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«Ού ποιήσομαι περί πλείονος τό ζην, τής Πατρίδος».



Κυριακή! 3 Δεκεμβρίου 1944! Είναι ή ήμερα, πού έξέσπασε 
στην Ελληνική Πρωτεύουσα ό τύφων τής κομμουνιστικής θυέλλης 
καί πού πολλοί ένόμισαν ότι τό παν κατέρρευσεν.

Αλλ ο χ ι! Οπως τον Οκτώβριο τού 1940, όπόταν τά πάντα 
έκλονίζοντο καί ή γή όλη έτρεμε μπροστά στήν 'Αξονική βία, ό Ε λ 
ληνικός Στρατός έκαμε τον κόσμο ν' άκούση τις πρώτες χαρούμενες 
καμπάνες καί ν’ άναπνεύση τόν καθαρό άέρα των Ελληνικών βου
νοκορφών,  ̂ έτσι καί τόν Δεκέμβριο τού 19443 όπόταν ό κομμουνισμός 
ήθέλησε να χώση τά νύχια του στις σάρκες τής γλυκείας μας Πατρί- 
5ος, πού ύστερα άπό τή μαύρη κατοχή δεχόταν άπαλά τό μειδίαμα 
τής νίκης τών ελευθέρων λαών, ή Ελληνική ’Αστυνομία, χωρίς 
δισταγμό, έστάθη πρόμαχος τ ή ς ’Ελευθερίας, καί κατά τής κομμου
νιστικής βίας,̂  διαλύοντας τά όνειρα εκείνων, πού έσκέφθησαν νά κα
τακτήσουν τήν Ελλάδα.

Αύτών, τών προμάχων τής κοινωνικής καί πολιτικής μας 
Ε λ ευ θ ερ ία ς , Ηρωων και μαρτύρων αστυνομικών, τήν μνήμην 

έπιτελοΰμεν σήμερον.
Προς αυτους, λοιπον, που επροσφεραν το άνθος τής ζωής των 

ολοκαύτωμα στο βωμό τής Πατρίδος καί πού υπήρξαν πρώτοι στή 
δράσι τής ζωής καί πρώτοι στή θυσία τού θανάτου, όμιλούμεν γιατί 
ζοΰν στήν Ιστορία τής 'Αγίας Πατρίδος μας, ωραίοι, άκατάλυτοι 
και αιώνιοι, όπως είναι ακατάλυτος καί αίωνία ή ιδέα τής ’Ελευθερίας.

’Αθάνατοι στρατιώται τοΰ καθήκοντος !
, Τ“ ν όποιων ή αγάπη για τήν πατρίδα είχε πλημμυρίσει

τις καρδιές σας, άντισταθήκατε πρώτοι με φανατισμό στο βάρβαρο 
κομμουνιστικό κύμα, καί τό Ιατρέψατε όπίσω, βαμμένο όμως μέ ίό  
άλικο αίμα σας. Χάρις σε Σας διελύθη ή πνιγηρά ατμόσφαιρα στήν 
οποία ζουσαμε όλοι οι ’Ελεύθεροι άνθρωποι καί εσκορπίσθη ο ζό- 
φος, πού έπίεζε τά στήθη τών αγωνιστών τού δικαίου. Σείς εδώσατε 
στην ανθρωπότητα, θέαμα λαμπρό καί δείξατε, ότι οί αρετές τών 
προγονών μας δεν εσβέσθησαν ποτέ στις μεγάλες καρδιές σας, άλλ’ 
απετελεσαν τήν άψΐδα τής δόξης μας, πού ενώνει παρελθόν’ πα
ρόν καί μέλλον. 5

Ά γιο ι μάρτυρες τής Ελλη νική ς Πατρίδος !



'Η  ’Αστυνομία Πόλεων εις τον άντικομμουνιστικόν άγώνα 8769

Πιστοί στο Θεό, στην Πατρίδα καί στην οικογένεια, έδέχθητε 
τον ακάνθινο στέφανο τού μαρτυρίου καί έτσι χάρις σέ Σας, ή γη 
αυτή διετήρησε άμόλυντο «τό Βωμό τής Ε λ ε υ θ ε ρ ία ς » .

Οί ποντίφηκες των νέων συμβό?νων πίστεως, πού άνεπτύχθη- 
σαν σέ μάκρυνες στέττττες, οί αύτοχειροτόνητοι έπανορθωταί των 
κοινωνικών αδικιών, δλοι αυτοί ττοΰ θέλουν ν’ άνατραττή ό κόσμος, 
στον όποιο δεν έχουν τήν πρώτη θέση κατησχύνθησαν καί έστρά- 
φησαν προς τα όπίσω.

Καλότυχοι νεκροί ! ! !
Τό νήμα τής ζωής σας δεν έκόπη ανώφελα καί τό αίμα σας 

δεν έχύθη επί ματαίω.
Έδέχθητε τόν θάνατον γιά τήν Πατρίδα. Τά βλέφαρά σας τά 

έκάλυψε ή ζοφερή νύχτα, με τήν ελπίδα μιας Εθνικής Αυγής.
Τό χώμα που σας έσκέπασε δεν θά ξηρανθή ποτέ καί τά όνό- 

ματά σας, ονόματα προσφιλή, ψυχές μεγάλες, στήθη γενναίων, έχουν 
γραφή στις καρδιές μας, εις αίωνίαν εθνικήν ευγνωμοσύνην.

Οί σκιές σας θά μάς ομιλούν συνεχώς, καί άπό τούς τάφους 
σας θά μάς διδάσκετε πολλά.

Θά μας διδάσκετε, γιά ποιο λόγο και προς τί έπέσατε 
καί δτι κατά τήν πιστή έκ τέλ εσ ι τοΰ καθήκοντος δέν υπάρ
χουν δρια.

Θά μάς διδάσκετε, δτι ή ήθική δύναμις καί τά δίκαια ενός 
Λαού, άποτελούν τον άσφαλέστερο προμαχώνα εναντίον οίασδή- 
ποτε επιβολής.

Θά μάς διδάσκετε τέλος, δτι ή Φ ιλοπ ατρία  δέν πρέπει νά 
είναι ένα άφηρημένο ιδεώδες, άλλα μιά δύναμις δημιουργική, πού θά 
μάς έμπνέη σέ πράξεις εύγενικές καί θά μάς έπιτρέπη νά άποδει- 
χθούμε άξιοι τοΰ θανάτου σας.

Πάνω στούς τάφους σας, πού έχουν τήν σιγηλότητα κάθε με
γάλου έργου, όπως είναι ό θάνατός σας καί τό μαρτύριό σας, έθεμε- 
λιώθη εκ νέου ή Ιδέα καί τό Μ εγαλείο τής Ελλάδος μας.

Δέν σάς βλέπουμε πλέον άγαπητοί μας νεκροί! Ή ψυχές σας 
όμως θά είναι πάντοτε μεταξύ μας καί έφ’ όσον ύπάρχουν στη γή 
Έθνη πού εκτιμούν τήν ’Ελευθερία, ή ψιθυριστή φωνή τών τάφων 
Σας, θά είναι γιά μάς επιταγή προς τή Δόξα καί τό Καθήκον.

Ό  άκατάσχετος χείμαρρος τών αιώνων είναι άνίκανος νά παρα- 
δώση στή λήθη τόν άγώνα Σας, ν’ άμαυρώση τήν ολόφωτη εικόνα 
τού μαρτυρίου Σας καί νά μειώση τό ήθικό σας μεγαλείο.^

Τά ό νάματά σας ένέγραψε εις μνημόσυνον αιώνιον ή Εθνική 
Εύγνωμοσύνη.

Ή γω ν ίσ θη τε, ένικήσατε καί έπέσατε μέ τήν ’Εθνική μας 
Σημαία ώς ’Επιτάφ ιο.

"Ας είναι αίωνία ή μνήμη σας πολύτιμοι Νεκροί.
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Ή άρνησις τής λογικής
’Ύπό χ. ΧΕΝΤΕΡΣΟΝ

Δ ιανοητικο ί δοΰλοι τοΰ κομμουνισμού- Με 
ρικοί λαοί έξηναγκάσθησαν σε δουλεία, άλλοι 
έπωλήθησαν σ’ αύτήν, αλλά στην εποχή μας ήταν 
μοιραίο νά γνωρίσουμε ένα νέο είδος ανθρώπων (; ),  
οί όποιοι προσφέρονται έθελονταί στην δουλεία 
καί γλύφουν τις άλυσσίδες. A rthur W ooblurn, 
Μ .Ρ., «Εμπρός)) 9/12/1939.

'Η λογική  απορρίπτετα ι. Οί κομμουνισταί, 
οί όποιοι κάποτε τούλάχιστον ήσαν δογματικοί, 
δέν πιστεύουν πια ούτε σ’ αυτόν τον κομμουνισμό 
άκόμη. Διατάσσονται ν’ ακολουθούν μια πολιτική, 
ή οποία δέν οδηγεί στην εκτέλεση ενός ιδεώδους 
ούτε στην εξουσία πού είναι τό μ.έσον έκτελέσεως 
ενός σκοπού, άλλα, στην εξουσία πού είναι αύτός 
ούτος ό σκοπός. Καί όχι μονάχα δέν πιστεύουν 
άλλα, καί ούτε σκέπτονται, γιατί άπλούστατα περι- 
φρονοΰν την λογική.—F.A . V oigit «19ος Αιώνας, 
καί μετά», ’Οκτώβριος 1945.

’Αδίδαχτα σ κ υλ ιά . Οί κομμουνισταί εμφανί
ζονται πιστοί κληρονόμοι τής ναζιστικής νοοτρο
πίας—τρόποι καί ήθική—καί μέ αύθάδεια επανα
λαμβάνουν αποδεδειγμένα καί παράλογα ψεύδη. 
Άδυνατοΰντες νά. άντιμετωπίσουν μίαν όποισ.νδή- 
ποτε εξετασιν της υποθέσεώς των, "γαυγίζουν 
επίμονα καί μέ άλαλλαγμούς έλπίζοντες ότι θά. ρί
ξουν κάτω τούς αντιπάλους των. 'Η  συντα-γή τού 
Χίτλερ είναι μεγαλοφυής. Κάνε ώσπου τό ψέμμα σου 
να καταπλήξη τόσο τό λαό ώστε όλοι νά. τά χάσουν 
καί νά σκεφθοΰν ότι ποτέ δέν είναι δυνατό νά. πή 
ένας ά.νθρωπος μέ τόση άναίδεια ένα τόσο εκπλη
κτικό πράγμα εάν τούτο δέν είναι απόλυτα αλη
θινό. Αύτή είναι επίσης καί ή κομμουνιστική ρε- 
τσέττα ... Ό  φανατισμένος κομμουνιστής έχει τό 
πείσμα ενός άδίδακτου σκυλιού πού ουρλιάζει 
όταν το κλωτσήσουν, αλλά διαρκώς επανέρχεται 
με την ελπίδα ότι στο τέλος θά κουραστούν καί θά. 
το περιφρονήσουν ώστε νά μπορέση άμέσως νά 
βυθίση τά δόντια του. Golm Brogan: «Κόκκινες 
Μαριονέττες».



ΙΣΤΟ ΡΙΚ Α Ι Ε Π Ε Τ Ε ΙΟ Ι

Η ΑΘΗΝΑ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
( ’Ε π ’ ευκαιρία τής συμπληρώσεως 125 χρόνων)

________________________Ύπί> 'Τπαστυνόμου Α' κ. I . Ρ Α Γ Κ Ο Υ --------—------  —--------—-

« ’Αθήνα διαμαντόπετρα στής γης τό δακτυλίδι»
Κ . Π α λ α μ ά ς

1 . Εισαγω γή.
Την 1η Δεκεμβρίου 1960, συμπληρώνονται 125 χρόνια άπό τότε πού ή ’Αθήνα 

εγινε επίσημα πρωτεύουσα του Ελληνικού Κράτους. Τό γεγονός αυτό δεν είναι 
χωρί 
γιατ
σήμερα για τη πατρίδα μας, ή ’Αθήνα.

' Αυτή λοιπόν την έπέτειο, ό Δήμος ’Αθηναίων άπεφάσισε να γιορτάση μέ 
κάθε μεγαλοπρέπεια, δίνοντας ξεχωριστό τονο στο γεγονος που για πολλούς ίσως
Ω '  ~ Α Ρ , Λ  σ-λ (T v n T rn  w iV rn  fir/ ν ί . υ η η υ  Tr.o~k~kF.r v r /ι. r^r.ttfQOOSC () lC /S k z C S lC

,νε επίσημα, πρωτεύουσα του ι̂ ΛΛηνιχ-υυ ινρατυυ^. yt-yuvuc, w.uiu ucv
ρίς σημασία, γιατί όλοι ξέρουμε ότι ή ’Αθήνα είναι ή καρδιά τής Ελλάδος. Τό 
ιτί, εύκολα καθένας τό αντιλαμβάνεται, άν σκεφθή τό τι υπήρξε και τι είναι ακόμη

. . .  εξέλιξη της . . . . . . .
Νομίζουμε ότι, μέ την εύκαιρία τής έπετείου αυτής, δεν θά ήτο άσκοπο να 

κάνουμε μιά σύντομη αναδρομή στο παρελθόν, ρίχνοντας φευγαλεες ματιές στην 
ιστορία των ’Αθηνών άπό την εποχή τής Τουρκοκρατίας, τονίζοντας ξεχωριστά 
τά γεγονότα εκείνα πού έχουν ανάγκην ιδιαίτερης προσοχής. Πιστεύουμε πως ή 

ι γιά πολλούς καί ποικίλους λόγους χρήσιμη καί διδακτική,
μνήμη μας τά γεγονότα έκεΐνα

πού είναι στενά συνυφασμενα με ί,/jv wjs σημερινής μας πρωτεύουσας.

είναι γιαάναδρομή αύτή θά
γιατί έτσι θά μάς δοθή ή εύκαιρία νά φέρουμε στή 
πού είναι στενά συνυφασμένα μέ τήν εξέλιξη τής σ η ^

Χωρίς καμμιά αντίρρηση, δέν ύπάρχει στήν ιστορία τής άρχαιότητος πιο 
επιβλητικό καί φωτοβόλο όνομα άπ’ τ ’ όνομα τής ’Αθήνας, τό όποιο φέρνει στη 
θύμη

στά πέρατα της Δύσεως οι λάμψεις του αρχαίου Ελλην 
καί δίκαια ή ’Αθήνα ώνομάσθηκε «Ελλάδος Ε λλάς».

Αυτής τής πόλεως, άς προσπαθήσουμε τό παρελθόν νά μελετήσουμε, μέ τήμ-^ε-' 
ποίθησι πώς ασφαλώς πολλά θα ωφεληθούμε.

2 . Α' περίοδος τουρκοκρατίας.

αιά αντίσταση. 'Ο  Παρθενώνας μετεβληθη σε τζάμι. U αρχιεπίσκοπος ^
Ποότιμος μαζί μέ τον τελευταίο άρχοντα Φραγκίσκον Άτσαγιόλψ,τ έφυγάν στή 
Θήβα. ’ - όήόόπ ψτ xvoop

Τό Σεπτέμβρη τού 1458, έφθασε στήν ’Αθήνα ό Μωάμεθ ό Ι’/,.ώ οποίοςιφε-: 
------ ι-τ_ ~ τ , αύτήν ώμισμ&Λχ! πρΕνόμια

συνωμοσία του Ά· 
ράθη ν’ άνακαταλάβη

—η όεν εκρατησε για τιολο, ρανι u
.τσαγιόλι, ό όποιος μέ μερικούς προκρίτουςάτηο, ’Αθήνας,νάίπφπεί1-? 
χβη τήν Ά κρόπολι (1464), χωρίς όμως.τάπότέλόσμα»7»χΐ(\ν.Τ)θΐ]7Τ
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Γή ζωή των κατοίκων τής ’Αθήνας κατά την Α' περίοδο τής τουρκοκρατίας, 
με τις άγριότητες καί τις αυθαιρεσίες, την πληροφορούμεθα άπό διάφορες πηγές 
καθώς κι’ άπό τή ζωή καί το μαρτύριο τής Ό σιας Φιλοθέης.

Η Φιλοθέη ήταν κόρη τοΰ λογίου άρχοντα Μπενιζέλου. "Υστερα άπό τό 
θανατο τοΰ συζύγου της, έγινε καλόγρηα παίρνοντας τ ’ όνομα Φιλοθέη, αντί τοΰ 

■ης, Ρηγούλα. ’Έ κ τισε διάφορα. μοναστήρια καθώς καί βιοτεχνική
V ΑΛΙ λ-/XI /V /π“Λ /- 5 Λ fiviM/VA f — λ ~."C ~  ______

πραγματικού 
σχολή σ
επεσυραν

τήν οποία έφοιτοϋσαν τά άπορα κορίτσια τής ’Αθήνας. Οί πράξεις της αυτές 
ν τήν οργή των Τούρκων. ’Έ τσ ι στις 2 ’Οκτωβρίου τοΰ 1588 κι’ ενώ έποο-

κοβουνια και τό όποιο είναι γνωστό ώς Καλογρέζα (υποκοριστικό τοΰ Καλογραία).
Τον 17ον αιώνα ή ζωή των ’Αθηναίων έγινε όλιγώτερο καταθλιπτική. Λ έ

γεται, πώς αφορμή αυτής τής αλλαγής ήτο μια ’Αθηναία κόρη, ή Βασιλική εξαι
ρετικά όμορφη, ή όποια εύρισκομένη στο χαρέμι τοΰ Σουλτάνου (1610 περίπου), 
κατώρθωσε νά έπιτύχη όπως ή διοίκηση τών ’Αθηνών άφαιρεθή άπό τον Πασά 
τής Εύρίπου (Χαλκίδος) καί άνατεθή στον Κισλάραγα, ό όποιος ήταν αρχηγός 
τών ευνούχων στο Σουλτανικό χαρέμι.

ήταν πυριτ 3ηκη,

πυροβολείο. Είναι ή δεύτερη σημαντική καταστροφή τών μνημείων τής Άκρο- 
πόλεως, υστέρα άπό τήν άνατίναξη τών Προπυλαίων τοΰ 1656, ή όποια προήλθε 
απο κεραυνό πού έπεσε στή πυριτιδαποθήκη.

Τό Σ/βρη τοΰ 1687, ό Ένετικός στόλος, μέ αρχηγό τον Φραγκίσκο Μορο- 
ζινη, κατεπλευσε στον Πειραιά όπου καί άπεβίβασε 10 χιλ. στρατό. 'Η  ’Αθήνα 
κατεληφθη ανενόχλητα καί ό Μοροζίνης έπολιόρκησε τήν ’Ακρόπολη, μέσα στήν 
οποία είχαν κλεισθή, έκτος τής Τουρκικής φρουράς καί άμαχος Τουρκικός πληθυ
σμός, 2 .500  ~··°---------------;-----  τ'-'- ----- n - ~ ~ - -  ’
μνημείο τοΰ 
άπό τά πυροβ 
καί τον κατέστρεψε.

Οί Τούρκοι άναγκάσθηκαν νά παραδώσουν τό φρούριο καί κατόπιν σχετικής 
συμφωνίας μέ τούς πολιορκητάς, έφυγαν για τή Μ. ’Ασία τόσον ή φρουρά όσον καί 
ο άμαχος πληθυσμός.

'Η  ’Αθήνα εύρίσκεται στή κυριαρχία τών Ενετών. ’Ό χι όμως γιά πολύ διά
των 

ήν
αρχαιότητες.

3 . Β' περίοδος τουρκοκρατίας.
, γ ετά τήν αποχώρηση τών Ενετών άπό τήν ’Αθήνα, οί Τούρκοι κατέλαβον 

ςανα τη πόλη. Σιγά-σιγά έπανήρχοντο στήν ’Αθήνα οί ’Αθηναίοι οί όποιοι είχαν 
φύγει μαζί μέ τούς Ενετούς. —

Τ ° ν17β8 νέες συμφορές άπείλησαν τήν ’Αθήνα. Οί Ρώσοι κηρύξαντες τον πό- 
λεμο κατά τής Τουρκίας, προσεπάθησαν νά έξεγείρουν σέ επανάσταση καί τούς 
Αθηναίους, χωρίς όμως άποτέλεσμα. Μολονότι όμως δεν έπανεστάτησαν, ύπέστη- 

σαν πολλούς διωγμούς, έξ αιτίας τής έξεγέρσεως άλλων περιοχών. Οί διωγμοί αύτοί 
συνεχίστηκαν καί μετά τον τερματισμό τοΰ Ρωσικού πολέμου (1774), μέ διάφορα 
προσχήματα άπό τούς τυράννους, όπως όΧασεκής κ.λ.π.
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Την εποχή έκείνη έπεσκέπτοντο την ’Αθήνα διάφοροι αρχαιολόγοι και άρ- 
χαιοκάπηλοι, οί όποιοι έσύλουν κατά τον χειρότερο τρόπο τά άρχαΐα μνημεία. Ή  
μεγαλύτερη όμως καταστροφή των μνημείων έγινε, κατόπιν διαταγής τοΰ Πρε- 
σβευτοΰ τής ’Αγγλίας στήν Κωνσταντινούπολι, Έλγίνου. ’Έ τσ ι άπεσπάσθησαν τά 
αετώματα του Παρθενώνας καί μία Καρυατις άπό τό Έρεχθεΐον.

'Η  ζωή των ύποδούλων ’Αθηναίων συνεχίζεται στον ίδιο ρυθμό μέχρι τή 
νύκτα της 25ης Μαρτίου 1821, οπότε (απεσταλμένος άπό τήν "Τδρα ανήγγειλε στούς 
μεμυημένους δημογέροντες τήν έκρηξη τής έπαναστάσεως.

4. Έπανάστασις 1821.
'Η  έκρηξη τής έπαναστάσεως τοΰ 1821 καθυστέρησε λίγο στήν Αθήνα. Οί 

λόγοι τής καθυστερήσεως ήσαν άφ’ ένός μέν ότι δέν υπήρχαν στήν ’Αθήνα στρατιω
τικές οικογένειες, άφ’ έτέρου δέ δέν ύπήρχεν άρματωλίκι. Η πρώτη τουφέκια ακού
στηκε τό πρωί τής 25 ’Απριλίου.

"Υστερα άπό άλλεπάλληλες πολιορκίες τής Άκροπόλεως, οί Τούρκοι αναγκά
στηκαν νά παραδοθοΰν καί νά υπογράψουν (9 ’Ιουνίου 1822) τη σχετική συνθηκη 
«έν έπισήμω τελετή», κατά τήν όποια εσκοτωθηκε και ο αρχηγός των Αθηναίων 
επαναστατών ΙΙαναγιώτης Κτένας, λόγω πρόωρης αναφλέξεως ενός πυροβολου. 
’Έ τσ ι ή ’Αθήνα άπό τής 10 ’Ιουνίου 1822 ήταν πλέον πόλη έλεύθερη.

Μετά άπό λίγες όμως ήμερες (28 ’Ιουνίου), οί ’Αθηναίοι έπληροφορήθηκαν 
ότι ή στρατιά τοΰ Δράμαλη θά έπετίθετο κατά τής πόλεως των. Τότε πολλοί άπό 
αύτούς έφυγαν στά γύρω νησιά.

Στις 21 Αύγούστου 1822 ό Όδυσσεύς Άνδροΰτσος κατόπιν προσκλήσεως τοΰ 
όπλαρχηγοΰ των ’Αθηναίων Νικολάου Σαρρή, έφτασε στήν Αθήνα καί έγκατέ- 
στησεν ώς Φρούραρχο τής Άκροπόλεως τό πρωτοπαλλήκαρό του Γκούρα, ό όποιος 
έμελεν άργότερα νά βασανίση φοβερά τον άρχηγό του.

Τό' 1823 ό Ό μ έρ  Μπέης τής Εύβοιας έπιχειρεϊ συνεχείς έπιδρομές κατά τής 
’Αττικής, πάντοτε όμως άποκρούεται. Τό 1824 ό Γκούρας νικάει στο Μαραθώνα 
τό στρατό τοΰ Ό μέρ Μπέη. Οί ’Αθηναίοι βρίσκουν τήν ήσυχία τους καί επιδίδονται 
σέ ειρηνικά έργα. ’Αναζωογονείται ή δράση τής «Φιλομούσου Εταιρείας», γίνονται 
μουσεία, βιβλιοθήκες καί ό Ζ. Ψύλλας εκδίδει τήν «Εφημερίδα των ’Αθηνών».

Τό 1825 ό Άνδροΰτσος φυλακίζεται άπό τό Γκούρα στήν Ακρόπολη καί τή 
νύκτα τής 5 ’Ιουνίου δολοφονείται, τοΰ σώματός του ριφθέντος κάτω άπό τήν Α κρό
πολη, καί τοΰτο γιά νά νομισθή ότι αύτοκτόνησε. Τον Όκτώβρη τοΰ ίδιου έτι 

ήνα ό Φαβιέρος μέ σκοπό νά γυμνάση καί αύξήση τό στρατό.
ους
Ενφτάνει στήν Αθήνα ό Φαβιέρος μι . . . .

τώ  μεταξύ ό Κιουταχής προελαύνει κατά τών Αθηνών. Ή  Κυβέρνηση ό̂νομάζε ι̂ 
' ~ jixo ΆρΥΥΐγό τής Ανατολικής Ελλάδος καί τον διατάζει νά έπιτεθή

Κυ-
:όν Γκούρα Γενικό Ά ρχηγό της Ανατολικής
κατά τοΰ Κιουταχή. Ό  Γκούρας όμως δέν είναι σύμφωνος με τις απόψεις 
βερνήσεως. ’Οχυρώνεται στήν Ακρόπολη καί περιμένει τόν̂  Κιουταχής

Στις 16 ’Ιουλίου ό Κιουταχής στρατοπεδεύει στά Πατήσια καί τήν 3 Αύ
γούστου, υστέρα άπό επανειλημμένες προσβολές, ^γίνεται κύριος  ̂ τών Αθηνών. 
’Αρχιστράτηγος τών 'Ελληνικών δυνάμεων κατα του Κιουταχή διορίζεται ο Καραι-
σκακης

Ή  πολιορκία τής Άκροπόλεως απο τον Κιουταχή συνεχίζεται. Ια  μεσα- 
.υκτα τής 30 Σ/βρίου, ό Γκούρας σκοτώνεται άπό κάποιον Τουρκαλβανό σκοπευ- 
τ ή ,'τή  στιγμή πού επιθεωρούσε τούς φρουρούς. Βλέποντας ό Καραϊσκάκης ότι δέν 
υπήρχε άλλος τρόπος γιά νά λυθή ή πολιορκία τής Ακροπόλεως, αποφασίζει όπως, 

πσπασμούς στήν ύπόλοιπη Ανατολική Ελλάδα, άναγκάση τον Κιουτα-
-Λ.. ’ ΛΑΨ,,λ/ 'Π \ζ 1 nri e,\r TTRCTiTRl ΓΓΤΥΐν 7taVL̂
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Την νύκτα τής 13 ’Οκτωβρίου 1827, άπο τούς πολλούς κανονιοβολισμούς 
εγκρεμίσθηκε ή στέγη του Έρεχθείου. Κάτω άπο τά ερείπια βρήκαν οίκτρο θάνατο 
ή Γκούραινα κι’ άλλοι δέκα. Έ ν  τω μεταξύ ή Κυβέρνηση διατάζει τον Καραϊσκάκη 
να γυρίση στήν ’Αθήνα. Στην ’Ελευσίνα εύρίσκονται στρατοπεδευμένοι ό Βάσος, 
οί Νοταράδες, δ Μακρυγιάννης, ό Καλλέργης κ.ά. Παίρνουν την απόφαση νά κτυ- 
πήσουν τον Κιουταχή άπο δύο μέτωπα. 'Ο Καραϊσκάκης φθάνει στήν ’Αττική καί 
οχυρώνει το Κερατσίνι. 'Ύστερα άπο άδιάκοπες συγκρούσεις πού κράτησαν πέντε 
ημέρες, στις 16 ’Απριλίου, ό Καραϊσκάκης καταλαμβάνει ολόκληρο τον Πειραιά.

Έ ν ω  όμως ό γυιος τής Ιίαλογρηάς ετοιμάζεται για τή μεγάλη κατά του Κιου- 
ταχή έπίθεσι, ή Κυβέρνηση, έντελώς παράλογα, διορίζει αρχηγό τοΰ στρατού ξη- 
ράς τον Τζώρτζ καί τού ναυτικού τον Κόχραν, άντί τού Μιαούλη πού ήτο μέχρι 
τότε. Το πόσο άστοχη ήταν ή άπόφαση αυτή τής Κυβερνήσεως φάνηκε αργότερα, 
μέ το άποτέλεσμα τής μάχης τού Άναλάτου.

Σέ μια μικρό συμπλοκή κοντά στο Φάληρο, ό Καραϊσκάκης τραυματίζεται 
θανάσιμα. Στις 23 ’Απριλίου 1827 έξέπνευσε μέσα στο πλοίο τοΰ Κόχραν. Σύμ
φωνα μέ τήν έπιθυμία του, έτάφη στή Σαλαμίνα. Καί ιδού πώς ό Μακρυγιάννης 
τραγούδησε τό θάνατο τοΰ Καραϊσκάκη :

Τρεις περδικούλες κάθονται στο κάστρο τής ’Αθήνας·
Είχαν τά νύχια κόκκινα καί τά φτερά βαμμένα, 
είχαν καί τά κεφάλια τους στο αίμα βουτημένα,
Μοιργιολογοΰσαν κ’ έλεγαν, μοιργιολογοΰν καί λένε- 

5 Τρίτη, Τετράδη χλιβερή, Πέφτη φαρμακωμένη,
Παρασκευή ξημέρωσε μήν είχε ξημερώσει, 
που πιάστηκε ό πόλεμος, το Κρητικό ντουφέκι.
Καραϊσκάκης τάκουσε, ήταν καί θερμασμένος, 
και το σεΐζη του έκραξε καί τοΰ σείζη λέγει·

10 «Σείζη, φκειάσε τάλογο, βάλ’ του καί το τακίμι, 
κριν τε καί των συντρόφων μας, των καπεταναραίων 
Τροχάτε, αδέλφια, τά σπαθιά, συγιρίστε τά ντουφέκια, 
νά βγοΰμ’ νά πολεμήσουμε στον κάμπο τής ’Αθήνας».

15 Βαρέθηκε ό αρχηγός καί ό Καραϊσκάκης.
«Παιδιά μ’, νά νταγιαντήσετε (1), νά γίνετ’ ένα σώμα, 

μή χαθή ή πατρίδα μας, τήν πάρ’τε στο λαιμό σας.
Μένα μέ παν στήν Κούλουρη, πέρα στον 'Αιδημήτρη, 
που είναι παντοτεινος γιατρός, αύτός θά μέ γιατρέψη».

20 Πουλάκι πήγε κι’ έκατζε στοΰ 'Αιδημητριοΰ το δέντρο, 
δεν ελαλοΰσε σάν πουλί, ουδέ σά χελιδόνι,
f 1 <7*Γν XcM/ΓΛΙ ΙΙΛ/ΛΛ/Αν,Λ/ο 5 ,—Σ, , ,,νί Ζ

1. Νά άντέξητε.
2. Τό σώμα του, ή άκολουθία του.
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φιλέλληνες. Το αποτέλεσμα της μάχης αότής έπεβεβαίωσε, γιά μιά άκόμη φορά, 
τό άξίωμα των ιστορικών πού έγραψαν γιά την έπανασταση των Ελλήνων, 6τι 
δηλαδή δπου οί "Ελληνες διοικήθησαν από ξένους, παντού άπέτυχον.

Ή  κατάσταση των πολιορκημένων στην ’Ακρόπολη, μέρα τή μέρα γίνεται 
απελπιστική. Οί επιδημίες πού ένέσκηψαν καί ή έλλειψη τροφίμων τούς άπεδεκα- 
τισαν. Το στρατόπεδο τού Πειραιώς, έν τώ  μεταξύ, είχε διαλυθή. 'Ο Τζώ ρτ δια
τάζει δπως παραδοθή το φρούριο. Οί έγκλειστοι άρνοΰνται, ενώ άρχίζουν οί μετα
ξύ των διχόνοιες. Τελικά, υστέρα άπο κοπιώδεις διαπραγματεύσεις, μέ τή συνθηκη 
τής 24 Μαΐου 1827, το φρούριο παραδίδεται στούς Τούρκους καί οί πολιορκημένοι, 
μεταφέρονται μέ Γαλλικά πλοία στήν Αίγινα καί τή Σαλαμίνα.

Κατά τά χρόνια 1828—1829 ή κατάσταση τών ’Αθηναίων είναι άξιοθρήνητη. 
Ρακένδυτοι καί πεινασμένοι Τουρκαλβανοί ζοϋν κάτω από τά Νέρείπια. Να πώς, 
ό Γάλλος ’Ακαδημαϊκός Μισώ πού έπεσκέφθη τήν Ελλάδα τό 1830, περιγράφει 
τήν ’Αθήνα: «Ούδεμία ρύμη σώζεται, ούδεμία οδός κεχαραγμένη. Διά συντριμμά- 
» των διεσπαρμένων έβαίνομεν ατραπόν σχηματισθεΐσαν εις τό μέσον έρειπίων. Άνα- 
» γκαζόμεθα εις έκαστον βήμα να ύπερπηδώμεν σοορούς πετρών, τμήματα τοίχων, 
» σπονδύλους κιόνων κειμένων χαμαί έν τή κόνει...».

Μια άλλη εικόνα μάς δίνει ό επίσκοπος Γουώντγουωρθ πού κι’ αυτός εΐχεν 
έπισκεφθή τήν ’Αθήνα, λίγο πριν άπο τήν άφιξι τών Βαυαρών : «’Ακόμη ό Μουε- 
» ζίνης παρέρχεται εις τό ικρίωμα τής ένταΰθα αγοράς, ίνα έξεγείρη τούς Μου- 
)) σουλμάνους εις προσευχήν... Ά κομη, ολίγοι Τούρκοι υπνωττουσιν ελαφρώς εν 
» ταΐς θολοίταϊς διόδοις τής Άκροπόλεως ή άναπαύονται εΐσπνέοντες έκ τών κα
ί) πνοσυοίγγων καί στηρίζοντες τας ραχεις των επι των εσκωριασμενων πυροβόλων, 
)> άτινα είναι έστημένα επί των επάλξεων των τοίχων. Ακόμη οι Αθηναίοι χωρικοί 
» μετακομίζουσι δεμάτια θυμαριών καί θάμνοίν ώς φόρον εις τον Μουσουλμάνον 
» εΐσπράκτορα».

'Η  ’Αθήνα ήτο ένας σωρός ερειπίου. Παντού συντρίμμια. Νέα καί παλαιά. 
Τά νέα ήσαν πιο πολλά καί οίκτρά άπο τ ’ άρχαΐα. Τό 1830, στις 3 Φεβρουάριου

ήσαν κατεστραμμένα. , , ,
στήν ’Ακρόπολη, μαζί μέ τους Τούρκους στρατιώτες. Δεν υπήρχαν ούτε αμαςια, 
ούτε κάρρα, παρά μόνο μουλάρια. Γιά τή μεταφορά τών μεγάλων φορτίων υπήρ
χαν γκαμήλες. { ( ; ν , ,

'Ο  Γερμανός αρχαιολόγος Ρός πού βρέθηκε εκείνη τή περίοδο στην Αθήνα, 
παραβάλλει τή γενική καταστροφή προς τό ρήμαγμα πού ύπέστη ή ’Αθήνα τήν
εποχή τού Ξέρξου. c ,

Τήν τοπική αρχή, κατά τό 1830, έξεπροσωπει η δημογεροντία η οποία 
έκλεγή στήν Αίγινα τον Ιούνιο του 1829 και απετελειτο απο τους . Σπ. 1

τούσαν, Σπ. Μπενιζέλον καί Στέφ. Φιλιππίδην. Τό Μάη τού 1831 έξελέγς · ·: 
δημογεροντία άποτελουμένη άπο τούς Άνάργ. Πετράκην, Ν. Ζαχαριτσαν, 
Βουζίκην καί ’Ά γ γ . Γέρονταν. Τον ’Απρίλη τού 1833 κατόπιν διατάγματος έσχν 
ματίσθη ό νομός Ά ττικοβοιωτίας μέ πρώτο νομάρχη τον Μιχ. Σχινά.^Στίς _ νΤ 
εκλογές δημογεροντίας εκλέγονται οί : Γιαννακός Βλάχος, Γ . ^Μεταξας^και IV 
7 η-,,ηπί-τπΜΓ r,r όποιοι καί έπέδειξαν οιεγαλτι δραστηριότητα στο ζητ/ιμα τής εκ).ο-Ζα/αρίτσας, οι οποίοι καί έπεδειξαν μεγάλη _  ̂  ̂  ̂ 5 /
γ-7ις^τής ’Αθήνας ώς πρωτευούσης, πράγμα πού τελικά, δπως θά δούμε επέτυχαν.

‘ Τό 1832 ή ’Αθήνα ύφίσταται άποκλεισμόν άπο 'Ελληνικά πλοία καί τούτο 
γιατί δέν συμφωνούσε μέ τήν τότε Κυβέρνηση. "Υστερα άπό πολλές άνωμαλίες, την 
25 ’Ιανουάριου 1833 οί ’Αθηναίοι γιορτάζουν τήν άφιξη τού Ό θωνα στο Ναύ
πλιο. Τήν 1 Μαρτίου, ό Ίακωβάκης Ρίζος, άπεσταλμένος τής Βασιλείας, παρα-
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λαμβάνει από τούς Τούρκους τήν ’Ακρόπολη. Στήν ’Αθήνα φθάνουν οί άρχιτέκτονες 
Σάουμπερτ καί Κλεάνθης, οί όποιοι, κατόπιν σχετικών μελετών, υποβάλλουν σχέδιον 
άνοικοδομήσεως τής πόλεως.

5 . 'Η ’Αθήνα πρωτεύουσα.
Στις 20 Μαρτίου 1833 φθάνει στήν ’Αθήνα ή Βαυαρική φρουρά καί τήν 31 

ίδιου μηνός αποχωρεί ή Τουρκική φρουρά. Στήν ’Ακρόπολη υψώνεται ή γαλανό
λευκη καί στις 18 Σ/βρίου 1834, κατόπιν διατάγματος τής ’Αντιβασιλείας, ή ’Αθή
να άνακηρύσσεται πρωτεύουσα τής Ελλάδος. Τό διάταγμα αύτό, τό όποιον έφερε 
τις υπογραφές τών μελΐον τής Αντιβασιλείας ’Άρμανσπεργκ—Κόβελ—Έ ϊδ εκ  
καί τών γραμματέων τής ’Επικράτειας I. Κωλέττη—Λεσονέρου—Θεοχάρους—Ρί- 
ζου καί Πραΐδη, έχει ώς έξής :

Ακούσαντες τήν γνώμην τού 'Ημετέρου 'Υπουργικού Συμβουλίου, άπε- 
φασίσαμεν καί διατάσσομεν τάδε :

’Άρθρον 1
'Η  καθέδρα ημών μετατίθεται κατά τήν α'. Δεκεμβρίου τ.ε. έκ Ναυπλίου 
εις ’Αθήνας.

Άρθρον 2
Ή  πόλις Άθήναι, θέλει έπονομάζεσθαι άπ’ εκείνης τής ημέρας «Βασιλική 
Καθέδρα καί Πρωτεύουσα».

’Άρθρον 3
Κατά τήν I τ.ε. θέλουν καθιδρυθή έν Άθήναις καί όλα τά Ή μέτερα Υπουρ
γεία τής ’Επικράτειας μετά τών άμέσο^ς εις αύτά ύπαγομένων τμημάτων έτι 
δέ καί ή 'Ιερά Σύνοδος, τό ’Ελεγκτικόν Συνέδριον, τό Γεν. Ταχυδρομείου καί 
τό Γεν. τών ταχυδρομείων Διευθυντήριον.

"Αρθρον 4
■ Δ ι’ ιδιαιτέρων άποφάσεων θέλομεν προσδιορίσει τήν εποχήν καθ’ ήν καί αί 

λοιπαί κεντρικαί άρχαί θέλουν μετατεθή έκεΐ.
’Άρθρον 5

"Ολαι αί υπάλληλοι άρχαί τού Βασιλείου θέλουν αρχίσει νά διευθύνωσιν εις 
’Αθήνας τήν μετά τών έν τώ 3 άρθρω σημειουμένων αρχών αλληλογραφίαν 
των, δπόταν αυτή δεν θέλη δυνηθή νά. φθάση εις Ναύπλιον κατά τον συνήθη 
δρόμον τού ταχυδρομείου πριν τής 29 Νοεμβρίου.

Α λλά πριν ληφθή ή άπόφαση τής άνακηρύξεως τής ’Αθήνας ώς πρωτευούσης, 
έμεσολάβησαν πολλές διχογνωμίες πάνω στο θέμα αύτό, οί όποιες άξίζει νά ση
μειωθούν.

Η εκλογή τής ’Αθήνας ωφείλετο στήν έπιμονή τού βασιλέως Λουδοβίκου, 
° όποιος άντίθετα προς τις άντιλήψεις τού τότε πολιτικού καί στρατιωτικού κόσμου! 
οί όποιοι ήθελον πρωτεύουσα τού Κράτους τήν Κόρινθο ή τό Ναύπλιο, έπέμενε νά 
γίνη πρωτεύουσα ή ’Αθήνα.

Ώ ς  τότε έδρα τού Κυβερνήτου καί άργότερα τής ’Αντιβασιλείας ήταν τό 
Ναύπλιο, οπού ό ’Όθων ειχεν άποβιβασθή τό Φεβρουάριο τού 1833. Τό Ναύπλιο 
όμως δεν εύρίσκετο ούτε στο κέντρο τής χώρας ούτε έκρίνέτο κατάλληλο γιά νά 
παραμείνη ή μόνιμη έδρα^τής Κυβερνήσεως καί τού Βασιλέως. Μερικοί έπρότειναν 
για προ^τευουσα την Αθήνα, άλλοι την Κόρινθό, άλλοι τό ’Άργος, τήν Τρίπολι καί 
τέλος τή Σύρο, πού τότε ήτο άξιόλογο λιμάνι.

Αντίθετα ο Κωλεττης ήθελε ως πρωτεύουσα τά Μέγαρα γιατί εκεί είχε τήν 
πολιτική του βάση και δύναμη. Ο βαυαρος αρχιτέκτων Γκούτενσαν έποότεινε τον
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Πειραιά, στον όποιο τότε υπήρχε ένα καί μόνο κτίριο, τό Τουρκικό τελωνείο. "Αλλοι 
είχαν την γνώμη ότι ή Ελλάς δεν έπρεπε νά εχη μια μόνο πρωτεύουσα καί μόνιμη. 
Έπρότειναν λοιπόν ότι ή Βασιλική καθέδρα επρεπε ν’ άλλάζη συχνά, δηλαδή άλλοτε 
νά εΐναι πρωτεύουσα ή Αθήνα, άλλοτε τό Ναύπλιο, τό "Αργος κ.λ.π.

Οΐ Μωραΐτες έφρόντιζαν νά κρατήσουν τήν πρωτεύουσα στον «κατακαημένο 
Μόριά» καί άνάλογα μέ τά τοπικά τους συμφέροντα, έπρότειναν διάφορες πόλεις 
τής Πελοποννήσου. ’Ακόμη είχαν προταθή ώς πρωτεύουσα ή Πάτρα καί τό Με
σολόγγι.

Οί ’Αθηναίοι όμως δημογέροντες, εϊργάζοντο παράλληλα γιά τον ΐδιο σκοπό. 
Στέλνοντας άναφορά στον "Οθωνα τον παρακαλοΰσαν «νά εύαρεστηθή νά τιμήση 
τήν πόλιν των μέ τήν καθέδρα τής Κυβερνήσεώς του». Γιά τό σκοπό αυτό ήσαν 
πρόθυμοι νά παραχωρήσουν όσο τόπο έχρειάζετο γιά νά έγκατασΐαθή ό Βασιλεύς καί 
ή Κυβέρνησή του.

Τελικά όμως, λόγω του ιστορικού γοήτρου τής ’Αθήνας, έκυριάρχησε ή 
άποψη γιά τήν ’Αθήνα. Τό γεγονός ότι ή ’Αθήνα θά έγίνετο πρωτεύουσα, ηυξησε τις 
τιμές των οικοπέδων στήν ’Αθήνα. Έ ν  τώ μεταξύ εργάτες καί ειδικοί τεχνικοί 
άρχισαν νά διαμορφώνουν τή νέα πρωτεύουσα, βάσει των σχεδίων των Σαούμπερτ 
καί Κλεάνθους. Δυστυχώς στήν εφαρμογή τού σχεδίου αυτού άντέδρασαν οί βαυα- 
ροί καί ιδίως ό πατέρας τού "Οθωνος, βασιλεύς Λουδοβίκος. Ό  ίδιος άναθεώρησε 
τό άρχικό σχέδιο καί άνέθεσε σέ δικό του άρχιτέκτονα, τον φόν Κλέντσε, να κάνη 
νέο σχέδιο, μέ τό όποιο έκτίσθηκε ή ’Αθήνα στή σημερινή της μορφή.

"Ετσι ή ’Αθήνα τήν 1 Δεκεμβρίου 1834 έ'γινε επίσημα ή πρωτεύουσα τής 
Ελλάδος. Τό Μάρτη τού 1835, μετά τή σύσταση τού Δήμου ’Αθηναίοι, έγιναν οί 
πρώτες δημοτικές εκλογές. Δήμαρχος, κατόπιν επιλογής ύπό τού βασιλέως ενός 
έκ των τριών υποψηφίων, διορίζεται ό ’Ανάργυρος Πετράκης καί δημοτικοί σύμ
βουλοι οί : Δ.Ν. Καλλιφρονάς, I. Μακρυγιάννης, Σ. Μπενιζέλος, Ή . Ή πίτης, 
X . Τουφεξής, Δ. Μισαραλιώτης, Σ. Γκικάκης, Π. Σκουζές, Ν. Γέροντας, Σ. Πα- 
λαιολόγος, Σ. Πατούσας, Μ. Βουζίκης, Κ. Κοκκίδης, Ν. Λιανοσταφίδας, Γ . Γεν
νάδιος, Σ. Γαλάτης, Σ. Κυριάκός καί Θ. Βρυζάκης. Πρόεδρος τού δημοτικού συμ
βουλίου έξελέγη ό Δ.Ν. Καλλιφρονάς.

Αύτή σέ λίγες γραμμές είναι ή ιστορία τής ’Αθήνας άπό τό καιρό τής Τουρ
κοκρατίας μέχρι τού Μαρτίου 1835. Γεμάτη άπό ιστορικά γεγονότα καί πολλές 
μεταλλαγές. Πάντως ή εκλογή τής ’Αθήνας ώς πρωτευούσης τής Ελλάδος, ύπήρξε 
αναμφισβήτητα επιτυχής.

I. Ρ Α  Γ Κ Ο Σ

Οί άστυνομικοί πού μελετουν συνεχώς προσφέρουν 

μεγάλη ύπηρεσία στήν κοινωνία καί στόν εαυτό τους.

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» σας δίνουν εκλεκτή 

πνευματική τροφ ή.
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ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΛΕΜΟΥ
Κατά μετάφρασιν έχ του άγγλικοΰ, υπό 
*Υπαστυνόμου A' χ. X .  Π ΑΤΣΙΟ ΥΡΗ ”

(Συνέχβια έκ τοΟ προη
γουμένου καί τέλος)

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Δ '.

Ω Σ Τ Ι Κ Ο Ν  Κ Υ Μ Α
ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ
ε )  ”Υψος εκρή ξεω ς εν σ χ ίσ ε ι  προς τ ά ς  έκ  τ ο ϋ  ώ στ ικοϋ  κ ύ μ ατος  ζημίας, 

σ τ )  ’Α π ο τελ έσ μ ατα  εναερίου  εκρή ξεω ς εις  εγ κ α τα σ τά σ ε ις  κοινής ώ φ ελείας. 
ζ )  Δ η μ ιουργία κρατή ρος  κ α ί δόνησις τοϋ  εδάφ ους συνεπεία  εκρή ξεω ς  βόμ βας τω ν 10  

μεγατόννω ν επ ί ή πλησίον αν τοϋ. 
η ) 'Α π οτελ έσ μ ατα  τοϋ  ώ στ ικοϋ  κύμ ατος  επ ί τώ :’ ανθρώπων, 
θ )  Τό πρόβλημ α τω ν  ερειπίω ν.

*
*  *

e) "Υψος εκρήξεως εν σχέσει προς τάς έκ τοϋ ώστικοϋ κύματος
ζημίας -

Εις περιπτωσιν εναερίου εκρήξεως, τό κΰμα πιέσεως αντανακλάται επί τοϋ 
έδάφους. Μετά τήν άντανάκλασιν τοΰτο «προχωρεί», έπεκτεινόμενον διά χώρου, 
διά τοϋ οποίου προηγουμένως διέρχεται ή άπ’ ευθείας (άμεσος) έκ τοϋ σημείου έκρή- 
ξεως πίεσις καί θερμότης. Τ ό έξ άντανακλάσεωςκΰμα «τρέχει» μέ έπηυξημένην ταχύ
τητα καί τείνει νά ύπερφαλαγγίση τό άμεσον κΰμα. "Οπου τά δύο αύτά κύματα (τό

Σχήμα 10.
Σχηματισμός κύματος Ματς

έξ άντανακλάσεως καί τό άμεσον) ένοΰνται δημιουργοΰντα «συνισταμένην» σχη
ματίζουν τό προκαλούμενον κΰμα «Μσ.τς» (ΐδέ σχήμα 10). Εις τό τελευταΐον τοΰτο 
οφείλεται «μία κάποια» αυξησις των ζημιών.
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’Αποτελέσματα θερμότητος καί ακτινοβολία; γάμμα επί ακαλύπτων 
ανθρώπων—άποστάσει; έκ τοΰ ΕΕ εις χιλιόμετρα

I

τ
"Αμεσα αποτελέσματα άκτίνων γάμμα έπί ακαλύπτων ανθρώπων

Σχήμα 11.

Εις περίπτωσιν έκρήξεως βόμβας έπί. τοΰ εδάφους ή πλησίον αύτοΰ, μέγα μέρος 
τής ένεργείας τοΰ ωστικού κύματος καταναλίσκεται εις την δημιουργίαν τοΰ κρατή- 
ρος καί των σοβαρωτέρων καταστροφών πέριξ τοΰ επικέντρου τής έκρήξεως. Εις την 
περίπτωσιν αυτήν παρατηρεΐται άξιόλογος κάλυψις τοΰ ένός κτιρίου ύπό τοΰ άλλου 
ή ύπό υψωμάτων π.χ. λόφων, τά όποια μειώνουν τάς ζημίας εις τά όπισθεν αυτών

επώς, αί προκαλούμεναι ζημίαι ύπό τοΰ ωστικού κύματος έναερίου έκρή- 
πλέον έκτεταμέναι άπό τάς ζημίας έξ έκρήξεως έπί τοΰ έδάφους ή πλησίον

κτίρια.
Συνεπό

ξεω ς είναι πλέον έκτεταμέναι άπό τάς ζημίας έξ έκρήξεως έπί τοΰ έδάφους ή πλησίον 
αύτοΰ. 'Οπωσδήποτε, εάν ή βόμβα έκραγή εις μεγάλον ύψος δεν παρατηρεΐται τό 
πλεονέκι 
δεν

εις τό ύψος έκρήξεως, εις τό όποιον προκαλεΐται ή μεγαλυτέρα περιοχή ζημιών έκ 
ώστικοΰ κύματος.
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Ό  καθορισμός τοϋ ύψους έκρήξεως, επίσης, έξαρτάται έκ του εδάφους των 
κτιρίων τοϋ στόχου. Έάν τά κτίρια μίας περιοχής είναι ως επί τό πλεΐστον ίσχυράς 
κατασκευής, τότε 6 επιτιθέμενος έχει συμφέρον νά χρησιμοποιήση έκρηξιν εις χαμηλόν 
ϋψος. Διά τής τοιαύτης έκρήξεως προκαλοΰνται καταστρεπτικά άποτελέσματα εις 
περιοχήν πέριξ τοϋ επικέντρου τής έκρήξεως καί δημιουργεΐται μεγάλος άριθμός 
θυμάτων. Διά περιοχήν στόχου, τής οποίας τά οικήματα δεν είναι ένισχυμένης 
κατασκευής, τό μεγαλύτερον μέρος των καταστροφών δύναται νά έπιτευχθή δι’ 
έκρήξεως βόμβας υψηλά εις τον άέρα. Εις τήν ’Ιαπωνίαν αί βόμβαι έξεράγησαν εις 
ύψος 700 μέτρων (περίπου 2 000 ποδών) καί προεκάλεσαν καταστροφάς μεγάλης σο- 
βαρότητος εις τάς οικίας των ποοσβληθεισών περιοχών, άκριβώς διότι αυται ήσαν 
προχείρου καί παλαιάς κατασκευής, χωρίς νά προκαλέσουν κατάρρευσιν εις τά έλά- 
χιστα άντισεισμικά κτίρια, τά όποια ύπήρχον εις άπόστασιν 0 ,4  χλμ. (0,25 μιλ.) 
έκ τοϋ έπικέντρου τής έκρήξεως. Διά μίαν συνήθη Εύρωπαικήν πόλιν τό ύψος τής 
τυπικής έκρήξεως, ή οποία θά προκαλέση τά πλέον σοβαρότερα άποτελέσματα διά 
τοϋ ώστικοΰ αύτής κύματος, συνήθως υπολογίζεται εις 300 μέτρα περίπου (1.000 
πόδας). 'Υπολογισμοί των άποτελεσμάτων έκρήψεως βόμβας εις τό ύψος αύτό ύπε- 
ράνω συνήθους Εύρωπαϊκής πόλεως δίδεται εις τον πίνακα 2. Εις τον πίνακα αύτόν 
έμφαίνονται έπίσης καί αί ακτίνες καταστροφών έκ βόμβας τών 10 μεγατόννων, 
έκοηγνυομένης εις ύψος 2 .700 μέτρων (8.000 ποδ.) καθώς έπίσης καί τοιαύτης έκρη- 
γνυομένης έπί τοϋ έδάφους.

στ) ’Αποτελέσματα εναερίου έκρήξεως εις εγκαταστάσεις κοινής 
ώφελείας .

'Η  έναέριος τυπική ή καί μεγαλυτέρας έντάσεως έκρηξις προκαλεΐ καταστρο
φάς εις τάς έγκαταστάσεις, αί όποΐαι εύρίσκονται ύπέρ τήν έπιφάνειαν τοϋ έδάφους. 
Οί υπόγειοι αγωγοί καί τά δίκτυα φωταερίου καί ύδρεύσεως ούδεμίαν ύφίστανται 
ζημίαν, έξαιοέσει τών διερχομένων διά γεφυρών (ένθα καθίστανται έγκαταστάσεις 
έπιφανείας) ή διά σημείιυν, δπου, έκ διαφόρων λόγων, τό βάθος των μειοΰται. 'Όσον 
αφόρα τούς υπονόμους, ούτοι ούδέν ύφίστανται. Αί έγκαταστάσεις έπί τής έπιφανείας 
τοϋ έδάφους, ώς άγωγοί φωταερίου, σταθμοί άντλήσεως ΰδατος, υποσταθμοί κ.λ.π. 
ήλεκτρικοΰ ρεύματος, τηλεφωνικά καί τηλεγραφικά δίκτυα ή οχήματα θά ύποστοΰν 
ζημίας κατά τό μάλλον σοβαράς μέχρι άποστάσεως 1,6 χλμ. (1 μ ιλ .) περίπου έκ τοϋ 
έπικέντρου τής έκρήξεως τυπικής βόμβας καί μέχρις άποστάσεως 12 χλμ. (8 μιλ.) 
έξ έκρήξεως βόμβας τών 10 μεγατόννων. ’Οχήματα τροχιοδρόμων καί σιδηροδρόμων 
ένδεχομένως νά ύποστοΰν ζημίας έξ ιπταμένων «ερειπίων» ή νά άνατραποΰν ή νά 
διακινδυνεύσουν έκ πυρκαϊών, αί όποΐαι θά προκληθοΰν εις παρακείμενα οικήματα 
κ.λ.π.

ζ) Δημιουργία κρατήρος καί δόνησις τοϋ έδάφους συνεπεία έκρή
ξεως βόμβας τών 10 μεγατόννων έπί ή πλησίον αύτοΰ.

Ή  εκρηξις βόμβας 10 μεγατόννων έπί τοϋ έδάφους δημιουργεί κρατήρα σχή
ματος δίσκου καί διαμέτρου περίπου 1,6 χλμ. (1 μιλ.) Τά διάφορα ύλικά έκ τοϋ 
δημιουργουμένου κρατήρος τής έκρήξεως διασκορπίζονται πέριξ αύτοΰ εις δακτύλιον 
διαμέτρου 3 ,2  χλμ. (2 μιλ.), τά δέ «ύπολείμματα» τών οικημάτων εις τήν περιοχήν 
αύτήν ένδεχομένως νά καλυφθούν (νά ταφοΰν) έξ αύτών. Σοβαραί δονήσεις τοϋ έδά
φους προκαλοΰνται καί εις μεγαλυτέραν άπόστασιν. ’Εκ τών δονήσεων αύτώ>) ένδέ- 
χεται νά προκληθοΰν ζημίαι εις ύπογείους κατασκευάς. Ώρισμέναι ύπόγειαι έγκατα- 
στάσεις δεν θά καταοτραφοΰν, έστω καί έάν εύρίσκωνται έντός τής άκτΐνος τής πλή
ρους καταστροφής τών οικημάτων τής έπιφανείας.’Ακριβή στοιχεία καί πληροφορίαι, 
όμως, δέν είναι δυνατόν εΐσέτι νά διατυπωθοΰν σχετικώς προς τό θέμα τοΰτο καί τό 
σύνολον τών άποτελεσμάτων δέν είναι δυνατόν έπ’ άκριβώς νά ύπολογισθή.
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η) ’Αποτελέσματα τοϋ ωστικού κύματος επί των ανθρώπων.
Εις την ’Ιαπωνίαν τά άμεσα άποτελέσματα τοϋ ωστικού κύματος επί των αν

θρώπων ήσαν πολύ όλιγώτερα άπ’ δσα θά ήδύνατό τις νά ύποθέση. 'Όπου ό πληθυσμός 
άπέφυγε τούς κινδύνους έκ των δευτερευόντων άποτελεσμάτων της πιέσεως, εκεί 
παρετηρήθη δτι έλάχισται έσωτερικαί βλάβαι προεκλήθησαν συνεπεία τής πιέσεως 
τοϋ ώστικοΰ κύματος.

Τό μεγαλύτερον ποσοστόν των θυμάτων τοϋ ώστικοΰ κύπατος εις μίαν Ευρω
παϊκήν πόλιν θά προκληθή έκ των έμμεσων ή δευτερευόντων άποτελεσμάτων τοΰ 
ώστικοΰ κύματος, όπως τά εκσφενδονιζόμενα δομικά υλικά, «τά ιπτάμενα έρείπια» 
δπως λέγωνται, καί τά τεμάχια των υαλοπινάκων. Θύματα τοΰ είδους αύτοΰ θά προ- 
ξενηθοΰν μέχρις άποστάσεως 2 ,0 -,3 ,2  χλμ. (1 ,25-2  μιλ.) συνεπεία εναερίου έκρήξεως 
τυπικής βόμβας (καί άντιστοίχως αύξανομένης άποστάσεως διά βόμβαν των 10 
μεγατόννων—ίδέ πίνακα 2). Θύματα δέ έκ τεμαχίων ύαλοπινάκων θά προκληθοΰν 
καί εις μεγαλυτέραν άπόστασιν. ’Επί πλέον, ένδέχεται νά δημιουργηθοΰν θύματα έκ 
τοΰ πληθυσμοΰ συνεπεία παγιδεύσεων καί άσφυξίας έκ τούτων έντός των οικημάτων, 
τά όποια θά καταρρεύσουν.

θ) Τό πρόβλημα τών ερειπίων.
Εις την ’Ιαπωνίαν τά έρείπια δέν άπετέλεσαν σοβαρόν πρόβλημα, διότι ώς έπί 

τό πλεΐστον τά οικήματα εις τάς πληγείσας πόλεις αυτής ήσαν κατασκευασμένα έκ 
καυσίμων υλικών (ξύλων κ .λ .π .).

Τά καύσιμα ταΰτα υλικά έκάησαν συνεπεία τοΰ πυρός καί ή τέφρα ή τά ήμι- 
απανθρακωθέντα υπολείμματα αύτών, άναμεμειγμένα μετ’ άλλων μή καυσίμων (ώς 
κέραμοι), έκάλυψαν τήν περιοχήν.

’Επί πλέον, λόγω τοΰ δτι αί βόμβαι έξερράγησαν εις ύψος 700 μέτρων (2.000 
ποδ.), τά έλάχιοτα ΐσχυράς κατασκευής κτίρια πλησίον τοΰ έπικέντρου τής έκρήξεως 
δέν κατεστράφησαν καί κατά συνέπειαν προεκλήθη σχετικώς μικρά ποσότης έρει- 
πίων.

'Η  κατάστασις θά είναι έντελώς διάφορος εις μίαν σύγχρονον πόλιν, τής οποίας 
τά κτίρια κατασκευάζονται συνήθως έκ μή καυσίμων υλικών. Καί έάν άκόμη έκαστον 
οικοδόμημα προσβληθή ύπό τοΰ πυρός καί πάλιν θά δημιουργηθή μεγάλος δγκος 
έρειπίων έκ τών μή καυσίμων υλικών τών οικοδομημάτων, τά όποια θά καταρρεύ
σουν.

Έ κ  μίας βόμβας τών 10 μεγατόννων, έκρηγνυομένης έπί ή πλησίον τοΰ εδά
φους, θά δημιουργηθοΰν έρείπια εις διαφόρους άποστάσεις έκ τοΰ έπικέντρου τής έκ
ρήξεως ώς άκολούθως :

—Με ταξύ 32  —20,8  χλμ. (20—13 μιλ.) τεμάχια υαλοπινάκων καί κεράμων.
— )) 20 ,8 — 8 » (13— 5 » έλαφρώς έως βαρέα έρείπια (εις ύψος).
— » 8 — 5,6 » ( 5— 3 ,5  » μεγάλου ύψους έρείπια.
— » 5 ,6  » ( 3 ,5  » καί τοΰ έπικέντρου έκρήξεως, τελεία

κάλυψις τής επιφάνειας ύπό έρειπίων μεγάλου ύψους. Οί υπολογισμοί αύτοί καί αί 
δοθείσαι άνωτέρω άποστάσεις έφαρμόζονται μόνον εις πυκνοκατωκημένην περιοχήν.

Εις μεγάλας άποστάσεις ένδεχομένως νά προκληθή άποκλεισμός τών οδών 
συνεπεία πτώσεως δένδρων κ.λ.π.

'Ω ς κατεδείχθη τά έρείπια άποτελοΰν ένα έκ τών πλέον σημαντικών προβλη
μάτων. 'Η  κίνησις τών οχημάτων θ’ άποκλεισθή ή θά περιορισθή σοβαρώς έντός περιο
χής λίαν έκτεταμένης, καθ’ ήν στιγμήν θά πρέπει νά διεξαχθοΰν έπείγουοαι έργασίαι 
διασώσεως, καθώς έπίσης καί προσπάθειαι καταπολεμήσεως τοΰ πυρός. Έμφραξις 
τών οδών ύπό τών έρειπίων θά ποικίλη αναλογως: 

ι) Τής άποστάσεως έκ τοΰ έπικέντρου.
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ιι) Του πλάτους αύτών.
ιιι) Τής κατευθύνσεως αύτών έν σχέσει με το έπίκεντρον τής έκρήξεως, δηλ. 

εαν είναι κάθετος ή παράλληλος προς την κατεύθυνσιν του ωστικού κύματος.
ιυ) τοϋ ύψους και τής φύσεως τής κατασκευής των έκατέρωθεν αύτών κτιρίων. 
Εις οδούς, τών όποιων αί παρακείμεναι οίκίαι έχουν «πρασιάν» ή πεζοδρόμια 

μεγάλου πλάτους, προφανώς δεν θά προκληθοΰν σοβαραί συνέπειαι έκ τών έρειπίων, 
όσον εις οδούς μικροτέρου πλάτους. Εις άπάσας τάς πόλεις υπάρχουν οδοί μεγάλου 
πλάτους, διά τών όποιων είναι δυνατόν νά διανοιγή δίοδος μέ σχετικώς μικράν προσ
πάθειαν, έστω καί διά κυκλοφορίαν «μ.ονής κατευθύνσεως» οχημάτων ή καί πεζών.

’Ά ν άπό τοΰδε διεξαχθοΰν αί άπαραίτητοι μελέται τοϋ όδικοϋ δικτύου τών 
μεγάλων πόλεων, είναι δυνατόν νά καθορισθοΰν κατάλληλοι κυκλοψοριακαί άρτη- 
ρίαι, αί όποΐαι θά χρησιμεύουν εις περίπτωσιν εκτάκτου άνάγκης. Διά την μελέτην 
αύτήν λαμβάνεται υποθετικόν έπίκεντρον έκρήξεως καί μέ βάσιν αύτό καθώς καί τάς 
έκάστοτε δεδομένας κατευθύνσεις, προϋπολογίζονται αί συνέπειαι καί καθορίζονται 
τά ληπτέα μέτρα. Πάρκα, άνοικτοί χώροι, οδοί, ποταμοί, διώρυγες κλπ. πάντα ταϋτα 
δύνανται νά χρησιμοποιηθούν ως δίοδοι εισόδου καί έξόδου λόγω τού ότι κατά πάσαν 
πιθανότητα δέν θά αποκλεισθούν έκ των έρειπίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε '.

ΒΑ ΣΙΚ Α  Σ Τ Ο ΙΧ Ε ΙΑ

I . ΑΚΤΙΝ ΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΩΣΤΙΚΟ Υ ΚΥΜΑΤΟΣ

Π ΡΟ ΣΟ ΧΗ : Τά παρατιθέμενα στοιχεία, λίαν άναλελυμένα ώς δίδονται, προορίζονται ΜΟΝΟΝ 
διά την κατάρτισιν ΣΧΕΔΙΩΝ. Ταϋτα έν ΟΥΔΕΜΙΑ περιπτώσει νά χρησιμοποιη
θούν ώς «βάσις» διεξαγωγής ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ Σ ΕΩ Ν , αιτινες δέον νά διεξάγωνται 
έπί τή βάσει τής ΕΚΑΣΤΟ ΤΕ παρουσιαζομένης ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ.

’ Αποστάσεις έκ τοϋ έπικέντρου τής έκρήξεως εις χ λ μ .

Βόμβα 10 μεγατόννων ( 500-λασία
’Αποτέλεσμα έπί Τυπικής βόμβας 

(20 χιλιοτόννων) 
’Εναέριος έκρηξις

τής τυπικής βόμβας)

συνήθων οικιών ”Ε κ ρ η ξ <■ ζ
Ε ν α έ ρ ι ο ς * ’Ε π ί γ ε ι ο ς

Πλήρης καταστροφή 
Ζημίαι μή έπισκευαζό-

0,8 χλμ. 6,4 χλμ. 5,6 χλμ.

μεναι 1,2 » 9,6 » 8,0 »
Ζημίαι μέτριαι έως έλα-

φραί.
Έλαφραί ζημίαι

3,2 » 25,6 » 20,8 »
4,8  » 38,4 » 32,0 »

ΣΗ Μ ΕΙΩ Σ ΙΣ : Ή  έπί τοϋ έδάφους ή πλησίον αύτοϋ έκρηξις είναι πιθανωτέρα διά βόμβας τής 
έντάσεως αυτής, λόγιρ τοϋ επιπροσθέτου σοβαροΰ κινδύνου έκ τών ραδιενεργών 
καταλοίπων, άνευ σημαντικής μειώσεως τών άποτελεσμάτων τοϋ ώστικοΰ καί 
θερμικού κύματος, τα οποία εις την περιπτωσιν αύτήν καλύπτουν περιοχήν κατά 
πολύ εύρυτέραν καί τών πλέον μεγαλυτέρων αστικών κέντρων.
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Ζώναι αποκλεισμού όδών συνεπείς έρειπίων—έξωτεριχή καί εσωτερική άκτίς εις χ λ μ .

Τυπική βόμβα— 
’Εναέριος έκρηξις

Βόμβα 10 μεγατόννων (500πλα- 
σία της τυπικής) —■ “Εκρηξις έπΐ 

τοϋ έδάφους

*Οδοί έλεύθεραι, ολίγα τε
μάχια υαλοπινάκων καί 
κεράμων επ ’ αύτών 

Δύσκολος ή διείσδυσις λόγω 
αύξανομένων ερειπίων 

'Οδοί άποκλεισθεϊσαι μέχρι

4 ,8 —3 ,2  χλμ. 

3 ,2 —1,2 χλμ.

3 2 -2 0 ,8  χλμ. 

2 0 ,8 -8  χλμ.

μηχανικής διανοίξεώς των 
'Οδοί αδιάβατοι 
Κρατήρ διαμέτρου

Μ - 0 , 4  χλμ. 
0 ,8  χλμ.—Ε Ε

8—5,6 χλμ.
5.6 χ λ μ .-Ε Ε
1.6 χλμ..

Σ η μ ε ί ω σ ι ς :  Τά στοιχεία ταΰτα εκπροσωπούν περίπου τήν μέσην κατάστασιν. 
Ή  έμφρασις των όδών έξαρτάται έκ : 

α) τοϋ πλάτους.
β) τής κατευθύνσεως αυτής έν σχέσει μέ τό Ε Ε , π.χ. όταν ή οδός άρχεται 

δίκην άκτΐνος έκ τοϋ Ε Ε  ή είναι κάθετος προς τήν κατεύθυνσιν τοϋ ώοτικοΰ κύματος.
γ ) τοϋ ύψους, πυκνότητος καί τοϋ είδους τής κατασκευής των κτιρίων, τά 

όποια έχουν πρόσοψιν προς τήν οδόν.
II. Α Κ ΤΙΝ ΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ  ΘΕΡΜ ΙΚΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ 

_______ ’Αποστάσεις έκ τοϋ Ε Ε  * εις χ λ μ ._________

’Επί άνθρώπων εις 
άνοικτόν χώρον

Τυπικής βόμβας 
έναέριος έκρηξις

500πλασία τής τυπικής 
έκρηξις έδάφους

Επικίνδυνα έγκαύματα 1,6 » 12,8 »
’Εγκαύματα τρίτου βαθμού 

(άμαύρωσις) εις τά εκτε
θειμένα μέλη τοϋ σώματος 

’Εγκαύματα δευτέρου βαθμού 
(φλυκταΐναι) εις τά έκτε- 
θειμένα μέλη τοϋ σώματος

2 ,4 -3 ,2  » 19 ,2 -25 ,6  )>

4 » 32 »
Έγκαύματα πρώτου βαθμοΰ 

(έρυθρίασις) εις τά εκτε
θειμένα μέλη τοϋ σώματος 

Κ α τ ά  σ τ ά σ ι ς  π υ ρ κ α ϊ ώ ν
Κυρία ζώνη πυρκαϊώ ν...........
Ζώνη περ /σμένων πυρκαϊών

0 ,8 -2  » 5 ,6 -1 6  »
3 ,2  » 25,6 »

Τ Τ Τ . ΑΚΤΙΝ ΕΣ Α Ρ Χ ΙΚ Η Σ  ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΓΑΜΜΑ 
’Αποστάσεις έκ τοϋ Ε Ε *  εις χ λ μ ._________

’Επί άνθρώπων είς Τυπικής βόμβας 500πλασία τής τυπικής
ανοικτόν χώρον έναέριος έκρηξις έκρηξις έδάφους

5 0 %  πιθανότης έπιβιώσεως 1,2 χλμ. 4 χλμ·
Ούδείς σοβαρός κίνδυνος 2 ,4  » 6,4 »

* Ε Ε  =  Έπίκεντρον έκρήξεως.
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IV . ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΑ ΡΑ ΔΙΕΝ ΕΡΓΟ Σ «ΜΟΛΥΝΣΕΣ» ΕΚ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ 
ΡΑ ΔΙΕΝ ΈΡΓΕΙΑ Σ—Π ΡΟ ΣΤΑ ΤΕΥΤΙΚΗ  ΙΚΑΝΟΤΗΣ ΤΑΙΚΩΝ.

(Σοβαρος κίνδυνος εκ των ραδιενεργών καταλοίπων δημιουργεΐται δταν τ 
πυρίνη σφραΐρα έγγίξε τδ έδαφος).

Άχμβάνεται ώς βάσις ομοιόμορφος έντασις «Ρ» ραΐντγκεν ώριαίως εις άνοι- 
κτόν χώρον.

α ) Ά π ό σ τ α σ ι ς  έ ξ ή ς α υ τ ή  έ κ π έ μ π ε τ α ι .
4.00 μ. 
7,50 μ. 
33 μ.

Ρ/4

1/3 της λαμβανομένης εις εν σημεϊον (θέσιν) δόσεως t t  άκτινος περίπου
1/2 » » » » » » » » » »
3/4 » » » » » » )> » » )>
Το ύπόλοιπον 1/4 έκπέμπεται έκεΐθεν των 35 μ. 

β ) Π ρ ο σ τ α τ ε υ τ ι κ ή  ί κ α ν ό τ η ς .
(0,30 μετ. (1 ποδ.) μπετόν=0.37 μετ. (15 ϊν τ .) πλιθοδοιχής ή 0,45 μετ. 

(18 ίτν .) χώματος.
1 Οπισθεν 7,5 έκατ. μ. μπετόν ή αντιστοίχου πάχους πλινθοδομής ή

χώματος ή δόσις «Ρ» είναι Ρ/2
» ή αντιστοίχου πάχους πλινθοδομής ή 

χώματος ή δόσις «Ρ» είναι 
» ή άντιστοίχου πάχους πλινθοδομής ή 

χώματος ή δόσις «Ρ» είναι Ρ/10
» ή άντιστοίχου πάχους πλινθοδομής ή 

χώματος ή δόσις «Ρ» είναι Ρ /20
Εις ημιυπογειον εσωτερικόν δωμάτιον διορόφου οικίας εις πυκνοκατωκημέντν

περιοχήν (άπόστασις καί προστασία) ..................................................  Ρ /40
Εις κεκαλυμμένον όρυγμα μέ έπιχωμάτωσιν 30 έκατ. (1 πόδ.) . . . Ρ/100
Είς υπόγειον καταφύγιον................................................................................. ρ  /200_300
Εις κεκαλυμμένον οργυμα μέ έπιχωμάτωσιν 90 έκατ. (3 πόδ.) ..........Ρ/300 καί πλέον

γ) Π α ρ ά γ ω ν  χ ρ ό ν ο ς .
Έάν ή έντασις τής δόσεως, μίαν ώραν μετά την έκρηξιν (Η + 1 )  είναι «Ρ» 

ραΐντγκεν τότε ή έντασις:
είς Ρ / 50

15

22,5

30

είς χρόνον Η +  8 π 
είς χρόνον Η + 1 4  π 
είς χρόνον Η + 4 7  πίπτε

είε Ρ 50 
είς Ρ/100

ΡΑΔΙΑΣΘΕΝΈΙΑ

‘Ί  ποτίθεται οτι είς μίαν αλλαγήν (φυλακήν 
πικάν λαμβάνει κατά μέσον όρον τάς κάτωθι δόσεις. Τότε θά παρουσι'άση καί Ρ  αντί
στοιχα άποτελέσματα:

25 ραΐντγκεν Ούδέν άποτέλεσμα

διάρκειας 3-4  ώεών το πιοσω-

100
500

η και π/.εον 
800 »

Περίπτωσις ναυτίας καί έμμετοι 
Ε,.τκινδυνος 50 /(, (θάνατος εντός 6 εβδομάδων το άργότερον)

Θανατηφόρος » » » » »

χ . π λ τ ς ιο υ ρ Ής

ΣΗΜΕΙΩΣΕΣ : Έάν δόσις τ,ΙΣ  : Έάν δόσις των 60 ραΐντγκεν ληφθή όμοιομόρφως έπί 2-3 ημέρας, προκαλεΐ πεεί- 
...°υ τα αυτα αποτελέσματα μέ δόσιν των 25 ραΐντγκεν λαμβανομένην 3 έως 4 ώεας.



ΤΕΧΝ ΙΚΗ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Δ Α Κ Τ Υ Λ Ο Σ Κ Ο Π Ι Α
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15. Φωτογραφήσεις αποτυπωμάτων γενικώς.
Είε δλχε τάς ποοαναοερθείσας περιπτώσεις, εις άς δεν είναι δυνατή η Ληψις

καταλλήλων δακτυλικών αποτυπωμάτων διά τής συνήθους μεθόδου, δηλαδή κατόπιν 
χρώσεως τής ραγός του δακτύλου διά τής μελάνης και άποτυπώσεως του άποτυπώ- 
άατος αυτής επί φύλλου χάρτου, τό έσχατον και λυσιτελέστερον καταφύγιον είναι ή
φωτογράφ-η σι ς. ’Αλλά όταν τό δέεμα τής ραγός τού δακτύλου είναι κατεστραμιχενον,
συνέπεια a:ποσυνθέσεως ή άποξηράνσεως, ή έπίχρισις τού δέρματος διά μελάνης καί
t 3η αποτύπωσις τού άποτυπώματος. μεθ" ό/.ας τας απαραιτητ ους λεπτομέρειας, επι
δακτυλοσκοπ ικοϋ δελτίου ή έπι της κάρτας, δεν είναι εργον σύνηθες καί εδκολον.

Διό κα τωτέρω περί-.φάφομεν άρκετχς φωτογρχφικάς μεθόδους αιτινες έπιτυ-
χώ :: έχουν ΧΡησιμοποιηθή είς όμοιας ή παρόμοιας περιπτώσεις

Κ χτ ά τήν φωτονοαοησιν νενικως των δακτυλικών απ:οτυπωμάτων συνήθως
κχτ χΒάλλε τχ ι προσπάθεια όπως λαμβάνωνται είς το φυσικόν αυτών μέγεθος δηλαδή

<Ι : I )  ώς συ μβολικώς πχρίίστχτχι είς τήν φωτογρχφικήν τέχ νην. Τούτο δύναται νά
■ευχθή XV ή φωτογρχφ1ική μηχανή άπο τής θεσεως τής αρνητικής πλακος μέχρι

του οωτοοφαφουμένου άνσικειμένρυ απέχει τόσον, όσον είναι το άθροισμά του πολ-
λαπλασιασαου τής εστίας του φακού αυτής διά του άριθμοϋ (4). ’ Ηγουν άν ο φακός 
τήε μηχανής είναι (F . 10) ή άπόστασις μεταξύ θέσεως εις ήν τοποθετείτο.’, η άρνη- 
τικτ πλαε τ  οιλμ και φωτογραφουμενου αντικείμενου πρεπει να είναι (40 ε κ .), ά. / 
είναι. (F . 7 .5 ) ' (30 έ κ .) αν είναι (F . 5 ) 20 έκ. κ.ο.κ. Ό  τρόπος ούτος τής λήψεως διευ
κολύνει «όπτικώς» τον δακτυλοσκόπον κατά τήν άναζήτησιν καί σύγκρισιν των δα
κτυλικώ ν άποτυπωμάτων. ών ή άποτύπωσις επί τού δακτυλοσκοπικοϋ δελτίου ενερ- 
γεϊται ώ : είκός, είς τό φυσικόν αυτών μέγεθος. 'Υπάρχουν άπειροι τύποι φωτογρα
φικών οίλμς έπιτυ/ώς δυνάμενοι νά χρησιμοποιηθούν διά τήν λήύιν φωτογραφίας 
δακτυλικών άποτυπω μάτων.

"Αλλά τά ονομαζόμενα «μαλακά» φίλμς είναι τά πλέον κατάλληλα, διότι άποδί- 
' τών θηλοειδών γραμμών. Τά άποκα/.ούμενα φιλμςδουν ο/.ας τας /.επτομερειας

«ποοσές» (σκλ.ηρά) δεν συνιστώνται διά τήν λήύιν φωτογραφίας δακτυλικών αποτυ- 
—ωιχάτων, διότι δημιουργούν μεγάλας άντιθέσεις (κοντράστ) καί επομένως αί λεπτο-

' ’ ~ Μ ‘ ' δέρμααέοειαι των θηλοειδών γραμμών δεν α,.οδιδον.αι 
έχει έστω καί μικράς ρικνώσεις (ζαραόες).

εονεΐε. ίδιαιτέοωε δε άν

Φωτισμόν δυνάμεθα νά χρησιμοποιήσω με'/ και της ημέρας και τεχνικόν.ον. Λυν
τον τ ό σώε νά  προ σπ ίπ τη  επί τού δακτυλ ικ ου χποτ υπω ματος κατακορυφως, πν.χγιως.
νά διέο/ετα ι μέσω α υτο ίi (κατά διαφάν ειχν φω τισμ ί>ς ) ή νχ προσπιπτη ές χνχκ/.χσεως.

Ό  Tjεόπος ■τού οω τισυο ύ  έξαρ ΤΧΤΧ /. τής καταστασεω ς του δέρματος του
φωτο γρχφο υ μενού δ χ κ τυλικου άποτυπ:ώμχ τος . 5Αλλ.ά συνήθως ο κατακορυφο ς φ ω τι-
συόε χρησι μοποιε ιτχ ι οτχν το δχκτυλ.ικον χποτύπ ωμα ε ίνα ι καθαρόν κα ί χι Α?π τ ?~
αέεει χι τώ'/ θηλοίειδών χύτου γραμμώ ν ενχργεις κα ί ότε είς ούδέν σημείο·j ή ράς

πχρο·ίσ ιαζε ι ώσεις-—ζαραόες—η 'μ TXV \το βάθο.ς τώ ν τυχόν ύπαρχουσών π τυ/ω -

σεων δεν εινα ι με*;'Χλθν . ώστε νά δη μιουργ ούντχ ι τ ούτου ένεκεν φωτοσκιάσει:: μεγά-

λχ ι. 2;ιτινες απορα ινουν ”πάντοτε είς 5ά ρος ο'ών λεπτ ομερειών τώ ν θηλοειδών γρίχμμών.
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Ό  πλάγιος φωτισμός χρησιμοποιείται εις άς περιπτώσεις τό δέρμα του δακτυλικού 
αποτυπώματος δεν φέρει ρικνώσεις και αί λεπτομέρεια', των θηλοειδών γραμμών είναι 
μεν ευκρινείς, άλλ’ ό διαχωρισμός μεταξύ τών θηλοειδών γραμμών καί των αύλακώ- 
σεων δέν είναι έντόνως σαφής, λόγω του δτι αί θηλοειδείς γραμμαί στερούνται άνα- 
γλυφου μορφής. "Οθεν διά τού πλαγίου φωτισμού φωτίζονται μόνον αί προέχουσαι, 
έστω και κατά, χιλιοστόν τού χιλιοστού θηλοειδείς γραμμαί, ένώ αί αυλακώσεις, μή 
φωτιζόμενα'., σκιάζονται, δηλαδή φωτίζονται κατά πολύ όλιγώτερον καί επομένως 
δημιουργεΐται μεταξύ θηλοειδών γραμμών καί αυλακώσεων άντίθεσις φωτισμού.

Συνέπεια τούτου είναι καί ή διάφορος προοπτική, έντονωτέρα δέ φυσικά, τών 
φωτιζόμενων σημείων, ήγουν τών θηλοειδών γραμμών καί τών λεπτομερειών αύτοΰ. 
Οσάκις ό φωτισμός είναι πλάγιος ίκανοποιητικωτέρα είναι ήάπόδοσιςτής φωτογρα

φίας, άν χρησιμοποιούνται δύο προβολείς—λάμπες— (άμφοτερόπλευρος πλάγιος φω
τισμός).

'Ικανοποιητικόν είναι επίσης τό άποτέλεσμα άν χρησιμοποιείται μία μόνον 
λαμπα προβολέως τής όποιας όμως τήν έντασιν τού φωτισμού δυνάμεθα να την αύ- 
ξησο;με ή να την ελαττώσωμεν, μέσω ειδικού εξαρτήματος—μετασχηματιστοΰ— 
(προστάτου). Η αυξησις ή ή έλάττωσις τού φωτισμού έξαρτάται έκ τού φωτογρα- 
φουμενου αντικειμένου, άλλα καί έκ τής γωνίας προσπτώσεως τού φωτισμού.

Τον διαπερατόν φωτισμόν τον χρησιμοποιούμε';, ώς προείπομεν, δσάκιε φωτογραφί-

περιΓης αφαιρεσεως
λιπών και ουτ.ω εχει καταστή τοσον λεπτόν ώστενά δύναται νά διέρχηται μέσω αύτοΰ 
το φως ευκόλως και ισομερώς. Εις τοιαύτας περιπτώσεις τό δέρμα ή ή έπιδερμίς τού 
δακτύλου τοποθετείται εντός υαλίνων πλακών διά νά άποκτήση την απαραίτητον 
επίπεδον επιφάνειαν καί άφ’ ετέρου διά νά άπαλειφθούν αί τυχόν επ’ αύτοΰ πτυχώ
σεις—ζαράδες.

Διά τής μαλάξεως τής έπιδερμίδος δυνάμεθα νά έπιτύχωμεν άπάλειψιν τών επ’ 
αυτής τυχόν υπαρχουσών πτυχώσεων. Μετά τήν μάλαξιν τοποθετείται ή έπιδερμίς 
επι καθαρών υαλινων πλακών, αιτινες τοποθετούνται κατέναντι πηγής έντονου καί 
διαχύτου^φωτός (ειδικός μικρός προβολεύς) καί εις τήν ώρισμένην καί τήν κατάλλη
λον εκ τών πλακών άπόστασιν ή φωτογραφική μηχανή.

^Κατόπιν άν̂  έχω μεν τοποθετούμε'; καί δεύτερον προβολέα όπισθεν τών ύαλίνων 
πλακών δια να αυξησωμεν την εντασιν του φωτισμού. Παρατηρούμε'; δέ μέσω τής 
θαμβής υαλου της φωτογραφικής μηχανής και διαπιστουμεν άν ό φωτισμός τών δύο 
λυχνιών συντελεί εις τήν καλλιτέραν άπόδοσιν τών λεπτομερειών τών θηλοειδών γραμ
μών τού αποτυπώματος ή ου.’Άν διαπιστωθή καλλιτέρευσις, λαμβάνεται ή φωτογρα
φία δια^τοΰ φωτισμού τών δύο λυχνιών, άν δέν διαπιστωθή λαμβάνεται διά τού φωτι
σμού τής μιας λυχνίας.

/ «έπιδερμίς», όταν κόπτεται και αφαιρουνται αι περιτταί έξ αυτής ίνες καί
λίπη δια να καταστή οσον το δυνατόν λεπτότερα αποξηραίνεται ταχέως. 'Η  άποξήραν- 
σις όμως αυτη  ̂είναι επιβλαβής, διότι συντελεί εις τό νά μήν έμφανίζωνται αί θηλο
ειδείς γραμμαί ζωηραι, ευκρινείς, λόγω έλλείψειυς άντιθέσεων μεταξύ αυτών καί 
τών αύλακώσεων.
, _ Δ 11*  εξουδετερώσομε τό μειονέκτημα τούτο ρίπτομεν τήν έπιδερμίδα έντός
υγρούς ξύλινης και ούτως αποκτούν αι θηλοειδείς γραμμαί τήν κατάλληλον άντίθεσιν— 
ζωηρότητα. —

Οθεν εις τοιαύτας περιπτώσεις τοποθετείται ή «έπιδερμίς» έντός τού υγρού 
της ςυλινης κατα τροπον τοιούτον, ώστε νά έπιτρέπη τήν λήψιν τής φωτογραφίας 
αυτού. "
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"Οταν ή «έπιδερμίς» έχη τδ φυσικόν της πάχος, δηλαδή έχουν άφαιρεθή αί 
περιττά!, ινες καί λίπη, μέσω αύτής καί του ύγροΰ τής ξύλινης διέρχεται εύκόλως τό 
ήλεκτρικόν φως.

Ά λλα δυνατόν τό διερχόμενον φως νά μην είναι πάντοτε καί τό πλέον κατάλλη
λον διά τήν λήψιν τής εΐκόνος του δακτυλικού άποτυπώματος.

Την καταλληλότητα ή οΰ των διαφόρων συστημάτων του φωτισμού τήν δια
πιστώνει ό φωτογράφος κάλλιστα έκ τής παρατηρησεως του υπο φωτογραφησιν 
αντικειμένου μέσω τής θαμβής ύάλου τής φωτογραφικής μηχανής, καί βάσει αύτής 
άποφασίζει ποιαν μέθοδον φωτισμού θά έφαμόση διά τήν λήψιν τής εΐκόνος. Εις άς 
περιπτώσεις τό εντός του ύγρου της ξύλινης δακτυλικόν αποτύπωμα φωτίζεται δια 
καθέτου φωτισμού, δυνατόν νά δημιουργηθή έντονός τις φωτισμός όφειλόμενος προ
φανώς εις άντανάκλασιν. Ή  άντανάκλασις αυτή άποβαίνει εις βάρος τής καλής άπο- 
δόσεως των λεπτομερειών των θηλοειδών γραμμών του δακτυλικού άποτυπώματος. 
"Αν δεν δυνηθώμεν νά τήν άπαλείψωμεν δι’ αλλαγής τής γωνίας προσπτωσεως (τού
του διαπιστουμένου επίσης έκ τής παρατηρησεως μέσω τής θαμβής ύάλου τής φω
τογραφικής μηχανής), χρησιμοποιοΰμεν έμμεσον φωτισμόν διά τήν λήψιν τής εΐκό
νος του δακτυλικού άποτυπώματος. Τον έμμεσον φωτισμόν τον κατευθύνομεν επί τής 
έπιφανείας τοϋ δακτυλικού αποτυπώματος δια τού εςής απλού τροπου. Εναντι 
τής λεκάνης μέ τό ύγρόν τής ξύλινης εντός τής οποίας υπάρχει και το δέρμα του δα
κτύλου, τοποθετείται τεμάχιον λευκού χάρτου. Το φώς τού προβολεως κατευθυ- 
νεται καί ρίπτεται έπί τής έπιφανείας τού χάρτου ή λευκής σανίδος κ.λ.π. και εκ τού 
άντανακλωμένου αύτου φωτός φωτίζεται το εντός της ξύλινης δακτυλικόν αποτύπωμα. 
'Η  γωνία προσπτώσεους ρυθμίζεται δια τής καταλλήλου τοποθετησεως τού λευκού 
χάρτου ή τής λευκής σανίδος κ.λ.π. Ή  άπόστασις τού ̂ προβολεως έκ τού ^λευκου 
χάρτου δέον νά είναι μικρά, διά νά μήν ελαττοΰται κατα πολύ η εντασις τού φωτι
σμού. 'Υπάρχουν καί εΐδικαί λάμπες αίτινες έχουν εΐδικώς κατασκευασθή διά τοιού- 
του είδους έργασίας, ότε περιττεύει ή χρήσις λευκού χάρτου ή λευκής σανίδος κ.λ.π.

Τα δάκτυλα τά φέροντα έπί τού δέρματος τής ραγός στίγματα έρυθρά ή φαιά 
συνεπεία άποσυνθέσεως ή διότι εύρέθησαν υπό τήν έπίδρασιν μεγάλης θερμοκρασίας ή 
τά-έχοντα διάχυτα αιματώματα έπί τής ραγός, δημιουργούν προβλήματα κατα την 
λήψιν τής φωτογραφίας. Εις ολα τά σημεία εις α υπάρχουν στίγματα ή αιματώματα 
παρατηρεΐται ελλειψις ζωηρότητος τών θηλοειδών γραμμών καί ό διαχωρισμός με
ταξύ των θηλοειδών γραμμών καί τών αυλακώσεων^ είναι^άσαφής. Τήν έλλειψιν της 
άντιθέσεως δυνάμεθα νά τήν ύπερνικήσωμεν διά τής χρήσεως κίτρινου ή ελαφρού
(ούχί σκούρου) έρυθροΰ φίλτρου. _ , ,

Ά ν  ή ελλειψις τής άντιθέσεως, μεταξύ θηλοειδών γραμμών και αυλακώσεων,
οφείλεται εις τά αιματώματα, δυνάμεθα ταΰτα νά τά άφανίσωμεν κατόπιν διαβροχής 
καί πλύσεως τού δέρματος διά διαλύματος 10 -2 0 %  κιτρικού οξέος.

Ά ν  τά αιματώματα δεν έξαφανισθοΰν λαμβάνεται φωτογραφία δια φίλτρου

ερυθρός μηχανή (εΐκ. 167) λήψεως δακτυλικών λανθανόντων άποτυπωμάτων
δύναται νά χρησιμοποιηθή καί διά τήν λήψιν φωτογραφίας άποτυπώματος άπ  ̂ ευθείας 
έκ τής έπιδεοαίδος τού δακτύλου, καθ’ δν τρόπον λαμβάνονται καί τα εις τον τοπον του 
έγκλήματος άνευρισκόμενα λανθάνοντα δακτυλικά άποτυπώματα. 'Υπάρχουν βεβαίως 
καί περιπτώσεις κατά τάς οποίας ή ειδική αβτη φωτογραφική μηχανή δεν θεωρείται 
ώς κατάλληλος, ιδίως δέ όταν γίνεται χρήσις πλαγίου, άνακλωμενου η ^διαπερατού 
φωτισμού. Ή  μηχανή αυτή έχει ΐδικόν της φωτισμόν παραγομενον απο ηλεκτρικούς 
συσσωοευτάς— μπαταρίες. Δύναται όμως νά χρησιμοποιηθή και άνευ χρησεως^του 
ΐδικοΰ της φωτισμού, άλλά παρεχομένου διά προβολέως κλπ. ότε και ο φωτισμός ουτος 
δύναται νά είναι πλάγιος, κάθετος, άνακλώμενος ή διερχόμενος κ.λ.π.
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Ό  χρόνος έκθέσεως, έξαρτάται άπό τήν έντασιν του φωτισμού, τήν ευαισθησίαν 
—ταχύτητα—τοΰ χρησιμοποιουμένου φιλμ, τό άνοιγμα τοΰ φακοΰ—διάφραγμα—κλπ. 
Πάντως ο πλέον άσφαλής τρόπος είναι ή «δοκιμή» καί βάσει τοΰ αποτελέσματος αύτής 
ό καθορισμός τοΰ χρόνου τής έκθέσεως των λοιπών εικόνων. Ώ ς  κατ’ έπανάληψιν 
ετονισαμεν αΐ θηλοειδείς γραμμαί τής έ'σω— οπίσθιας—επιφάνειας τής έπιδερμίδος 
τής ραγος τοΰ δακτύλου είναι άντίθετοι των γραμμών τής έξω επιφάνειας. "Οθεν τά 
επί τοΰ χάρτου, κατά τον συνήθη τρόπον, λαμβανόμενα δαλτυλικά άποτυπώματα,

δηλαδή κατόπιν χρώσεως τής
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Είκ. 167. Ή είδική φωτογραφική μηχανή λήψεω$ αποτυ
πωμάτων sis φυσικόν μέγεθος.

επιδερμίδος αυτών διά της 
μελάνης, δεν δύνανται νά συγ- 
κριθοΰν μετά τών δακτυλι
κών άποτυπωμάτων τής έσω 
έπιφανείας αύτής, διότι αί 
θηλοειδείς γραμμαί τής έσι» 
έπιφανείας τής έπιδερμίδος 
έμ.φανίζονται κατά τήν άπο- 
τύπωσιν «λευκαί» καί έπί τής 
φωτογραφικής πλακάς, ένώ 
αί θηλοειδείς γραμμαί τής 
έξω έπιφανείας, δηλαδή αί 
χρωνυόμεναι διά τής μελά- 

, _ νης, άποτυποΰνται έπί τοΰ
χάρτου «μελαιναι». Τοΰτο συμβαίνει μόνον οσάκις λαμβάνεται, είτε κατόπιν χρώσεως 
διά τής μελάνης, ^εΐτε διά φωτογραφίας, τό αποτύπωμα τής έσω  έπιφανείας τής δα
κτυλικής έπιδερμίδος. ’Άν όμως φωτογραφίσωμεν τάς θηλοειδείς γραμμάς τοΰ «δέο- 
ματος)) δεν ισχύει ό κανών ούτος άλλ’ έτερος. Ά λλ’ έκ τής άρνητικής φωτογραφικής 
πλακος τής εσω ^επιφάνειας τής επιδερμίδος δύναται νά έκτυπωθή φωτογραφία 
επι τής οποίας πλέον δέν θά ύπάρχη ή διαφορά μεταξύ τών θηλοειδών γραμμών, διότι 
αύτα̂ ι εμφανίζονται έπί τής φωτογραφίας μέλαιναι, δηλαδή ώς καί έπί τοΰ δακτυλοσκο- 
πικου δελτίου.
„ „ Προσοχή δέον νά_ καταβάληται προς αποφυγήν έμπλέξεως τών δακτύλων
η των χειρών, δηλαδή δεξιάς με άριστεράν κ.λ.π.
. , Ο^κίνδυνος ουτος ελλοχεύει ιδιαιτέρως οσάκις τά δάκτυλα είναι άποκεκομμένα 
απο την ονυχοφορον φάλαγγα. ’Αλλά ένίοτε καί κατά τήν λήψιν τών άποτυπωμάτων’ 
των ζωντων ατόμων συμβαίνει νά λάβωμεν έπί τοΰ δακτυλοσκοπικοΰ δελτίου τούς 
διαφόρους δακτύλους ούχί κατά τήν φυσικήν αυτών σειράν η νά λάβωμεν τον αυτόν 
δάκτυλον δις. Πεπειραμένοι έγκληματίαι καταφεύγουν εις τοιαΰτα τεχνάσματα διό-ι 
αν τα δακτυλικά άποτυπώματα δέν έχουν άποτυπωθή εις τάς οικείας θέσεις τοΰ δα- 
κτυλοσκοπικου δελτίου, ή ταξινόμησις τήν οποίαν θά λάβουν καί ή ταξιθέτησις τοΰ 
δακτυλοσκοπικοΰ δελτίου, θά γίνη ούχί εις τήν προσήκουσαν έν τώ άοχείω θέσιν 
αλλα εις άλλην, λόγω τής έσφαλμένης λήψεως άποτυπώματος δακτύλου τινός η δα- 
κτυλων Αν λοιπόν το αύτό άτομον συλληφθή .μεταγενεστέρους διά τι άδίκημα καί 
υποβληθη εις δακτυλοσκοπησιν καί ληφθώσι τά άποτυπώματα αύτοΰ κατά τήν φυσ*- 
κην αυτών σειραν^ή ταξινόμησις ήτις θά δοθή είς τήν περίπτωσιν αύτήν θά είναι τε
λείως διάφορος τής προηγουμένης καί έπομένως δέν θά συμπέση μέ τήν ταξινόμ,ησιν 
του πρώτου δακτυλοσκοπικοΰ δελτίου, ούδέ μέ τήν ταξιθέτησιν αύτοΰ έν τώ άονείω 
και το αυτό άτομον θά χαρακτηρισθή άναληθώς ίτι διά πρώτην φοράν έσημάνθη 
ήτοι οτι δεν εχει υποστη προηγουμένην καταδίκην ή καταδίκας. Προς άποτροπήν 
του κίνδυνου τουτου λαμβάνονται κατ’ άρχήν κυλιόμενα καί είς τάς οικείας θέσ- ς 
του δακτυλοσκοπικοΰ δελτίου ενός έκάστου τών δακτύλων τά άποτυπώμα-α κατά
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τήν φυσικήν αυτών σειράν καί προς έλεγχον ταυτοχρόνους έκάστης χειρός των τεσ
σάρων δακτύλων συνεπτυγμένων εις ιδίας θέσεις «σταθερά», ώστε νά έξουδετεροΰ- 
ται τυχόν ένεργηθεΐσα εναλλαγή κατά τήν πρώτην λήψιν.

’Άν έχωμεν λάβει φωτογραφίαν του «δέρματος» τής ραγός, δηλαδή δταν δεν 
ύπάρχη ή (έπιδερμίς) έκ τής άρνητικής πλακος τής έπιδερμίδος έκτυπώνομεν φωτο
γραφίαν «άπευθείας» ή έξ «έπαφής». Οΰτω άποκαλεΐται ή φωτογραφία ή έκτυπου- 
μένη έξ απολύτου έπαφής, φωτοπαθοΰς έπιφανείας τού φιλμ μετά φωτοπαθοΰς επι
φάνειας του χάρτου. Δηλαδή εις τήν προκειμένην περίπτωσιν δεν αναγκαίοι πρώτον 
«άνατύπωσις» του άποτυπώματος έκ τής άρνητικής πλακος επί «ζ ε λ α τ  ί ν η ς. 
λ ε π τ ή ς» καί κατόπιν έκ τής ζελατίνης αυτής «έκτύπωσις» φωτογραφίας, έπί 
/άρτου. Μεγίστη προσοχή έπαναλαμβάνομεν δέον νά καταβάληται δπως έκαστον 
δακτυλικόν άποτύπωμα άποτυποϋται εις τήν οίκείαν θέσιν, δηλαδή έπί του δι’ αύτό 
προοριζομένου τετραγωνιδίου του δακτυλοσκοπικου δελτίου. Αν γινη λάθος και απο- 
τυπωθή, λ.χ. ό «δεξιός μεσαίος» εις τήν θέσιν του «άριστεροΰ 'μεσαίου» ή εις οίαν- 
δήποτε άλλην θέσιν πλήν τής ίδικής του, ή ταξινόμησις ήτις θά προκύψη θά είναι 
τελείως διάφορος άπό εκείνης ήτις θά έδίδετο, άν τα δακτυλικά αποτυπώματα είχον 
άπαντα άποτυπωθή εις τάς προοριζομένας δι’ αύτά θέσεις.

16. ’ Αποτυπώματα νεκρών νηπίων.
Ή  λήψις τών άποτυπωμάτων νεκρών νηπίων προϋποθέτει προηγουμένην λήψιν 

των δακτυλικών ή τών πελματικών αυτών άποτυπωμάτων. Έ ξ  όσων γνωρίζω δμως 
εις τήν χώραν μας ούδαμοΰ έφηρμόσθη μέχρι σήμερον τό μέτρον τούτο.

Εις άλλας χώρας λαμβάνονται τά πελματικά ίδίοος άποτυπώματα, κατά τον 
χρόνον τής γεννήσεως τών νηπίων καί φυλάσσονται ταΰτα εις ειδικόν άρχειον, εν τώ 
μαιευτηρίω.

’Αλλά τά άποτυπώματα τών πελμάτων τών ποδών τών βρεφών λαμβανονται 
ιδίως εις τάς Η .Π .Β .Α . καί βάσει αυτών πιστοποιείται ή ταυτότης τών βρεφών 
οσάκις γεννώνται άμφιβολίαι έκ μέρους τών γονέων, περί τής ταυτότητας αυτών.

Τά δακτυλικά ή πελματικά αύτά άποτυπώματα φυλάσσονται ώς είπομεν εις 
ειδικόν άρχειον τών μαιευτηρίων καί άποτελοΰν τρόπον τινα εν έκ τών άπαραιτή- 
των στοιχείων έγγραφης τού βρέφους εις τά βιβλία τού μαιευτηρίου.

' Η λήψις τών άποτυπωμάτων τών δακτύλων ή τών πελματο^ν τών βρεφών 
δύνται νά γίνη: α) κατόπιν χρώσεως αύτών διά μελάνης και εν συνεχεία αποτυπω- 
σεώς των έπί ειδικών καρτών ή φύλλου χάρτου, δταν πρόκειται περί πελματικών καί 
β) κατόπιν φωτογραφήσεως. Ή  σύγκρισις τών έν λόγω άποτυπωμάτων γίνεται^μέ τά 
τών άποτυπωμάτων «ώρισμένου βρέφους» καί ούτινος φυσικά τά άποτυπώματα 
εύρίσκονται έν τώ άρχείω τού μαιευτηρίου. Τά δακτυλικά ή πελματικα αποτυπώματα 
τών βρεφών ένίοτε παρουσιάζουν ωρισμενας φυσικας παραλλαγας, είτε επι τής επι- 
δερμίδος, είτε έπί τού δέρματος καί τάς παραλλαγάς αύτάς δέον ό δακτυλοσκόπος νά 
τάς γνωρίζη κατά τον χρόνον τής έξετάσεως καί συγκρίσεως των, άλλως θά δυσκο- 
λευθή ή θά’άποτύχη τελείως κατά τήν προσπάθειάν του νά διαπιστώσητήν ταυτότητα.

Εις περιπτώσεις άνευρέσεως πτώματος βρέφους έντός υδατος, πρώτον έξετά- 
ζεται ή έπιδερμίς, διότι δυνατόν τά δάκτυλα ή τό δέρμα τών πελμάτων νά είναι διω- 
γκωμένα συνεπεία τής παρατεταμένης παραμονής έντός τού υδατος τού πτώματος 
τού βρέφους. Εις τοιαύτας περιπτώσεις αί θηλοειδείς γραμμαι προβάλλουν κατα πολύ 
περισσότερον έπί τής έπιφανείας τού δέρματος τής ραγός τών δακτύλων των χειρών. 
'Όθεν τό διά τής μελάνης ληφθέν άποτύπωμα έμφανίζεταρμεγαλύτερον-πλεον εκτετα- 
μένον-συγκρινόμενον μετά τού άποτυπώματος τό όποιον έλήφθη επίσης διά μελάνης 
άλλ’ δτε τό βρέφος εύρίσκετο έν ζωή. "Οταν ή άποσύνθεσις εχη αρχίσει αί^θηλοειδείς 
γραμμαι πιθανόν νά έχουν διαρραγή καί τούτου ένεκεν εμφανίζονται ώς έχουσαι
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περισσότερα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά άπ’ ό,τι εις την πραγματικότητα αύται 
εϊχον. Ε π ίση ς ή ΰπαρξις ρικνώσεων έπί των δακτυλικών ή πελματικών άπο- 
τυπωμάτων των νεκρών βρεφών, καθιστά την σύγκρισιν αυτών μετά τών 
εν τη ζωή ληφθέντων άποτυπο^μάτων δυσχερή. Εις ας περιπτώσεις τά δάκτυλα 
του βρέφους έχουν άφυδατωθή, τά άποτυπώματα αυτών εμφανίζονται μικρότερα 
εις μέγεθος, άπό τά έχοντα ληφθή έν ζωή καί οΰτω καθιστούν έπίσης δυσχερή την 
σύγκρισιν, ιδιαιτέρως δέ λόγω τοΰ ότι αί θηλοειδείς γραμμα'ι είναι άσθενέστεραι—μή 
ανάγλυφοι. 'Οσάκις ή έπιδερμίς έχει καταστραφή καί διατηρούνται αί θηλοειδείς 
γραμμαί του «δέρματος», δέον νά ένθυμούμεθα ότι ή έμφάνισις τών θηλοειδών γραμ
μών τοΰ δέρματος είναι διάφορος τών τής έπιδερμίδος, δηλαδή αύται έμφανί- 
ζονται—είναι διατεταγμέναι—εις διπλάς σειράς. Είναι ή μόνη διαφορά μεταξύ τών 
θηλοειδών γραμμών τής «έπιδερμίδος» καί τών «δερματικών» θηλοειδών γραμμών.

Δηλαδή άν δεν γνωρίζη 6 δακτυλοσκόπος τήν διαφοράν μεταξύ τών «δερματι
κών» θηλοειδών γραμμών καί τών «έπιδερμικών» είναι άδύνατον νά άνεύρη ταυ
τότητα μεταξύ των, διότι έπί ένος αποτυπώματος τύπου «λούπ» τής έπιδερμίδος 
θά καταμετρήση, μεταξύ δέλτα καί κέντρου αύτοΰ λ.χ. 10 γραμμάς καί έπί τοΰ αύτοΰ 
άποτυπώματος τοΰ ληφθέντος έκ τής «δερματικής» έπιφανείας θά καταμετρήση 
20 γραμμάς.

Αί θηλοειδείς γραμμαί τοΰ δέρματος έπίσης δέν έχουν τήν αυτήν ζωηρότητα— 
προβολην—ώς αί τής έπιδερμικής έπιφανείας, δηλαδή δέν είναι τόσον άνάγλυφοι όσον 
αι θηλοειδείς γραμμαί τής έπιδερμίδος- έντεΰθεν καί κατά τήν συγκριτικήν άναζήτη- 
σιν δημιουργοΰνται δυσκολίαι εις τον δακτυλοσκόπον-άναζητητήν.

(  Συνεχίζεται)

Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ  Τ Ρ Ο Χ Α Ι Α Σ  Γ Ι Α  Τ Ο Υ Σ  Ο Δ Η Γ Ο Υ Σ

Οταν πρόκειται νά μπήτε άπό μιά πάροδο σέ κεντρικό δρόμο πρέπει νά ελαττώσετε 
την ταχύτητά σας στό ελάχιστο ή καί νά σταματήσετε λίγο, για νά δήτε άν ό δρόμος 
είναι ελεύθερος από^άλλο αύτοκίνητο. ’Άν ύπάρχη μπροστά σας ή άριστερά σας κίνησις άλ

λων αυτοκίνητων, περιμένετε μέχρις δτου^περάσουν καί ΰστερα ποοχωρεΐτε



ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΕΓΚΑΗΜΑΤΙΑΙ
-ΝΟΜ ΙΚΗ Κ Α Ι ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  Α Ν Τ ΙΜ Ε Τ Ω Π ΙΣ Ε  ΤΩΝ  Α Λ Λ Α ΧΟ Υ

Κ Α Ι ΕΝ  ΕΛ Λ Α ΔΙ—

__________________ *Υπ6 ‘Υπαστυνόμου A' κ. X  . ΜΠΕΚΡΗ ----------------- --------------- —
(Συνέχεια έκ του προηγουμένου καί τέλος)

Σ υ ν τ ο ν ισ τ ικ ό ν  Σ υ μ β ο ύ λ ιο ν  μ έ τρ ω ν  π ρ ο λ ή ψ ε ω ς  κ α ί κ α τ α σ τ ο λ ή ς  
τ ή ς  έ γ κ λ η μ α τ ικ ό τ η τ ο ς  τ ω ν  α ν η λ ίκ ω ν .

Σοβαρά προσπάθεια συστηματοποιήσεως τής προστασίας των ανηλίκων εν ευ- 
ρεία έννοια έν Έλλάδι έγινε κατά τό έτος 1953. Διά του νόμου 2330/53 συνεστήθη 
« Σ υ ν τ ο ν ισ τ ικ ό ν  Σ υ μ β ο ύ λ ιο ν  μ έ τ ρ ω ν  π ρ ο λ ή ψ ε ω ς  κ α ι κ α τα σ τ ο λ ή ς  τη ς  
έ γ κ λ η μ α τ ικ ό τ η τ ο ς  τ ω ν  α ν η λ ίκ ω ν » ,  παρά τή Γενική Διευθύνσει Ποινικής 
Δικαιοσύνης του ομωνύμου 'Υπουργείου, εις τό όποιον έκλήθησαν να μετασχουν, 
δι’ άντιπροσώπων των, δλαι αί κρατικαί ή ήμικρατικαι ύπηρεσιαι και οργανώ
σεις. Εις την συνεδρίασιν δέ τής 6ης ’Ιουλίου 1953 απεφασισεν όπως πάσαι 
αί μετέχουσαι αύτοΰ ύπηρεσιαι καί οργανώσεις παράσχουσι στοιχεία επί τής συνα
φούς προς τάς επιδιώξεις του συμβουλίου δράσεώς των, έπί τφ σκοπώ τής κατα- 
στρώσεως συγκεντρωτικής έκθέσεως είκονιζούσης συνοπτικώς την ένεστώσαν κατά- 
στασιν έν τφ  κεφαλαίω τής προστασίας τής παιδικής ηλικίας, την προοπτικήν άνα- 
πτύξεώς της, καί τά διατιθέμενα υπέρ τοΰ όλου σκοπού μέσα, ίνα έξ αύτής διαγραφή 
τό πεδίον τής περαιτέρω έπί τοΰ θέματος προσπάθειας. Συμφώνως προς την άπό- 
φασιν ταύτην τού Συμβουλίου αί μετέχουσαι αυτού ύπηρεσιαι και οργανώσεις παρε- 
σχον, κατόπιν έρωτηματολογίων, πληροφορίας, βάσει των όποιων κατεστρώθη 
προσχέδιου γενικής έκθέσεως, όπερ συζητηθέν καί συμπληρωθέν κατά τήν^ συνε- 
δρίασιν τού συμβουλίου τής 22-12-53  ύπό την προεδρίαν τοΰ Γπουργοΰ τής Δι
καιοσύνης, έτέθησαν αί βάσεις έφ’ ών θά συνεχίζοντο ό συντονισμός των προσπαθειών 
όλων των συναφών υπηρεσιών καί οργανώσεων προς αποτροπην^τής εγκληματικό
τητας τών άνηλίκων καί γενικώτερον τής εξυγιανσεως τής εφηβικής και μετεφηβικής

‘ ' Έ ν  συνεχεία τής άνωτέρω έν όλομελεία συνεδριασεως τοΰ αυτού συμβουλίου, 
τούτο συνήλθεν έκ νέου την 10-3-54 , προκειμένου νά καταλήξη εις διαπιστώσεις 
πεοί τών αναγκών τών έμφανιζομένων εις τον αγώνα υπέρ τής έφηβικής ηλικίας, 
συναφώς δέ καί νά έρευνήση τήν ύφ’ έκάστης τών μετεχουσών ύπηρεσιών και οργανώ
σεων, δραστηριότητα. Διαπιστώσαν δέ ότι έκάστη ύπηρεσια η οργανωσις διαθετει 
ιδίαν πείραν δυναμένην νά διαφώτιση τό συμβούλιον και̂  ότι το θέμα κατέστη ώρι
μον διά μίαν μάλλον συστηματικήν άντιμετώπισίν του υιοθέτησε τά εξής εις πρω- 
την σειράν μέτρα:

Α '. Γ ε ν ι κ ώ ς :  __ , , ,
1)  Ό  ο γ ά ν ω σ ι ν σ ώ μ α τ ο ς  δ ι κ α σ τ ώ ν  α ν η λ ι κ ω ν ^ κ α ι  την

παραμονήν τούτων εις τό έν λόγω σώμα έπ’ αρκετόν, ούτως ώστε νά έπιτευχθή 
ή εΐδίκευσίς των, προς δέ καί τήν μετεκπαίδευσή των.  ̂ „

2) Ό ρ γ ά ν ω σ ι ν  μ ο ν ί μ ω ν  ε μ μ ι σ υ  ω ν ε π ι μ ε λ η τ ώ ν  α 
ν η λ ί κ ω ν , κατόπιν προηγούμενης ειδικής θεωρητικής εκπαιδεύσεως και πρακτικής
έξασκήσεως. , >

3 )  Ό ρ γ ά ν ω σ ι ν  υ π η ρ ε σ ί α ς  π α ι δ ο ν ο μ ι α ς  μ ι κ τ ή ς  εζ αρ-
οένων καί θηλέων άστυνομικών, άρμοδίας διά τήν έκτέλεσιν αστυνομικών καθηκόν
των έπί άνηλίκων παραβατών ποινικών διατάξεων ή έπί ετερων^παρανόμων ενερ- 

~ν άνηλίκων. 'Η  υπηρεσία αυτή έκρίθη εντελώς απαραίτητος δια την όιευκολυνσιν 
τής άσκήσεως τών καθηκόντων τών δικαστών άνηλίκων.
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Β '. ’ Ε κ δ ο σ ι ν τ ω ν  ά π α ι τ ο υ μ έ ν ω ν  Α σ τ υ ν ο μ ι κ ώ ν  Δ ι α 
τ ά ξ ε ω ν  καί αυστηρά εφαρμογή τούτων, διά του έλέγχου των ανηλίκων μικοο—ω- 
λητών, ημέρας τε καί νυκτός καί μάλιστα εις σημεία άτινα έχουν καταστή εκτροφεία 
εγκληματιών.

Γ '. Α υ σ τ η ρ ο τ ά τ η ν  ε φ α ρ μ ο γ ή ν  τ ο υ  ν ό μ ο υ  «περί άπαγορεύ
σεως τής εισοδου τών άνηλίκων εις κινηματογράφους», μέ άνήθικον καί διεφθαρμένου 
φιλοθεάμον κοινόν, προς δέ καί άπαγόρευσιν εισόδου τούτων εις κινηματογράφους 
όταν παίζωνται έργα ακατάλληλα δι’άνηλίκους.

'Ημείς είδικώς άσχοληθέντες έπί του θέματος τούτου παρετηρήσαμεν, ότι πλεϊ- 
στοι όσοι ανήλικοι ή καί συμπληρώσαντες το 17ον έτος της ηλικίας των παίδες. 
επηρεάσθησαν εις τοιοϋτον βαθμόν άπό ταινίας έργων προβαλλομένων εις κινηματο
γράφους κατωτατης προβολής καί άκαταλλήλων δι’ ανηλίκους, ώστε κατεχόμενοι 
ύπό του αισθήματος τής μιμήσεως ή τής ακράτου επιθυμίας των νά ΐδωσι τήν φωτο
γραφίαν των δημοσιευομένην εις τάς πρώτας σελίδας τών εφημερίδων, προέβησαν εις
την διάπραξιν εγκλημάτων.

Δ '. Αΰ ξ η σ ι ς τ  ή 
Π

δ ρ α σ τ τι ρ ι ό τ η Έ τ α ι ρ  ι ω ν
II ρ ο σ . α σ ί α ς Α ν η λ ί κ ω ν ,  έπικουρουμένων διά κρατικής έπιχορηγήσεως. 
προς παροχήν πάσης ήθικής καί υλικής βοήθειας εις τους δεομένους τούτων ανηλί
κους.

Ε  . Σ υ σ τ η μ α τ ι κ .  ω τ έ ρ α ν  ό ρ γ ά ν ω σ ι ν  τ ή ς  ε ξ ω σ χ ο λ ι κ ή  
α π α σ χ ο λ η σ ε ω ς  τ ώ ν  α ν η λ ί κ ω ν ,  ώς καί έπέκτασιν ταύττ,ς έκτος

σοβαραν ελλειφιν αθλητικών χωρων εις τους οποίους θά ευρισκεν διέξοδον ή παιδικά 
ηλικία άφ’ ενός καί άφ’ έτέρου θά ήτο εύκολωτέρα ή άνανέωσις τών αθλητικών στε
λεχών.

Εις ;'ύν ΧώΡαν ,0·αί ; μητέραν τού κλασσικού αθλητισμού, έχομεν τόσον ολίγους 
άθλητάς, ώστε νά μή σεμνυνόμεθα έναντι έτέρων κρατών.

Αίαν επιτυχείς^ προσπάθειας εις τον τομέα τής άθλουμένης νεολαίας καταβάλ
λουν πλεισται χώραι εν τή προσπάθεια των προς καταπολέμησιν τής εγκληματικότη
τας τών άνηλίκων.

— ί' ■ Π α ρ ο χ η ν  π α σ η ς ό ι ε υ κ ο λ υ ν σ ε ω ς  δ ι α  τ ή ν  ε ς ε ύ -  
ρ ε σ ι ν ε ρ γ α σ ί α ς  και την επαγγελματικήν άποκατάστασιν άνηλίκων έςερχο- 
μενων έκ διαφόρων επαγγελματικών σχολών. Έκκλησις πρός τάς έμπορικάς' καί 
βιοτεχνικάς επιχειρήσεις τής χώρας; είναι βέβαιον ότι θά εύρη άπήχησιν.

Ζ
κ α τ α σ 
έττα

Πλ η ρ ε σ τ έ ρ α ν  ό ρ γ ά ν ω σ ι ν  τ ω ν  σ ω φ ρ ο ν ι σ τ η ρ ί ω ν  
: η μ α τ ω ν α ν η λ ι κ ω ν, προς τον σκοπόν τής καλυτέοας γενικής καί 

λματικής των καταρτίσεως διά τον εξοπλισμόν τών καταστημάτων διά περισ
σοτέρων καί καταλλήλων οργάνων γενικής καί ειδικής καταρτίσεως. Παραλλήλως 
συμ,.ληρωσις τού ^ειδικού προσωπικού τών άναμορφωτικών καί σωφρονιστικών'κα
ταστημάτων δι υπαλλήλων ειδικής καταρτίσεως καί μετεκπαιδεύσεως τών τδη 
υττηρετούντων. Εί.— -·· —'  -  ' ' *·* *· · ~
μ
κου των καταστημάτων 

Η'. Εό ρ ε ΐ α ν, 
θ μ ο ύ δ ι α φ ώ τ ι 
κλησίας 
τομέως τ

-ηρετουν.ων. Εις την τελευταίαν ταύτην περίπτωσιν δεν δυνάμεθα νά ύπερηοανευό- 
εΟα. ως ,,ρος την αψογον έκτέλεσιν τού υψηλού τούτου έργου, έξ όλου τοΰ'ποοσωπι- 
ου των καταστημάτων τούτων.τούτων, 

σ υ σ τ  η μ α τ ι κ η ν, ε π ί μ ο ν ο  ν κ α ' α ν ε υ
ο ι α φ ω τ ι σ ι ς  εγγραφως και προφορικών διά τών σχολείων καί τής Έ κ 
των γονέων, περί τού τρόπου διαπαιδαγωγήσεως τών τέκνων των. Έ π ί τού 

_ τουτ°υ ήά τελευταία χρόνια καταβάλλεται μία σοβαρά προσπάθεια διά διά
φορων ,.εριοδικων, επαγγελματικών μέν, έν τοσούτω όμως καί μοροωτικών δ'ά -ην 
παιδικήν ηλικίαν. 1 1  '
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Θ '. Αύ σ τ  η ρ ά ν ε φ α ρ μ ο γ ή ν  — α ρ ά τ ώ> ν δ ι κ α σ τ η ρ ί ω ν  
τ ω ν  π ο ι ν ι κ ώ ν  δ ι α τ ά ξ ε ω ν  των κολαζουσών πράξεις ένηλίκων κατ’ 
άνηλίκων και τάνάπαλιν. Η μ είς φρονοϋμεν δτι ό κολασμός των άξιοποίνων πράξεων 
ύπό των δικαστηρίων άνηλίκων είναι λίαν επιεικής καί δεν άνταποκρίνεται προς τούς 
δικαιολογητικοΰς λόγους της ποινής. Θεωρητικώς τό θέμα τοϋτο μεταξύ των ειδικών 
στασιάζεται, άλλων μέν σρονούντων δτι αί ποιναί και διά τούς άνηλίκους πρέπει να 
είναι αύστηραί, άλλων δέ αΐ γνώμαι είναι δτι δεν δύνανται νά έξομοιωθοϋν μέ τούς 
ένήλικας έγκληματίας των όποιων ψυχή καί σκέψις είναι ώριμοι.

Πεοαιτέοω τό συμβούλιον έκρινεν δτι έλλείπουν εΐσέτι ιδρύματα τινά έν σχέσει 
μέ τήν παιδικήν ήλικίαν.

Ώ ς  τοιαύτα έλλείποντα ιδρύματα διεπιστώθησαν τά έξης:
1) "Εν τουλάχιστον αναμορφωτικόν κατάστημα άρρένων καί έτερον θηλέων 

ποός πληοεστέραν άντιμετώπισιν των άναγκών, ώς εμφανίζονται σήμερον αύται.
2) "Εν σωφρονιστικόν βιοτεχνικόν ή βιομηχανικόν κατάστημα άρρένων καί 

έτερον τοιοϋτον θηλέων, άνεξαρτήτου ή προσηρτημένου παρά τινι τών γυναικείων 
φυλακών.

3 ) Ο ι κ ο τ ρ ο φ ε ί α  δ ι ’ ά ν η λ ί κ ο υ ς  ά μ φ ο τ έ ρ ω ν  τ ώ ν  φ ύ 
λ ω ν  η λ ι κ ί α ς  6-16 ετών, διαβιούντων ύπό δυσμενείς συνθήκας και έχοντας 
άνάγκτν περιθάλψεως, μή ύπαγομένους δέ εις τήν κατηγορίαν τών ορφανών άνηλίκων.

4 ) Π ρ ε β α ν τ ό ρ ι α  έ φ η β ω ν  ά μ φ ο τ έ ρ ω ν  τ ώ ν  φ ύ λ ω ν ,  διότι 
τά νΰν λειτουογοϋντα καλύπτουσι τάς άνάγκας μόνον τών μέχρι 12 ετών άνηλίκων.

5) Σ τ α θ μ ό ν  ά ν η λ ί κ ω ν θ η λ έ ω  ν, άπολυομένων τών άναμορφωτι- 
κών ή σωφρονιστικών καταστημάτων. Ηδη λειτουργουσι 2 σταθμοί αρρενων.

6) Σ τ έ γ η  ά γ ά μ ω ν μ η τ έ ρ ω ν ,  προς περίθαλψιν τών αγαμων ανη
λίκων επιτόκων, προς τον σκοπόν δπως άποτρέψη συναφή άδικήματα, ώς τάς άμ- 
βλώσειε, παιδοκτονίας, έκθέσεις κ.λ.π.

7 j Ο ι κ ο τ ρ ο φ ε ί α  ε ρ γ α ζ ο μ έ ν ω ν  ά ν η λ ί κ ω ν εφηβικής ηλι
κία; δι’ άορενας καί θήλεις, προς περίθαλψιν τών προσωρινώς έργαζομένων και τών 
άναζττούντων έογασίαν άρρένων τε καί θηλέων τών στερούμενων οικογενειακής
εστίας. r , ,

8 ) Ο ι κ ο τ ρ ο φ ε ί ο υ  π ε ρ ι θ ά λ ψ ε ω ς  α ν α π ή ρ ω ν  π α ι δ  ω ν,  
άντλίκων, στερουμένων προστασίας ή έχόντων άνάγκην άπομακρύνσεώς των έκ τού 
επικινδύνου οικογενειακού περιβάλλοντος.

9 )  Ο ί κ ο τ ρ ο φ ε ϊ ο ν  π ε ρ ι θ ά λ ψ ε ω ς  ά ν ω μ ά λ ω ν  π α ί δ ω ν,  
προς πεοίθαλψιν παντός άνηλίκου τής κατηγορίας ταύτης, στερούμενου προστασίας η 
έχοντος άνάγκην άπομακρύνσεώς του έκ του οικογενειακού περιβάλλοντος.

ί ο ) Ή  μ ε ρ ή'σ ι ο ι π α ι δ ι κ α ί σ τ έ γ α ι δ ιά  τ έ κ ν α έ ρ γ α- 
ο μ έ ν ω ν  ΰ. η τ  έ ρ ω ν . ‘Ήδη λειτουργούν 3 στέγαι τού σωματείου «Εθνική
τέγη». ,

1 1 ) Αέ σ χ χ ι κ α τ ά  σ υ ν ο ι κ ί α ς  μ ε τ ά  β ι β λ ι ο θ η κ ώ ν  και
οργάνων ψυχαγωγίας διά παιδιά καί εφήβους άμφοτέρων τών φύλων, καί

12 )  Ί  α τ  ρ ο π  α ι δ α ι  
προς ψυχιατρικήν έξέτασ ιν - 
μεταχειρίσεως τω ν ύπό τώ ν

γ υ υ. ά ο υ λ ε υ τ ι κ ο υ ς τ α θ υ. ο υ ςι κ ο υ ς
ανηλίκων καί καθορισμόν τής ακολουθητέας 

των, έπιιιελητών ή εκπαιδευτών των. Ηδη
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άνάγκας διά τήν παιδικήν προστασίαν, κρίνομεν άναγκαστικήν τήν συγχώνευσίν 
των μέν κρατικών ύπηρεσιών εις μίαν τοιαύτην, τών δέ ιδιωτικών οργανώσεων εις 
3-5. Μόνον δέ ουτω πρακτικώς θέλουσι προο^θηθή τά ύπό έ'ρευναν θέματα. Βεβαίως 
τό καλύτερον θά ήτο ή συγχώνευσις εις ένα καί μόνον οργανισμόν, άλλά τούτο θά είναι 
πρακτικώς δύσκολον, οχι διότι άντίκειται εις συνταγματικάς διατάξεις, ώς άποφαί- 
νεται ή ολομέλεια τού συντονιστικού συμβουλίου εις τήν συνεδρίασιν τής 27-4-1956, 
άλλά διότι θά προσκόψη εις πλείστας προσωπικάς καί έγωϊστικάς διαθέσες τών ιθυ
νόντων τάς κρατικάς υπηρεσίας καί τάς συναφείς ϊδιωτικάς οργανώσεις.

Ή  ΰπαρξις τόσων ύπηρεσιών καί οργανώσεων καί ή συμμετοχή των εις τό 
ήδη λειτουργούν συντονιστικόν συμβούλιον, παρουσιάζει τό μεγάλο μειονέκτημα 
ότι δεν είναι εύκολος ή λήψις ομοφώνων άποφάσεων καί δεν παρέχει τά έχέγγυα

ίεν ασχολεϊται μέ τήν θεραπείαν τού κοινωνικού τούτου προβλήματος εις τάς ρίζας 
αύτοΰ.Θά παρατηρηθή σιγά-σιγά έφ’όσον υπάρχει άνεξαρτησία δραστηριότητος απρο
θυμία προσελεύσεως τών αντιπροσώπων εις τάς έκάστοτε συνεδριάσεις τού συντονι
στικού συμβουλίου. Παράδειγμα τής απροθυμίας προσελεύσεως τών άντιπροσώπων 
παρέχαι τό εξής.

Εις μέν τήν̂  συνεδρίασιν τής 10-3-54 συμμετέσχον 37 άντιπρόσωποι, εις δέ 
τ/)ν συνεδρίασιν τής 27-4-1955 συμμετεσχον 28 μόνον αντιπρόσωποι.

Εκτοτε και μέχρι τού 1957, το συντονιστικόν συμβούλιον, ώς μέ έπληροφό- 
ρησε το γραφεΐον άνηλίκων τού 'Υπουργείου Δικαιοσύνης, συνεδρίασεν κανονικώς,

LUV τυμεα τςς καταποΛεμησεως της έγκλημα 
κοτητος τών άνηλίκων (προς τον σκοπόν τούτον άλλωστε ίδρύθη) δέν άπέδωσε > 
τ ί αναμενόμενα άποτελέσματα. Αί αΐτίαι τής μή έπιτυχίας τού συντονιστικού συμβο 
λιου είναι έκεΐναι πού προανέφερον. ’Ήδη τό 'Υπουργεΐον Δικαιοσύνης άντιμετωπίζει 
και παλιν τήν μείωσιν τών μετεχόντων μελών καί οργανώσεων, εντεύθεν δέ άνακύπτει 
και πάλιν ακόμη όξύτερον τό.κοινωνικόν πρόβλημα τής έγκληματικότητος τών άνη- 
λικων και η εξ υπαρχής νομοθετική του ρύθμισις καί συμφώνως πρός τάς προεκτε- 
θεισας απόψεις, δηλ. μέ όλίγας λέξεις δ ι ά  τ ή ς  π α ρ ο χ ή ς  τ ώ ν  μ έ σ ω ν  
δ ι α τ ρ ο φ ή ς  κ α ί  δ ι α π α ι δ α  γ ω γ ή σ ε ω ς  εις τάς μ η τ έ ρ α ς ,  τών έν 
κινδυνω ευρισκόμενων ανηλίκων λόγω τής πενίας, θεωρούμενης καί τής κυριωτέρας 
αίτιας της^επεκτασεως τής έγκληματικότητος τών άνηλίκων.

Αύτάς τάς άπόψεις λίαν εύστόχως ύπεστήριξεν ή Έ λβετίς άντιπρό 
εδριον γυναικών ιατρών εις Μπέργενστοκ τής Ελβετίας μέ θέμα το 
αθμούς, εΐποΰσα «τι «καί ό καλλίτερος παιδικός σταθμός δέν άα.πι

ηλίκων.
ιπρόσωπος, 

, α τούς παι-
, , εΡ°ζ παιδικός σταθμός δέν ήμποοεΐ νά

τικαταστηση την μητρικήν φροντίδα καί στοργήν. Τούτο καταφαίνεται χαρακτηρι- 
ικως όταν το παιδί μεγαλωση έμφορτον διαφόρων μειονεξιών». Ή  Ά γγλίς όμως 
, . ?σωπ°ζ κυρίως λόγω τών πολλών έκεϊ λειτουργούντων παιδικών σταθμών καί

Ζ ΐ : ° πλε, ίσ™  Α Υ ψ δ ω ν  μητέρων έργάζονται, άντέκρουσε τήν άποψιν τής 
^λβο.ιδος αντιπροσώπου δια της αφγιργιμεντις άπόώεωε ότι δνα τλ π·™,*; ζ....

εις εν συν; 
δικούς σταθμ- 
άν
στικως 
άντιπρόσωπος παιδικών σταθμών καί 

„ , , . , ίποψιν ,
„„ , , · s , ' f  “9Τ)Ρημενης απόψεως «τι δηλ. τό «παιδί πού άνα-

■ρεφεται εις τον παιδικόν σταθμόν —  ~
παιδί πού 
θά ήτο

ου ανατρεφεται πλησίον τής μητρός του». Περαίνων τά 
παράλειψίς μου εάν δέν άναφερόμην ιδιαιτέρως εις τήν

αποκτά μεγαλυτέραν προσωπικότητα -άπό τό
περί τό συμβούλιον

τηήν δραστηριότητα έ\
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μερίμνη ύπέρ των παρεκτρεπομένων άνηλίκων τής κ. Μαυρομμάτη, είσηγητοΰ παρά 
τώ  τμήματι άνηλίκων του 'Υπουργείου Δικαιοσύνης, ήτις διά τής άπό 3 0 -5 -5 5  ομι
λίας της κατά την ύπδ τής έταιρείας προστασίας άνηλίκων ’Αθηνών όργανωθεΐσαν 
«εβδομάδα του παραστρατημένου παιδιού» εις τήν αίθουσαν του δικηγορικού συλ
λόγου, άπέδειξεν ότι κατέχει πλήρως τό μέγα κοινωνικόν τούτο πρόβλημα, ή δέ 
έπωφελεστέρα χρησιμοποίησίς της επιτακτικωτερα καθίσταται.

Τ β ν τυ μ π ο ϋ σ μ ό ς .
Μία νέα μορφή άσυνήθων παιδικών εγκλημάτων, έξ άπόψεως τρόπου τελέ- 

σεως, ένεφανίσθη κατά τό θέρος τού 1958. Ένεφανίσθη τό πρώτον έν̂  Ά γγλίγ, 
’Αμερική καί εΐτα  μέ άστραπιαίαν ταχύτητα, λόγω τής δημοσιεύσεως είς^τόν τύ
πον τών μεθόδων διαπράξεως αύτών, έξηπλώθη εις ολον  ̂ τον κόσμον ασφαλώς 
καί είς τήν Ε λλάδα . 'Η  νέα αυτή μορφή τών παιδικών εγκλημάτων ώνομάσθη 
καί έπολιτογραφήθη διεθνώς ώς « τ ε ν τ υ μ π ο ϋ σ μ ό ς » , άπό τάς άγγλικάς λέ-

άτίθασσο. Κυ-

σακκακ ης

μα

ται με μακρυα 
όμως οί περισ- 

όρος έγινε συνώνυμος μέ τον όρο 
αυτή μορφή τών παιδικών έγκλη- 

όπω λίαν νεαρών άτόμων κατά γε-
οόντων, μητέρων, δεσποινίδων, ατόμων τα οποία υπήρξαν λίαν σεβαστα^ ακόμη και 
είς τάς καθυστερημένας κοινωνίας και που αν συμβή να καταπατήται ο̂ σεβασμός 
τών νεαρωτέρων προς τά πρόσωπα αύτά ή ζωή θά ξαναγυρίση είς τήν ζούγκλαν 
καί οί άνθρωποι θ’ άσχημονοϋν μεταξύ των δίκην πιθήκων. Αί έπιθέσεις δεν γίνονται 
μόνον ύπό πεζών άλλά καί ύπό έποχουμένων νεαρών, έγένοντο δέ αύται μόνον καί
αόνον χάριν άστεϊσμοΰ. , „ , ,

Ε ίς  τήν Α μερικήν ό τεντυμποϋσμός έλαβε τεραστίαν έκτασιν κατα το πα- 
λεθόν έτος καί ή Αστυνομία έλαβε αύστηρά μέτρα κατ’ αύτοΰ μέ συνεχείς περι
πολίας είς τούς κεντρικούς δρόμους καί μέ είδικάς οδηγίας πού υποδεικνύουν μέτρα

μποϋσμου, έλήφθησαν 
συναφείς οργανώσεις.

ποοφυλάξεως τών γυναικών άπό τάς έπιθέσεις τών τεντυμπόϋδων.
Καί είς τήν ’Αγγλίαν, πατρίδα ά.λλωστε τού τεντυμποϋσμοί 

αύστηρά μέτρα ύπό τής ’Αστυνομίας, αλλα και άπο άλλας συναφεΐι  ̂ ^
’Έφθασαν μάλιστα καί μέχρι τού σημείου πού αν ένας νέος ένεφανίζετο εις τον κινη
ματογράφον η σ’ ένα χορό μέ τό χαρακτηριστικό ντύσιμο τού «τέντυ μποϋς» τον 
πετοΰσαν έξω μέ τις κλωτσιές, χωρίς νά έξετάσουν αν ήτο άλήτης ή όχι Εις την 
χώραν ταύτην μάλιστα μέ τήν ύποστήριξιν ενός πλουσίου βιομηχανου ιδρυθη και 
tv  «άξιοπρεπές σωματείου τέντυ μπόϋδων» διά νά ξεχωρίση τούς καλούς τεντυ- 
μπόϋδες άπό τούς άλήτας καί νά προστατεύση τούς πρώτους άπό τήν ειδικήν μετα- 
νείρισιν τής ’Αστυνομίας. Περί τού αν έλήφθησαν η οχι νομοθετικά μέτρα αυστη
ρότερα τών υπαρχόντων κατά τών τέντυ μπόϋδων είς τάς δύο αύτάς χωράς δεν

■', νωριζοΟς ^  εύρωπα·£κάς χώρας, ώς π.χ. είς τήν ’Ιταλίαν καί τήν Ελλάδα, 
έκτος τών μέτρων τής ’Αστυνομίας έθεσπίσθησαν καί νόμοι τιμωρουντες βαρυτερον
τήν μορφήν αύτήν τών εγκλημάτων. __ „ , , α

Είς τήν Ελλάδα τά πρώτα κρούσματα του τεντυμποϋσμου ενεφανισϋησαν 
τό φθινόπωρου τού 1958 καί έσυνεχίσθησαν μέχρι τών μέσων τού έτους 1959 με 
μίαν σχετικήν έντασιν. Έ κ το τε  καί διά λόγους πού θά αναφέρω μεν εν συνεχεΐ|, 
ό τεντυμποϋσμός είς τήν χώραν μας εξουδετερωθη σχεδόν ̂ πλήρως. Οι εν Ελλαδι 
τεντυμπόϋδες ένεφανίσθησαν μέ μακρύ, στενό παντελόνι και γυρισμένο εις το κάτω 
αέοος μέ πολλές άναδιπλώσεις. Έ π ίθεσ ις τεντυμπόϋδων ελαβε χωράν τον Οκτω- 
βο'ον τού έτους 1958 καί περί ώραν 24ην είς τήν οδόν Σκουφα κατα διερχομενης



δεσποινίδος, ήτις δεν έστερξεν εις άνηθίκους προτάσεις των. Ούτοι συνελήφθησαν 
υπο παρατυχόντων ιδιωτών και προσήχθησαν εις τό Τ’ Άστυν. Τμήμα εις δ έτύγ- 
χανον αξιωματικός υπηρεσίας. Ή  καθ’ ής ή έπίθεσις δεν ύπέβαλεν έγκλησιν, άλλα 
οί νεαροί δμι»ς τεντυμπόϋδες ύπέστησαν βαρύν έξευτελισμόν. Τά κρούσματα έπολ- 
λαπλασιάζοντο, ώς π.χ. αί επιθέσεις μέ κεσέδες γιαούρτης εις την λεωφόρον Συγ- 
γροΰ και εις τήν Κηφισίαν, εις τήν Κυψέλην, εις την Καλλιθέαν καί άλλαχοΰ. Ή  
’Αστυνομία των ’Αθηνών, ώς πάντες θά ενθυμούνται, έλαβε αυστηρά μέτρα καί διά 
πρώτην φοράν ή αύστηρότης έναντι τής έπιεικίας έτέθη εις έφαρμογήν. 'Ο αξιό
τιμος 1 φυπουργος επι τών ’Εσωτερικών κ. Ε. Καλαντζής διέτασσεν δπως οί συλλαμ- 
βανομενοι τεντυμπόϋδες άφοΰ κουρεύωνται νά διαπομπεύωνται έν συνεχεία εις τάς 
οδούς. Ουτω τό Ζ' Άστυν. Τμήμα διεπόμπευσεν δύο νέους κατά μήκος τής οδού 
Πατησίων, υποχρέωσαν αυτούς να φέρουν καί μικρόν πανώ μέ τήν φράσιν «είμαστε 
τεντυμπόϋδες». Εις πολλάς πάλιν περιπτώσεις άπεκόπησαν πλήρως αί άναδιπλώσεις 
τών έξ ειδικού υφάσματος παντελονίων των. ’Εναντίον τής τοιαύτης όμως μεταχει- 
ρίσεως τών άνηλίκων άντετάχθησαν διανούμενοί τινες κυρίως έκ λόγων συναισθη
ματικών προς τήν παιδικήν ηλικίαν. Τά μέτρα δμως, έν συσχετισμό» καί προς τό 
έν συνεχεία ψηφισθέν τήν 31-10-1959 ύπό τής Βουλής ύπ’ άριθ. 4.000 Νομοθετικόν 
Διαταγμα «περί καταστολής αξιοποίνων τινών πράξεων καί συμπληρώσεως τού 
άρθρου 6 τού Κωδικός Ποιν. Δικονομίας» έπέφερον σχεδόν αυτομάτως τήν έξάλει- 
φιν τού τεντυμποϋσμοΰ εν Ελλαδι και οφείλω από τών γραμμών τούτων νά έξάρω 
ιδιαιτέρως την αποφασιστικότητα και πρωτοβουλίαν τών αρμοδίων τού 'Υφυπουρ
γείου  ̂ τών ’Εσωτερικών. Θά ίδωμεν έν συνεχεία τάς διατάξεις τού Νεαρού Νομ. 
Διατάγματος^ συγκριτικώς προς τον Ποινικόν Κώδικα καί θά διαστείλωμεν τάς 
διατάξεις τούτου, άπό τάς παρόμοιας τού ώς άνω Ν. Διατάγματος.

Έ π ί  σ ω μ α τ ι κ ή ς  β λ ά β η ς .

'Ο Ποινικός Κώδιξ έν άρθρω 308 παραγρ. 1 τιμωρεί τήν σ ω μ α τ ι κ ή ν  κά-  
κ ω σ ι ν ή β λ ά β η ν τής υγείας διά φυλακίσεως μέχρι 3 έτών. Έάν δέ ή προ- 
ξενηθεισα κάκωσις ή βλάβη τής υγείας είναι δλως έλαφρά, έπιβάλλει ποινήν'τό 
πολύ εξ μηνών η χρηματικήν ποινήν. ’Ή τοι, εις άμφοτέρας τάς περιπτώσεις ό νο- 
μοθέτης δίδει εις τον δικαστήν τήν εύχέρειαν τής έπιβολής ποινής φυλακίσεως άπό 
μιας ημέρας μέχρι τριών έτών, έπί σωματικής κακώσεως ή βλάβης τής υγείας, 
άπό δέ, μιας ημέρας μέχρι εξ μηνών έπί σωματικής κακώσεως ή βλάβης τής υγείας 
δλως ελαφράς. Ο ικοθεν ^νοείται οτι εις τας περιπτώσεις αύτάς άπαιτείται ή έκ προ- 
θεσεως διάπραξις τού άδικήματος.
,, , Ν·Δ· 4000/1959 όμως εν άρθρω 1 αυτού τιμωρεί τήν σωματικήν βλάβην
η κακωσιν, διά φυλακίσεως τ ο ύ λ ά χ  ι σ τ ό ν  τ ρ ι ώ ν  μ η ν ώ ν  έ ά ν ώ ς έ κ  
τ ο ύ  τ ό π ο υ ,  τού χρόνου καί τών έν γένει περιστάσεων, μαρτυρεί ΐ δ ι ά ζ ο υ- 
σ α ν  θ ρ α σ ύ  τ η  τ α  τ ο ύ  υ π α ι τ ί ο υ  κ α ί  π ρ ο κ λ η τ ι κ ό τ η τ α  
ε ν̂ α ν τ  ι τ̂ ή̂  ς κ ο ι ν ω ν ί α ς .  Ούτω δια την έπιβολήν τής ποινής αυτής άπαι- 
τουνται κο« τα προαναφερθέντα σ τ ο ι χ ε ί α  τού τόπου, τού χρόνου καί ίδιά- 
ζουσα θρασυτης καί προκλητικότης, ήτοι γνωρίσματα πού έμφανίζουν αί έγκλημα- 
τικαι πράξεις τών τεντυμπόϋδων.

Ομοίως 6 Π.Κ. εν άρθρω 309 θεσπίζων τήν έπικίνδυνον σωματικήν βλάβην 
τιμωρεί αυτήν δια φυλακίσεως τούλάχιστον τριών μηνών.

,  , Τ ° νεατΡ°ν Ν·Δ ·> έν «ΡΘΡΘ> 1 παραγρ. 3, άφ’ δσον ή σωματική βλάβη
^κακωσις είναι επικίνδυνος συντρέχουσι δέ καί οί λοιποί οροί, ήτοι «ό χρόνος ό 
τοπος,  ̂ η ιδιαζουσα θρασύτης καί προκλητικότης τού ύπαιτίοϋ», τιμωρεί αύτήν διά 
φυλακίσεως τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν  ε ξ  μ η ν ώ ν .
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’Ε π ί  έ ξ υ β ρ ί σ ε ω ς .
'0  Ποινικός Κώδιξ έν άρθρω 361 παράγρ. 1 τιμωρεί αύτήν διά φυλακίσεως 

μέχρις ενός έτους ή διά χρηματικής ποινής. To Ν. Διάταγμα έν άρθρω 2 παράγρ. 1 
αύτοϋ, έφ’ όσον συντρέχουσι καί τά ύπ’ αύτοϋ τό πρώτον καθιερούμενα στοιχεία 
«του χρόνου, του τόπου, των έν γένει περιστάσεων, ή ίδιάζουσα θρασύτης καί προ- 
κλητικότης των υπαιτίων» τιμωρεί αύτήν διά φ υ λ α κ ί σ ε ω ς  τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν  
τ ρ ι ώ ν  μ η ν ώ ν .

’Ε π ί  φ θ ο ρ ά ς  ξ έ ν η ς  ι δ ι ο κ τ η σ ί α ς .
'Ο Ποιν. Κώδιξ έν άρθρω 381 τιμωρεί τον έκ προθέσεως καταστρέφοντα 

ή βλάπτοντα ξένον πράγμα ή άλλως πώς καθιστώντα άνέφικτον την χρήσιν αύτοϋ, 
δ ι ά  φ υ λ α κ ί σ ε ω ς  μ έ χ ρ ι  δ ύ ο  έ τ ώ ν .  Τό Ν.Δ. όμως τιμωρεί την 
περίπτωσιν αύτήν, συντρεχόντων καί των λοιπών στοιχείων, έν άρθρω 4 παράγρ. 1 
αύτοϋ δ ι ά  φ υ λ α κ ί σ ε ω ς  τ ο ύ λ ά χ ι σ τ ο ν  τ ρ ι ώ ν  μ η ν ώ ν ,  έ ά ν  
κ α τ ’ ά λ λ η ν  δ ι ά τ  α ξ ι ν ή π ρ ά ξ ι ς δ ε ν  τ ι μ ώ  φ_ε ϊ τ α ι  β α ρ ύ- 
τ  ε ρ ο ν.

Περαιτέρω τό άρθρον 5 τοΰ Νομ. Διατάγματος λέγει ότι «έάν ό υπαίτιος 
» τών εις τά προηγούμενα άρθρα 1,2,3 καί 4 αξιοποίνων πράξεων συνεπλήρωσε τό 
» 15ον άλλ’ ούχί καί τό 17ον έτος τής ήλικίας του, έπιβάλλεται ό κατά τά άρθρα 
» 54 καί 127 τοΰ Ποινικού Κώδικος ποινικός περιορισμός μή έχούσης έφαρμογήν 
» τής παραγρ. 2 τοΰ άρθρου 126 τοΰ Ποινικοΰ Κώδικος, έπιφυλάσσεται όμως ή 
» έφαρμογή τών άρθρων 130 καί 133 του Ποινικού Κωδικός. Εν τή περιπτοοσει 
» ταύτη, ό έλάχιστος όρος τοΰ ποινικού περιορισμού είναι τρεις μήνες».

Οΰτω εις τούς έφηβους κατά τό άνωτέρω άρθρον τούς συμπληρώσαντας τό 
15ον άλλ’ ούχί τό 17ον έτος τής ήλικίας των, έπιβάλλεται ό ποινικός περιορισμός, 
ό προβλεπόμενος υπό τών άρθρων 54 καί 127 τοΰ Ποινικοΰ Κώδικος.

Καί τό μέν άρθρον 54 τοΰ Ποιν. Κώδικος όμιλεΐ περί τής διάρκειας τοΰ πε
ριορισμού τών έφηβων εντός σωφρονιστικού καταστήματος, οστις περιορισμός 
είναι κατ’ έλάχιστον μέν όρον 5 έτη, κατά μέγιστον δέ όρον 20, έάν ή τελεσθεΐσα 
πράξις απειλείται έν τω  νομω δια στερητικής της ελευθερίας ποινής ανωτέρας τών 
ίο  -έτών ή διά θανατικής ποινής, εις πάσαν δέ άλλην περίπτωσιν ή διάρκεια είναι 
κατ’ έλάχιστον μέν όρον έξ μήνες και κατα μέγιστον δέκα ετη.

Τό" δέ 127 όμιλών περί τών ποινικώς υπευθύνων άνηλίκων λέγει δτι «έάν 
» τό δικαστήριον έκ τής έρεύνης τών περιστάσεων, ύφ’ άς έτελέσθη ή πράξις, καί 
» τής όλης προσωπικότητος τοΰ πράξαντος κρίνη οτι διά την συγκράτησιν τοΰ 
» έφήβου άπό τής τελέσεως νέων άξιοποίνων πράξεων, είναι αναγκαίος ό ποινικός 
» σωφρονισμός, καταδικάζει τοΰτον εις περιορισμόν έντός σωφρονιστικούς καταστή- 
» ματος. ’Εν τή άποφάσει τοΰ δικαστηρίου ορίζεται οτε ελάχιστος και ο μέγιστος 
» δρος τής παραμονής τοΰ έφήβου έν τω καταστήματι, έντός τών υπό τοΰ άρθρου 54 
» καθοριζομένων ορίων». Θεσπίζον τό Ν.Δ. τον ποινικόν περιορισμόν του έφήβου 
έντός σωφρονιστικού καταστήματος, τον προβλεπόμενον άπό τά άρθρα 54 καί 127 τοΰ 
Ποιν. Κώδικος, διά τής προσθήκης τής διατάξεως «μή έχούσης έφαρμογήν^ τής 
παραγράφου 2 τοΰ άρθρου 126 τοΰ Ποιν. Κώδικος» απαγορεύει, όπως, ό υπαίτιος 
έφηβος τών άναφερθεισών άξιοποίνων πράξεων, ύποστή τά προβλεπόμενα υπό τών 
άρθρων 122 καί 123 ά ν α  μ ο ρ φ ω τ ι κ ά  ή θ ε ρ α π ε υ τ ι κ ά  μ έ τ ρ α ,  
άτινα είναι όντως ήπιωτέρας μορφής τοΰ ποινικοΰ περιορισμού έντός σωφρονιστι-
κοΰ καταστήματος; ( , , ,

Έ ν  συνεχεία τό αύτό άρθρον τοΰ Νομ. Διατάγματος, εις την τελευταιαν 
αύτοϋ παράγραφον', παρέχει εις τό δικαστήριον τήν ευχέρειαν τής έφαρμογής των 
άρθρων 130 καί 133 τοΰ Ποιν. Κώδικος, ήτοι «όταν ό άνήλικος, άγων κατα τον
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» χρόνον της τελέσεως τής πράξεως την εφηβικήν αύτοΰ ήλικίαν, είσάγηται εις 
)) δίκην μετά τήν συμπλήρωσιν του 17ου έτους, τό δικαστήριον έάν κρίνη ότι άνα- 
» γκαΐος μέν είναι ό ποινικός σωφρονισμός του άνηλίκου, ότι όμως ό περιορισμός 
η εντός σωφρονιστικού καταστήματος δεν είναι ήδη σκόπιμος, δύναται νά κατα- 
)) γνώση άντί τούτου τήν διά τήν τελεσθεϊσαν πραξιν άπειλουμένην ποινήν, ήλατ- 
)) τωμένην κατά τάς διατάξεις του άρθρου 83».

Άνακεφαλαιώνοντες τά περί τοΰ άρθρου 5 του ώς εΐρηται Ν. Δ/τος, βλέ- 
πομεν ότι ό νομοθέτης έπεδίωξε νά τιμωρήση αόστηρότερον του Ποιν. Κώδικος 
τούς υπαιτίους εφήβους, ους, κατά τήν διάπραξιν ώρισμένων έγκληματικών πράξεων, 
διακρίνει ίδιάζουσα θρασύτης καί προκλητικότης έναντι τής κοινωνίας.

Έ ν συνεχεία διά του άρθρου 6 τού Νομ. Διατάγματος, έπιβάλλεται ή εφαρ
μογή των διατάξεων του άρθρου 417 καί έπόμενα τοΰ Κώδικος Ποιν. Δικομονίας, 
ήτοι, « ε π ι  τ ω ν  ε π ’ α ύ τ ο φ ώ ρ ω  κ α τ α λ α μ β α ν ό μ ε ν ω ν  υ π α ί 
τ ι ω ν  ά μ ε σ ο ς  π α ρ α π ο μ π ή  τ ο ύ τ ω ν  ε ι ς  τ ό  δ ι κ α σ τ ή ρ ι ο  ν».

Διά τού άρθρου 7 τοΰ ίδιου ώς άνω Δ/τος δ έ ν  ε π ι τ ρ έ π ε τ α ι  ό π ω ς  
η ε π ι β α λ λ ο μ έ ν η  π ο ι ν ή  δ ι ά  τ ά ς  υ π ό  τ ο ύ τ ο υ  π ρ ο β λ  ε π ο 
μ ε ν  ας  ά ξ ι ο π ο ί ν ο υ ς  π ρ ά ξ ε ι ς ,  μ ε τ α τ ρ α π ή  ε ι ς  χ ρ η μ α 
τ ι κ ή ν  τ ο ι α υ τ η ν ,  ώ ς  κ α ί  ή ύ π ό  ό ρ ο ν  α ν α σ τ ο λ ή  έ κ τ ε 
λ έ σ ε ω ς  α ύ τ ή ς .

Δ ι ά  τ ο ΰ  ά ρ θ ρ ο υ  8 θεσπίζεται όπως αί κατά τά άρθρα 1,2,3 καί 4 
ε π ι β α λ λ ό μ ε ν α ι  π ο ι ν α ί  έ κ ε τ ε λ ο ΰ ν τ α ι  έ ν φ υ λ α κ ή  έ κ τ ο ς  
τ ή ς  π ε ρ ι φ ε ρ ε ί α ς  τ ή ς  τ έ ω ς  Δ ι ο ι κ ή σ ε ω ς  Π ρ ω τ ε υ ο ύ σ η ς  
μ ε τ  ι δ ι α ι τ έ ρ α ς  σ ω φ ρ ο ν ι σ τ ι κ ή ς  μ ε τ α χ ε ι ρ ί σ ε ω ς  τ ω ν  
κ α τ  α δ ί κ ω ν».

Ως σαφώς έμφαίνεται, έκ τοΰ συνόλου των διατάξεων τοΰ νεαρού τούτου 
Ν.Δ., και εξηγήθη έν τώ μέτρω τοΰ δυνατοΰ, ο νομοθέτης ήθέλησε νά πατάξη τήν 
νεαν μορφήν των παιδικών έγκλημάτων τοΰ «τεντυμποϋσμοΰ». Καί οφείλω νά 
επαναλαβω ότι τοΰτο τό έπέτυχεν άπολύτως άφοΰ ήδη, έν συνδυασμώ μετά τών 
υπο τής ’Αστυνομίας εφαρμοσθέντων κατασταλτικών μέτρων, ή μορφή αΰτη τών 
παιδικών εγκλημάτων έξέλιπεν ή περιωρίσθη εις τό έλάχιστον. Ε  ’ί θ ε ή α ύ σ τ η -  
Ρ ° τ  η ς ν α π ρ υ τ α ν ε ύ η  π ά ν τ ο τ ε  κ α ί  ή έ π ι ε ί κ ε ι α (ή μ π ο- 
ρ ε ΐ  μ  α π ο κ λ η θ ή ά μ φ ι θ α λ ή ς  ά , δ ε λ φ ή  τ ή ς  Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς )  
να ε φ α ρ μ ό ζ ε τ α ι  μ ό ν ο ν  έ κ ε ΐ  ό π ο υ  α ΰ τ η  ε ί ν α ι  . δ υ ν α 
τ ό ν  ν α  κ α τ α ν ο η θ ή  ύ π ό  τ ώ ν  ε γ κ λ η μ α τ ι ώ ν .

X. ΜΠΕΚΡΗΣ



ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μ Ε Γ Α Λ Α  Ε Ρ Γ Α  Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ  Σ Υ Μ Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ
- Τ Α  Υ Δ Ρ Ο Η Λ Ε Κ Τ Ρ ΙΚ Α  Ε Ρ Γ Α  ΤΟ Υ  Τ Α Υ Ρ Ω Π Ο Υ  (Μ Ε ΓΔ Ο Β Α ) 

Π Η ΓΗ  ΕΘ Ν ΙΚ Ο Υ  Π Λ Ο ΥΤΟ Υ —

‘Υπό τοϋ Τμηματάρχου Α' Εθνικής Τραπέ- 
ζης τής Ελλάδος κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΟΥΣΙΑ

«Μέ τον εσωτερικό τουρισμό μαθαίνουμε έπ'ι τόπου τις πηγές τοϋ 
πλούτου τής χώρας. Βλέπουμε τά μεγάλα παραγωγικά έργα, τά 
μεγάλα φράγματα ποταμών και λιμνών γιά υδροηλεκτρικά έργο- 
στάσια και γιά υδραγωγεία μεγάλων καί μικρών πόλεων. Βλέπου
με τις άποξηράνσεις μεγάλων λιμνών καί την παράδοση στά χέρια 
τής γεωργικής παραγωγής μεγάλων έκτάσεων γονίμων, καρπερών 
χωραφιών».

1 .  Χρονικό τοϋ Ταυρωποΰ.
Στους άρχαίους χρόνους τό οροπέδιο τής Νεβροπόλεως κατείχε ή άρχαία 

Δολοπία. Τά σύνορά της άρχίζανε άπό τις Β .Δ . πλαγιές τοϋ βουνοΰ Τυμφρηστού 
(Βελούχι), όπου είναι σήμερα τά χωριά Ροβολιάρι, Φουρνά, Κλειτσός, Ρεντίνα 
και Κτιμένη. Ή  χώρα αύτή περιελάμβανε ολόκληρο τό οροπέδιο, τά μέρη τά όποια 
είναι Ν.Α. των κορυφών «Νιάλα», «Βουτσικάκι», «Καράβα» των βουνών τών 
Άγράφων κι’ έφθανε κοντά στους άρχαίους Γόμφους (Μουζάκι).

Οί πιο σπουδαίες πόλεις τής Δολοπίας ήσαν αί Κτιμέναι, αί Κυδωνίαι, ή 
’Αγγεία, ή Μενελαΐς, ή οποία ήταν καί πρωτεύουσα, τους κοντά στο χωριό Ρεντίνα 
καί ή Καλλίθηρα κοντά στη Γαλαρία καί στον άγωγό προσαγωγής (στή Δέσι) 
τής ύδατοπτώσεως, όπου σώζεται σήμερα καί ή άκρόπολί της. Προς τά Β .Α . συνώ- 
ρευε μέ την Έ στιαιώ τιδα , πού είχε πρωτεύουσα την Τρίκκη, προς τά Α. μέ τήν 
Θεσσαλιώτιδα, τής οποίας πρωτεύουσα ήταν στην άρχή ή ’Άρνη κι’ έπειτα τό Κιέ- 
ριο κοντά στο χωριό «Παλαμάς». Πολύ σπουδαία δεύτερη πόλι είχε τή Μητρό- 
πόλι (όπου τό σημερινό Παλαιόκαστρο). Ή  Δολοπία κατά συνέπεια κατείχε καί 
ολόκληρη τή χώρα πού διαρρέει ό Ταυρωπός (Μέγδοβας). Οί Δόλοπες ήσαν Αίο- 
λεΐς την καταγωγή. ’Από τό 1100 π .Χ . καί έπειτα άνακατεύθηκαν μέ τούς επι
δρομείς Δωριείς, οί όποιοι ήσαν περίοικοι καί σύμμαχοι τών Θεσσαλών. Τό ορο
πέδιο πήρε τό όνομά του άπό τή λέξι «Νεβρόπολις»—δηλ. πόλις τών νεβρών. Ή  
άρχαία λέξι νεβρός έσήμαινε τό νεογνό τοϋ έλαφιοΰ (έλαφάκι). Τούτο δέ διότι στο 
ωραίο αύτό υψίπεδο ζοϋσαν σε  άγέλες πάρα πολλά έλαφάκια, άκυνήγητα, γιατί δέν 
υπήρχαν τότε τά καλά κυνηγετικά όπλα. 'Ό πως άκριβώς συνέβαινε καί στο ύψί- 
πεδο τοϋ βουνοΰ Καλλίδρομος, πού λέγεται Νεβρόπολι γιά τό πλήθος τών νεβρών 
πού υπήρχε στην άρχαιότητα καί εκεί. Οί Δόλοπες τον ποταμό πού διαρρέει τό υψί
πεδο τον λέγανε Κύκλιο ή Νεβροπολίτη. Τό όνομα Μέγδοβα τό πήρε άπό τούς σλά- 
βους τό 975—1025 καί 1282—1379, επί αύτοκρατόρων τοϋ Βυζαντίου Βασιλείου Β ' 
Βουλγαροκτόνου καί Ανδρονίκου Β ',  Γ ' καί Δ ' Παλαιολόγου. Οί σλάβοι κατά στί
φη έπέδραμον άπό βορρά την εποχην αυτή, κατελαβον τη Θεσσαλία και εγκατεστα- 
θησαν γιά πολλά χρόνια σ’ αύτή. ’Επειδή ήσαν λαός ορεινός δέν μπορούσαν νά ζή- 
σουν στο θεσσαλικό κάμπο, γιατί τό κλίμα ήταν θερμό. ’Ανέβηκαν στις πλαγιές 
τών λόφων καί στά οροπέδια όπου τό κλίμα ήταν δροσερό. Κυρία άσχολία τους ήταν 
ή κτηνοτροφία καί ύδρική βιοτεχνία (νερόμυλοι καί νεροτριβεΐα). Γ ι ’ αύτό καί πολ
λές σλαβικές τοπωνυμίες άπέμειναν στά ψηλά χωριά. Ή  λέξις Μέγδοβα είναι σλα
βική. Μέγδοβα έσήμαινεν ’ίσωμα, πεδινό έδαφος ψηλά σέ βουνό,δηλαδή οροπέδιο, 
υψίπεδο. ’Από τή σλαβική ονομασία τοϋ οροπεδίου πήρε καί τό όνομά του τό πο
τάμι. Οί κάτοικοι τών 10 χωριών τοϋ υψιπέδου, γνήσιοι "Ελληνες, οί όποιοι χρησι
μοποιούν, στή γλώσσα πού μιλούν, λέξεις άπό τήν αιολική καί δωρική διάλεκτο,
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ποτέ δέν γνώρισαν την ονομασία Μέγδοβα. Κατά παράδοση σέ άμνημόνευτους 
αιώνες, το ποτάμι τό ξέρουν καί τό λένε «Νεβροπολίτη». Το ονομα Μέγδοβα έγρά- 
φετο μόνον στους γεωγραφικούς χάρτες γιά τούς γραμματισμένους. Πέρυσι το 
'Τπουργεΐον Εσωτερικών με Βασ. Διάταγμα άλλαξε το ονομα τοΰ Μέγδοβα, επει
δή ήταν σλαβικό καί τον ώνόμασε «Τ α υ ρ ω π ό», έκ του ταύρος καί ώπός, πού 
βγαίνει άπό τό δπωπα, παρακείμενο τοΰ ρήματος όρώ. Ταυρωπός σημαίνει εκείνος 
που έχει τήν δψι, τήν μορφή, τό ύφος τοΰ ταύρου ή έκ τής μορφολογίας τοΰ φυσικοΰ 
περιβάλλοντος ή άπί τις πολλές άγέλες των ταύρων πού έβοσκαν καί κοιμόντανε εκεί 
τήν νύχτα, τις όποιες βλέπαμε άπό μακρυά, όταν μπαίναμε στις στενές θεαματικές 
διαβάσεις άνάμεσα στούς ψηλούς λόφους τοΰ οροπεδίου. ’Έ τσ ι περιγράφει τήν 
έννοια τής λέξεως «Ταυρωπός», τό σπάνιο λεξικό τής άρχαίας ελληνικής γλώσσης 
πού συνέγραψαν οί ’Άγγλοι γλωσσολόγοι H enry G. Liddel καί R obert Sco tt 
(έκδ. Μ. Κωνσταντινίδου, τόμος Δ' σελ. 294 καί 295), όπου άναφέρονται καί απο
σπάσματα κειμένων άρχαίων συγγραφέων στά όποια χρησιμοποιείται ή λέξι. 
Σχετικά μέ τήν έννοια «Ταυρωπός» συνδυάζεται καί ή συγγενική λέξι «Βουτσικά- 
κι» (βοΰς καί (κα)τσικάκι) όπως λέγεται τό 2.154, ή ψηλότερη κορυφή τών βου
νών Άγράφων, διότι άπό μακρυά φαίνεται νά μοιάζη τό κεφάλι τοΰ ταύρου μ’ ένα 
κατσικάκι στή μούρη του. Ά πό τή βάσι αύτής τής κορυφής πηγάζει ό ποταμός 
Ταυρωπός, πού τον είπαν έτσι σήμερα.

2 . Ταξιδεύοντας γιά τον Ταυρωπό.
Ή  Καρδίτσα άπέχει άπό τήν ’Αθήνα 302 χιλιόμετρα. Βρίσκεται στο κέντρο 

τής μεγάλης πεδιάδας τοΰ νομοΰ Τρικάλων. Τήν είπαν Καρδίτσα γιατί στήν άρχή 
της κτίσθηκε μικρούλα πόλι στή καρδιά τοΰ κάμπου της. Δέν έχει καμμία σχέσι 
με τήν Ελληνική ιστορία, διότι είναι μεταβυζαντινή πόλι. Κτίσθηκε περί τό έτος 
1650—1700, στήν έποχή τής Τουρκοκρατίας, γιά νάναι κέντρο έμπορίου τών γεωρ
γικών, κτηνοτροφικών καί δασικών προϊόντων τών πεδινών καί ορεινών χωριών 
τής εύφορης περιοχής της. Είναι καλή πόλι, μέ ίσιους καί όχι πλατείς δρόμους, 
μέ καλά σπίτια, μέ τά ξενοδοχεία «Άρνη» καί «Κιέριον» καί μέ τό νεόκτιστο πο
λυτελές τουριστικό ξενοδοχείο «Αύρα», μέ ευρωπαϊκές άνέσεις καί μέ πολύ φτηνά 
ενοίκια. Τό ξενοδοχείο αύτό είναι σήμερα τό μόνο τουριστικό κόσμημα τής Καρ- 
δίτσης. 'Η  πόλι έχει ελάχιστα πάρκα καί συγχρονισμένη άγορά. Είναι κόμβος 
συγκοινωνιών τοΰ νομοΰ της. ’Επειδή τά προϊόντα της είναι ά.φθονα, έχει καί φθη
νό τιμάριθμο.

Ά ν  καί είναι ή πιο προχωρημένη πόλι τοΰ θεσσαλικοΰ κάμπου, ή όποια 
ανοίγει τήν είσοδο στις σπουδαίες τουριστικές τοποθεσίες τοΰ ύψιπέδου τής Νεβρο- 
πόλεως καί στά μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα τοΰ Ταυρωποΰ, μέχρι τώρα δέν είναι 
καθόλου τουριστική. Οί δρόμοι της δέν είναι ασφαλτοστρωμένοι καί γι’ αύτό τό 
καλοκαίρι έχει σκόνες πολλές καί τον χειμώνα πολλές λάσπες. Οί δρόμοι της μπρο
στά στα καταστήματα δέν έχουν αισθητική. Ή  τροχαία κίνησι μέ τά φορτηγά 
ζώα, τά^κάρρα, τις άμαξες, τά ποδήλατα, τά φορτηγά αυτοκίνητα, τά ταξί καί τά 
λεωφορεία έτσι πού  ̂ κινούνται άνακατεμένα, άφίνει τήν έντύπωσι στούς ξένους 
εμπείρους τουρίστες ότι υπάρχει σύγχυσι άπό τήν οποία μέ πολύ δυσκολία μπορούν 
νά ξεδιαλεχτοΰν, νά̂  ξεμπλέξουν μεταξύ τους. Οί ξένοι μέ πολλή δυσφορία βλέπουν 
τήν άκαταστασία αύτή. Οί δρόμοι δέν είναι άνοιχτοί καί ελεύθεροι γιά τή συνεχή 
τροχοφόρο κίνησι.  ̂Τής λείπουν άκόμη πάρκα καί δενδροστοιχίες κατά μήκος τών 
δρόμων, οί όποιοι άπό τις περιφέρειες όδηγοΰν μέσα στήν πόλι. Ά π ό καθυστερημένη 
γεωργική πόλι πρέπει νά πηδήση στήν άστική τουριστική, διότι οί τουριστικοί συν- 
τελεσταί της προπορεύονται πολύ άπό τήν έπικρινόμενη καθυστέρηση Πιστεύουμε 
οτι ό καινούργιος Δήμαρχος καί ό Νομάρχης, οί όποιοι είναι προοδευτικοί άνθρωποι 
θα φροντίσουν νά συμπληρώσουν τις σοβαρές αύτές ελλείψεις της. Γιά σχέδιό τους 
νομίζουμε πώς μποροΰν νά πάρουν άλλες τουριστικές πόλεις τις οποίες θά είδαν πώς
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είναι, όπως τό Βόλο, τό Λουτράκι, τή Σπάρτη, την Πάτρα, τά Χανιά, τη Ρόδο, τά 
Γιάννενα, τό Ναύπλιο.

Προς τά Ν.Δ. της σέ άπόσταση 25 χιλιομ. μέ λεωφορείο, είναι τό οροπέδιο 
τής Νεβροπόλεως μέ ύψόμ. 800μ. άπό τή θάλασσα. Για νά πάμε σ’ αύτό περνάμε μέ 
τή σειρά στο χωριό Μητρόπολι, οπού ήταν ή μεγάλη πόλι τής άρχαίας Θεσσαλιώτι- 
δος, πού κατέλαβε τό 197 π.Χ. ό Ρωμαίος "Υπατος Τίτος Φλαμινίνος προ τής μάχης 
των Κυνός Κεφαλών καί ό ’Ιούλιος Καϊσαρ τό 48 π.Χ . προ τής μάχης των Φαρσά
λων μέ τον Πομπήϊον. Στήν πόλη αύτή βρισκόταν καί ιερό τής θεάς Άρτέμιδος. 
"Υστερα απ’ αύτό τό χωριό συναντάμε δεξιά στή διακλάδωσι τή γραφική κωμόπολι 
Μεσενικόλα, σέ ύψος 687 μ. μέ τή μεγάλη αμπελοκαλλιέργεια, τά εκλεκτά κρασιά 
καί τά περίφημα επιτραπέζια μυρωδάτα σταφύλια. Στή θέσι της ήταν ή αρχαία 
πόλι Πολίχνα. Πριν πλησιάσουμε στο Τσαρδάκι, πού είναι στο λαιμό τού υψιπέδου 
τής Νεβροπόλεως, βλέπουμε δεξιά μας τήν ιστορική βυζαντινή μονή τής Κορώνας, 
πού κτίσθηκε στήν έποχή τού βυζαντινού αύτοκράτορα ’Αλεξίου Α' Κομνηνοΰ (1081- 
1118
μ:
στ η
τό έπεσκ

ιτορων
κεύασε μέ μεγάλα έξοδά της ή Δ .Ε .Η . καί φροντίζει γιά τήν άνακαίνισι των 
κριών τού εσωτερικού διακόσμου τής εκκλησίας, γιατί κατά τήν διάρκεια τής 

κατοχής έπαθε πολλές ζημίες άπό τά γερμανικά στρατεύματα.
Βρισκόμαστε πιά τώρα στο σπουδαίο τουριστικό κόμπο μας, στο οροπέδιο 

τής Νεβροπόλεως. Τό υψίπεδο αύτό έχει μήκος 60 χιλιομ. Γύρω-γύρω προς Ν. τό 
κλείνουν ψηλοί λόφοι με αφανταστη πυκνή βλαστησι, οι οποίοι είναι παραφυαδ^ς 
άπό τά βουνά των Άγοάφων καί τού βουνού "Ιταμός. Ή  νότια Πίνδος κάνει τό

πιο όμορφα έλατα, πλαισιωμένα στις ρίζες τους μέ ψηλές φτέρες. Οί κυματοειδείς 
αύτές κορφές μάς δίνουν ένα θέαμα καταπληκτικής ώμορφιάς.

3. Άξι.οποίησις τοΰ Ταυρωποΰ καί άξιολόγησις τοΰ έργου.
Ά πό τήν κορφή τοΰ Γκαβέλ ή Βουτσικάκι καί άπ’ τή μικρή λίμνη τής «Βαβάς» 

πηγάζοι ύ νι’ άττλ -τ-λ Νι.άλα ό παοαπόταιιόε του Άνοαιοιώτικος. Ό
Ταυρωπός 
θέσι 
λουχι

ικισμό «Νεράϊδα» τής Νεβροπόλεως, μέ σύσκεψί τους συνέλαβαν πρώτοι τό^σχέδιο 
νά χρησιμοποιήσουν γιά «λευκό άνθρακα» τις υδατοπτώσεις τού Ταυρωποΰ. ’Επί

αγωνισμό καί τήν έκτελεσι
27 χρόνια πάλαιψαν νά φτιάξουν τό σχέδιό τους αύτό π

Ή  Ελληνική Κυβέρνησιτό 1955 έκανε ένα διεθνή δ , 
τοΰ έργου άνέλαβε ή άνάδοχος γαλλική έταιρία Omnium Lyonnais Coteci. Τό σχέδιο 
τοΰ όλου έογου τοΰ Ταυρωποΰ τό έξεπόνησεν ή άμερικανική έταιρία Ναππεν το 1952. 
Τά έξοδα τοΰ έργου θά φθάσουν σέ 18.000.000 δολλάρια, ήτοι 540.000.000 δραχμές. 
'Η  δαπάνη όμως ώς τώρα ΰπερέβηκε πολύ τό 1 .000.000.000 δραχμές, χωρίς νά έχη 
γίνει άκόμη τό δίκτυο άρδεύσεως. Γιά νά τό τελειώσουν θ’ αργήσουν 4 χρόνια. Στις 
31 /10/1960 έγιναν τά έγκαίνια τής λειτουργίας του. ’Έ τσ ι στή δεύτερη φάση άπό 
τό πρόγραμμα τοΰ εξηλεκτρισμού τής Ελλάδος περιλαμβάνεται^ καί ή κατασκευή 
τοΰ υδροηλεκτρικού εργοστασίου τοΰ Ταυρωποΰ. Στο συγκρότημα των σταθμών παρα-
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γωγής τής Δημοσίας Έπιχειρήσεως ’Ηλεκτρισμού θά προστεθή ακόμη τό υδροηλεκ
τρικό αύτό έργο, μέ προβλεπομένη ικανότητα παραγωγής του 80 .000  Ω Χ Β  στην 
άρχή καί τελικά 120.000 Ω Χ Β .

αέρουμε βέβαια ότι ή Δημοσία ’Επιχείρηση Ηλεκτρισμού έχει μέχρι τώρα 
σέ λειτουργία τρεις υδροηλεκτρικούς σταθμούς καί ένα θερμοηλεκτρικό μέ τά κά
τωθι άποτελέσματα παραγωγής:
Ποταμού Λάδωνα (Ν. ’Αρκαδίας) μέ 62.500 Ω Χ Β , ήτοι 1 .500 .000  τό 24ωρο

» ’Άγρα (Ν. ’Εδέσσης) » 40 .000  » » 960 .000  » »
» Λούρου (’Ή πειρος) » 5 .000  » » 120 .000  » »

Άλιβερίου (Εύβοια) θερμοηλεκ. » 80 .000  » » 1 .920 .000  » »

Ή τ ο ι Ω Χ Β  4 .500 .000  τό 24ωρο
Μέ την προσθήκη τής παραγωγής τού Μέγδοβα κατά 120.000 Ω Χ Β  (2.880.000 

Ω Χ Β  τό 24ωρο) σημειώνεται αΰξησι τής ηλεκτρικής ένεργείας τής Δ .Ε .Η . κατά 
6 4 %  στο σύνολο τής παραγωγής των σταθμών της. ’Επίσης πρέπει νά προσθέσουμε 
τό θερμοηλεκτρικό εργοστάσιο Πτολεμα'ίδος, μέ παραγωγή 125.000 Ω Χ Β  (3.000.000 
Ω Χ Β  τό 24ωρο) τό όποιο έτελείωσε έφέτος. Κ ι’ έτσι ή ήλεκτροπαραγωγή της φθά
νει σήμερα τά 10 .380.000 Ω Χ Β  τό 24ωοο.

Ή  Δ .Ε .Η . έχει άκόμη ύπό μελέτη καί κατασκευή τό μέγα υδροηλεκτρικό 
έργοστάσιο τού ποταμού ’Αχελώου στην Αιτωλία, μέ προβλεπομένη παραγωγή 
400 .000  Ω Χ Β  καί τό υδροηλεκτρικό έργοστάσιο των καταρρακτών ’Εδέσσης μέ 
παραγωγή 23.000 Ω Χ Β .

Μέ τήν μεγάλη αύτή ποσότητα ήλεκτρικής ένεργείας τών 10.380.000 Ω Χ Β  
κατά εικοσιτετράωρο, ήτοι κατ’ έτος 3 .809 .460 .000  Ω Χ Β , θά ήλεκτροφωτισθοΰν 
με το γενικό δίκτυο όλες οί πόλεις καί τά χωριά τής Ελλάδος. Θά ήλεκτροκινηθοΰν 
οι βιομηχανίες της καί θά κατασκευασθοΰν ήλεκτρικές υψικάμινοι γιά τον καθα
ρισμό τού μεταλλεύματος τών έγχωρίων βωξιτών, άπ’ τούς οποίους εξάγεται τό 
αργίλιο (αλουμίνιο), τό όποιο είναι πάρα πολύ χρήσιμο μέταλλο στή βιομηχανία. 
Οί ξένες μεταλλευτικές βιομηχανίες παίρνουν άπό τήν Ελλάδα τά μεταλλεύματα 
τού βωξίτου πολύ φθηνά. Τά καθαρίζουν εις τάς υψικαμίνους των άπό τις γαιώδεις 
προσμίξεις τους καί άπό τις ενώσεις τών άλλων μετάλλων καί μάς πωλοΰν καθαρό 
τό άλουμίνιο πού βγάζουν άπό τούς βωξίτες μας σέ πολύ υψηλές τιμές. Τό άλουμίνιο 
τό εισάγει τό έμπόριο στή χώρα μας σέ μορφή «χελωνών» γιά τις μεταλλουργικές 
βιομηχανίες μας. Γιά τό άλουμίνιο πληρώνουμε συνάλλαγμα έκατομμύρια δολλάρια 
κάθε χρόνο, τά όποια δέν έχουμε, γιατί οί έξαγωγές τών προϊόντων μας δέν είναι 
έπαρκεΐς. Επομένως ή ηλεκτρική αύτή ένέργεια θά συντελέση καί γιά τήν άνάπτυξι 
τής μεταλλευτικής οικονομίας τής χώρας μας.

Τά έργοστάσια άλουμινίου, κατόπιν τών τελευταίων συνεννοήσεων στο Πα
ρίσι τού Διοικητοΰ τής ’Εθνικής Τραπζης τής Ελλάδος καί τού έκπροσώπου τού 
’Οργανισμού Βιομηχανικής Άναπτύξεως (Ο .Β .Α .) μέ τά Γαλλικά έργοστάσια 
μεταλλουργίας «Πεσινέ» καί «Κομπαντέκ» καί μέ τά ’Αμερικανικά έργοστάσια 
B eanau lt, πρόκειται νά ίδρυθοΰν πολύ σύντομα στήν Ελλάδα μετά τήν ύπογραφεΐσα 
σύμβασι. Θά ίδρυθοΰν κοντά στον ’Αχελώο, όπου θά γίνη πρόσθετη άκόμη παραγωγή 
ένεργείας 150.000 Ω Χ Β . Οί βιομηχανίες άλουμινίου καί ζαχάρεως είναι οί πιο 
βιώσιμες στήν Ελλάδα, διότι συγκεντρώνουν όλους τούς θετικούς συντελεστάς τής 
βιομηχανικής οικονομίας (έργατικά χέρια, πρώτη ύλη, ήλεκτρική ένέργεια). Κατά 
πολύ μεγάλο μέρος θά χρηματοδοτούνται άπό τήν ’Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος 
καί τον Ο .Β .Α . —

Οί συμμέτοχοι Γαλλικοί οίκοι θά φροντίζουν γιά τήν τοποθέτησι τού καθαρού 
μετάλλου στις ξένες βιομηχανικές άγορές. Στήν άρχή θά ίδρυθή ένα μόνο έργοστά- 
σιο άλουμινίου μέ παραγωγή καθαρού μετάλλου τον χρόνο 50 .000  τόννων. Ά π ό
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την ποσότητα αύτή 5 .000  τόννοι τό χρόνο θά χρησιμοποιούνται για να καλύπτουν 
τις άνάγκες των ντόπιων βιομηχανιών επεξεργασίας άλουμινίου.

Πλήν τούτων θά έχουμε καί ένα άλλο σημαντικό έσοδο σε συνάλλαγμα 
μέ τήν έξαγωγή των προβλεπομ,ένων πλεονασμάτων μας ηλεκτρικής ένεργειας 
στις γειτονικές χώρες, μέ τις όποιες έχει ήδη συνδεθή τό δίκτυο της Δ .Ε .Η .

'Η  ήλεκτρική ένέργεια του Μέγδοβα θά συντελέση καί στην ήλεκτροκίνησι 
τών 3 εργοστασίων ζαχάρεως, δυναμικότητος παραγωγής 30 .000  τόννων τό καθένα 
τό χρόνο, τά όποια πρόκειται νά ιδρυθοΰν στά Τρίκαλα, στή Λάρισα καί στη 
Θεσσαλονίκη. Στους κάμπους απο τους τρεις αυτους νομούς ευδοκιμούν πολύ α̂ 
ζαχαρότευτλα (κοκκινογούλια) τά όποια είναι ή πρώτη ύλη τής βιομηχανίας αύτής.

Τό φράγμα της λίμνης τοϋ Μέγδοβα πρός τήν φοράν ροής του ποταμού.

Τά δύο πρώτα εργοστάσια λειτουργούσαν άλλοτε στή Λαζαρίνα ^Τρικάλων μέχρι το 
1912 Τά διηύθυνεν ό οικονομολόγος Γεώργιος Χριστάκη Ζωγράφος (1863 1920), 
βουλευτής Καρδίτσης τό 1905, έπανειλημμένως 'Υπουργός τής Γεωργίας, Οικο
νομικών καί Ε ξω τερικώ ν (1905—1917) καί ‘Υποδιοικητής και Συνδιοικητης της 
Ε θνικής Τραπέζης τής Ελλάδος (1914 1917).  ̂ , , ,

Τά έξηγόρασε όμως καί τά διέλυσε τότε τό κράτος, κατόπιν έντεχνου προσπά
θειας τών βιομηχανιών ζαχάρεως έξωτερικού, ιδίως τής Αυστριακής ζαχαροβιο- 
αηγανίας, γιά πλασάρισμα τών προϊόντων της στήν Ελλάδα καί την εκτοπισι^των 
προϊόντων τής εγχωρίου βιομηχανίας. Ε κ τ ό ς  άπό αύτό τα έκλεισε το κράτος και για 
λόγους δημοσιονομικούς, γιατί είσέπραττε μεγαλύτερα ποσά απο τους^εισαγωγι- 
κούς δασμούς τής ζαχάρεως καί μικρότερα ποσά άπό τόν φορο εσωτερικής κατανα- 
λώσεως τής ζαχάρεως πού παρήγαγε ή Έλληνικη ζαχαροβιομηχανια. Ποσο αντιοι- 
κονοαικά σκεφτόταν τό κράτος πριν άπό 47 χρόνια!! Δεν προεβλεψε που θαευρισκε 
τόσο συνάλλαγμα γιά νά κάνη εισαγωγή ζαχάρεως άπό τό έξωτερικο και απο πόση 
έογασία στερούσε τά Ελληνικά έργατικά χέρια, που απησχοουντο στην τοπία ζα- 
γαροβιομηχανία. Ή  Τουρκία έχει 10 μονάδες βιομηχανίας ζαχαρεως σε λειτουρ
γία ως τώρα, άν καί είναι βιομηχανικώς πολύ καθυστερημένη χωρά. ^

'Η  σημασία τού ήλεκτρισμοΰ στήν πρόοδο μιας χωράς είναι γνωστή. Κάνει
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τή^ζωή του ανθρώπου πιο εύκολη, πιο άνθρωπινή. Έ κ το ς του φωτισμού βοηθεΐ νά 
αύξηση το εισόδημα του τοποθετημένου στην επιχείρησι κεφαλαίου μέ τη μηχανική 
εφαρμογη του στη βιομηχανία, βιοτεχνία, γεωργία καί σ’ άλλους μικρότερους κλάδους. 
s t Ε*·α να Ύw7) το υδροηλεκτρικό εργοστάσιο του Μέγδοβα άπεφάσισαν το 
οροπέδιο τής Νεβροπόλεως νά τό μεταβάλουν σε τεχνητή λίμνη. Τδ οροπέδιο έχει 
έκταση 45.000.000 τ.μ. καί μήκος 60 χιλιόμετρα. 'Η  τεχνητή λίμνη του θά χωράη 
400 .000 .000  κ.μ. νερό, δηλ. είκοσι φορές θά είναι μεγαλύτερη άπό τή λίμνη 'τού 
Μαραθώνος. Είπαμε ότι τό νερό αύτό θά τό δίνουν τά ποτάμια Μέγδοβας καί’Αγρα- 
φιωτικος. Ί  ό Τσαρδάκι άπό τό φράγμα, διά μέσου των χωριών Λαμπερό, Καστα
νιά καί Μουχα, άπεχει 22 χλμ., ήτοι άπό τήν Καρδίτσα τό φράγμα απέχει 47 
χιλιόμετρα.

και
^Κοντά  ̂ στο χωριό Μούχα, σ ’ ένα άγριο φαράγγι πού λέγεται «Κακάβάκια» 

είναι στο ρίζωμα τής κορφής «Νιάλα» καί του όρους "Ιταμός, καθώς βλέπετε, 
κατασκευάσθηκε τό μεγαλύτερο φράγμα τής Ελλάδος. Τδ τεράστιο αύτό φράγμα 

.̂χει υψος̂  δυ.οΟ μ. και μήκος στη κορφή του 220 μέτρα. Τό πάχος του στή βάσι 
είναι πολύ μεγαλύτερο κι’ όσο πάει προς τά πάνω θά μικραίνη, όπως βλέπουμε στή 
τεχνητή λίμνη του Μαραθώνος. Ή  μελέτη γιά τήν κατασκευή του προέβλεπε ότι θά 
χρειασθοΰν 105 .000^κ.μ. σκυρόδεμα (μπετόν), πού θά έχη βάρος 250.000 τόννους, 
οηλαοη όσο χωράει^ ένα τραίνο μεταφοράς υλικού πώχει μήκος 80 χιλιόμετρα (οσο 
είναι η απόσταση άπό̂  τον Πειραιά ώς τήν Θήβα), ή άν θέλετε όσο χωρουν 50.000 
ανατρεπόμενα φορτηγά αυτοκίνητα των 5 τόννων. "Ας φαντασθουμε άπό δώ τό γι- 
γαν™  όγκο του,̂  ώς νά^τό δούμε στήν πραγματικότητα επί τόπου, όταν θά κάνουμε 
έκει την εκδρομή μας. Ά π ό  τό φράγμα θά μεταφέρουν τό νερό μέσα σέ μιά γαλαρία 
μήκους 2 .575 μ. και διαμέτρου 3 ,50  μ.. "Επειτα θά τό δίνουν κρέμαση μέσα σ’ ένα 
πελώριο σιδερένιο σωλήνα μήκους 2.975 μ. καί διάμετρο 2 .20  μ. Θά φτάνη στο 
εργοστάσιο, πού θάναι κοντά στο χωριό Βλάσδον καί μέ τήν καταπληκτική πίεσί 
του θά κινή τούς 6 στροβίλους Pelton, οί όποιοι θά περιστρέφουν τις 3 τεοάστιες 
τριφασικές γεννήτριες παραγωγής ένεργείας 120.000 Ω Χ Β . 'Τό δίκτυο ζεύξεως 
και μεταφοράς ένεργείας ένώθηκε ήδη στά Τρίκαλα μέ τό γενικό δίκτυο τών ήλεκ- 
τροπαραγωγικών σταθμών τής Δ .Ε .Η . Ε κ τ ό ς  όμως άπό τήν παραγωγή τής ήλεκ- 
τρικης ενεργειας, τό έργο τού Μέγδοβα θά βοηθήση νά ποτίζωνται 114.000 στοέιχ- 
ματα γή, στόν  ̂κάμπο τής Καρδίτσας. Τό πότισμα αύτό θ’ αύξήση τήν παραγωγή 
της περιοχής άμέσως στήν άρχή κατά 400 .000  λίρες χρυσές τό χρόνο, κι’ υστέρα 
απο 15 χρονιά κατα 800 .000  λίρες χρυσές τό χρόνο.

Κ 0 έτσι ενώ τό σχέδιο αύτό πριν άπό λίγα χρόνια ήταν όνειρο, μποοοΰαε 
τώρα που γίνεται πολυσύνθετο έργο παραγωγής δικαιολογημένα ναμαστε πεοή- 
φανοι. Διότι με τη  ̂βοήθεια τής επιστήμης, μέ τή δύναμη τού κεφαλαίου καί μέ τή 
χρηση της ανθρώπινης εργασίας, πλημμυριστικά ρέμματα ποταμιών μπαίνουν στόν 
ομαλο τους όρομο. Ά γονα σχεδόν οροπέδια γίνονται τεχνητές λίμνες. Μέγιστα 
φραγματα κατασκευάζονται. Βουνά τρυπήθηκαν καί γίνονται γαλαρίες γιά νά πέ
ραση το νερό πού μέ^τή μεγάλη κάθετη πτώση του καί τή μεγίστη πίεσή του θά 
κινη τεράστιες μηχανές εργοστασίων παραγωγής ήλεκτρικής ένεργείας καί θά ποτίζτ) 
απέραντους καλλιεργημένους κάμπους, πού άλλοτε μοιάζανε σάν ξηραμένη στέππα 
ΛΚ την ευεργετική αυτή δυναμι καλλιτερεύει τό βιοτικό έπίπεδο τού Θεσσαλικου 
και γενικωτερα του Ελληνικού λαού. "Ο,τι δέν μπόρεσε νά φτιάξη ό ορυκτός άνθοα- 
κας η το πετρέλαιο που δεν εχουμβ, γιατί δέν έχουμε τό ξένο συνάλλαγμα νά τά 

γοραζουμε απ το εξωτερικό, τώφτιαξε ή δύναμι τού άνεξάντλητου καί τού άνέ- 
ςοόου νερού, που τα αναπληρώνει στή χρήσι καί στήν κινητήριο δύναμί ^ους Κ ι’ 
ετσι^στην παραγωγή η_ υδατόπτωσι δίκαια παίρνει Άνομος «άσπρος άνθσδκας» 
η «άσπρος χρυσός» πουναι πολύ σπουδαιότερος άπό τήν πλατίνα, ή όποια δίνει 
πολύ λιγωτερα στήν οικονομική μας ζωή, άς έχη καί τ ’ όνομά του.
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4 . Ά νάπτυξις τοϋ Τουρισμού—'Αλιείας—Θήρας.
Στή σκέψι μας τώρα έρχεται ένα μυστήριο, ένα άλυτο πρόβλημα. Νά μή τό 

προέβλεψε άρά γε ή Δ .Ε .Η ; Νά τό άπόφυγε επίτηδες άπό κάποια προφύλαξι; Νά 
ήταν κάποιο έμπόδιο ; Νά λυπήθηκε τά έξοδα ; Στίβουμε τή σκέψι μας νά βρούμε 
τήν αιτία. 'Η  Δ .Ε .Η . προτού μεταβάλη τό οροπέδιο σέ λίμνη δεν φρόντισε νά τό 
αποψίλωση, νά τό καθαρίση, άπό τήν άγρια βλάστησι. Τά δέντρα δεν κόπηκαν. 
’Ιτιές, τσέρνα, δρυς, άγριομηλιές, τσαπουρνιές υψους 5—25 μ. έμειναν όρθια μέσα 
στο νερό. Οί χωρικοί των 10 γειτονικών χωριών πριν τό οροπέδιο τής Νεβρουπό- 
λεως γίνη λίμνη προσεφέρθησαν δωρεάν νά τό καθαρίσουν άπό τά δέντρα, άρκεΐ νά 
τούς έπέτρεπε ή Δ .Ε .Η . νά πάρουν τήν ξυλεία. Τί θά γίνη τώρα ; Χρειάζεται έπι- 
σήμανσι μέ κόκκινες σημαδούρες τής επιφάνειας τής λίμνης στά σημεία πού ύπάρ- 
χουν άπό κάτω όρθια τά δέντρα, όπο^ς άκριβώς είναι έπισημασμένη μέ κόκκι
νες σημαδούρες ή γραμμή πλοΰ τού συγκοινωνιακού πλοιαρίου τής Δ .Ε .Η . άπό τό

Ή-γραμμή άγωγοϋ κα τα πτώ σεω ; Οδατοζ άπό τή γαλαρία εως τό υδροηλεκτρικό εργοστάσιο.

Τσαοδάκι έως τό Νεοχώρι. Τά δέντρα δεν σαπίζουν μέσα στο νερό, σκληραίνουν καί 
γίνονται σά σίδερο. Ούτε μέ 200 χρόνια δεν σαπίζουν. Άπόδειξι καθαρή μας δίνουν 
τά ξύλα άπό τά καταποντισμένα Τουρκοαιγυπτιακά καράβια τής ναυμαχίας τού 
Ναυαοίνου (1827). Οί δύτες πού κατεβαίνουν στά 40 μέτρα μάς λένε ότι τά ξύλα 
είναι πιο σκληρά άκόμη άπό δ,τι ήταν όταν τά καράβια προ 132 ετών βρέθηκαν 
αγκυροβολημένα στην έπιφάνεια τής θάλασσας τού λιμανιού. Στο μέλλον τά όρθια 
αύτά δένδρα, πού βρίσκονται κάτω άπ’ τό νερό, θά είναι μεγάλο έμπόδιο στήν αλιεία. 
0 ά  είναι έμπόδιο καί στά καραβάκια—πούλμαν, πού θά βάλη στή λίμνη ό Ε λ λ η 
νικός ’Οργανισμός Τουρισμού. Τά καραβάκια αύτά θά πλέουν σέ διάφορα σημεία 
τής γραφικής λίμνης μέ τούς ντόπιους καί ξένους τουρίστας γιά ψυχαγωγία, γιά 
φαντασία καί εύχαρίστησί τους. Πιστεύουμε πώς οί κοσμογυρισμένοι καί έπιστή- 
μονες λειτουργοί πού διευθύνουν τήν Δ .Ε .Η ., θά είδαν τί γίνεται στις λίμνες Leman 
τής Ελβετίας, Como, L aco, Maggiore, Isola Bella τής Στρέζας τής Ιταλίας καί 
στά κανάλια τής Βενετίας καί τού ’Άμστερνταμ μέ τά καραβάκια—πούλμαν. Γιατί 
τά μεγάλα παραγωγικά έργα, μέ τό μέγιστο κόστος τους, δέν γίνονται για σήμερα 
μονάχα καί γιά ένα σκοπό, άλλα γίνονται γιά πολλά χρόνια, γιά τό συνεχές καί γιά 
πολλούς σκοπούς παραγωγής άλλά καί διαφημίσεως αύτών καί τής χώρας μας συγ
χρόνως.
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'Η  τεχνητή λίμνη του Μέγδοβα μέ τά 400.000 .000  κυβ. μέτρα νερό δέ θά 
κινή μόνο τό υδροηλεκτρικό έργοστάσιό της, άλλά θά γίνη κι’ ένα πολύ μεγάλο 
ιχθυοτροφείο. Ποικιλίες ψαριών μή άλμυροΰ νερού άπό τή χώρα μας καί άπό άλλες 
χώρες θά έκτρέφωνται καί θά άλιεύωνται σ’ αυτή. Μέχρι τώρα ή Δ .Ε .Η . έχει ρίξει 
στη λίμνη γόνο άπό 100.000 πέστροφες καί γόνο άπό άλλες ποικιλίες ψαριών. Οί 
μεγάλες ποσότητες ψαριών, πού θά άλιεύωνται στη λίμνη, θά προσφέρωνται στις 
ψαραγορές τών Θεσσαλικών πόλεων γιά κατανάλωσι στούς ντόπιους πληθυσμούς. 
'Όπως γινόταν άλλοτε μέ τήν άλιεία τών εκλεκτών ψαριών τής λίμνης Νεζεροΰ 
(Ξυνιάδας), κοντά στο Δομοκό, τήν οποία άποξέραναν πριν άπό 20 χρόνια. ’Επίσης 
καί τόπος κυνηγιού υδροβίων πουλιών (άγριες πάπιες, άγριες χήνες, μαυρόκοττες, 
ένυδρίδες). ’Έ τσ ι μέ τή λίμνη τού Μέγδοβα άναπτύσσεται καί ένας άλλος μικρός 
κλάδος παραγωγής, ή αλιευτική οικονομία. 'Η  λίμνη τού Μέγδοβα θά μεταβάλη σέ 
βροχερό τό κλίμα τής Θεσσαλίας, τής Φθιώτιδος καί Ευρυτανίας μέ τις μεγάλες 
εξατμίσεις της, ωφέλιμο μόνο γιά τις θερινές γεωργικές καλλιέργειες.

Ψηλά στή γραφική τοποθεσία τής Νεράιδας, σέ ύψόμετρο 1.300 μ., μέσα στή 
πυκνή βλάστησι τών έλατιών καί στή βάσι άπό τις ψηλές κορφές τών Άγράφων, 
καθώς καί στον θεαματικό αυχένα «Τσαρδάκι», πού είναι σέ ύψος 800 μέτρα, ό 
Ελληνικός ’Οργανισμός Τουρισμού θά κτίση ολόκληρο τουριστικό συνοικισμό. Θά 
κτίση μοντέρνα ξενοδοχεία εύρωπαϊκοΰ τύπου, όπως είναι στο Γκάρμιτς—Πάρ- 
τεν—Κίρχεν καί Μπέρχτες Γκάοντεν τής Δυτικής Γερμανίας, στο Σέμεριν τής 
Αύστρίας, στή Cordina, Μπολτσάνο καί Μεράνο τού ’Ιταλικού Τυρόλου. Τον 
ωραίο παραθεριστικό συνοικισμό τής Νεράιδας έκτισε ή ’Εθνική Τράπεζα Ελλάδος 
ύστερα άπό ενέργειες τού στρατηγού Ν. Πλαστήρα τό 1927. Τον σπουδαίο αύτό 
συνοικισμό κατέστρεψαν τά Γερμανικά στρατεύματα κατοχής (1940—1944).

'Η  πυκνή βλάστησι, ό υγιεινός άέρας τών έλατιών, οί κρυσταλλοπηγές, οί 
μελωδίες τών πολλών ωδικών πουλιών, ή άνοιχτή θέα προς τις γύρω κυματοειδείς 
δασωμένες ψηλές κορφές τών βουνών, ή πανοραματική θέα προς τήν ώμορφη λίμνη 
τού υψιπέδου τής Νεβροπόλεως καί προς τούς εκτεταμένους θεσσαλικούς κάμπους, 
δίνουν στο τοπίο τήν όψι μιας πρωτότυπης καί συναρπαστικής φυσικής καλλονής, 
μοναδικής στήν Ελλάδα καί σπανίας στήν Ευρώπη. Τό τουριστικό σημείο τού 
Μέγδοβα συνδέεται μέ τό συγκοινωνιακό δίκτυο τών τουριστικών κόμβων τών 
λουτρών Σμοκόβου, τών βυζαντινών μονών τών Μετεώρων, τής δασικής φυσικής 
καλλονής «Περτούλι» στο βουνό Κόζακα, τής κοιλάδος καί τών στενών τών Τεμπών 
καί τών φυσικών καλλονών τού Πηλίου. ’Έ τσ ι ή πλουτοφόρος λίμνη τού Ταυρω- 
ποΰ θά συντελέση καί στήν άνάπτυξι τού τουρισμού τών θαυμάσιων τοπίων, τών 
θερέτρων καί τών ιστορικών μνημείων τής Θεσσαλίας, τά όποια είχαμε τήν εύτυ- 
χία νά γνωρίσουμε καί νά μελετήσουμε άπό πολύ κοντά.

Ίπολείπεται τώρα, τό ’Ανώτατο Τουριστικό Συμβούλιο τού 'Υπουργείου 
Προεδρίας Κυβερνήσεως νά συμπληρώση μιά πολύ σοβαρή καί ούσιώδη έλλειψι. 
Απολείπεται, δηλαδή, ή σύνδεσις μέ τουριστική άμαξιτή γραμμή τού Καρπενησιού, 

πού είναι κόμβος τουριστικής κινήσεως, άπ’ τις γραμμές Λαμίας καί ’Αγρίνιου, μέ 
τό φράγμα τής λίμνης Ταυρωπού—Τσαρδάκι—Καρδίτσης. 'Η  σύνδεσι αύτή είναι 
εύκολη καί σύντομη γιά νά γίνη άπ’ τό σημείο τού χωριού Φραγκίστα ή τού χω 
ριού Τατάρνα στήν άμαξιτή γραμμή Καρπενησιού—’Αγρίνιου. Αυτή ή συνδετική 
τουριστική γρα.μμή θά ελίσσεται στις άνατολικές έλατόφυτες καί άγναντερές πλα
γιές τών ’Αγράφων (πού είναι βουνά μέ έξοχο τουριστικό ενδιαφέρον), όπως είναι 
η αμαξιτή ευρωπαϊκή γραμμή Γκάρμιτς—Παρτεν—Κίρχεν πρός ’Τνσπρουκ μέ
σω τών Γερμανοαυστριακών ’Άλπεων καί τού Τυρόλου. Θά είναι κατά 100 χιλιό
μετρα πιο σύντομη απο τη γραμμή Καρπενησιού—Λαμίας—Καρδίτσης—φράγματος 
Ταυρωπού και πρόκειται, έκτος τού τουρισμού, νά έξυπηρετήση τήν κίνησι τού
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πληθυσμού, τήν μεταφορά των προϊόντων καί γενικά τό έμπόριο των νομών Αιτω
λίας καί Ευρυτανίας προς τή Θεσσαλία καί άντιστρόφως.

Σχετικά, έτονίσαμε κατ’ έπανάληψι καί σέ άλλα δημοσιεύματα μας, οτι ό 
τουρισμός καθώς έχει έξελιχθή στήν έποχή μας, μέ βεβαιότητα μπορεί νά χαρακτη- 
ρισθή ώς πηγή οχι μόνον πλουτισμού άπό άπόψεως οικονομικής, αλλά καί γνώσεως 
τής άξίας τής άνθρωπίνης ζωής.

5 . Άνακεφαλαίωσις— Τό Ιστορικό κατασκευής τοϋ στάθμου Ταυ- 
ρωποϋ.

Φθάνοντας στο τέλος τής παρούσης μελέτης μας, κάνουμε μιά σύντομη άνα- 
κεφαλαίωσι καί δίνουμε τό σκελετό των τεχνικών στοιχείων τού περιφήμου υδροη
λεκτρικού έργου τού ποταμού Ταυρωπου Καρδίτσης. Τό ιστορικό τής κατασκευής 
τού σταθμού Ταυρωπου έχει ώς εξής : Κατά τό έτος 1929 6 έλβετός μηχανικός L. 
Senn έξεπόνησε τήν πρώτη προμελέτη γιά τήν άξιοποίησι, τού Μέγδοβα. Τό 1932 
έγινε άπό τό 'Υπουργείο Γεωργίας νέα προμελέτη μέ κύριο σκοπό τήν ά,ρδευσι τής 
πεδιάδος Καρδίτσης.

Τό 1952 ή ’Αμερικανική έταιρεία Knappen Tippetts A bbett έξεπόνησε 
μελέτη γιά τήν κατασκευή τού υδροηλεκτρικού έργου τού Ταυρωποΰ. Τό 1953 τό 
'Υπουργείο Συντονισμού, βάσει τής μελέτης τού 1952, προεκηρυξε διεθνή διαγωνι
σμό γιά τήν οριστική μελέτη, έπίβλεψι, κατασκευή καί χρηματοδότησι τού έργου του 
Ταυρωποΰ. ’Ανάδοχοι τοΰ διαγωνισμού άνεδείχθησαν οί Γαλλικές έταιρεΐες Omnium 
Lyonnais— Cotenci (01—Co). To 1955 ύπεγράφη μεταξύ τής Δ .Ε .Η . καί 01— 
Co σύμβασις γιά τήν κατασκευή τοΰ έργου. Την 18/12/1955 ο τότε πρωθυ
πουργός τής Ελλάδος κατέθεσε τον θεμέλιο λίθο τού υδροηλεκτρικού έργου τού

Γεως τοΰ φράγματος. Ιήν dU/y/iyhy άρχισε η αποϋηκευσι του 
ό πλημμυρισμός τού οροπεδίου τής Νεβροπόλεως. Τήν 30/10/1960 
ιτουργία τοΰ υδροηλεκτρικού εργοστασίου τοΰ Ταυροιπού. Τό φράγμα 
50 α. καί ατίκος στήν κορυφή του 220 μ. Ή  λίμνη έχει χωρητικότητα

υδατος καί ό π> 
ά.ρχισε ή λειτ
εχει ύψος 83 .50  μ. καί μήκος στήν κορυφή
400.000 .000  κυβ. μέτρα νερού. ; , , < ,

Τό μηχανοστάσιο διαθέτει 3 στροβιλογεννητριες ισχύος 40.000 έκα
στη ήτοι ένεργειακοΰ δυναμικού 120.000 Ω Χ Β . Ή  προβλεπομένη παραγωγή 
πρωτογενούς ένεργείας, ύπολογίζεται εις 250.000.000 Ω Χ Β  τό χρόνο. Τό ρεύμα 
παράγεται άπό τούς έναλλακτήρες μέ τάσι 15.000 βολτ καί μετατρεπεται σε τάσι 
150.000 βόλτ. Ό  χαλύβδινος άγωγός έχει μήκος 2.985 μέτρα, βάρος 4.900 τοννων 
διάμετρο 3 ,40  μέτρα στήν σήραγγα προσαγωγής καί 2,40 μέτρα στή μεταδοσι 
κινήσεως στροβιλογεννητριών τοΰ εργοστασίου. Ή  λίμνη του Ταυρωπου απο 
τό φράγμα—Τσαρδάκι—Μάλλια — Βαβάς Γούρνα — Σ το ΰ γ γ ο ν -Κ ερ α σ ια - ΙΙεγου-

μέτρα της επ. οαΛ. n̂ pi.pw.A/vc,uai,
ύψος) καταφύτους άπό βλάστησιν δρυός καί προς Δ. κ , , ■ - , 0 , 00
τόφυτες κορφές τών Άγράφων όρεων Βουτσικακι με 2 .154  κοα Χιαλα^με 2.122 
,ιέτοα Τό'έοΥΟ έστοίχισε μαζί μέ τάς άπαλλοτριώ<

47 γιλιόμετοα καί άπό τήν ’Αθήνα 349 χιλιόμετρα. Τό ταξίδι γιά τήν έπισκεψι 
των έργων Ταυρωποΰ χρειάζεται 3 μέρες γιά τις μεταβασι και την επιστροφή,
άπό τήν Άθηνα. I .  Ν Ο Υ Σ ΙΑ Σ



ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ύπό 'Υπαστυνάμου Α' χ. I . ΡΑ· Ι· ΚΟΥ 
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά των όδών ’Αθηνών κατ’ άλφαβητικήν σειράν
Βονασέρα Εύτυχίου.
Πάροδος της οδού Ζεύξιδος 1 έως Θέωνος, στο Κατσιπόδι
'Π  tV. ' _____ Ο___ _ί > ~ :τ , , , ,

συνεργάστηκε με κορυφαίες πρωταγωνίστριες του Ελληνικού 
Θεάτρου (Παρασκευοπουλου—Κοτοπούλη—Κυβέλη), έρμηνεύονταε τούς πρώτους 
ρόλους. Φεύγοντας άπό την Ελλάδα πήγε στην Ν. Ύόρκη, οπού 'ίδρυσε δραματική 
σχολή. Πέθανε εκεί τό 1928.

Βορείου ’Ηπείρου.
Απο Άνδριανουπόλεως 22, κοντά στον σταθμό των ΣΠ Α Π . 

ν <ν Πρόκειται για ή° βόρειό τμήμα τής ’Ηπείρου, στο όποιο κατά διάφορα χρονι
κά διαστήματα, πολλές μάχες ελαβον χώραν μεταξύ των Ελλήνων καί άλλων “κατά 
Γ - Ρ - ς επί“Ρ ° ^ “ ν· Είναι ό τόπος, πού ποτισμένος μέ τό αίμα των παιδιών τής 

νά ^ρεθ  ̂ στ’')ν άΤκαλί·ά τήξ φυσικής του μεγάλης μητέρας τής 
Ελλάδος. Ιο  Βορειοηπειρωτικό ζήτημα ύπήρξεν ανέκαθεν καί είναι καί σήμερα καί 

θα είναι για παντα, μέχρις οτου δοθή σ’ αύτό ή λογική, ήθική καί δίκαια λύσις, 
το ε,αμαχο θέμα των Ελληνικών διεκδικήσεων, γιατί ή Β. ’Ήπειρος ήτο καί θά είναι 
,',-αντα στις καρδιές των εκεί κατοικούντων άδελφών μας, άλλά καί οτίς δικές μας 
ενα κομμάτι Ελληνικής γής, αίματοποτισμένης γής, πού πρέπει οπωσδήποτε 
κάποτε να αντάμωση με την υπόλοιπη, ελεύθερη σήμερα, Ελλάδα.

Βορέου .
Πάροδος τής οδού Αιόλου 37, στο Μοναστηράκι, 

ν Σ„ν?ω να  μέ τήν_μυθολογία ό Βορέας ήτο ένας άπό τούς τέσσαρες άνέμους, 
γυιος ,ης Ηους και του Αστραιου ή του Τυφώνας. Αύτός μαζί μέ τ ’ άδέλφιΑου 
Ρνοτον, Ζέφυρον και Αύραν, κατοικούσε στή Θράκη καί ήτο ό ισχυρότερος ' ’
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Ή  ονομασία της όδοϋ είναι παλαιά, καί άλλοτε υπήρχε εκεί ή εκκλησία του 
'Α γ. Νικολάου τοϋ Βοριά ή Κτένα.

Βοσπόρου.
’Από 'Αγίας Σοφίας 133, στο λόφο Σκουζέ.
Πρόκειται για τον γνωστό πορθμό, πού βρίσκεται μεταξύ Ευρώπης καί’Ασίας. 

Σύμφωνα μέ μια έκδοχή ή λέξις Βόσπορος είναι σύνθετη άπό τις «βοΰς» καί «πόρος» 
(πορθμός, δίοδος ή πορεία).‘Έ χ ει συνολικό μήκος 30 περίπου χιλ. καί πλάτος, πού 

κυμαίνεται μεταξύ 600 καί 3.500 μ. Τό μεγαλύτερο βάθος του είναι 52μ. τό δέ 
μέσον 27.

Είναι γνωστός, σ' ολον τον κόσμο, γιά τις φυσικές του καλλονές καί τα ωραία 
κτίρια, παντός ρυθμοΰ καί κάθε έποχής, πού υπάρχουν σ’ άμφότερες τις ακτές του. 
Προς την βορεινή έ'ξοδο τοϋ Βοσπόρου, υπήρχαν οί συμπληγάδες πέτρες.

'Ιστορικά ό Βόσπορος έχει μεγάλη σημασία. Καθώς βρίσκεται στο κατώφλι 
δυο ’Ηπείρων, ήτο καί θά είναι τό θέατρο κοσμοϊστορικών γεγονότων.Ό Βόσπορος 
καί ό Ελλήσποντος, άπό τήν άρχαία εποχή, ήσαν τά νευραλγικώτερα σημεία τής 
διεθνούς πολιτικής. Στο νότιο τμήμα τοϋ Βοσπόρου, είναι χτισμένη ή «Βασιλίς», 
ή πόλις τοϋ Κων/νου. 'Ο Βόσπορος, πιστός σύντροφός της, υπήρξε ό μάρτυς τής 
ιστορίας της. Νά πώ ς ό ποιητής Γ . Βιζυηνός χαρακτηρίζει αύτό τον δεσμό :

« 'Η  σκλάβα ή Πόλη κάθεται στον Βόσπορο καί κλαίει 
κι’ ό φιδωτός ό Βόσπορος τήν συμπονεΐ καί λέει...».

’Ανέκαθεν ό Βόσπορος είχε τεραστίαν σημασίαν γιά τήν παγκόσμια, τήν 
Ελληνική καί τήν ’Ορθόδοξον ’Εκκλησίαν.

Βότση Νικολάου.
Πάροδος τής όδοϋ Τερτίπη 8, στον Ά γιο  Νικόλαο Άχαρνών.
'Ο Βότσης Νικόλαος, 'Υδραίος άξιωματικός τοϋ Ναυτικοΰ, γεννήθηκε τό 1877. 

Τό 1896, ώς άξ/κός τοϋ Π.Ν., πήρε μέρος στον άποκλεισμό τής Κρήτης, ύπό τον 
ναύαρχον Ράϊνκε. Τό 1912, ώς υποπλοίαρχος καί κυβερνήτης τορπιλλοβόλου, εί- 
σήλθε στο λιμάνι τής Θεσσαλονίκης (18 ’Οκτωβρίου) καί έτορπίλλισε τό πολεμικό 
των Τούρκων, Φετίχ-Βουλάδ, 3 .000  περίπου τόννων, τό όποιον προορίζετο νά έπι- 
τεθή κατά των Ελληνικών μεταγωγικών. Τό 1920, διωρίσθη κυβερνήτης τοϋ θω- 
ρηκτοΰ«ΚΙΑΚΙΣ» καί τό 1921, ύπατος άρμοστής τής Ελλάδος στήν Κων/πολι. 
Τό 1922 προήχθη σέ υποναύαρχο καί παρητήθη γιά λόγους ύγείας. Πέθανε τό 1934.

Βουθρωτοϋ .
Πάροδος τής όδοϋ Αένορμαν 150, στον Κολωνό.
Τό Βουθρωτόν ή ή Βουθρωτός ήτο άρχαία πόλις τής Β. ’Ηπείρου, απέναντι 

άκριβώς άπό τήν Κέρκυρα. Κατά τον Βιργίλιον, έκτίσθη άπό τον Πριαμίδην "Ελενον 
καί τήν Άνδρομάχην. 'Τό 49 π .Χ . κατελήφθη άπό τον ’Ιούλιο Καίσαρα. Κατά τό 535 
μ .Χ . ήτο μιά άπό τις δώδεκα πόλεις οί όποιες άπετέλουν τήν έπαρχίαν τής παληάς 
’Ηπείρου. Τό 1386 κατελήφθη άπό τούς Ενετούς. Άνασκαφές πού έγιναν τό 1925, 
έφεραν σέ φώς ενδιαφέρουσες άρχαιότητες.

Βουκουρεστίου.
Πάροδος τής όδοϋ Σταδίου 2, στο Σύνταγμα.
(Βλ. Γιάν Σ μάτς).

(Συνεχίζεται.)



ΔΙΕΘΝΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

'Υπό QIL. GESBRON, κατά μετάφρασιν « ’Αστυνομικών Χρονικών»

(Συνέχεια άπό το προηγούμενο)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'

—Λοιπόν, ξαναεΐπε ό γραμματεύς, την ταυτότητά σας !
Την εγνωριζε, από έξω, άπ’ καιρό ! καί την είπε χωρίς αναπνοή. 
■—«Είναι βλάκας» σκέφθηκεν ό κύριος Ντουμπλέ.

-Σιγώτερα, νά γράφω! ειπεν ό γραμματεύς.

ατ 
βλέ
δικαστήριο) σ αυτήν την πόρτα απ’ όπου συνέχιζαν νά πηγαινοέρχωνται σά.ν μέσα 
σέ αυλή. «Τώρα θά. μπουν έλεγε μέσα του, θά καθήσουν έκεϊ.,.’Ώ χ  ! θά κάνω εμετό !... 
Καί αν κάνω έμετό, θά μέ καταδικάσουν...».

’Έ  καλά, τοΰ  ̂ειπεν ό δικαστής μέ δυνατή φωνή, μ’ άκοΰς, ’Αλέν Ρομπέρ; 
. ι παρακολουθείς εκεί κάτω; τι φοβασαι; κάνεις δεν μπορεί νά μπή από αυτήν τήν 
πόρτα! κύτταξέ μας, μικρέ μου!

' Εγινε, σιωπή. Το παιδί γυρισεν αργα τα ματια του προς τον κύριο Λαμύ καί 
ερριγησε,^ γιατί του θυμησε τό βλέμμα του κάποιο άλλο, μά πιό; τόση εμπιστοσύνη 
επιμονή επίσης...—"Αχ ναι! τό βλέμμα του Καδδύ...

, 'Ο δικαστής έγύρισε μέ τήν σειρά του προς τό Δημόσιο Κατήγορο κι’ ή 
σιωπή έ'γινε βαρύτερη άκόμη.

-Οα ηθί,λα, ειπεν ο κύριος Ντουμπλέ, να κάνω μια μόνον ερώτηση στον νεαρό
υπόδικο.

—’Αλέν Ρομπέρ, κύτταξ; 
φωνή λιγάκι άλλαγμένη.

—Σάς ένδιαφέρει πολύ νά ξαναγυρίσετε στο Τερνεραί;
Q , „";’Ω ! °ΧΩ)) σκέφθηκε τό παιδί. «Καί αν ό κύριος Λαμύ του τό είχε ρωτήσει
θα του έλεγε: "Οχι L . ’Αλλά αυτόν τον τύπο μέ τά πράσινα μάτια δέν τον άγαποΰσε’ 

ταν πιο  ̂φρόνιμό ν’ άπαντήση τό άντίθετο άπό κείνο, πού σκεπτότανε...».
—ΤΩ, ναί! Κύριε, ειπεν ό «νεαρός υπόδικος».
—Τό δικαστήριο θ’ άναλάβη τις ευθύνες του, μουρμούρισεν ό κύριος Ντουμπλέ.
Μ ενα κίνημα τού μανικιού του, έκανε γνωστόν ότι δέν είχε -----’ -

Ρωτηση καί δέν ένδιαφερότανε γιά τήν συνέχεια. Ό  κύριος Λαμύ φά

ιόν κύριο Εισαγγελέα, διέταξεν δ κύριος Λαμύ, μέ

τιποτ' άλλο νά 
φάνηκε ν’ άναστε-
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νάζη, ξανάπερνε μόνον την άναττνοή του, πού είχε σταματήσει άπό την στιγμή, πού 
μιλούσε ό Ά ντεισαγγελεύς.,.Ό  γέρος κύριος καί ό άλλος μέ τά γένεια έσκυψαν προς 
αυτόν μέ συγκαταβατικότητα διακόνου. Έ ν  τούτοις τό ψιθυριστό συμβούλιό τους 
φαινότανε σαν συμβούλιο χαμινιών πού σχέδιαζαν φάρσα.

Στο βάθος τής αιθούσης ανάμεσα στούς σπάνιους θεατάς βρισκότανε ένα πολύ 
μικρό παιδί πού ταραζότανε άπό άνυπομονησία καί ξανάλεγε μέ φωνούλα σαν γατιού: 
«Νά φύγουμε... νά φύγουμε!...)). Αυτό δεν φαινότανε νά ένοχλή τον κύριο Λαμύ, άλλ’ 
ό Άντεισαγγελεύς έκανε πολύ δυνατά «σσσ...σσσ...σσσ» κι’ ό γραμματεύς άπηύθυνε 
στον άρχιφύλακα μια τραγική χειρονομία. 'Ο άλλος σηκώθηκε, πήγε καί μίλησε στ’ 
αυτί τής μητέρας πού πήρε τό παιδί έξω  από τήν αίθουσα.

Μέ φωνή μονότονη χωρίς εξάρσεις ό κύριος Λαμύ διάβασε τότε ένα κείμενο 
από τό όποιον ό ’Αλέν Ρομπέρ δέν κατάλαβε τίποτα. Παρακολουθούσε τό πέταγμα 
περιστεριών, πρώτα λευκών, έπειτα γκρίζων, έπειτα γαλάζιων, πού γύριζαν μέσα 
στήν αύλή.

— Αύτό σημαίνει, παιδί μου, συνέχισεν ό κύριος Λαμύ μέ φυσική φωνή — μ 
άκοΰς;— (ασφαλώς είναι βλάκας! σκέφθηκεν ό ’Αντεισαγγελεύς). Αύτό σημαίνει 
ότι σέ ξαναστέλλομε στο Τερνεραί σαν νά μήν συνέβη τίποτε. Τό δικαστήριο σκέ
πτεται ότι είσαι τύπος πού μπορεί νά τού έχουν έμπιστοσύνη, κι’ ότι δέν θά επωφελη- 
θης γιά νά διηγηθής παράλογες ιστορίες στούς συναδέλφους καί γιά νά ξαναρχίσης... 
Πηγαίνετε, στο καλό ’Αλέν Ρομπέρ !

Τερνεραί!... Τ ί φύσημα! ό Μάρκ, ή Μάμυ, δ Ά σπρο Δόντι, ό Βελοΰδος, ό 
Παρά νά, δ Ραντάρ, δ Κλεμανσώ, δ Τομαβάκ καταβρογχθίζονταν όλοι μαζί από τήν 
πόρτα πού άνοιγαν ! Καί τό στενό, πράσινο βλέμμα τού Άντεισαγγελέως βούλιαζε 
στο πλατύ πράσινο βλέμμα τής αρχηγού Φρανσουάζ σάν ένα ποτάμι μέσα στον ωκεα
νό... 'Ο  ’Αλέν Ρομπέρ δέν άναρωτιόταν αν, τό πρηγούμενο λεπτό, σκεπτότανε το 
άντίθετο ! ή στιγμή τον παρέσυρε—όπως πάντοτε στον κόσμο των παιδιών—Τερνεραί! 
Τά περιστέρια είχαν κάτσει- τό άγόρι πετοΰσε... Άπηύθυνε στον δικαστή Λαμύ τό 
πτώτο του χαμόγελο κι’ έτρεξε μπρος άπό τον φύλακα. ’Ενώ περνούσε τον άντιθάλαμο, 
διέκρινε τό μικρό ανεπιθύμητο παιδί, τού χαμογέλασε επίσης καί τού σφύριξε: «νά 
φύγουμε... νά φύγουμε...)).

Τήν προηγουμένη αυτής τής ημέρας, ή αρχηγός Φρανσουάζ, μέ τήν βαλίτσα της 
στο χέρι, κτυπά,ειτήν πόρτα τής Μάμυ. «Π εράστε!». Ή  Μάμυ βλέπει μέ καινούργο 
μάτι αυτούς τούς τετράγωνους ώμους, αυτά τά μακρυά μαλλιά, πού τά πέρνει ό άνε
μος, αύτά τά μάτια έλαφίνας—όλα αύτά, πού ξέρει ότι μετά τήνάναχώρησι τής Φραν
σουάζ, θά τά θυμάται μέ λύπη.

—’Έρχομαι νά περάσω κοντά σας τό τελευταίο μου τέταρτο τής ώρας στο Τερ-
νεραί... ν , , ~

—’Ό χι τό τελευταίο, Φρανσουάζ ! Θά μάς ξανάρθετε σέ οκτώ μέρες, δόξα τώ
Θ εώ ! ( ,

'Η  Φρηνσουάζ διώχνει τά μαλλια της με μια κινησι του κεφαλιού της, προς
τ ’ αριστερά έπειτα προς τά δεξιά πού φαίνεται νά λέη οχι... ^

__’Αλλά έν τώ  μεταξύ, θάχω συνδεθή τελειωτικά, άπαντα σχεδόν σκληρά.
Τίποτα δέν θά είναι πιά όμοιο!  ̂ , „ Ύ ,

(Σιωπή. Ανυπόφορη σιω π ή...) Ό  Μπούφαλο δέν θάχη φασαρίες, όλα ειν
έν τάξει στό 3. ,

—'Όλα έκτος άπό σάς τήν ίδια, Φρανσουάζ! εΐσθε δυστυχισμένη... 
—Δυστυχισμένη, όχι, κακή συνείδησις, ναί. Κ ι’ αύτό ειν’ έκνευριστικό! ’Έ χ ω  

χίλιους λόγους νά φύγω...
(Συνεχίζεται)



Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ  <& Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α !

Μ ΕΤΑ ΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΩΝ

—Παρητήθη τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος ό 'Υπαστυνόμος Α' κ. Καλέντζος 
Σπυρίδων.

—Διεγράφη του ’Αστυνομικοί) Σώματος λόγω θανάτου ό άστυφύλαξ Πανου- 
τσακόπουλος ’ Ιωάννης.

Α Μ Ο ΙΒ Α Ι
** *

—Δ ι’ άποφάσεοιις του κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών άπενεμήθη υλική άμοιβή 
εις τούς αστυφύλακας : Μυλωνάν Γεώργ. καί Νίκον Άναστάσ., διότι ούτοι χάρις 
εις την εξαιρετικήν των παρατηρητικότητα καί τον ζήλον των κατά τήν έκτέλεσιν 
των καθηκόντων ίων, έπέτυχον τήν σύλληψιν του σεσημασμένου κλέπτου Τριμη 
Δη μητριού.

—Δ ι’ άποφάσεως ωσαύτως τού κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών άπενεμήθη 
ήθική άμοιβή εις τον 'Υπαστυνόμον Α' κ. Τζαμτζήν Θεοδόσιον, διότι τήν 30-8-60 
διατεταγμένος εις υπηρεσίαν έν τώ Ώ δείω  Ήρώδου ’Αττικού καί άντιληφθείς μετά 
το πέρας τής παραστάσεως μεταξύ τών κερκίδων ώρολόγιον δπερ παρελήφθη έν τώ 
μεταξύ υπό ιδιώτου καί ύποπτευθείς δτι ήτο άπολεσθέν το παρέλαβε καί ώς διε- 
πιστώθη μετέπειτα έπρόκειτο πράγματι περί άπολεσθέντος παρ’ άλλοδαποΰ γυναι- 
κος δπερ και απεδόθη εις τήν άπωλέσασαν κυρίαν, έξυψώσας οΰτω τήν ’Αστυνομίαν 
εις τά δμματα τών άλλοδαπών.

—Τέλος δι’ έτέρας άποφάσεως τού κ. 'Υφυπουργού Εσωτερικώ ν άπενεμήθη 
1) υλική άμοιβή εις τον άστυφύλακα κ. Τσουκνάκην Μαρίνον, διότι ούτος κατά τήν
P V T ? )  p r r r  NJ -Τ ν-ΙΛ  Λ -ΓΓ 'Λ Λ Χ Γ/Tt Λ//- \ c-tt- i τ· ί  ^  __ ____________ ___________ L _________  _____ > · ·

βα
ρών κλοπών τιμαλφών σημαντικής άξίας καί 2) έπαινος εις τον 'Υπαστυνόμον Α' 
κ. Γιαλαααν ΔγιΐίάιτηΓ.ην διότι  ̂ ....ΐ λ____ ' __-. Γιαλαμάν Δημήτριον, διότι έπιληφθείς τής άνωτέρω ύποθέσεις καί ένεργήσας 
μεθοδικώς, επέτυχε κατόπιν έμπεριστατωμένης έρεύνης τής δλης ύποθέσεως, τήν 
εξακρίβωσιν τής ταυτότητος, τήν έξιχνίασιν τής άνωτέρω σοβαράς κλοπής καί τήν 
αποδοσιν τών κλοπιμαίωιν εις τούς παθόντας.

** *
Ε Π ΙΤ Υ Χ Ο Ν Τ Ε Σ  Ε ΙΣ  ΤΗ Ν  ΣΧΟΛΗΝ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜ ΟΝ Β '

έκπαίδευσιν εις αυτήν. Ούτοι κατά σειράν επιτυχίας είναι οί έξής·
1) Καλαφατάκης Μιχαήλ, 2 ) Γώγος Άθαν., 3 ) Βούζας Σπυρ., 4 )  Μπερτσιάς 

Θεμ., 5 )  Πηγαδιωτης Κων/νος, 6 ) Μακρής Ί ω .,  7) Κοντός Παν., 8 )  Άρτικόπουλος 
Σταμ.,^9) Κισσουδης Ιω ., 10) Κατζουράκης Σ τ., 11) Ζαφειρόπουλος Νικ., 12) 
^αλτερης Δημ 1 3 ) Ζαφειρόπουλος Συμ., 14) Τσαγκάνης Νικ., 15) Μανωλόπουλος 
Βασ., 16) Παζας Ιω ., 17) Χριστόπουλος Παν., 18) Φανουράκης Γεώργ., 19) Πα-



παϊωάννου Ά π ., 2 0 ) Κάνης Κων/νος, 21 ) Βούλγαρης Νικ., 22) Σαλμάς Τηλ., 
23 ) Χοχτούλας Δημ., 2 4 ) Γεωργουλάκης Γεώργ., 25 ) Τριαντάφυλλος Εύάγγ., 
26 ) Ψαρράκης Ί ω . ,  2 7 ) Τσιτσιμπΐκος Εύαγγ., 28) Παπανδρέου Εύσ., 29) Ραπτάκης 
Γεώργ., 3 0 ) Μαρνέρης Γεώργ., 3 1 ) Κολοβέας Γεώργ., 3 2 ) Μαστοράκος Ά ποστ., 
33 ) Κλέκουρας Π ., 3 4 ) Μπέλλης Γεώ ργ., 35 ) Μαυρακάκης Ά ν τ .,3 6 )  Κοκκοράκης 
Γρηγ., 37 ) Ίωαννίδης Βασ., 38 ) Καλλίθρακας Γεώργ., 39 ) Κΰρκός Ά ρ ., 40) Νικο- 
λόπουλος Ά ριστ. 4 1 ) Βασιλάκος Δ ημ., 4 2 ) Λάγιος Θεωδ., 43 ) Άποστολόπουλος Νικ. 
44) Μπουγάς Φώτιος 4 5 ) Κολεύρης Κωνσταντίνος Γεώργιος, 46) Νηστικούλης 
Γεώργιος 47) Κράμπας Παναναγιώτης, 4 8 ) Παπαδατος Π ., 49) Κίνοβας Γ. καί 
50) Παδαδημητρίου Ί ω .

*

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΤΕ Κ Λ Α Δ Ο Τ Υ Γ Ε ΙΑ Σ

"Απαντες οί συνταξιούχοι καί διοικητικοί υπάλληλοι, παλαιοί και νέοι, οι 
ύποβο.λλόντες δήλωσιν εις τον κλάδον υγείας, ότι έπιθυμοϋσι νά καταστώσι μέλη 
αύτοϋ, πρέπει μέχρι τέλους τρέχοντος έτους νά προσέλθωσι καί καταβαλωσι την 
εκ 2%  εισφοράν των από 1ης Ιανουάριου 1960, άλλως την 1-1-1961 θα παυ- 
σωσι νά. ώσι μέλη του ταμείου.

** *
Ε Τ Χ Α Ι Ε ΙΣ  Ε Ο ΡΤΑ Ζ Ο Ν ΤΑ Σ

—Τό περιοδικόν « ’Αστυνομικά Χρονικά» εύχεται Χρόνια Πολλά επι τη επετειω 
τής ονομαστικής των έορτής εις τον διακεκριμένον συνεργάτην των καί καθηγητήν 
τής ’Αστυνομικής Σχολής κ. Άνδρέαν Τούσην, ’Αντεισαγγελέα Άρείου Πάγου 
καί τούς ’Αστυνομικούς Διευθυντάς κ.κ. Άνδρέαν Σταυρόπουλον καί Άνδρέαν Μου- 
ρούσιαν, ώς καί εις τούς εορτάζοντας κ.κ. Αξιωματικούς καί κατωτέρους Αστυνομικούς 
υπαλλήλους.
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Κάδε Σάββατο 

"Ωρα 12.50'-1 μ. μ.

Παρακολουθήτε τήν Εκπομπή  

τής ’Αστυνομίας Πόλεων άπό 

τό  Ραδιοφωνικό Σταθμό των 

Ενόπλων Δυνάμεων.


