλη τού Σώματος Ελλήνων Προσκόπων σήμερα είναι περίπου 
50.000 εις δλας τάς πόλεις καί κωμοπόλεις τής Ελλάδος. Τά σώματα ταΰτα-πρός 
πραγματοποίησιν τών σκοπών των, οργανώνουν τακτικάς εκπαιδεύσεις στελεχών, 
θερινάς κατασκηνώσεις, έβδομαδιαίας συγκεντρώσεις καί έθνικά συνέδρια. Τά πλέον 
άξιοσημείωτον είναι δτι τά σώματα ταΰτα έχουν ιδρύσει ομάδας εις τά άναμορφω- 
τικά καί σωφρονιστικά καταστήματα άρρένων καί θηλέων.

5) «Τ ό Ε θ ν ι κ ό ν  Σ υ μ β ο ύ λ ι ο ν  Έ  λ λ η ν ί δ ω ν». Πολλαπλοί 
είναι οί τομείς δράσεώς του, εις πρωτεύουσαν δέ θέσιν τάσσει τήν όργάνωσιν μορ-
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φωτικών καί ψυχαγωγικών κέντρων ανηλίκων, προς έξυπηρέτησιν των λαϊκών συνοι
κιών, ώς καί την όργάνωσιν συμβουλευτικών σταθμών ηθικής προστασίας άγάμων

6) «Τ ό Λ ύ κ ε ι ο ν Έ  λ λ η ν ί δ ω ν». Τοϋτο μεταξύ τών δραστη-

αγωγης . . . . .
Τό Λύκειον Έλληνίδων έχει 20 τμήματα. Τα τρία έξ αύτών άσχολοΰνται άμέσως ή

μέ την παιδικήν ηλικίαν. 'Έτερον τμήμα μέριμνα διά την ηθικήν προστα 
παίδων (μορφωτικαί συγκεντρούσεις μητέρων καί παίδων) καί τέλος ετερον 

μήμα άσχολεΐται μέ τήν παιδολογικήν έξέτασιν τών νέων, μέ σκοπόν τήν έπιστημο- 
ικήν μελέτην τής ψυχής του Έλληνόπαιδος καί τον καταρτισμόν ειδικών κοινων.ι-

εμμεσως 
σίαν τών

κών λειτουργών.
7 ) « ' Η Χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ή  "Ε ν ω σ ι ς Γ υ ν α ι κ ώ ν  ’Η θ ι κ ή ς  Έ - 

ξ υ ψ ώ σ ε ω ς». ' Η δράσις τής ένώσεο^ς ταύτης εκτείνεται κυρίους εις τήν καταπο- 
λέμησιν τοϋ άλκοολισμοΰ, διά τής όργανώσεως διαφόρων διαλέξεων, π.χ. εις «Παρ
νασσόν» κλπ.

8) «'Η  Π α ν ε λ λ ή ν ι ο ς  ' Έ ν ω σ ι ς Π ρ ο σ τ α σ ί α ς  τ ή ς ε ό- 
τ  η τ ο ς», έχουσα ώς. σκοπόν αύτής τήν κοινωνικήν καί ήθικήν άγωγήν τής Ελλη
νικής νεολαίας, καί

9) «'Η  Ό ρ γ ά ν ω σ ι ς  Μ ο ρ φ ω τ ι κ ο ύ  Π α ι δ ι κ ο ύ  Θ ε α τ ρ  ου»  
προς πραγματοποίησιν ήθικοπλαστικών θεατρικών παραστάσεων δι’ ανήλικους.

Δ'. Πρόνοια ύπέρ ασθενών ή απόρων ά νηλ ίκω ν.
Εις τήν κατηγορίαν ταύτην υπάγονται :
1) «Τό Πατριοντικόν 'Ίδρυμα τής Κοινωνικής Προνοίας καί Άντιλήψεως».

Τό έν λόγω ίδρυμα έχει εΰρυτάτας αρμοδιότητας επί τής καθόλου προνοίας καί άντι- 
λήψεως τού κράτους. Θά άναφέρωμεν μόνον τάς περιπτώσεις καθ’ ας άσχολεΐται μέ 
τήν περίθαλψιν τών άπροστατεύτων άνηλίκων. Άποσκοπεΐ εις τήν προστασίαν τής 
μητρότητος καί τών παιδικών ήλικιών, διά κεντρικών καί περιφερειακών υπηρεσιών 
άνερχομένων εις 100 εις ολόκληρον τήν χώραν, είς ας λειτουργούν τμήματα επιτό
κων μητέρων, βρεφών, παιδιών, ιατρείων, υπηρεσία νηπίων, έξοχών καί αναρρω
τηρίων κλπ. r , ,

2) «'Η  Ελληνική Εταιρία προστασίας αναπήρων παίδων». Ταυτης σκοπος 
είναι ή θεραπεία, ή βελτίωσις τής άναπηρίας τών παίδων καί ή κατά τό ^δυνατόν 
μόρφωσις καί επαγγελματική αύτών εκπαίδευσις. Η εταιρία αύτη απο τής ιδρυ- 
σεώς της παρέσχεν πλείστας έξυπηρετήσεις είς πολλάς χιλιάδας^ άναπήρων παιδιών.

3) Τό' σωματεΐον « Π ρ ό ν ο ι α  γ ι ά τ ό π α ι δ ί», τό όποιον περιθάλπει
ασθενικούς μαθητάς καί μαθήτριας ήλικίας 6—12 έτών.  ̂ ^

4 )  «Ό  σ ύ ν δ ε σ μ ο ς  π ρ ο σ τ α σ ί α ς  π α ι δ ι ώ  ν». Σκοπός τούτου 
είναι ή παροχή ηθικής καί υλικής βοήθειας είς άπορους άνηλίκους καί ή περίθαλψις
άσθενών παίδων. , , , ,

5) Ό  σύλλογος « Γ ω ν ι ά  τ ο ύ  π α ι δ ι ο ΰ», ό όποιος παρεχει εις άπορους 
άνηλίκους υλικήν βοήθειαν ώς καί όργάνο^σιν έκπομπών είς τον Ρ.Σ.Ε. Δυνάμεων
διά τήν μητέρα καί τό παιδί. , , t

6 )  « Τ ό  Ε θ ν ι κ ό ν  Σ ω μ α τ ε ΐ ο ν  Π α ι δ ι κ ή  Σ τ ε γ  η»,  το οποίον
περιθάλπει κατά τό διάστημα τής ήμέρας τέκνα εργαζομένων γυναικών.  ̂  ̂ ^

7 ) «Ή  Έ  τ α ι ρ ί α Π ρ ο σ τ α σ ί α ς  τ ο ύ  Π α ι δ ι ο ύ » ,  τής οποίας 
σκοπός είναι ή ήθική, πνευματική καί σωματική άνάπτυξις τού άνηλίκου.

(  Συνεχίζεται)
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Ο Λ Υ Μ Π Ι Α Κ Ο Ι  Α Γ Ω Ν Ε Σ  
ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΝ ΠΝΕΥΜΑ
---------------  'Υπό Άστυν. Β' κ. A . ΓΑΡΔΙΚΑ -----------------

Π Ε ΡΙΛ Η Ψ Ε ΙΣ

1. Ε Ισαγωγή.
2. Ή  ' Ολυμπία καί τά ολύμπια γενικώς.
3. 'Εκεχειρία, ολυμπιάδες καί άνολυμπιάδες.
i .  Περί ά&λημάτων.
5. Προσόντα άθλητών.
6. Τά ολύμπια καί ή τελεσις αυτών.
7. Περί έλλανοδικών.
8. ' Ολυμπιακόν πνεύμα.

*% *
1 . Ε ισαγωγή.

 ̂ Η Ελλάς το παλαι συνιστατο εκ πολλών Πολιτειών, αι οποιαι άνεγνώριζαν* 
μεν άμοιβαίως άλλήλας,^ δμως διά την τήρησιν τής άναγνωοίσεως ταύτης καί των 
αμοιβαίων δικαίων δεν ύπήρχεν ούδεμία έγγύησις καί ούδείς σταθερός νόμος, άλλ' 
ενίοτε αντικείμενα συμφέροντα μόνον εμπόδιζαν τούς δυνατούς τών βιαιομαχιών. 
Καίτοι δέ αί πολιτεΐαι αύται ού μόνον άνεξάρτητοι άπ’ άλλήλων ήσαν, άλλα πολλάκις 
μάλιστα καί έχθρικώς προς άλλήλας διετίθεντο, άλλ’ δμως, τό κοινόν όνομα "Ελληνες' 
ή συνείδησις τής συγγένειας, ή κοινή γλώσσα, ή θρησκεία καί τά έθιμα (τό Ελλη
νικόν έόν όμαιμόν τε καί όμόγλωσσον καί θεόν ιδρύματα, τε κοινά καί θυσίαι ή θεά τε 
ομότροπα. 'Ηροδ. Η' 1440 συνέδεναν τούς λαούς εις εν έθνος π.χ. κατά την εκστρα
τείαν των ’Αργοναυτών, τον Τρωικόν πόλεμον, τούς Μηδικούς τοιούτους κλπ. Έ κ 
του συναισθήματος τούτου έγεννήθησαν καί άμοιβαΐαι φιλανθρωπικαί τινες άρχαί- 
Ελληνικού εθνικού δικαίου ώς τό ιερόν τών κηρύκων πρόσωπον, τό άθικτον τών 

ναών τών έμπολέμων, αί δοξασίαι περί τής ταφής τών νεκρών κλπ.
Αί θρησκευτικαί τελεταί αί όποΐαι συνέβαλαν εις τήν γένεσιν καί διατήρησιν 

τής ενότητος τού έθνους, ήσαν αί μεγάλαι πανηγύρεις καί οί άγώνες έν ’Ολυμπία 
εν Δελφοΐς, έν Νεμέα καί έν Κορινθιακώ Ίσθμώ, έπειτα δέ τά μαντεία καί μάλιστα 
το Δελφικόν, αί άμφικτυονίαι καί αί συμμαχίαι. Έκ τών πανηγύρεσων τούτων σπου- 
δαιότεραι υπήρξαν αί εις τήν ’Ολυμπίαν τελούμεναι.
« „ Al’ ° έ,άν στραφώμεν προς τά όπίσω, προς τήν έποχήν καθ’ ην συνελαμβάνετο 
ή έννοια τής ελευθερίας, πού έξεδηλοΰτο ό πόθος τής βεβαίας καί άσφαλοΰς γνώσεως 
καθ ην εζητει ό άνθρωπος διά τής τέχνης νά γίνη δημιουργός καί νά ύψωθή μέγρΐ 
του θειου^ εις την έποχήν λέγω τής άνατάσεως τών ψυχών προς τον πατέρα τού ώ- 
ραιου, τού μεγάλου και τ ’ αληθινού, δέον μέ εύλάβειαν νά σταθώμεν προ τού ιερού· 
τής Ολυμπίας χώρου, ής τό μυθικόν παρελθόν χρησιμοποιείται ώς παραδειγμα
τικόν πρότυπόν τής^συμπεριφοράς^ήτις είναι υποχρεωτική διά τό μέλλον. "Οθεν πολύ 
δικαίως ο̂  Νίτσε είπεν: 'Η φωνή τών περασμένων είναι ένας μυστικός χοησμός. 
μοναχα σαν αρχιτέκτονες τού μέλλοντος, σαν σοφοί τού παρόντος, θά απορέσετε νά 
την καταλάβετε. r

2. Ή ’Ολυμπία καί τά όλύμπια γενικώ ς.
, ^  Ολυμπία κείται εις την τριγωνικήν κοιλάδα τήν σχηματιζομένην μεταξύ- 

των εκβολών τών ποταμών ’Αλφειού καί Κλαδέου, κάτωθι τού Κρονίου λόφου. Αυτή
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δεν ύπήρξεν πόλις, άλλα -τοποθεσία τής ’Ήλιδος καί δή τής Πισάτιδος χώρας.
'Η τερπνή αυτή κοιλάς, ό κάλλιστος τής Ελλάδος τόπος (Λυσίας ’Ολυμπιακοί 

λόγοι Λ Γ ') προωρίσθη νά χρησιμεύση ώς μέρος μεγαλοπρεπών θυσιών τώ Διί καί 
άλλοις θεοίς καί ώς τοιοΰτον προς σφυρηλάτησιν τών Ελληνικών σωμάτων καί τών 
φυλετικών δεσμών τών πανελλήνων. Έ κ τής ονομασίας τής τοποθεσίας ταύτης έλαβον 
τήν άντίστοιχον ονομασίαν—τά ολύμπια—ήτοι τό σύνολον τών εις ταύτην ευρισκο
μένων ιερών καί άλλων ιδρυμάτων ώς καί οί εκεί τελούμενοι άγώνες.

Τά περί καθιερώσεως τού τόπου τούτου ώς θρησκευτικού χώρου τελέσεως 
τών ολυμπιακών αγώνων, τά περί ίδρύσεως, ιδρυτών κλπ. καλύπτει ή άχλύς τού 
μύθου. Οΰτω κατά τινα παράδοσιν ή εορτή τών ολυμπίων καθιερώθη ύπό τών έκ 
Κρήτης έλθόντων Κουρητών. Κατ’ άλλην τοιαύτην ή καθιέρωσις τών περί ών ό λόγος 
εορτών έγένετο ύπό τού Άεθλίου, πρώτου κατά τήν μυθολογίαν Βασιλέως τής ’Ή λι
δος, έκ τού ονόματος τού οποίου οί άγωνισταί έκλήθησαν άθληταί. Τέλος κατ’ άλλην 
δοξασίαν ό 'Ηρακλής τό πρώτον έπροκάλεσεν έν ’Ολυμπία άγώνα δρόμου μεταξύ τών 
άδελφών του Παιωναίου, Έπιμήδου, Ίασίου κα ί’Ίδα καί πρώτος ούτος, τό μέν έστε- 
φάνωσε με κλάδον άγριλαίας τον νικητήν άδελφόν του, τό δέ καθώρισεν, ώστε οι 
άγώνες νά τελούνται άνά έκάστην πενταετίαν, προς άνάμνησιν τού γεγονότος ότι 
αύτός καί οί άδελφοί του ήσαν πέντε τον άριθμόν.

Ούτως ή άλλους καί έάν έχη τό πράγμα γεγονός είναι ότι δεν γνωρίζομεν έπα- 
κριβώς τον χρόνον τής έμφανίσεως τών ολυμπιακών άγώνων, οίτινες κατ’ άρχήν 
είχον τοπικόν χαρακτήρα, άλλά βραδύτερον προσέλαβον Πανπελοποννησιακόν τοι- 
ούτον, συνεπεία ίσως χρησμού τίνος τού μαντείου τών Δελφών εις δ κατέφυγον οί 
Πελοποννήσιοι λόγω άφορίας καί επιδημίας, αίτινες ένέσκηψαν εις τήν χώραν των. 
ΓΙλήν όμους έν τή παρελεύσει τού χρόνου ή πανήγυρις αΰτη έχασε τήν ζωηρότητά της 
καί ό άγων δρόμου έπαυσε νά τελήται, έως ότου ό Βασιλεύς τής ’Ήλιδος ’Ίφιτος έ
δωσε νέαν ζωήν εις ταύτην, άναγνωρισθείσης μάλιστα βαθμηδόν τής ’Ολυμπίας ώς 

^σκευτικοΰ κέντρου πανελληνίου λατρείας.
3. ’Εκεχειρία, όλυμπιάδες καί άνολυμπιάδες.
Προς διατήρησιν τής έν λόγω πανηγύρεως συνήφθη σύμβασις μεταξύ: α) τού 

Ήρακλείδου Ίφίτου ήγεμόνος τής ’Ήλιδος. β) Ήρακλείδου Λυκούργου τής Σπάρτης 
καί γ ) Κλεισθένους τής Πίσης. Διά τής συμβάσεως ταύτης άνεγνωρίσθη ή ’Ολυμπία 
ώς καί άπασα ή περιοχή τής ’Ήλιδος ώς ιερά καί άπρόσβλητος, έθεσπίσθη δέ καί ή 
έκεχειρία κατά τον χρόνον τής τελέσεως τών ολυμπιακών άγώνων. Κατά τήν έκε- 
χειρίαν έκηρύσσετο ούδετέρα ή χώρα τών Ήλείων καί άπηγορεύετο ή είσοδος εις 
ταύτην παντός ένοπλου ού μήν, άλλά καί ή διάβασις παντός έπιθυμοΰντος νά μεταβή 
εις ’Ολυμπίαν ήτο έλευθέρα καί δι’ έχθρικοΰ άκόμη έδάφους. Ή  έκεχειρία ήτο σεβα
στή παρά πάντων καί εις έλαχίστας μόνον περιπτώσεις αυτή παρεβιάσθη ώς τό 748 
π. X. (8η όλυμπιάς) ύπό τών Πισατών, τό 644 π. X. (34η όλυμπιάς), ύπό τών 
’Αρκάδων κλπ. Ή  έκεχειρία τά μέγιστα ωφέλησε τούς Ήλείους, καθ’ όσον ούτοι 
έμειναν έπί μακρόν άλώβητοι έκ τών κακών τού πολέμου. Δι’ δ ούτοι τιμώντες τον 
’Ίφιτον ώς δημιουργόν ταύτης έναπέθεσαν εις τον ναόν τού Διός τον άνδριάντα αύτοΰ 
στεφόμενον ύπό τής έκεχειρίας. Ή  σύμβασις αΰτη χαραχθείσα έπί χαλκού δίσκου 
έσώζετο έν ’Ολυμπία μέχρι τών ήμερών τού Παυσανίου.

Οί ολυμπιακοί άγώνες έτελέσθησαν ύπό τού Ίφίτου τό πρώτον τό 884 π. X. 
(Πολύβιος, Διόδορος ό Σικελιώτης, ’Ιούλιος ο ’Αφρικανός κλπ.). Έκτοτε ό άγων 
έτελείτο τακτικώς άνά παν δον έτος δι’ δ άπεκαλείτο πεντετηρικός. Τό τετραετές 
μεταξύ δύο άγώνων διάστημα έκλήθη όλυμπιάς. Αΰτη ύπήρξε πανελλήνιος χρονο
λογία εις τήν Άρχαίαν Ελλάδα προς καθορισμόν τών ιστορικών γεγονότων. Ή  κατά 
ολυμπιάδας άρίθμησις τών έτών έληξε τήν 293ην ολυμπιάδα, ήτοι τό 393 μ. X. καί 
κατ’ άλλους τό 408 μ. X. Αί 8η, 34η καί 104η όλυμπιάδες καθ’ άς οί Ήλεΐοι δέν
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είχαν τήν άγωνοθεσίαν ώς και ή 211η καθ’ ήν είχον μέν οδτοι την άγωνοθεσίαν, άλλά 
οί αγώνες άνεβλήθησαν έπΐ μίαν 2ετίαν κατά διαταγήν του Νέρωνος, εκαλούντο ύπό 
των Ή λείων άνολυμπιάδες καί δεν τάς αναφέρουν ούτοι εις τον κατάλογον των ο
λυμπιάδων. Κατά τήν 211ην ολυμπιάδα ό Νερών επέβαλε καί μουσικούς αγώνας, 
καίτοι ούτοι άπηγορεύοντο, εις οΰς μάλιστα ό ίδιος άνεδείχθη τραγωδός καί κιθα
ρωδός. Τάς ολυμπιάδας έτακτοποίησε καί ήρίθμησεν ό 'Ιππίας 6 Ήλεΐος, ούτινος 
τό έργον συνεπλήρωσεν ό ’Αριστοτέλης. Έκάστη όλυμπιάς καθωρίζετο δι’ αύξοντος 
αριθμού καί τού ονόματος τού σταδιονίκου. 'Ως πρώτη τοιαύτη καθωρίσθη ή γενο- 
μένη το 776 π. X. μέ σταδιονίκην τον Ήλεΐον Κόροιβον.

Εν ’Ολυμπία πλήν των θρησκευτικών τελετών καί αγώνων οΐτινες έτελούντο, 
έγένοντο καί φιλολογικά! επιδείξεις. Ούτω πρώτος ό Ηρόδοτος άνέγνωσεν έκ τού 
όπισθοδρόμου τού ναού τού Όί^υμπίου Διός μέρος τής ιστορίας του ένώπιον ένθου- 
σιώδους ακροατηρίου, μεταξύ τού οποίου εύρίσκετο καί ό Θουκιδίδης νεαρός τότε. 
Ωσαύτως έκεΐ ό Λυσίας απήγγειλε το 388 π. X. τον περίφημον ολυμπιακόν του 
λόγον, δι’ ού παρώτρυνε τούς "Ελληνας νά άποκλείσουν τής πανηγύρεως τούς θεω
ρούς τού τυράννου τής Σικελίας Διονυσίου καί νά έλευθερώσουν ταύτην.

4 . Περί αθλημάτων .
Το αρχικόν εν ’Ολυμπία άθλημα ήτο ό δρόμος, βραδύτερου καί κατά διαφό

ρους ολυμπιάδας είσήχθησαν έτερα 22 άγωνίσματα. Ουτω : α) τήν 14ην ολυμπιάδα 
εΐσήχθη ό Δίαυλος (διπλούς δρόμος) μέ πρώτον νικητήν τον Πισαΐον "Ιπινον, β) τήν 
18ην το πένταθλου (συνδυασμός άλματος, δίσκου, άκοντίου, δρόμου καί πάλης), μέ 
πρώτον νικητήν τον Λακεδαιμόνιον Λάμπιδα καί ή πάλη μέ πρώτον νικητήν τον 
ωσαύτως Λακεδαιμόνιον Εύριβαΐον, γ ) τήν 23ην ή πυγμαχία μέ πρώτον νικητήν 
τον έκ Σμύρνης Όνόμαστον, δ) τήν 25ην τό άγώνισμα τού δρόμου τελείων ίππων μέ 
πρώτον νικητήν τον Θηβαίον Παγώδα, ε) τήν 38ην τό πένταθλου παίδων, τό όποιον 
καί κατηργήθη μετά τήν ολυμπιάδα ταύτην, τό μέν ελλείψει χρόνου τέ δέ διότι 
έθεωρήθη βαρύ άγώνισμα διά τούς παίδας, στ) τήν 65ην ό οπλίτης μέ νικητήν τον 
Ήραιέα Δαμάρετον, ζ) τήν 70ήν ή άπίνη (άρματοδρομία μέ τετράτροχους άμάξας) 
μέ νικητήν τον Θεσσαλόν Θέρσιον, η) τήν 77ην ή κάλπη (κάλπης δρόμος=άγών ιππο
δρομίας καθ’ δν ό άναβάτης κατεπήδα έκ τού ίππου περί τό τέλος τού δρόμου καί 
κρατών τάς ήνίας παρεκάλπαζε μέχρι τού τέρματος), μέ νικητήν τον Πάταικον τον 
Δυμαΐον κλπ.

Εις τά εν ’Ολυμπία τελούμενα άγωνίσματα μέχρι τής 106ης όλυμπιάδος 
έλάμβανον μέρος μόνον "Ελληνες. Μετά τήν έν Χαιρωνεία μάχην τό 338 π. X. έλάμ- 
βανον μέρος καί Μακεδόνες, μετά δέ τό 146 π. X. συμμετεΐχον τών άγώνων καί οί 
νέοι δωρηκτήτορες Ρωμαίοι, ένιοι τών οποίων μεγάλην έπεδείξαντο περί τήν άνίδρυ- 
σιν καί άλλων ιερών έν ’Ολυμπία έπιμέλειαν. Μετά τούς Ρωμαίους έλαβον μέρος ώς 
άγωνισταί καί άλλοι βάρβαροι. Εις δούλους, δέν έπετρέπετο ή είσοδος έν ’Ολυμπία 
όχι μόνον ώς αθλητών, άλλ’ ούδέ ώς θεατών.

5 . Προσόντα αθλητών .
Οί άθληταί έγένοντο δεκτοί έν ’Ολυμπία έφ’ όσον, α) ήσαν "Ελληνες,- β) δέν 

εΐχον κηρυχθή άτιμοι, γ ) δέν είχον καταδικασθή έπί άσεβεία, δ) είχον προγυμνασθή 
επί ΙΟμηνον καί ε ) προσήρχοντο προ ένός μηνός προ τών άγώνων. ’Εάν όμως άθλη- 
τής τις έβράδυνε νά προσέλθη δεδικαιολογημένως π.χ. λόγω θαλασσοταραχής κλπ., 
έγένετο δεκτός. Εις τάς γυναίκας δέν έπετρέπετο νά παρακολουθούν τούς αγώνας’ 
πλ/)ν της ιερειας της Δ^ημητρος Χαμυνης, ητις εκαθητο παρα το τέρμα του σταδίου 
έναντι τής θέσεως τών ελλανοδικών καί έπί βωμού έκ λευκού λίθου. Πάσα γυνή ητις 
παρά τήν άπαγόρευσιν ταύτην παρηκολούθει τά ολύμπια, πλήν τών παρθένων, κατε- 
κρημνίζετο εκ τού πλησίον τού ’Αλφειού ποταμού ευρισκομένου υψώματος όπερ έκα-
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ΖΊ: 
Μαβίλλη.

-’Αρχόντισσα Ροδίτισσα, πώς μπήκες ; 
Γυναίκες διώχνει μιά συνήθεια ’Αρχαία 
έδώθε—’Έχω ένα άνύψι, τον Εύκλέα, 
τρία αδέλφια, γιό, πατέρα όλυμπιονίκες.

Ή  Καλλιπάτειρα ήτο κόρη του όλυμπιονίκου Διαγόρα, αυτή είχε τρεις αδελ
φούς όλυμπιονίκας τούς Δαμάγητον, Δωριαία καί τον Άκουσίλαον, υιόν ολυμπιο- 
νίκην τον Πεισίρροθον καί τον Εύκλήν υιόν τής αδελφής της ωσαύτως όλυμπιονικην. 
Ό  Πίνδαρος προς τιμήν τού Διαγόρα έγραψε την 7ην όλυμπιάδα.Τήν ωδήν ταυτην 
γεγραμμένην μέ χρυσά γράμματα άνέθεσαν οί συμπολΐται τοϋ Διαγόρα Ροδιοί εις
τον ναόν τής Λινδίας ’Αθήνα. __ „ , ,

'Ωσαύτο^ς ή Ρηγίλλη, ή σύζυγος τού Ήρώδου τοϋ ’Αττικού του υδρευσαντος 
την ’Ολυμπίαν, Κνα δυνηθή καί παρακολουθήση τούς άγώνας έξελεγη ιερεια της 
Δήμητρος.

6. Τά ολύμπια καί ή τέλεσις αυτώ ν.
Αΐ έκ των άρχαίων παρεχόμεναι ήμΐν πληροφορίαι, περί του καθορισμού μετά 

πεποιθήσεως τοϋ χρόνου τελέσεως των ολυμπίων είναι ασαφής καί άλληλοσυγκρουο- 
μεναι Πάντως ταϋτα έτελοϋντο κατά τάς θερινάς τροπάς καί δή κατά την πρωτην 
μετά"ταύτας πανσέληνον, είδικώτερον δέ κατά μήνα έκατομβαιώνα (=Ίουλιον)
(Boeckn). , , s , -

Ό  χρόνος διαρκείας τών άγώνων δύσκολους δυναται να καΰορισΰη,^όιοτι κατα
μεν τον Παυσανίαν ούτοι διήρκουν μίαν ημέραν, κατά δέ τον σχολιαστήν του Πίνδαρου 
διήρκουν πέντε ημέρας. Έ κ των δύο τούτων πληροφοριών επικρατέστερα φαίνεται η 
δ ε υ τ έ ρ α .Τέλος ό Kranse δέχεται τήν διάρκειαν τών άγώνο^ν έπταήμερον, με την δια
φοράν ότι ή πρώτη ημέρα καί ή τελευταία διετίθεντο διά θυσίας και αλλας τελετας.
‘ 'Ως προς τήν σειράν τελέσεο^ς τών άγωνισμάτων υπάρχουν^ ωσαύτως αντί 
γνωμίαι έξ όσον είναι γνωστόν τεκμαίρεται ότι προηγούντο οί αγώνες των παιδων 
καί ε'ίποντο οί τοιοϋτοι τών άνδρών μέ τελικόν άγώνισμα τον οπλίτην δρομου,  ̂δια 
νά υπενθυμίζεται εις τούς πανηγυριστάς οτι μετά τό πέρας τών άγώνων τον λογον
ένίοτε εΐχεν ό βροτολοιγός ’Άρης. , , , , ~

Μεθ’ ό ό κήρυξ παρήγγελεν εις τούς άθλητάς νά παρουν το ελαιον με το οποίον
ήλείιροντο καί νά άπέλθουν, οχι ινα μεταβώσιν αλλαχού καί άλειφθωσιν, αλλα διότι 
εληξεν ή άλειψις, ή ειρηνική δηλαδή άσχολία τών άγώνων (...τοΰλαιον αραμενους 
εκποδών ποι φέρειν, ούχ ως άλειψομένους, άλλ’ ώς πεπαυμενους του αλει^φεσθαι).

Οί Ή λεϊοι διά τών καλουμένων σπονδοφόρων (επιτροπή εύπατριδών) έκή- 
ουττον τήν εκεχειρίαν καί έκάλουν εις ’Ολυμπίαν τό πανελλήνιον, ήτοι θεατας, α- 
θλητάς καί θεωρούς. Οί θεωροί ήσαν εκπρόσωποι άπό 6λας τάς Έλληνικας πολι- 
τείας όλων τών χωρών, ήτοι τής κυρίως Ελλάδος, της μεγάλης εξ Ιταλίας Ελλαδο^
καί τής Μ. ’Ασίας. „ Α , Λι)

Τήν έορτήν τών ολυμπίων άπετέλουν : α) αι μεγαλοπρεπείς Ουσιαι τω (Λΐ.
καί άλλοις θεοΐς, προσφερόμεναι ύπό τών ιερέων καί τών πολυαρίθμων επισκεπτών. 
βΊ 'Η ορκωμοσία τών άθλητών προ τοϋ άγάλματος όρκιου Διος, οπερ εκ της =.πι- 
βλητικότητόζ του ένέπνεε φόβον. Προ του άγάλματος τούτου οι αθληται ωρκι-,οντο
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,*  κρίνουν, γ ) 'Η δημοσίευσή τοϋ καταλόγου των αγωνισμάτων καί άγωνιστι 
, ' , παΡ ο'-μφιθαλοϋς παιδος δια χρυσοΰ δρέπανου άποκοπή ισαρίθμων ποός τα
αγωνίσματα κλάδων έκ τής καλλιστεφάνου ελαίας, ε) Ή  τέλεσις των άγώνων.' στ) ή’ 
απονομή των άθλων καί ζ) αί εύχαριστήριοι θυσίαι.

Έ ξ όλων των άγώνων μέγιστον ενδιαφέρον προεκάλουν οί των άνδρών τοι- 
ουτοι οιτινες διεξήγοντο κατά τήν έξης σειράν : Στάδιον, Δίαυλος, Πάλη, Πυγμή. 
Παγκρατιον,^ Αρματοδρομίαι καί 'Ιππικοί άγώνες. Αί ήμέραι (3η καί 4η) καθ’ ας 
διεξήγοντο τα αγωνίσματα των άνδρών ήσαν ήμέραι μεγαλείου καί άφθάστου δόξης 
δια τους^νικητας, τους οικείους των καί τάς πατρίδας αύτών. Κατ’ αύτάς τά σφριγηλά 
και ωραία σώματα τών αθλητών, αί υπέροχοι κινήσεις, αί πλαστικαί στάσεις, τά ποί
κιλα τέθριππα, το αγωνιστικόν πνεύμα τών ήνιόχων, οί ζωηροί ταχύποδες καί άκα- 
μαντοποδες ίπποι παρείχαν θέαμα έξόχως ύπέροχον καί μεγαλοπρεπές, οπερ άναμι- 
γνυομενον με τας εκατέρωθεν παρεκελεύσεις τών θεατών, μέ τό ψυχικόν σθένος καί 
την μέχρι θανατου καρτερίαν τών αγωνιστών, άπεδείκνυεν πνευματικήν εξαρσιν 
ψυχικόν μεγαλειον, ψυχικήν άνάτασιν καί εύγενή άμιλλαν καί καθίστα τόν αγώνα κάλ- 
λιστόν άθλων ταμίαν. Αλησμόνητος θά μείνη ή παρότρυνσις τοϋ γυμναστοϋ Έρεξία 
προς τον παρ αυτου γυμνασθέντα Άρραχίωνα «Καλόν έντάφιον τό έν ’Ολυμπία μή
απειπειν» εις ό υπήκουσεν ό Άρραχίων καί δεν άπεΐπε, άλλ’ άπέθανεν υπέο'-νκ 
νίκης. 1 "

Η άπον,°^  τ,ών, έ7τ1 τρίποδος καί είτα έπί χρυσελεφάντινου τραπέζης εύοισκο- 
κομενων στέφανων εγενετο υπό τοϋ προϊσταμένου τών μεγαλοπρεπών ελλανοδικών 
έναντι των οποίων :

— Αραδιαστα παρέστεκαν λεβέντες ανδρειωμένοι 
,. 5 I1 ενα ^κλωνάρι αγριεληάς χλωρό στεφανοομένοι.

af. » » ι ° τ εο°ζ °λυΕπίων Ακάλυπτον εόχαριστήριαι θυσίαι τών νικητών εις τούς 
εξ δίδυμους βωμούς, έκαστος τών οποίων έκπροσωποϋσε δύο θεούς, μεθ’ δ οί Ήλεΐοι 
παρεθετον γεύμα εις τούς νικητάς καί,καθ’ όλην τήν νύκτα εις τόν χώρον τής ζωηφό- 
ρου καρδιάς του Ελληνισμού, τής δεσποίνης τής αλήθειας, τόν γαλουχήσαντατήν 
έννοιαν του ωραίου, τοϋ μεγάλου καί τ ’ άληθινοΰ-ώς καί εις ολόκληρον τήν άγλαώ- 
εσαν και γραφικήν κοιλάδα τής ’Ολυμπίας ήκούετο ή επωδός τοϋ Άρχιλάου :

—Τήνελλε καλλίνικε χαϊρ’ άναξ Ήράκλεις.
7 . Περί Ιλλανοδ ικών.
Τήν διεύθυνσιν τών ολυμπίων είχον οί έλλανοδίκαι. Ή  τήρησις τών ένανω- 

νιων διατάξεων, η εποπτεια των αγώνων καί ή κρίσις έπ’ αύτών ήτο έ'ργον τών ελλα
νοδίκων. Οι κανόνες βάσει των οποίων ούτοι «κρίνον δέν ήσαν περιοριστικοί τής κρί- 
σεως αυτών. Οι έλλανοδίκαι έξελέγοντο διά κλήρου μεταξύ τών Ήλείων δέκα μήνας 
προ των αγωνων, ευθυς δε μετά τήν εκλογήν των έγκαθίσταντο εις τόν έν ’Ολυμπία 
ελλανοδικαιωνα, ένθα υπο τών νομοφυλάκων έδιδάσκοντο τάς έναγωνίους διατάξεις 
και τα καθήκοντα των γενικώς. Ό  αριθμός τών Ιλλανοδικών ήτο διάφοοος έκάστοτ- 
κυμαινόμενος μεταξύ τών αριθμών 1-12 . ’Εκτελεστικά όργανα τών άποφάσεων 
ι υτωνησαν^οιαλυται υπο τον καλουμενον άλυτάρχην καί οί ραβδούχοι ή μ ίτ ιγο - 
φοροι. Αι υπο των ελλανοδικων^επιβαλλομεναι ποιναί ήσαν : α) ή μαστίγωσις β )Vo 
κ λ ή ο ο Γ ΐ?/  °, αποκλεισμός εκ των άγώνων άγωνιστοΰ τίνος η καί πόλεως όλο- 
κληρ^υ. Εις π,,ριπτωσιν επιβολής προστίμου, όπερ ό άγωνιστής δέν ήδύνατο ή δέν 
-πεθυμει να καταβαλη τούτο, ούτος απεκλείετο έκ τών άγώνων ως καί ή πόλις έξ ής 
κατηγετο, εφ’ οσον αυτή δέν κατέβαλεν αύτό. | ζ ηζ

Επειδή ούτως είχον τά πράγματα εις περίπτωσιν ήττας άγωνιστοΰ τίνος ή
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οα ούχΐ της γενετειρας
Άστύλος ό Κρωτυνιάτης όστις ένίκησε στάδιον τρεις κατα σειράν ολυμπιάδάς, ανη- 
γόοευσεν εαυτόν κατά τάς δύο τελευταίας Σιρακουσιον.

Έ κ των προστίμων των αθλητών κατεσκευασθησαν οι Ζάνες (Ζαν είναι το 
Δωρικόν του Ζευς) ήτοι χάλκινα αγάλματα του Διος εις τα βαθρα των οποίων ανε- 
γράψοντο: α) τά ονόματα των τιμωρούμενων αθλητών, β) η αίτια τιμωρίας ενός έκα
στου έή αυτών. 'Ως πρώτος έκ τιυν τιμωρηθεντων αθλητών αναφερεται ο Θεσσαλος 
Εΰπωλος, όστις κατά την 98ην ολυμπιάδά εδωροδοκησε τους πυγμάχους και γ ) 
διά©ορα κελεύσματα προς τούς άγωνιστάς ως «ου χρημασιν, αλλα ωκυτητι τών πο- 
δών καί ύπό ισχύος σώματος όλυμπικήν εστιν ευρεσθαι νίκην».

8. ’Ολυμπιακόν πνεΰμα.

οώς Ελληνικόν επινόημα καί θεσμός Ελληνικός αρχαιότατος και το κυριωτατον ίσως 
χαρακτηριστικόν του αρχαίου Ελληνικού πολιτισμού. Είναι ιστορικώς αποδεδειγμε- 
νον ότι εις όλων τών πεπολιτισμενων λαών της αρχαιότατος, μονον ο Ελλάνικος κα 
τώρθωσεν άπό παλαιοτάτων χρόνων νά άντιληφθή τον μορφωτικήν σημασίαν των 
συμμέτρων σωματικών ασκήσεων, όι ό και επεβαλε ταυτας ως το κύριον μορφωακον 
μέσον τής νεότητος, σύν τιυ χρόνω δέ άνύψωσε ταύτας εις περιοπήν θεσμού εθνικού 
καΓ τάς συνέδεσε κατ’ αυτόν τον τρόπον άρρήκτως μέ τον δημόσιον καί ιδιωτικόν 
πάσης Ελληνικής Πολιτείας βιον.

τίνος ΐσως δεν τον έξεφώνησεν εις ’Ολυμπίαν μόνον και μονον διότι ευρισκε^συγ) 
•ερωμένους έκεΐ τούς Έλληνας, άλλά πιθανώς ύπελόγισε καί τό κατάλληλον τής ψι 
λογικής καταοτασεως tcov ακροατών
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(  ̂α ολύμπια αναμφισβητητως εχρησιμευσαν οχι μόνον διά τήν προαγωγήν του
Ελληνικού σωματικού κάλλους, οχι μονον όια την καλλιέργειαν τοΰ όρμεμφύτου τής 

αμιλλΐ)ς,^ οχι μονον δια την εξυψωσιν τής Ελληνικής τέχνης καί έπιστήμης, αλλά, 
ως και εν̂  αρχή ειπομεν δια τήν σύσφιγξιν καί στερέωσιν των φυλετικών δεσμών 
,ων Ελλήνων και δια τον καθορισμόν κοινών σημείων επαφής καί κατευθύνσεων.

„ ^ εν Ολυμπία υπήρξεν ο χρυσάκτινος φάρος οστις έξέπεμψε καί εκπέμπει 
προς ολον τον κοσμον τας ακτίνας τής Ελληνικής ψυχικής καί πνευματικής άνατά- 
σοως και συλλΐ)βδ/)ν του Ελληνικού μεγαλείου. Άλλα φευ ! Ό  αδυσώπητος, ό παν- 
οαματωρ χρονος, επιθετει νυν επι τού σώματός της τον σφραγίδα τοΰ ολέθρου καί. 
τής σιγής.

λιεπών στίχων τήν αΐωνίαν ευγνωμοσύνην των προς τούς άθλητάς καί πρωτοπόρους, 
. /]ς ανθρώπινης εςυψωσεως, της διανοησεως καί τού δικαίου.

Δι’ ο δικαίως ήμεΐς οί "Ελληνες δυνάμεθα νά άνακράξωμεν :

διά

Νεε κόσμε στασου προσοχή και πέσε καί προσκύνα 
τούτη τη γη την ιερή τή γή τή τιμημένη, 
τήν ένδοξη Ελλάδα μας π ’ άθάνατη θά μένη.

Τό ανωτέρω ολυμπιακόν [πνεύμα ό εθνικός ποιητής Κ. Παλαμάς άπέδωκε- 
τών κατωτέρω στίχων :

’Αρχαίο πνεύμα άθάνατο, άγνέ πατέρα 
τού ωραίου, τοΰ μεγάλου καί τ ’ άληθινού 
κατεβα, φανερώσου, κ ι’ άστραψε έδώ πέρα 
στή δόξα τής δικής σου γής καί τούρανού.

Στο δρόμο καί στο πάλαιμα καί στο λιθάρι 
στών ευγενών άγώνων λάμψε τήν ορμή, 
και με τ ’ άμάραντο στεφάνωσε κλωνάρι 
και σιδερένιο πλάσε κι’ άξιο τό κορμί.

Κάμποι, βουνά καί πέλαγα φέγγουν μαζί σου 
σαν ένας λευκοπόρφυρος μέγας ναός 
καί τρεχει στον ναόν έδώ προσκυνητής σου, 
αρχαίο πνεύμα αθάνατο, κάθε λαός.

-4. ΓΛΡΔΙΚΛΣ,

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ι Σ

Κατόπιν τής αυξησεως τών συνδρομητών τοΰ Πε
ριοδικού μας « ’Αστυνομικά Χρονικά» , άπεφασίσθη ή 
μείωσις τής τιμής αύτοΰ κατά φύλλον, από δραχμάς 3 
εις δραχμάς 2.50, άπό τής 1ης Νοεμβρίου 1960.



ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά των οδών ’Αθηνών κατ’ Αλφαβητικήν σειράν
Βίνκελμαν .
Πάροδος τής όδοΰ Δαμάρεως 187, στή Γούβα.
Ό  Βίνκελμαν, Γερμανός αισθητικός, ιστορικός τής τέχνης καί αρχαιολόγος,, 

γεννήθηκε άπό πατέρα υποδηματοποιό τό 1717. Θεα>ρεΐται ώς ιδρυτής τής αρχαιο
λογικής επιστήμης καί ό μόνος πού συστηματοποίησε τήν αισθητική καί την ιστο
ρία τής τέχνης. Τά γερμανικά άρχαιολογικά ’Ινστιτούτα, γιορτάζουν κάθε χρόνο, 
τήν επέτειο τής γεννήσεώς του (9 Δ/βρίου), έκδίδοντας συγχρόνως μια αρχαιολο
γική μελέτη. Ό  Βίνκελμαν, δολοφονήθηκε στήν Τεργέστη άπό τον ’Ιταλό κακοποιόν,. 
Άρκάνζελι.

Β ιργινίας.
Διασταύρωσις τής όδοΰ Πλυτά, στοΰ Θών
’Οφείλει τήν ονομασία της, στήν ομώνυμη πολιτεία τής Β. ’Αμερικής, η οποία 

ώνομάσθηκε Βιργινία, προς τιμήν τής βασιλίσσης τής ’Αγγλίας, Έλισσάβετ, ή 
όποια ήτο γνωστή ώς «The virgin Queen» δηλ. ή παρθένος βασίλισσα.

Ή  Βιργινία, είναι ή πατρίς τοϋ Γ. Ούάσιγκτων καθώς καί του Τζέφτρσον 
Μάντισον καί Μονρόε, πού κατά καιρούς διετέλεσαν πρόεδροι των Ηνωμένων Πο
λιτειών τής Αμερικής.

Βιργινίας Μπενάκη.
’Από τήν πλατεία Μεταξουργείου, στο Μεταξουογεΐο.
Ή  Βιργινία Μπενάκη, κόρη τοΰ έκ Χίου Κ. Χωρέμη, ήτο σύζυγος του με

γάλου ’Εθνικού εύεργέτου ’Εμμανουήλ Μπενάκη. 'Ολόκληρη τήν ζωήν της τήν 
άφιέρωσε στήν φιλανθρωπική καί κοινωνική δράσι. Γιά τις υπηρεσίες της αύτές,. 
ειγε τιμηθή διά τοΰ Σταυροΰ τοΰ Σωτήρος. Πέθανε στήν Κηφισσιά σέ ηλικία 80; 
ετών (1848-1928).

Β ίτω νος.
Πάροδος τής όδοΰ Πειραιώς 105, στο Ρούφ.
Ό  Βίτων, μυθολογικός γυιός τής Άργείας ΐερείας Κυδίππης, μαζί μέ τον
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αδελφό του, Κλεόβιδο, χαρακτηρίζονται, από τον Σάλωνα, ώς οί εόδαιμονέστεροι 
θνητοί, υστέρα άπό τον γέροντα Τέλλον, γιατί στην νεαρά τους ηλικία ζεύθηκαν τό 
όχημα της μητέρας των κι’ έτσι την ώδήγησαν έγκαιρα στο ιερό τής Θεάς "Ηρας, 
πού έώρταζε.

Βλαβιανοΰ ,
Πάροδος τής όδοΰ Πατησίων 227, στην πλατεία Κολιάτσου.
Οφείλει τήν ονομασία της, στον Ίωάννην Βλαβιανό, ’Αθηναίο δικηγόρο, ό 

οποίος για πολλά χρόνια υπήρξε μέλος καί πρόεδρος τοΰ Δημοτικού Συμβουλίου 
των ’Αθηναίων.

Βλαντή.
Από τό τέρμα τής όδοΰ Δαμαγήτου 82, στη Γούβα.
Ο Βλαντής Σπυρίδο^ν, "Ελλην λόγιος καί λεξικογράφος, Κυθήριος τήν κατα

γωγή, γεννήθηκε στην Βενετία τό 1765. Διετέλεσε Δ/ντής τής Φλαγγινείου Σχολής 
τής Βενετίας καί μέλος τής ’Ακαδημίας τής Κέρκυρας. Πέθανε τό 1830.

Βλάση .1
Πάροδος τής όδοΰ Βλαχοθανάση 20, στοΰ Κυνοσάργους.
Οφείλει τήν ονομασία της, στο επώνυμο οικογένειας αγωνιστών άπό τό ’Άρ

γος, τής οποίας γενάρχης θεωρείται ό έκ Κοτίστης τής Λακεδαίμονος, Χρήστος 
Βλασόπουλος. Πολλά μέλη τής οικογένειας αύτής διεκρίθησαν στον αγώνα τής άνε- 
ξαρτησίας.

Βλασσοπούλου.
Πάροδος τής όδοΰ Γεν. Κολοκοτρώνη 66, στοΰ Φιλοππάπου.
'Οφείλει τήν ονομασία, στον Βλασσόπουλο ’Ιωάννη (1741—1836), "Ελληνα 

αξιωματικό τοΰ Ρωσικοΰ στρατού, ό όποιος κατά τό 1816, διετέλεσε γενικός ποό- 
ξενος των Πατρών. Στήν Πάτρα συνεδέθη μέ τον Π. Πατρών Γερμανόν καί μυή- 
θηκε στά τής Φ. Εταιρίας. 'Ως γενικός πρόξενος Πελοποννήσου προσέφερε άνεκτί- 
μητες υπηρεσίες στήν άνάπτυξι τής Έπαναστάσεως τοΰ Γένους. Πέθανε στο Ναύ
πλιο, το 1836.

Β λ α χ ά β α .
Πάροδος τής όδοΰ Άθηνάς 24, στο Μοναστηράκι.
Στήν επαρχία Καλαμπάκας (περιοχή Χασίων), βρίσκεται τό χωριό Βλα- 

χαβα. Απο το χωρίο αυτό κατηγετο η οικογένεια τών άρματωλών Βλαχαβαίων. 
Σπουδαιότερος απο αυτούς υπήρξε ό Παπαθύμιος Βλαχάβας, ό όποιος ώς κλέφτης, 
πολεμώντας κατα τών Τούρκων, διετήρησε τήν άνεξαρτησία τών Χασίων καί τής 
περιοχής τοΰ Όλυμπου, γιά πολύ χρόνο. "Υστερα άπό προδοτική ενέργεια, συνε- 
λήφθη καί ύπέστη φρικτόν θάνατον στά Γιάννενα, άπαγχονισθείς στο ιστορικό πλα
τάνι που υπήρχε εκεί, άφοΰ προηγουμένου τά γόνατά του ειχον συντριβή άπό τά 
σφυριά τών άλλοθρήσκων.

Βλαχάκη ’Αντώνιον.
Πάροδος τής όδοΰ Πραντούνα 56, στο συνοικισμό Έλληνορώσσων.
’Οφείλει τήν ονομασία, στον Βλαχάκη ’Αντώνιον, άνθ/γόν τοΰ πέζικοΰ (1874— 

1906), ό όποιος τό 1905, μέ τό ψευδώνυμο Νάκης Λίτσας, πολέμησε τούς Βουλγά
ρους κομιτατζήδες στη  Μακεδονία. Σέ μια μάχη εναντίον αύτών, δέχθηκε έπ-ίθεσι 
τμήματος τουρκικού στρατού και σκοτώθηκε μαζί μ’ άλλους ένδεκα συμπολεμι- 
στάς του.

Βλαχερνών.
Πάροδος τής όδοΰ Ρούμελης 11, στοΰ Φιλοπάππου.
Βλαχερναι, ωνομαζετο, κατα τους Βυζαντινούς χρονους (καί σήμερα είναι
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γνωστή μέ τό ’ίδιο όνομα), μια άπδ τις άξιολογώτερες τοποθεσίες τής Κων/πόλεως. 
Γιατί πήρε τόνομα αυτό, τίποτε δεν υπάρχει τό θετικό. Στήν τοποθεσία αύτή, υπήρχε 
το «Παλατιον των Βλαχερνών», τό όποιον ήτο ή πιο άγαπητή διαμονή τοΰ Αύτο- 
κρατορος Μανουήλ του Κομνηνοΰ. Στο ίδιο μέρος, υπήρχε πολυτελής ναός τής Θεο
τόκου, γνωστός μέ τό όνομα, «Ναός των Βλαχερνών». Σ’ αυτόν έφυλάσσοντοή 
εσθής τής Θεοτόκου καθώς καί ή Ζώνη της καί ή άχειροποίητη εικόνα του Σωτή- 
poc, στά δέ υπόγεια υπήρχε τό «'Άγιον Λοΰμα.» (τό σημερινό άγιασμα).

Βλαχογιάννη .
Πάροδος τής όδου Πραντούνα 58, στο συνοικισμό Έλληνορώσσων.
Πήρε τήν ονομασία αύτή, προς τιμήν του ιστοριοδίφου καί λογοτέχνου, Γιάννη 

Βλαχογιάννη. Ό  Γιάννης Βλαχογιάννης, γεννήθηκε στήν Ναύπακτο τήν 27 ’Ιουλίου 
1867, άπό μητέρα Σουλιώτισσα καί πατέρα Ρουμελιώτη. ’Ασχολήθηκε κυρίως μέ 
τήν ιστοριοδιφία. ’Έγραψε διάφορα διηγήματα. Τά ιστορικά—άρχειακά του έργα, 
αποτελούν ολόκληρη βιβλιοθήκη. Σ’ αύτόν οφείλονται τ ’ απομνημονεύματα τοΰ 
Μακρυγιάννη, τοΰ Σπυρομήλιου καθώς καί τά « ’Ενθυμήματα Κασομούλη». Τό 
έργο του, ύπήρξε μιά. μεγάλη προσφορά στήν νεοελληνική ιστορία. Σ’ αύτόν οφεί
λεται ή ΐδρυσις των «'Ιστορικών αρχείων τοΰ Κράτους», τών οποίων ύπήρξε διευ
θυντής μέχρι τό 1937. Καί τό λογοτεχνικόν έργο τού Βλαχογιάννη, ύπήρξε πράγματι 
άξιόλογο. Στήν Ναύπακτο, σώζεται ακόμη τό σπίτι όπου γεννήθηκε. Πέθανε στήν 
’Αθήνα, τό 1945.

Βλαχοθανάση .
Πάροδος τής όδου Μαγγίνα 3, στοΰ Κυνοσάργους.
'Ο Βλαχοθανάσης Μήτρος, ξακουστός άρματωλός, άπό τήν Βρυνιχ- ρα τής 

Παρνασσίδος, έζησε κατά τά μέσα τοΰ 18ου αιώνα καί ύπήρξε άπό τούς πρωτεργά
τες τής Έπαναστάσεοος του 1770. Μ’ αρχηγό τον Άνδροΰτσο, πήρε μέρος στή περί
φημη μάχη τής μονής τών Βαρδουσιών, στήν κατά τής Ναυπάκτου εκστρατείαν τοΰ 
Άνδρούτσου, όπου καί σκοτώθηκε, πολεμώντας εναντίον τοΰ Μουχτάρ—Πασσά, 
διοικητοΰ τής Πόλεως.

Βλαχοπούλου.
Βρίσκεται στο τέρμα τής όδοΰ 'Ιπποκράτους 206,
Ο Άλεξάκης Βλαχόπουλος, στρατιωτικός καί πολιτικός τής Έπαναστάσεως 

τοΰ 1821, γεννήθηκε τό 1787 στήν Πρέβεζα. Πριν άπό τήν ’Επανάσταση διετέλεσε 
άξιωματικός στο ’Αγγλικό σύνταγμα Ελλήνων εθελοντών τής Κερκύρας. Έκεΐ, 
μυήθηκε στήν Φ. Εταιρεία καί τό 1820, γυρίζοντας στήν πατρίδα του, άνακηρύχθηκε 
καπετάνιος καί άρματωλός τοΰ Βλοχοΰ. Πήρε μέρος σέ πολλές μάχες καί κυρίως 
στήν έκπολιόρκησι τοΰ ’Αγρίνιου. Κατά τό 1823 καί 1825 διετέλεσεν υπουργός τοΰ 
πο?«έμου, τό δέ 1827, γενικός επιθεωρητής τοΰ στρατού τής Στερεάς. Τον καιρό τοΰ 
Καποδιστρίου, χρημάτισε έκτακτος επίτροπος στήν Τρίπολι κι’ άργότερα ύπουργος 
τών Στρατιωτικών καί Ναυτικών, γερουσιαστής καί τελευταίως ύπασπιστής τοΰ 
Βασιλέως Γειυργίου τοΰ Α'. Τό 1854, μαζί μέ τον Σπυρομήλιο, διενήρ^σε τήν έπα- 
νάστασι τής Θεσσαλίας. Πέθανε τό 1865, ώς ύπασπιστής τοΰ τότε βασιλέως.

Βλαχορραφτίου.
Άπό τήν οδό Κρατύλλου 7, στήν ’Ακαδημία Πλάτωνος.
Τό Βλαχορράφτι, είναι χωριό τής Γορτυνίας, κοντά στήν Δημητσάνα, στο νομό 

Αρκαδίας.
Βλάχου ’Α γγέλου, (βλ. ’Αγγέλου Βλάχου)

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'

—Στο δρόμο; στο καφενείο; στην άγορά; Στην αγορά, αύτό είναι;... Έ  καί 
τι μ’ αύτό ! δεν είναι άπό λάθος της άρχηγοϋ Φρανσουάζ, άν άλλες γυναίκες τής μοιά
ζουν, ε; ακόμα κι’ άν αυτές οί γυναίκες... άλλα που πηγαίνεις; Μείνε καθισμένος, 
γέρο μου!... Βλέπεις, τό μέρος άλλαξε άπό την τελευταία φορά. Σ’ άρέσει, αύτός ό 
πίνακας;... Άλλα καί συ άλλαξες, έχι» την έντύπωσι... κάνι» λάθος;... Δεν συνάντησες 
κανένα στο Παρίσι ή άλλου; Δεν σου διηγήθηκαν τίποτα; ... Κύιταξε! (του έδειξε 
τό στήθος τής καλής γυναίκας πάνω στο χαρτί). Δεν τό είχες σχεδιάσει αύτό τον 
Όκτώβρη... Γιατί;

—Την μισώ! έκανε ό μικρός μέ φωνή υπόκωφη.
Ποιόν αύτήν;... τήν καστανή κοπέλλα;
-Ναι, τήν Ζερμαίν.

—Ακούσε, ’ίσως νάχης λόγους νά μισής τήν Ζερμαίν, ή να μισής τον ίδιο τόν 
έαυτό σου" άλλα ομολόγησε ότι αύτό θάταν κουτό νά τό θέλης για τήν άργηγό Φραν
σουάζ ! (έσκυψε προς τό μέρος του, μά τά μάτια του μέσα στα δικά του). Καί άκόμα 
περισσότερο νά τό θέλης γιά τήν μητέρα σου!...'Η δική σου ή μάννα υπάρχει. Σέ 
γέννησε, σ’ έφερε στον κόσμο, σ’ άγάπησε... ’Αλλά δεν είχε τήν τύχη νά σέ κρατήση, 
νά μπορή νά είναι εύτυχισμένη σάν τις άλλες μαννάδες... Χωρίς αμφιβολία θάταν 
πολύ πτωχής ή άρρο^στη, ή έντελώς μόνη... ίσως νά μήν είχε κατοικία... Δεν τό ξέ
ρουμε ούτε σύ, ούτε έγώ. Κι’ αύτό πού δεν ξέρουμε, δεν πρέπει ν’ άνακατευόμαστε 
νά τό κρίνουμε—συμφιυνεΐς;... Ά λλ’ άν τήν ξαναβρής μιά μέρα, τήν μητέρα σου, 
θά πρέπη νά σκεφθής στήν αρχήν αύτό: τήν λύπη, πού ύπέφερε νά μή μπορή νά σέ 
κρατήση... Αύτά δέν είναι ιστορίες τής άγοράς ή τής Ζερμαίν !... Δώσε μου τό χέρι 
σου... (ή μικρή καρδιά κτυποϋσε, κτυποϋσε, κτυποϋσε μέσα στο εύθραστο χεράκι). 
Ακούσε, γέρο μου, πρέπει άκόμα νά είναι κανείς λογικός. Κάποιος σου διηγήθηκε 
πώς κάνουν ό μπαμπάς καί ή μαμά γιά ν’ άποκτήσουν ένα μικρό παιδί, δέν είν’ έτσι;.

—Μάλιστα" ή Ζερμ,αίν, μουρμούρισε τό παιδί, κι’ είν’ άηδιαστικό !
—Τό βρίσκεις αύτό «άηδιαστικό» γιατί δέν άγαπας τήν Ζερμαίν. Τήν ημέρα, 

πού θά είσαι άντρας και θ’ άγαπήσης άληθινά μιά γυναίκα, θά θελήσης νά έχης ένα, 
παιδάκι, πού θά είναι τό παιδάκι καί τών δυό σας. Τότε δέν θά τό βρής αύτό άηδια- 
στικό...

Στάθηκε άρκετήν ώρα κυττάζοντας τό άγόρι, χωρίς νά βλεφαρίση, σάι/-νά μή. 
τό έβλεπε" έπειτα, ένω σηκωνότανε:

—Σκέψου αύτά, πού σου είπα, γέρο μου, κι’ έλα νά μέ δής άν δέν είσαι σύμφω
νος... "Αχ! σκέπτομαι αύτόν τόν μικρό, πού κουτσαίνει στον κοιτώνα σου...

—Τον Άντριέν;
—Μάλιστα. Τάχει έντελώς χαμένα εδώ, καί φοβά.μαι ότι οί άλλοι τόν κοροϊδεύ-
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ουν. ’Εσύ, ξέρεις το σπίτι κι’ έπειτα ξέρεις νά άμύνεσαι: λοιπόν, ασχολήσου μ’ αυτόν ! 
Νά βασίζομαι σέ σένα;

—’Αλλά... θά ξαναγυοίσω στο Τερνεραί;
—Αύτό δεν έξαρτάται άπό μένα, αύτή την φορά.
—Ό κύριος Λαμύ μου είπε...
—Τότε θά ξανηγυρίσης έκεΐ. Α λλά όταν έχει κανείς τέτοιαν επιθυμία να ξα- 

ναγυρίση σέ κάποιο μέρος, είναι λιγάκι κουτό ν’ άρχίση με το να φυγή απο κει δεν 
τό βρίσκεις; Καί περιμένοντας νά φύγης, άσχολήσου μέ τον Άντριέν, αύτό μου φαί
νεται πιο έξυθνο παρά νά σκέπτεσαι πάντοτε τον εαυτό σου και... και το ίδιο πραγμα, 
όχι;... Στο καλό, γέρο μου!

—Ή  δεσποινίς ’Αλίκη τον περίμενε στην είσοδο:
—Μάντεψε ποιος μου τηλεφώνησε;
—'Η αρχηγός Φρανσουάζ, άπάντησε χωρίς νά διστάση.
—Ν αί! Αύριο είναι ή μέρα τής άδειας της' θάρθη να σε δή εδώ. Εισ ευχαριστη

μένος;.. στάσου, δεν σ’ είχα ποτέ δή νά χαμογελάς, πιστεύο) πολύ... Και, επειδή 
αιά εύτυχία δέν έρχεται ποτέ μόνη της, ορίστε εφημερίδες εικονογραφημένες, πού 
αγόρασα γιά σένα...

—'Ώ ! εύχαριστώ.
—Καθόλου: έτσι θ’ άποφύγο) νά στις στείλω στο Ιερνεραί, όπιυς ουνηθο^ς.
—Τί εΐν’ αύτά, πού μοΰ λέτε;
Ό Άλέν Ρομπέρ είχε γίνει τόσο λ,ευκος, που απο ένστικτο εκείνη τού άπλωσε 

τό χέρι της' αύτός οπισθοχώρησε ένα βήμα.
—Τί ειν’ αύτό, πού εΐπατ

σου 
κάτω;

—Εσείς... εσείς 
-Ό γιατρός κι’ 

Πο·
αύτά καί της

—Την άλήθεια' ότι ό γιατρός ή εγώ σου στέλνουμε κάθε έβδομάδα, στο όνομά 
στο Τερνεραί... ’Αλλά μάζεψε λοιπόν αύτές τις εφημερίδες! Γιατί νά τις ρίχνης

γράφετε αύτές τις διευθύνσεις;

Γοτέ δέν κατάλαβε^ ούτε θά καταλάβαινε γιατί τό παιδί ξέσχισε τά χαρτιά 
ά τής τά πέταξε κατά πρόσωπο ένω φοόναξε μέ φωνή αλλαγμένη άπό τά δά-

—Καί πέστε στην άρχηγό Φρανσουαζ να μην ελθη αύριο ! Αν ελθη θα σκοτωθο^! 
θά φύγω ! δέν θέλω νά την δώ ! δέν θέλω !  ̂ ^

Στά ύπόγεια τού δικαστικού μεγάρου ό Άλέν Ρομπέρ περιμένει. Καθισμένα 
πάνω σέ πέτρινους πάγκους, μά τό ράχη καί τό σβέρκο στηριγμένα στο πέτρινο 
τοίχο, σάν άγάλματα καρτερίας, φόβου, μοναξιάς, οκτώ ή δέκα παιδια,^ (μεταςυ 
ους κι’ ο Άλέν Ρομπέρ) περιμένουν. Οι φυλακές καπνίζουν σιωπηλοί πάνε δέκα- 

' "  " I πιά τίποτε νά πουν μεταξύ τους παρά καλημέρ
κι ο

πέντε χρόνια, τίού δέν έχουν μεταςυ τους παρα κα,Λημερα και
καλησπέρα, 
τόσα κοριτι
πατούν, μιλούν, ζοΰν. Ά λλ’ άν ξύριζαν ίσια μέ  ̂ , „ , , ,
θά εΰοισκαν. μέσα στην προσωρινή τους κρύπτη, ενσωματωμένα όλα τα εγκλήματα 

λ -ΓΓΛ,ίδί σσι)r ιιένοι τό αικοό άγόοι. πού έφυγε για

τπέρα. Άπό την άλλη μεριά τού τοίχου, τυφλού καί κωφού, περιμένουν άλλα 
κορίτσια' καί μακρότερα άνδρες καί γυναίκες. ITavoj στα κεφάλια τους^περι- 
ίν ιχιλοΰν, ζοΰν. Ά λλ ’ άν ξύριζαν ίσια μέ τό έδαφος τό δικαστικό μέγαρο,

απο τούς γονείς, πού σκότωσαν τό παιό'ί τους μεχρι^το μικρό αγορ 
-νά ξαναβρή τούς δικούς του (μέχρι τον Άλέν Ρομπέρ).

Χθές δ κύριος Λαρύ τον είχε καλεοει πάλι.
(Συνεχίζεται)
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ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
—Παρητήθησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος οί : 'Υπαστυνόμος Α' κ. Παπα-

δάκος Νικόλαος καί οί άστυφύλακες : Κατσίμπρας Εύθύμιος, ΓΙαρλαβάντζας Στυ
λιανός, Στασινός ’Ιωάννης, Τσάτας Βασίλειος καί Κοσμάς ’Απόστολος.

ΑΜΌΊΒΑΙ

—Δι’ άποφάσεως του κ. ’Αρχηγού ’Αστυνομίας Πόλεων άπενεμήθη έπαινος είς 
τον ’Αστυνομικόν Διευθυντήν Α' κ. ’Αρχιμανδρίτην Νικόλαον, Γενικόν Δ/ντήν τής 
Γενικής Διευθύνσεως ’Αστυνομίας Πόλεων 'Υπουργείου ’Εσωτερικών, διότι ούτος 
υπό την άνωτέρω ιδιότητά του άπό τής ένάρξεως τής λειτουργίας τής έν ‘Αγίω Άν- 
δρέα θερινής Παιδικής Κατασκηνώσεως καθ’ όλην την διάρκειαν τής κατασκηνωτι- 
κής περιόδου παρέσχεν άμέριστον την ήθικήν συνδρομήν καί συμπαράστασιν συμ- 
βαλών ουτού διά των άοκνων προσπαθειών του είς τήν σημειωθεΐσαν πλήρη έπιτυ- 
χίαν τής κατασκηνήσεως.

Διά τής αυτής άποφάσεως άπενεμήθη έ'παινος καί εις τούς : Α ') ’Αστυνο
μικόν Διευθυντήν Α' κ. Τσόπελαν Δημήτριον, διότι άνατεθείσης αύτω τής έπι- 
βλέψεως επί τής έν γένει λειτουργίας τής έν 'Αγίω Άνδρέα θερινής Παιδικής Κατα- 
σκηνώσεως καί έργασθείς άόκνως καί πολύ πέραν των κεκανονισμένων ωρών εργα
σίας, συνέβαλε τά μέγιστα είς τήν σημειωθεΐσαν πλήρη επιτυχίαν τής κατασκηνώ
σεως. Β ) ’Αστυνόμον Β' κ. Άθανασόπουλον Νικόλαον, διότι ώς άρχηγός τής Παι
δικής Κατασκηνώσεως άπεδείξατο όλως εξαιρετικήν δραστηριότητα, πρωτοβουλίαν 
καί ζήλον, επιτυχών τήν άρτίαν καί υποδειγματικήν λειτουργίαν τής έν 'Αγίω Ά ν
δρέα Παιδικής θερινής Κατασκηνώσεως. Γ ') Υγειονομικόν Άξιωματικ όν, ’Αστυ
νόμον Β' κ. Μαρτάκον Ίωάννην, διότι ώς ιατρός τής έν 'Αγίω Άνδρέα Παιδικής 
θερινής Κατασκηνώσεως κατέβαλεν άοκνους προσπάθειας διά τήν παρακολούθησιν 
τής υγιεινής καταστάσεως των μετεχόντων τής κατασκηνώσεως παίδων ώστε κατά 
τήν διάρκειαν τής κατασκηνωτικής περιόδου νά διατηρηθή είς λαμπρόν σημεϊον ή 
υγιεινή κατάστασις τούτων. Δ ') Ύπαστυνόμον Ά  κ. Τσιρίγκαν Δημήτριον, διότι ώς 
βοηθός τού Διευθυντοΰ ’Αρχηγείου, είς δν εΐχεν άνατεθή ή έν γένει λειτουργία τής 
ανο^τερω κατασκηνώσεως, έργασθείς άόκνως καί πολύ πέραν των κεκανονισμένων 
ωρών εργασίας συνέβαλε τά μέγιστα διά τήν σημειοαθεΐσαν πλήρη έπιτυχίαν τής 
κατασκηνώσεως καί Ε ') Άνθυπαστυνόμον κ. Μπερδούσην Γεώργιον, διότι διαχει
ριστής ών τής κατασκηνώσεως, έπεδείξατο έξαιρετικόν ζήλον καί δραστηριότητα 
περί την εκτέλεσιν τών άνατεθέντων αύτω ειδικών καθηκόντων συμβαλών καί ούτος 
τά μέγιστα διά τήν σημειωθεΐσαν πλήρη έπιτυχίαν τής κατασκηνώσεως.

—Δι’ άποφάσεως τοϋ κ. Υφυπουργού Έσοοτερικών άπενεμήθη έπαινος είς 
τον Διοικητήν τοϋ Τμήματος ’Ασφαλείας Πατρών ’Αστυνόμον Β 'κ . Παναγιωτό- 
πουλον Νικόλαον καί έπαινος καί ύλική άμοιβή είς τούς : 'Υπαστυνόμον Α' κ. Φα- 
σουλκαν Γεώργιον, Άρχιφύλακα κ. Καναβόν Άνδοέαν καί άστυφύλακας κ.κ. Παπα- 
δάτον Άνδρέαν, Τσιλιμίγκραν Νικόλαον καί Δρούκαν Ίωάννην, διότι ούτοι ύπό τήν 
επιδεξίαν καθοδήγησιν τοϋ πρώτου, έργασθέντες μετ’ έξαιρετικοΰ ζήλου, προθυμίας 
και μεθοδικότητος πολύ δέ πέραν τών κεκανονισμένων ωρών υπηρεσίας έπέτυχον 
τήν άνακάλυψιν καί σύλληψιν σπείρας κλεπτών, οΐτινες ειχον διαπράξει πολλάς κλο- 
πάς εμπορευμάτων έκ τοϋ έν Πάτραις εργοστασίου φανελλοποιΐας τοϋ Ψωμιάδου 
Λυσσάνδρου, προκληθέντων εύμενών σχολίων ύπέρ τοϋ Άσ-Ευνομικοΰ Σώματος.

Δι’ άλλης άποφάσεως τοϋ αύτοΰ κ.Ύφυπουργοϋ άπενεμήθη ύλική άμοιβή είς 
τον αστυφύλακα κ. Κορέσην ’Αναστάσιον, διότι ούτος περιπολών μέ τήν 'ύπ’ άριθ. 
Α.Π. 142 μοτοσυκλέτταν είς τήν περιφέρειαν τής Ε' ’Αστυνομικής Ύποδιευθύνσεως 
καί δοθεντος αύτω τήν 17ην ώραν σήματος περί κλοπής τοϋ ύπ’ άρ. 84605 Ι.Χ. ημι
φορτηγού αυτοκίνητου, ενηργησεν μετ εξαιρετικού ζήλου καί ένδιαφέροντος άναζη-
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τη σεις με αποτέλεσμα ν' άνακαλύψη καί συλλάβη τούς δράστας τής έν λόγω κλοπής.
ν —, sJfPa5 απ09ασεως του κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών άπενεμήθη ηθική καί 

υλική αμοιβή εις τους : ’Αστυνομικόν Διευθυντήν Α', Διευθυντήν τής 'Υποδιευ-
U W C---  '  ' ’ 1 Λθυνσεως Ασφαλείας ’Αθηνών κ. Καραμπέτσον Ευάγγελον, ’Αστυνομικόν Διευθυν
τήν A κ. Καραχαλιον Ίωάννην καί ’Αστυνόμον Α' κ. Παπασπύρου Κωνστ., διότι 
° - Ρ - ο ς  τούτων πληροφορηθείς την ενταύθα άφιξιν τού ήγετικού στελέχουε τού 
iv .ll.Ε. Βεττα Φωκιωνος καί τεσσάρων αλλοδαπών πρακτόρων τού διεθνο 
μουνισμου άφιχθέντων προς άνασυγκρότησιν τού Κ.Κ.Ε. καί καθοδήγσιν τής 
συμφώνους η.ρος τας εντολας του διεθνούς κομμουνισμού κατηύθυνεν λίαν έπ. 
ευστονως και υιεθοδικωε τ·ιc  ενεηνΓΓn r ^ .ι~ι .... —___ ί

λεχους
οΰ διεθνούς κομ-

Ε.Δ.Α.
» ,. * ο ~ > , , · > > > ------ι........ ..........  —,ιδεξίως,ευστοχως ̂ και μεθοδικως τας ενεργειας τών ύπ’ αύτόν υπαλλήλων, συντελέσας ουτω 

κατα πολύ εις την ανακαλυψιν και σύλληψιν τών άνωτέρω, προκληθέντων εντεύθεν 
ευμενών σχολίων ύπέρ τού ’Αστυνομικού Σώματος, οί δέ ετεροι, διότι διά τής προσω
πικής καθοδηγησεως καί επιβλέψεως τών ένεργειών τών ύπ’ αύφών υπαλλήλου έξου- 
δετερωσιν των αντεθνικών των ένεργειών.

, αυτής αποφασεως καί διά την αύτήν αιτίαν άπενεμήθη ωσαύτως
ηθικη και υλική αμοιβή εις τους κάτωθι αστυνομικούς ύπαλλήλους : 'Υπαστυνόμους 
Α κ.κ. Γζαβελλαν Βασιλ., Λάμπρου Βασίλειον, ΙΙούλον Εύστάθ. καί Κουρήν Νικόλ.. 
Ανθυπαστυνομον κ. Κοκκινακην Λουκάν, Άρχιφύλακα κ. Ντζαφέρην Γεώρ., ύπαρ- 

χιφύλακας κ.κ. Γιαννακόπουλον Γεώρ., Εύαγγελινάκην Εμμανουήλ. Τεζάρην Άνδο 
Νικηφοράκην Μιχ., Μεθενίτην Ά ντών., Βάμβουκαν Άριστείδην, Γιαννακόπουλον 
Α.γγ., Δαλίανην Παναγιώτην, Μαστραχαν Φραγκίσκον, αενάκην Νικόλ., Μπούραν 

Φώτιον, Γεωργούλαν Διονύσ., Άντωνόπουλον Δημήτρ., Γκρίτζαλην Θεόδ., ’Ελαφρού 
Σπυριδ., Ζαφειρην Γεωργ., Καρακούσην ’Ιωάν., Κουμπαρούλην Δημήτρ., Κουντά- 
νην Παναγ., Κουσκουρήν Ήρακλήν, Λιάκον Γεώργ., Μπινιάρην Πέτρον, Νέζον 
Βασίλ., Παπαβλασσόπουλον Χαρ., Πουλακίδαν Δημ., Χριστόπουλον Άνδρ., ’Α- 
βουρην Αντων., Χρυσικοπουλον Κωνστ., Δημοπουλον Εύθύμ., Καίσαρην Κο^νστ.. 
Μαρκόπουλον Παναγ., Σπαράζκην Παναγιώτην, Μαυροειδήν Χρήστ., Λούγαρην Πα- 
ναγιώτ., Κλωστερίδην Εύάγγ. καί Ντζούβελην Κωνστ. καί αστυφύλακας κ.κ. Κυ- 
ριακόγιαννον Γεώργ., Γιαννούλην Ά λέξ., Άθανασόπουλον Κωνστ., Σκούραν Όδυσ., 
Κυριαζήν Παναγ., Θανασούρην Παναγ., Παπασπηλιόπουλον Νικόλ., Γιαννόπουλον 
Ίωάννην, Παπαγιαννάκην Νικόλ., Κοντογιάννην Βασίλ., Μπουζούλαν Ίωάν., Κω- 
στάκην Γεώργ., Λυμπερόπουλον Χρήστ., Παπαχαραλάμπους Χαρ.,Σαμαράν Κωνστ., 
Χατζηκοκολάκην Έμμαν., Λιακόπουλον Ήλίαν, Παπασπηλίου Κωνστ., Γκούρλαν 
Ίωάννην, Άργυρόπουλον Διονύσιον, Χρηστίδην Σωτήριον, Θεριστόπουλον Ά λκ., 
Μανώλην Κωνστ., Φωτεινάκην Δημήτρ., Μεθενίτην ’Αναστάσιον, Παπασημακό- 
πουλον Δημήτριον καί Παπαγιαννάκου Ελένην. Τέλος διά τής αυτής ώς άνω διατα
γής άπενεμήθη ήθική αμοιβή διά την συμβολήν τούτιυν εις τήν έπιτυχίαν τού άποτε- 
λεσματος εις τους . Αρχιφύλακα κ. Θαλασσην Γεωρ., υπαρχιφύλακας κ.κ. Λύρην 
Βασ., Κλωσαρην Νικ., Πανοπουλον Γεωργ. και Τσελώνην Χρηστ. καί αστυφύλακας 
κ.κ. : Σωτηρόπουλον Κίμωνα, Κουκολομάτην Κυρ., Σταματελόπουλον Δημήτρ., 
Τσωνόπουλον Γεώργιον, Νόσσην Σωτήριον, Νιάρχον Νικόλαον, ΓΙαπαδάκην Κωνστ., 
Διαμαντόπουλον Τρύφ., Μπαλάσκαν Θεοδόσιον καί Παναγιωτάκην Άνδρέαν.

Δ ι’ έτέρας άποφάσεως τού κ. 'Υφυπουργού Εσωτερικών άπενεμήθη ήθική καί 
υλική άμοιβή εις τούς : ’Αστυνόμον Β' κ. Μπίκον Ίωάννην, προσωρινόν Διοικητήν 
Τμήματος Γενικής ’Ασφαλείας Γίατρών, 'Υπαστυνόμους Α' κ.κ. Γώγον Ίωάννην καί 
Καραμούζην Παν., ’Anvimύλανα ν ’ Λ<ιΛμ-λ\; E7.\\j "ν rv r /ν/τ-τη̂σ/ι")! λ/ι/λ/<- ΓίΔ .
Ίωάν. καί Τσιλιμί
πρώτου έργασθέντ; _ _ _ _ _ j ___  ____ __
κεκανονισμένων ωρών εργασίας, έπιδείξαντες άμα καί ίδιάζουσαν επιμέλειαν περί 
τήν έκτέλεσιν τών καθηκόντων το:>ν επέτυχαν τήν άνακάλυψιν καί σύλληψιν καλλιερ-
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γητών καί έμπορων ακατέργαστου ινδικής κανάβεως κατασχεθεισης, συνολικής πο- 
τητος 2750 γραμμαρίων τοιαύτης και καταστραφέντων (70) φυτών ινδικής κανά
βεως καλλιεργημένης επί των άγρών τονν.

—'Ομοίως δι’ άλλης άποφάσεωις του αύτοΰ κ. 'Υφυπουργού άπενεμήθη υλική α
μοιβή εις τούς άστυφύλακας: Λεκαράκον Παναγιώτην καίΜπαρούνην ’Αντώνιον, διότι 
ό πρώτος τυγχάνουν σκοπός πύλης τού Θ' ’Αστυνομικού Τήματος ’Αθηνών κατά τό 
4ωρον 22-2 τής 16.1.1960 καί άκούσας περί τήν 1.40' ω>ραν θόρυβον προς τον εκεί 
πλησίον 'Ιερόν Ναόν 'Αγίου ’Αθανασίου, άνέφερεν τούτο εις τον αξιωματικόν ύπη- 
ρεσίας παρά τού οποίου διαταχθείς 6ποος μετά τού ώς ά.νω συναδέλφου του διαπι- 
στώση τί άκριβώς συνέβη μ.ετέβησαν επί τόπου καί άναπτύξαντες όλως εξαιρετικήν 
παρατηρητικότητα ένεργήσαντες δέ μετά θάρρους, ετοιμότητας καί ψυχραιμίας και 
έρευνώντες τον κήπον διά τών ηλεκτρικών των φανών, άνεΰρον κρυπτόμενον κάτωθι 
θάμ,νου καί συνέλαβον τον Γεωργακόπουλον Γεώργιον ετών 29, όστις είχεν άποπει- 
ραθή τήν διάρρηξιν τού προμνησθέντος Ναού.

*
*  *

EC FT /ΣΤ] ΚΑΙ ΓΚΎΗ/ΩΣΕΙΣ ΕΠΙ Tff 28τ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940
Εις τά πλαίσια ε ών έκδηλώοεων έπί τώ έορτασμώ τής 28ης ’Οκτωβρίου, 

τήν 18ην ώραν τής 27-10-1160, εις τήν αίθουσαν τού Δημοτικού θεάτρου Πει
ραιώς ώμίλησεν ο Άστυν. Δ)ντής Πειραιώς κ. Γ. Κοντογεώργος, μέ θέμα : «Ή  
28η ’Οκτωβρίου 1140 καί ή σνμασία της». Εις τήν εορτήν ταύτην παρέστησαν ό 
’Επίσκοπος Πειραιώς κ.κ. Χρυσόστομ.ος, ό 'Τπουργός ’Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Γ. 
Ά\δριανοπουλος, οί Βουλευεοί Πειραιώς καί ό κ. Δ. Βρανόπουλος, 6 'Υπαρχη- 
γός τού Γ.Ε.Σ. 'Υποστράτηγος Ά λ. Άργυρόπουλος, καί οί Δήμαρχοι Πειραιώς, 
Μοσχάτου, ΙΙαλ. κο ί Νέου Φαλήρου, ώς καί αί λοιπαί Άρχαί τής πόλεως.

'Ωσαύτως παρέστη ή ούζυγος τού άειμνήστου πρωθυπουργού Ίωάννου Με- 
ταξά. μετά τής θυγατρός της, ώς καί πλειστα άλλα επίλεκτα μέλη τής Πειραϊ- 
κής καί ’Αθηναϊκής κοινωνίας.

** *
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΟΎ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

—'Ο Κλάδος 'Υγείας ’Αστυνομίας Πόλεων παρακαλεΐ τούς άπό 1-1—1960 
μέχρι σήμερον καταστάντας συταξιούχους αστυνομικούς, όπως, έφ’ όσον έπιθυ- 
μοΰσι νά είναι μέλη τού Ταμείου, ύποβάλωσιν άμέσως υπεύθυνον δήλωσιν εις τον 
Κλάδον 'Υγείας, συμφώνως τώ νόμω, διότι άλλως, άπό 1—1—1961 θά παύσοοσι νά 
εξυπηρετούνται ύπό τού Ταμείου αύτοί ώς καί τά μέλη οικογένειας των.

Ί οΰτο πρέπει νά έ'χωσι ύπ’ όψει καί άπαντες οί μέλλοντες νά καταστώσι συν
ταξιούχοι, οϊτινες άμέσως εύθύς ώς καταστώσι τοιούτοι, νά ύποβάλωσιν τοιαύτην 
δήλωσιν.

** *
ΕΥΧΑΙ ΕΙΣ ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΑΣ

Ρά « ’Αστυνομικά Χρονικά» εύχονται χρόνια πολλά έπί τή έπετείω τής 
ονομαστικής των έ ρτής, εις τον εισαγγελέα Πρωτοδικών κ. Δημήτριον Παπαν- 
τωνιου, τον Ίατρι δικαστήν καί συνεργάτην τού περκ δικού κ. Δημήτριον Κα- 
ψάσκην, τούς ’Αστυνομικούς Δ/\τάς κ.κ. Δημήτριον Τσόπελαν, Δημήτριον Καρα- 
νάσον, Δημητριον Βασ.λάκ,ον, Δημήτριον Χίον, Δημήτριον 'Υφαντήν, Δημήτριον 
Γιαννόπουλον, Δημήτριον Δουβάραν καί Δγμήτριον Μόρον ώς καί εις άπαντας 
τους λοιπούς κ.κ. ’Αξιωματικούς καί κατωτέρους αστυνομικούς υπαλλήλους.
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