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Ε Ξ Ω Φ Υ Α Λ Ο Ν

Σύγχρονον ηλεκ
τρονικόν μηχάνημα 
φωτοσυνθέσεως προ
σώπων τής Δ]νσεως 
’Εγκληματολογικ ώ ν 
'Υπηρεσιών, χειρι- 
ζόμενον ύπό Άξ]κοϋ 
ΧωρΙκής.

ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΙ

,^’Η έννουα της δυώξεως τοΰ εγκλήματος 
εΰναυ δυά τόν πολόν κόσμον συνυφα- 

σμε'νη με' τάς ’ Υπηρεσυας ’ Ασφαλευας, των 
όπουων αΰ αλλεπάλληλου άστυνομυκαυ έπυ* 
τυχυαυ έντυπωσυάζουν -  δυκαυολογημε'να- 
καυ συγκυνοϋν

"Ενας άλλος κ λ ά δ ο ς ,τ η ς ’Επυστημονυκης 
δυώζεως τοΰ εγκλήματος,ό  όποϋος συ- 

νεπυκουρεΰ άφαντάστως τό εργον τών'Υ - 
πηρεσυών ’Ασφαλευας καυ συμΒάλλευ άπο- 
φασυστυκώς ,ένυο τε  δε' καυ άποκλευστυκώτ 
εύς την έευχνυ'ασυν των έγκλημάτω ν,ε£- 
ναυ αΰ ’Εγκληματολογυκαυ 'Υπηοεσυαυ.

φ,-Πρόκευταυ δυά τόν κλάδον τ η ς ’Επυστη 
μονυκης ’ Α στυνομυας,της όπουας τό 

προσωπυκόν,, με'σα εΰς τά έπυστημονυκά ερ- 
γαστη'ρυα καυ τους "κομπυοΰτερς"^ αφανώς 
καυ άθορυ'βως έρευνα καυ παρε'χευ ,πολό- 
τυμα στουχεΰα καυ πληροφορυ'ας ευς τας 
δυωκτυκάς ’Αρχάς.

★’Από της εποχής τοΰ άευμνη'στου Στρα
τηγού Χωροφυλακής ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗ-1912- 

που εΰργάσθη τό πρώτον δυά την ϋδρυσυ'ν 
των, με'χρυ των ήμερων μας,προσε'φερανπο- 
λυτυ'μους ΰπηρεσυ'ας εΰς τό 'Ε θνος.

Συγχρονυσμεναυ άπολυτως,ση'μερον,δεν 
έχουν τυ'ποτε νά Γηλε'Φουν άπό τάς υε 

θόδους,τά  με'σα καυ την έπυστημονυκο-τε 
γνυκην κατάρτυουν των αζυολογων Αστυνο- 
υυών τής Δυσεως.

Ju -Εΰς α ΰτά ς , τάς έν πολλούς άγνωστους 
’Εγκληματολογυκάς ’Υπηρεσυ'ας τ η ς ’Ελ- 

λάδος καυ τους άφανεϋς έργάτας τω ν, 
άφυερώνεταυ τό παρόν τεύχος της'Έ Π .Χ ." 
δυά νά τονυσθή ή αποστολή' καυ η προσφο 
ρά των εΰς τη'ν δυ'ωξυν τοΰ κουνοΰ έγκλη' 
μ ατος.

" Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ "

Ε Τ Η Σ Ι Α Ι  Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Α Ι
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Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

Ή  άσφάλεια τοϋ άνθρώπου καί τής ιδιοκτησίας 
του είναι ή δημιουργική έστία τής ειρήνης, ή ειρήνη 
δέ είναι ή δημιουργική έστία τής ευτυχίας. 'Η  ευνο
μία καί ή εύταξία υπήρξαν πάντοτε οί παράγοντες 
τής προόδου πάσης ώργανωμένης κοινωνίας.

'Ο προορισμός τής ’Αστυνομίας, ώς δυνάμεως 
έκπροσωπούσης τήν κρατικήν ΐσχύν, είναι ή τήρησις 
τής δημοσίας τάξεως καί άσφαλείας, δηλονότι ή 
πρόληψις καί ή δίωξις τοϋ εγκλήματος.

Τό έγκλημα δεν είναι τίποτε άλλο εΐμή εν σύμπτωμα 
κοινωνικής αταξίας όφειλόμενον εις πλείστους παρά
γοντας — βιολογικούς, ψυχολογικούς, περιβάλλοντος 
κ.λ.π.—, μοναδικόν δέ άντίδοτον κατ’ αύτοϋ είναι ή 
άμεσος έξουδετέρωσις των παραγόντων οί όποιοι τό 
προκαλοϋν καί ή διασφάλισις τής πιστής εφαρμογής 
των γραπτών καί άγράφων νόμων.

'Η  εύρυθμος λειτουργία τής ’Αστυνομίας περιορίζει 
τήν έγκληματικότητα, Ιδίως δέ οσάκις επιτυγχάνεται 
ή έξιχνίασις των διαπραττομένων εγκλημάτων καί 
ή άνακάλυψις τής ταύτότητος των δραστών οί όποιοι 
παραπεμπόμενοι εις τά δικαστήρια ύφίστανται τήν 
προσήκουσαν τιμωρίαν. Τοΰτο δέ διότι, τά πλεϊστα 
τών άτόμων τών έχόντων ροπήν προς τήν έγκληματι
κότητα συνέχονται άπό τής τελέσεως έγκλημάτων 
φοβούμενα τήν τιμωρίαν. Άντιθέτως όταν ελάχιστα 
μόνον τών έγκλημάτων έξιχνιάζονται, αίρονται οί 
άνασταλτικοί φραγμοί οί όποιοι συνέχουν τούς έχον
τας έγκληματικήν προδιάθεσιν καί αύξάνεται ή έγ- 
κληματικότης.

Λόγω τής διαρκούς έξελίξεως καί τής άενάου μετα
βολής τών κοινωνικών δρων, τών οικονομικών 
κατευθύνσεων, τής άναπτύξεως τών έπιστημών καί τών 
τεχνών, καθώς καί τής γενικής ροπής προς τά πρόσω 
τοϋ κοινωνικοΰ συνόλου, τά όρια τών καθηκόντων 
καί υποχρεώσεων τής ’Αστυνομίας μεταβάλλονται 
συνεχώς, καί ούτω άπαιτεΐται διαρκής έκσυγχρ«νι- 
σμός, ώστε ή ’Αστυνομία νά έπιτυγχάνη τήν πληρε- 
στέραν έ'ρευναν καί έξιχνίασιν τοϋ έγκλήματος.

Ούτως, ό άγων μεταξύ τών έντεταλμένων τήν 
προστασίαν τών πολιτών καί τής έννόμου τάξεως 
’Αστυνομικών ’Αρχών άφ’ ένός, καί άφ’ ετέρου τών 
διαταρασσόντων ταύτην, είναι διαρκής καί πολυκύ
μαντος.

Οί έγκληματίαι έν τή διαπράξει τών έγκλημάτων 
χρησιμοποιούν όλονέν καί νεωτέρας μεθόδους τάς 
όποιας έπινοοΰν έκ τής παρακολουθήσεως τής προό
δου τών έπιστημών καί τών τεχνών, άγωνιζόμενοι 
δπως άποφύγουν τήν άποκάλυψίν των καί έπιτύχουν 
τήν άτιμωρησίαν των. Ή  ’Αστυνομία συνεχώς άντι- 
μάχεται σήμερον προς ειδικευμένους έγκληματίας, 
πλέον ικανούς καί πλέον έπικινδύνους τών έγκλημα- 
τιών τοϋ παρελθόντος, οί όποιοι έμπλουτίζουν καθη
μερινώς τήν δεξιότητά των άφ’ ένός, μέ τήν πείραν 
τήν όποιαν αποκτούν διά τής τελέσεως πολλών έγκλη
μάτων καί άφ’ έτέρου διά τής συνεχούς σπουδής 
τών έπιστημών καί τών κλάδων τής τεχνολογίας 
πού τούς χρειάζονται.

322



Τό κτίριον όπου στεγάζεται σήμερον ή Διεύθυνσις ’Εγκλη
ματολογιών 'Υπηρεσιών.

(Μεγάλος άριθμός εγκληματιών εμφανίζονται πολ- 
λακις υπο την προσωπίδα τιμίων ανθρώπων καί 
ακολουθούν τροπους διαβιώσεως καί συμπεριφοράς 
κοσμοπολιτικούς.

Εκ των ανωτέρω αντιλαμβάνεται ευκόλως ό 
οιοσδηποτε, ποια πρεπει να είναι ή επαγγελματική 
συγκροτησις των εχόντων ώς αποστολήν τήν δίωξιν 
τοϋ εγκλήματος οργάνων, τα όποια οφείλουν να πα
ρακολουθούν συνεχώς τήν έπιστημονικήν καί τεχνικήν 
πρόοδον, ώστε νά βελτιώνουν άδιακόπως τάς έφαρμο- 
ζομενας ήδη μεθόδους διώξεως τών εγκληματιών. 
Γα εργαστήρια επίσης τών έγκληματολογικών ερευ
νών πλουτίζονται όλονέν μέ νεώτερα καί περισσό
τερον σύγχρονα μέσα, ώστε οΐ ειδικοί εργαστηριακοί 
τεχνικοί νά επιτυγχάνουν τήν έξιχνίασιν τών τελού
μενων εγκλημάτων διά τής μεθοδικής έκμεταλλεύ- 
σεως τών έκάστοτε συλλεγομένων ιχνών.

Οΐ έπιλαμβανόμενοι τής έξιχνιάσεως ενός εγκλή
ματος έχουν τήν ΰποχρέωσιν καί τό καθήκον νά άπο- 
δείξουν τήν ενοχήν τοϋ κατηγορουμένου βάσει άδια- 
σείστων υλικών τεκμηρίων.

Προς εκπλήρωσιν τοϋ άνωτέρω καθήκοντος οί 
αστυνομικοί, οί έπιλαμβανόμενοι τής έξιχνιάσεως 
ενός εγκλήματος, οφείλουν νά καταβάλουν ιδιαιτέράν 
προσοχήν καί προσπάθειαν διά τήν άνεύρεσιν κάί 
περισυλλογήν τών υλικών εκείνων άποδείξεων, π.χ. 
ενός μικροίχνους, μιας κηλίδος αίματος, ένός έλαχί- 
στου τμήματος δακτυλικού άποτυπώματος, μιας 
τΡ'-Ζ°ς καί άλλων, έκ τών οποίων τάς περισσοτέρας 
φοράς έκκινοϋν διά νά άνακαλύψουν τον δράστην.

Τα ίχνη καί τά λοιπά πειστήρια δεν ψεύδονται 
ούτε επηρεάζονται, πρός δέ τά υλικά στοιχεία, τά 
οποία οδηγούν εις τήν άποκάλυψιν τών δραστών 
υπαρχουν, σχεδόν πάντοτε, εις τον χώρον όπου έχει

Φωτ. 1η: Συγκριτικόν μικροσκόπιον τό όποιον χειρίζεται 
’Αξιωματικός τής Χωροφυλακής.

Φωτ. 2α: ’Αξιωματικοί τής Χωροφυλακής άνήκοντες εις τό 
’Εθνικόν Γραφείον INTERPOL Ελλάδος.

* Φωτ. 3η: Έξερεύνησις χώρου διαπραχθέντος έγκλήματος 
πρός άνεύρεσιν δακτυλικών άποτυπωμάτων ύπό ειδικευμένου 
προσωπικού.
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τελεσθή τό έγκλημα. Είναι δμως άναγκαΐον δπως 
ό έπιλαμβανόμενος της έξερευνήσεως είναι άφ’ ένδς 
μέν εΐδήμων καί άφ’ έτέρου νά καταβάλη ούτος την 
άπαιτουμένην μεθοδικήν προσπάθειαν διά τήν περι
συλλογήν καί συσκευασίαν των ιχνών, τα όποια 
άφήνει ό έγκληματίας.

'Η  διά των ιχνών άπόδειξις, είναι δπλον άκατανί- 
κητον εις τήν πάλην κατά του έγκλήματος.

Τον τομέα τής έπιστημονικής άνιχνεύσεως τοϋ 
έγκλήματος έν Έλλάδι καλύπτει πλήρως ή Διεύθυνσις 
Έγκληματολογικών 'Τττηρεσιών καί αί περιφερειακαί 
όμοειδεϊς 'Υπηρεσίαι.

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ο Ν

Τό ιστορικόν της ίδρύσεως της 'Υπηρεσίας ταύτης 
έν 'Ελλάδι έχει ως έξης:

’Από του έτους 1912 άκόμη, ό τότε ’Αστυνομικός 
Διευθυντής ’Αθηνών, 'Υποστράτηγος Χωροφυλακής 
Εμμανουήλ ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗΣ, συνειργάσθη εις τον 
τομέα τούτον μετά του Καθηγητοϋ τής ’Ιατροδικα
στικής τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών Ίωάννου ΓΕΩΡ- 
ΓΙΑΔΗ καί έθεσαν τάς βάσεις τών 'Υπηρεσιών 
τούτων.

'Η  προσπάθεια τής Χωροφυλακής διά τήν καλυ- 
τέραν όργάνωσιν τών Έγκληματολογικών 'Υπηρε
σιών συνεχίζεται έκτοτε άδιαλείπτως. Εις τήν πο
ρείαν αύτήν, άποτελεϊ σημαντικόν σταθμόν ή μετά- 
κλησις τό έτος 1916 έν Έλλάδι ’Ιταλικής οργανωτικής 
άποστολής, ό έπικεφαλής τής όποιας Μοίραρχος 
KAROZINI συνειργάσθη μετά διακεκριμένων ’Αξιω
ματικών τής Χωροφυλακής διά τήν περαιτέρω έξέ- 
λιξιν τοϋ θεσμοΰ τούτου.

'Ο KAROZINI έδημιούργησεν έν Θεσσαλονίκη 
δακτυλοσκοπικόν άρχεϊον κατά τήν μέθοδον GASTI, 
δπερ άτυχώς βραδύτερον κατεστράφη κατά τήν έπι-

Ό  διαπρεπής καί διεθνοϋς κύρους 'Ομότιμος Καθηγητής 
τής ’Εγκληματολογίας καί Σωφρονιστικής τοϋ Πανεπιστη
μίου ’Αθηνών κ. ΚΩΝ]ΝΟΣ ΓΑΡΔΙΚΑΣ ό όποιος διετέλεσεν 
έπί μακράν σειράν ετών Δ]ντής τής Δ]νσεως Έγκληματολογι
κών Υπηρεσιών, φέρων τιμητικώς καί τόν βαθμόν τοϋ Υπο
στρατήγου Χωροφυλακής.

Τό πρώτον Έγκληματολογικόν Έργαστήριον, τό όποιον 
ίδρύθη τό έτος 1912 ύπό τοϋ διακεκριμένου Άξιωματικοΰ 
Χωροφυλακής ’Ιωάννη Μαρούδα.
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συμβάσαν έκεΐ πυρκαϊάν.
Τό έτος 1918 ή Βρεττανική ’Αστυνομική ’Αποστο

λή ίδρυσε Γραφείου Σημάνσεως, έν συνεργασία μέ 
τήν Χωροφυλακήν (Β.Δ. 16-1-1919 έκδοθέν βάσει 
τοϋ Ν. 1517J18 «μετάκλησις οργανωτικής άποστο- 
λής»). Τό Γραφεΐον τοΰτο ύπό τον τίτλον «ΚΕΝΤΡΙ
ΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΓΚΛΗΜ ΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΗ - 
ΜΑΝΣΕΩΣ», έλειτούργησεν έν Άθήναις ύπό τήν 
Διεύθυνσιν τοϋ ’Ανθυπομοιράρχου Χωροφυλακής ΚΡΕ- 
ΜΕΖΗ Σπυρίδωνος, τοϋ μετέπειτα διατελέσαντος 
'Τφυπουργοΰ Οικονομικών, ό όποιος τό έτος 1919 
έξέδωκε τήν πρώτην έν Έλλάδι γραφεϊσαν ειδικήν 
μελέτην, σωζομένην καί σήμερον είσέτι, ήτις καί 
άπετέλεσε τό θεμέλιον τής έφαρμογής τής δακτυλο
σκοπίας παρ’ ήμΐν.

Διά τοϋ άπό 17-6J9-7-21 Β.Δ. (άρθρα 125 καί 131), 
έκδοθέντος βάσει τοϋ Ν. 2451J1920 «Περί ’Αστυ
νομίας Πόλεων», ή Διεύθυνσις τοϋ έν Άθήναις Γρα
φείου τούτου περιήλθεν διά τι χρονικόν διάστημα 
είς τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων, ή οποία τότε ίδρύετο. 
Τοΰτο παρέμεινεν είς τήν δικαιοδοσίαν τής ’Αστυνο
μίας Πόλεων μέχρι τό έτος 1925 οτε, συνεπεία άφαι- 
ρέσεως άπό αύτήν τής άρμοδιότητος των ύπηρεσιών 
άσφαλείας καί δυνάμει τοϋ Ν.Δ. τής 18-10-1925 
«Περί Όργανισμοΰ Χωροφυλακής» ή άρμοδιότης του 
περιήλθεν καί πάλιν είς τήν Χωροφυλακήν.

Διά τοϋ ίδιου Ν.Δ. τό Γραφεΐον τοΰτο μετωνο- 
μάσθη τότε είς ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΪΟΝ Ε Γ 
Κ Λ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο ΓΙΩ Ν  ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ καί προ- 
εβλέφθη ή ΐδρυσις καί όργάνωσις Έγκληματολογικών 
Εργαστηρίων, ύπό καταλλήλους κατωτέρους ’Αξιω
ματικούς Χωροφυλακής, Συνεργείων Σημάνσεως είς 
τάς έδρας των Πρωτοδικείων τής Χώρας, υπο πεπαι
δευμένους 'Υπαξιωματικούς Χωροφυλακής, ώς καί 
όμοιων Συνεργείων παρ’ έκάστη Στρατιωτική ή Ναυ
τική Φυλακή τής Χώρας, κατά τήν έκφρασιν τοϋ 
Νόμου, προφανώς διότι τότε ή Χωροφυλακή ήσκει 
καί τά Στρατονομικά καθήκοντα. Βραδύτερον, κατά 
τό έτος 1929, διά τοϋ Ν. 3754J29 τό Κεντρικόν Γρα
φεΐον Έγκληματολογικών ’Αναζητήσεων μετωνο-

μάζετο είς ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙ- 
ΚΩΝ Υ ΠΗ ΡΕΣΙΩ Ν καί άνετίθετο έκτοτε ή διεύθυνσις 
της είς τον γνωστόν διαπρεπή καί διεθνοΰς κύρους Καθη
γητήν τής ’Εγκληματολογίας καί Σωφρονιστικής τοϋ 
Πανεπιστημίου ’Αθηνών κ. Κων]νον ΓΑΡΔΙΚΑΝ. 
Διά τοϋ ύπ’ άριθ. δέ 14J1929 Π.Δ. έρυθμίσθησαν τά 
τής έσωτερικής ύπηρεσίας αύτής καί δυνάμει τοϋ 
άρθρου 92 τοϋ αύτοΰ Διατάγματος ή Χωροφυλακή 
παρέδωσε τον έξοπλισμόν καί τά μέχρι τότε καταρτι- 
σθέντα ύπ’ αύτής άξιόλογα άρχεΐα τοϋ Κεντρικού 
Γραφείου Έγκληματολογικών ’Αναζητήσεων, τά όποια 
άπετέλεσαν καί τήν βάσιν καί τον πυρήνα τών άρχείων 
τής Κεντρικής ταύτης Διευθύνσεως.

’Έκτοτε ή 'Υπηρεσία αύτή, ύπό τήν πεφωτισμένην 
καί έπιστημονικήν κατεύθυνσιν τοϋ Καθηγητοΰ κ. ΓΆΡ- 
ΔΙΚΑ έλειτούργησε, τή συνεργασία καί τή συμμετοχή 
έν αύτή ’Αξιωματικών καί άνδρών τών δύο Σωμάτων 
’Ασφαλείας, ήτοι τής Χωροφυλακής καί τής ’Αστυ
νομίας Πόλεων, έξελιχθεΐσα είς Έγκληματολογικήν 
'Υπηρειϊίαν άξιολόγου κύρους. Ά πό τοϋ έτους μά
λιστα 1947, δτε καί ή Ελλάς έγένετο μέλος τής 
Δ.Ο.Ε.Α. τό άντίστοιχον Γραφεΐον τούτου λειτουργεί 
είς τήν Κεντρικήν 'Υπηρεσίαν τής Διευθύνσεως Έ γκλη
ματολογικών 'Υπηρεσιών καί Αξιωματικοί αύτοΰ 
λαμβάνουν μέρος είς τά πραγματοποιούμενα Συνέδρια 
τοϋ Διεθνοΰς τούτου Όργανισμοΰ καί συνεργάζονται 
στενώς μέ τά άντίστοιχα Γραφεία τής IN TERPO L 
τών διαφόρων Χωρών είς τήν δίωξιν τών διεθνών 
έγκληματιών.

Έ π ’ εύκαιρία τοΰ ιστορικού τούτου σημειώματος 
καί προς άπόδο,σιν τής όφειλομένης τιμής είς τον 
διδάσκαλόν μας, άναφέρομεν δτι ό κ. ΓΑΡΔΙΚΑΣ 
διετέλεσε τακτικός Καθηγητής τής Εγκληματολο
γίας καί Σωφρονιστικής είς τήν Σχολήν Αξιωματικών 
Χωροφυλακής καί έπί σειράν πολλών έτών έδίδαξε

Ό  συγγραφεύς τοϋ άρθρου Συντ]ρχης κ. Β. Παπαδάκος είς 
τήν αίθουσαν συνεδριάσεων τής 42ας έτησίας συνόδου τής 
INTERPOL, ή όποια συνήλθεν είς τήν Βιέννην άπό 2-9 Σε
πτεμβρίου 1973 καί είς τήν όποιαν μετέσχεν ώς έκπρόσωπος 
τής 'Ελλάδος μετά τοΰ ’Αστυνομικοΰ Δ]ντοϋ Β' κ. Κ. Λεμονή.
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την Επιστήμην αυτήν εις τά στελέχη τής Χωροφυ
λακής. Τό Σώμα, μάλιστα, εις άναγνώρισιν, τόσον 
των προσφερθεισών εις την Διεύθυνσιν Έγκληματο- 
λογικών 'Υπηρεσιών, όσον καί εις την Σχολήν αύτοΰ 
υπηρεσιών του, διά του άπό 12-11-1955 Β.Δ. άπέ- 
νειμε προς αύτόν τιμητικώς τον βαθμόν τοϋ 'Υπο
στρατήγου Χωροφυλακής.

Τό έτος 1971, διά τοϋ Β.Δ. 461 τής 9-7-1971, 
'ιδρύεται ή ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΓΚΛΗΜ ΑΤΟΛΟΓΙ- 
ΚΩΝ Υ Π Η ΡΕΣΙΩ Ν  ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ως αύτο- 
τελής 'Υπηρεσία, ύπαγομένη εις τό ’Αρχηγείου Χω
ροφυλακής μέ έδαφικήν δικαιοδοσίαν τήν τοιαύτην 
τοϋ Σώματος τής Χωροφυλακής καί μέ έδραν τάς 
’Αθήνας, άντίστοιχος προς τήν τοιαύτην τής ’Αστυ
νομίας Πόλεων, ήτις ύπήγετο εις τό Άρχηγειον 
αυτής.

'Η  Διεύθυνσις Έγκληματολογικών 'Υπηρεσιών 
Χωροφυλακής πλαισιωθεΐσα ύπό καταλλήλου καί 
έμπειρου προσωπικού έλειτούργησεν έπί 9μηνον λίαν 
έπιτυχώς.

Έ ν  έτει 1972 ή Κυβέρνησις κρίνουσα ότι ό ύπό 
δύο φορέων συντονισμός τοϋ έργου τών άνά τήν 
χώραν Έγκληματολογικών 'Υπηρεσιών, δυσχεραίνει 
τήν άνάπτυξιν δραστηριότητος έπί τομέως βασικής 
σημασίας διά τήν κατά τοϋ έγκλήματος πάλην, 
προήλθε δυνάμει τοϋ ύπ’ άριθ. 1273J1972 Ν.Δ. εις 
τήν συγχώνευσιν τών Διευθύνσεων Έγκληματολο- 
γικών 'Υπηρεσιών Χωροφυλακής καί ’Αστυνομίας 
Πόλεων εις ένιαίαν 'Υπηρεσίαν, λειτουργούσαν ήδη, 
ύπό τόν τίτλον «ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟ- 
ΓΙΚΩΝ Υ ΠΗ ΡΕΣΙΩ Ν », ήτις είναι έπηνδρωμένη 
έκ προσωπικού λαμβανομένου εις ποσοστόν 50%, 
έξ έκάστου τών δύο τούτων Σωμάτων ’Ασφαλείας 
καί ύπαγομένη άπ’ ευθείας εις τόν 'Υπουργόν Δημ. 
Τάξεως.

Ή  Κεντρική 'Υπηρεσία λειτουργεί ώς ειδική 
'Υπηρεσία Επιστημονικής ’Αστυνομίας καί συνε
πικουρεί τό έργον τών 'Υπηρεσιών διώξεως τοϋ 
έγκλήματος, τυγχάνει δέ αυτή έφωδιασμένη μέ 6λα 
τά σύγχρονα έπιστημονικά καί τεχνικά μέσα καί

είδικευμένον προσωπικόν, εις σημεϊον ώστε ούδόλως 
νά ύστερή τών άντιστοίχων 'Υπηρεσιών τών Ευρω
παϊκών Χωρών άκόμη καί τής ’Αμερικής.

Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Η

Είδικώτερον ή Διεύθυνσις Έγκληματολογικών'Υ
πηρεσιών :

α) Παρακολουθεί τήν έγκληματικότητα, συγκεν
τρώνει καί ταξινομεί τά στοιχεία σημάνσεως τών 
έγκληματούντων, είσηγεϊται τά προς προσφοροτέραν 
δίωξιν τοϋ έγκλήματος νομοθετικά ή άλλα μέτρα 
καί συντονίζει τήν δρασιν τών περιφερειακών Έ γκλη
ματολογικών 'Υπηρεσιών.

β) Διεξάγει τήν ύπηρεσίαν έξακριβώσεως τής 
ταύτότητος τών έγκληματιών, βάσει τής δακτυλο- 
σκοπικής καί πάσης έτέρας προσφόρου έπιστημονικής 
μεθόδου.

γ) Διερευνά τόν τόπον τελέσεως τών έγκλημάτων, 
περισυλλέγει καί άξιοποιεΐ τά ’ίχνη καί τήν βάσει 
τούτων άνακάλυψιν τών δραστών.

δ) ’Οργανώνει τάς έγκληματολογικάς άναζητή- 
σεις προς σύλληψιν καταζητουμένων καί τήν άνεύρε- 
σιν έξαφανιζομένων άτόμων ώς καί τών κλαπέντων 
ή άπολεσθέντων άντικειμένων.

ε) Παρέχει εις τάς άρμοδίας άρχάς τάς αίτουμένας 
παρ’ αύτών πληροφορίας πρδς πρόληψιν καί καταστο
λήν τών έγκλημάτων.

στ) Τηρεί τήν έπαφήν τών ’Αστυνομικών ή άλλων 
’Αρχών τοϋ Κράτους μετά τοϋ Διεθνούς ’Οργανι
σμού Έγκληματολογικής ’Αστυνομίας (IN TER PO L) 
καί τών Εθνικών Κεντρικών Γραφείων τών Κρατών 
μελών καί

ζ) Μεριμνά διά τήν έπαγγελματικήν έπιμόρφωσιν 
εις τήν έγκληματολογικήν έπιστήμην καί τέχνην 
τών άνδρών τών Σωμάτων ’Ασφαλείας καί πάσης 
έτέρας 'Υπηρεσίας άσχολουμένης οπωσδήποτε μέ 
τήν δίωξιν τοϋ έγκλήματος.
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΛΚΛΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟ- 
ΛΟΓΙΚΑΙ ΥΠΗΡΕΖΙΑΙ

Πλήν της Κεντρικής Διευθύνσεως Έγκληματολο- 
γικών 'Υπηρεσιών, ύφίστανται καί λειτουργούν αί 
κάτωθι περιφερειακαί ’Εγκληματολογικαί 'Υπηρεσίαι:

Είδικευμένον προσωπικόν έξ άνδρών Χωροφυλακής τής 
Ύποδ]νσεως Έγκληματολογικών 'Υπηρεσιών Βορείου 'Ελ
λάδος άσχολούμενον μέ αντικείμενα τής ειδικότητάς του διά 
τήν έξιχνίασιν διαπραχθεισών έγκληματικών πράξεων.

Β' Έγκληματολογικά Εργαστήρια.

Τά έγκληματολογικά Εργαστήρια, είναι δώδεκα 
(12) τον άριθμόν καί λειτουργούν εις τάς έδρας των 
Άνωτέρων Διοικήσεων Χωροφυλακής.

Α' Ύποδιεύθυνσις Έγκληματολογικών ‘Υπη
ρεσιών Βορείου Ε λλάδος.

Η Ύποδιεύθυνσις Έγκληματολογικών 'Υπηρεσιών 
Βορείου Ελλάδος, έδρεύουσα έν Θεσσαλονίκη, υπά
γεται διοικητικώς καί ώς προς τδ ειδικόν άντικείμε- 
νον τής άποστολής της εις τήν Κεντρικήν Διεύθυνσιν 
Έγκληματολογικών 'Υπηρεσιών.

Σκοπός καί άποστολή τής 'Υπηρεσίας ταύτης 
είναι ή έπιβοήθησις τών ’Αστυνομικών καί Δικαστι
κών ’Αρχών τής περιφερείας της, τούτέστιν τής 
περιφερείας τής Διευθύνσεως ’Αστυνομίας Θεσσα
λονίκης, τών Άνωτέρων Διοικήσεων Χωροφυλακής 
Δυτικής, Κεντρικής, ’Ανατολικής Μακεδονίας καί 
Θράκης, εις τήν δίωξιν του έγκλήματος.

Αί Άστυνομικαί καί Δικαστικαί Ά ρχαί τής Μακε
δονίας καί Θράκης, λόγω τής άποστάσεως έξ ’Αθηνών, 
δεν έχουν τήν εύχέρειαν να συμβουλεύωνται τά άρχεΐα 
τής Κεντρικής Διευθύνσεως Έγκληματολογικών 'Υπη
ρεσιών, ώς συμβαίνει μέ τάς 'Υπηρεσίας ’Αθηνών — 
Πειραιώς καί του λεκανοπεδίου ’Αττικής, δι’ όν 
λόγον, ή 'Υποδιεύθυνσις Έγκληματολογικών 'Υπη
ρεσιών Βορείου Ελλάδος τηρεί άρτίως λειτουργοϋντα 
έργαστήρια,^ ώς καί άρχεΐα πλήρως ένημερωμένα, 
συνεχώς άύξανόμενα καί ένημερούμενα, ώστε νά 
δυναται να παρέχη πληροφορίας περί του ποινικού 
παρελθόντος τών διαφόρων ατόμων καί νά έπιτυγχάνη 
εύχερέστερον τήν έξιχνίασιν τών τελουμένων έγκλη- 
μάτων. Παρ’ αύτή λειτουργοΰσι πλήρη καί ειδικά 
δια τήν έρευναν τοΰ έγκλήματος Τμήματα, ώς εις 
τήν Κεντρικήν 'Υπηρεσίαν.

Γ' Συνεργεία Έγκληματολογικής Σημάνσεως.

Εις ολόκληρον τήν Χώραν υπάρχουν πεντήκοντα 
έξ (56) Συνεργεία Έγκληματολογικής Σημάνσεως, 
έδρεύοντα εις τάς έδρας τών Πρωτοδικείων. Σήμερον 
ότε αί Εγκληματολογικαί Υπηρεσίαι έχουν κλιμα- 
κωθή καθ’ άπασαν τήν Χώραν, έπιβάλλεται έπιτα- 
κτικώς ή συλλογή καί ή διά τών έπιστημονικοτεχνικών 
μέσων έκμετάλλευσις τών έγκαταλειπομένων έν τώ 
τόπω τελέσεως τοΰ έγκλήματος ιχνών τοΰ δράστου 
τά όποια, ώς προελέχθη, πλεονεκτοΰν έναντι τών λοι
πών μέσων άποδείξεως καί διά τών οποίων καθίστα
ται άναμφισβήτητος ή ένοχή τοΰ έγκληματήσαντος 
κατά τήν άποδεικτικήν διαδικασίαν.

Ε Π Ι Α Ο Γ Ο Ζ

Έ ν κατακλεΐδι, άναφέρομεν εις τό παρόν άρθρον 
διά τάς Έλληνικάς Έγκληματολογικάς Υπηρεσίας, 
ότι ή προσφορά των εις τήν δίωξιν καί τήν πάταξιν 
τοΰ έγκλήματος, κατά τήν διαδρομήν τοΰ βίου των, 
υπήρξε μεγίστη.

’Ή δη ή Διεύθυνσις Έγκληματολογικών Υ πηρε
σιών τελοΰσα ύπό τήν διεύθυνσιν Εϊσαγγελικοΰ λει
τουργού, συνεπικουρουμένου ύπό ’Αξιωματικών τής 
Χωροφυλακής καί τής ’Αστυνομίας Πόλεων ώς Διευ
θυντών, έξελίσσεται άθορύβως καί μέ ταχΰν ρυθμόν 
παρακολουθούσα τάς συγχρόνους έπιστημονικάς καί 
τεχνικας εξελίξεις διώξεως τοΰ έγκλήματος καί συμ- 
βάλλουσα άποτελεσματικώς εις τήν διατήρησιν τής 
έννόμου τάξεως.
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Αί Έταιρίαι Προστασίας ’Ανηλίκων είναι οργα
νισμοί ήμικρατικοί, στηρίζονται εις την ιδιωτικήν κυ
ρίως πρωτοβουλίαν καί ή ίδρυσίς των εις τάς έδρας 
των Πρωτοδικείων τοϋ Κράτους προβλέπεται ΰπό τοϋ 
Νόμου. Ή  άποστολή των είναι καθαρώς προστατευ
τική των άτυχησάντων νέων άνθρώπων καί επιτε- 
λοϋν εργον κοινωνικής καί άντεγκληματικής πολιτι
κής. 'Υποβοηθούν τό εργον των Δικαστηρίων ’Ανηλί

κων διά τήν προστασίαν καί σωτηρίαν των μικρών 
παραστρατημένων καί συμπαρίστανται εις τήν προσ
πάθειαν τοϋ συγχρόνου κοινωνικού Κράτους διά τήν 
φυσικήν, ήθικήν καί πνευματικήν άνάπτυξιν των έλ- 
ληνοπαίδων.

Αί Έταιρίαι Προστασίας ’Ανηλίκων βλέπουν μετ’ 
έμπιστοσύνης εις τούς "Ελληνας νέους καί αισιοδο
ξίας διά τό μέλλον τους. 'Υπάρχουν βεβαίως περι
στατικά καί εκδηλώσεις πού προκαλοΰν άνησυχίας.
Δεν δικαιολογείται όμως άπαισιοδοξία καί πανικός.
Διότι είναι άσήμαντον τό ποσοστόν των νέων πού Κ 
ρέπουν εις άνηθίκους καί άντικοινωνικάς έκδηλώσεις.
Καί τοΰτο διότι ή άνηθικότης των είναι μιμητική ξένων 
προτύπων καί ή έγκλ.ηματικότης των μικρά καί περι- 
στασιακή. 'Ο «τεντυμποϊσμός» ώς έκδήλωσις αναρχική 
παρήλθεν άπαρατήρητος κάί ή κατηγορία των «(οργι
σμένων νέων» τής εποχής μας δεν ευρίσκει ζηλωτάς 
μεταξύ των. Τό υγιές καί ήθικόν έλληνικόν περιβάλ
λον, τό εύγενές έλληνικόν ήθος, ή άπαράμιλλος πολι
τιστική μας παράδοσις καί ό άπόλυτα πνευματικός 
περίγυρος τής έλληνικής οικογένειας διδάσκουν, εμ
πνέουν καί άνυψώνουν τον νέον. Καί εις άπόδειξιν 
ας άναλογισθοΰμε τό πλήθος, τό άπειρον πλήθος, 
των νέων άνθρώπων, πού κατακλύζουν τάς αίθουσας 
διδασκαλίας, τά σπουδαστήρια, τά έργαστήρια καί 
τούς τόπους τοϋ μόχθου καί έκεΐ, ΰπό τάς προσδοκίας 
των καί τούς όραματισμούς τής ψυχής των ζοΰν άρε- 
τήν.

Εις τον χώρον τοϋ ενδιαφέροντος τώ>ν Εταιριών 
Προστασίας ’Ανηλίκων δέν έντάσσονται όλοι, παρά 
μόνον όσοι έκ τών νέων, άπό τοϋ 7ου - 2 Ιου έτους της 
ήλικίας των, ένεπλάκησαν εις άντικοινωνικάς, άνηθί
κους καί έγκληματικάς εκδηλώσεις, ή εύρίσκονται εις 
ήθικόν κίνδυνον. Καί συχνακις τούτο συμβαίνει. Διότι

Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ  Τ Σ Ε Β Α
Είσαγγελέως Πρωτοδικών ’Αθηνών 

Π ρ ο έ δ ρ ο υ
τής Εταιρίας Προστασίας ’Ανηλίκων

τών δεσμών τής οικογένειας ή προϊοϋσα χαλάρωσις, 
τών νέων τής εποχής μας ή πρόωρος άνάπτυξις και 
συχνή χειραφέτησις καί ή άπό τής τρυφεράς ήλικίας 
έναρξις τής βιοπάλης ρίπτουν ενίοτε τον νέον εις τήν 
δίνην τής κοινωνικής καταιγίδος, διά νά άτενιση εκεί 
έντρομος τό εξωτερικόν χάος τής φυσικής καί κοινω
νικής αναρχίας τού κόσμου καί νά συγκλονισθή από το, 
εσωτερικόν χάος τών τυφλών παρορμήσεών του. Και 
συχνάκις τό κακόν επιτείνεται. Διότι πλημμέλεια αγω
γής καί άνατροφής, ήθική έγκατάλειψις, παιδεία άνύ- 
παρκτος ή ελλιπής, όρφάνεια, διαζύγια, - ή πάθη γο
νέων, άσθένειαι καί στερήσεις, άλλά καί άντίξοοι τοϋ 
βίου περιστάσεις οδηγούν τον άνήλικον εις τήν δια
φθοράν, τον ήθικόν έκπεσμόν, καί τό έγκλημα. Και 
οί νέοι αυτοί χρειάζονται μίαν θερμήν καί ένθαρρυντι- 
κήν προστατευτικήν παρουσίαν διά νά δυνηθοϋν να 
σταθούν, νά συνέλθουν, νά άνανήψουν καί νά σωθούν.

'Ο Νόμος βεβαίως άποτελεΐ τό συστατικόν τών 
'Εταιριών, άλλοθεν όμως άντλεΐται ό λόγος τής ύπάρ- 
ξεώς των. ’Αντλείται άπό τήν άδήριτον κοινωνικήν 
πραγματικότητα τής εποχής μας: ’Από τήν άνησυ-



χίαν, τάς άντικοινωνικάς εκδηλώσεις, τάς ανήθικους 
τάσεις καί τάς άλογίστους έσωτερικάς παρορμήσεις 
μικράς μερίδος των νέων τής έποχής μας. Καί έχει 
καταστή κοινή συνείδησις δλων εις τάς ήμέρας μας 
δτι των ελάχιστων αύτών ανηλίκων ή προστασία καί 
χειραγώγησις είναι ύπόθεσις καθολικής άντιδρά- 
σεως των κοινωνιών καί ιδιαίτερα των γονέων. Τδ πρό
βλημα θά εύρη την λύσιν του μόνον διά τής υπευθύνου, 
θαρραλέας καί αποφασιστικής συμμετοχής δλων μας 
εις σωστικάς πρωτοβουλίας καί προστατευτικάς εκδη
λώσεις. Καί αυτής τής υπευθυνότητας έκφρασιν συνι- 
στά τό έργον των 'Εταιριών Προστασίας ’Ανηλίκων. 
Εϊς· τό κοινωνικόν σύνολον λοιπόν (απευθύνονται, έξ 
αΰτοϋ άντλοΰν τάς εμπνεύσεις καί εις αυτό στηρίζονται 
ύλικώς καί ήθικώς. Καί ή επιτυχία τοϋ έργου των έξαρ- 
τάται άπό την μέχρι καθολικότητος συμμετοχήν δλων 
τών υπευθύνων ανθρώπων εις τάς ανησυχίας καί τάς 
εκδηλώσεις των.

Τό πνεύμα τής δράσεως τών 'Εταιριών Προστα
σίας ’Ανηλίκων χαρακτηρίζει ή άγάπη προς τό παιδί 
καί ή συναίσθησις τού ιερού καθήκοντος δλων μας 
έναντι τής νεότητος. Είναι άνάγκη νά κατανοηθή δτι ή 
υπέρ τής νεότητος πρόνοια δεν συνιστα φιλανθρωπίαν, 
ούτε είναι έκδήλωσις άλτρουϊστική. ’Αποτελεί έκφρα- 
σιν ιερού χρέους καί μετουσιώνει εις πράξεις καί εκ
δηλώσεις ζωής παλλομένης τό κοινωνικόν ιδεώδες τής 
έποχής μας, πού λέγεται προστασία νεότητος.

Καί ή έναντι τού νέου άγάπη παραμένει άγωνιώσα 
καί άνήσυχος, πορεύεται μέ σύνεσιν καί περίσκεψιν 
καί έμπνέεται άπό τήν έλπίδα τής σωτηρίας του. 
Διότι ό νέος άνθρωπος, πέραν τών περιπτούσεων 
άνωμαλίας ή παθολογικότητος, εύρίσκεται εγγύ
τερον προς τον χώρον τής φαντασίας καί τού 
συναισθήματος καί μακράν τής πραγματικότητος 
καί τής λογικής. Καί μαζί μέ τήν γνώσιν τών 
προβλημάτων του χρειάζεται κατανόησιν καί στοργήν 
διά νά κερδηθή καί όδηγηθή προς τήν λογικότητα τών 
πραγμάτων καί τήν έμπρέπουσαν συμπεριφοράν. Καί 
τούτο επιτυγχάνεται μόνον μέ τήν σώφρονα νουθεσίαν, 
τήν συνετή αγωγήν, τήν λελογισμένην πειθαρχίαν 
καί ύπέρ πάντα ταΰτα μέ τό φρονηματίζον παρά
δειγμα. Διότι δέν είναι νοητόν ή κοινωνία τών ανη
λίκων νά διατυπώνη πομπώδεις έξορκισμούς καί νά 
άναλίσκεται εις ήχηράς νουθεσίας περί ιδανικών καί 
ύψηλών ήθικών εννοιών, ή ιδία δέ νά έγκαταλείπεται 
εις τάς αδυναμίας της καί τό έτι τραγικώτερον διά 
τών πράξεών της νά διαψεύδη τάς επαγγελίας της. 
’Έ χει όρθώς παρατηρηθή δτι τό παράδειγμά μας πρέ
πει νά γίνη τού άναμενομένου νέου «ήθους» ό έμπρέ- 
πων διδάσκαλος καί οχι τού «ύφους» τών άρνητικών 
έκδηλώσεών μας ό διαλαλητής. Εις τό πέλαγος τών 
αμφιβολιών καί τών δισταγμών του ό νέος άναζητεϊ 
ένα φάρον διά νά φωτισθή καί ένα δρομοδείκτην αρε
τής διά νά πορευθή. "Ας ύποδείξουμε λοιπόν εις τούς 
νέους τήν πηγήν τής ζωής καί τούς ήρωάς της καί ας 
τούς προσφέρουμε άπλά ύποδείγματα άρετής προς μί- 
μησιν διά νά άποφύγουν τά «τής έποχής μας είδωλα». 
"Ας τούς έμπνεύσουμε ιδέας διά νά κατανικήσουν τάς 
τυφλάς παρορμήσεις καί νά καταπνίξουν τάς άλογί
στους ορέξεις. Διότι ή λατρεία τών ειδώλων οδηγεί 
εις τήν πνευματικήν σύγχυσιν καί τον μηδενισμόν καί 
ή ίκανοποίησις τών ορέξεων εις τήν βιολογικήν κατά- 
πτωσιν καί τον έκφυλισμόν.

Τό σημαντικώτερον στοιχεΐον τής ύπέρ τών νέων

άντεγκληματικής πολιτικής είναι ή οικογένεια, ή εύ- 
γενής καί ήθική ελληνική οικογένεια. Διότι παρα
μένει κύτταρον μοναδικόν ομαλού κοινωνικού βίου καί 
άναντικατάστατον έργαστήριον διαπλάσεως ψυχών 
καί άναδείξεως χαρακτήρων. Εις τον κατακλυσμόν 
τών διεγερτικών έρεθισμών τής καταναλωτικής κοι
νωνίας άντιτάσσει, μόνη αύτή, τήν ίσχυροτέραν πνευ
ματικήν στεγανοποίησιν καί θωράκησιν εις τάς τρυ- 
φεράς ψυχάς τών νέων βλαστών της. Είναι μεγίστη 
έπομένως ή συμβολή της εις τήν δομήν τής ελληνικής 
κοινωνίας. Παραμένει ό λίθος ό άκρογωνιαΐος. Δι’ δ καί 
ό κλονισμός, ή χαλάρωσις ή καί ή διάλυσίς της καί πέ
ραν αύτών ή μή υπαρξίς της, δημιουργούν τάς κυ- 
ριωτέρας εστίας άντικοινωνικών καί έγκληματικών 
έκδηλώσεών τών άνηλίκων. Στήριγμα έπομένως πρω
ταρχικόν τής δράσεως τών 'Εταιριών Προστασίας 
’Ανηλίκων καί δργανον προλήψεως τού έγκλήματος 
μοναδικόν είναι ή ελληνική οικογένεια, ή οποία μέ τήν 
σειράν της δικαιούται καί δύναται νά έλπίζη εις τήν 
συμπαράστασιν καί προστατευτικήν παρουσίαν τής 
Εταιρίας Προστασίας ’Ανηλίκων τής περιοχής της 
διά τήν άντιμετώπισιν καί έπίλυσιν τυχόν προβλημά
των τών νεαρών βλ.αστών της.
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4 Ό  πρώτος χριστιανικός αιών, μέχρι 
1 τοϋ έβδομηκοστοΟ περίπου έτους 

τοϋ όποιου αναπτύσσεται ή καταπλη
κτική όρασις τοϋ Παύλου, τοϋ Άποστό 
λου τών ’Εθνών, είναι, διά τήν ανατο
λικήν λεκάνην τής Μεσογείου, αιών με
γάλων καί κοσμοϊστορικών πνευματικών 
καί πολιτιστικών συγκρούσεων. Ό  θη
σαυρός τοϋ έλληνικοΰ πολιτισμοΰ, δια
χυθείς ή τονωθείς εις τήν ’Ανατολήν μέσω 
τοϋ ’Αλεξάνδρου καί τών διαδόχων του, 
ευρίσκει εις τήν Αίγυπτον καί τήν ’Ασίαν 
τό άξιοθαύμαστον νέον έπίκεντρόν του, 
τό όποιον έπί αιώνας άκτινοβολεϊ καί 
προετοιμάζει τόν πλούσιον εις πνευματικά 
άποκτήματα μεταγενέστερον χιλιετή πο
λιτισμόν τοϋ βυζαντινοϋ Κράτους. Πα- 
ραλλήλως πρός τό έλληνικόν στοιχεΐον 
ό πρώτος χριστιανικός αιών γνωρίζει 
τήν διαρκή αϋξησιν τής πολιτικής 
ισχύος τοϋ Ρωμαϊκού Κράτους, τής πο
λιτικής ισχύος, τήν όποιαν μέ τόσην 
δεξιοτεχνίαν είχε θεμελιώσει ό πολύς 
Όκταβιανός Αύγουστος, όλίγους χρό
νους πρό τής ένάρξεως τής χριστιανικής 
έποχής. Ή  δ’ αϋξησις τής ρωμαϊκής 
πολιτικής ισχύος συμβαδίζει καί κατά

τόν αιώνα αύτόν μέ τήν τάσιν πρός έξά- 
πλωσιν τής νέας ρωμαϊκής πολιτικής καί 
κοινωνικής νοοτροπίας, καί είτε ένισχύε- 
ται είτε προσκρούει πρός τούς άρχαιοτέ- 
ρους πολιτισμούς, οί όποιοι έλαμψαν 
εις τήν άνατολικήν Μεσόγειον, ιδίως δέ 
πρός τόν έλληνικόν καί πρός τόν ιου
δαϊκόν. Ελλάς, Ρώμη καί Ίουδαία συναν
τιόνται οΰτω κατά τόν πρώτον χριστια
νικόν αιώνα εις τάς χώρας πού περιβρέ- 
χονται άπό τήν νοτιανατολικήν Μεσό
γειον θάλασσαν. Καί ή συνάντησις αύτή 
τών τριών διαφορετικών κόσμων, άποφα- 
σιστική διά τήν πορείαν τής άνθρωπό- 
τητος καί τούς μετέπειτα αιώνας, έχει 
τάς έκδηλώσεις της εις κάθε έκφρασιν 
τής κοινωνικής ζωής, εις τήν πολιτικήν 
συγκρότησιν τής ρωμαϊκής έπικρατείας, 
εις τήν θρησκείαν, εις τήν γλώσσαν 
κλπ., άλλά καί εις τό δίκαιον.

Γέννημα τοϋ έκπληκτικοϋ αύτοϋ 
πρώτου χριστιανικού αίώνος είναι ό 

Παΰλος, ό θεωρητικός καί δογματι
κός ’Απόστολος καί θεόπνευστος διδά
σκαλος τής χριστιανικής κοσμοθεωρίας. 
Πατρίς του ήτο ή Ταρσός τής Κιλικίας,

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Τ Ο Υ  Ζ Ε Π Ο Υ
ΚαθηγητοΟ Νομικής Σχολής 

Παν]μίου ’Αθηνών 
’Α κ α δ η μ α ϊ κ ο ύ

εις τό βόρειον μυχόν τοϋ μεγάλου κόλ
που τής νοτιανατολικής άκρας τής 
Μεσογείου, σταυροδρόμι καί σύνορον 
μεταξύ ’Ανατολής καί Δύσεως, πόλϊς 
άκμάζουσα ύπό τήν ρωμαϊκήν πολιτι
κήν έξουσίαν καί εις τούς δρόμους 
τής όποιας κατά τόν κρίσιμον έκεϊνον 
αιώνα άντήχουν μέ ορμήν καί πειστικό
τητα, όχι μόνον τά διδάγματα τοϋ διαρ
κώς αύξάνοντος ρωμαϊκού πνεύματος, 
άλλά καί ή έλληνική φιλοσοφία καί ό 
μυστικισμός τής ’Ανατολής καί ή 
'Ιουδαϊκή βιβλική παράδοσις. ’Ορθότατα 
έχει λεχθή ότι είς τήν πατρίδα τοϋ

330



Οί Άγιοι Απόστολοι ΠΕΤΡΟΣ και ΠΑΥΛΟΣ κρατούντες εις τάς χεΐρας των 
τήν Χριστιανικήν Εκκλησίαν τής όποιας υπήρξαν έκ τών κυρίων ιδρυτών καί θεμε
λιωτών.

’Αποστόλου, τήν Ταρσόν, ή όποια συν- 
ηγωνίζετο τήν ’Αλεξάνδρειαν καί 
τάς ’Αθήνας εις μόρφωσιν, έκυριάρχει 
πνεύμα καί γλώσσα έλληνική, ρωμαϊκός 
νόμος καί ιουδαϊκή αΰστηρότης τής 
συναγωγής, έλληνιστικός τρόπος ζωής, 
μαγεία καί μυστηριακαί θρησκεΐαι τής 
’Ανατολής. Εις τό περιβάλλον δέ αυ
τό ασφαλώς ό Παύλος είχε κάθε δυνατό
τητα ν’ άναπτύξη τόν πλούσιον πνευμα
τικόν του κόσμον, τόν όποιον διεμόρφω- 
σεν όριστικώς, όταν αργότερα, μαθητής 
τού μεγάλου 'Εβραίου νομοδιδασκάλου 
Γαμαλιήλ, έσπούδασε τόν ’Ιουδαϊκόν 
Νόμον εις τήν 'Ιερουσαλήμ εις τό πε- 
ρίφημον κατά τήν έποχήν του Πανεπι- 
στήμιον τού Ναού. Έτσι, νομοδιδάσκα
λος ό ίδιος καί άπόφοιτος τής σχολής 
τού, εύρείας νομικής καί φιλοσοφικής 
άντιλήψεως Γαμαλιήλ, ποτισμένος ήδη 
άπό τών παιδικών του χρόνων εις τήν 
έλληνικήν φιλοσοφίαν καί τήν ρωμαϊκήν 
νομικήν ή πολιτικήν παιδείαν τής Ταρ
σού, είχεν όλον τόν άναγκαϊον οπλισμόν 
διά νά έξελιχθή ταχέως εις τόν ιδανι
κόν τύπον τού τελείως μορφωμένου 
άνθρώπου τής έποχής του. ’Οταν δ’ 
άργότερον μετά τήν στροφήν του εις 
τήν χριστιανικήν πίστιν κατέστη ό 
έμνευσμένος άπόστολος τών έθνών, ή 
ιδανική του αυτή καί πλούσια μόρφωσις 
τού έπέτρεψε νά χαρίση τήν άναγκαίαν 
«θεωρίαν» εις τό δίδαγμα τού ’Ιησού. 
Ό  Παύλος είναι ούτως ό πρώτος πρα
γματικός «θεολόγος» τού Χριστιανισμού. 
Εις τάς Έπιστολάς του όμως, όπου 
άποτυπώνεται όλόκληρος ή θεολογική 
του σοφία, ό ’Απόστολος δέν άποφεύγει 
καί τό βάρος τής άτομικής του μορφώ- 
σεως. Καί εις τήν πειστικότητα τής 
θεολογικής του έπιχειρηματολογίας συχ
νά άπαντώνται φράσεις αί όποϊαι προέρ
χονται άπό τόν νομοδιδάσκαλον τού 
Μωσαϊκού Νόμου, τόν μαθητήν τού 
πολλοΰ Γαμαλιήλ, άλλά καί άπό τήν 
φιλοσοφημένην έλληνικήν καί τήν 
αύστηράν ρωμαϊκήν νομικήν του μόρ- 
φωσιν. Ό  γόνος τής Ταρσού, τής πόλεως 
δηλαδή, όπου ό Μωσαϊκός Νόμος άνε- 
μιγνύετο πρός τήν διδασκαλίαν τού άκμά- 
ζοντος Ρωμαϊκού Δικαίου καί τών φι
λοσοφημένων νομικών Έλ]κών άντιλή- 
ψεων,ό γόνος τής Ταρσού, ρωμαίος πο
λίτης, παλαιός ίουδαϊος, νομοδιδάσκαλος 
καί ό ίδιος μεμυημένος εις τάς έκλεπτυ- 
σμένας νομικοφιλοσοφικάς έλληνικάς άν- 
τιλήψεις, δέν λησμονεί τόν κόσμον τού 
Δικαίου εις τόν όποιον άνετράφη, καί, 
εις τάς Έπιστολάς του έν μέσω τού 
ποταμού τών θεολογικών του συζητή- 
σεως άφίνει καί σταγόνας λαμπράς 
διά τό Δίκαιον, αΐτινες έπιτρέπουν ν’ 
άποσαφηνισθή ή θέσις του έναντι τών 
βασικωτέρων θεωρητικών προβλημάτων 
τής κατά τήν σημερινήν άντίληψιν 
έπιστήμης τού Δικαίου.

Τ  Μεταξύ τών Επιστολών τού Άπο- 
στόλου ίσως κατ’ έξοχήν σημαντική 

είναι ή πρός Ρωμαίους άπευθυνο- 
μένη, όπου μέ πολύ βάθος αναλύεται ή 
κεντρική «θέσις» τού Χριστιανισμού, 
ή σχέσις τού άνθρώπου πρός τόν Θεόν, 
καί άναπτύσσεται σχεδόν όλόκληρος ή 
θεολογική θεωρία τού Παύλου. Εις τήν 
πρός Ρωμαίους όμως Επιστολήν πε- 
ριέχονται καί τά περισσότερα άπό τά 
όλίγα ψήγματα περιεχομένου νομικού, 
τά όποια μάς έκληροδότησε ό εύρυμα- 
θής άπόστολος. Μερικά δέ άλλα άκόμη 
άπαντώνται εις τάς άλλας Έπιστολάς

καί μάλιστα τάς μεταγενεστέρας Έπι
στολάς τής αιχμαλωσίας.

Εις τήν πρός Ρωμαίους Επιστολήν 
του ό Παύλος παίρνει σαφή θέσιν άπέ- 
ναντι τού Νόμου, τού Μωσαϊκού Νόμου. 
Ή  θεωρία του είναι φυσικά καί έδώ 
θεολογική. Εις τήν διαπραγμάτευσιν 
όμως τού θέματός τόυ διαφαίνεται ή 
περί νόμου άντίληψις τού παλαιού νο
μοδιδασκάλου καί μαθητοΰ τού Γαμα
λιήλ, διά τόν όποιον καί ή θεολογική 
συζήτησις κατ’ άνάγκην γίνεται μέ 
κάποιαν, υποτυπώδη έστω νομικήν έπι- 
χειρηματολογίαν. Έτσι ό Νόμος διά τόν 
Παύλον δέν είναι μόνον «πνευματικός» 
(Ρωμ. ζ'Ι4), άλλ’ είναι καί «άγιος», 
καθώς έπίσης καί «ή έντολή άγια καί 
δικαία καί άγαθή» (Ρωμ. ζ' 12). Είναι 
δ’ αί έκφράσεις αύται έκδήλωσις τής 
κεντρικής σημασίας τήν όποιαν κατέ
χει ή έννοια τού Νόμου (τού Μωσαϊκού)

εις τήν πνευματικήν κληρονομιάν καί 
νοοτροπίαν τού ’Ιουδαϊσμού, διά τόν 
όποιον, καί παλαιότερον, άλλ’ ιδίως 
άπό τής έποχής τού Έσδρα (445 π.Χ.), 
ό Νόμος, ό γραπτός Νόμος, είναι ό 
ρυθμιστής πάσης άνθρωπίνης ζωής. Τήν 
κεντρικήν δ’ αύτήν ιουδαϊκήν περί τού 
γραπτού νόμου άντίληψιν ό Παύλος 
εκφράζει μέ τήν χαρακτηριστικήν φρά- 
σιν του, ότι «ό νόμος κυριεύει τού άν
θρώπου έφ’ όσον χρόνον ζή» (Ρωμ. ζ' 1). 
Καί ή φράσις αυτή, ύπό τήν στενήν της 
γραμματικήν έννοιαν, δέν είναι τόσον έλ- 
ληνικής ή καί ρωμαϊκής νοοτροπίας, 
άλλ’ είναι τούναντίον καθαρά ιουδαϊκή 
κληρονομιά. Θά ένόμιζε δέ κανείς ότι τό 
πολύ— πολύ άνταποκρίνεται εις νομικήν 
νοοτροπίαν πολύ μεταγενεστέρων όσον 
καί πνευματικώς στενοκάρδων αιώνων, 
όταν ή παντοδυναμία τού γραπτού νόμου 
είχε τόσον έπιβληθή, ώστε πράγματι
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αύτός νά «κυριεύη τοΰ ανθρώπου έφ’ 
όσον χρόνον ζή» (βλ. λ.χ. τάς λεπτομε
ρείς διατάξεις τοΰ Γενικού Προσωπικού 
Κωδικός τού 1794, περιέχοντος 17.000 
άρθρα).

Α  Ή  ιουδαϊκή όμως αυτή άντίληψις
** χής κυριαρχίας καί δεσποτείας τού 

γραπτού κειμένου, έστω καί άν πρόκειται 
περί τοΰ Μωσαϊκού Νόμου, δέν δύ- 
ναται νά ίκανοποιή καί πράγματι δέν 
ικανοποιεί τον Παύλον. Ο τελευταίος 
αυτός, ό πρώτος θεωρητικός τοΰ Χρι
στιανισμού είναι φυσικά ιδεαλιστής, η 
όπως θά έλέγομεν σήμερον, ίδεοκρατού- 
μενος θεωρητικός τοΰ Λόγου τού Θεού. 
Καί ώς ιδεαλιστής είναι τελείως κάτοχος 
τοΰ άπαραιτήτου δ υ α σ μ ο ΰ ^  τού 
κ ό σ μ ο υ  τ ο ΰ  δ ι κ α ί ο υ  εις τό 
κείμενον θετικόν δίκαιον καί εις τήν 
άφηρημένην άξίαν ή ιδέαν τής Δικαιο
σύνης, τό άλλως άποκαλούμενον «ορ
θόν» ή άκόμη καί «φυσικόν» δίκαιον. 
"Οταν ό Παύλος άποφαίνεται, ότι «όταν 
γάρ έθνη τά μή νόμον έχοντα φύσει τά 
τού νόμου ποιεί, οΰτοι νόμον μή έχοντες 
έαυτοϊς είσί νόμος» (Ρωμ. β' 14), προδή- 
λως κατέχεται άπό τινα ιδέαν «φυσικού» 
δικαίου τό όποιον βεβαίως διά τήν «έν 
Χριστώ» κοσμοθεωρίαν του είναι ή «δικαι 
οσύνη Θεού» (Ρωμ. γ 21), αύτό δηλαδή τό 
όποιον περαιτέρω ό ίδιος μέ τελεολογικήν 
άντίληψιν συνοψίζει εις τήν φράσιν: 
«τέλος νόμου Χριστού εις δικαιοσύνην» 
(Ρωμ. Γ 4, πρβλ. καί τήν άνάλυσιν 
Ρωμ. θ' 30 έπ.). Ό  δυασμός τού κόσμου 
τοΰ δικαίου εις «νόμον» καί εις χριστια-

είς «νόμον» καί εις «δικαιοσύνην», ό 
όποιος πάντως ένθυμίζει, είτε τόν άρι- 
στοτελικόν δυασμόν τοΰ «νομίμου» άπό 
τοΰ «δικαίου», είτε τήν στωϊκήν θεωρητι
κήν κατασκευήν τοΰ «φυσικού» δικαίου. 
Ή  συνάφεια είναι σαφής, έστω καί άν 
άρνηθώμεν κάθε έπίδρασιν τής έλληνι- 
κής φιλοσοφίας έπί τήν διαμόρφωσιν 
τής θεωρίας τού Παύλου. Ή  δέ συνά
φεια αϋτη έκδηλώνεται καί περαιτέρω εις 
τό πρόβλημα τής έρμηνείας τοΰ νόμου, 
τό όποιον έπίσης άντιμετωπίζεται άκρο- 
θιγώς, άλλά μέ θεμελιώδεις σκέψεις εις 
τάς Έπιστολάς τοΰ Παύλου.

C Ή  έ ρ μ η ν ε ί α  τοΰ ν ό μ ο υ ,
** τό κεντρικόν τούτο πρόβλημα εις 

πάσαν έπιστήμην τοΰ δικαίου, άντι- 
μετωπίζεται οΰτω μέ άρκετά έκ των 
όλίγων σχετικών πρός τό δίκαιον χωρίων 
εις τάς ’Επιστολάς τοΰ Παύλου. Ιδεαλι
στής ό χριστιανός θεωρητικός δέν πι
στεύει εις τήν παντοδυναμίαν τοΰ γραπτού 
νόμου, άλλά άντιθέτως πρός τήν όρθόδο-

ό όποιος τότε μόνον είναι «καλός», «έάν 
τις αύτώ νομίμως χρήται, εϊδώς τούτο, 
ότι δικαίω νόμος ού κεΐται», άλλ’ «άνό- 
μοις καί άνυποτάκτοις, άσεβέσι καί 
άμαρτωλοϊς, άνοσίοις καί βεβήλοις, πα- 
τρολφαις καί μητρολφαις, άνδροφόνοις, 
πόρνοις, άρσενοκοίταις, άνδραποδισταϊς, 
ψεύταις, έπιόρκοις, καί εί τι έτερον τή 
ύγιαινούση διδασκαλία άντίκειται. .. .» 
(πρός Τιμόθ. α' 1, 8 έπ.). Ό  νόμος, τό 
γραπτόν κείμενον, δέν είναι διά τόν 
άπόστολον αυτή αϋτη ή έννοια τής 
Δικαιοσύνης. Ό  νόμος, κατ’ άλλην ώραί- 
αν έκφρασιν, απλώς «σκιάν έχων τών 
μελλόντων άγαθών» δέν έχει «αύτήν τήν 
εικόνα τών πραγμάτων» (Πρός έβρ. Γ 1), 
καί κατ’ ακολουθίαν δέν είναι αύτός 
καθ’ εαυτόν τέρμα τής περί δικαίου άνα- 
ζητήσεως, άλλ’ απλώς μέσον πρός 
άναζήτησιν τοΰ τελικού τής δικαιοσύνης 
σκοπού: «τέλος γάρ νόμου Χριστός εις 
δικαιοσύνην» (Ρωμ. Γ 4) καί «όντως έκ 
νόμου άν ήν ή δικαιοσύνη» (Πρός Γαλ. 
γ' 2 Π κατά τόν άπόστολον. Καί ή θέσις

Ό ’Απόστολος Παύλος

ώς έργάτης τού Δικαίου
νικήν «δικαιοσύνην» είναι οΰτω σαφής 
εις τήν σκέψιν τοΰ Παύλου. Καί ό δυασμός 
αύτός είναι βέβαια συνέπεια τής ίδεο- 
κρατουμένης θεολογικής του θεωρίας, 
ίσως όμως νά μή είναι καί άνεπηρέαστος 
άπό τήν παλαιάν τοΰ ’Αποστόλου άνα- 
στροφήν πρός τήν έλληνικήν φιλοσοφίαν. 
Καί πράγματι, είναι μέν έντελώς άμφι- 
σβητήσιμον άν ή άριστοτελική σκέψις 
ή ή φιλοσοφία τής Στοάς, ή κατ’ έξοχήν 
διάχυτος εις τόν ανατολικόν μεσογειακόν 
κόσμον κατά τόν πρώτον χριστιανικόν 
αιώνα, ήσκησεν εύθέως έπιρροήν εις τήν 
διάπλασιν τής θεωρίας τού Παύλου. Διά 
τόν κόσμον όμως τοΰ δικαίου ό σύγχρο
νος έρευνητής δέν δύναται νά μή σταμα- 
τήση ένώπιον τοΰ δυασμού τοΰ Παύλου

ξον ιουδαϊκήν άντίληψιν, ό άπόστολος 
άντιλαμβάνεται τόν νόμον ώς άπλήν 
έκφρασιν τοΰ όλου πνεύματος τής Δικαιο
σύνης, ή όποια καί μόνη δεσμεύει καί 
έχει δύναμιν άποφασιστικήν. Εις τήν 
πρός Κορινθίους Β' έπιστολήν (γ'6), 
έξάφορμήςάλλουκύκλου ιδεών, διαδηλώ- 
νει τήν άποστροφήν του πρός τόν νεκρόν 
γράμμα καί τούναντίον τήν άπόλυτον 
πεποίθησίν του πρός τό πνεΰμα, τό όποιον 
έκφράζεται διά τοΰ γράμματος: «τό γάρ 
γράμμα άποκτείνει, τό δέ πνεΰμα ζωο
ποιεί», άποφαίνεται ό Παύλος. Καί ή 
σκέψις του αϋτη είναι σύμφωνος πρός 
τόν αγώνα του έναντίον τοΰ ξηροΰ νόμου.

Τά έρείπια τών ’Αρχαίων Φιλίππων πλησίον τής Καβάλας όπου ό ’Απόστο
λος Παΰλος έκήρυξε τόν Λόγον τοΰ Κυρίου.

αύτή τοΰ Παύλου έναντι τοΰ γραπτού 
νόμου τόν φέρει κατ’ ανάγκην εις τό 
κέντρον τοΰ προβλήματος τής έρμηνείας 
τοΰ νόμου, ή οποία, ούδείς δύναται 
ν’ άρνηθή, ότι, κατά τήν άντίληψιν του, 
δέν είναι άλλη άπό τήν μάλλον συγχρο- 
νισμένην τελεολογικήν έρμηνευτικήν άν- 
τίληψιν. Είναι άρά γε τοΰτο απόρροια 
τής αύτοδυνάμου θεωρητικής του άνα- 
ζητήσεως, ή τούναντίον συνέπεια τής 
έλληνικής φιλοσοφικής του μορφώσεως, 
διά τήν όποιαν όντως «τέλος τί έστι τών 
πρακτών», κατά τήν άριστοτελικήν έκ- 
φρασιν; Οίαδήποτε άπάντησις καί άν 
δοθή εις τό έρώτημα τοΰτο, βέβαιον πάν
τως είναι ότι καί διά τόν Παΰλον όπως 
καί διά τόν ’Αριστοτέλη, ό νόμος δέν 
δύναται πάντοτε ν’ άνταποκρίνεται πλή
ρως πρός τάς άξιώσεις τής ιδέας τής 
δικαιοσύνης εις τήν συγκεκριμένην περί- 
πτωσιν, άλλ’ έχει άνάγκην κάποιου άλλου 
μέσου, τό όποιον νά δύναται έκ τής ου
σίας του νά προσεγγίζη τό ξηρόν ή αύ- 
στηρόν γράμμα τοΰ νόμου πρός τήν παν- 
ταχοΰ καί πάντοτε άναζητουμένην έννοι
αν τής δικαιοσύνης. Καί διά τόν ’Αριστο
τέλη μέν τό βασικό αύτό έρμηνευτικόν 
πρόβλημα άντιμετωπίζεται μέ τήν ’Επι
είκειαν, τής όποιας «ή φύσις» είναι 
«έπανόρθωμα νόμου, ή έλλείπει διά τό 
καθόλου», τό «βέλτιον τοΰτο δίκαιον», 
τό όποιον είναι ταυτόσημον πρός τήν 
έννοιαν τής δικαιοσύνης: «ταυτόν άρα 
δίκαιον καί έπιεικές, καί άμφοϊν σπου- 
δαίοιν όνυτοιν κρεΐττον τό έπιεικές». 
Διά τόν Παΰλον δέ, τόν έμποτισμένον 
άπό τάς ιδέας τής έπί τοΰ Όρους όμιλίας, 
ή ’Επιείκεια αύτή δέν είναι καί δέν δύνα- 
ται νά είναι άλλη άπό τήν χριστιανικήν 
«αγάπην», τήν όποιαν μέ τόσην τέχνην 
έξυμνεΐ εις τήν πρός Κορινθίους Α’ Έπι-
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Ή  αρχαία Κόρινθος έκ τών πολυανθρωποτέρων πόλεων κατά τήν έποχήν του 
'Αποστόλου Παύλου, πρός τούς κατοίκους τής όποιας ό ’Απόστολος τών 'Εθνών 
άπηύθυνε τάς δύο περιφήμους έπιστολάς του.

στολήν του (κεφ. ιγ'). Ή αγάπη, τό κατ’ 
έξοχήν χριστιανικόν αυτό άπόκτημα, 
τό τόσον διάφορον άπό τόν πνευματικόν 
έρωτα καί αύτής τής ϊδεοκρατουμένης 
πλατωνικής φιλοσοφίας, είναι ό πυρήν 
πέριξ τοΰ όποιου έλίσσεται ή όλη χρι
στιανική κοσμοθεωρία, εις τόν όποιον 
χωνεύεται καί τό πλατωνικόν «Καλόν» 
καί ή άριστοτελική «’Επιείκεια». Απο
βαίνει οϋτω τό μοναδικόν άποφασιστικόν 
καί άποτελεσματικόν μέσον άκόμη καί 
εις κάθε έρμηνευτικήν τοΰ νόμου εργα
σίαν. Διά τόν Παύλον, «ό άγαπών τόν 
έτερον νόμον πεπλήρωκεν' τό γάρ ού 
μοιχεύσεις, ού φονεύσεις, ού κλέψεις, 
ούκ επιθυμήσεις καί εϊ τις έτέρα εντολή, 
έν τώ λόγω τούτω άνακεφαλαιοΰται, 
αγαπήσεις τόν πλησίον σου ώς σεαυτόν» 
(Ρωμ. ιγ' 8 έπ.). Είναι δ’ ή χριστιανική 
άγάπη τό μόνον δυνατόν μέσον διά τήν 
άποκάλυψιν καί τήν εφαρμογήν τής ιδέας 
τής δικαιοσύνης εις τήν συγκεκριμένην 
περίπτωσιν. Λι’ δ καί ό Παύλος βροντό
φωνε!: «Πλήρωμα νόμου ή άγάπη»
(Ρωμ. ιγ' 10). Καί ή φράσις του αϋτη 
συνοψίζει όλόκληρον τήν συγχρονισμέ- 
νην τελεολογικήν μέθοδον τής έρμηνείας 
τοΰ νόμου, μέ άντιλήψεις έπιεικεϊς καί 
κατά καθαράν χριστιανικήν κοσμοθεω
ρίαν.

Λ. Ό  δυασμός όμως τοΰ κόσμου τού
w  νόμου άπό τόν κόσμον τής δικαιο

σύνης, ή αξία τοΰ κόσμου τής δι
καιοσύνης καί ή σύνδεσις τοΰ ξηροΰ 

‘γράμματος τοΰ νόμου πρός τήν έννοιαν 
τής δικαιοσύνης μέσω τής χριστιανικής 
άγάπης, ή όποια εις τό τέλος τής άναλύ- 
σεως ίσοΰται πρός τήν άριστοτελικήν έπι- 
είκειαν, ώς ταΰτα πάντα έξετέθησαν 
άνωτέρω, φέρουν τόν άπόστολον καί είς 
άλλος σκέψεις, αί όποίαι καταπλήσσουν 
διά τήν ωριμότητα έπί άντιλήψεων, πού 
έχρειάσθησαν αιώνες πολλοί διά νά κα- 
ταστοΰν κοινόν κτήμα τών περισσοτέ

ρων νεωτέρων νομοθεσιών. Είς έποχήν 
οΰτω κατά τήν όποιαν μόλις άρχίζει νά 
διαφαίνεται είς τούς κόλπους τοΰ Ρωμαϊ
κού Δικαίου, ιδίως άπό τοΰ Σύλλα, τοΰ 
Ιουλίου Καίσαρος καί τοΰ Όκταβιανοΰ 
Αύγούστου, ή τάσις πρός ένίσχυσιν τοΰ 
δημοσίου χαρακτήρος τοΰ ποινικοΰ δι
καίου καί τής άπειλής ποινών εναντίον 
προκαθωρισμένων εγκλημάτων,—τάσις ή 
όποια, ώς γνωστόν, βραδύτερον άνεκόπη 
μέ τήν είς τόν αύτοκράτορα παρασχεθεϊ- 
σαν εξουσίαν όπως δικάζη καί έξω καί 
υπέρ τούς νόμους—, ό Παΰλος, συζητών 
τήν σχέσιν τοΰ «νόμου» πρός τήν «άμαρ- 
τίαν», άφίνει νά διατυπώνωνται είς τάς 
έπιστολάς του φράσεις αί όποίαι άπηχοΰν 
τήν μόλις άπό τοΰ ΙΓ' αΐώνος είς τάς 
άγγλοσαξωνικάς χώρας διαφαινομένην 
κατά τό πρώτον μετά τήν έποχήν τοΰ 
φωτισμοΰ έπιβληθείσαν άρχήν «ούδέν 
έγκλημα, ούδεμία ποινή άνευ νόμου» 
(nullum crimen, nulla poena sine lege). 
Έτσι, δέν είναι Ισως έξεζητημένον νά 
λεχθή, ότι ό Παΰλος κατέχεται άπό τήν 
κεντρικήν ιδέαν τής άρχής ταύτης, όταν 
έπανειλημμένως τονίζει ότι «διά νόμου 
έπίγνωσις τής αμαρτίας», ή «ού δέ ούκ 
έστι νόμος, ούδέ παράβασις», ή «αμαρτία 
ούκ έλλογεϊται μή όντος νόμου», ή «τήν 
άμαρτίαν ούκ έγνων εί μή διά νόμου», 
ή «χωρίς νόμου αμαρτία νεκρά» κλπ. 
(Ρωμ. γ' 20, δ' 15, ε' 13, ζ’ 7 έπ.). Βεβαίως 
ό άπόστολος όμιλε! περί τής σχέσεως 
τής αμαρτίας πρός τόν Μωσαϊκόν Νόμον. 
Ή  ιδέα όμως είναι πάντως ή αύτή καί 
διά τόν όλον κόσμον τοΰ ποινικοΰ δικαί
ου, όπου διά τήν άποτροπήν πάσης 
αύθαιρεσίας καί, αντί τρομοκρατήσεως, 
πρός διασφάλισιν τής κοινωνικωτέρας 
άντιλήψεως τής παροχής έγγυήσεως 
είς τόν έν πολιτεία βιοΰντα άνθρωπον 
είναι καθιερωμένος ό κανών ότι έγκλημα 
δέν ύπάρχει καί ποινή δέν έπιβάλλεται 
άνευ νόμου όρίζοντος προηγουμένως 
αύτήν (Σύνταγμα 1911, άρθρ. 7). Είναι

περιττόν νά έξαρθή πόση ήθική άξια 
περικλείεται είς τήν άβχήν ταύτην, τήν 
οποίαν έκ τών συγχρόνων νομοθεσιών 
μόνον ό σοβιετικός ποινικός Κώδιξ τοΰ 
1926 καί ύφ’ ώρισμένας έπόψεις καί τό 
φασιστικόν καί τό έθνικοσοσιαλιστικόν 
δίκαιον μέχρι τής καταρρεύσεώς των δέν 
άνεγνώριζον. "Αρνησις τής άρχής αύτής 
δέν σημαίνει μόνον αύθαίρετον ποινικόν 
δίκαιον, άλλά καί πλήρη έγκατάλειψιν 
πάσης ιδέας έγγυήσεως έκ μέρους στοι
χειώδους τινός κράτους δικαίου. Καί 
τούναντίον άποδοχή της σημαίνει τόν 
άκρογωνιαϊον λίθον είς τήν οίκοδόμησιν 
τής έξασφαλιστικής τοΰ άτόμου λειτουρ
γίας παντός ποινικού δικαίου. Δέν είναι 
λοιπόν άπορον ότι ή άρχή αϋτη εύρίσκει 
έστω καί έξ άλλης άφορμής καί είς άλλον 
κύκλον ιδεών, τήν σαφή της διατύπωσιν 
είς τάς έπιστολάς τοΰ Παύλου, τόν όποιον 
ό άγών ύπέρ τοΰ δικαίου καί ύπέρ τοΰ 
ήθικοΰ τόν έφερεν είς τήν άντίθεσίν του 
πρός τήν αύστηρότητα τοΰ Μωσαϊκού 
Νόμου, είς τήν άναγνώρισιν τής χριστια
νικής άγάπης ώς «πληρώματος» τοΰ νόμου 
αύτοΰ καί είς τήν σαφή διαστολήν τοΰ 
ξηροΰ γράμματος άπό τοΰ «ζωοποιοΰ» 
πνεύματος παντός κειμένου. Ή  άρχή 
ότι «χωρίς νόμου αμαρτία νεκρό» είναι 
άπόκτημα τής ιστορίας τής φιλοσοφίας 
παντός δικαίου, άξίωμα τόσον νομικόν 
όσον καί ήθικόν καί δΓ αύτό άξίωμα κα
θολικής σημασίας διά τόν κόσμον καί 
τής ήθικής άλλά καί τοΰ δικαίου.

1  "Ισως δέν είναι λοιπόν μετά τά 
άνωτέρω έξεζητημένον νά λεχθή, ότι 

ότι πράγματι είς τάς έπιστολάς τοΰ 
Παύλου άπαντώνται φράσεις πού άποσα- 
φηνίζουν τήν θέσιν του έναντι τών πε
ρισσοτέρων θεμελιωδών προβλημάτων 
τοΰ κόσμου τοΰ δικαίου. Βεβαίως ό φλο
γερός άγωνιστής κατά τής παντοδυνα
μίας τοΰ Μωσαϊκοΰ Νόμου, ό θεωρητικός 
άπόστολος τής χριστιανικής πίστεως 
καί τής έξ άποκαλύψεως σωτηρίας, κατέ- 
χεται άπό τινα άπέχθειαν πρός τάς στε
νάς νομικός συζητήσεις καί πρός τήν 
νομικήν έπιχειρηματολογίαν. Πράγματι 
δέ είς τήν πρός Τίτον έπιστολήν του 
(γ- 9) δέν διστάζει ν’ άποσαφηνίση ότι αί 
«νομικαί μάχαι» είναι «άνωφελεΐς καί 
μάταιοι», διότι αύτό τοΰ έπέβαλεν ή 
άντίθεσίς του πρός τόν έρμηνευτικόν 
φαρισαϊσμόν τοΰ άκαταλύτου Μωσαϊκού 
Νόμου. Ό  παλαιός όμως μαθητής τοΰ 
εύρυμαθοΰς Γαμαλιήλ, ό άνατραφείς 
είς τό κλίμα τής άκμής τοΰ Ρωμ. Δικαίου 
καί τών έλληνικών νομικόφιλοσοφικών 
συζητήσεων, τέλος ό ίδιος άλλοτε διδά
σκαλος τοΰ Νόμου τοΰ Μωϋσέως, δέν 
ήδύνατο νά λησμονήση τό ύπόστρωμα 
τής όλης του πνευματικής μορφώσεως 
άκόμη καί όταν μετά τήν στροφήν του 
είς τόν Χριστιανισμόν έδοκίμασε τήν 
χάριν τής νέας αύτής κοσμοθεωρίας. 
Ό  Παΰλος, ό πολύς άπόστολος τών 
έθνών, ώμίλησε πρός τά «έθνη», τήν 
γλώσσαν τήν όποιαν αύτά ήδύναντο νά 
έννοήσουν. Καί ή γλώσσα αύτή, χεί
μαρρος φιλοσοφικών καί ήθικών θεωριών, 
περέσυρε καί τούς μικρούς νομικούς 
λίθους, έτσι όπως τούς έγνωρίσαμεν 
άνωτέρω είς σύντομον έποπτείαν, καί οι 
όποιοι όσον μικροί καί άσήμαντοι καί 
έάν φαίνωνται, άπαστράπτουν καί σήμε
ρον άκόμη ώς άληθεϊς άδάμαντες είς τό 
στερέωμα τοΰ αίωνοβίου πνευματικού 
κόσμου, είς τόν όποιον έχωνεύθησαν 
κάθε λογής ίδέαι, χριστιανικοί, έλλη- 
καί καί ρωμαϊκοί.
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Στην μεγάλη πεδιάδα τής Έλευ- 
σΐνος ήταν εγκατεστημένοι έδώ καί 
3500 χρόνια μικροί συνοικισμοί μέ 
δικό τους άρχοντα ό καθένας. 
’Ισχυρότερος, κατά γενικήν άνα- 
γνώρισιν, ήταν ή ΕΛΕΥΣΙΣ καί τά 
πρωτεία τοϋ βασιλέως της παραδέ
χονταν όλοι οί άλλοι. 'Η θέσις τής 
Έλευσΐνος είναι προνομιακή, διότι 
δεσπόζει εις τήν οδόν, ή όποια οδη
γεί πρόςΜέγαρα καί Πελοπόννησον 
καί άνοίγεται προς τήν θάλασσα, 
σ’ έναν κλειστό κύκλο, πού προ
σφέρει χρήσιμον καταφύγιον στά 
πλοία. 'Ο σίτος είναι άφθονος εις 
τήν περιοχήν, καθώς καί πλούσια τά 
άλιεύματα άπό τόν κόλπον της, γι’ 
αυτό καί ύπήρχε αύτάρκεια, γεγονός 
πού έβοήθησε τήν πόλι νά κρατή- 
ση γιά πολύν καιρό τήν άνεξαρ- 
τησία της καί νά γίνη κυριωτέρα 
άντίπαλος τών Μεγάρων καί των 
’Αθηνών. Οί βασιλείς καί οί άξιω- 
ματοΰχοι της κατοικούσαν στήν 
κορυφή τής άκροπόλεως, ή όποια 
περιβάλλετο άπό ιδιαίτερο τείχος, 
τά δέ σπίτια τών κατοίκων άπλώνο- 
ταν εις τήν νοτίαν καί ανατολικήν 
πλαγιάν. Τό νερό έλειπε πάντο
τε άπό τήν πόλιν, τό δέ μοναδικό 
της πηγάδι στήν βάσι τής Άκρο- 
πόλεως έθεωρεΐτο ιερόν, διότι έκεΐ 
έσβησε τήν δίψα της ή θεά Δή
μητρα. Οί κόρες τής Έλευσΐνος 
έχόρευαν τις έορτές έκεΐ καί έτσι 
λέγεται καί «Καλλίχωρον φρέαρ».

Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ι  
ΤΟΥΡΙΣΤ ΙΚΟΙ  

ΤΟΠΟΙ

^ / / iu o r J c u n r Y u z s
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Μεταξύ ’Αθηνών καί Έλευσΐνος 
έγιναν στά παλιά χρόνια πολλοί 
πόλεμοι, διότι οί ’Αθηναίοι έπεθύ- 
μουν νά τήν προσαρτήσουν στό 
κράτος των κυρίως επί Θησέως. 
Κατά τό 600π.Χ. οί ’Αθηναίοι νίκη
σαν τούς Έλευσινίους καί ή πόλις 
τους έγινε ένας άπό τούς μεγάλους 
δήμους τής ’Αττικής καί έκτοτε 
ήκολούθησε τήν μοίραν καί τήν 
ιστορίαν της.

Οί Έλευσίνιοι διετήρησαν τά 
άξιώματα καί τούς ρόλους τους εις 
τά Μυστήρια καί οί ’Αθηναίοι άρ
χοντες περιποιούντο τήν ’Ελευσίνα 
καί έδωσαν μεγάλην λαμπρότητα 
στόν εορτασμό των Έλευσινίων 
Μυστηρίων πού έγιναν λατρεία τού 
κράτους τών ’Αθηνών. Οί ’Αθηναίοι 
φρόντισαν άκόμη καί διά τήν τεί- 
χισιν τής πόλεως καί έξασφάλισιν 
τού λιμένος της. Ό  Σόλων, ό Πει- 
σίστρατος, ό Κίμων, ό Περικλής, ό 
Λυκούργος φρόντισαν δι’ αύτό. Τό 
ιερόν ήκμασε έως τόν 2ον μ.Χ. 
αιώνα, οπότε γνώρισε καί τήν μεγα- 
λυτέραν του λαμπρότητα παρακ
μάζει δέ μέ τό τέλος τού άρχαίου 
κόσμου. Τό 395 μ.Χ. τήν κατέστρε
ψαν οί βάρβαροι Γότθοι επιδρομείς 
μέ τόν Άλάριχον καί τήν χαριστι
κήν βολήν έδωσε ό βυζαντινός αύ- 
τοκράτωρ ΘΕ 3ΔΟΣΙΟΣ ό Α' ό 
όποιος άπηγόρευσε τήν τέλεσιν 
τών μυστηρίων.

Άπό τήν Μυκηναϊκήν περίοδον 
άκόμη, ό Έλευσινιακός χώρος συνε- 
δέθη άρρήκτως μέ τήν λατρείαν τής 
θεάς Δήμητρας καί αύτό τό γεγονός 
προσδιώρισε τήν μοίραν τής πόλε
ως, διότι έγινε τό κέντρον σπου
δαίας μύστηριακής λατρείας, βα- 
ρυσήμαντον εις τήν θρησκευτικήν 
ζωήν τών άρχαίων Ελλήνων έως 
τήν εποχήν κατά τήν όποιαν έπε- 
κράτησε ό Χριστιανισμός.

Ο Μ ΥΘ Ο Σ

Ό  Λατρευτικός μύθος είναι χα
ρακτηριστικός.

Πονεμένη μητέρα ή Δήμητρα, 
γιά τόν χαμό τής κόρης της Περσε- 
φόνης, τήν όποια ήρπασε ό θεός 
τού Άδου Πλούτων, περιπλανιόταν 
άπό τόπο σέ τόπο άναζητώντας τήν 
κόρη της. Κουρασμένη, κατέληξε 
μεταμορφωμένη σέ γραία εις ’Ελευ
σίνα, όπου τήν άνεΰρον οί κόρες τού 
βασιλέως ΚΕΛΕΟΥ, τήν όποιαν 
έδέχθησαν μέ καλοσύνην καί άγά- 
πην καί έδέχθησαν νά τήν φιλο
ξενήσουν στό άνάκτορο, όπου ή

βασίλισσα τής ένεπιστεύθη τήν 
φροντίδα τού νεογέννητου Δημο- 
φώντα. Κατά τήν διάρκεια όμως τής 
διαδικασίας αύτής ή βασίλισσα 
ΜΕΤΑΝΕΙΡΑ τρομοκρατημένη άπό 
τήν ιδιόρρυθμη τελετουργία, πού 
είδε ξαφνικά μιά νύκτα, έβαλε τις 
φωνές καί έτσι ή Δήμητρα ύπεχρε- 
ώθη νά έγκαταλείψη τό άνάκτορο, 
άφοΰ άπεκάλυψε τήν θεϊκή της 
ιδιότητα εις τούς Έλευσινίους καί 
έδίδαξε εις αύτούς τό μυστικό 
τής καλλιέργειας τής γής. Τούς 
έδωσε άκόμη τήν εύχή νά γνωρίσουν 
καί στήν επίγεια καί στήν αιώνια 
ζωή τήν εύτυχία, μέ τήν προϋπό- 
θεσι, ότι θά τηρούσαν τις οδηγίες 
της καί θά έκτελοΰσαν μέ όλους 
τούς κανόνες τήν λατρεία της. 
Ζήτησε άκόμη ή θεά Δήμητρα νά 
ιδρύσουν πρός τιμήν της ναό καί 
βωμό, πράγμα πού οί ’Ελευσίνιοι 
τό έκαμαν άμέσως καί έκεΐ 
έτελοΰντο τά Έλευσίνια μυστήρια, 
όπως ή ίδια ή θεά τά έδίδαξε.

ΤΛ ΜΥΣΤΗΡΙΑ

Τά Έλευσίνια μυστήρια έτελοΰν
το εις δύο έποχάς: ήτοι τά μικρά 
μυστήρια έτελοΰντο κατά μήνα 
Φεβρουάριο καί τά μεγάλα κατά 
τόν Σ]βριον.

Τά μικρά μυστήρια ήσαν προπα
ρασκευαστικά τών μεγάλων. Εις 
τά μικρά έγένετο ή πρώτη μύησι 
καί έπρεπε ό μυούμενος νά πραγμα- 
τοποιή έπί εν έτος μίαν τελείαν άπό 
τςάσης άπόψεως ζωήν, διά νά έχη 
δικαίωμα νά είσέλθη εις τά μεγάλα 
μυστήρια. Ταΰτα έλάμβανον χώραν 
τήν 14 Σ]βρίου καί ή διάρκειά των 
ήτο έπίέννέα ήμέρας. Έτελοΰντο 
δέ καί άγώνες πρός τιμήν τής θεάς 
Δήμητρας. Τά Έλευσίνια μυστήρια 
ήταν βασικά μία θρησκεία πού 
πρωταρχικό της στοιχείο είχε τήν 
λατρεία τής γής, πού μαζί μέ τόν 
ήλιο είναι ή πηγή τής ζωής διά τόν

Φωτ. 1η: ’Αναθηματικόν άνάγλυφον.

Φωτ. 2α: ’Ακέφαλον αγαλμα της Δή- 
μητρος.

Φωτ. 3η: ‘Αρχαϊκόν άγγεΐον.
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άνθρωπο. Πίστευαν δτι ή θεά 
Δήμητρα είχε άποκαλύψει στούς 
άνθρώπους τόν τρόπο καλλιέρ
γειας τής γης. Κυρίως δμως τήν 
μυστική λατρευτική διαδικασία μέ 
τήν όποια δχι μόνον τά προϊόντα 
τής γής θά πολλαπλασιάζοντας 
άλλά καί οί άνθρωποι θά εξασφά
λιζαν τήν ευτυχία στήν μετά θά
νατο ζωή. Τό μυστικό τών Έ- 
λευσινίων Μυστηρίων φυλάχθηκε 
τόσο καλά, ώστε σήμερα δέν γνωρί
ζομε τίποτα σχετικόν μέ τις μυ
στικές τελετουργίες πού γίνονταν 
στό τελεστήριο τής Έλευσΐνος. 
"Οσοι έμυοΰντο, έδένοντο μέ βαρείς 
δρκους, γι’ αύτό καί κανείς άπό 
τούς μυημένους δέ μίλησε ποτέ, 
γιατί θά έχανε τήν ευκαιρία καί σ’ 
αυτήν έδώ τήν ζωή, άλλά καί μετά 
θάνατον, νά είναι ευτυχής. Τά 
Έλευσίνια Μυστήρια καθιέρωσε 
ό Εϋμολπος, καί διαδόθηκαν δχι 
μόνον σέ ολόκληρη τήν ’Αττική, 
άλλά καί στήν υπόλοιπη Ελλάδα. 
Ή  ’Ελευσίνα έχει δώση ευρήματα 
άπό τούς προϊστορικούς χρόνους. 
Οί άνασκαφές άρχισαν άπό τήν 
φιλάρχαιη Βρεττανική έταιρεία DI- 
LLETTANTI (1812) καίΰστεραάπό 
τόν Γάλλο άρχαιολόγο LENOR- 
ΜΑΝΤ (I860), άργότερα δέ άπό 
τήν Έλλ. άρχαιολογική εταιρεία 
καί συνεχίζονται μέχρι σήμερον. 
Μπαίνοντας κανείς στήν πλακό
στρωτη αύλή (Ρωμαϊκής εποχής), 
έχει δεξιά του τόν Ναό τής πεο-

Άναθημαπκός πίναξ

Κόρη της Έλευσΐνος.

πυλαίας Άρτέμιδος, άριστερά τό 
καλλίχωρον φρέαρ καί τήν άρχαία 
κρήνη, ή οποία είχεν οκτώ κρου
νούς. 'Εκείπλάϊ σώζονται τά έρείπια 
τών μεγάλων προπυλαίων, πού άπο- 
τελοΰν τήν κυρία είσοδο στό ιερό. 
’Αριστερά άπλώνονται διάφοροι 
τοίχοι, πού άνήκουν σέ βοηθητικά 
κτίσματα τοϋ ίεροΰ. Προχωρόντας,

άφοΰ περάση ό επισκέπτης τά 
μικρά προπύλαια, έχει δεξιά του 
τό πλουτώνιον, άπ’ δπου ό Πλού- 
των ώδήγησε τήν Περσεφόνη στον 
"Αδη. Καταλήγη έτσι κανείς στήν 
ιερά αύλή, πού στά Β.Δ. έχει τό 
μεγάλο τετράπλευρον κτίριο, τό 
ΤΕΑΕΣΤΗΡΙΟΝ, εις τό όποιον 
έγίνοντο οί μυστικές λειτουργίες. 
Όπισθεν τοΰ τελεστή ρίου υψώ
νεται ή άκρόπολις τής Έλευσΐνος.

ΤΟ ΤΕΑΕΣΤΗΡΙΟΝ

Είναι ένα τετράπλευρον κτίριον 
54X54 μ. μέ πέτρινες βαθμίδες εις 
τάς 4 πλευράς, όπως καί τά άρχαία 
θέατρα. 'Εκτός τής δυτικής πλευ
ράς εις τάς τρεις άλλας ύπήρχον 
άπό δύο θύρες. Ή  οροφή έστηρί- 
ζετο σε 42 κίονες, τοποθετημένους 
εις 6 σειράς. Έγινε επί Περικλέους 
καί ήτο έργον τών άρχιτεκτόνων 
ΙΚΤΙΝΟΥ—ΚΟΡΟΙΒΟΥ —ΜΕΓΑ- 
ΓΕΝΗ—ΞΕΝΟΚΛΕΟΥΣ.

Καί παλαιότερον ύπήρχεν εκεί 
τό τελεστήριον επί έποχής ΠΕΙΣΙ- 
ΣΤΡΑΤΟΥ, καί τοΰ ΣΟΛΩΝΟΣ κα
τά τόν 2ον π.Χ. αιώνα.

ΤΟ ΜΟΥΖΕΙΟΝ

Τό μουσεΐον είναι έντός τοΰ άρ- 
χαιολογικοΰ χώρου, καί έκεΐ έκτί- 
θενται δλα τά κινητά ευρήματα τοΰ 
τόπου. Στήν πρώτη δεξιά αίθουσα 
έντυπωσιακό μνημείο είναι ό μεγά
λος πρωτοαττικός άμφορεύς μέ μυ
θολογικές παραστάσεις. 'Υπάρχουν 
άκόμη άλλα άξιόλογα γλυπτά τών 
άρχαϊκών χρόνων, κλασσικών, έλ- 
ληνιστικών καί ρωμαϊκών χρόνων. 
Άξιόλογα είναι τά προϊστορικά 
εύρήματα άπό τό μεγάλο νεκροτα
φείο πού βρέθηκε έξω άπό τήν πόλι. 
Εκτίθενται: πήλινα άγγεΐα, χρυσά 
καί χάλκινα κοσμήματα καί δπλα.

Άπό τό νεκροταφείο τών κλασ
σικών χρόνων έντυπωσιακό εύρη
μα είναι μιά χάλκινη κάλπις πού 
περιείχε μέσα σέ ύφασμα τά οστά 
τοΰ νεκροΰ. Στήν τελευταία αί
θουσα θά προσέξη ό έπισκέπτης 
τά ειδικά λατρευτικά άγγεΐα τούς 
κέρνους καί τούς καλάθους άλλά 
καί ταφικά σύνολα πού εκτίθενται 
συγκεντρωμένα.
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" Ε Ν Σ Τ Α Ν Τ Α Ν Ε , ,
ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΡΥΠΝΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ 

Μ Ι Α Σ  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Σ

’Αναστατώθηκε έκείνο τό μεσημέρι ή φιλήσυχη γειτονιά 
στό Μπραχάμι. Αιτία: Ένας μαινόμενος δχι ταύρος άλλά.. . 
τράγος, εισέβαλε σ’ ένα σπίτι, άνέτρεψε τά πάντα, καί άφοΰ 
έτραυμάτισε—ευτυχώς δχι σοβαρά—ένα παιδί, άπήλθε «φου
ριόζος». Ή  πανταχοϋ παρούσα σ’ αύτές τις περιπτώσεις 
«μαρίδα» τής γειτονιάς τόν άκολουθοΰσε άπό κάποια άπόστασι 
άσφαλείας, οί ιδιοκτήτες τών γύρω καταστημάτων προσπα
θούσαν νά άναχαιτίσουν τήν φρενήρη πορεία του, ένώ ό ιδιο
κτήτης του τραβούσε τά μαλλιά του. Τελικά βρέθηκε κάποιος 
ψύχραιμος, καί ειδοποίησε τήν 'Αμεσο Έπέμβασι. Ένα περι
πολικό κατέφθασε έπί τόπου οπότε μέ τήν βοήθεια κάποιου 
«ειδικού» ό τετράποδος καί κερασφόρος ταραξίας δεσμεύθηκε 
πρός μεγάλη ίκανοποίησι τών περίοικων άλλά καί άπαγοή- 
τευσι τών κάθε ήλικίας πιτσιρίκων πού παρακολουθούσαν τήν 
ίλαρο—. . .  τραγική αύτή σκηνή.

Συνέβη τήν παραμονή τής Πρωτομαγιάς στήν Νέα Φιλαδέλ
φεια. . . Ένας τσιγγάνος παρουσίαζε μιά υπαίθρια χορευτική 
«άτραξιόν» μέ πρωταγωνίστριες δυό μαϊμούδες. Στό φινάλε 
τής παραστάσεως ένώ ό «θιασάρχης» περιέφερε δεξιά καί άρι- 
στερά τό σύνηθες άντεστραμμένο καπέλλο καί οί θεαταί κα
τέθεταν έκεϊ τόν όβολό τους, ή μία άπό τις πρωταγωνίστριες 
βρήκε τήν εύκαιρία καί ξέφυγε. Άφοΰ περιπλανήθηκε γιά λί
γο σ’ ένα σκοτεινό δρόμο, τελικά κατέληξε στό έσωτερικό 
ένός σπιτιού άπό τήν μισάνοιχτη πόρτα τής κουζίνας. Εκείνη 
τήν στιγμή κανείς άπό τούς ένοικους δέν βρισκόταν έκεϊ. 
Έτσι ή μαϊμού σάν στό. . . τσαντήρι της άνοιξε ένα ψυγείο 
καί άρχισε νά καταβροχθίζη μέ βουλιμία δ,τι φαγώσιμο 
βρισκόταν στό έσωτερικό του. Άλλά τι σοΰ είναι αύτές οί 
μαϊμούδες. . . Μιμούνται καί μάλιστα σαρκαστικά τις συνή
θειες τών άνθρώπων. "Οπως πολλοί άπό αύτούς ύστερα άπό 
μιά εύωχία τό ρίχνουν στό σπάσιμο, έτσι καί έκείνη μετά 
τήν άναπάντεχη αύτή διασκέδασί της, άρχισε νά έκσφενδονί- 
ζη δεξιά καί άριστερά πιάτα, ποτήρια καί πολλά άλλα εΰθρα- 
στα καί μή οικιακά σκεύη. Τήν ώρα τής καταστροφής έπέστρε- 
ψε καί ό ιδιοκτήτης τού σπιτιού. Ό  άνθρωπος παρά λίγο νά 
πάθη άποπληξία ύστερα άπό αυτό πού άντίκρυσε. Προσπάθησε 
νά άπομακρύνη τήν μαϊμού άλλά έκείνη τό βιολί ή μάλλον τό... 
ντέφι της... Στό τέλος τί νά κάνη ό άνθρωπος; Έκάλεσε τήν 
Άμεσο Έπέμβασι. Σέ λίγα λεπτά ένα περιπολικό κατέφθανε 
έπί τόπου. Οί άνδρες δμως τού πληρώματος είχαν προϋπηρε
σία στήν Χωροφυλακή καί όχι σ έ .. . τσίρκο. Άφοΰ άπέτυχαν 
νά άπομακρύνουν τήν μαϊμού, ή όποια είχε άρχίσει νά δείχνη 
άσχημες διαθέσεις προτείνοντας κάθε φορά μέ γρυλλισμούς 
τά κοφτερά της δόντια, στό τέλος βρήκαν τήν λύσι. Έρριξαν 
στό έσωτερικό τού σπιτιού ένα υπνωτικό φάρμακο όπότε ή μαϊ
μού έξουδετερώθηκε καί παραδόθηκε στόν ιδιοκτήτη της ό 
όποιος καί ύποχρεώθηκε νά πληρώση τά σπασμένα. . .

Όταν ό τηλεφων ιτής τής Αμέσου Έπεμβάσεως Θεσσαλο
νίκης σήκωσε τό άκουστικό, άπό τήν άλλη άκρη τού σύρματος 
πρώτα άκούστηκαν γυναικείοι λυγμοί καί ύστερα μιά γοερή 
φωνή πού έλεγε:

—Βοήθεια! Ελάτε στήν όδό Α. .. Μιά μαϊμού άρπαξε τό 
μωρό μου καί φεύγει άπό τήν είσοδο τού σπιτιού μου. . . Τρέ- 
ξτε καλοί μου άνθρωποι χάνω τό παιδί μου. . . Αστραπιαία 
έγινε ή σχετική έπιβεβαίωσι γιά τήν προέλευσι τού τηλεφω
νήματος. Μέ τήν ίδια ταχύτητα δόθηκε άπό τόν σπήκερ τό 
σχετικό σήμα, καί σέ λίγα λεπτά ή περιοχή τού ΙΣΤ' Αστυνο
μικού Τμήματος είχε άποκλεισθή άπό περιπολικά. Ένα άπό 
αύτά έντοπίζει σέ κάποιο στενό τήν μαϊμού μέ τό νήπιο στήν 
άγκαλιά της. Άπό έκείνη τήν στιγμή τό κάθε δευτερόλεπτο 
είναι κρίσιμο. Οί Χωροφύλακες κατεβαίνουν άπό τό περιπο
λικό καί πλησιάζουν μέ προσοχή ένώ τό ζώο οπισθοχωρεί 
στρέφοντας τό βλέμμα του πρός όλες τις κατευθύνσεις. Τότε 
οί Χωροφύλακες σοφίζονται ένα τέχνασμα. Προμηθεύονται 
άπό ένα σπίτι μερικά φρούτα. Ένας άπό αυτούς κρατώντας 
άνά χεϊρας τά λύτρα τής ένδεχομένης συναλλαγής πλησιάζει 
πρός τήν μαϊμού. Έκείνη φαίνεται πώς βρίσκει ένδιαφέρουσα 
τήν προσφορά. Αφήνει μαλακά τό νήπιο στό πεζοδρόμιο, 
πάει νά πλησιάση, άλλά ξαφνικά αλλάζει γνώμη, κάνει μετα
βολή καί τό βάζει στά πόδια.. . Έκείνη τή στιγμή καταφθάνει 
καί ή μητέρα τού νηπίου, Οί Χωροφύλακες τής παραδίδουν σώο 
τό παιδί της, δέχονται τις εύχαριστίες της καί φεύγουν βιαστι
κά μιά καί ή έπιχείρησις— μαϊμού βρίσκεται άκόμη έν έξελί- 
ξει. Τώρα πώς μιά μαϊμού κυκλοφορούσε άνενόχλητη στόν δρό
μο, πώς συνελήφθη κ.λ.π. αυτό είναι μιά όλόκληρη ιστορία 
πού τήν παραλείπομε γιά λόγους οικονομίας χώρου. ..

*·*·

—Αστυνομία έκεϊ; ρώτησε ή άνδρική φωνή στό τηλέφωνο
—Μάλιστα όμιλεϊτε παρακαλώ.. .  είπε ό τηλεφωνητής τού. 

Κέντρου Αμέσου Έπεμβάσεως Θεσσαλονίκης.
—Δέν μοΰ λέτε κύριε. . . Είσθε ή δέν είσθε Αστυνομία;
—Παρακαλώ;
—Είπα!. .. Είσθε ή δέν είσθε Αστυνομία;
—Αύτό ήδη σάς τό είπα. .. Τί έπιθυμείτε παρακαλώ;
—Τήν ήσυχία μου καί τίποτε άλλο Κύριε. . . Τί θά γίνη τέ

λος πάντων; Θά λάβετε καμμιά μέριμνα ναι ή δχι;
—Παρακαλώ έξηγήστε μας περί τίνος πρόκειται καί ευχα

ρίστως νά σάς βοηθήσωμε. . .
—'Ωραία νά σάς έξηγήσω. Σάς έρωτώ λοιπόν: Όταν ό κά

θε ένας διαταράσσει κάθε βράδυ τήν κοινή ήσυχία τόν αφή
νετε άσύδοτο;

—Καί βεβαίως δχι. . .
—Έν τοιαύτη περιπτώσει τί θά γίνη μέ τά άεροπλάνα;
—Τά άεροπλάνα είπατε;
—Ακριβώς. Δέν τό καταλαβαίνετε ότι μάς άναστατώνουν 

κάθε βράδυ πού περνούν πάνω άπό τόν συνοικισμό μας; Τί 
περιμένετε δηλαδή; Νά τρελλαθοΰμε καί στό τέλος νά μάς 
μαζεύετε μέ τά περιπολικά σας άπό τούς δρόμους;

—Ηρεμήστε κύριε. . . Τούλάχιστον τήν στιγμή αύτή δέν 
περνούν άεροπλάνα. Ή  ώρα είναι τρεις καί τέταρτο τό πρωί. ..

—Ώστε μέ κοροϊδεύετε λοιπόν;
—Μέ άδικεϊτε κύριε. . . Πώς σάς πέρασε αύτή ή ιδέα;
—Τότε γιατί δέν θέλετε νά μέ έξυπηρετήσετε;
—Λυπάμαι πολύ άλλά αύτό πού ζητάτε είναι εξω άπό τις 

δυνατότητάς μας. . .
—Καί δέν μοΰ τό λέγατε τόσην ώρα; Αφήστε τότε καί θά 

ρυθμίσω μόνος μου τό θέμα είπε ό παραπονούμενος καί έκλει
σε μέ πάταγο τό τηλέφωνο.. .

Τί είδους ρύθμισι έννοοΰσε είναι άγνωστον. Εκείνο πάν
τως πού έχει σημασία είναι τό γεγονός ότι τό θέμα τής κοινής 
ήσυχίας είναι άρκετά.. . άνησυχητικόν. . .
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ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ

Δεν αποτελεί συνήθειαν αύτής τής στήλης ούτε και 
τού Περιοδικού μας ή εΐδησεογραφία, άλλ’ ούτε είναι 
αύτή ή πρόθεσίς μας εις τό παρόν σημείωμα. Άναφε- 
ρόμεθα απλώς εις τάς έξαρθρωθείσας προσφάτως ύπδ 
τής ’Ασφαλείας Χωροφυλακής Προαστίων Πρωτευού- 
σης δύο νέας συνωμοτικάς καί έξαιρετικώς επικίνδυ
νους κομμουνιστικάς οργανώσεις εις την περιοχήν των 
’Αθηνών, διά νά έπισημάνωμεν την σπουδαιότητα τής 
επιτυχίας καί τα συμπεράσματα - διδάγματα-, πού 
προκύπτουν έξ αύτής. Τοιαϋται έπιτυχίαι τών 'Υπη
ρεσιών ’Ασφαλείας, κατ’ αρχήν έντυπωσιάζουν,  ̂βε
βαίως, πάντοτε καί δικαίως προκαλοϋν βαθεΐαν ίκα.- 
νοποίησιν τής ύγιοΰς κοινής γνώμης και σταθερόν αί
σθημα ασφαλείας προς τούς φιλονόμοΟς καί νομοτα
γείς πολίτας. Πέραν τούτου, όμως, μία βαθυτέρα θεώ- 
ρησις τοϋ πράγματος, οδηγεί εκάστοτε εις την συνα
γωγήν ωφελίμων συμπερασμάτων καί τον σχηματι
σμόν σταθερών καί άμετακινήτων πεποιθήσεων προς 
δλας τάς κατευθύνσεις.

"Οσα ήλθον εις φώς, μέ τήν εύκαιρίαν τής άποκαλύ- 
ψεως τών οργανώσεων αύτων δεν αφινουν πλέον περι- 
θούρια δι’ άμφιβολίας καί αύταπάτας ώς προς τους σκο
πούς καί τον τρόπον δράσεως τών κομμουνιστών. Ως 
άνεκοινώθη, μέσα εις τά άντρα τών συνωμοτών ανευρε- 
θησαν ύπο τών ’Αρχών Χωροφυλακής καί κατεσχέθη- 
σαν, πλήν τών άλλων υλικών, όπλα καί διάφορα εί
δη φονικών οργάνων. Πιστόλια, πελέκεις, μάχαιραι με
γάλου μεγέθους κ.λ.π. αποτελούσαν το όπλοστάσιόν 
των. Καί έρωτάται : ποιοι έπρόκειτο νά χρησιμοποιή
σουν αύτά τά δπλα καί εναντίον ποιων ; Η απαντησις 
είναι εύκολος. Έχομεν πολλάς θλιβεράς εμπειρίας, πα- 
λαιοτέρας καί προσφάτους. Δεν τάς άναφέρωμεν διά 
νά μή άναξέωμεν πληγάς. Είναι, άλλωστε, τόσον γνω- 
σταί, ιδίως αί πρόσφατοι. Μέ τήν τελευταίαν αυτήν 
άποκάλυψιν δίδεται ή εύκαιρία νά βεβαιωθή διά μίαν 
ακόμη φοράν, ή κοινή γνώμη καί νά διαπιστώσουν (ο
ρισμένοι άφελεΐς καί οί ρωμαντικοί δτι κάθε αναταρα- 
ξις τής τάξεως είναι έργον τών άνατροπέων κομμουνι
στών. ’Αξίζει δέ νά έπισύρη το ένδιαφέρον μας τό γε
γονός, δτι τό σύνολον τών συλληφθέντων στελεχών τοϋ 
παρανόμου δικτύου, ώς καί τά καταζητούμενα λοιπά 
μέλη, είναι φοιτηταί καί νεαροί πνευματικοί άνθροζποι. 
Αυτοί, πού θά άποτελέσουν τήν αύριανήν πνευματικήν 
ήγεσίαν τοϋ τόπου, αντί νά εγκύπτουν μετά ζήλου εις 
τά επιστημονικά των συγγράμματα καί νά άφοσιώνων- 
ται εις τήν έ'ρευναν τής ’Επιστήμης, πίπτουν θύματα 
καί παρασύρονται άπό τήν πλέον δολίαν προπαγάνδαν 
τών έχθρών τής ΓΙατρίδος. Καί ενώ έχουν χρέος να καλ
λιεργήσουν τά έθνικά ιδανικά καί νά ύπηρετήσουν τα 
ελληνοχριστιανικά ιδεώδη, γίνονται άθελήτως υπηρε- 
ται μηδενιστικών θεωριών καί συστημάτων. Διότ αςι- 
ζει, έξ άλλου, νά σημειωθή δτι τό άποκαλυφθέν κομ
μουνιστικόν δίκτυον είχε σύνδεσμον καί κατηυθύνετο 
άπό όμόφρονας έδρεύοντας εις τό εξωτερικόν. —ενοι. 
λοιπόν καί διεθνείς έ'μποροι τής βίας, ενδιαφερόμενοι 
νά προωθήσουν τά ολοκληρωτικά των σχέδια, τούς έφω- 
δίασαν μέ τον οπλισμόν, τά άλλα υλικά καί άφθονα 
χρήματα. Μία άκόμη άπόδειξις τών επιδιώξεων τοϋ 
διεθνούς κομμουνισμού κατά τής Ελλάδος.

Άντελήφθησαν, δμως, οί κομμουνισταί καί οί απαν
ταχού συνοδοιπόροι δτι τό έ'δαφος δεν είναι καθόλου 
πρόσφορον εις τήν 'Ελλάδα διά τήν οργανωτικήν τοιν 
άνάπτυξιν. 'Η άκρα Αριστερά, μέ τό τελευταϊον αυτό 
πλήγμα, έπείσθη δτι αί Ά ρχαί Ασφαλείας τής χώρας 
αγρυπνούν καί έχουν τήν δύναμιν καί τήν ικανότητα 
νά διατηρούν υπό τον έλεγχόν των τάς συνωμοτικάς 
τ(υν κινήσεις καί νά ανατρέπουν τά άντεθνικά των σχέ
δια. "Οχι μόνον τούτο. 'Η  πρόσφατος έπιτυχία τής

Γ Ι Α Φ Κ Α  

ΟΆΟν ΓΑΖΙΑ! μ  

Ι Λ Ι Π Α

Γ Ι Α Φ Κ Α  
ΟΔΟΥ ΦΪΤΘΑΑΡΑ-ί

Ν,ΚβΙππ

Όπλα, πυρομαχικά, τοπογραφικοΐ χάρτες, πολύγραφοι, 
παράνομο έντυπο Ολικό καί πολλά άλλα ήσαν τά κατασχε- 
θέντα εις χεΐρας τών άναρχοκομμουνιστών Οπό τών 'Υπη
ρεσιών Ασφαλείας τής Χωροφυλακής.
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’Ασφαλείας Χωροφυλακής Προαστίων ένεδυνάμωσε 
την εμπιστοσύνην τών φιλόνομων πολιτών προς την 
Χωροφυλακήν καί έδημιούργησε την πεποίθησήν δτι οί 
φυλακές τής γαλήνης του τόπου, αγρυπνούν, χάριν τής 
ήσυχιας, τής τάξεως καί τής ασφαλείας τοΰ κοινωνικού 
μας συστήματος, έτοιμοι πάντοτε νά επιφέρουν νέα 
πλήγματα κατά των ύπονομευτών τοΰ ’Έθνους. Δημο
σίως ό τύπος, άλλα καί σιωπηρώς οί πολΐται έ'δωσαν 
προς τα όργανα της Ασφαλείας Χωροφυλακής τον 
όφειλόμενον έπαινον.

Δεν αρκοϋν όμως αυτά. Ούτε πρέπει νά άναλισκώ- 
μεθα είς άκάρπους συζητήσεις καί άφορισμούς. Είναι 
άνάγκη, τά ανωτέρω συμπεράσματα νά μάς διδάξουν. 
Νά διδάξουν τούς νέους τής Ελλάδος, σπουδαστάς καί

μη, ότι ό κομμουνισμός καραδοκεί καί εμφανίζεται δο- 
λιως κάτω άπό τό πλέον άγνόν καί πατριωτικόν ένδυμα.
Οταν δε έπιστή ό χρόνος καί άποβάλη τό προσωπεϊον, 

τότε πλέον τό κακό έχει έπέλθη. Ή  περιπέτεια έχει 
συντελεσθή. ’Ανάγκη, έπίσης, νά διδαχθούν οί γονείς 
και οί διδάσκαλοι, αλλά καί ή πνευματική ήγεσία τοΰ 
τόπου. "Ολοι έχουν ύποχρέωσιν νά κατευθύνουν τούς 
νέους μας εις τον ορθον δρόμον καί νά δημιουργοΰν πέ- 
ριξ αύτών μίαν προστατευτικήν άσπίδα κατά των αν
τεθνικών επιδράσεων. Διότι εάν είς τούς νέους υπάρχει 
το έλαφρυντικόν τής δικαιολογημένης άγνοιας, λόγω 
•ης ηλικίας τονν, δι ολους τους άλλους δεν ύπάρχει κα
νένα έλαφρυντικόν. Δεν καταλογίζομεν εόθύνας. Έ π ι-  
σημαινομεν τον κίνδυνον καί τάς υποχρεώσεις μαε. Ό  
εχθρός ελλοχεύει. Χρεάζεται άμυνα.

Η Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η  

ΕΙΣ ΤΗΗ ΜΑΧΗΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Μάιος 1941. Ή  ήπειρωτική Ελλάς έχει κατα- 
ληφθή απο τους I ερμανούς. 1 οΰτο δεν ίθημαίνει όμως
ότι ύπεδουλώθη καί ή Ελληνική ψυχή, 
δέν θέλει νά παραδεχθή τήν ήττα, έχε

Ή  ψυχή, πού 
συγκεντρωθή

τώρα εις τήν  ̂ Κρήτην, ή οποία μετεβλ' |θη ολόκληρος 
εις ενα Αρκαδι και ετοιμάζεται διά τό ολοκαύτωμα.

Είναι ολίγοι—άπελπιστικά ολίγοι—έκίεΐνοι πού διέ
φυγαν με βάρκες καί καΐκια άπό τήν Ελλάδα, διά νά 
δώσουν είς τήν Κρήτην τήν τελευταίαν, τήν ύπερτάτην 
μάχην. Είναι "Ελληνες μέ ολίγους ’Άγγλους, Αύστρα- 
λους και Νεοζηλανδους. Είναι μαζύ τους όλ.όκληρος 
ό Κρητικός λαός. Κρητικόπουλα καί Κρητικοποΰλες, 
που σπινθηρίζει και λάμπει είς τό βλέμμα των ή φλό
γα τής  ̂ έλευθερίας, έπέπρωτο νά άποτελέσουν, μαζύ 
μέ τά υπολείμματα των ’Εθνικών δυνάμεων, τόν κυ
ματοθραύστην τής εχθρικής μανίας. Μεταξύ των 
εύρίσκετο είς τήν Κρήτην, όπου είχε μεταβή πρό 
ολίγου, εν όψει τής σχεδιαζομένης άντιστάσεως, ένα 
Ταγμα Δοκίμων Χωροφυλάκων δύνάμειυς 1500 πε
ρίπου ανδροίν, υπό τόν Ταγματάρχην ’Ιάκωβον Χα- 
νιώτην, προερχόμενον άπό τήν Κεντρικήν ''Σχολήν 
Αθηνών. Οί άνδρες αύτοί τής Χωροφυλακής έπρόκει- 
το να φανοΰν αντάξιοι τοΰ άγωνιώντος έθνους καί 
συνεχισται τών θυσιών τών συναδέλφοίν των, οί όποιοι 
μόλις προ ολίγου έμάχοντο καί συνέβαλ,λον είς τόν 
αγώνα: επάνω είς τήν Πίνδον καί τήν Αλβανίαν, 
παρά |ό  πλευρόν τοΰ εθνικού έάς Στρατού. Δέν σκο- 
ποΰμεν να ιστορίσωμεν τά περιστατικά τής μάχης 
τής Κρητης. Επισημαίνομεν, άπλώς, τήν αντί στάσιν 
και τήν* συμβολήν είς τήν θυσίαν καί τό' μεγαλείον 
τής Πατρίδος τών άναφερθέντων άνδρών τής Χωρο
φυλακής, οι οποίοι έφηβοι άκόμη, χωρίς νά συμπληρώ
σουν την βασικήν στρατιωτικήν των §κπαίδευσιν, 
απειροπολεμοι καί έλλιπώς έξωπλισμένοι, όντως 
κατεπληξαν με τόν ήρωισμ,όν καί τήν αύτοθυσίαν 
των διά τήν ελευθερίαν αύτομ τοΰ τόπου. ’Λλλ’ ό λαός 
|ΐας είναι συνηθισμένος είς τοοιαύτας^ έκπλήξέίς. Οί 
Ελληνες Χωροφύλακες, μέ τούς ’Αξιωματικούς: των. 

ήκολούθησαν τούς αιωνίους' jtaλμόύς του ’Έθνους. 
Άνήκοντες είς ’Αστυνομικόν Σώμα οί άνδρες τής 
Χωροφυλακής έπολέμησαν πάντοτε πλησίον τών

μάχιμων Λΐοναοων του Στρατού καί άπέσπασαν τόν 
θαυμασμόν^των. Ιόν ανατολικόν τομέα τής περιοχής 
Ρεθύμνου ύπερήσπιζε δύναμις 850 άνδρών τοΰ Τά
γματος τής Χωροφυλακής, εναντίον τών όποιων 
έπετέθησαν^ 2 Τάγματα Γερμανών ’Αλεξιπτωτιστών, 
οί όποιοι αίφνιδιασθέντες περιήλθον είς φοβεράν άμτ- 
χανίαν και μετ’ ολίγον έξωντούθησαν όλοκληρωτικώς. 
'Ομοια υποδοχή άναμένει τούς άπό άέροτ εισβολείς 
και^εις ,α άλλα σημεία της νήσου, όπου έμάχοντο στα
τικά Τμήματα τής Χωροφυλακής. Οί άνδρες μας ή γιο
ν ίζοντο λυσσωδώς, άλλά καί άπεγνωσμένο^ε. καθ’ ήν 
στιγμήν ούδεμία - άπό πουθενά— άνεμένετο ένίσχυσις 
κα'- τά γερμανικά «στοΰκας» είχον σκιάσει τόν Κρη
τικόν ούρανόν καί έδημιούργουν πανδαιμόνιον θορύβου 
καί κόλασιν πυρός. ’Αλλά αύτά δέν είναι πράγματα, 
που πτοούν τούς "Ελληνας πολεμιστάε. "Οσον περισ-
σότερον σκληρά καί άγρια είναι ή μάχη, TogoL · TTC;ισ-” ^ · » 4 I---/_ 4' · -
σότερον πολεμουν με ενθουσιασμόν. Καί; 
οί άήττητοι έως τότε έκθαμβοι ,άντιμεφώπΛ 
πους, οί όποιοι απτόητοι άπό'τά σμήνη 
νων καί τάς βόμβας, έμεναν ακλόνητοι καί άπέθ^ιτκόν 
εις τας θέσεις των. "Ετσι, ήταν τής Μοίρας τό θέλημα.

■η C <·σ~ r. r, I r*r -  r-; ~ V, *

% εχθροί, 
St|*Jv9p<0- 

τών άεροπλά-

όια την συνεχείαν της ιστορίας τοΰ Σώματος, κάί 
τον αγώνα αυτόν νά σταθούν είς τήν πρώτην γραμμήν 
τα νεαρά παλληκάρια τής Σχολής Χωροφυλακής καί 
να γίνουν σύμβολα είς τάς γενράς Ifcvj έπεοχομένων. 
Ειπεν, αργότερον, ό ’Επιτελάρχη- των Ελληνικών 
δυνάμεων Ρεθύμνου: «Τόν διοι|ήτήν, τομξγάξιωματι- 
κούς και^ άνδρας τής Σχολής Χ^ιρόψρλ^,ής ίεύρον 
άπαντας εντός χαρακωμάτων έ«βουφώ|εις κ 0  προ
θύμους νά συμμετάσχουν εις τον άγάύν^/Έίε ,^ ό ύ ι ;  
έ στήριξα μεν τάς έλπίδας μιας έπι,τυχοΰς άντιστάσεωτ». 
Τό ότι είς τήν μεγάλην αύτήν μάχην''έλάβ^μέρος^ίλ- 
ληνες^ Χωροφύλακες? μοναδικόν φαινόμενον είς < τήν 
ιστορίαν τών Αστυνομικών Σωμάτων όλου τοΰ κό- 
σμου% δίδει τό μέτρον τής συμμετοχής τού Σοΰματος 
-ής Χωροφυλακές εις όλους τούς κρίσιμους καί »3ήι- 
φασιστικούς αγώνας τοΰ ’Έθνους.' Καί άποδεικνύει

ήνπέραν r ηζ προσωπικής αν^ρεια^ τήν ιδέαν καί τή 
φλόγα τής ελευθερίας, πού έμψυχώνΐ όλους |φ ς Έ λ -  
ληναςί καί τώ  πνεύμα τής θυσίας, πού καθοδηγεί είς 
ολας τάς πράςεις των τούς άνδρας της ’Χωροφυλακής 
είτε είς τήν ’Αλβανίαν τούς τάσσφ^ή II α τρις νά πε- 
θάνουν, είτε είς τήν Κρήτην. είΕ| άργότερον είς τό
Σύνταγμα  ̂Μακρυγιάννη. είτε είς -fo Νυμφαίον.........
Οί τάφοι επισημαίνουν πάντοτε τάς θυσίας τΐυν. φω
τεινά ορόσημα είς τήν πορείαν τοΰ Έθνουπ

339



SSMrKgp
SSSKKSStlii ^ ja s ie s^ s^ y ^ ^ ^ ^ ^ ^ fe a s is^ a ^ iS ^ iim s ^ fe e s a ^ ^ U s iiR s ^ fe s s s iK

ε λ λ η ν ικ ο ύ ς  δ ρ ό μ ο υ ς

ΕΘΝΙΚΗ Ο Λ Ο Ι ΑΘΗΝΩΝ - ΘΕΖ)ΝΙΚΗΖ

255  -  316ον χιλιόμετρον

Γνωρίζομε τις κυκλοφοριακές συνθήκες των μεγάλων ’Εθνικών 
μας δρόμων ; Καί άν να ι, τ'ις υπολογίζομε πάντα σω στά; Αύτά είναι 
δύο βασικά έρωτήματα πού πρέπει νά απασχολούν τούς όδηγούς, 
οί όποιοι, είτε άπό έπαγγελματικούς λόγους είτε από ψ υχαγω γία, 
αφήνουν κάθε φορά τούς άστικούς δρόμους γιά νά βρεθούν σ’ ένα 
σαφώς διαφορετικό περιβάλλον κυκλοφορίας μέ έξαιρετικά έπίμο- 
μονες δπως θά έλεγε κανείς αξιώσεις όδηγήσεως. Γιατί έκεϊ τό έλά- 
χιστο σφάλμα, ή παραμικρή απροσεξία, μπορούν νά έχουν αιματηρή 
κατάληξι. ’ Απάντησι εις τά προαναφερόμενα έρωτήματα ή καλύτερα 
ώρισμένα ένημερωτικά γιά τούς άναγνώστες στοιχεία, θά προσπα- 
θήση νά δώση μία έρευνα τού συνεργάτου μας ‘Υπομοιράρχου κ . 
Χρήστου Ρέππα, αναφορικά μέ τό τί πρέπει νά γνωρίζουν καί άνά- 
λογα νά άκολουθοΰν ή νά αποφεύγουν οί όδηγοί, όταν κυκλοφορούν 
στόν μεγάλο αύτοκινητόδρομο ’Αθηνών—Θεσσαλονίκης.

Τό τριαξονικό «Σκάνια» πού προπο
ρευόταν, έδειχνε ακόμη πιό έπιβλητικό 
καθώς κουβαλούσε στήν ράχη του ένα 
πανύψηλο φορτίο μέ τεράστια δέματα 
άπό βαμβάκι σ’ ένα «καλοχτισμένο» σύ
νολο όμοιο μέ κομμάτι άπό κάποιο άρχαϊο 
τείχος. ’Ακολουθούσαμε τό φορτηγό χωρίς 
νά τό προσπερνάμε περισσότερο άπό 
200 μέτρα. Κάποια στιγμή ό οδηγός του 
είδε άπό τον καθρέφτη τό περιπολικό, συ
νήλθε, καί. . . άπήλθε δεξιώτερα. Μέ 
άλλα λόγια δηλαδή έπαναλαμβανόταν ή 
ίδια ιστορία: Παρατεταμένη άντικανο-
νική πορεία, αιφνιδιασμός στήν θέα κά
ποιου περιπολικού ή δικύκλου της Τρο
χαίας, καί στιγμιαία συμμόρφωσις γιά 
τήν άποφυγή της κλήσεως. . . Έ ,  όχι 
καί έτσι φίλε μου καί κατά πάντα συμπα- 
θέστατε «φορτηγατζή». . . Μέ τό κρυ
φτό» αύτό πού παίζεις, τό αυτοκίνητο μέ 
τό βαμβάκι ίσως νά μή φτάση ποτέ στόν 
προορισμό του. . . Δημιουργείς προϋ
ποθέσεις γιά νά ύπογράψης κάποτε τήν 
καταδίκη σου μέ αίμα, χρησιμοποιώντας 
γιά στυπόχαρτο βαμβάκι, γάζες καί έπι- 
δέσμους όταν βρεθής σ’ ένα άπό τά πλη- 
σιέστερα Νοσοκομεία όπου θά σέ μετα
φέρουν «είς κωματώδη κατάστασιν». . . 
Καί άν έπιζήσης καί οί πληγές σου κλεί- 
σουν κάποτε, τότε, ίσως νά άνοίξουν 
κάποιες άλλες περισσότερο οδυνηρές άν 
τύχη καί μείνης άνάπηρος ή χωρίς τιμόνι 
καθώς τό αυτοκίνητό σου θά έχει μετα- 
βληθή σέ μιά άμορφη μάζα άπό σιδερικά. ..

—Δείξε «κίτρινη κάρτα» Νίκο, είπε 
ό οδηγός τού περιπολικού στό διπλανό 
του, ένα 20χρονο περίπου τροχονόμο. . . 
Καί εκεί πού περίμενα νά φανή κάποιο 
σήμα μέ κίτρινη επιφάνεια ή τουλάχιστον 
ένα. . . μπλοκ παραβάσεων μέ όμοιό- 
χρωμα φύλλα, ό νεαρός τροχονόμος ξεκρέ-

μασε τό μικρόφωνο άπό τήν «Μοτορόλα» 
τό πήρε στά χέρια του, καί περίμενε σ’ 
αύτήν τήν στάσι. "Οταν κάποτε τό περι- 
λικό κατώρθωσε νά πλησιάση άρκετά 
στό φορτηγό, τότε τον άκουσα νά λέη μέ 
άργή καί σταθερή φωνή στό μικρόφωνο: 

—Παρακαλεϊται ό οδηγός τού ύπ’
άριθ.......... φορτηγού αύτοκινή του νά
είναι περισσότερο προσεκτικός... Νά μή 
κινήται είς τό μέσον τού οδοστρώματος. . . 
Δημιουργεΐται σοβαρός κίνδυνος άτυχή- 
ματος. . . . ’Επαναλαμβάνω: Παρακα-
λεΐται ό οδηγός κ.λ.π.

Ό  οδηγός τού «Σκάνια» υποδέχθηκε 
τήν πρωτότυπη αύτή σύστασι μέ ένα 
χαιρετιστήριο κορνάρισμα. Τότε τό 
περιπολικό προσπέρασε καί άνταπέδωσε 
τήν φιλοφρόνησι μέ μιά στιγμιαία άνα- 
λαμπή τού φάρου του μέ τό γαλάζιο φως. 
Οί δύο Χωροφύλακες μοΰ εξήγησαν τότε 
δτι ή μέθοδος «κίτρινη κάρτα» δέν είναι 
τίποτε άλλο παρά οί συστάσεις έν κινήσει, 
όταν δέν άναγκάζονται νά καταφύγουν 
στήν έσχατη λύσι πού είναι βέβαια ή. . . 
κλήσις. Τό «Βώξολ» πού μέ μεταφέρει 
είναι έφωδιασμένο μέ ειδικό σύστημα πού 
άπομονώνει τήν φωνή άπό τό ραδιοτη
λέφωνο καί τήν διοχετεύει σ’ ένα μεγάφωνο 
εγκατεστημένο στόν «ούρανό» τού αύτο- 
κινήτου μαζί μέ τόν μηχανισμό τής σει
ρήνας. Οί Χωροφύλακες τροχονόμοι δια
θέτουν τεράστια πείρα στήν διεξαγωγή 
τού έλέγχου. Δέν σταθμεύουν οπουδήποτε 
τά οχήματα. ’Ακόμη καί όταν χρειασθή 
νά βεβαιώσουν μία επικίνδυνη παράβασι 
δέν σπεύδουν νά δώσουν σήμα σταθμεύ- 
σεως. Μέ τό έμπειρο μάτι τους είναι σέ 
θέσι νά εκτιμήσουν άν πρέπει νά έπέμ- 
βουν άμέσως ή νά παραπέμψουν μέ τό 
ραδιοτηλέφωνο τόν παραβάτη σέ άλλο 
περιπολικό πού σταθμεύει άρκετά χιλιό
μετρα μακρυά δίπλα σέ κάποιο «πάρ- 
κιγκ». 'Όταν πάλι συμβή άτύχημα καί 
άποκλεισθή ό δρόμος, τότε γίνεται άλη- 
θινός συναγερμός μεταξύ των περιπο
λικών καί άπό τις δύο πλευρές ώστε νά 
άνακοπή προοδευτικά ό ανύποπτος καί 
φρενήρης καλπασμός των έκατοντάδων 
μηχανικών ίππων άπό δεκάδες οχήματα, 
πού καταβροχθίζουν μέ βουλιμία τά χιλιό- 
μετρα.Έτσι άποφεύγονται οί καραμπόλες.

Ό  κόμβος τοϋ Βελεστίνου είς τό 310 χιλιόμετρον τής ’Εθνικής όδοϋ όπου 
ύπάρχει παρακαμπτήριος ποός Λάρισαν καί Βόλον.

340



' ’ ·■'■ ···'·' . 1··*·*\ΐ·£·'. - ’ \
Μία άποψις τής στροφής παρά τό 310 χιλιόμετρον τής Εθνικής όδοϋ, ό

που έπιβάλλεται μείωσις τής ταχύτητος πρός άποφυγήν δυστυχήματος.

Είναι άληθινά συγκλονιστικό τό γεγονός 
λίγοι άνθρωποι νά δαμάζουν μέ τα δυό 
τους χέρια τόν κυκλοφοριακό χείμαρρο των 
’Εθνικών οδών μέ 'όλες τις κυκλοφοριακές 
καί καιρικές συνθήκες. Είναι όπως θά 
έλεγε κανείς άληθινοί μαέστροι στήν «κατά 
συνθήκην» (ά)συμφωνία τοϋ ιλίγγου άλλά 
καί άναγκαστικοί άκροαταί ένός «Ρεκ- 
βιέμ» πού παίζεται κάθε φορά καταμεσίς 
στήν άσφαλτο μέ φρικιαστική ύπόκρουσι 
οίμωγές καί επιθανάτιους ρόγχους άθώων 
θυμάτων. "Οποιος έχει τό κουράγιο νά 
άκούση τέτοιες θλιβερές ιστορίες, δέν 
έχει παρά νά πλησιάση κάποιον τροχο
νόμο τής Εθνικής όδοϋ. Στο τέλος θά 
φύγη μέ βαρειά καρδιά μονολογώντας: 
«Είναι σκληρή άλλά τόσο βαθειά άνθρώ- 
πινη ή υπηρεσιακή ζωή ένός τροχονόμου..». 
Αυτή είναι ή άλήθεια γιά τούς Σαμα
ρείτες αύτούς τής άσφάλτου. ’Άλλωστε 
είναι γνωστόν ότι δπου φτερουγίζει συχνά 
δ θάνατος έκεϊ φυσιολογικά υπάρχει 
ανθρωπισμός, συμπόνια καί συμπαρά
στασή Τό ίδιο συμβαίνει καί δπου άπει- 
λεΐται κάποιος συγκεκριμένος κίνδυνος. . . 
Ό  κίνδυνος δμως στήν άσφαλτο δυστυ
χώς δέν συνειδητοποιείται πάντα. ’Ανα
πόφευκτη είναι επομένως καί ή άγνοια 
άπό ώρισμένους γιά τόν βαθύτερο κοινω
νικό ρόλο του τροχονόμου. Γι’ αυτό ας 
μή μάς πικραίνη τό γεγονός άν (ορισμένοι 
μάς βλέπουν διαφορετικά δχι άπό κακό- 
τητα, άλλά άπό τήν άντικυκλοφοριακή 
διάθλασι, πού έπιβάλλει κάθε φορά στήν 
ψυχική τους δρασι δ κοίλος καθρεπτης 
κάποιας οδηγητικής ώραιοπαθείας. Ό  
οδηγός τοϋ περιπολικού διακόπτει τόν 
έσωτερικό μου μονόλογο.

—Έδώ κύριε Υπομοίραρχε χρειάζεται 
μεγάλη προσοχή, μού λέει δείχνοντας μια 
κλειστή στροφή άκριβώς μπροστά  ̂μας. 
Έχομε ήδη μπή στά επικίνδυνα άδικά 
τόξα πού σχηματίζονται άλλοτε σέ επί
πεδη, καί άλλοτε σέ κεκλιμένη^ διάταξε, 
ανάλογα μέ τις πτυχώσεις τοϋ όρεινοΰ 
εδάφους. Οί στροφές αυτές άρχίζουν άπό 
τό 255 και τελειώνουν μετά τό 260 χιλιό
μετρο. Άπό τις άλλεπάλληλες συμβου
λευτικές πινακίδες πληροφορούμαι οτι το 
όρια ταχύτητος κυμαίνεται άπό 70—40 
χιλιόμετρα. Περισσότερο έπικίνδυνη είναι 
ή στροφή πού ύπάρχει κοντά στο 260 
χιλιόμετρο περισσότερο γνωστή ώς «στρο

φή Άλεξάκη» ή οποία έχει έπιστρωθή 
μέ ειδικό άσφαλτοτάπητα ώστε νά άπο- 
φεύγωνται οί εκτροπές όταν τό οδόστρωμα 
είναι ύγρό. Έδώ, τήν παραμονή τών Χρι
στουγέννων τοϋ 73 πέντε άνθρωποι έχα
σαν τήν ζωή τους, δταν τό ταξί πού έπέ- 
βαιναν έπραγματοποίησε άντικανονική ύ- 
πέρβασι έπάνω στήν έπικίνδυνη αύτή 
στροφή καί βρέθηκε στο άντίθετο ρεΰμα 
κυκλοφορίας δημιουργώντας τήν άναπό- 
φευκτη σφοδρή σύγκρουσι μέ άλλο όχημα 
άντιθέτου πορείας. Αίγα μέτρα χαμηλό
τερα τό περιπολικό σταθμεύει. Ά πό έδώ 
ή θέα τοϋ κάμπου τοϋ Άλμυροϋ είναι 
πανοραμική. Γρήγορα όμως διαπιστώνω 
ότι γιά άλλο λόγο έγινε ή στάθμευσις. 
Οί τροχονόμοι Χωροφύλακες μοΰ δεί
χνουν τό σημείο όπου τήν έπομένη ήμέρα 
τής Πρωτομαγιάς τοϋ 73, άφησε τήν 
τελευταία του πνοή ό συνέδελφός τους 
’Ιωάννης Καραχάλιος. Έκτελοΰσε υπη
ρεσία πεζοΰ τροχονόμου μέ άποστολή

Μοίραρχος κ. Νικόλαος Παπαϊωάννου 
Διοικητής Τμήματος Τροχαίας Βόλου:.... 
Πρέπει νά γίνη κοινή συνείδησις ότι ή 
όδήγησις δέν είναι προσωπική ύπόθεσις 
τοϋ οίουδήποτε άλλά λειτούργημα τό 
όποιον σχετίζεται μέ τήν ζωήν συνανθρώ
πων μας .

νά εξασφάλιση τήν πρόληψι τών έκτροπών 
επειδή τό οδόστρωμα παρουσίαζε έπικίν
δυνη ολισθηρότητα. "Ενα δμως άπό τά 
διερχόμενα αύτοκίνητα πού είχε άναπτύ- 
ξει ταχύτητα, ξέφυγε άπό τήν πορεία του 
σάν βέλος, βγήκε στο έρεισμα τοϋ δρόμου 
καί θέρισε τόν άτυχο Χωροφύλακα. . . .

—Θυμάμαι δτι λίγες ώρες πριν άπό τόν 
θάνατό του μοΰ είχε είπή: «. . .Τώρα πού 
τελειώνουν οί γιορτές θά ίδοΰμε καί έμεΐς 
τις οίκογένειές μας. . .» μοΰ λέει μέ φανερή 
συγκίνησι στήν φωνή του ό οδηγός τοϋ 
περιπολικού. Ποϋ νά ήξερε όμως ότι δέν 
θά έβλεπε ποτέ τά άγαπημένα του πρό
σωπα. . . .

Ά πό τό 267 μέχρι καί 292 χιλιόμετρο 
ό δρόμος είναι εύθός καί γενικά άνετος. 
Τό ίδιο συμβαίνει καί μέχρι τά όρια τών 
Νομών Μαγνησίας καί Λαρίσης, μέ μονα
δική έξαίρεσι τά σημεία έκεΐνα πού περι
κλείονται μεταξύ τών χιλιομέτρων 291 — 
299 (στροφές Μικροθηβών) καί 303—308 
(στροφές Αγίου Γεωργίου). Μέ αύτό 
βέβαια δέν σημαίνει ότι δπου υπάρχουν 
εύθύγραμμα οδικά τμήματα οί πιθανό
τητες τοϋ άτυχήματος είναι έλάχιστες. 
Γιατί έκτος άπό τά διόδια Δρυμώνος—· 
Σούρπης καί τούς Κόμβους Μικροθηβών 
(290 χιλιόμετρον) καί Βελεστίνου (310 
χιλιόμετρον) όπου έπιβάλλεται μείωσις 
τής ταχύτητος, τό άτύχημα είναι δυνατό 
νά συμβή καί οπουδήποτε άλλου άπό 
ύπνηλία τών οδηγών, άντικανονική ύπέρ- 
βασιν, έκτυφλωτικά φώτα κ.λ.π. Ειδικά 
γιά τήν περίπτωσι τής υπνηλίας καί τής 
ψυχοσωματικής κοπώσεως γενικώτερα, 
πρέπει νά σημειωθή ότι τό Τμήμα τής 
Εθνικής όδοϋ Αθηνών—Θεσσαλονίκης 
πού διασχίζει τόν Νομό Μαγνησίας, βρί
σκεται στο μέσον περίπου τής συνολικής 
διαδρομής της. Αύτονόητο έπομένως είναι 
δτι τό Τμήμα αύτό είναι έξαιρετικά κρί
σιμο γιά δλους τούς οδηγούς καί ιδιαί
τερα έκείνους οί οποίοι έχουν προορισμό 
είτε τήν Πρωτεύουσα είτε τήν συμπρω
τεύουσα. "Οπως μέ έπληροφόρησε ό 
Διοικητής τοϋ Τμήματος Τροχαίας Κινή- 
σεως Βόλου Μοίραρχος κ. Νικόλαος Πα- 
παϊωάννου, στά 66 αύτά χιλιόμετρα τής 
«Μαγνησιακής» ’Εθνικής όδοϋ, τό 1973 
έγιναν 3 θανατηφόρα άτυχήματα, 12 
σωματικών βλαβών, καί 23 ύλικών ζη
μιών, μέ άποτέλεσμα τόν θάνατο 3 άτόμων 
καί τόν τραυματισμό άλλων 22. *0 ίδιος 
προσέθεσε δτι τά άτυχήματα αύτά οφεί
λονται κατά 35 ο]ο στήν ύπερβολική 
ταχύτητα, 18 ο]ο τήν μή τήρησι τής 
άποστάσεως άσφαλείας, 16 ο]ο τήν άντι- 
κανονική ΰπέρβασι, 8 ο]ο τήν άπόσπασι 
τής προσοχής τοϋ όδηγοΰ, άνά 5 ο ]ο άπό 
τήν μή κίνησι τών φορτηγών καί άλλων 
βαρέων οχημάτων στό άκρον δεξιόν τοϋ 
οδοστρώματος καί τήν ολισθηρότητα, 
ένώ τά ύπόλοιπα σέ διάφορες άλλες αιτίες. 
Καί ό Μοίραρχος κ. Παπαϊωάννου κατέ
ληξε ώς εξής: «Ή  στάθμη τών άτυχη- 
μάτων θά ήτο χαμηλοτέρα καί άσφαλώς 
δέν θά θρηνούσαμε τούς τρεις νεκρούς 
καί πολλούς άπό τούς τραυματίες έάν οί 
οδηγοί άπέδιδαν μεγαλυτέραν προσοχήν 
εις τά θέματα τής ταχύτητος, τής ύπερ- 
βάσεως, τής χρήσεως τών φώτων καί 
τών σταθμεύσεων ιδίως τάς νυκτερινάς 
ώρας. Έν τελευταίφ άναλύσει φρονώ ότι 
ή μείωσις τών άτυχημάτων κατά μήκος 
τής ’Εθνικής όδοϋ θά πραγματοποιηθή 
έάν γίνη κοινή συνείδησις ότι ή όδήγησις 
δέν είναι προσωπική ύπόθεσις τοϋ οίου
δήποτε, άλλά λειτούργημα τό όποιον 
σχετίζεται μέ τήν ζωήν συνανθρώπων μας».
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ΓΜ Η Ρ Ε Μ ΙΕ Σ

Ι Ω Α Ν Ν Η Σ  Τ Ρ Υ Τ Τ ΗΣ
Τ α γ μ α τ ά ρ χ η ς  Χω ρ ) κ ή ς

Τόν ’Ιανουάριο τού 1957 μιά ’Αμερικανική έφημερίδα έγραφε σέ 
πρωτοσέλιδο τίτλο : «Έ λλην έχει γλωσσομάθειαν για 12 διπλω
μάτες ! ........» .

Ό  άξιος αυτός συμπατριώτης μας ήταν ό τότε ’Ανθυπομοίραρχος 
’Ιωάννης Τρύπης, σπουδαστής στήν Άνακριτική Σχολή το ΰ ’Αμερι
κανικού 'Υπουργείου τών Οικονομικών τήν περίφημη « TREASURY 
DEPARTMENT INVESTIGATION SCHOOL» ·

’Από τότε πέρασαν άρκετά χρόνια . . .  Ό  κ . Τρύπης «πολλών άνθρώ- 
πω ν ϊδεν άστεα καί νόον έγνω» δχι βέβαια ώς διπλωμάτης καρ- 
ριέρας , άλλα ώς πρεσβευτής καλής θελήσεως, δταν κάθε φορά έκ- 
προσωποΰσε τήν ‘Ελληνικήν Χωροφυλακή σέ διάφορες Διεθνείς έκ- 
δηλώσεις ’Αστυνομικού ένδιαφέροντος.

Περί τού «πότε» , «πώς» καί «γιατί» έγιναν δλα αυτά, δίνομε 
τόν λόγο είς τόν συνεργάτην μας Υπομοίραρχον κ . Χρηστόν Ρέπ- 
π α ν, ό όποιος μεταφέρει έδώ τίς έντυπώσεις του άπό μιά πρόσφατη 
συνομιλία του πού είχε μέ τόν «Μίστερ Λιγκουαφόν», δπως τόν 
έχαρακτήρισε προσφυέστατα πρίν άπό καιρό ένας ξένος δημοσιο
γράφος . .

”Αν ύποτεθή ότι ό Ταγματάρχης κ. ’Ιω
άννης Τρύπης μοϋ ήταν έντελώς άγνω
στος καί ξαφνικά βρισκόμουν ολομόναχος 
στό «οικιακό» του Γραφείο, ομολογώ 
δτι θά μοϋ ήταν έξαιρετικά δύσκολο νά 
συμπεράνω μέ άπόλυτη βεβαιότητα τό 
έπάγγελμά του. Στήν αρχή βέβαια θά έ
βλεπα ώρισμένα «άδιάσειστα στοιχεία». 
“Οπως επί παραδείγματι τήν φωτογρα
φία κάποιου νεαρού ’Ανθυπομοιράρχου 
πάνω σέ μιά εταζέρα, εκατοντάδες Ε λ 
ληνικά καί ξενόγλωσσα βιβλία ’Αστυνο
μικού περιεχομένου, διάφορα σουβενίρ 
άπό όλες σχεδόν τίς ’Αστυνομίες τοΰ Κό
σμου, καί κορνιζαρισμένα διπλώματα ξέ
νων Πανεπιστημίων καί ’Αστυνομικών 
Σχολών μέ τήν ανάλογη κάθε φορά καλ- 
λιγραφημένη ένδειξι: For Second Lieu
tenant, F irst Lieutenant, Captain, ή
Major John Tripis.......... "Ολα αύτά
θά μοϋ έδιναν έκ πρώτης όψεως τήν έν- 
τύπωσι δτι βρίσκομαι στό Γραφείο ’Αξιω
ματικού της Χωροφυλακής. ’Αλλά γιατί 
δχι στό Γραφείο ένός μεγάλου επιστήμο
να μέ γιό ’Αξιωματικό της Χωροφυλακής; 
Αύτήν τήν έρώτησι θά έκανα στον εαυτό 
μου δταν στήν συνέχεια θά έβλεπα άπό 
διάφορες οπτικές γωνίες μιά τεράστια 
βιβλιοθήκη μέ «βοηθητικούς» χώρους, ή 
όποια πρέπει νά σημειωθή δτι δέν έντυ- 
πωσιάζει μόνο μέ τόν δγκο της άλλά καί 
μέ τήν ποιότητα τοΰ περιεχομένου της. 
Πιο συγκεκριμένα θά έλεγα δτι είναι μιά

πνευματική κιβωτός πού φιλοξενεί δ,τι 
δέν είναι μέσα στόν άλλοτε πρόχειρο- 
γραμμένο καί άλλοτε προσχηματισμένο 
έκδοτικό κατακλυσμό τής κάθε έποχής. Τό 
κομμάτι τής βιβλιοθήκης πού φιλοξενεί 
παλαιά βιβλία, άντιπροσωπεύει τήν πνευ
ματική κληρονομιά άπό τόν πατέρα του. 
Τόν δάσκαλο καί συνάμα άκοίμητο πνευ
ματικό άκρίτα άείμνηστο Γεώργιο Τρύπη 
πού άναπαύεται σήμερα σ’ ένα ειδυλλιακό 
ψήλωμα τής ιστορικής Κλεισούρας άντι- 
κρύ στήν αιώνια σιωπή πού χύνεται στις 
ρυτιδωμένες πλαγιές τοΰ Σινιάτσικου καί
τοΰ Βίτσι.........Στήν ιστορική αύτή κω-
μόπολι είδε τό πρώτο φώς τής ζωής ό 
σημερινός Ταγματάρχης κ. ’Ιωάννης Τρύ
πης. Μαζί μέ τά άλλα χαρίσματα, άπό 
τόν πατέρα του έκληρονόμησε τήν φιλο- 
μάθεια καί τόν φλογερό πατριωτισμό. 
’Από τόν ίδιο πάλι, πού μιλούσε σέ άπται
στο βαθμό πέντε ξένες γλώσσες, πήρε τήν 
πρώτη ώθησι νά γίνη γλωσσομαθής. Τό 
ξεκίνημα ήταν έντυπωσιακό. Μαθητής 
τής Α' τάξεως τοΰ Γυμνασίου Τσοτυλίου 
έγνώριζε τόσο άψογα τά Γαλλικά, ώστε 
δέν δυσκολεύτηκε νά μεταφράση τήν Γαλ
λική Γραμματική κάποιου Ζάν Φωκίτη. 
"Υστερα, ξέσπασε ή καταστροφική θύελ
λα τοϋ Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. 
Στό διάστημα αύτό ό μικρός μαθητής Τρύ
πης άν καί αύτοδίδακτος έχει μάθει σέ 
άπταιστο βαθμό τήν ’Αγγλική, Γερμανι
κή, καί ’Ιταλική γλώσσα. Αύτό τόν διευ-

Ό  Ταγματάρχης κ. Τρύπης, Μοίραρχος 
τότε, κρατά στήν αγκαλιά του ένα μικρό 
’Ιάπωνα, μασκώτ τής Τροχαίας τής πό- 
λεως Κυότο.

κολύνει σημαντικά γιά νά προσφέρη τίς 
ύπηρεσίες του σάν σύνδεσμος τών Ελλη
νικών καί Βρεττανικών μυστικών οργα
νώσεων. Γιά τόν λόγο αύτόν τήν ίδια έπο- 
χή επιδίδεται μέ έκπληκτική άποτελε- 
σματικότητα σέ τρεις άλλες γλώσσες: 
Τήν Ρωσική, τήν Γιουγκοσλαβική καί 
τήν Βουλγαρική. Μέ τήν λήξι τοϋ πολέμου 
μιλάει άνετα έφτά γλώσσες(!), πού τοΰ 
επιτρέπουν νά έργάζεται σάν διερμηνέας 
τοΰ 67ου Συντάγματος τών Σκωτσέζων 
πού έστάθμευε τότε στήν Μακεδονία. 
Τό 1947 διορίζεται μεταφραστής Α' τής 
Βρεττανικής ’Αστυνομικής ’Αποστολής 
στήν ‘Ελλάδα. Τόν έπόμενο χρόνο κατα
τάσσεται στήν Χωροφυλακή μέ σκοπό να 
σταδιοδρομήση.

—Τί σάς παρακίνησε νά καταταγήτε 
στήν Χωροφυλακή; τόν ρωτάω σέ μιά 
στιγμή.

—Τά παιδικά μου χρόνια τά έζησα κον-
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τά στην Χωροφυλακή μου άπαντά μέ ένα 
τόνο συγκινήσεως στήν φωνή του. ’Έτσι 
μου δόθηκε ή εύκαιρία να συνειδητοποιή
σω τήν άποστολή καί τούς αγώνες της σε 
δύσκολες στιγμές του 'Έθνους. Το 1941 
είχα τήν εύκαιρία να γνωριστώ μέ τον τό
τε Χωροφύλακα καί νυν Αρχηγό του Σώ
ματος Αντιστράτηγον, κ. Κωνσταντίνον 
Καραμπάτσον. 'Υπηρετούσε τότε σ̂ τήν 
γενέτειρά μου...........

—'Ο κ. ’Αρχηγός λοιπόν σάς παρακίνη
σε νά καταταγήτε στο Σώμα;

—Μέ παρακίνησε άπό τήν στιγμή πού 
ή μεγάλη έκτίμησί μου γιά τον άνθρωπο 
αύτόν έγινε άπέραντος θαυμασμός. . . Ό  
τότε Χωροφύλαξ κ. Καραμπάτσος ήταν 
συγχρόνως καί φοιτητής της ’Ανώτατης 
Γεωπονικής Σχολής. ’Έτσι στο πρόσωπό 
του είδα τήν ύψηλή άποστολή τής Χω
ροφυλακής καί τήν άνάγκη της νά πλαι
σιώνεται άπό μορφωμένους νέους. Ση
μαντικά έπίσης μέ έπηρέασε καί ό σεβα
στός μου Στρατηγός έν άποστρατεία σή
μερα κ. Εύθύμιος Τσαταλός, τον καιρό πού 
ύπηρετούσε ’Ανώτερος Διοικητής Χωρο
φυλακής Κεντρικής Μακεδονίας. Θυμάμαι 
άκόμη ότι πολλοί φίλοι μου συνέστησαν 
νά διεκδικήσω θέσεις μέ ύψηλότερες άπο- 
δοχές. Προτίμησα όμως νά καταταγώ 
στήν Χωροφυλακή. Είχα βλέπετε συνδε- 
θή ψυχικά μαζί της άπό παιδί. . .

Τό 1951 ό νεαρός ’Ενωμοτάρχης Τρύ- 
πης, συνοδεύει στήν ’Αγγλία, Ούαλλία, 
Σκωτία καί Βόρειο Ιρλανδία ομάδα Άνω- 
τάτων ’Αξιωματικών τής Χωροφυλακής. 
Στό πρώτο αύτό ταξίδι του είχε τήν εύ
καιρία νά πάρη τήν πρώτη γευσι άπό 
τήν οργάνωσι τής περίφημης Σκώτλαντ 
Γυάρντ, καί νά άποθαυμάση τά εκπαιδευ
τικά συστήματα στό φημισμένο ’Αστυνο
μικό Κολλέγιο του Μπράμσχιλ, τό Κέντρο 
Έκπαιδεύσεως ’Αστυνομικών κυνών τού 
Ίμπερκόρτ, τήν ’Αστυνομική Σχολή Ένι- 
σκίλεν τής Β. Ιρλανδίας κ.λ.π. Τρία χρό
νια άργότερα ώς ’Ανθυπομοίραρχος συνο
δεύει τον άείμνηστον Στρατάρχην Παπά- 
γον στήν ’Ιταλία, Γαλλία, 'Ισπανία, 
καί Πορτογαλία. Στό ταξίδι του αύτό του 
δίνεται ή εύκαιρία νά τελειοποιήση τήν 
προφορά του στήν 'Ισπανική καί Πορτο
γαλική γλώσσα. Τό γεγονός αύτό ενθου
σιάζει τούς συναδέλφους του πού συνανα
στρέφεται στις χώρες αύτές. Τό 1956 ώς 
’Ανθυπομοίραρχος έντυπωσιάζει τούς ’Α
μερικανούς συναδέλφους του καθώς καί 
τούς καθηγητάς του στό Διεθνές Κέντρον 
Σπουδών, τό Πανεπιστήμιο ΙΙουρντού, 
τήν Άνακριτική Σχολή του 'Υπουργείου 
Οικονομικών, τήν Ίνδιανάπολι, τό Σινσι- 
νάτι, τό Μίτσιγκαν, τήν Νέα 'Υόρκη κ.λ.π. 
'Ένας άπό τούς καθηγητάς, ό γλωσσολό
γος ’Άντερσον, ό όποιος τον έξήτασε σέ 9 
γλώσσες, ένθουσιάζεται μαζί του καί τού 
άναθέτει τά καθήκοντα τού συνδέσμου με
ταξύ τών μετεκπαιδευομένων ξένων ’Α
ξιωματικών. Ό  Διευθυντής Έκπαιδεύ- 
σεως Σνούκ τον χρησιμοποιεί σάν διερ
μηνέα καί τον προαγάγει σέ.. . .  Μοίραρχο 
προσφωνώντας τον κάθε φορά «Κάπταιν», 
ένώ οί ξένοι συνάδελφοί του τού «κόλλη
σαν» τό παρανόμι «ό μικρός διάβολος τής 
Ελλάδος». Καί οί διακρίσεις τού νεαρού 
’Ανθυπομοιράρχου συνεχίζονται.... Παν
τού γίνεται άντικείμενο θερμών εκδηλώ
σεων άπό τούς "Ελληνες ομογενείς καί 
άνακηρύσσεται σπουδαίος «τσάμπιον» στό 
ζίου—ζίτσου κατακτώντας τήν πρώτη 
θέσι μεταξύ τών μετεκπαιδευομένων συνα
δέλφων του. Στήν Ίνδιανάπολι συναντά 
ένα παλιό του φίλο πού είχε φιλοξενήσει

Ό  Ταγματάρχης κ. Τρύπης, νεαρός 
τότε Αξιωματικός, μετεκπαιδευόμενος 
εις Η.Π.Α.

Ό  Ταγματάρχης κ. Τρύπης, Μοίραρ
χος τότε, άνάμεσα σέ μικρούς φίλους του 
μαθητάς τής ’Ιαπωνίας.

T?

το 1949 στήν Θεσ]κη: Τον διάσημο ηθο
ποιό τού Χόλλυγουντ Ντούγκλας Φαίρμ- 
πανξ - Τζούνιορ. 'Ο τελευταίος τήν παρα
μονή τής Πρωτοχρονιάς τού ’57 οργανώνει 
προς τιμήν τού "Ελληνα φίλου του επίσημο 
δείπνο πού πλαισιώνεται άπό πολλές προ
σωπικότητες. Τό «κλού» τής βραδυάς 
είναι μια συνέντευξι τού ’Ανθυπομοιράρ
χου σέ 7 γλώσσσες σ’ ένα άπό τά μεγα
λύτερα τηλεοπτικά δίκτυα τής ’Αμερικής. 
Στήν 3ετία 1957- 1960 διετέλεσε σύνδε
σμος τής ’Αμερικανικής ’Αστυνομικής 
άποστολής στήν 'Ελλάδα. Στήν 5ετία 
1960—1965 ώς ’Αστυνόμος Φλωρίνης 
γίνεται ο πλέον άγαπητός άνθρωπος πού 
πέρασε ποτέ άπό τήν άκριτική αύτή πόλι. 
Οί νέοι τον έχουν γιά ίνδαλμα καί μέ τήν 
βοήθειά του οργανώνουν ύμάδες κυκλο- 
φοριακής διαφωτίσεις, προλήψεως άτυ- 
χημάτων, άνάλογες έκθέσεις, διαλέξεις, 
προβολές κ.λ.π. Τό 1963 φιλοξενείται 
γιά 15 ήμέρες στό Μπάντεν—Μπάντεν 
τής Δυτ. Γερμανίας άπό τον Βαρώνο Φόν 
Ριχτχόφεν. ΛΙέ τήν εύκαιρία αύτή ένημε- 
ρώνεται γιά τον τρόπο λειτουργίας καί 
άσφαλείας τών Καζίνων. Τρία χρόνια 
άργότερα μαζί μέ τον νύν Συνταγματάρ
χη κ. Πίττον Κων]νον καί τον Χωρ]κα 
κ. Μαρινόπουλον Ήλίαν εκπροσωπεί τό 
Σώμα τής Χωροφυλακής στήν Διεθνή 
Αστυνομική ’Έκθεσι τού Άννοβέρου, 
ή όποια ώς γνωστόν οργανώνεται κάθε 
10 χρόνια. Τό 1967 είναι ό Διευθυντής 
’Ασφαλείας τού Ελληνικού Περιπτέρου 
στήν Διεθνή ’Έκθεσι τού Μόντρεαλ. 
Κατά τό 7μηνο τής παραμονής του στό 
Μόντρεαλ, άπό τήν καθημερινή έπαφή του 
μέ τούς Ιάπωνες συναδέλφους του τελειο
ποιεί τήν προφορά του στήν γλώσσα 
τών κατοίκων τής χώρας τού Άνατέλλον- 
τος ήλιου, πού είχε άρχίσει νά μελετά 
έντατικά άπό τό 1951. "Εχει ήδη συμπλη
ρώσει τήν άψογη γνώσι 12 γλωσσών. 
Δηλαδή τής ’Αγγλικής, Γαλλικής, Γερ
μανικής, Ιταλικής, ’Ιαπωνικής, Ισπανι
κής, Πορτογαλικής, Ρωσικής, Γιουγκο
σλαβικής, Πολωνικής, Τσεχοσλ]κής καί 
Βουλγαρικής. Γνωρίζει έπίσης τήν Τουρ
κική, ’Αραβική καί Κινεζική άλλα όπως 
διευκρινίζει ό ίδιος μόνο γιά συνενόησι καί

όχι γιά γραφή ή μετάφρασι επισήμων 
κειμένων. Καί οί διεθνείς επαφές τού κ. 
Τρύπη συνεχίζονται . . Στήν Ελλάδα 
είναι ό άπαραίτητος σέ κάθε Διεθνές 
Συνέδριο μέ θέματα ’Αστυνομικού ένδια- 
φέροντος, άθλητική έκδήλωσι τού ΣΙ- 
ΣλΙ, υποδοχή ξένων συναδέλφων κ.λ.π. 
Τό 1970 άντιπροσωπεύει τήν Χωροφυ
λακή στήν μεγάλη ’Έκθεσι EXPO ’70 
τής Όσάκα τής ’Ιαπωνίας. Μαζί του 
είναι ό άείμνηστος ’Αστυνόμος Α' ’Ιωάν
νης Άθανασούλης, ένας λαμπρός Ά ξιω- 
νατικος πού χάθηκε πρόωρα.

«’Ηταν ένας σπουδαίος άνθρωπος καί 
τον έκλαψα σάν άδελφό μου. . .» μοΰ εκ
μυστηρεύεται ό κ. Ταγματάρχης όταν 
άναφέρει τό όνομά του. Στήν Όσάκα 
εντυπωσιάζει τούς πάντες όταν τήν πρώ
τη ή μέρα τής συναντήσεως 400 περίπου 
συναδέλφων του άπό 80 χώρες, προσφω
νεί τούς ’Ιάπωνες στήν μητρική τους 
γλώσσα. ’Από έκείνη τή στιγμή γίνεται 
παντού περιζήτητος. Δίνει συνέχεια συν
εντεύξεις στήν τηλεόρασι, τον τύπο καί τό 
ραδιόφωνο, παίρνει μέρος σέ διάφορες συ
ζητήσεις μέ θέματα ’Αστυνομικού ενδια
φέροντος, προσκαλείται άπό Σχολεία, 
Ιδρύματα καί ’Οργανισμούς καί γίνεται 
άντικείμενο θερμών έκδηλώσεων άπό 
τούς Ιάπωνες πού είναι κατενθουσια- 
σμένοι άπό τον "Ελληνα ’Αξιωματικό 
γιατί τιμά τήν Εθνική τους γλώσσα. 
Σ ’ ένα άπό τά Σχολεία τής πόλεως Κυότο 
1000 παιδιά παραληρώντας άπό χαρά 
υποδέχονται τον φίλο τους άπό τήν μα- 
κρυνή Ελλάδα πού επί ένα χρόνο πριν 
άλληλογραφούσε μαζί τους. Στό σημείο 
αύτό πρέπει νά σημειώσω οτι ό κ. Τα
γματάρχης δέχεται καθημερινώς στό Γρα
φείο του δεκάδες έντυπα καί έπιστολές 
άπό όλα τά σημεία τού Κόσμου. Δέν 
άφήνει τίποτε πού νά μή τό διαβάση, 
ένώ παράλληλα φροντίζει νά είναι πάντα 
τακτικός στήν άλληλογραφία του. Άπό 
τό 1951 πού βγήκε γιά πρώτη φορά έξω 
άπό τά σύνορα τής 'Ελλάδος μέχρι πρό
σφατα πού άντιπροσώπευσε τήν Χωρο
φυλακή στό Σαίν —Κλού τής Γαλλίας σ’ 
ένα Διεθνές Συμπόσιο τής Ίντερπόλ μέ 
θέματα Έκπαιδεύσεως, ό κ. Τρύπης άπο- 
κτά συνέχεια φίλους. Περιττόν νά άνα- 
φέρω ότι διατηρεί ένα τεράστιο άρχείο μέ 
χιλιάδες έπιστολές καί άναμνηστικές φω
τογραφίες. Οί τελευταίες έχουν ταξινο- 
μηθή μέ άπόλυτη χρονολογική σειρά, 
σέ τεράστια άλμπουμ. Φυλλομετρώ μερι
κά άπό αύτά. Έδώ φαίνεται ό μαθητής 
Τρύπης, έκεΐ ό έφηβος, κάπου άλλού ό 
Χωροφύλαξ, ό ' Υπαξιωματικός, ο Α ξιω 
ματικός. . . Στήν Σχολή, στήν Αθήνα, 
τήν Θεσσαλονίκη, τήν Εύρώπη, τήν Α με
ρική. . . Μέ "Ελληνες καί ξένους συναδέλ
φους, απλοϊκούς άνθρώπους, άλλά καί 
προσωπικότητες. "Οπως τον Στρατηγό 
Φράνκο, τον Καγκελάριο Άντενάουερ,
1 πουργούς, διπλωμάτες, Δημάρχους ξέ

νων μεγαλουπόλεων, Αρχηγούς Αστυ
νομιών, Στρατιωτικούς άνωτέρων καί 
άνωτάτων βαθμών, διακεκριμένους έπι- 
στήμονες κ.λ.π. Κάποτε ένώ βρίσκομαι 
στό 8ο ή 9ο άλμπουμ κοιτάζω τό 
ρολόι μου. Δέν έχω καιρό. Σέ μισή ώρα 
πρέπει νά βρίσκομαι στό Τυπογραφείο γιά 
νά παραδώσω κάτι χειρόγραφα. Ρίχνω 
μιά ματιά στις κακογραμμένες σημειώ
σεις μου. Τις βρίσκω άρκετές γιά νά 
καλύψουν ένα σύντομο ρεπορτάζ καί φυ
σικά οχι το άνεξάντλητο άστυνομικό καί 
πνευματικό κεφάλαιο «Ταγματάρχης κ. 
Τρύπης». . .
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Σελίδες από τήν Μάχη τής Κρήτης

Τό ήρώον των πε- 
σόντων κατά τήν μά- 
χην τής Κρήτης άν
ομων Χωρ]κής, τό ό
ποιον εόρίσκεται εις 
τόν περίβολον τής 
Σχολής Χωρ]κής εις 
τό Ρέθυμνον.
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« ’Αποκαλυπτική συνέντευξις πρός 
1 τήν «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ» 

τού κ. Γεωργίου Μουρκογιάννη, 
Άντιστρατήγου Χωροφυλακής έ. ά. ».

Ένας νεαρός ’Ανθυπομοίραρχος, μιά 
συντροφιά άπό λεβεντόκορμους Κρήτες 
καί κάποια όμορφη γωνιά άπό τήν ξέ
γνοιαστη προπολεμική Κάντανο, είναι 
τό «θέμα» μιας παλιάς κιτρινισμένης 
φωτογραφίας—τής μοναδικής—πού έχει 
σήμερα στό προσωπικό του άρχεϊο ό 
’Αντιστράτηγος Χωρ]κής έ. ά. κ. Γεώργιος 
Μουρκογιάννης άπό τήν υπηρεσία του 
στήν Μεγαλόνησο. Διασώθηκε μέχρι σή
μερα γιατί ετυχε νά βρεθή στις τσέπες 
του τόν καιρό πού έδραπέτευε ανάμεσα 
άπό τρεις ένοπλους Γερμανούς καί διέ
φευγε τελικά άπό τήν Κρήτη κάτω άπό 
μυθιστορηματικές συνθήκες. Αυτή ή 
ιστορική φωτογραφία ήταν καί τό συγκι
νητικό «φλάς —μπόκ» στήν άρχή τής 
συνομιλίας μας μέ τόν Στρατηγό. 'Η 
άφήγησί του άρχίζει άπό μιά μεγάλη στι
γμή γιά κάθε ’Αξιωματικό τής Χωροφυ
λακής: Τήν έξοδο άπό τήν Σχολή. Ή 
ταν ένα φθινοπωρινό άπομεσήμερο τοϋ 
’38 όταν ό νεαρός τότε ’Ανθυπομοίραρχος 
κ. Γεώργιος Μουρκογιάννης μέ λίγες 
άποσκευές καί πολλά όνειρα έφθανε μέ 
ένα παλιό λεωφορείο στήν Κάντανο γιά 
νά άναλάβη τά καθήκοντα τοϋ Διοικητοΰ 
Ύποδιοικήσεως Χωροφυλακής. Άπό τούς 
πρώτους μήνες προσαρμόζεται μέ τό και
νούργιο περιβάλλον πού τόν γοητεύει 
στήν κυριολεξία. Φιλόξενοι, ζωντανοί, 
καί πάνω άπ’ όλα άληθινοί άνθρωποι ζοϋν 
στήν φορτωμένη άπό αιώνες καί ιστορία 
ειδυλλιακή αυτή γωνιά τής Κρητικής 
γής. Ή  άρχικά βαθειά έκτίμησίς του γιά 
τό άνθρώπινο αυτό σύνολο γίνεται θαυμα

σμός άπό τήν ήμέρα τής κηρύξεως τοϋ 
Έλληνοϊταλικοϋ πολέμου. Πάνω σ’ αύτό 
ό Στρατηγός είπε χαρακτηριστικά:

’Ενθυμούμαι ότι κατά τήν ιστορικήν 
έκείνην ήμέραν τής κηρύξεως τοϋ πολέ
μου ή προσέλευσις των έφέδρων τής Ε 
παρχίας Σέλινου έπερατώθη εις διάστημα 
όλίγων ώρών καί έντός πανηγυρικής 
ατμόσφαιρας. Γενικώς τό πατριωτικόν 
φρόνημα τών κατοίκων ήτο ύπερυψωμέ- 
νον καθ’ όλην τήν διάρκειαν τοϋ πολέμου. 
’Ενθυμούμαι έπίσης ότι όσάκις ήρχετο 
τηλεγράφημα διά τοϋ όποιου έγνωστο- 
ποιεΐτο ό θάνατος στρατευμένου τής περι
οχής μου εις τό πεδίον τής μάχης, έπι- 
σκεπτόμην συνήθως μετά τοϋ Προέδρου 
τής Κοινότητος τούς οικείους του οί 
όποιοι έδέχοντο μετά δακρύων τήν θλι- 
βεράν είδησιν λέγοντες συγχρόνως «Χα
λάλι πού σκοτώθηκε γιά τήν Πατρίδα. . ». 
Οί ίδιοι πάλιν έξεδήλωναν τήν χαράν 
των όσάκις έπληροφοροϋντο τάς προό
δους τοϋ Ελληνικού Στρατοϋ εις τό μέτω- 
πον. Χαρακτηριστικόν είναι έπίσης καί 
τό έξής περιστατικόν: Κατά τήν διάρ
κειαν τοϋ πολέμου ή Κυβέρνησις Μετα- 
ξά είχε ζητήσει άπό τούς πολίτας νά 
παραδώσουν όσα πολεμικά όπλα κατεί- 
χον. Εις τήν περιφέρειάν του πρώτος 
έδωσε παράδειγμα νομιμότητος εις δικη
γόρος τοϋ όποιου τό όνομα μοϋ διαφεύγει 
σήμερον. Πρό τής παραδόσεως μέ παρε- 
κάλεσε νά τοϋ έπιτρέψω νά πραγματο- 
ποιήση μίαν άποχαιρετιστήριον βολήν. 
Δέν έφερον άντίρησιν. Αύτή ήτο ή άρχή. 
Έντός όλίγων ώρών παρεδόθησαν ένμέσω

πυροβολισμών 180 πολεμικά όπλα. Κατ’ 
αύτόν τόν έντυπωσιακόν όσον καί συγ
κινητικόν τρόπον άπεχωρίζοντο οί ήρωϊ- 
κοί Σελινιώται τά πολεμικά των κειμή
λια.

Κάποτε ή συζήτησις φθάνει στήν έπι- 
κή μάχη τής Κρήτης, όταν ή Χωροφυ
λακή καί ό άδελφωμένος μαζί της ήρωί- 
κός λαός τής Μεγαλονήσου βρέθηκαν 
στήν πρώτη γραμμή τοϋ πυράς, δίπλα 
άπό τά Ελληνικά καί Συμμαχικά στρα
τεύματα. Ή  ’Επαρχία Σέλινου άν καί δέν 
άποτελοϋσε ζωτικό στόχο γιά τήν Γερ
μανική ’Αεροπορία, έν τούτοις, άπό τις 
πρώτες πρωινές ώρες τής 20ής Μαΐου, 
δέχεται άλλεπάλληλες έπισκέψεις τών 
«Στούκας» πού βομβαρδίζουν άπό χαμη
λό ύψος τήν Κάντανο καί τά γύρω χωριά 
μέ άντικειμενικό σκοπό νά τρομοκρατή
σουν τόν πληθυσμό. Κανείς όμιος δέν 
χάνει τήν ψυχραιμία του. "Ολοι είναι 
άποφασισμένοι νά άμυνθοϋν. έναντίον 
τών εισβολέων. Τήν επομένη ήμέρα 
(21 Μαΐου) διανέμονται άπό τήν Ύπο- 
διοίκησι Χωροφυλακής Καντάνου τά 
πολεμικά όπλα στούς κατόχους τους. 
Τήν ίδια ήμέρα διακόπτεται ή τηλεφω
νική έπικοινωνία μέ τά Χανιά καί τήν 
γύρω περιοχή όπου μαίνονται οί μάχες. 
Στις κρίσιμες αυτές στιγμές μιά όμάδα 
άπό Σελινιώτες πολίτες μέ έπικεφαλής 
τόν Λοχία Ίωάννην Λαζόπουλον καί τόν 
Χωροφύλακα Στέφανον Σβεστάκην, κι
νείται πρός τήν κατεύθυνσι τών Χανιών, 
μέ σκοπό τήν συγκέντρωσι πληροφο
ριών. Ή  όμάδα εισχωρεί στήν έπαρχία

344



Κισσάμου καί καθ’ όδόν συγκρούεται 
μέ ένα Γερμανικό Τμήμα πού κατευθύ- 
νεται πρός τήν κωμόπολι Βουκολιές. 
"Υστερα άπό σύντομη μάχη φονεύονται 
ό έπικεφαλής Γερμανός ’Αξιωματικός 
καί μερικοί στρατιώτες, ένώ άπό Ελλη
νικής πλευράς οί βαθμοφόροι Λαζόπου- 
λος καί Σβεστάκης. "Ενα Γερμανικό πυ
ροβόλο καί ένας χάρτης επιχειρήσεων 
είναι τά λάφυρα τής όμάδος. Ή σύγκρου- 
σις αύτή πείθει τούς πάντες ότι ή Γερμα
νική εισβολή στήν ’Επαρχία Σέλινου 
είναι ζήτημα ωρών. ’Αλλά στό σημείο 
αύτό άξίζει νά μεταφέρωμε έδώ αύτού- 
σια τήν σχετική συζήτησι μέ τόν Στρα
τηγό. Σε έρώτησί πώς έγινε ή κλιμάκωσις 
τών Έλληνογερμανικών συγκρούσεων 
στήν περιοχή τής Καντάνου, έξιστορεΐ τά 
έξής:

Τήν έπομένην ήμέραν άπέστειλα μι
κτήν περίπολον ύπό τόν Χωροφύλακα 
Άθανασιάδην Κων]νον κατά τόν άξονα 
Κάντανος—Φλώρια—Βουκολιές. Ή  περί
πολος αΰτη συνεκρούσθη εις Φλώρια 
μετά τών Γερμανών, έκ τών όποιων διε- 
σώθησαν δύο ή τρεις. ’Εκ τών μελών τής 
περιπόλου ένθυμοΰμαι τούς ίερέαν Πολύ
καρπον Γρυφάκην (ώπλισμένον διά κυνη
γετικού όπλου), Δημήτριον Βαρδαλάκην 
καί Εύάγγελον Γεωργιακάκην. Οί λοιποί 
ας συγχωρήσουν τήν λησμοσύνην μου. 
Σέ έρώτησι πότε καί πού διεξήχθη ή μάχη 
μέ τόν κύριον όγκο τών Γερμανικών δυνά
μεων, ό Στρατηγός είπε τά έξής:

Ή  μάχη αύτή διεξήχθη τήν έπομένην 
(24 Μαΐου) εις «Φαράγγι», θέσιν φύσει 
όχυράν μέ πετρώδη ένθεν καί ένθεν τής 
άμαξιτής όδοϋ υψώματα, τά όποια δέν 
έπέτρεπον τήν άνάπτυξιν ούτε τήν κά- 
λυψιν τών Γερμανικών δυνάμεων. ’Από 
τής 4ης πρωινής συνεκέντρωσα τήν έξ 
είκοσι άνδρών δύναμιν τής Ύποδιοική- 
σεως καί έκινήθην διά τήν προαναφερθεΐ- 
σαν θέσιν μέσιρ τής ’Αγοράς τής Καντά
νου. ’Εκεί είχον συγκεντρωθή πολλοί 
ένοπλοι άνδρες οί όποιοι έδειξαν μεγά- 
λην ΐκανοποίησιν εις τήν θέαν τής μι
κρός δυνάμεως τής Χωροφυλακής.
Δέν έχασα καιρόν. Έλαβα θέσιν είς τό 
κέντρον τής όδού μέ άνυψωμένην τήν 
χεΐρα καί εϊπον: «"Οποιος θέλει νά πολε- 
μήση νά σταθή πίσω μου!..». Τό άποτέ- 
λεσμα ήτο έκπληκτικόν. Ό τε είς χρόνον 
όλιγώτερον τού λεπτού έστρεψα τό βλέ- 
μα μου πρός τά όπίσω, άπαντες (άνω τών 
100) είχον παραταχθή κατά τριάδας καί 
ΐσταντο είς τήν στάσιν τής προσοχής μέ

Ό  Άντίγος Χωρ]κής έ.ά. κ. Γ. Μουρ- 
κογιάννης έξιστορών είς συντάκτην τού 
περιοδικού τά ήρωϊκά όσον καί δραμα
τικά γεγονότα τής έποχής έκείνης.

Μία άπό τάς τρεις στήλας, τάς ό
ποιας οί κατακτηταί έτοποθέτησαν είς 
τήν ύπ’ αυτών όλοσχερώς καταστραφεΐ- 
σαν Κάντανον, ώς άντίποινα διά τήνήρωϊ- 
κήν άντίστασιν τών γενναίων μαχητών 
τής Κρήτης.

Hier stand
KANDANOS
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Στρατιωτικών

τό όπλον παρά πόδας. Άνευ καθυστερή- 
σεως ή δύναμις κατηυθύνθη πρός κατάλη- 
ψιν τής θέσεως «Φαράγγι». Καθ’ όδόν νέοι 
έθελονταί έπύκνωνον τήν φάλαγγα. Μέ 
τήν βοήθειαν τού φίλου μου καθηγητού 
τών Φυσικών κ. Σοφοκλή Άποστολάκη 
έγκατέστησα μίαν μικράν φρουράν είς 
τήν είσοδον τής κωμοπόλεως μέ άποστο- 
λήν νά καλύπτη τά νώτα μας. ’Εντός μιάς 
ώρας εΐχομεν καταλάβει έπικαίρους θέσεις 
εις τό «Φαράγγι». Μετά όλιγόχρονον άνα- 
μονήν έμφανίζονται δύο μοτοσυκλεττι- 
σταί, προπομποί τής Γερμανικής δυνά
μεως, οί όποιοι καί έξουδετερώθησαν 
άμέσως. Ό  έχθρός αίφνιδιάζεται καί άκι- 
νητοποιείται άπό τά συγκεντρωμένα πυ
ρά μας. ’Επιχειρεί άλλεπαλλήλους έπιθέ-

σεις δυνάμεως διμοιρίας, άλλά δέν έπι- 
τυγχάνει νά προωθηθή. ’Αποφασιστικήν 
έπίδρασιν είς τήν καθήλωσιν αύτήν τών 
Γερμανικών δυνάμεων είχε τό πολυβό- 
λον—λάφυρον τό όποιον έχειρίζετο μέ 
έπιτυχίαν ό Γεώργιος Κωστάκης. Οί 
Γερμανοί έπεχείρισαν συνδυασμένος έπι- 
θέσεις ύποστηριζόμενοι ύπό πυροβολι
κού καί άεροπορίας, άλλ’ ούδέν έπέτυχον 
διότι ή φύσει όχυρά θέσις τήν όποιαν 
κατείχομεν έξησφάλιζεν άποτελεσματι- 
κήν κάλυψιν, άπόκρυψιν καί προστασίαν. 
Άλλά τήν 4ην άπογευματινήν ότε είχον 
άποδεκατισθή αί Γερμανικοί δυνάμεις τά 
πυρομαχικά ήρχισαν νά έξαντλοϋνται. 
Ό  έχθρός άντελήφθη τήν άραίωσιν τών 
πυρών μας, έπραγματοποίησεν έφοδον 
ύπό καταιγιστικόν πΰρ, καί έπλησίασεν 
κατά πολύ τάς θέσεις μας. Πρό τού κιν
δύνου νά αίχμαλωτισθώμεν ένοπλοι, άλλά 
κατά τραγικήν ειρωνείαν έντελώς άσφαι- 
ροι, διέταξα άπαγκίστρωσιν ή όποια καί 
έπραγματοποιήθη βαθμιαίος χωρίς νά 
σημειωθώσιν άπώλειαι. Δέον νά σημειω- 
θή ότι κατά τήν μάχην αύτήν πλήν τού 
έλαφροΰ τραυματισμού ένός Χωροφύλα- 
κος ούδείς άλλος έπαθεν τί. Έγκατέλειψα 
τελευταίος τό πεδίον τής μάχης μαζί μέ 
τόν τότε φοιτητήν τής Θεολογίας καί 
νΰν ιερέα Καντάνου αιδεσιμότατον κ. 
Μιχαήλ Κουκουράκην. Μετά τήν κατ’ 
άνάγκην διάσπασιν τής ήμετέρας γραμ
μής άμύνης, ό δρόμος τών Γερμανών διά 
τήν Κάντανον ήτο πλέον άνοικτός. Πα
ρά ταΰτα όμως—ότε μάλιστα έβλήθησαν 
ύπό τής μικρας όπισθοφυλακής μας — 
έκριναν σκόπιμον νά διανυκτερεύσουν είς 
ικανήν άπόστασιν άπό τάς παρυφάς τής 
κωμοπόλεως. Ή  εισβολή έπραγματοποιή
θη τήν έπομένην ήμέραν καί ή μαρτυρική 
Κάντανος παρεδόθη είς τάς φλόγας. Μετ’ 
όλίγας ήμέρας καί συγκεκριμένος τήν 
3ην ’Ιουνίου άφίκετο ειδικόν Συνεργεΐον 
Μηχανικού τό όποιον καί τήν ίσοπέδω- 
σεν είς τήν κυριολεξίαν. Άλλά περί αύ- 
τοΰ τού «κατορθώματος» χαρακτηριστικοί 
είναι αί περίφημοι έκεΐναι πινακίδες τάς 
όποιας έστησαν είς τήν είσοδον τής κω
μοπόλεως μετά τήν ταπείνωσίν των ύπό 
τού γενναίου Κρητικού λαού.

Οί Γερμανοί έφήρμοσαν καί άλλα άντί- 
ποινα; έρωτώμεν τόν Στρατηγόν.

Δυστυχώς ναί, άπαντά μέ φωνή πού 
πάλλεται άπό συγκίνησι. Μετ’ όλίγας 
ήμέρας συνέλαβον 170 Σελινιώτας ηλι
κιωμένους, παιδιά, καί άσθενείς. ’Εξ αύ- 
τών έπέλεξαν 35 άνδρας τούς όποιους 
μετά συνοπτικήν διαδικασίαν έξετέλεσαν 
είς τήν Παλιόχωραν. Κατεδίκασαν έπί- 
σης έρήμην είς θάνατον έμέ, τόν ιερέα 
Πολύκαρπον Γρυφάκην, τόν Ταγματάρ
χην Πεζικού Χαράλαμπον Σειραδάκην, 
καί τόν Μοίραρχον Γεώργιον Μπιτσά- 
κην. Μεταξύ τών έκτελεσθέντων ήσαν καί 
οί Μοίραρχος ’Ιωάννης Άρχοντάκης, 
Ένωμ]ρχης Χαρίλαος Παπαντωνόκης, 
Έφεδρος Ένωμ]ρχης Μπιτσάκης, καί 
Χωροφύλαξ Κων]νος Άθανασιάδης. Ό  
τελευταίος έδέχθη τάς δολοφονικός σφαί
ρας ψάλλων τόν ’Εθνικόν Ύμνον. Ά ς 
είναι Αιώνια ή Μνήμη των καθώς καί 6- 
λων έκείνων οί όποιοι είς τήν Μεγαλόνη- 
σον καί άλλαχού έπεσαν ήρωϊκώς άγω- 
νιζόμενοι καθ’ οίονδήποτε τρόπον έναν- 
τίον τών Δυνάμεων τού Άξονος, προσέ
θεσε μέ συγκίνησι ό Σεβαστός Στρατη
γός τόν όποιον καί εύχαριστούμεν θερμό
τατα καί άπό αύτήν τήν στήλη γιά τήν 
τιμήν πού έδωσε στό περιοδικό μας παρα
χωρώντας τήν ένδιαφέρουσα συνέντευ- 
ξί του.
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Η «ΜΟΝΑ ΛΙΖΑ» ΚΑΙ . . .  ΟΙ ΣΥΝΟΔΟΙ ΤΗΣ

'Η  άναγέννησις ήταν μια περίοδος γενικής άνανεώ- 
σεως, όπως άλλωστε αύτό μαρτυρεί καί ή ίδια ή λέξι. 
Σ ’ αύτή, άκριβώς, την περίοδο έζησε καί δημιούργησε 
τά άθάνατα έργα του ό Ποντίφηκας των ζωγράφων τής 
έποχής εκείνης, Λεονάρδος Ντά Βίντσι, πού μέ εσώτερη 
δημιουργική ορμή καί πνευματικό δυναμισμό, πέτυχε 
τέλεια να άγκαλιάση το σύνολο των γνώσεων, άνοίγον- 
τας νέους ορίζοντες στήν άνθρωπότητα. Αύτά όλα, 
δμοις, θά ένδιέφεραν περισσότερο τούς ιστορικούς τής 
τέχνης καί τούς τεχνοκρίτας καί λιγώτερο αυτούς που 
είναι επιφορτισμένοι μέ τήν άσφαλή φρούρησι καί δια- 
φύλαξι των θαυμαστών αύτών δημιουργημάτων. Μια 
ολόκληρη «κουστωδία» άπό τούς πιο έμπειρους«ντε- 
τέκτιβς», συνοδεύουν κάθε τέτοιο έργο τέχνης, στις 
διάφορες μετακινήσεις του, σ’ όποιοδήποτε μουσείο η 
παγκόσμια έκθεσι χρειασθή νά παρουσιασθή. Λαμ- 
βάνονται δρακόντια μέτρα άσφαλείας, πού είναι άμφί- 
βολο αν λαμβάνονται παρόμοια στις διάφορες μετακινή
σεις ύψηλών προσώπων, των οποίων πολλές φορές η 
ζωή διακυβεύεται ή καί άκόμη άπειλεΐται. Καί όμως. 
"Ενα έργο τέχνης, πέρα άπό τήν άμύθητη άξια του, 
έχει μιά εντελώς ξεχωριστή προσωπικότητα, άν έχη 
βγή άπο τά θαυματουργά χέρια ένός Λεονάρδου Ντά 
Βίντσι. "Οταν ιδιαίτερα αύτό τό έργο είναι ή Μόνα 
Λιζα, ή περίφημη «Τζοκόντα», μέ το αιώνια αινιγμα
τικό της μειδίαμα, τότε ή φρούρησίς της γίνεται σω
στός «βραχνάς» γιά τις ’Αστυνομίες όλου τοϋ Κόσμου. 
Ή  είδησις πού μ,άς έρχεται άπό τή Γαλλική Χωροφυ
λακή (Ζενταρμερύ), έπαληθεύει, άπολύτως, τά πιο 
πάνω. ’Οκτώ δεινοί σκοπευτές τήν φρουρούσαν, κατά 
τή πρόσφατη άεροπορική μεταφορά της, άπο τό Παρί
σι στο Τόκιο, όπου παρουσιάσθηκε σ’ όλη τή μεγαλο
πρέπειά της στήν έκεΐ παγκόσμια καλλιτεχνική έκθεσι. 
Οί υπεύθυνοι τοϋ Λούβρου άρνήθηκαν ν’ άποκαλύψουν 
τό ύψος τής άσφαλίσεως, γιά τήν άποφυγή παροχής 
στοιχείων σ’ έπίδοξους άεροπειρατές. Τό χαλύβδινο

κιβώτιο μέσα στο όποιο ήταν κλεισμένη δέν βυθιζόταν 
στο νερό καί ήταν άεροστεγές, γιά τήν διατήρησι τοϋ 
πίνακα στήν ίδια θερμοκρασία καί ύγρασία πού βρί
σκονταν στο Λοΰβρο. Καί κάτι άκόμη: Οί οκτώ «Γορίλ- 
λες» ήταν οί άγρυπνοι φρουροί καί καθημερινοί συνοδοί 
τής γλυκείας Τζοκόντας στήν χώρα τοϋ άνατέλλοντος 
ήλιου. Τό «γιατί» δέν χρειάζεται νά τό έπαναλάβωμε 
άφοϋ είναι...«ήλιου φαεινότερου» ότι ή γυναίκα μιας 
παρωχημένης ήλικίας συγκεντρώνει τό γενικό άνδρικό 
ενδιαφέρον μόνο όταν είναι δημιούργημα τής τέχνης 
καί όχι κάποιου__’Ινστιτούτου Καλλονής...

ΦΙΛΑΘΛΩΝ (ΦΙΛ)ΑΘΛΙΟΤΗΤΕΣ

Τό περισκόπιο τής στήλης βρέθηκε στήν ’Ιτα
λία, όπου συνέλαβε δύο περιστατικά πού μάς πλη
ροφορούν ότι καί έκεΐ οί θερμόαιμοι φίλαθλοι- Μεσογεια
κοί γάρ—δέν διστάζουν νά μεταβάλουν ένα γήπεδο τοϋ 
«κάλτσιο» σέ 'Ισπανική αρένα. Σέ όλα βέβαια τά γή
πεδα ή άτμόσφαιρα εύκολα ήλεκρίζεται καί ή έξέδρα 
συγκλονίζεται όταν άμφισβητούνται οί διάφορες φάσεις 
ή είναι λανθασμένες τοϋ διαιτητοϋ οί άποφάσεις. Ό  
τελευταίος γίνεται πάντα ό στόχος τών φιλάθλων. Αύ
τό άλλωστε είναι σύνηθες γεγονός. Τό πράγμα όμως 
διαφέρει όταν ό διαιτητής γίνεται στόχος μέ...πραγμα
τικά πυρά. Τό ανεπανάληπτο αύτό περιστατικό συνέβη 
προ καιρού σ’ ένα γήπεδο τής Νοτίου ’Ιταλίας όπου 
άγωνίζονταν δύο μικρές ομάδες σ’ ένα άμφίροπο παιχνί
δι γεμάτο διακοπές καί εκνευρισμούς. "Ωσπου σέ μιά
στιγμή κάποιος άπό τούς φιλάθλους άνέσυρε ένα......
δίκαννο (!) καί έπυροβόλησε—ευτυχώς άστοχα—προς 
τήν κατεύθυνσι τοϋ διαιτητοϋ. Τελικά, τό μάτς έληξε 
5—0 ύπέρ τής όμάδος τοϋ οπλοφόρου φιλάθλου ό όποιος 
καθόλου άπίθανο νά πιστεύη σήμερα ότι τά μεγάλα
σκορ σημειώνονται καμμιά φορά καί άπό τους ........
κυνηγούς τής εξέδρας. Τό δεύτερο περιστατικό συνέβη 
σ’ ένα γήπεδο τής Νεαπόλεως όπου οί θεαταί παρηκο- 
λούθησαν ένα μάτς...κλαίγοντας όχι άπό συγκίνησι 
άλλά άπό τά δακρυγόνα άέρια πού έχρησιμοποίησε ή 
’Αστυνομία τήν κατάλληλη στιγμή γιά νά άποτρέψη 
αιματηρά επεισόδια. Τό άξιοσημείωτο γιά τήν περι- 
πτωσι είναι ότι τά δακρύβρεκτα αύτά επεισόδια ήταν 
κάπως διαφορετικά άπό εκείνα πού συμβαίνουν συνή
θως έπί τοϋ πεδίου τών ποδοσφαιρικών μαχών. Γιατί 
οί Ναπολιτάνοι φίλαθλοι έγιναν ξαφνικά «φουριόζοι» 
στήν προσπάθειά τους νά εξασφαλίσουν τήν προτεραιό
τητα εισόδου στο γήπεδο παρά τό γεγονός ότι όλοι 
κρατούσαν εισιτήρια. Τελικά δέκα άπό αύτούς πήραν 
εισιτήριο γιά κάποιο Νοσοκομείο ή κλινική, ένώ οί 
χιλιάδες υπόλοιποι κατέληξαν κάποτε στήν πολυπόθη
τη έξέδρα άποφασισμένοι νά παρακολουθήσουν τό μάτς 
άνέμεσα άπό τούς καπνούς τών δακρυγόνων. Τ ί να 
είπή κανείς γ ι’ αύτή τήν έπιμονή; Οί Ρωμαίοι βέβαια 
είχαν διατυπώσει τό περίφημο έκεΐνο DUM SPIRO  
SPE R O  (έφ’ όσον άναπνέω έλπίζω) τον καιρό όμως 
πού οί άνθρωποι άνάπνεαν καθαρό οξυγόνο καί οι 
έλπίδες δέν είχαν ποδοσφαιρικό χρώμα.
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Προ ήμερων για πολλά στελέχη τής ’Αμερικανικής 
«Μαφίας» «'Όλοι οί δρόμοι ώδηγοΰσαν στήν Ρώμη». 
Αιτία: ’Ό χ ι ή επιβλητική κηδεία κάποιου κορυφαίου 
«ντόν», άλλα ενα χαρμόσυνο γεγονός: Οί γάμοι τοϋ 
φοιτητοϋ τής ’Ιατρικής ’Άντλεζο Φεράρρο μέ τήν 
εκλεκτή τής καρδιάς του Πατρίτσια Τζενοβέζε. Τό 
έπώνυμο τής νύφης είναι άρκετό για νά μάς θυμίση τον 
πρώτο καί αληθινό «Νονό» τής Μαφίας ό όποιος κρά
τησε τα σκήπτρα της μέχρι τό 1969, όταν μέ τον θά
νατό του πέρασε στο πάνθεον των «ήρούων» τής υπερ
τροφικής αύτής Λερναίας "Υδρας τοΰ ώργανωμένου 
εγκλήματος. Δηλαδή τον Βίτο Τζενοβέζε τον «σοΰπερ- 
ντόν» μαζί μέ τούς Κάρλο Γκαμπίνο καί Τζότζεφ 
Μπονάνο, οί όποιοι σήμερα έπιζοϋν καί κοιτάζουν 
ποιος θά έξουδετερώση τον άλλον ώστε νά άπομείνη ό 
μοναδικός άρχηγός. Γάμος λοιπόν ήταν ή αίτια τής 
υπερατλαντικής πτήσεως των άξιωματούχων τής Μα
φίας. Τό άεροδρόμιο τοΰ Φιουμιτσΐνο ήταν ή μία άκρη 
τής γιγαντιαίας άερογέφυρας πού είχε δημιουργηθή 
μεταξύ ’Αμερικής καί τής «αιωνίου πόλεως» δηλαδή
τής Ριόμης. ’Έρχονταν άσταμάτητα.....  ’Από τήν
Νέα Ύόρκη, το Σικάγο, τό Σάν Φαρντζίσκο, τό Λος 
’Άντζελες, καί από οπού άλλου εδρεύουν οί κεντρικές 
υπηρεσίες τής Μαφίας. Τελικά εκατόν όγδοήκοντα μεγι
στάνες τοϋ συνδικάτου βρέθηκαν στήν έκκλησία Σάντα 
Μαρία !ν Τραστέβερε τής Ρώμης όπου καί έγινε τό 
μυστήριο. Έ ν τώ μεταξύ περισσότεροι άπό πενήντα 
«παπαράτσι» πού βρέθηκαν στο περίβολο τής έκκλησίας 
γιά νά φωτογραφήσουν τούς νεόνυμφους, εξαφανίστηκαν 
στήν στιγμή, όταν δόθηκε μέ ενα νεΰμα ή «άνωθεν» 
έντολή ότι ή παρουσία τους έκεΐ ήταν ενοχλητική. *Η 
δεξίωσι πού έπακολούθησε, δέν είχε τίποτε νά ζηλέψη 
άπό τήν άντίστοιχη κινηματογραφική σκηνή τοΰ «Νο- 
•νοΰ». Σερβιρίστηκαν ολόκληροι λόφοι άπό «σπαγγέτι» 
σέ όλες τις σπεσιαλιτέ του, έρρεύσε άφθονο «βίνο» καί 
φυσικά έγινε ή σχετική ανταλλαγή απόψεων πάνω σέ 
διάφορα τρέχοντα θέματα καί ..θύματατοΰ συνδικάτου. 
'Ύστερα άρχισε ή θεαματική άποχώρησι. "Ενας στόλος 
άπό άστραφτερές «Φερράρι», «Μαζεράττι», «Τζά- 
γκουαρ», «Καντιλάκ» καί άλλα αντιπροσωπευτικά 
δείγματα τής πανάκριβης αύτοκινητικής γκάμας, 
ξεχύθηκε κατά κύματα μέχρι τό άεροδρόμιο. Έ κεΐ ολό
κληρο τό προσωπικό έδωσε τον καλύτερο εαυτό του

μέχρι νά άπογειωθοΰν τά αεροσκάφη μέ τό βαρέων βα
ρών όσο καί έπικίνδυνο φορτίο τους. Διαφορετικά δέν 
μπορούσε νά γίνη. Γάμος ήταν αυτός καί μάλιστα μέ 
«Νονούς» προσκεκλημένους. Έ φ ’ ώ καί ό κάθε ένας 
φρόντιζε νά μή πληρώση αυτός τήν ...νύφη τήν στιγμή 
μάλιστα πού τά κουφέτα χρησιμοποιούνται καί σέ.... 
έπιμνημόσυνους δίσκους...

ΕΞΕΖΗΤΗΜΕΝΗ . . . .  ΠΕΙΣΜΟ - ΣΥΝΕΠΕΙΑ

Ή  εποχή μας χαρακτηρίζεται ως έκκεντρική, γιατί 
σ’ όλους τούς άνθρώπους παρέχεται—κατά κάποιο τρό
πον ή ευχέρεια νά ικανοποιούν τά διάφορα «χόμπυ» τους 
τα οποία άλλοτε είναι χαριτωμένα καί...«σπιρτόζικα», 
άλλοτε πάλι «άνούσια» καί ανάξια λόγου. 'Η  ιστορία 
μας έχει σταχυολογηθή άπό τά αρχεία τής ’Αστυνο
μίας τοϋ Λονδίνου καί ανήκει σ’ εκείνες πού «άπτονται 
τοΰ ποινικού νόμου» καί έχουν....θλιβερές έπιπτώσεις 
—άν όχι συνέπειες—γιά τούς δράστες. Στή κατηγορία 
αύτή ανήκει ή Τζάνιν Βίνσεντ, 25 χρόνων, άπό τό Σάσ- 
σεξ τής ’Αγγλίας πού προτίμησε νά φυλακισθή ένα 
μήνα, παρά νά καταβάλη τό πρόστιμο μερικών λιρών 
τό όποιο τής είχε έπιβληθή γιά ψευδή φορολογική δή- 
λωσι. Ή  Βίνσεντ κατηγορήθηκε ότι ψευδώς είχε άνα- 
γράψει στή φορολογική της δήλωσι, ότι τό αύ-ιοκίνητό 
της δέν είχε κυκλοφορήσει τον περασμένο ’Ιανουάριο, 
ένώ στή πραγματικότητα αύτό είχε συμβή. "Οπως 
έδήλωσε, δέν έγνώριζε ότι ό σύζυγός της είχε μεταφέρει 
τό αύτοκίνητό της στο γκαράζ γιά έπισκευή, μιά ήμέρα 
τοΰ ’Ιανουάριου. Ή  ΐδια, πείσμων καί θυελλώδης, δή
λωσε στούς άστυνομικούς πού τήν συνέλαβαν: «είμαι 
άθώα τής κατηγορίας, ότι συνέταξα ψευδή δήλωσι. 
Άρνοΰμαι νά καταβάλω τό πρόστιμο. Θά φυλακισθώ 
σέ ένδειξι διαμαρτυρίας». Χωρίς άντίρρησι—καί ..εντε
λώς αδίστακτα—παρέδωσε τά τρία άνήλικα παιδιά της, 
πεντε ,τεσσάρων καί τριών χρόνων, στις φροντίδες τών 
γειτόνων της καί άκολούθησε τούς ’Αστυνομικούς, οί 
οποίοι τήν (οδήγησαν στις φυλακές Χόλογουαίη τοΰ 
Λονδίνου. Ό  29ετής σύζυγός της προσεφέρθη νά πλη- 
ρούση τό πρόστιμο, άλλά εκείνη τον άπέκρουσε καί 
έδήλωσε ότι είναι άποφασισμένη νά μή ύποχωρήση. 
Τό γυναικείο πείσμα είναι οπωσδήποτε γνωστό σ’ 
όλους μας, άλλά στή περίπτωσι τής Βίνσεντ υπερβαίνει., 
σαφώς τά έσκαμμένα....

"II μήπως διαφωνείτε;
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1 6  Χ Ρ Ο Ν Ο Σ  Η Ρ Ω Σ

----------------------------------------►

Ή εϊδησις πού μάς έρχεται άπό τήν 
Θεσ]νίκη είναι συγκινητική, γιατί μας 
παρουσιάζει ένα παιδί 16 μόνον χρόνων, 
σάν καταξιωμένη επική προσωπικότητα 
πού μέ άμεσο κίνδυνο τής ζωής του έπεσε 
στή θάλασσα, γιά νά σώση δυό τυφλά 
παιδιά άπό βέβαιο πνιγμό. Πρόκειται περί 
τού I άχρονου σπουδαστοϋ τοϋ «Ευκλείδη» 
'Αθανασίου ΓΚΑΜΟΥΡΗ,πού έσωσε τούς 
τυφλούς Άπ. Ζάμπα καί Δημ. Πάνου, 
τήν τελευταία στιγμή καί όταν πλέον τά 
ρεύματα τοϋ Θερμαϊκού άρχισαν νά τούς 
παρασύρουν πρός τό άνοικτό πέλαγος. Ό  
νεαρός Γκαμούρης είδε άπό μακρυά κόσμο 
νά συγκεντρώνεται στήν παραλία καί έτρε- 
ξε νά ίδή τί συμβαίνει. "Οταν όμως, άντε- 
λήφθη τά δύο παιδιά νά παλεύουν άπεγνω- 
σμένα, εμπρός στά μάτια τριάντα περίπου 
«περιέργων», δέν έδίστασε ούτε στιγμή. 
Βούτηξε μέ τά ρούχα του καί έρριξε τή 
ζώνη του στόένα άπό τά δύο παιδιά πού 
δέν είχε άπομακρυνθή καί μέσα σέ λίγα 
δευτερόλεπτα τό τράβηξε έξω. Τό άλλο εί
χε παρασυρθή μακρυά καί κινδύνευε 
άμεσα. Ό  Γκαμούρηςώρμησε σάν δελφίνι 
καί έπειδή έγνώριζε τέλειο μπάνιο, έφθασε 
στό παιδί, τό άρπαξε άπό τά μαλλιά τήν 
ώρα πού τό κατάπινε ή θάλασσα καί τό με
τέφερε μέ άσφάλεια στή στεριά. "Ηδη ή

Π Α Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α  Π Ρ Ο Σ  

Μ Ι Μ Η Σ I N

Οί νέοι μας, παρά τήν ένίοτε παρατη- 
ρουμένην έλλειψιν υποδειγματικής συ
μπεριφοράς έκ μέρους τών ώριμων διά τήν 
ήθικήν των ένθάρρυνσιν πρός άντιμετώ- 
πισιν τών κινδύνων πού συναντούν μέσα 
εις τήν κοινωνίαν πού ζοΰν, συχνά μάς 
προβληματίζουν. Μάς δημιουργούν ρίγη 
συγκινήσεως καί αισθήματα ένθουσια- 
σμοϋ πού μάς τονώνουν καί μάς υποδει
κνύουν τήν οδόν τής θυσίας καί τού κα
θήκοντος μέ τήν ήθικήν των ώριμότητα 
καί τό λαμπρόν παράδειγμά των.

Μία τέτοια κατάστασιν έζήσαμε τε
λευταία μέ μίαν πράξιν αύτοθυσίας γυ
μνασιοπαίδων τής Θεσσαλονίκης πού 
έδημοσιεύθη εις τόν ήμερήσιον τύπον. 
Πρόκειται περί τριών (3) μαθητών τού 
10ου Γυμνασίου άρρένων Θεσσαλονίκης

Ό  νεαρός μαθητής Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Σ  
ΓΚΑΜΟΥΡΗΣ, μόλις 16 έτών. Παρά
δειγμα πρός μίμησιν όχι μόνον άπό
τούς νέους....

Σχολή Τυφλών Θεσσαλονίκης θά τού άπο- 
νείμη τιμητική διάκριση κατά τήν διάρ
κεια ειδικής τελετής, γιά νά διατρανώση 
τά αίσθήματά της πρός τόν ιδεαλιστήν, 
άλτρουϊστήν καί άνθρωπιστήν νέον, πού 
μέ άμεσο κίνδυνο τής ζωής του έσωσε δύο 
συναθρώπους του άπό βέβαιο πνιγμό.

οί όποιοι, κατά τήν πραγματοποιηθείσαν 
εκδρομήν (10-5-74) τού Γυμνασίου των 
εις Λιτόχωρον, εύρον τήν εύκαιρίαν νά 
έκφράσουν τά διακατέχοντα αυτούς συ
ναισθήματα άλληλεγγύης καί ήρωϊσμοϋ. 
Καί οί τρεις αύτοί νέοι παλλόμενοι άπό 
τήν συναίσθησιν τού χρέους πρός τόν 
συνάνθρωπον, έσπευσαν εις διάσωσιν 
7ετοϋς παιδιού τό όποιον παίζοντας, έπε- 
σεν εντός δεξαμενής. Ένήργησαν μέ αύ- 
ταπάρνησιν «ώς μία ψυχή, τό εν φρονοϋν- 
τες» καί μέ τόν νεανικόν των ένθουσια- 
σμόν, πού άψηφά τόν έν όψει θάνατον, 
έπεδόθησαν εις τό έργον τής διασώσεως 
τοϋ πνιγομένου παιδός. Ό  ένας μάλιστα 
έξ αύτών, άν καί καρδιοπαθής, έρρίφθη 
εις τά ψυχρά ϋδατα τής δεξαμενής μέ ορ
μήν πρός έκπλήρωσιν τού χρέους του, 
ύπακούσας, ώς καλός άγωνιστής, εις τήν 
φωνήν τής φωτισμένης παιδικής συνει- 
δήσεώς του. ’Ασφαλώς ένα Εύγε πρός τούς 
άθλήσαντας νέους δέν είναι άρκετόν. 
Χρειάζεται κάτι άλλο άκόμη. Ή  μίμησις 
τού παραδείγματος, τής ένεργείας των άπό 
όλους μας.

ΕΚΜΑΘΗΣΙΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΕΩΣ 

ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ

’Ενδιαφέρον προεκάλεσεν εις τήν κοι
νήν γνώμην ή λήψις μιάς άνθρωπιστικής 
άποφάσεως, άπό άρμοδίους παράγοντας 
τού Υπουργείου Ναυτιλίας καί ή απο
στολή εγκυκλίου, μέσω τού 'Υπουργείου 
’Εσωτερικών, πρός τούς κ. Νομάρχας δι’ 
ένα λίαν ζωτικόν διά τήν σύγχρονον έλ- 
ληνικήν νεότητα θέμα. Πρόκειται περί 
τής λήψεως ένός νέου έξαιρετικοϋ μέτρου, 
μιάς προσπάθειας κρατικής διά τήν έκμά- 
θησιν κολυμβήσεως άπό τούς νέους πού 
ζοΰν κυρίως εις τά ενδότερα σημεία τής 
χώρας μας. Διά τήν πραγματοποίησιν τού 
προγράμματος αύτοΰ μάλιστα άπεφασί- 
σθη άρμοδίως ή διάθεσις στρατιωτικών 
οχημάτων διά τήν, δωρεάν, μεταφοράν 
νέων έκ τής ένδοχώρας εις παραθαλασ
σίους περιοχάς πού θεωρούνται κατάλ
ληλοι καί προσφέρονται αί άπαιτούμεναι 
πρός επιτυχίαν τού σχεδίου αύτοΰ συν- 
θήκαι. Διά τήν πληρεστέραν έπιτυχίαν 
τής άποφάσεως αύτής συνεστήθη καί έζη- 
τήθη άπό τούς λειτουργούς στοιχειώδους 
καί μέσης έκπαιδεύσεως (διδασκάλους, 
καθηγητάς κ.λ.π.) όπως έπιδοθοΰν έπιμό- 
νως εις τήν επαρκή καί έγκαιρον διαφώ- 
τισιν τών μαθητών καί τού κοινού έν γένει 
διά καταλλήλων ομιλιών καί άλλων μέ
σων έπικοινωνίας πού μπορούν νά έξυ- 
πηρετήσουν τόν σκοπόν αυτόν, έν όψει 
τής εφαρμογής του άπό τής τρεχούσης 
θερινής περιόδου.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ 

Χ. Α . Ν .  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τό Τμήμα Νέων τής ΧΑΝ Θεσσαλονί
κης ήρχισε τό πρόγραμμά του καί πάλιν 
μέ μίαν νέαν σειράν έξαιρετικών έκδηλώ- 
σεων. Αί έκδηλώσεις αύταί. περιεϊχον 
πρωτοτύπους διαγωνισμούς, μουσικήν καί 
ταινίας νεανικού ένδιαφέροντος. Θά ή- 
μπορούσαμε νά εΐπωμεν ότι έπρόκειτο 
πράγματι γιά ένα «Μπίγκο Γνώσεων» πα
ρόμοιον πρός τάς γνωστάς τηλεοπτικός 
έκπομπάς. Τήν τετάρτην, 15ην τού περα
σμένου μηνάς, ώραν 8.15' μ.μ. εις τήν αί
θουσαν έκδηλώσεων τής ’Αδελφότητος 
έπραγματοποιήθη ή πρώτη έκδήλωσις τής 
όποιας τό πρόγραμμα περιελάμβανε, πλήν 
τού διαγωνισμού γνώσεων, μουσικήν μέ 
έμφάνισιν τού συγκροτήματος «Τράπ», 
έμφανίσεις έκλεκτών καλλιτεχνών καί τού 
Μουσικού όμίλου τοϋ Τμήματος Νέων
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ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΣ
ΧΑΝΘ «Οί Διαβάται», ερωτήσεις μέ 
σλάϊτς, προβολής ταινιών καί πλούσια 
δώρα διά τούς νικητάς. ’Ιδιαιτέραν έντύ- 
πωσιν όμως προεκάλεσε καί ό έκτος προ
γράμματος παρουσιασθείς, κατά τρόπον 
πρωτότυπον, νεαρός μίμος Δαφνεύς, πού 
έκράτησε, χωρίς ύπερβολήν, τά σκήπτρα 
τής εύθυμης νότας έκείνης τής βραδυάς. 
Τήν έπιμέλειαν τού βραδυνοΰ είχεν ό 
I. Ζαφειριάδης.

’Επίσης ή ΧΑΝΘ τήν έσπέραν τής 16- 
5-74 ώργάνωσεν εις τήν γνωστήν αΐθου- 
σάν της, έπιτυχή τελετήν άπονομής βρα
βείων εις τούς διακριθέντας κατά τόν έφε- 
τεινόν Λογοτεχνικόν Διαγωνισμόν Ποιή- 
σεως καί Διηγήματος. Ή  τελετή έπραγμα- 
τοποιήθη παρουσία τής Κριτικής ’Επι
τροπής καί τής διακεκριμένης λογοτέχνι- 
δος Άλ. Παραφεντίδου ή όποια καί έπρο- 
λόγησεν έπιτυχώς περί τών έργων τού 
διαγωνισμού.

i f  i f
Ό  Μουσικός "Ομιλος Νέων τής ΧΑΝΘ 

ώργάνωσε τήν 27-5-74, ώραν 8.15' μ.μ. 
μουσικόν βραδυνόν εις τήν ιδίαν αίθουσαν 
τής ΧΑΝΘ μέ συμμετοχήν όλων τών με
λών τού ομίλου. Τό πρόγραμμα περιελάμ- 
βανε έμπεριστατωμένην είσήγησιν τού 
ύπευθύνου διά τόν Μουσικόν "Ομιλον κ. 
Παύλου Πρατσινάκη μέ θέμα «Προσπά
θεια γιά μιά τομή στις ρίζες τής μουσικής 
μας παράδοσης» καί άκολούθως τήν μεμο- 
νωμένην έμφάνισιν τών μελών τού 'Ομί
λου πού άπέδωσαν κομμάτια Ν. Χουλια- 
ρά, Μάνου Χατζηδάκη, Κώστα Χατζή καί 
κλασσικά τοιαϋτα. Τό συγκρότημα τού 
όμίλου «ΔΙΑΒΑΤΕΣ» ένεφανίσθη εις τό 
δεύτερον μέρος τού προγράμματος καί 
άπέδωσε μοντέρνα ελληνική μουσική. Ή  
είσοδος τού κοινού εις τήν έκδήλωσιν 
ήτο έλευθέρα.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 

ΧΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Κατά τούς διαγωνισμούς «Κηφισία 
1974» τής ΧΕΝ Κηφισίας άπενεμήθησαν 
τά κάτωθι βραβεία :

ΔΙΗΓΗΜΑ : Α' βραβεϊον Έμ. Βαϊ"
κούσης, Β' βραβεϊον Κ. Χιωτάκης καί Ε· 
Γύζη.

"Επαινοι : Θ. Κωστάκης, Γ. Σαριδάκης 
καί Γ. Παπαστάμος.

Διακρίσεις : Κ. Χιωτάκης, Κ. Πάλλης, 
Κούλα Καλούδη, Β. Ζαφειροπούλου, Δ. 
Παπασπήλιου καί X. Καλιαμπέτσου.

ΠΟΙΗΣΙΣ :Α’ βραβεϊον εις τήν Τού" 
λαν Τρυφωνοπούλου καί τόν Κ. Χιωτάκην 
καί Β' βραβεϊον εις τήν Φρόσω Χατζίνη 
καί τήν Μαρίαν Μανωλάκου. ’Επαίνους 
έλαβον : Ε. Γιαννάκου, I. Βέης καί Γκρά- 
τσια Δεπούντη καί Διακρίσεως έτυχον : 
I. Τσίγκρος, Ε. Παπαδούλα καί Ε. Γύζη.

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ : Α' βραβεϊον Κα I. Πα- 
παργύρη - ’Ιακώβου καί Β' βραβεϊον Χρ. 
Άδάμ.

’Επαίνους έλαβον : Ε. Βούτση, Μ. Πα- 
παδάκη—Ψαλτιάδη καί Παν. Μωραΐτης.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Α' βραβεϊον Άντ. 
Ντάνος. Έπαινοι : Θ. Τσιμεντερίδης, I. 
Άποστολίδης καί Μαρία Χάϊντη—Βέλπ. 
Διακρίσεις : Ε. Δημητριάδης, I. Πάτμιος, 
Εύθ. ’Ανθούλης καί Ν. Σαραβάνος.

Ή  Φοιτητική Έβδομάς 1974 δνωργανώ- 
θη άπό τό Άριστοτέλειο ΠανεπιστήμιΟν 
Θεσ]νίκης μέσα σέ μιά πανηγυρική άτμό- 
σφαιρα, μέ ένθουσιώδη καί καθολική 
συμμετοχή τών φοιτητών. "Αρχισε τήν 
Κυριακή 5-5-1974 καί έληξε τήν Κυριακή 
12-5-1974. Τό πρόγραμμά τηε είχε καταρ- 
τισθή μέ έπιμέλεια καί φροντίδα. Έκά- 
λυπτε όλους τούς τομείς τών φοιτητικών 
ένδιαφερόντων, ώστε διαδοχικά καί έναλ- 
λακτικά παρουσιάσθηκε ποικιλία έκδη- 
λώσεων, σ’ όλους τούς τομείς τών φοιτη
τικών δραστηριοτήτων άπό πνευματικής, 
καλλιτεχνικής, άθλητικής, κοινωνικής 
καί ψυχαγωγικής άπόψεως. Ή  συμμετοχή 
μουσικοχορευτικών συγκροτημάτων καί 
ιδιαιτέρως τού δημιουργού τής «Άφρο— 
τζάζ» Μάνου Ντιμπάγκο, καθώς καί γα

λαξίας τών άστεριών τού έλληνικοΰ πεν
ταγράμμου έποίκιλλαν τό πρόγραμμα. Ή  
συμμετοχή τής πνευματικής ήγεσίας ήταν 
καθολική, άλλά καί έποικοδομητική, διό
τι έδόθη ή ευκαιρία νά άναπτυχθοΰν πρός 
τούς νέους άκαδημαϊκούς πολίτας, θέσεις 
καί ιδέες υγιούς βάσεως καί θετικής υπο
δομής. Επίσης ή συμμετοχή τού κοινού 
τής Θεσ]νίκης, άλλά καί τών υπολοίπων 
διαμερισμάτων τής Χώρας ήταν πυκνοτά- 
τη καί ένθουσιώδης άπό πάσης πλευράς, 
όπως άκριβώς προεβλέπετο. Οί έκδηλώ- 
σεις άρχισαν τήν Κυριακή (5-5-74) στις 8 
τό πρωί, όπου στό χώρο τελετών τού Λευ
κού Πύργου, έγινε ή έπαρσις τής γαλανό
λευκης, ή όποια έπλαισιώνετο άπό τιμη
τικά τμήματα φοιτητών τού Άριστοτε- 
λείου Πανεπιστημίου Θεσ]νίκης. ’Επίσης 
τό μεσημέρι τής ιδίας ήμέρας έγινε σεμνή 
καί συγκινητική τελετή τής καταθέσεως 
στεφάνου άπό δάφνη στό μνημείο τών πε-

σόντων φοιτητών, άπό τόν Πρύτανι κ- 
Εύάγγελον Σδράκαν. Ή  ιερότητα τής στι
γμής έδωσε τήν εύκαιρία σέ όλους νά ά- 
ναμνησθοΰν τούς φιλοπάτριδας καί ήρωϊ- 
κούς νέους πού έδωσαν οίκειοθελώς τόν 
άνθό τής νεότητάς τους, ύπερασπίζοντες 
τά ιδεώδη τής Φυλής μας καί τά πάτρια 
χώματα.

Ή πανηγυρική έναρξις έγινε στή μεγά
λη αίθουσα τελετών τού Πανεπιστημίου, 
όπου ό Πρόεδρος τής Φοιτητικής Ένώ- 
σεως τού Άριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσ]νίκης κ. Δούκας προσεφώνησε τούς 
έπισήμους καί ώμίλησε δι’ ολίγων περί 
τής σημασίας τής Φοιτητικής Έβδομάδος 
γιά τόν φοιτητικό κόσμο. ’Ακολούθως ό 
Πρύτανις κ. Σδράκας έξέφρασε τήν συγ- 
κίνησίν του διά τήν έπιτυχίαν τής έκδη-

λώσεως καί έκάλεσε τόν Κοσμήτορα τής 
Θεολογικής Σχολής κ. Φράγκον νά έκ- 
φωνήση τόν πανηγυρικόν τής ήμέρας* πού 
θέμα του ήταν «Φοιτηταί—Καθηγηταί εις 
τόν χώρον καί χρόνον τού άνωτάτου κοι
νωνικού λειτουργήματος τής Παιδείας». 
Ό  όμιλητής κατεχειροκροτήθη.

Ή έβδομάδα έκύλησε πρόσχαρα καί 
μέσα σέ άτμόσφαιρα γενικής ίκανοποιή- 
σεως καί έπιδοκιμασίας τήν όποιαν έδη- 
μιούργησε ή άθρόα συμμετοχή τής 
φοιτητιώσης νεολαίας μας, μέ τό νεανικό 
της παλμό καί τά πολλαπλά της ένδια- 
φέροντα, γύρω άπό τήν έπιστήμη, τήν 
τέχνη, τόν άθλητισμό, τήν μόδα ώς 
καί τήν ψυχαγωγία γενικώς. 'Η Φοιτη
τική Έβδομάδα έκλεισε μέ μιά θαυμά
σια καί συγκινητική έκδήλωσι άγάπης 
τών όρφανών ύπό τής Φοιτητικής Ένώ- 
σεως τού Άριστοτελείου Πανεπιστημίου 
τής Θεσσαλονίκης.

Ή  τελετή ένάρξεως τής Φοιτητικής έβδομάδος παρουσία τών Αρχών 
τής Θεσσαλονίκης καί πλήθους προσκεκλημένων.

Ό  κ. Πρωθυπουργός έγκαινιάζων τό κτίριον τής βιβλιοθήκης τού 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εις τά πλαίσια τού έορτασμοΰ τής Φοι
τητικής έβδομάδος.
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ΑΠΟ ΤΟ  ΒΙΒΛΙΟ ΣΥ Μ Β Α Ν ΤΩ Ν

ΕΚ . . . ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΑ ΒΕΛΗ

Στήν σημερινή εποχή των ((πολλαπλών άναγκών», 
άν δεν είναι κανείς αυθεντία, θά πρέπει τουλάχιστον 
να είναι ένας κάποιος «εΐδήμων» που νά «μετράη» καί 
να «ζυγίζη» ώστε νά μπορέση νά έπιπλεύση καί νά στα- 
διοδρομήση μέσα στον δαιδαλώδη έπαγγελματικό 
άνταγωνισμό, πού το «φθάσιμο» κάθε άλλο, παρά εύ
κολο είναι. ’Ανώτερα, βεβαίως, επαγγέλματα, μέ άξιώ- 
σεις καί κοινωνική προβολή μπορεί κανείς—κατά κά
ποιον τρόπον—νά τά κατακτήση, άρκεϊ νά θέλη, νά 
πιστεύη καί νά ύπομένη. 'Υπάρχουν, άντίθετα, μερικά, 
πού αν καί θεωρούνται «αντικοινωνικά», ωστόσο γιά 
νά τά κατακτήσης πρέπει νά είσαι—κατά το λόγιον καί 
παροιμιώδες «σπίρτο αναμμένο» καί ταλέντο άνεπανά- 
ληπτο. Δεν είναι, δηλαδή, άπλό πράγμα νά γίνης άπα- 
τεώνας άπό τή μιά μέρα στήν άλλη, ούτε μπορείς εύκο
λα νά μηυθής στά ιδιαίτερα της δουλειάς.—καί δή τήν 
σήμερον ημέραν—αν δεν διαθέτης τερατώδη καί 
«καλπάζουσα» φαντασία, καθώς επίσης καί εφεσι καί 
ζέσι καί ενδιαφέρον άνάλογο. "Αν ύπήρχε ειδικός «φο- 
ρεύς» πού θ’ άνεγνώριζε μέ ειδική «πατέντα» τή δου
λειά τού άπατεώνος ή καί τής ....άπατεώνος, γιατί στο 
έπάγγελμα διαπρέπουν ήδη καί γυναίκες, τότε οπωσδή
ποτε στο ενεργητικό μερικών άνδρών καί γυναικών θά 
είχε έγγραφή ή πιο άπίθανη καί άδίστακτη «άτσιδω- 
σύνη». Καί γιά νά έχωμε τού λόγου το ασφαλές, ιδού 
μία χαρακτηριστική περικοπή άπό τό βιβλίον συμβάν
των τής Γενικής ’Ασφαλείας Θεσσαλονίκης. Δύο δι
κηγόροι έπεσαν θύματα μιας σατανικής άπατεώνος, 
στούς πλοκάμους τής οποίας περιεπλάκησαν, κατά τρό
πο άριστοτεχνικό, μέ άποτέλεσμα νά χάσουν κάμποσα 
χιλιάρικα^ό καθένας. Συγκεκριμένα ή Α .Γ., έτών 29, 
ζήτησε άπό τό δικηγόρο Α.Α. νά τής βρή ένα διαμέρι
σμα, γιά νά τό άγοράση καί δτι θά τό πλήρωνε άπό τό 
ποσόν τών 6 έκατομμυρίων πού είχε στή Τράπεζα. 
'Ο δικηγόρος φρόντισε καί βρήκε τό διαμέρισμα, άλλά 
ή Α. τού ζήτησε 23.000 γιά νά πληρώση δήθεν τό μη
χανικό, πού θά τό έκτιμοϋσε. Καί ώ τής εύπιστίας!!!! 
τά χρήματα τής έδόθησαν τά ένθυλάκωσε καί τά πήρε 
μαζύ μέ τών όμματιών της. Μέ τον ίδιο τρόπο πήρε 
2500 δραχμές άπό τον δικηγόρο Ε.Φ. καί έξηφανίσθη. 
'Η  έξαφάνισίς της, δμως, ήταν όλιγοήμερη, γιατί ή 
Γενική ’Ασφάλεια Θεσσαλονίκης τήν συνέλαβε καί 
τήν έξαπέστειλε άρμοδίως. Τό «λάϊτ μοτίβ» άπό τήν 
δλη ιστορία είναι, δτι στήν εποχή μας ή άπάτη έχει 
«άναχθή» σέ έπιστήμη, τήν οποία «διακονοΰν καί 
θητεύουν» διάφοροι άετονύχιδες καί άπό τά δύο φύλα, 
ώστε νά έπιβεβαιωθή έμπρακτα ή γενική άρχή τής 
ισοτιμίας των. Οΐ καταφερτζήδες, λοιπόν αυτοί έπι- 
λέγουν τά μελλοντικά θύματά τους μεταξύ τών άφελών 
καί ...«κουτιζόντων» συνανθρώπων τους, τών οποίων 
έν συνεχεία τό ξεπουπούλισμα είναι εύκολο καί «άρκούν- 
τως» περιποιημένο. Δέν είναι, δμως, παράξενο άν τά 
μελλοντικά θύματα έχουν, μερικές φορές, καί εύγενέ-

στερη προέλευσι ή άξιοπρόσεκτη έπιστημονική καί 
επαγγελματική προβολή. Νά, λοιπόν, πού καί οί 
θεράποντες τής Θέμιδος δέν μένουν άτρωτοι άπό τά 
πάρθια βέλη τών πελατών τους.

ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ ΓΙΑ . . .  . ΚΛΑΜΑΤΑ

'Η  παρουσία όυγγενών καί φίλων στήν έκφορά ένός 
νεκρού, άσφαλώς είναι μιά χαρακτηριστική έκφρασι 
κοινωνικής άλληλεγγύης. Μέ αυτόν τον τρόπο άποτίε- 
ται ό ύστατος φόρος τιμής προς τον άποβιώσαντα, καί 
γενικά δπως θά έλεγε κανείς «ξαλαφρώνονται» οί οι
κείοι του άπό τήν οδύνη. Τήν άντίθετη άκριβώς γνούμη 
είχαν οί Χ.Γ. καί Κ.Κ. κάτοικοι Πατρών, οί όποιοι 
σ’ αυτές τις περιπτώσεις προτιμούσαν νά «ξαλαφρώ- 
νουν» τις τσέπες τών τεθλιμμένων συγγενών καί φίλων. 
Μέ άλλα λόγια έπρόκειτο γιά κοινούς άλλά διακεκριμέ
νης τεχνικής πορτοφολάδες, πού «χτυπούσαν» στις 
κηδείες. "Οταν μάθαιναν δτι κάποιος πέθανε, είτε στή 
πόλι, είτε στή περιφέρεια τών Πατρών, έτρεχαν καί μέ 
στύλ πρωταγωνιστοΰ Σαιξπηρικής τραγωδίας άρχιζαν 
τούς θρήνους καί τούς κοπετούς. "Υστερα έκαναν τις 
σχετικές...άνιχνεύσεις. "Οταν ό ένας έκλαιγε, ό 
άλλος γλυστροΰσε άθόρυβα μέχρι τή θέσι πού κρεμούσαν 
παλτά, σακάκια ή όποιοδήποτε έπανωφόρι οί τεθλιμ
μένοι συγγενείς, γνωστοί καί φίλοι τού μακαρίτη καί 
άρχιζε ή .....μυσταγωγία τού ξαφρίσματος τού περιε
χομένου τών πορτοφολιών. Στήν κηδεία, δμως, τού Τ. 
στο χωριό Λ. τής Άχαίας...θάφτηκαν τά σχέδια τους. 
’Εκεί γράφτηκε ό τραγικός επίλογος τής ολόλαμπρης 
καί «πολλά ύποσχομένης» καρριέρας τους. Συνελή- 
φθησαν, έπ’ αύτοφώρω άπό όργανα τού Τμήματος
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’Ασφαλείας Χωροφυλακής Πατρών, ένώ προσπαθού
σαν να άφαιρέσουν τό πορτοφόλι του Β.Γ. μέ 6.900 
δραχμές. Στήν άνάκρισι πού επακολούθησε, οί δύο 
«συνεταίροι» ώμολόγησαν δτι, μέσα σ’ ένα χρόνο διέ- 
πραξαν μ ε  τον ί'διο τρόπο 25 κλοπές, άπό τις όποιες 
άπεκόμισαν 100.000 δραχμές. Είμαστε βέβαιοι, δτι 
στή δίκη θ’ άκουσθή «ή άφωνος μαρτυρία» των νεκρών 
με τό δριμύτερο «κατηγορώ» εναντίον έκείνων πού δέν 
έσεβάσθησαν τή μνήμη τους καί τη δεινή θέσι τών 
τεθλιμμένων οικείων τους.

«ΤΡΑΓΙΚΗ» . . . .  ΣΥΜΠΤΩΣΙΣ

Στη δημοσιογραφική γλώσσα είδησι είναι ή ενδια
φέρουσα γνωστοποίησις, πού γίνεται άπ’ τις εφημερί
δες για να ένημερωθή τό πλατύ κοινόν, σ’ ενα θέμα ή 
άντικείμενο, τό όποιο ενδεχομένως ένδιαφέρει την 
κοινή γνώμη. Αυτές, λοιπόν τις ενδιαφέρουσες ειδήσεις 
κυνηγούν οί «ρεπόρτερς» ή άλλως πως «έπικαιρογρά- 
φοι ή κυνηγοί ειδήσεων», για νά ικανοποιήσουν τήν 
αδηφάγο περιέργεια της κοινής γνώμης. ’Αποτελεί, 
συνεπώς, κοινή είδησι, δταν άναγραφή στις εφημερίδες, 
δτι ένας σκύλος δάγκωσε ένα άνθρωπο, πράγμα πολύ 
φυσικό, πού μπορεί νά συμβή στο καθένα μας. Είναι, 
δμως, άναμφισβήτητα, μια ένδιαφέρουσα είδησις, άν 
συμβή τό αντίθετο, δηλαδή δταν ένας άνθρωπος δαγκώ- 
ση έναν σκύλο. Είναι, οπωσδήποτε, «ελαφρώς πα- 
νομιότυπον» τό συμβάν τών Μεγάρων, τό όποιον καί 
«διευθέτησαν» οί υπηρεσίες Χωροφυλακής τής πόλεως. 
Δήτε το, σάς παρακαλώ, δπως σάς δίνεται ύφ’ δλας του 
τάς εκφάνσεις καί ποικιλίας καί ....γελάστε συγκρατη
μένα. Έρίφιον, άρσενικοΰ γέννους, ξέφυγε άπό τήν 
αυλή τού κυρίου του καί περιφερόταν άδέσποτο στά 
Μέγαρα κ«ί συγκεκριμένα στήν όδό Θηβών...’Αφήνιασε 
δμως, στή θέα διερχομένου μέ ταχύτητα αυτοκινήτου 
ιδιωτικής χρήσεως καί έπήδησε στο άπέναντι μέρος 
τού δρόμου. Τό πήδημά του, έν τούτοις, δέν ήταν καθ’ 
δλου «σάλτο μορτάλε» γιά τό ζώο, τό όποιο όμολογου- 
μένως ούδέν έπαθε, άλλ’ άντιθέτως...«φθοροποιό καί 
ζημιογόνο» γιά τό αύτοκίνητο, τού οποίου «έθραυσε 
τον άνεμοθώρακα» κοινώς πάρμπριζ. 'Ο ιδιοκτήτης τού 
αύτοκινήτου έζήτησε τήν άποκατάστασι τών ζημιών έκ 
μέρους τού κατόχου «τού μικρού κερασφόρου», πλήν 
δμως δέν ήταν άσφαλισμένο καί δέν έτυχε τής νομίμου 
«άσφαλιστικής» άποζημιώσεως. Παρά τις τρομερές

διαπραγματευτικές δυσχέρειες πού συνάντησαν οί 
άντίδικοι, συμβιβάσθησαν ειρηνικά καί έτσι ή άρχικώς.. 
«τραγική» ύπόθεσις έληξε αισίως.

Καί οί οκτώ ήσαν «υπέροχοι..» Πιο υπέροχοι 
ήσαν τελικά οί Χωροφύλακες τής ’Ασφαλείας Προα
στίων οί όποιοι κατώρθωσαν νά εξαρθρώσουν μιά 
άκόμη σπείρα κακοποιών. Γιατί τό προαναφερόμενο 
κοσμητικό έπίθετο ύπονοεί δυστυχώς μιά ομάδα άπό 
θρασύτατους νεαρούς οί όποιοι προκειμένου νά μή 
ξοδεύουν χρόνο καί χρήματα στις μετακινήσεις τους, 
έκλεβαν κάθε φορά άπό ένα αύτοκίνητο καί πήγαιναν
στήν δουλειά τους. ’Έκλεβαν..... 'Ο λόγος τό λέγει.
'Απλώς ήθελαν νά «δανεισθοΰν» ένα αύτοκίνητο. ’Επει
δή δμως ήξεραν δτι κανείς ιδιοκτήτης γιώτα—χΐ δέν 
θά δεχόταν κάτι τέτοιο, βρίσκονταν κάθε φορά στήν 
άνάγκη νά παραβιάζουν τήν συνείδησί τους καί μαζί μέ 
αύτήν καί τις πόρτες κάποιου «Φιατ», «’Όπελ» ή 
«Ρενώ». Βασικά δέν τούς ένδιέφερε ή μάρκα τών αύτο- 
κινήτων δσο το σημείο πού είχαν παρκάρει. Έ τσ ι 
διάλεγαν κάθε φορά ένα άπόμερο σημείο, άλλοτε στήν 
’Αθήνα καί άλλοτε στά Προάστια, δπου πήγαιναν πε
ζοί καί έφευγαν έπωχούμενοι. Στήν «δουλειά» τους 
δέν χρησιμοποιούσαν διαρρηκτικά έργαλεΐα άλλά 
άθώους-.νυχοκόπτες πού τούς μετέβαλλαν δμως σέ 
αύτοσχέδια καί άποτελεσματικά πάντα άντικλείδια 

Κάθε δουλειά δμως έχει «κέρδη καί ζημίας». Στήν 
προκειμένη περίπτωσι τά δύο αύτά επιχειρησιακά δε
δομένα είχαν τήν άκόλουθη έξέλιξιν: Κέρδη—έφήμερα 
δμως δσο καί παράνομ,α—13 κλεμμένα αύτοκίνητα.
Ζημίας—υλικές καί ......... ξένες— 150.000 δραχμών
σέ τρία άπό αύτά δστερα άπό συγκρούσεις. Τελικά, 
δπως άλλωστε καί προαναφέρομε, ή ζημιά γ ι’ αύτούς 
(είθε νά τούς βγή σέ καλό) καί ή ωφέλεια τής κοινωνίας
ήταν ή ..... περισυλλογή τους άπό τήν ’Ασφάλεια. Συνε-
λήφθησαν έπτά άπό τά οκτώ μέλη τής «σπείρας — 
νυχοκόπτης» πού.,.έξυναν τά νύχια τους γιά έπικίνδυνες 
περιπέτειες. 'Ο 8ος δέν συνελήφθη γιατί ήταν παλιός 
γνώριμος τής ’Ασφαλείας. 'Ώστε λοιπόν ή ’Ασφάλεια 
έκανε χατήρια λόγω προσωπικών γνωριμιών; ’Ό χ ι 
άκριβώς. 'Απλούστατα είχε κάνει τό καθήκον της ένω- 
ρίτερα δταν τον είχε συλλάβει γιά άλλους άθλους του
έξ αιτίας τών όποιων είχε άρχίσει νά κάνη τις ......
«κλειστές» του στις Φυλακές Κορυδαλλού. Αύτό θά 
πή νά είναι κανείς πασίγνωστος καί πολυάσχολος.........
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Η ΚΟΙΝΗ ΗΣΥΧΙΑ ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΒΛΕΠΟΥΝ

«Μή μου χαλάς τούς κύκλους τρισκα
τάρατε!. . .» Στό έτσι ξηγήθηκε κάποτε ό 
'Αρχιμήδης σ’ ένα μόρτη όταν τού έκανε 
τόν γκιουλέκα ένεκα τό σιδερικό πού 
κρατούσε στό χέρι. Τό όποιον α-πάγαινε 
άπό δώ ρέ καί τράβα κατά θάλασσα μεριά 
νά Ιδης άν κουνιούνται οί βάρκες, γιατί 
έμεΐς εδώ δέν χαράξαμε κύκλους στό χώ
μα γιά νά παίξουμε κουτσό ούτε αμπάρι
ζα. Τούτη ή φτιάξη δέν έγινε γιά χαβαλέ, 
άλλά γιά νά σκαρώσουμε καμμιά μηχανή 
τής προκοπής άνευ μπενζίνα καί έξατμί- 
σεις γιατί άλλοιώς βλέπω τόν κοσμάκη 
σέ κάμποσα χρόνια νά ύποφέρη άπό 
μαρσαρίσματα, κορναρίσματα καί καυ
σαέρια. . .  Άνθίστηκες τώρα άγεωγρά- 
φητε; Άντε μπράβο κάνε τό λοιπόν στήν 
άκρη, ρούφηξε ήσυχα τό αύγό σου καί 
άσε μας νά κάνουμε τή δουλειά μας. . . 
Ζωχαδιάστηκε τότε ό τύπος, άρχισε τις 
άγριάδες, καί στό φινάλε έφαγε μπαμπέ
σικα τόν ’Αρχιμήδη. Έτσι μείναμε στόν 
αιώνα τόν άπαντα ρέστοι άπό μηχανές 
άνευ καύσιμα, πήξαμε στήν άντάρα, καί 
κάτσε τώρα έσύ νά φχαριστηθής κενή 
ήσυχία. Όλα τούτα ξηγοΰσα προχτές τό 
βράδυ στόν γείτονά μου τόν Άρίστο τόν 
Χλέμπουρα τόν ταξιτζή, όταν ήρθε καί 
μοΰ είπε στό πολύ στεναγμικό ότι τόν 
έγραψε ή Τροχαία σ’ ένα δρόμο τού Αί- 
γαλέου. Κορνάριζε λέει σ’ ένα σταματη- 
μένο φορτηγατζή, καί ένεκα πού έκείνος 
παρίστανε τόν αλλοδαπό, τσακωθήκανε, 
ξεσηκώθηκαν οί γειτόνοι άπό τή φασαρία, 
βαρέσανε σύρμα στό έκατό καί τά τοι- 
αύτα.

—Καλά σέ κάνανε τού είπα. Έπειδής 
έσεΐς τό ρίξατε στό σαματά μεσημεριά
τικα, τί θέλατε νά γίνη δηλαδίς; Νά βγού
νε οί γειτόνοι μέ τά νυχτικά στά πορτο
παράθυρα καί νά άρχίσουνε τό χειρο
κρότημα; Δέν τό καταλαβαίνεις ρέ Άρί- 
στο ότι άν ό πάσα ένας κάνη παράσιτα 
όποια ώρα τού γουστάρει τότε ή όλη 
φτιάξη περί τήν ήσυχία γίνεται βούκινο; 
—έρεις ρέ τί πάη νά πή σαματάς όταν ήσυ- 
χάζουν τά πέριξ; Σκέτη καρπαζά γιά τήν 
κενωνία. Μπορεί νά είναι όπως λένε άδι
κη άλλά τί βγαίνει μέ τούτο; Άδικη είναι 
καί ή κερία μου άλλά μόλις πιάση τήν 
κρεββατομουρμούρα έγώ παριστάνω τόν 
κωφάλαλο καί λέω άμάν καί πότε θά κλεί
ση βλέφαρο γιά νά ήσυχάσω. Έτσι είναι 
καί ή κενωνία. "Οταν κοιμάται σέ συμ
φέρει καλύτερα νά κάνης τουμπεκί. Νομί
ζω;

Πολλά έχουν γραφή καί άρκετά περισ
σότερα λεχθή γιά τήν κοινή ήσυχία. Προ
σωπικά έχω τήν γνώμη ότι τό θέμα αύτό 
παύει νά είναι πρόβλημα άπό τήν στιγμή 
πού ό κάθε ένας άπό έμάς άρχίση νά έξοι- 
κειώνεται μέ τούς θορύβους. Καί γιά νά 
είμαι περισσότερο σαφής έννοώ τούς 
έξωτερικούς θορύβους. Αύτούς δηλαδή 
πού έρχονται άπό τόν δρόμο ή ένα γει
τονικό σπίτι. Γιατί πώς νά τό κάνωμε. 
Ά ν έπιμένωμε νά πείθωμε τούς διπλα
νούς μας νά είναι προσεκτικοί, τό πολύ - 
πολύ νά δημιουργούμε κάθε τόσο έπει- 
σόδια, όπότε άντί νά περιορίζωμε θά 
έντείνωμε τούς θορύβους. Αφήστε πού 
μιά τέτοια ένέργεια δέν είναι καθόλου 
εύγενική. Ό  πολιτισμένος άνθρωπος έστω 
καί άν άκόμη ένοχλεΐται πρέπει πάντα νά 
συμμερίζεται τήν θέσι τού άλλου. Όταν 
λοιπόν άπό ένα διπλανό διαμέρισμα ά- 
κούγονται θόρυβοι άντί νά μάς πιάνη έκ- 
νευρισμός καλύτερα θά είναι νά έξετάζω- 
με τά πράγματα μέ ήρεμία καί κατανόησι. 
Άκόμη καί άν παίζη μέσα στό μεσημέρι 
μέ έντασι ένα ραδιόφωνο ή τηλεόρασι, 
ποιος μπορεί νά άποκλείση ότι πίσω άπό 
όλα αύτά δέν κρύβεται ένα μεγάλο δράμα! 
Άποκλείεμιι δηλαδή ό ακροατής ή τη
λεθεατής νά είναι βαρήκοος; Αποκλείε
ται νά έκτυλίσσεται ένα οικογενειακό 
δράμα όπότε γιά νά καλυφθή πρέπει νά 
άνεβή ή έντασι τού ραδιοφώνου ή τής 
τηλεοράσεως; Μά θά μοΰ πήτε οί θόρυ
βοι προέρχονται καί άπό άλλες αιτίες. 
Παραδείγματος χάριν άπό μιά πόρτα πού 
κλείνει μέ πάταγο, άπό έπιπλα πού σύ
ρονται απότομα, σκεύη τής κουζίνας πού 
πλένονται άπρόσεκτα κ.λ.π. Ό λοι αύ- 
τοί πού ασχολούνται μέ τό νοικοκυριό δέν 
είναι πάντα έπιδέξιοι. Μή κοιτάτε έμένα 
πού μπορώ νά κάνω όλες τις δουλειές ό- 
ποιαδήποτε ώρα χωρίς νά άκούγεται ό 
παραμικρός θόρυβος. Αύτό είναι ένα προ
σόν πού δέν τό έχουν όλοι. Ά ς είναι κα
λά ή άξιαγάπητη γυναικούλα μου. "Αν 
αύτή δέν έπέμενε νά μέ μυήση στά μυστι
κά τού νοικοκυριού θά μπορούσα τώρα νά 
μιλάω μέ συγουριά - καί γιατί όχι μέ ύπε- 
ρηφάνεια - γιά τά προτερήματά μου;

Ύμέτερος 

Ίλαρίων Σύξυλος

Ποιά κοινή ήσυχία κύριοι; Ά ν  έννο- 
εϊτε τήν γαλήνη πού έπικρατεϊ στά όρη 
καί τις λαγκαδιές, συμφωνώ απολύτως. 
Γιατί μόνο τά άγρια καί τά ήμερα τού 
βουνού καί τού λόγγου έχουν κατανόησι 
καί αλληλοσεβασμό μεταξύ τους. ΓΓ 
αύτό άλλωστε καί ήσυχάζουν άν όχι όλό- 
κληρο τό εικοσιτετράωρο, τούλάχιστον 
τις νύχτες καί τά μεσημέρια. Πήτε μου 
τώρα έσεΐς: Συμβαίνει τό ίδιο στήν περί
φημη κοινωνία τών πολιτισμένων άνθρώ- 
πων; Ά ν ύποστηρίξη κανείς κάτι τέ
τοιο, σίγουρα θά είναι τρελλός, κωφάλα
λος, ή ψυχικώς καί σωματικώς άναίσθη- 
τος. μέ άντανακλαστικά ζώου τής συνο
μοταξίας τών παχυδέρμων. Πού είναι ή 
περιβόητη κοινή ήσυχία; Έγώ τούλάχι
στον δέν έχω απολαύσει μέχρι σήμερα τό 
ύπέρτατον αύτό άγαθόν. Καί σάν νά μή 
έφτανε αύτό έχω άπό πάνω καί τήν γυναί
κα μου νά μοΰ έπαναλαμβάνη κάθε τόσο 
«ήσύχασε Εύλάμπιε»' «πάρε τά ήρεμιστι- 
κά σου Εύλάμπιε» πού νά μέ πάρη καί νά 
μέ σηκώση γιατί τήν άκουσα κάποτε καί 
άγόρασα διαμέρισμα σέ πολυκατοικία. 
Γ ιατί αύτή πού μένω έγώ δέν είναι πολυ
κατοικία. Είναι έντευκτήριο άγροίκων 
πού διαθέτουν όλα τά μέσα γιά νά σοΰ 
τσακίζουν τά νεύρα. Όπως ραδιοτηλεο- 
πτικοστερεοφωνικά μηχανήματα πού βρυ- 
χώνται σχεδόν ολόκληρο τό 24ωρο, πια
τοκατσαρολικά πού πλένονται ήχηρό- 
τατα τις πλέον άπίθανες ώρες, καζανάκια 
τουαλέττας συνεχούς καταρροής, πόρ
τες πού ανοιγοκλείνουν μέ πάταγο, παιδιά 
πού άλωνίζουν παντού μέ χοροπηδητά, 
καί σκυλιά πού γυαγίζουν όταν δέν ούρλιά- 
ζουν. Πώς νά ήσυχάση κανείς μέ αύτά καί 
πολλά άλλα; Τί χρωστάω έγώ άν ό Κω- 
στάκης τού ισογείου όρύεται μέσα στό 
καταμεσήμερο γιατί δέν τού άγόρασαν 
παγωτό, άν ό Γιαννάκης τού τρίτου τσι
ρίζει μέσα στά άγρια μεσάνυχτα γιατί 
έπικαλεϊται κάποια έπείγουσα σωματική 
του ανάγκη, ή ό Δημητράκης τού δευ
τέρου έπειδή δέν τρώει τό αύγό του τόν 
καταδιώκουν σέ όλους τούς κοινόχρη
στους χώρους τής πολυκατοικίας; Πώς 
νά κοιμηθώ όταν στήνω αύτί καί διαπι
στώνω μέ φρίκη ότι κάθε στιγμιαία ή συχία 
προμηνύει κάποιον καινούργιο έκκωφαν- 
τικό θόρυβο; Καί κάτι άκόμη: Προχθές 
έμαθα ότι σ’ ένα ξενοίκιαστο διπλανό δια
μέρισμα μάλλον πρόκειται νά έγκατα- 
σταθή ένας καθηγητής πού παραδίδει 
μαθήματα σαξοφώνου καί κορνέττας. Ά ν 
πράγματι άληθεύη αύτό, τότε δέν μοΰ μέ
νει παρά νά καταλήξω σέ καμμιά φυλακή, 
γιά νά βρώ έπιτέλους τήν ήσυχία μου. 
Αύτά.
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Τ ο ν  τελευ τα ίο  κα ιρό  στον ε ξ ώ 

στη τής έπ ικα ιρό τη το ς, σ έ π α γ κ ό 

σ μ ιο  κ λ ίμ α κ α , έπ ρόβ α λε ένας πολυ

β α σα νισμ ένος άνθρω πος. ' Ο  άνθρω 

πος πού έζη σ ε  δλην την α γρ ιότητα  

τω ν ολοκλη ρ ω τικώ ν κα θεστώ τω ν κα ι 

όμ ω ς δεν έκά μ φ θ η . Έ γ ε ύ θ η  την  

π ικρ ή  γεϋ σ ι τω ν στρατοπέδω ν συγ-  

κεντρώ σεω ς κα ι εξο ρ ία ς  κ α ι ό μ ω ς  

δεν έ γ ο ν ά τ ισ ε ! Έ δ έ χ θ η  δλο εκ είνο  

τό βά ρος τής π ν ευ μ α τ ικ ή ς  κα τα -  

π ιέσ εω ς τοϋ κομ μ ου ν ισ τ ικ ο ύ  σ κ ο 

ταδισμού  κ α ι όμ ω ς έμ ειν ε  αδούλω 

τος στο πνεύμα κα ι στο φ ρ όν η μ α !  

'Ο  ’Α λέξα ν δ ρ ο ς  Σ ο λ ζ ε ν ίτ σ ιν !

Γ ν ω σ τ ό ς  από τα β ιβ λ ία  του κα ι τό  

β ρ α β είο  Ν ό μ π ε λ , έγ ινε τελευ τα ίω ς  

τό επ ίκεντρο  τού ενδιαφ έροντος Ο

λου τού ελευθέρου κόσ μ ου , δταν τό 

Ε λ β ε τ ικ ό  αεροσκάφ ος τον μ ε τ έ 

φερε μ α κ ρ ν ά  από τό σ ιδερένιο π α ρα 

π έτα σ μ α , στους κόλπους τοϋ Δ υ τ ι

κού κόσ μ ο υ , ό ό π ο ιος  β έβ α ια  δση  

ελευθερία  κα ι άνεσι κ ι  αν τοϋ π ροσ-  

φ έρη, θά ε ίνα ι πόντιος γ ι ’ αυτόν ό 

τόπος τής ισοβ ίου  έκ το π ίσ εω ς κα ί 

εξορία ς του.

Μ ελ.ετώ ντας κα νείς  την ταρα

χώ δ η  ζω ή  αυτού τοϋ ανθρώπου σ τ έ

κ ετα ι μ έ  θα υμ ασμό μ έν  μ π ροστά  

στο αδάμαστο θάρρος του, αλλά κα ί 

γ εμ ά τ ο ς  απορία  γ ιά  τό μ υ σ τ ικ ό  τής  

α κα τά βλητης δυνάμεώ ς του.

'Ω σ τ ό σ ο  ρίχνοντας μ ιά  π ρ ο σ εκ τι-  

κώ τερ η  μ α τ ιά  σ τις  λεπ τ ομ έρ ειες  

τών δ η μ οσ ιογρα φ ικώ ν περιγραφ ώ ν  

τής ’ Ο δύ σ σ εια ς του μ π ορ ού μ ε νά 

π ρ ο σ εγ γ ίσ ω μ ε  αυτό τό υπέροχο μ υ 

σ τ ικ ό , πού άναδεικνύει πάντοτε, 

σέ κάθε επ ο χ ή  κ α ί κ ά τω  από τις  

όπ οιεσδήπ οτε συνθήκες, τούς α λη 

θινά μ εγ ά λου ς  κ α ί δυνατούς άνδρες.

K C  αυτό τό μ υ σ τ ικ ό  δεν είνα ι 

άλλο από τήν π ίσ τιν . Δ εν  εννοώ) τήν  

π ίσ τιν  πού εμ φ α νίζετα ι σάν μ ιά  

τυπ ική α νά γκη , στήν όποια  π ροσαρ

μ ό ζετ α ι ό άνθρω πος δ ιότι έτσ ι τον  

έμαθαν δταν α κ ό μ η  ήταν μ ικ ρ ό ς . 

Ο χ ι λοιπ όν τήν τυπ ικήν , τήν θεω 

ρη τική ν χ ρ ισ τ ια ν ικ ή ν  π ίσ τιν . Ά λ λ ’ 

εκείνη ν  τήν π ίσ τ ιν , πού μ ετα φ ρά 

ζεται' σέ μ ιά  ενεργό κα ί ζώ σ α  σ χ έσ ι  

μ έ  τό α ντ ικ είμ ενό  τη ς, τον Κ ύ ρ ιο ν  

Ίη σ ο ϋ ν  Χ ρ ισ τ ό ν .

Α υ τ ό  είνα ι τό μ υ σ τ ικ ό  δπλο πού  

ά νέδειξε ηρώ α κα ί τον Ά λ .έξα νδ ρ ο  

Σ ο λ ζε ν ίτ σ ιν , δπω ς ά λλω σ τε κ α ί τό-

τ ο

Μ Υ Σ Τ Ι Κ Ο  
Τ Ω  Ν

Δ Υ Ν Α Τ Ω Ν

Παν. 'Αρχιμανδρίτου 
Α Μ Β Ρ Ο Σ Ι Ο Υ  Λ Ε Ν Η  

Ταγματάρχου-' Ιεροκήρυκος Χωρ]κής

σους άλλους ήρω ες κα ί δυνατούς στο  

διάβα τής ζω ή ς . Τ ό  μ υ σ τ ικ ό  

δπλο του φ άνηκε απ’ τήν π ρώ τη κ ι 

ολ.ας σ τ ιγ μ ή . Μ ό λ ις  ό Σ ο λ ζ ε ν ίτ σ ιν  

βρ έθη κε στον ελεύθερο κ ό σ μ ο , κ ι  

δταν τά φ λάς τώ ν φ ω τορεπόρτερς  

τον άφηναν ή σ υχο  κ α ί ελεύθερο, 

τ ρ έχει α μ έσ ω ς σέ κ ά π ιιτ . Ε κ κ λ η σ ί α  

κ α ί ε κ ε ί  χω μ ένο ς σέ μ ιά  ή σ υ χη  γ ω 

νιά τ η ς , «μόνος μ ό νω  τώ  Θ ε ώ »  

στέλνει τό πρώ το μ ή νυ μ ά  του, μ ή 

νυμα π ροσευ χής, στον λατρευτό Κ ύ 

ριο τής καρδιάς του. Α υ τ ή  ή αυθόρ

μ η τ η  π ρ ά ξις  ε ίνα ι α ρκετή  γ ιά  νά 

μ ά ς  ά ποκρυπτογραφ ήση τό μ ε γ α 

λείου  τής ψ υχής του κα ί τό μ υ σ τ ικ ό  

τής δυνάμεώ ς του.

Κ ι  ε ίνα ι ευ τύ χη μ α  π ώ ς ή βαθύ

τατα προσηλ.ω μένη στο Θ εό  ψυχή  

τοϋ μ εγ ά λ ο υ  ήρω α κα ί λογοτέχνη  

τ ρ ά β η ξε  τήν π ρ οσ οχή  τοϋ Τύπου  

κα ί π ροεβλήθη α ρκετά.

Σ τ ο ύ ς  « ’ Ε κ κ λ η σ ια σ τ ικ ο ύ ς  Κ α ι 

ρούς» τοϋ Λ ονδίνου  ό γνω στός θεο

λόγος  Μ 1C Η AEL BOU R D EAUX 
σκιαγραφ ώ ντας αυτή τήν π τυ χή  

τοϋ Σ ο λ ζ ε ν ίτ σ ιν , ε ίχ ε  τήν ευκαιρ ία  

νά έξά ρη  τήν π ρ ο σ ή λω σ ί του στήν  

’ Ο ρθόδοξη  π ίσ τ ι κ α ί νά τον παρου- 

σ ιά σ η  ώ ς ένα σύγχρονο ο μ ολο γ η τή . 

Μ ετ α ξύ  άλλω ν ό άρθρογράφος (ο μ ί

λη σε κα ί γ ιά  τον π ρ οσευ χόμ ενο  

Σ ο λ ζ ε ν ίτ σ ιν  κ α ί έδω σε στήν δ η μ ο 

σ ιότητα  μ ιά  πολύ μ ικ ρ ή  μ έν , αλλά  

κ α ί λίαν σ υ γ κ ινη τ ικ ή  αυθεντική π ρο

σ ευχή  τοϋ Ρ ώ σ ου  σ νγγρα φ έω ς. 

Ν ά  ή  π ροσευ χή  τοϋ Σ ο λ ζε ν ίτ σ ιν .

« Π ό σ ο ν  ευ χά ριστο ι’ μ ο ϋ  είν α ι, 

Κ ύ ρ ιε , νά ζώ  μ α ζ ί  Σ ο υ !  Π ό σ η ν  άνε-

σιν μ ο ϋ  δίνει τό νά π ιστεύ ω  εις  Σ έ !  

"Ο τα ν  σ κέψ εις  ά νη σ υ χη τ ικα ί μ έ  β α 

σανίζουν ή δταν χά νω  τό θάρρος  

μ ου , δταν κ α ί ό εξυπνότερος άνθρω 

π ος δέν β λέπ η  μ α κρύ τερα  από τό  

α π όγευ μ α  αυτής τής η μ έρ α ς κα ί δέν 

ξεύρη τ ί π ρ έπ ει νά κ ά μ η  ανριον, 

Σ ύ  μ ο ϋ  χ α ρ ίζε ις  τήν φ ω τεινήν π ε-  

π οίθησιν  δτι υ π ά ρχεις  κα ί β εβ α ιώ 

νεις  δτι δέν ε ίνα ι κ λ ε ισ τ ο ί δλοι ο ί 

δρόμοι τής καλω σύνης. ’Α π ό  τήν  

π η γ ή ν  τής επ ιγείου  φ ή μ η ς β λέπ ω  

τριγύρω  διά μ έσ ου  τής α π ελπ ισ ία ς  

μ έ  θαυμασμόν προς εκ είνον  τον δρό

μ ο ν , από τον οποίον π άντοτε ε ίχ α  

τήν ικα νότητα  νά διαχύνω  άφθονον 

εις τούς ανθρώπους τήν α κτινοβ ο

λίαν τής δ όξης Σ ο υ » .

Α υ τ ή  ε ίνα ι ή μ υ σ τ ικ ή  π η γ ή  από  

τήν όποιαν αντλούν οι δυνατοί. 'Ο  

Κ ύ ρ ιο ς ! .  ' Η  π ροσευ χή  τούς δίδει 

τήν δυνατότητα τής επ ικο ινω νίας  

μ έ  τον μόνον Δ υνατόν. ' Η  π ίσ τ ις  

τούς δίδει τά φ τερά γ ιά  τό άνέ- 

β α σ μ α  στο θρόνον τής Μ ε γ α λ ω -  

σύνης τοϋ Θ εού . Κ ι  ό Σ ο λ ζε ν ίτ σ ιν  

δέν είνα ι μόνον ένας δυνατός σ υγ -  

γραφ εύς, ή  ένας έλ.εύθερος στο  

πνεύμα κ α ί άδούλ.ωτος στο φρόνημα  

άνθρω πος. Ε ίν α ι  π ρώ τ’ απ ’ δλα  

ό π ρ οσευ χόμ ενος άνθρω πος. ’Έ ζ η 

σε στήν χώ ρ α  τής στρατευομ ένης  

α θεΐα ς κ α ί δ μ ω ς ή  φ λόγα τής π ίσ τεω ς  

έμ ε ιν ε  ά σ β εσ τη  μ έσ α  του. ’Έ τ σ ι  

ή π ροσευ χή  του α π οκτά  ιδ ια ίτερο  

νόη μ α  κα ί ξεχ ω ρ ισ τή  σ η μ α σ ία .

’Αγαπητέ άναγνώστα,

Σ τ ή  σύγχρονη μ α ν ία  τώ ν ε ξ ο 

π λ ισ μ ώ ν  πού έ χ ε ι  κ α τα λά β ει τούς 

ισχυρούς τής γ ή ς  τά οπ λοστάσια  

’Α ν α το λ ή ς  κα ί Δ ύ σ εω ς εμ π λο υ 

τ ίζοντα ι σ υνεχώ ς μ έ  νέα δπ λα , μ έ  

δυνατά δπλα. Κ α ν έν α  δ μω ς άπ ’ 

αυτά δέν μ π ο ρ ε ί νά π α ραβληθή μ ’ 

εκ είνο  τό δπλο τώ ν π ιστώ ν άνθρώ- 

π ω ν, μ έ  τό δπλο τής π ρ ο σ ευ χή ς. 

' Η  δύναμις τής π ροσευ χή ς ταυ τί

ζετ α ι μ έ  τήν παντοδυναμία , έφ ’ 

δσον «πάντα δυνατά τώ  π ισ τέύ -  

ο ν τ ι» . Σ ύ  έ χ ε ις  δ ο κ ιμ ά σ ει αυτό τό  

δυνατό δ π λο ; Τ ό  έ χ ε ις  σέ κ α θ η 

μ ερ ιν ή  χ ρ ή σ ι; Τ ό  χ ρ η σ ιμ ο π ο ιε ίς  

σ ω σ τ ά ; Ό  Σ ο λ ζ ε ν ίτ σ ιν  μ ά ς  π α ρ έχ ει 

τήν αφ ορμή γ ιά  μ ιά  υπεύθυνη έξ έ -  

τασι τής ψ υχής μ α ς  πάνω  στά  

ερω τή μ α τα  αυτά.
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Ναρκωτικά, κλοπαί αύτοκινήτων, οξύ πρόβλημα 
Τροχαίας μέ τραγικήν προσφοράν αίματος εις τον Μο- 
λώχ τής άσφάλτου, πλαστογραφίαι άδειων κυκλοφορίας 
αύτοκινήτων, πλαστογραφίαι άδειων οικοδομών, «ορ
γανωμένη προαγωγή εις πορνείαν («Ροζ μπαλλετα», 
«Κουνελάκια»), άεροπειρατεΐαι, δυναμιτιστικαί ενερ- 
γειαι μέ άθωα και ανύποπτα θύματα, τεντυ-μπους, μο- 
λυνσις τού περιβάλλοντος και θορυβοι προσβαλλοντες 
τήν δημοσίαν υγείαν, άρπαγή τσαντών γυναικών καί 
τέλος ή γυμνοδρομία ή, αν προτιμάτε τήν ξένην ορολο
γία, ό «στρηκινγκισμός», ό όποιος εισέβαλε εις την χω 
ράν μας, τροφοδοτούν τήν είδησεογραφίαν τών στηλών 
τοϋ ήμερησίου τύπου και τα λοιπά μέσα μαζικής ενη- 
μερώσεως (Ραδιόφωνου, τηλεορασις).

Πρόκειται διά μίαν σειράν εγκλημάτων, άγνώστ«»ν 
σχεδόν εις τό οχι πολύ μακρυνο παρελθόν, τα οποία 
προσέδωσαν νέαν διάστασιν εις τα αστυνομικά πράγμα
τα καί ένεφανίσθησαν εις τό προσκήνιου τής 'Ελληνικής 
ζωής μέ συνέπειαν νά εντυπωσιάζουν τήν κοινωνίαν 
καί νά προβληματίζουν τάς άρμοδίας τεταγμένας διά 
τήν προστασίαν τών ύψίστων εννομων αγαθών διωκτι- 
κάς Άρχάς.

όδηγήση εις τήν όρθήν οδόν τής άντιμετωπίσεως τού
των καί θά άποφέρη άγαθούς καρπούς εις τό δυσχερές, 
άλλά πολύτιμον άστυνομικόν έργον.

Μετά τον δεύτερον παγκόσμιον πόλεμον, ιδία όμως 
κατά τά τελευταία έτη έσημειώθη εις τήν Ελλάδα μια 
ραγδαία μεταβολή εις τάς συνθήκας διακιυήσεως, έργα- 
σίας καί κοινωνικής ζωής τοϋ πληθυσμού. Πηγή σοβα
ρών κοινωνικών μεταβολών άπέβη ή κατά τον αύτόν 
χρόνον διακίνησις πληθυσμού έκ τής περιφέρειας προς 
τάς μεγαλυτέρας πόλεις, μάλιστα δέ προς τάς παρυφάς 
τών μεγάλων άστικών κέντρων, όπου ούτος έπι μακρον 
παραμένων ούσιαστικώς άναφομοίωτος, δημιουργεί 
πλήθος προβλημάτων διά τήν Χωροφυλακήν.

Τό πλήθος τών εισερχομένων τουριστών, μαζί μέ το 
πολύτιμον συνάλλαγμα—όσοι έξ’ αύτών δεν το στε
ρούνται, διότι πολλοί τό στερούνται—εισάγουν καί τάς 
πεποιθήσεις των, νέους τρόπους ζωής, νέας ιδέας αι 
όποΐαι άντιπροσωπεύουν πάσης φύσεως τάσεις και κοι
νωνικά ρεύματα τής καταναλωτικής κοινωνίας, ικανόν 
ποσοστού τών μελών τής όποιας έχει ύποστή ανησυχη
τικήν χαλάρωσιν τών ήθικών άνασταλτικών.Κατά ταΰ-

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ

Χ Ρ Η Σ Τ Ο Υ  Φ Ο Ρ Λ Ι Γ Κ Α  
Τ α γ μ α τ ά ρ χ ο υ  Χ ω ρ ) κ ή ς

Πρέπει εύθύς έξ’ άρχής καί διά νά άποφευχθή ή δη
μιουργία έντυπώσεων, αί όποΐαι δέν άντικατοπτρίζουν 
τήν άλήθειαν, νά έπισημάνωμεν ότι τά έν τή άρχή έν- 
δεικτικώς άυαφερόμενα άδικήματα δέν αποδεικνυουν 
ότι εις τον Ελληνικόν χώρον ύφίσταται εξαρσις τής 
έγκληματικότητος, ούτε ότι εισέβαλε τό ώργανωμενον 
έγκλημα. Τούτο δέν τεκμηριοΰται στατιστικώς.

Άντιθέτως, προκύπτει τό άνεπίδεκτον άμφισβητή- 
σεως συμπέρασμα ότι τά τελευταία έτη μετεβλήθη ή 
μορφή, τό «ένδυμα» τών εις τήν χώραν μας τελουμέ
νων εγκλημάτων. Οΰτω έμειώθησαν αίσθητώς τε
λούμενα προπολεμικώς άδικήματα, όπως π.χ. ένοπλοι 
ληστεΐαι εις τήν ύπαιθρον (περίοδος ληστοκρατίας), 
ζωοκλοπαί, βεντέτες διά λόγους άντεκδικήσεως κ.λ.π.

Αυτομάτως άναδύεται τό έρώτημα εις άρμοδίους καί 
μή άρμοδίους : Ποια είναι τά αίτια τής τοιαύτης άλλα- 
γής ; Καί είναι άναγκαία ή έρευνα, άναζήτησις καί 
άνατομία τών αιτίων τής έπισημανθείσης διαφοροποιη- 
σεως, διότι ή όρθή άπάντησις εις τό έρώτημα τών αι
τίων «ευημερίας» τών μοντέρνων άδικημάτων, θά μάς

τα οΐ τουρίσται άσκοΰν μίαν άδιαφιλονίκητον έπίδρασιν 
επί τού έλληνικοΰ κοινού.

’Εάν εις τά άνωτέρω προσθέσωμεν καί τήν έπίδρα- 
σιν, ή όποια ασκείται, ιδία εις τήν νεολαίαν, ύπό τών 
ταινιών βίας καί σέξ, αίματος καί μαστιγώσεις τών 
αισθήσεων, ως επίσης καί τήν τάσιν μιμήσεως τών 
ήρώων τής μικρής καί μεγάλης οθόνης, έχομεν, κατά 
τήν γνώμην μας, τά κυριώτερα αίτια τής σημειωθείσης 
άλλαγής εις τήν μορφήν τοϋ έγκλήματος εις τήν 'Ελλά
δα.

’Ιδού διατί άνακύπτει ή άνάγκη νέας γραμμής πλεύ
σεως καί νέων προσανατολισμών διά τήν Ελληνικήν 
Χωροφυλακήν εις τάς μεθόδους άποτελεσματικής άντι- 
μετωπίσεως. Διότι είναι βέβαιον ότι αί Ύπηρεσίαι αυ
τής θά τεθούν προ ζητημάτων, γνωρίμων καί παλαιό- 
τερον έν μέρει, άλλ’ ούσιωδώς διαφόρων περί τήν δο
μήν. ’Απαιτείται, λοιπόν, έκσυγχρονισμόςτρόπου, με
θόδων, νοοτροπίας καί άναδιοργάνωσις διά τήν επιτυχή 
καί άποτελεσματικήν έκτέλεσιν τής άποστολής των.

Έχουσα έπίγνωσιν τής τοιαύτης άνάγκης, ή Χωρο-
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φυλακή έπραγματοποίησεν ήδη σοβαρά βήματα προό
δου προς τήν κατεύθυνσήν ταύτην, τα κυριώτερα των 
οποίων είναι :

Αρτιος εξοπλισμός των έγκληματολογικών 'Υπη- 
πηρεσιών του Σώματος δι’ όλων των απαραιτήτων μέ
σων διερευνήσεως του τόπου τελέσεως έγκλημάτων, 
ώστε νά παρέχεται ούσιώδης συνδρομή εις τό έργον 
των αρμοδίων 'Υπηρεσιών κατά τό στάδιον τής άνα- 
κρίσεως.

 ̂ Διά τήν ταχεΐαν, ομαλήν καί άσφαλή κυκλοφορίαν 
εις τάς οδούς, αί 'Υπηρεσίαι τροχαίας έφωδιάσθησαν 
δι’ όλων των απαραιτήτων τεχνικών μέσων καί δή μέ 
άσυρματοφόρα αύτοκίνητα καί δίκυκλα, κινητά άνα- 
κριτικά Γραφεία, ραντάρ βεβαιώσεως παραβάσεων 
ύπερβολικής ταχύτητος κ.λ.π.

Ίδρύθησαν καί λειτουργούν ήδη, έκτος τών προα
στίων πρωτευούσης, εις όλας τάς πρωτευούσας Νομών 
ραδιοτηλεφωνικά κέντρα ’Αμέσου Έπεμβάσεως τη- 
ροΰντα έπαφήν μετά τών κυκλοφορούντων περιπολικών 
οχημάτων έπί 24ώρου βάσεως, τά όποια προλαμβάνουν, 
βοηθούν, σούζουν καί καταστέλλουν.

Ή  ήγεσία τού Σώματος άποδίδουσα πρωταρχικήν

σημασίαν εις τήν έκπαίδευσιν, διά τήν δημιουργίαν άρι
στων άστυνομικών οργάνων καί βαθμοφόρων, έ'θεσεν 
εις έφαρμογήν νέα προγράμματα έκπαιδεύσεως διά τής 
αναμορφώσεως τού εκπαιδευτικού συστήματος, ώστε 
οι εκ τών φυτωρίων τού Σώματος άποφοιτοΰντες νά 
δύνανται νά δικαιώσουν τάς προσδοκίας τής 'Υπηρεσίας, 
άλλά καί τής κοινωνίας γενικώτερον. ’Επίσης, ιδιαιτέρα 
σημασία άπεδόθη εις τήν μετεκπαίδευσιν καί έπιμόρ- 
φωσιν διά τής λειτουργίας σχολών διά τούς ’Αξιωμα
τικούς καί Ό πλίτας (Μετεκπαίδευσις Μοιράρχων, με- 
τεκπαίδευσις Άνθυπασπιστών, Σχολαί Τροχαίας, Του
ρισμού, ’Αγορανομίας, Ξένων γλωσσών κ.λ.π.).

Εις τον τομέα τών τεχνολογικών έφαρμογών ή Χω
ροφυλακή άπέκτησε τήν Μηχανογραφικήν ' Υπηρεσίαν 
της, ή οποία έκάλυψε τομείς προσωπικού, έκπαιδεύ- 
σεως, οργανώσεως, διαχειριστικού, στατιστικής κ.λ.π.

Απο το 1972 εν εισέτι λειτούργημα κατεκτήθη ύπό 
τού ωραίου φύλου διά τής συγκροτήσεως Γυναικείου 
Τμήματος εις τήν Χωροφυλακήν.

Αι Ελληνιδες συνάδελφοι πρόκειται νά προσφέρουν 
πολυτίμους ύπηρεσίας εις τούς τομείς τής άποστολής 
των, οι οποίοι προσιδιάζουν εις τήν ιδιοσυστασίαν καί

τήν λεπτήν φύσιν τής γυναικός (πρόληψις καί καταστο
λή τής εγκληματικοτητος των γυναικών καί ανηλίκων 
κ.λ.π.).

Εκ τών ισχυόντων θεσμών καί προτύπων εις ξένας 
’Αστυνομίας προηγμένων Κρατών, ένδείκνυται μόνον 
η άντιγραφη εκείνων, οί όποιοι, δύνανται νά μεταφυ- 
τευθούν καί νά ευδοκιμήσουν εις τήν Ελληνικήν πρα
γματικότητα διά νά άνοιξη τό πράσινον φώς προς τήν 
πρόοδον.

Πέραν τών άνωτέρω μνημονευομένων μέτρων, τά 
οποία εληφθησαν προσφατως δια τον εκσυγχρονισμόν 
και την αναδιοργανωσιν της, η Χωροφυλακή κατενόησε 
πλήρως ότι διά τήν περαιτέρω ανοδικήν πορείαν της 
απαιτείται καί κάτι άλλο καί τούτο είναι αί δημόσιαι 
σχέσεις αυτής μετά τού κοινού, αί όποΐαι θά άποτελέ- 
σουν τήν θερμουργόν πνοήν τού δημιουργικού έργου 
της.

Η οργανωσις καί λειτουργία τής κρατικής μηχανής 
εις τό σύγχρονον κράτος βασίζεται κατά κύριον λόγον 
επι τής αρμονικής και στενής συνεργασίας κράτους καί 
πολίτου. Ανευ αυτής η πορεία τού συγχρόνου κράτους 
προς την προοδον εμποδίζεται καί ή προσαρμογή του

προς τας απαιτήσεις τών νέων καιρών αποτυγχάνει.
Η Χωροφυλακή είναι έκ τών πρώτων έλληνικών 

οργανισμών πού υιοθέτησαν τον θεσμόν τών δημοσίων 
σχεσεων. Αύται άποτελοΰν τό άντικείμενον μιας νέας 
κοινωνικής συστηματικής έρεύνης, πού άποβλέπει εις 
τήν δημιουργίαν καί διατήρησιν πνεύματος άμοιβαίας 
κατανοήσεως, εμπιστοσύνης, φιλίας καί συνεργασίας 
μεταξύ τών οργανισμών τής πολιτείας καί τής κοινω
νίας άφ’ ενός, καί τών πολιτών άφ’ ετέρου. Ούδεμία 
δημοσία δραστηριότης δύναται νά εύδοκιμήση άνευ τής 
συμπαραστάσεως τής κοινής γνώμης, διότι όπως είπε 
ο πρόεδρος τών Η.Π.Α. ’Αβραάμ Λίνκολν «'Η  κοινή 
γνώμη είναι εκείνη ή οποία καθιστά τούς Νόμους έκτε- 
λεσίμους ή μή».

Η άνάπτυξις τών δημοσίων σχέσεων τής Χωρ]κής 
μετά τού κοινού έν κατακλεΐδι, αποτελεί τήν πυξίδα εις 
τους συγχρόνους ’Αστυνομικούς προσανατολισμούς καί 
σοβαρώτατον μέλημα διά τό Σώμα, τού οποίου οί άν
τρες, άπό τής κορυφής μέχρι τής βάσεως τής ίεραρχι- 
κής ύπηρεσιακής πυραμίδος, δεν μοχθούν διά τόν έπαι
νον, άλλά έχουν ως κίνητρα ύψηλόν αίσθημα ευθύνης 
καί προσήλωσιν εις τό έθνικόν χρέος.

355



ΕΝβϊ
ΧΑΠΟΦΥΑΑΚΑ!χηπι
ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ

'Αστυνομικό διήγημα
Ό  Χαίην είχε Ζήσει συντροφιά μέ την άβεβαιότητα καί 
τό φόβο καί ή αντίδρασή του ήταν άμεση. Ναί, ατό δί
χτυ των αποσκευών ήταν ένας μαύρος χαρτοφύλακας, 
άπ’ οπού έρχόταν ένα ρυθμικό τ ίκ -τά κ , όπως έκεΐνο 
τού ρολογιού. Νά ήταν άραγε ώρολογιακή βόμβα;..

'Ο  μεγαλόσωμος άνδρας πού κα
θόταν δίπλα μου, άπό τή μεριά τοΰ 
παραθύρου, του μεγάλου επιβατικού 
άεροπλάνου πού έκτελοΰσε δρομολο- 
γιο στη γραμμή Ντάλαθ τής Μινε- 
ζότα καί Ούάσιγκτων, έρριξε μια 
ματιά στο ρολόι του μουρμουρίζον
τας :
—Ε π τά  καί δέκα Ντράμ. Διανύσα- 
με τή μισή άπόσταση. "Αν το είχα 
σκάσει καί ταξίδευα μέ το πλοίο δεν 
είχα έλπίδες επιστροφής σ’ αυτό τον 
τόπο - αν είχα κάν έλπίδες ζωής.
—Νά, όμως, πού δέν τό έσκασες 
μίστερ Χαίην, τοΰ είπα.

Χαμογέλασε ελαφρά κουνώντας 
τό κεφάλι.
—’Ό χι, δέν τό έσκασα, μου έπεβε- 
βαίωσε.

Καί έκείνη άκριβώς τή στιγμή 
άρχισε νά άκούγεται τό ρυθμικό τικ- 
τάκ τοΰ ρολογιού.

Τά μάτια τού Χαίην άνοιξαν διά
πλατα. Είχε ζήσει συντροφιά μέ τήν 
άβεβαιότητα καί τό φόβο πολύ και
ρό, τώρα. Ή  φυσική του άντίδραση 
ήταν άμεση : Τά μάτια του πού έγι
ναν πελώρια, τό στόμα του πού 
σφίχτηκε σέ μιά λεπτή καί ίσια 
γραμμή, τό χέρι του πού άδραξε τό 
δικό μου, πού άκομπούσε στο ενδιά
μεσο χώρισμα των δυο μας καθι
σμάτων.

'Η  άφωνη αύτή άντίδραση έρμη- 
νευόταν :

«Διάβασες τις έφημερίδες, δέν εί
ναι έτσι ; Δέν θά ήταν ή πρώτη φο
ρά πού κάποιος βάζει μιά βόμβα σε 
ένα άεριωθούμενο. Μιά ωρολογιακή 
βόμβα ! . . . Καί έγώ είμαι «μαρκα- 
ρισμένος» άνθρωπος, τό ξερεις οτι 
είμαι. Γι’ αύτό άκριβώς βρίσκεσαι 
πλάϊ μου. Γιά νά μέ προστατεύσης».

’Έμεινα στή θέση μου άκίνητος 
καί άπόλυτα ήρεμος, όμως, ό σφυ
γμός είχε άρχίσει νά σφυροκοπάη 
βίαια μιά φλέβα στο λαιμό μου, στον 
ίδιο, περίπου, ρυθμό μέ τό τίκ - τάκ 
τού ρολογιού.

Γιά μιά στιγμή, είδα τό βαθυγά
λαζο χρώμα τού ούρανοΰ πάνω απο 
τό κεφάλι τοΰ Χαίην καί μετά, τά 
μάτια μου χαμήλωσαν στο δίχτυ 
τών άποσκευών καί είδα τό μικρό 
μαύρο χαρτοφύλακα. Δέν ήταν τού 
Σάμ Χαίην. Τού Χαίην ήταν δίπλα 
άπ’ αύτόν καί είχε τό μονόγραμμά 
του.

Τό τίκ - τάκ τού ρολογιού άκου- 
γόταν μέσα άπό τον χαρτοφύλακα 
πού δέν είχε μονόγραμμα. ’Ή ταν 
ένας ήχος ύπερβολικά δυνατός - ή 
ίσως έφταιγε γ ι’ αύτό ή φαντασία 
μου. Μού φαινόταν ότι άκουγόταν

δυνατώτερα καί άπό τυμπανοκρου
σία. Καθένα άπό τά κτυπήματα μπο
ρούσε νά σκορπίση στούς πεντε άνε
μους τή ζωή μας. "Οχι μονάχα τοΰ 
Χαίην καί τή δική μου ζωή, άλλά 
καί τις ζωές άθώων άνθρώπων, που 
ή κακή τους τύχη τούς έσπρωξε νά 
ταξιδεύουν μέ τούτο, ειδικά, τό σκά- 
φος.

Συνέχισα νά κυττάζω τό χαρτο
φύλακα. Δέν τον άγγιξα. 'Υπήρχε 
κάποιο μηχάνημα, έκεϊ μέσα, άσφα- 
λώς. Ποιος μέ διαβεβαίνωνε, όμως 
ότι δέν θά σήμαινε τήν καταστροφή 
μας τούτο τό δευτερόλεπτο - ή τό 
έπόμενο ; Ποιος ξέρει άλλωστε, πό
σο εύαίσθητο μπορεί νά είναι ένα 
τέτοιο μηχάνημα. ’Ίσως καί μέ τό 
νά άγγίξη κανείς τό δίχτυ, μπορούσε 
νά έκραγή ή βόμβα.

"Ενα λεπτό είχε κιόλας περάσει. 
Ό  Χαίην γύρισε καί μέ ρώτησε μέ 
φανερή άγωνία.
—Βρήκες άπό πού άκούγεται ό ή-
χ ° ς ;

Κούνησα, βουβά, τό κεφάλι.
"Ενα άγοράκι στράφηκε άπό τό 

κάθισμά του, πού ήταν μπροστά στο 
Χαίην, λέγοντας :
—Μαμά, άκούω ένα ρολόι.

Ή  μαμά του τό είχε άκούσει καί 
αύτή. "Ερριξε, στον Χαίην καί σέ 
μένα, μιά περίεργη ματιά. ’Ακριβώς

τήν ίδια στιγμή, μάς πλησίασε μιά 
ιπτάμενη συνοδός, κρατώντας στά 
χέρια της ένα δίσκο.

Σταμάτησε στο διάδρομο, δίπλα 
άπό τό δικό μου κάθισμα καί φάνηκε 
νά άφουκράζεται γιά μερικά δευτε
ρόλεπτα.
—Δικός σας είναι ό χαρτοφύλακας ; 
ρώτησε.

Τό χαμόγελό της ήταν προσποιη
τό.
—’Έ χετε κανένα ρολόι μέσα, έ ; έκα
νε μετά.
—Δέν είναι δικός μου ό χαρτοφύλα
κας, άποκρίθηκα.

Έ γυρα τό κορμί μου προς τό μέ
ρος της, στο στενό διάδρομο καί πλη
σιάζοντας τό στόμα μου στο αύτί 
της, ψιθύρισα τόσο σιγανά, ώστε μό
λις μέ άκουσε.
—Μπορεί νά είναι ωρολογιακή βόμ
βα, μίς. Ό  κύριος πού κάθεται δί
πλα μου, είναι ό Σάμ Χαίην.

Πάγωσε. Ή  σπονδυλική της στή
λη άπέκτησε μιά στιγμιαία άκαμψία. 
Αύτό, όμως, ήταν όλο. Μετά στρά
φηκε καί κατευθύνθηκε βιαστικά 
προς τό διαμέρισμα τοΰ πιλότου. 'Ο 
Χαίην μέ κύτταξε :

"Ενα λεπτό άργότερα, άκούστηκε 
άπό τό μεγάφωνο μιά άνδρική φωνή 
νά λέη :
—Παρακαλεϊται ό επιβάτης, στον
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°ποΐον άνήκει ό μαύρος χαρτοφύλα
κας χωρίς διακριτικά πάνω άπό τό 
κάθισμα δεκαεπτά, να παρουσιαστή 
καί νά τον ζητήση. Σας όμιλεΐ ό π ι
λότος τοΰ σκάφους : Παρακαλεΐται 
ο έπιβάτης, στον όποιον . . .

Συνέχισα νά ακούω τον ρυθμικό 
ήχο τοΰ ρολογιού, πού μοϋ φαινόταν 
σάν τυμπανοκρουσία. 'Όλα τά πρό
σωπα στράφηκαν καί κύτταξαν στο 
ίδιο σημείο - πάνω άπό τό κάθισμα 
δεκαεπτά. "Αρχισαν μετά ζωηρές, 
άλλά σύντομες συζητήσεις πού τις 
σκεπασε στο τέλος ή σιωπή.

Κανείς δεν παρουσιάστηκε νά ζη
τήση τον χαρτοφύλακα. Κόμποι 
ιδρώτα κάλυπταν τώρα τό μέτωπο 
τοϋ Χαίην.
—Πότε, πού νά πάρη ό διάβολος ; 
μούγκρισε. Γιά πότε έχει κανονιστή 
νά γίνη ή έκρηξη ;

Εκείνη τη στιγμή, παρουσιάστη
κε ό πιλότος τοϋ σκάφους. Είχε πρό
σωπο άπαθές. Δεν είχες παρά νά τό 
κυττάξης, γιά νά νοιώσης εμπιστο
σύνη.

Έρριξε μιά ματιά στο χαρτοφύ
λακα καί ακούσε τό ρυθμικό τίκ-τάκ 
τοΰ ρολογιού.

Κάποιος άπό τούς έπιβάτες, άπό 
την άλλη άκρη τοϋ διαδρόμου, ση
κώθηκε καί τον πλησίασε, μέ διάθε
ση κάτι νά τοΰ πή.
—Καθίστε στή θέση σας, παρακαλώ, 
είπε ό πιλότος.

Μετά, μιά φωνή άκούστηκε νά 
λέη :
—Ωρολογιακή βόμβα !.. καί οί επι
βάτες πετάχτηκαν άμέσως όρθιοι 
τρέχοντας προς τήν έμπρός καί τήν 
πίσω πόρτα τής καμπίνας. Μέσα 
στήν άναταραχή πού άκολούθησε, 
βρήκα τήν εύκαιρία νά πώ στον π ι
λότο :
—Λέγομαι Τσέτ Ντράμ. Είμαι ιδιω
τικός ντετέκτιβ καί συνοδεύω τον 
Σάμ Χαίην στήν Ούάσιγκτων νά κα- 
ταθέση μπροστά στήν έπιτροπή τοΰ 
Χάρτσελ. "Αν καταφέρη νά υπόδειξη 
τούς ενόχους στήν υπόθεση τών 
Τράκερς Μπρόδερχουντ θά γίνουν 
μεγάλες φασαρίες
—Μπορώ νά υποδείξω τούς ένοχους, 
άποκρίθηκε ό Χαίην, μέ πεποίθηση.

"Ερριξα άλλη μιά ματιά στο μαΰ- 
ρο χαρτοφύλακα. "Ακουγα πάντα 
τον ίδιο, ρυθμικό ήχο. Κατά τά φαι
νόμενα, ό Χαίην δεν θά ήταν, τελικά, 
σέ θέση νά υπόδειξη τούς ενόχους.
—Θά μπορούσαμε νά τό πετάξουμε 
έ'ξω άπό τήν πόρτα.. . .  άρχισε νά 
λέη, διατακτικά ό πιλότος.
—Κι’ άν έκραγή, μόλιε άγγίξουμε 
τον χαρτοφύλακα ; Ποιος μπορεί νά

πή πόσο ευαίσθητο είνα τό μηχά
νημά του ;

Ό  πιλότος συμφώνησε μαζί μου, 
κουνώντας καταφατικά τό κεφάλι. 
Μετά, ύψωσε τή φωνή του, γιά νά 
πή στους έπιβάτες :
—"Εχετε τήν καλωσύνη νά ξανακα- 
θίσετε στις θέσεις σας ;

Καί στρέφοντας ξανά τό κεφάλι 
σέ μένα :
—"Αν μπορούσαμε, μονάχα, νά προ
σγειωθούμε σέ κανένα μέρος, έδώ 
κοντά.. . .

Τό πρόσωπό του φωτίστηκε ξα
φνικά :
— Γιά στάσου μιά στιγμή, φώναξε.

"Ερριξε μιά ματιά στο ρολόι του.
—Ε π τά  καί δεκαεννηά, μουρμού
ρισε. Έννηά λεπτά πέρασαν άπό τό
τε πού άρχισε νά άκούγεται ό ήχος ! 
Αύτό πού χρειαζόμαστε, άπέχει μο
νάχα τέσσερις χιλιάδες πόδια άπό 
έδώ. Υπάρχει ένα μικρό άεροδρό- 
μιο στό Νιοΰ "Αλμπανυ....

'Ώρμησε μπροστά. Λίγα δευτε
ρόλεπτα αργότερα, μας είπε άπό τό 
μεγάφωνο νά στερεώσουμε τις ζώ
νες άσφαλείας, γιατί ετοιμαζόμαστε 
γιά άναγκαστική προσγείωση.

Τό τίκ - τάκ συνεχιζόταν, μονό
τονο καί ρυθμικό, μέσα άπό τό χαρ
τοφύλακα.

Κάναμε δυο βόλτες πάνω άπό τό 
άεροδρόμιο. Τήν πρώτη φορά, ό 
άνεμος μάς εύνοοΰσε καί ό πιλότος 
χρειάστηκε νά ξαναδοκιμάση. Σκύ
βοντας προς τό παράθυρο, είδα ενα 
μικρό πύργο έλέγχου, δυο μικρά 
σκάφη καί τρία μαΰρα, άστραφτερά 
αύτοκίνητα, νά περιμένουν στήν εί
σοδο τοΰ άεροδρομίου.

Τρία μαΰρα αύτοκίνητα πού περί- 
μεναν.—Τί πράγμα ;

"Ενοιωσα τούς μΰς τοΰ προσώπου 
μου νά χαλαρώνουν. Χαμογέλασα 
ηλίθια στον Σάμ Χαίην. Μέ κύττα- 
ξε, άπορημένος καί σκυθρωπός, 
σκουπίζοντας τον ιδρώτα άπό τό 
μέτωπό του.
— Γιά δές ! Γιά δές ! Γιά δές ! έκα
να, σχεδόν χαρούμενα.

Σχεδόν πήδησε ώς τό ταβάνι, 
δταν μέ είδε νά σηκώνωμαι, νά 
άπλώνω τό χέρι πάνω άπό τό κεφά
λι του καί νά κατεβάζω άπό τό δίχτυ 
τον μαΰρο χαρτοφύλακα. Ό  έπιβά
της στήν άλλη άκρη τοΰ διαδρόμου, 
πού μέ παρακολουθούσε, άνοιξε τό 
στόμα του μιά πήχυ. Ετοιμαζόμα
στε γιά μιά γρήγορη προσγείωση.

Κρατώντας τον χαρτοφύλακα κά
τω άπό τή μασχάλη, μπήκα στήν 
καμπίνα τοΰ πιλότου.

—Είσαι τρελλός ! μοΰ έβαλε τις φω
νές.
—"Οχι, άλλά λίγο έλειψε νά γίνω.

Τό άεροπλάνο έχανε ύψος. Δέν θά 
άργούσαμε νά προσγειωθούμε. Οί 
ρόδες τοΰ σκάφους λίγο άκόμα καί 
θά άγγιζαν στό διάδρομο προσγειώ- 
σεως.
—Μήν προσγειώνεσαι ! φώναξα, άλ
λά ό χειριστής τοΰ σκάφους ούτε πού 
με πρόσεξε. "Εκανα τότε τό μόνο 
πράγμα πού θά τούς άνάγκαζε νά μέ 
προσέξουν. Σήκωσα ψηλά τό χαρ
τοφύλακα καί ύστερα, μέ δλη μου 
τή δύναμη, τον κατέβασα πάνω στό 
σιδερένιο πόμολο τής πόρτας, θρυμ
ματίζοντας τήν κλειδαριά του. "Α
νοιξα τό χαρτοφύλακα, μπροστά 
στά έκθαμβα μάτια δλων τους. Μέ
σα, δέν υπήρχαν παρά μονάχα δυο 
ρολόγια. "Ενα μικρό, πού δέν άκου- 
γόταν καθόλου καί ένα μεγάλο, πού 
ό ήχος του μάς είχε άναστατώσει. 
Τό μικρό ήταν κανονισμένο νά βάλη 
σέ λειτουργία τό μεγάλο, στις έπτά 
καί δέκα άκριβώς. Αύτό ήταν δλο. 
Ούτε ίχνος βόμβας.
—"Ηξεραν τό δρομολόγιό μας, έξή- 
γησα. "Ηξεραν, έπίσης, δτι ένας κυ
βερνήτης άεροσκάφους δέν μπορούσε 
νά ριψοκινδυνεύση νά συνέχιση, δταν 
ύπήρχε ή δυνατότης νά προσγειωθή 
σέ ένα άεροδρόμιο, οχι μακρυά άπό 
τό δρόμο του. Τρία μικρά μαΰρα αύ
τοκίνητα περίμεναν στό έρημο άερο
δρόμιο. Περίμεναν τον Χαίην. "Αν 
ειδοποιήσετε μέ τον άσύρματο, σέ 
λίγο θά έρθη νά τούς συλλάβη ή 
’Αστυνομία.
—Δέν θά μποροΰσα νά έπιζήσω, άν 
κάτι τέτοιο έπαναλαμβανόταν γιά 
δεύτερη φορά μουρμούρισε ό πιλό
τος.

Ούτε καί έγώ. Τί σημασία είχε 
δμως, άφοΰ τώρα ήμουν σέ θέση νά 
παραδώσω στήν Ούάσιγκτων τον 
Χαίην σώο καί άβλαβή.

Ή τα ν . . .  δραμα
"Ενας νέος θεατρικός συγγραφέας, 

διαβάζει τό δράμα του σέ κάποιον θια- 
σάρχη.

— Θά προτιμούσα, τού είπε αυτός, ό
ταν τελείωσε τό μαρτύριο τής άκροάσε- 
ως, ό ήρωας τού έργου σας, αντί νά δη
λητηριάζεται στό τέλος, ν’ αύτοκτονεΐ μέ 
μιά πιστολιά...

-— Γιατί; απόρησε ό νεαρός συγγρα
φέας.

— Γιατί μέ τόν κρότο τής πιστολιάς 
θά ειδοποιηθούν οί θεατές καί θά... ξυ
πνήσουν γιά νά πάνε στά σπίτια τους.
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Ι ο ύ ν ι ο ς  1914

'Ο νικηφόρος καί (απελευθερωτικός 
πόλεμος των Ελλήνων τοϋ 1912— 
1913 έφερε τή γλυκεία ελπίδα τής 
Λευτεριάς καί στην χιλιοπονεμένη 
καί μαρτυρική έλληνική γη της 
Βορείου ’Ηπείρου. Καί δέν είχαν 
περάσει παρά τέσσερις μήνες άπό 
την έναρξη τοϋ πολέμου καί ή γα
λανόλευκη κυμάτιζε άπό τον Δεκέμ
βριο στα έλληνικά χωριά καί στις 
πολιτείες της, στήν Κορυτσά, στ’ 
’Αργυρόκαστρο, στή Χειμάρα, στήν 
Μοσχόπολη!...'Η Ελλάδα άγκαλια- 
ζε πάλι τήν πιο άκριβή καί πολυπό
θητη κόρη της στήν μητρική άγκα- 
λιά της!... Αιώνων πόθοι κι’ όνειρα 
κι έλπίδες άλήθευαν άπό τα νικηφό
ρα όπλα τοϋ Στρατοϋ μας!...Οί γέροι 
βλέπανε τή Λευτεριά σάν όνειρο καί 
κλείνανε εύτυχισμένοι τά μάτια, καί 
οί νέοι κρεμνοΰσαν καί πάλι στους

ώμους των τά τιμημένα των προγό
νων τους άσημοσκάλιστα άρματα 
γιά νά πολεμήσουν μέ τούς άλλους 
"Ελληνες γιά τήν άπελευθέρωση καί 
των άλλων υποδούλων άδελφών τους.

Καί οί μέρες περνοΰν έτσι μέσα 
στο πανηγύρι τής χαράς καί στο 
πανηγύρι τής Νίκης. Γλυκοχαμο- 
γελοΰν τά πικραμένα χείλη της Βο
ρείου ’Ηπείρου, χαίρεται τό θλιμένο 
της πρόσωπο, ντύνεται τή γαλάζια 
έλληνική στολή της καί χαιρετά μέ 
τό τραγούδι τή Λευτεριά, πού μέ τής 
δόξας τό δάφνινο στεφάνι διαβαίνει 
άπό τ’ άγια έλληνικά χώματά της.... 
Ξυπνούν οί άδάμαστοι ήρωες τής 
Χειμάρας άπό τον ύπνο τους καί οί 
ιερές σκιές τους άνταμώνουν τούς 
νέους ήρωες πού φέρνουν πάλι τής 
Μεγάλης Πατρίδας τά γαλανόλευκα 
πέπλα στήν αίματοβαμένη τους γή

γιά νά τήν σκεπάσουν καί νά γλυκά
νουν τις πληγές της καί τούς πόνους 
της...Χαρά. Χαρά μεγάλη χαίρεται ή 
Βόρειος’Ήπειρος!.. ’Ανάσταση γιορ
τάζει ύστερα άπό τόσων αιώνων μαρ
τύρια στο Γολγοθά πού τήν είχε 
σταυρώσει ό κατακτητής!....

Καί ξαφνικά ό ούρανός άρχίζει 
πάλι νά συννεφιάζει!... Θολούρα κα
τεβαίνει άπό τά'βουνά καί σκεπάζει 
σιγά—σιγά τά μάτια!... ’Αστραπές, 
πού φαίνονται άπό μακρυά, προμη-·
νοΰν τήν καινούργια καταιγίδα!.....
Ναί, δέν γελιούνται άπό τέτοια σημά
δια οί "Ελληνες τής Βορείου Ή  πεί
ρου....Τά έχουν μάθει τόσο καλά άπό 
τις μακροχρόνιες περιπέτειές τους 
καί άπό τούς άδιάκοπους άγώνες 
τους γιά τήν Λευτεριά!... Καί τώρα 
τά βλέπουν πιο καθαρά: Οί ξένοι 
δέν θέλουν τήν Ελλάδα μεγάλη καί
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δυνατή!...Αύτή ή μικρή γή των ήρώ- 
ων δεν πρέπει ν’ απλωθεί περισσό
τερο άπ’ όσο τούς συμφέρει!.....

'Η  Ελληνική Βόρειος ’Ήπειρος 
θάναι πολύ να γίνη πάλι Ελληνική!... 
Καί ή σκληρή άπόφαση των Μεγά
λων Δυνάμεων επικυρώνει τον σφα- 
γιασμο τοΰ^ μαρτυρικού λαού της. 
Στις 29 ’Ιουλίου 1913 ύπογράφεται 
στο Λονδίνο πρωτόκολλον έξ Μεγά
λων Δυνάμεων γιά άνεξάρτητο άλ- 
βανικό κράτος.

Πόνος καί δάκρυ είναι πάλι το τίμη
μα των ιερών μας άγώνων!... Μά τότε 
γίνεται πάλι το θαύμα!... Ή  φλόγα 
τής έλληνικής ψυχής τής Βορείου 
’Ηπείρου δεν μπορεί νά σβύσει!.... 
Κι άνάβει μέ μιας τήν πυρκαϊά!....Οί 
Βορειοηπειρώτες θέλουν νά μείνουν 
γιά πάντα 'Έλληνες!.... Κι’ ένας νέος 
'Ιερός Λόχος ξαναγεννιέται, γιά νά 
σαλπίσει στά πέρατα τής οικουμένης 
την μεγάλη άπόφασή του: «Όρκιζό- 
μεθα νά δώσω μεν καί την τελευταίαν 
ρανίδα τοΰ αίματός μας διά νά μεινω- 
μεν πάντοτε "Ελληνες, έστω καί νε
κροί...».

Ξημερώνει ή 17η Φεβρουάριου 
τρΰ 1913. Οί καμπάνες άπό πολιτείες 
κάί χωριά άντιλαλοΰν σέ βουνά καί 
φαράγγια!. Ό  ήλιος φωτίζει τις χιο- 
νοσκεπασμένες κορφές. Κι ένας άλ
λος ήλιος—ό ήλιος τής Ελλάδος, 
οδηγεί χιλιάδες χιλιάδων λαού στο 
καινούργιο αναβάπτισμα τοΰ ’Έθνους 
στις όχθες τού Δρίνου. Είναι μιά 
μυσταγωγία όμοια μ’ έκείνη πού 
πριν άπο έκατον χρόνια καί κάτω 
άπό τούς ’ίδιους οιωνούς γινόταν στην 
Μονή τής 'Αγίας Λαύρας!...'Επτά 
χιλιάδες 'Ιερολοχίτες τής Βορείου 
’Ηπείρου γεμίζουν ολόγυρα τούς 
λόφους τοΰ Δρίνου!... Παπάδες μέ 
τις στολές τους καί τά έξαπτέρυγα 
προπορεύονται. Καί ξαφνικά τύ πλή
θος άνατριχιάζει!.... "Ερχονται οί 
Δεσποτάδες!...'Ο Βελλάς καί Κονί- 
τσης Σπυρίδων καί ό Δρυϊνουπόλεως 
Βασίλειος!...Στο χέρι του κρατά ύψω- 
μένη ό τελευταίος μιά σημαία!.... 
Είναι γαλανόλευκη καί στήν μέση 
τού Σταυρού της έχει τον Δικέφαλον 
άετό!... Τήν στήνει σ’ ένα βράχο κι’ 
ενώ οί καρδιές σταματούν νά χτυ
πούν καί τά μάτια κλαΐνε, άκούγεται 
ή φωνή του:

-—Χάριν τής ύπερτάτης εθνικής 
άνάγκης κατεβιβάσθης ώ θειον δνει- 
ρον, ήμών τε καί τών πατέρων μας 
γαλανόλευκή μας, εθνική μας Ση
μαία!...’Αλλ’ άντί Σοΰ δέν άνυψώ- 
νομε ξένην, άλλά τήν θυγατέρα σου 
’Ηπειρωτικήν, προωρισμένηννά κα- 
τισχίση κατά τής ξενικής ήμισε-

λήνου!... Ζήτω ή Έλευθέρα Ε λλη
νική Βόρειος "Ηπειρος!....

'Ο  νέος άγώνας τοΰ Βορειοηπει- 
ρωτικού έλληνικοΰ λαού γιά τήν 
έλευθερία του άρχίζει καί πάλι. Ή  
γαλανόλευκη μέ τον δικέφαλον άετό 
σημαία τής έλεύθερης Βορείου ’Ηπεί
ρου ύψώνεται διαδοχικά στο Δέλβινο, 
στο Λεσκοβίκι, στήν Πρεμετή, στήν 
Χειμάρα, στο ’Αργυρόκαστρο, στήν 
Κορυτσά!....

Ή  είδησις ήλεκτρίζει τό Πανελ
λήνιον . 'Ο Τύπος μέ φλογερή άρθρο- 
γραφία ενθουσιάζει τις ψυχές. Καί 
χιλιάδες "Ελληνες τρέχουν στά Βο- 
ρειοηπειρωτικά βουνά γιά νά κατα- 
ταγοΰν στον νέο 'Ιερό Λόχο!....

’Αλλά τήν ίδια μέρα, 17 Φεβουα- 
ρίου 1913, πού ό ποταμός Δρΐνος 
άκουγε τον όρκο τών 'Ιερολοχιτών 
καί τούς φλογερούς λόγους τών Μη
τροπολιτών, οί ’Αλβανοί μπαίνανε 
στήν Κορυτσά, πού τούς είχε παρα- 
δοθή μέ πρωτόκολλο. Πένθος γενικό 
έχει άπλωθή στήν Ελληνική πόλη 
καί οί 'Έλληνες κλαΐνε γιά τον και
νούργιο τους έξανδραποδισμό!.... Μά 
δέν άργεΐ νά φωτίσει ή πρώτη άχτίνα 
τής χαράς!...Ή  άνεξάρτητη Κυβέρ
νηση τής Βορείου ’Ηπείρου κηρύσ
σει τήν γενικήν έπιστράτευσι τών 
Ελλήνων της! Είναι 27 Φεβρουάριου 
1914. Ή  φωνή τοΰ ιερού άγώναάντη- 
χεΐ στά ’Ηπειρωτικά βουνά:

"Ας φρουρήσωμεν έλευθέραν τήν 
εθνικήν ήμών ΰπαρξιν καί ας πέσω- 
μεν πάντες! Ζήτω ή έλευθέρα ενιαία 
"Ηπειρος!....

’Από βουνό σέ βουνό κι’ άπό χω 
ριό σέ χωριό σκορπιέται καί πάλι ή

γνώριμη ελληνική ιαχή τής Νίκης:
’Αέρα!.....Χιλιάδες οί εθελοντές άπ’
ολη τήν Ελλάδα τρέχουν νά πολεμή
σουν γιά τήν άγαπημένη γή!...’Αξιω
ματικοί τού Ελληνικού στρατού, 
Κρήτες, Πελοποννήσιοι, Θεσσαλοί, 
Νησιώτες, Μακεδόνες, πάνε νά θυ- 
σιασιασθοΰν μαζί μέ τούς άπογόνους 
τών Σουλιωτών καί τών Χειμαριω- 
τών γιά τήν πολυπόθητη έλευθερία 
τής Βορείου ’Ηπείρου!... Στις 19 
Μαρτίου 1914 οίΤερολοχΐτες πολιορ
κούν τήν Κορυτσά. Κόβουν τά 
τηλεγραφικά σύρματα, καταλαμβά
νουν τον λόφο τοΰ Προφήτου Ήλιοΰ, 
καί μιά ομάδα καταφέρνει νά εισ
χωρήσει στήν πόλη, νά φθάσει ώς 
τήν έκκλησιά τής Ζωοδόχου Πηγής 
καί ν’ άρχίσει νά χτυπά τις καμπά
νες!....

Οί 'Ιερολοχίτες, πού βρίσκονται 
κρυμμένοι μέσα στήν πόλη, βάζουν 
τις στολές τους, παίρνουν τά όπλα 
τους κι ένώνονται μέ τούς 'Έλληνες. 
Σάν ξεφτέρια πετοΰν άπό βουνό σέ 
βουνό οί 'Ιερολοχίτες μέ τον άγέρα 
τής Λευτεριάς. Κι’ ένας άξιωμα- 
τικός διηγείται στ’ άπομνημονεύα- 
ματά του :

«Μέσα εις τούς πυκνούς πυροβο
λισμούς καί τον μονότονον τρωγμόν 
τοΰ θερίζοντος πολυβόλου, άκούονται 
οί ίαχαί τών άετών τής ’Ηπείρου καί 
μέ τό σύνθημα: «’Εμπρός παιδιά!» 
τούς έβλεπες μέσα στή λύσσα τής 
φωτιάς νά πετιώνται άφοβοι άπό 
ράχη σέ ράχη καί άπό κορυφή σέ 
κορφή. Σ ’ ένα λοχία μου, πού τον 
είδα ξυπόλητο, είπα: Λοχία, πού 
είναι τά τσαρούχια σου καί μάχεσαι

Ή  σημαία τής αύτονόμου ’Ηπείρου (έκ τής συλλογής Μίλτου Σπυρομίλιου 
άκτεθείσα εις τήν "Εκθεσιν τής Πολεμικής 'Ιστορίας τών Ελλήνων).
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Διακεκριμένος ’Αξιωματικός τής Χωροφυλακής ό όποιος διεδραμάτισε 
σπουδαίου ρόλον κατά τήν άπελευθέρωσιν τής Βορείου ’Ηπείρου έκ τής όποιας 
κατήγετο. Ό  Σπϋρος Σπυρομίλιος έγεννήθη εις Χειμάρραν τό 1864. Ό  τελευταίος 
πρό τής Έπαναστάσεως πρόγονος τοϋ ’Αρχηγού τής Χείμαρρος Σπύρου Σπυρομί- 
λιου συνταγματάρχης I. Σπύρος έπολέμησεν έναντίον τοϋ Ναπολέοντος εις Γαέταν 
μέ τούς Χειμαρριώτας, μαζί δέ μέ τόν συγγενή του στρατηγόν Λέκκαν, άπετέλουν 
υπολογίσιμους παράγοντας τού Βασιλείου τής Νεαπόλεως. ’Εκεί, εις τήν Στρατιω
τικήν Σχολήν τής Νεαπόλεως έσπούδασε ό Σπϋρος —υιός τοϋ Μιλίου - ό μετέπειτα 
στρατηγός τής 'Ελληνικής Έπαναστάσεως Σπυρομίλιος πού διετέλεσε τό 1843 έως 
τόν Φεβρουάριον τοϋ 1844 ’Αρχηγός Χωροφυλακής, καί έγγονος τοϋ όποιου ήτο 
ό γενναίος άρχηγός τής Χειμάρρας Σπϋρος Σπυρομίλιος. Ούτος κατετάγη είς τήν 
Χωροφυλακήν τή προτροπή τοϋ θείου του μοιράρχου τής Χωροφυλακής I. Σπυρο- 
μίλιου καί ταχέως ηύδοκίμησε καί διεκρίθη διά τήν μόρφωσίν του, τό θάρρος του 
καί τήν γενναιότητά του.

ξυπόλητος;....Μοϋ τά πήραν τά σκυ
λιά, κύριε Λοχαγέ, μοϋ άποκρίθηκε, 
καί τρέχω να τά πιάσω... ’Έμαθα τό 
βράδυ δτι, έπειδή τόν είχαν πλη
γώσει τά τσαρούχια του τά πέταξε 
κι’ έτρεχε ξυπόλητος γιά νά μην χά
σει τήν σειρά του στήν μάχη!... Τ ί νά 
πώ γιά τούς άξιωματικούς καί τούς 
στρατιώτες, πού έτρεξαν μέ τούς 
επιδέσμους των νωπών πληγών τους 
γιά  νά προσφέρουν κι’ άλλο αίμα 
στήν τίμια έλληνική γωνιά της ’ Ηπεί
ρου!...."Ας έλθουν έκεϊνοι πού άπο- 
φασίζουν τις τύχες τοϋ κόσμου νά 
δουν αύτά τά θαύματα, νά δουν μυ
θικούς ήρωες, πού γιά νά ζοΰν έλεύ- 
θεροι μετέβαλαν σέ ράκη τις άπο- 
φάσεις των γιά τήν "Ηπειρο!».

"Ετσι πολεμούν οί "Ελληνες στήν 
Βόρειο "Ηπειρο άπό τήν άνοιξη ώς 
τό καλοκαίρι τοϋ 1914, γιά νά τήν 
κρατήσουν άμόλυντη κι’ έλληνική!.... 
’Αλλά ό ’Ιούνιος είναι ό κρίσιμος 
μήνας!.. Ό  Βορειοηπειρωτικός στρα
τός είναι άποφασισμένος νά κερδίσει 
οπωσδήποτε τή νίκη. Στις 15 ’Ιου
νίου άποφασίζεται ή μεγάλη του 
έξόρμησις. Στο βουνό Τσαγιούπ, σέ 
1300 μέτρα υψόμετρο, άντηχεϊ στις 
3 καί 30' ύστερα άπό τά μεσάνυχτα 
ή φωνή τοϋ άξιωματικοΰ πού πρώτος 
θ’ άρχίσει τήν επίθεση έναντίον τοϋ 
όχυροΰ:

— Στρατιώται ! Τιμής ένεκεν 
μάς άνετέθη ή γραμμή αΰτη, είς τήν 
οποίαν γνωρίζετε δτι θά διεξαχθή 
λυσσώδης μάχη. "Εχομεν άπέναντί 
μας πολύ ύπερτέρας δυνάμεις καί αί 
θέσεις μας ύστεροΰσι πολύ τών τοϋ 
έχθροΰ. ’Αλλά ή λόγχη μας θά κάμ
ψη τόν έχθρόν. "Ηδη άναπαυθήτε, 
διότι αΰριον ή τιμημένη σημαία μας 
πρέπει νά στηθή στο Τεπελένι καί 
θά στηθή!».

Μέ τό ξημέρωμα ή μάχη άρχίζει. 
'Η  Νίκη χαμογελά στά τιμημένα 
δπλα τής Βορείου ’Ηπείρου!.....

Στις 20 ’Ιουνίου τοϋ 1914 ό Διοι
κητής τών ’Ηπειρωτικών στρατευμά
των ταγματάρχης Τσόντος—Βάρ- 
δας στέλνει στον 'Ολλανδό διοικητή 
τής ’Αλβανικής φρουράς τής Κορυ- 
τσάς, το άκόλουθον έγγραφο:

«Γνωρίζω 'Υμϊν δτι άπεφάσισα 
καταλάβω περιφέρειαν Κορυτσάς. 
’Αναμένω άπάντησίν σας έντός 48 
ωρών άπό τής έπιδόσεως είς τάς 
προφυλακάς σας, μέ τήν παρέλευσιν 
τής οποίας θά διατάξω προέλασιν».

’Αλλά ό πονηρός διοικητής τής 
Κορυτσάς τοϋ άπαντά δτι χωρίς τήν 
άδεια τής Κυβερνήσεώς του δέν μπο
ρεί νά παραδόσει τήν πολή καί ζητοΰ- 
σε προθεσμία γιά νά συνεννοηθεϊ, μά
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Βορειοηπειρωτικόν άνταρτικόν σώμα, έξ Εκείνων τά όποια Εδρασαν κατά 
τήν διάρκειαν τού άγώνος διά τήν άπελευθέρωσιν τής πατρίδος των.

στην πραγματικότητα για να προ-
φθάσουν νά τοϋ έλθουν ενισχύσεις!__

Άλλα ή άπόφασις τοϋ Βάρδα 
είναι οριστική καί άμετάκλητη:

—Αΰριον τό πρωί θά έπιτεθώμεν!..
Τηλεγραφεί στον Πρόεδρο τοϋ 

Πανηπειρωτικοΰ άγώνος Γεώργιο 
Ζωγράφο. Καί ή έπίθεσις γιά τήν 
άπελευθέρωσι τής Κορυτσάς άρχίζει. 
τό πρωί τής 23ης ’Ιουνίου τοϋ 1914 
άπό τρία σημεία. ’Από τήν Γραμό- 
στα, άπό τό Κιάρι καί άπό τήν 
Βιγλίστα!... Κι υστέρα άπό τις πρώ
τες άψιμαχίες μέ τις εμπροσθοφυ
λακές τοϋ έχθροΰ, οΐ άναφορές τών 
αξιωματικών έφόδου έρχονται ή μιά 
πίσω άπό τήν άλλη :

Τά υψώματα κατελήφθησαν κα
τόπιν έλαχίστων πυροβολισμών. 

Κατελάβομεν Τ ραγόπετραν καί
Ταράτσαν. Προχωροϋμεν!..........

Πόλις Κορυτσας έμπροσθεν ήμών. 
Διατάξατε προέλασιν!.... 24 ’Ιουνίου 
1914! 'Ο Βορειοηπειρωτικός Στρα
τός τών Ελλήνων έθελοντών μπαίνει 
νικητής στήν Κορυτσά!...Είναι οκτώ 
ή ώρα τό πρωί. Οΐ καμπάνες τών 
έκκλησιών της χτυποΰν χαρμόσυνα 
γιά νά καλοσωρίσουν τούς ελευθερω
τές!....Οΐ "Ελληνες κάτοικοί της 
βγαίνουν άπό τούς κρυψώνες τους 
καί πλημμυρίζουν τούς δαφνοστρω-

μένους δρόμους γιά νά τούς ύποδε- 
χθοΰν.

«’Απερίγραπτος ή έκ χαράς φρε- 
νίτις, γράφει στ’ άπομνημονεύματά 
του ένας άξιωματικός, κατέλαβε 
άπαντας, τών κωδώνων όλων τών 
ιερών ναών χαρμοσύνως κρουομένων. 
Ευχή ζώσα Μωαμεθανού δέν έμεινεν 
εις τήν πόλιν άλλ’ άνεχώρησαν άλλοι 
μέν προς βορράν άλοι δέ προς δυ- 
σμάς, άκολουθήσαντες τήν φρουράν 
καί τούς 'Ολλανδούς άξιωματικούς. 
Κατά γενομένην δέ δοξολογίαν έν 
τώ μητροπολιτικώ ναώ έγένετο ύπό 
τοϋ Μητροπολίτου Γερμανού συγκι
νητική τελετή τής ορκωμοσίας τοϋ 
Συντάγματος Κορυτσας καί ή πα- 
ράδοσις τής σημαίας του, μετά τήν 
οποίαν άνεγνώσθη προς τούς έλευ- 
θερωτάς ή άκόλουθος ήμερησία δια
ταγή τοϋ άρχηγοΰ αύτών:

«’Αξιωματικοί, ύπαξιωματικοί 
καί στρατιώται, Προσελθώντες εις 
τήν φωνήν τής σφαγιαζομένης ’Ηπεί
ρου, έπράξατε έργον ού μόνον πολε
μικόν καί γενναΐον, άλλά έθνικόν, 
έν τή εύγενεστέρα έννοια τής λέξεως. 
Διά τοϋ θάρρους, διά τής καρτερίας, 
διά τής έμμονής σας εις τήν άντί-

ληψιν τής έθνικής ιδέας, σώζετε ολό
κληρον λαόν καί μετατρέπετε πάντες 
ήμεϊς καί εις έκαστος έξ ύμών ιδιαι
τέρως τήν άπόφαιν ήτις ένθυσίαζεν 
"Ελληνας εις νέον ζυγόν. Ή  Βόρειος 
"Ηπειρος, διερμηνεύουσα καί τήν 
φωνήν ολοκλήρου τοϋ Ελληνισμού, 
σάς έκφράζει τήν διάπυρον αυτής 
εύγνωμοσύνην!...

’Αλλά δυστυχώς! Ή  κυανόλευκη 
σημαία γιά πολύ λίγο μονάχα καιρό 
κυμάτισε στις αιματοβαμμένες 
έπάλξεις τής έλληνικής έκείνης γω 
νιάς, πού γέννησε τούς μεγαλύτερους 
έθνικούς ευεργέτες καί τούς άδά- 
μαστους ήρωες. Ό  πρώτος Παγκό
σμιος πόλεμος, μέ τήν δόλια διπλω
ματική του όδό, έσάρωσε καί πάλι 
κάθε δίκαιο καί τήν έλευθερία τής 
μαρτυρικής Έλληνικής Βορείου 
’Ηπείρου.

Καινούργιος άγέρας Λευτεριάς 
έπνευσε πάλι στά σκλαβωμένα της 
έδάφη, στήν έλληνική τιτανομαχία 
τοϋ Σαράντα—Σαρανταένα!.... Γιά 
τρίτη φορά ή Βόρειος "Ηπειρος 
γινόταν έλεύθερη !... Μά ή Λευτεριά 
της πάλι έσβηνε, γιά νά παραδοθή 
άκόμα μιά φορά στούς άλλοφύλους.
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Κάτω, χαμηλά στους πρόποδες τοϋ Μπράλλου, 
σώζονται, ακόμα τά έρείπι,α τοΰ γεφυριοΰ της ’Αλα
μάνας. Τό γεφύρι αύτό βρίσκεται πολύ κοντά στις 
Θερμοπύλες—κεϊ πού πριν 2.500 χρόνια, ό Λεωνίδας 
μέ τά τρακόσια παλληκάρια του, έγραψε μέ τό αίμα 
του τό μεγαλύτερου έπος όλων των έποχών. ’Από δώ 
πάνω, ξεδιπλώνεται σ’ όλη του τή μεγαλοπρέπεια 
ό Λαμιακός κάμπος—ένα χνουδερό κυλίμι άπό ξανθο- 
κάστανα χωράφια πού άπλώνουν καί χάνονται στά 
ζαφειρένια άκρογιάλια τοΰ Μαλιακοϋ Κόλπου.

’Έρημο, άποτραβηγμένο άπ’ τον κόσμο, ζεϊ τό 
γεφύρι τής ’Αλαμάνας, έχοντας γιά συντροφιά τ’ άγριο-

πούλια τοϋ λόγγου καί τά φουρτουνιασμένα νερά τοϋ 
Σπερχειοΰ πού κατεβαίνουν άπ’ τά βουνά, μουγκρί
ζοντας άπειλιτικά τούς χειμώνες. Σάν γύρει όμως 
ή άνοιξη, ή όψη τοϋ τοπίου άλλάζει. Τ ’ άγριόδεντρα 
πετάνε καινούργια βλαστάρια κι’ οί πικροδάφνες 
στολίζονται σά νύφες μέ άχνορόδινους καί ολόλευκους 
άνθούς. 'Η  φύσις μοσχοβολάει. Κι’ ένώ άπ’ τό παληό 
γεφύρι έρχονται κύματα—κύματα τά τραγούδια τοϋ 
άηδονιοΰ καί τοΰ Πετροκότσιφα, νοιώθεις καθώς περ
πατάς, τό χώμα ν’ άργοσαλεύει κάτω άπ’ τά πόδια

Γ Ι Α Ν Ν Η  Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Τ Ι Δ Η
Λ ο γ ο τ έ χ ν ο υ

σου. Είναι ή ψυχή ενός παλληκαριοΰ πού πριν 153 
χρόνια πρόσφερε ολοκαύτωμα τό χιλιολαβωμένο κορμί 
του στο βωμό τής ελευθερίας. Τό όνομά του δεν υπάρ
χει "Ελληνας πού νά μήν τό γνωρίζη.

’Αθανάσιος Διάκος.
’Απόγονος τής παληάς πολεμικής οικογένειας τών 

Μασαβέτιδων καί τών Γραμματικών, ό ’Αθανάσιος 
Διάκος, έγεννήθη τό έτος 1786 στο χωριό Μοΰσου- 
νίτσα τής Δωρίδος. Παιδί άκόμα, τον έστειλε ό πατέ
ρας του στο Μοναστήρι τοΰ 'Αγίου Ίωάννου τής 
Άρτοτίνας όπου έγινε καλόγηρος καί έν συνεχεία 
Διάκος. 'Ο  χρόνος κύλαγε ήσυχος γιά τό νεαρό Μασα-

βέτη όταν μιά μέρα, ένα τυχαίο περιστατικό, άλλαξε ‘ 
ξαφνικά τον ειρμό τής ζωής του. Περνώντας ό Πανί
σχυρος Τουρκαλβανός Φερχάτ ’Αγάς, είδε στον αύλό- 
γυρο τοΰ Μοναστηριοΰ τό Διάκο καί άπευθύνοντάς 
του λόγια προσβλητικά κινήθηκε προς τό μέρος του. 
Αύτό ήταν. Τό καυτό αίμα τής πολεμικής γενηάς τοΰ 
Διάκου κλώτσισε άγρια μέσα στις φλέβες του καί 
χωρίς νά τό πολυσκεφθή, τράβηξε κάτω άπ’ τό ράσο 
του τήν πιστόλα καί σημαδεύοντας μέ σταθερό χέρι, 
ξάπλωσε τον βρωμερό Τουρκαλβανό τύραννο στο



χώμα νεκρό. "Υστερα παίρνοντας τα βουνά έφυγε καί 
κατετάγη στο Σώμα τοϋ ανυπότακτου άρματωλοϋ 
Γοϋλα Σκαλτσά. Ό  ’Αθανάσιος Μασαβέτης Διάκος, 
άποχαιρετώντας μια για πάντα τον άνέφελο μοναστικό 
βίο, εΐσήρχετο πάνοπλος στον πύρινο κύκλο τών αγω
νιστών της Ελληνικής άνεξαρτησίας.

1816. Τριάντα χρόνων μεστωμένο παλληκάρι ήταν 
ό Διάκος, όταν πέρασε μαζί μέ άλλους άγωνιστάς 
στη σωματοφυλακή τοϋ Σατράπη τών Ίωαννίνων Άλή 
Πασά, όπου καί έλαβε τα πρώτα πολεμικά μαθήματα. 
Δεν πρόλαβε νά τελείωση την εκπαίδευση καί ό Σα
τράπης της ’Ηπείρου, τον έστειλε πρωτοπαλλήκαρο 
τοϋ άρματωλοϋ τής Λειβαδιάς Όδυσσέως Άνδρού- 
τσου. Πέρασαν έτσι 4 ολόκληρα χρόνια. Οί δύο Ρου
μελιώτες Σταυραετοί, περίμεναν μέ τά χέρια περα
σμένα στις λαβές τών σπαθιών τους, την κατάλληλη 
στιγμή γιά δράση. Καί ή μεγάλη ώρα δέν άργησε νά 
σημάνη. Κόντευε νά τελείωση τό 1820 όταν ό Ά λή 
Πασάς έκηρύχθη μέ Σουλτανικό Φιρμάνι, άποστάτης. 
Τότε έφθ ασε στή Ναυπακτία ό τρομερός Μπαμπά— 
Μπεχλιβάν—Πασάς μέ πολυάριθμο στρατό. Άπότερος 
σκοπός του νά κύκλωση τό Σατράπη τής ’Ηπείρου 
άπ’ τά Νότια καί νά τον έξοντώση. Μόλις έπληροφο- 
ρήθη τήν άφιξί του ό Όδυσσέας Άνδροΰτσος, τινά
χτηκε όρθιος. Θανάσιμος άντίπαλος τοϋ Μπεχλιβάνη 
ό τελευταίος αύτός, συγκέντρωσε τό άρματωλίκι 
κι’ έφυγε άπ’ τή Λειβαδιά, σκεπάζοντας κάτω άπό τό 
Μπαϊράκι του όλα τά πρωτοπαλλήκαρά του—μαζί καί 
τον ’Αθανάσιο Διάκο, ό όποιος είχε άνακηρυχθή 
ομόφωνα καπετάνιος. Ά πό  δώ καί μπρος, άρχίζει ή 
καταιγιστική δράσις τοϋ Ρουμελιώτη τιτανομάχου.

ϋημέρωνεν ή 21 Μαρτίου 1821, όταν έφθασε στ 
αύτιά του τό μεγάλο μαντάτο. Οί πρόκριτοι τών Πα- 
τρών είχαν ειδοποιήσει τον Όδυσσέα νά μεταβή στην 
Ακαρνανία γιά νά ξεσηκώση τούς κατοίκους τής 
Ρούμελης. Οί Καλαβρυτινοί καί οί Βοστιτσάνοι 
είχαν ζωστεί κι’ δλας τ ’ άρματα. Ή  άγια μέρα ήταν 
κι’ όλας πολύ κοντά, ό Διάκος χωρίς νά χάση καιρό, 
προσεκάλεσε τούς προεστούς τής Λειβαδιάς, ζητώντας 
τους νά πάρουν άποφάσεις. "Ετσι ξημέρωσεν ή πρώτη 
Απριλίου, βρίσκοντας τήν Ελληνική σημαία νά 
κυματίζη περήφανη στο Κάστρο τής Λειβαδιάς. Οί 
καπνοί τής Έπαναστάσεως άνέβαιναν κι’ όλας πολύ 
ψηλά. Τήν 20ήν Απριλίου, οί οπλαρχηγοί πήραν τον 
δρόμο γιά τή Χαλκωμάτα καί καθόρισαν τούς πολε
μικούς των τομείς. 'Ο  φοβερός πολέμαρχος Πανουργιάς 
μέ 600 Σαλωνίτικα παλληκάρια καί τον ’Επίσκοπο 
Ή σαΐα, σταθεροποίησε τις θέσεις του στή Χαλκωμά
τα. Ό  Δυοβουνιώτης μέ 400 άγωνιστάς κατέλαβε τό 
γεφύρι τοϋ Γοργοποτάμου κι’ ό Αθανάσιος Διάκος 
μέ πεντακόσους τό γεφύρι τής Αλαμάνας καί τις 
προσβάσεις τών Θερμοπυλών.

’ Ηταν καιρός. Δέν πέρασε πολύ ώρα κι’ ό κάμπος 
τής Λαμίας πλημμύρισεν άπ’ τά στρατεύματα τοϋ 
Όμέρ Βρυώνη καί τοϋ Μεχμέτ Κιοσέ Πασά. 'Η  κατά- 
στασις ήταν κρίσιμη. Πρώτος ό Κοντογιάννης ύπε- 
χώρησε μέ τό τμήμα του στο Μοναστήρι τού Ά γά - 
θωνος. "Οσο γιά τούς τρεις οπλαρχηγούς, οί τελευταίοι 
αυτοί συνεκάλεσαν πολεμικό συμβούλιο στή Χαλκω
μάτα, άναθέσαντες στο Διάκο τό Κέντρο τής Άμύνης, 
άπό τό γεφύρι τής Αλαμάνας ώς τό Χάνι. Τό Τουρ
κικό λεφοΰσι έν τώ μεταξύ, όμοιο μέ γιγάντιο θηρίο

τής αποκαλυψεως, άρχισε νά κινήται κατά μπρος, 
άπειλητικά. Νύχτα ήταν όταν τά καρυοφίλλια, ξερ- 
νώντας πυρογάλανες φωτιές, γιόμισαν μ’ άστραπό- 
βροντα τήν ήρεμη ώς πριν φύση. Τά πρώτα μολύβια 
ρίχτηκαν στά τμήματα τοϋ Δυοβουνιώτη ό όποιος 
καταλαβαίνοντας ότι είναι άδύνατον ν’ άντισταθή 
στο πολυάριθμο λεφοΰσι, οπισθοχώρησε στο χωριό 
Μουσταφάμπεη όπου είχαν όχυρωθή τά πρωτοπαλλή- 
καρα τοϋ Πανουργιά, Κομνάς, Τράκας καί Παπά 
Άνδρέας. Φθάνοντας μπρος στο χωριό ό Όμέρ Βρυώ- 
νης, άντί νά έπιτεθή, συγκέντρωσε τό Στρατό του καί 
τον έμοίρασε σε τρεις κολώνες. ' Η πρώτη έπετέθη στή 
Χαλκωμάτα, στά λιμέρια τοϋ Πανουργιά, ή δεύτερη 
κατέλαβε τά γύρω υψώματα καί ή τρίτη έκινήθη προς 
τό γεφύρι τής Αλαμάνας, έν συνδυασμώ μέ τά στρα
τεύματα τοϋ Κιοσέ Πασά, ό όποιος εϊχεν έν τώ μεταξύ, 
άνέβη άπ’ τό χάνι. Τό πολεμικό πανηγύρι φούντωσε 
μέ μιάς. Οί περισσότεροι άγωνισταί άρχισαν νά 
οπισθοχωρούν. Μόνον ό Διάκος μέ έλάχιστα παλλη
κάρια του, έμεινε άκλόνητος στις έπάλξεις, άποφα- 
σισμένος νά πεθάνη. Βλέποντας ό ψυχογυιός τοϋ 
παλληκαριοΰ τον θανάσιμο κίνδυνο, έτρεξε νά τοϋ 
φέρη τ ’ άλογο. Μάταιη προσπάθεια. 'Η  άπάντησις 
έφτασε στ’ αύτιά του άποστομοτική. « Ό  Διάκος δέν 
φεύγει». Βροχή πυκνή άρχισαν νά πέφτουν στις πο
λεμίστρες τά πυρωμένα βόλια τοϋ έχθροΰ, ένώ οί 
οβίδες σκάζουν μέ πάταγο στή γή, άνοίγοντας τερά
στιους χωμάτινους λάκκους. Ό  άνισος άγώνας στο 
τραγικό του άποκορύφωμα. Κυκλωμένος ό άδελφός 
του Μήτρος άπ’ τά στρατεύματα τών άπιστων, μόλις 
πού πρόλαβε νά φθάση στά Μαντροστάματα τής 
Μονής άπ’ όπου συνέχισε ταμπουρωμένος τον άγώνα 
γιά μιάν ακόμη ώρα. 'Η  γή σκεπάστηκε άπό τά πτώ 
ματα τών άγωνιστών. Άπόμενεν ό Λεοντόκαρδος 
Διάκος μέ τον ψυχογυιό του.

"Ορθιος ρίχτηκε μπρος μέ τό γιαταγάνι του έναντίον 
τών άπιστων κι’ άρχισε νά χτυπάη, νά χτυπάη ώσπου 
ένα βόλι φαρμακερό τρύπησε τον δεξιό ώμο του. 
Τό μιλιόνι έπεσε άπ’ τό χέρι του. "Εκανε νά τραβήξη 
τό γιαταγάνι του, δέν πρόλαβε όμως. Δεύτερο βόλι 
τοϋ τό τσακίζει άπ’ τή θέση τής λαβής. Σέρνει τότε 
μέ τ ’ άριστερό του χέρι τήν πιστόλα άπ’ τή μέση του 
καί πυροβολώντας αίμόφυρτος, χύνεται άνάμεσα στο 
Τουρκικό λεφοΰσι. Τό θέαμα είναι συγκλονιστικό. 
'Η  μάχη σταματάει. Βουβοί οί πολεμισταί τών άπι
στων, στέκονται άκίνητοι, παρατηρώντας μέ θαυ
μασμό αύτόν πού, περνώντας άνάμεσά τους άτρόμη- 
τος, έπιβλητικός, προχωρεί κάμποσα βήματα γιά νά 
σωριαστή άνήμπορος στή λουλουδιασμένη γή.

Κοντεύει νά ξημερώση ή 24 Απριλίου. Ό  Διάκος 
έξαντλημένος άπ’ τά τραύματά του καί τήν όλονύ- 
κτια έξοντωτική άνάκρισι τών Τούρκων, οδηγείται 
δέσμιος στον τόπο τοϋ μαρτυρίου. "Ενας πασάς τον 
πλησιάζει τήν τελευταία στιγμή καί τον ρωτάει άν 
προτιμάη ν’ άλλαξοπιστήση γιά νά τοϋ χαρίση τή 
ζωή. 'Η  άπάντησις βγαίνει άπ’ τό στόμα τοϋ αίμό- 
φυρτου πολέμαρχου, άγρια φοβερή. «’Εγώ Γραικός 
γεννήθηκα, Γραικός θέ νά πεθάνω». Τά τελευταία του 
λόγια. Ό  Δήμιος βρίσκεται πολύ κοντά. 'Η  γραφίδα 
τής αΐωνιότητος κυλάει κι’ δλας πάνω στήν όλάνοιχτη 
βίβλο τής ιστορίας, γράφοντας μιάν άκόμη έποποιΐα 
σάν τόσες άλλες.
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Μία προκαταρκτική μελέτη των μεθόδων άνιχνεύ
σεως άφανών δακτυλικών άποτυμωπάτων υπό επιστη
μόνων τής Ένώσεως Μετεωρολογικών Ερευνών, 
έν συνεργασία μετ’ ’Αξιωματικών τής ’Αστυνομίας 
τής Επαρχίας τοϋ Αός Άντζελες, κατέληξεν εις 
ώρισμένας μοναδικός εμφανίσεις άφανών δακτυλι
κών άποτυπωμάτων επί λίαν άνωμάλων επιφανειών, 
επί άνοικτοϋ ή σκοτεινού χρώματος υφάσματος, επί 
έπιδερμίδος άνθρώπου κ.λ.π.

Ή  μελέτη αΰτη έπεξετάθη, ώστε νά περιλάβη τήν 
προκαταρκτικήν εργαστηριακήν φάσιν, ήτις περιε- 
λάμβανε μεθόδους βελτιώσεως τής τεχνικής χρησι- 
μοποιήσεως άλάτων, νινυδρίνης καί άτμών ιωδίου. 
Αί προσπάθειαι αύται κατέληξαν εις τήν σύνθεσιν 
ένός ειδικού άργυρούχου άλατος τό όποιον έχει ώρι- 
σμένα σοβαρά πλεονεκτήματα έναντι τοϋ νιτρικοϋ 
άργύρου.

Τά άλατα ταΰτα έν διαλύσει χρησιμοποιούνται 
διά τήν έμφάνισιν δακτυλικών άποτυπωμάτων επί 
χάρτου καί ώρισμένων τύπων υφάσματος.

Έπί πλέον ή άξιοποίησις χημικών μεθόδων διά 
τήν άνίχνευσιν δακτυλικών άποτυπωμάτων ώδή- 
γησεν εις τήν κατασκευήν σειράς χημικώς εύαισθή- 
των φίλμς, δυναμένων νά χρησιμοποιηθούν διά τήν 
μεταφοράν ή τήν φυσικήν άντιγραφήν αύτών έκ 
διαφόρων άντικειμένων.

’Επί τοϋ παρόντος κατεσκευάσθησαν φίλμς δι’ 
άντιγραφήν άποτυπωμάτων ίδρώτος, έλαίου καί άμι- 
νοξέων. Βασικώς τά φίλμς περιέχουν χημικάς 
ουσίας δυναμένας νά άντιδράσουν κατά μοναδικόν 
τρόπον μετά τών χημικών υπολειμμάτων τών δακτυ
λικών άποτυπωμάτων. Τά φίλμς πιέζονται ίσχυρώς 
έπί τοϋ άντικειμένου έφ’ ού υπάρχει υποψία ότι 
υπάρχουν άφανή δακτυλικά άποτυπώματα. Κατά τήν 
έπαφήν τών φίλμς μετά τών άντικειμένων, τά χημικά 
υπολείμματα τών δακτυλικών άποτυπωμάτων κολ
λούν έπί τών φίλμς καί προκαλοΰν άντιδράσεις, έξ 
ών παράγονται εικόνες τών θηλοειδών γραμμών τών 
δακτυλικών άποτυπωμάτων.

Τό κυριώτερον πλεονέκτημα τών φίλμς αύτών είναι 
ή ίκανότης των νά άποτυπώνουν δακτυλικά άποτυ
πώματα έξ έπιφανειών, αί όποΐαι καθιστοΰν δύσκολον 
τήν άνάλυσιν αύτών. Τό φίλμ, διά τής μεταφοράς τοϋ 
άποτυπώματος έπί καθαράς ή έλαφρώς έγχρώμου 
έπιφανείας, έπιτρέπει τήν έξέτασιν αύτοϋ ύπό συνθή- 
κας ευνοϊκής άντιθέσεως αύτοϋ καί τής έπιφανείας. 
Τοιαύτη ποικιλία υλικών ώς μαϋρος χάρτης, βαθύ- 
χροα ύφάσματα καί δέρματα καί τά έσωτερικά άποτυ
πώματα έπί μαύρων έλαστικών χειροκτίων άποδίδουν 
άποτυπώματα δι’ έφαρμογής τής άνωτέρω τεχνικής.

Τά φίλμς καί ή τεχνική χρησιμοποιήσεως αύτών 
άναπτύσσεται κατωτέρω.

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Δ Ι’ ΑΡΓΥΡΟΥΧΩΝ ΑΛΑ
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Τά άλατα τοϋ νιτρικοϋ άργύρου χρησιμοποιούνται



έπΐ πολλά έτη διά τήν άνίχνευσιν άφανών δακτυλικών 
άποτυπωμάτων επί χάρτου ή χαρτονιού. 'Η επιφά
νεια αυτών ψηκτρίζεται διά κόνεως περιεχούσης 3ο]ο 
άργυροΰχον άλας' τό όποιον άντιδρα εις τό χλωρι- 
οϋχον νάτριον τών δακτυλικών άποτυπωμάτων διά 
νά σχηματίση τό φωτοευαίσθητον μίγμα, ήτοι τόν 
χλωριοΰχον άργυρον.

Διά τής έκθέσεώς του εις τό φώς, ό χλωριοϋχος 
άργυρος μετατρέπεται εις μεταλλικόν άργυρον χρώ
ματος έρυθροΰ—καστανού ή κυανοΰ—μελανού εις 
τά σημεία επαφής τών θηλοειδών γραμμών τών 
δακτύλων.

Τό κυριώτερον μειονέκτημα τών άλάτων τοΰ νιτρι
κού άργύρου είναι ή ύψηλοΰ βαθμού εύαισθησία κατά 
τήν έκθεσίν του εις τό φώς συνεπεία τής όποιας εντός 
λεπτών τινων τής ώρας λαμβάνουν χρώμα μαΰρον 
ή φαιόν.

Έρευναι έπΐ τών μεθόδων άνιχνεύσεως μορίων 
χλωριούχου νατρίου ώδήγησαν εις τήν χρησιμο
ποίησή άλλων διαλυτών άργυρούχων άλάτων, τά 
όποια έχουν μεγαλυτέραν σταθερότητα κατά τήν 
έκθεσίν των εις τό φώς.

Διά τήν έμφάνισιν άφανών δακτυλικών άποτυπω
μάτων επί πορώδους ή άπορροφητικής επιφάνειας 
ώς χάρτου, χαρτονιού καί υφάσματος, τό άντικεί- 
μενον (χάρτης, χαρτόνιον, ύφασμα) εμβαπτίζεται 
εντός διαλύματος περιέχοντος άργυροΰχα άλατα εις 
ποσοστόν 1—2 ο]ο επί έν πρώτον λεπτόν τής ώρας 
καί πλύνονται εντός δύο λουτρών άπεσταγμένου 
ΰδατος διά νά άπαλλαγοΰν εκ τών υπολειμμάτων τών 
άδρανησάντων άλάτων. Έν συνεχεία τό άντικεί- 
μενον πιέζεται μεταξύ δύο χειρομάκτρων ή εκτί
θεται εις ρεύμα ξηρού άέρος. Διά τής έκθέσεώς των 
είς πηγήν υπεριώδους φωτός, τά άφανή δακτυλικά 
άποτυπώματα εμφανίζονται ώς μελανά ίχνη επ’ αυ
τών. Ή  άντίθεσις μεταξύ τών άποτυπωμάτων καί 
τής επιφάνειας τοΰ άντικειμένου δύναται νά βελτιω- 
θή δΤ έμβαπτίσεως αυτού έντός άραιοΰ στερεωτικού 
διαλύματος SODIUM THIOSULPHATE — ACE
TIC ACID διά τήν άπόπλυσιν τών επί τής επιφάνειας 
του υπολειμμάτων άργύρου. Ά ν  καί διά τής άνωτέρω 
μεθόδου στερεώσεως μειοΰται ελαφρώς ό τόνος 
τοΰ άποτυπώματος, ή άντίθεσις δύναται νά ένισχυ- 
θή δι’ έπανεκθέσεως τοΰ άντικειμένου είς τό φώς.

Ή  άνωτέρω τροποποιηθεΐσα μέθοδος χρησιμο-

ποιήσεως άργυρούχων άλάτων εφαρμόζεται διά τήν 
έμφάνισιν άφανών δακτυλικών άποτυπωμάτων έπΐ 
τής επιφάνειας πορώδους χάρτου γραφής καί μετα
ξωτού καί βαμβακερού υφάσματος.

Τά κυριώτερα πλεονεκτήματα τής μεθόδου χρησι- 
μοποιήσεως άργυρούχων άλάτων είναι:

α. Ή  έμφάνισις τών δακτυλικών άποτυπωμάτων 
έπΐ επιφάνειας, διαφόρων ειδών χάρτου, τά όποια 
διατηρούν λεπτομέρειας τών σχημάτων τών θηλο
ειδών γραμμών.

Διά τής έφαρμογής τής τεχνικής τής στερεώσεως, 
ή άντίθεσις μεταξύ τοΰ χρώματος έμφανισθέντος 
άποτυπώματος καί τοΰ τοιούτου τής έπιφανείας τοΰ 
χάρτου δύναται νά βελτιωθή διά τήν φωτογράφησιν 
αύτοΰ.

β. Ή  μοναδική ίκανότης έμφανίσεως άφανοΰς 
άποτυπώματος έπΐ τής έπιφανείας ώρισμένων τύπων 
υφάσματος καί ίδίςι τοιούτων πυκνής ύφάνσεως καί 
έξ άπορροφητικών ίνών.

ΖΕΛΑΤΙΝΗ ΑΡΓΥΡΟΥΧΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΔΙΑ  
ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΝ ΔΑΚΤΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ

ΤΥΠΩΜΑΤΩΝ

Ή  ζελατίνη είναι έλαφρώς κολλώδης, ευαίσθητος 
είς τήν πίεσιν καί χρησιμοποιείται διά τήν άντιγρα- 
φήν άφανών άποτυπωμάτων έξ απαλών καί ήμιστίλ- 
πνων (MATTE) επιφανειών. "Εν ιδιοσκεύασμα άργυ- 
ρούχου άλατος καί ζελατίνης προπαρασκευάζεται 
είς φύλλα στηριζόμενα έπΐ ύάλου, μετάλλου ή ευκάμ
πτου πλαστικής ύλης.

Ή  ζελατίνη πιέζεται επί τής υπόπτου ώς φερούσης 
άποτυπώματα έπιφανείας καί έν συνεχεία άφαιρεΐται 
μετά προσοχής. Τά άλατα τών άποτυπωμάτων μετα- 
φέρονται έπΐ τής ζελατίνης, έφ’ ής άντιδροΰν καί 
σχηματίζουν ίζημα άδιαλύτων άργυρούχων άλάτων. 
Δι’ έκθέσεώς είς τό φώς τής ζελατίνης έμφανίζεται 
είκών τοΰ άρχικοΰ άποτυπώματος (άρνητική) έντός

Λανθάνοντα δακτυλικά άποτυπώματα έπΐ χάρτου έμφανι- 
σθέντα διά χημικών μεθόδων.
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λεπτών ή δευτερολέπτων άπό τής (αντιγραφής του.
’Αφανή δακτυλικά αποτυπώματα ηλικίας μεγαλυ- 

τέρας των 5 μηνών άντεγράφησαν εκ διαφόρων επι
φανειών ύαλίνων σκευών εργαστηρίου διά τής χρησι- 
μοποιήσεως τής ζελατίνης. Καί εξ άλλων έπιφανειών 
μαλακών καί ήμιστίλπνων ως δέρματος, καλυμμά
των βιβλίων, τραπεζών καί ξύλου άντεγράφησαν διά 
τής μεθόδου ταύτης ευκρινή άποτυπώματα.

'Επίσης άντεγράφησαν δακτυλικά άποτυπώματα 
έκ του άνω μέρους τής παλάμης καί τοϋ καρπού τής 
χειρός άτόμου τινός προσποιουμένου τό θύμα, διά 
ζελατίνης έπιτεθειμένης επί εύκάμπτου φύλλου έκ 
πλαστικής ύλης.

Εις ώρισμένας περιπτώσεις άφανών δακτυλικών 
άποτυπωμάτων επί επιφάνειας συστάσεως μαλακής 
ή λίαν στιλπνής ή άλλως πώς ύποκειμένης εις έκπλυ- 
σιν τών αλάτων τών θηλεοιδών γραμμών κατά τήν 
έμβάπτισίν της εντός διαλύματος άργυρούχων άλά- 
των, ή ζελατίνη δύναται νά χρησιμοποιηθή διά νά 
διατηρήση τά άλατα ταύτα.

Τά κύρια πλεονεκτήματα χρησιμοποιήσεως άργυ
ρούχων άλάτων διά τήν άντιγραφήν τών δακτυλικών 
άποτυπωμάτων είναι:

α. Ή  χρησιμοποίησις σκληράς καί ανωμάλου επι
φάνειας διά τήν φυσικήν μεταφοράν άφανών δακτυ
λικών άποτυπωμάτων έκ τής επιφάνειας ταύτης επί 
τής ζελατίνης (φιλμ). Διά τού τρόπου τούτου ογκώ
δη άντικείμενα δυσκόλως μεταφερόμενα εις τό έργα- 
στήριον πρός έρευναν τών επ' αύτών άποτυπωμάτων 
καί άνώμαλοι έπιφάνειαι μήύποκείμενα εις τήν τεχνι
κήν τής κόνεως δύναται νά χρησιμοποιηθούν ίκα- 
νοποιητικώς.

β. Ή  άντιγραφή δακτυλικών άποτυπωμάτων άφε- 
θέντων επί χάρτου καί άλλων άντικειμένων, ών ή 
έμφάνισις διά τής χρησιμοποιήσεως έτέρας τεχνικής 
θά ήδύνατο νά άλλοιώση τήν φυσικήν μορφήν καί 
τήν ούσιαστικήν άξίαν αύτών. Αί ζελατίναι αύται 
(φίλμς) είναι δυνατόν νά χρησιμοποιώνται διά τήν 
άντιγραφήν άφανών δακτυλικών άποτυπωμάτων εξ 
άντικειμένων μεγάλης καλλιτεχνικής άξίας ώς είναι 
αί έπιφάνειαι πινάκων ζωγραφικής καί λεπτών έκ 
πορσελάνης άντικειμένων.

γ. Ή  ταχεία έμφάνισις άφανών δακτυλικών άποτυ
πωμάτων έξ επιφανειών, έφ' ών δέν είναι δυνατή ή 
χρησιμοποίησις ιωδίου ή νινυδρίνης. Ή άποσύνθε- 
σις τών έλαίων καί τών άμινοξέων, ήτις είναι άναγ- 
καία κατά τήν έφαρμογήν τής τεχνικής ταύτης, έπι- 
τυγχάνεται μετά παρέλευσιν τού άναγκαίου χρόνου 
διά τήν άπορρόφησιν τού χλωριούχου νατρίου ύπό 
τής ύλης τού άντικειμένου τό όποιον είναι καί τό 
μόνον χημικόν ίχνος τό όποιον δύναται νά άνακα- 
λυφθή.

ΖΕΛΑΤΙΝΗ ΙΩΔΙΟΥΧΟΥ ΚΟΛΛΑΣ (Φίλμ)

Ή  τεχνική τών άτμών ιωδίου χρησιμοποιείται 
λίαν έπιτυχώς έν τώ έργαστηρίω καί έν τώ τόπω τού 
εγκλήματος διά τήν έμφάνισιν άφανών δακτυλικών 
άποτυπωμάτων. Ή  σχετική διαδικασία συνίσταται 
εις τήν έκθεσιν τού ύποπτου άντικειμένου άνωθεν 
μιας πηγής άτμών ιωδίου, αΐτινες έκλεκτικώς άπορ-

ροφώνται ύπό τών έλαιωδών καί λιπαρών ύπολειμ- 
μάτων τών δακτυλικών άποτυπωμάτων. Τό διάγραμμα 
τών δακτυλικών άποτυπωμάτων έμφανίζεται έπί τής 
επιφάνειας ώς έλαφρώς καστανόχρουν ίχνος, τό 
όποιον διατηρείται έφ’ όσον χρόνον τό άντικείμενον 
παραμένει ύπό τήν έπήρειαν τών άτμών. Ή  είκών 
αύτοΰ έξαφανίζεται ταχέως άπαξ τό άντικείμενον 
άπομακρυνθή έκ τών άτμών καί συνεπώς πρέπει νά 
φωτογραφηθή έντός λεπτού τής ώρας. Κατόπιν 
τούτου κατέσκευάσθη κατάλληλος τύπος κόλλας, 
δι' ής έπιχρίεται φύλλον ζελατίνης (φίλμ) διά τήν 
μεταφοράν τών άποτυπωμάτων, τά όποια εμφανί
ζονται ύπό τών άτμών ιωδίου. Αί ζελατίναι αύται 
είναι κυρίως κατάλληλοι δι’ έπιφανείας σκοτεινών 
χρωμάτων καί άνωμάλους τοιαύτας, όπου πλήρης 
έπαφή όλων τών σημείων είναι άδύνατος.

Τό ύποπτον δι' άποτυπώματα άντικείμενον εκτί
θεται εις άτμούς ή διάλυμα ιωδίου μέχρις δτου έμφα- 
νισθή τό άποτύπωμα. Μετά τήν άπομάκρυνσιν έκ 
τών άτμών ή εύαίσθητος εις τό ίώδιον ζελατίνη τί
θεται έπί τού άντικειμένου καί πιέζεται έπί Γ λεπτόν 
τής ώρας περίπου. Αί λεπτομέρειαι τού άποτυπώματος 
έμφανίζονται άνάστροφοι έπί τής διαφανούς έπιφα
νείας τής ζελατίνης.

Τό άφανές δακτυλικόν άποτύπωμα έμφανίζεται 
άμέσως έπί τής ζελατίνης καί είναι εύκρινώς ορα
τόν εύθύς ώς ή ζελατίνη άπομακρυνθή έκ τού άντι- 
κειμένου έφ’ ού έκειτο τό άποτύπωμα.

Άναλόγως τού τύπου τής χρησιμοποι θυμένης ζε
λατίνης, ή άντιγραφομένη είκών τού άποτυπώματος 
διατηρείται άπό 30' λεπτά τής ώρας έως έπ’ άόριστον.

Τά κύρια πλεονεκτήματα τής άντιγραφής δακτυ
λικών άποτυπωμάτων διά τής χρησιμοποιήσεως 
ζελατίνης φερούσης έπίχρισμα ίωδιούχου κόλλας 
είναι:

α. Ή άντιγραφή άποτυπωμάτων έξ έπιφανείας 
ύφάσματος βαθέος, σκοτεινού χρώματος ή χάρτου 
όπου ή παρουσιαζομένη άλλως διά τής χρησιμοποιή- 
σεως άτμοΰ ιωδίου ή άργυρούχου άλατος είκών τού 
άποτυπώματος είναι δυσδιάκριτος ή άόρατος.

β. Ή άντιγραφή άποτυπωμάτων έκ λεπτών, μεγά
λης άξίας ή εύαισθήτων έπιφανειών ώς είναι αί 
έλαιογραφίαι, αί έπιταγαι κ.λ.π.

ΜΕΜΒΡΑΝΑΙ ΝΙΝΥΔΡΙΝΗΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙ
ΓΡΑΦΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΩΝ

”Εχουν άρχίσει προκαταρκτικαί έρευναι διά τήν 
κατασκευήν μεμβράνης νινυδρίνης εύαισθήτου εις 
τά άμινοξέα.

Ώς εις τήν περίπτωσιν τών δύο προηγουμένων 
μεμβρανών, ή μεμβράνη αΰτη περιέχει άντιδραστή- 
ριον, τό όποιον άντιδρα, όταν τούτο έλθη εις έπαφήν 
μετά τών χημικών καταλοίπων τών δακτυλικών άπο
τυπωμάτων.

'Η μεμβράνη άπορροφα τά κατάλοιπα άμινοξέων, 
τά όποια άντιδροΰν βραδέως μετά τής νινυδρίνης 
τής μεμβράνης, διά νά παραγάγουν τήν εικόνα τού 
άποτυπώματος. Τά άποτελέσματα τής έργασίας ταύ
της, άν καί θετικά, είναι λίαν περιορισμένα μέχρι 
τοΰδε ώστε νά παρέχουν έπαρκεΐς έγγυήσεις.
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Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α

Έπετεύχθη είς ειδικός τύπος άργυρούχων αλάτων 
εν διαλύσει εντός ΰδατος, δστις έχει ώρισμένα σαφή 
πλεονεκτήματα έναντι τοϋ ευρέως χρησιμοποιου- 
μένου διαλύματος νιτρικού αργύρου διά τήν άνίχνευ- 
σιν άφανων δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Τό διάλυμα τούτο εν συνδυασμώ πρός τήν διαδικα
σίαν τής προσεκτικής πλύσεως καϊ στερεώσεως 
έχρησιμοποιήθησαν διά τήν έμφάνισιν άφανων 
άποτυπωμάτων έπϊ χάρτου καί υφασμάτων (ορισμέ
νων τύπων.

Πολλοί τύποι μεμβρανών αντιγραφής άποτυπω
μάτων κατεσκευάσθησαν διά τήν άποτύπωσιν αφα
νών χημικών έκ βαθύχρωμων υφασμάτων, χάρτου, 
δέρματος, έπιδερμίδος καί άλλων άνωμάλων έπι- 
φανειών.

'Η πρώτη μεμβράνη, ήτις περιέχει άργυροΰχα 
άλατα, άντιγράφει τό χλωριοΰχον κάλιον ήτοι ιδρώ
τα τού άποτυπώματος. Τό χλώριον άντιδρά μετά τού 
άργύρου τή βοήθεια τού φωτός διά νά παραγάγη 
μίαν άντίστροφον εικόνα τού άποτυπώματος κατ’ 
ευθείαν επί τής μεμβράνης.

'Η δευτέρα μεμβράνη, ήτις περιέχει διαλυτήν κόλ

λαν, χρησιμοποιείται διά τήν άντιγραφήν αφανών 
άποτυπωμάτων τά όποια έχουν έπηρεασθή ύπό 
άτμών ιωδίου. Τό ίώδιον συγκροτείται ύπό τών ε
λαίων τών δακτυλικών άποτυπωμάτων καί όταν ή 
μεμβράνη τοποθετηθή εν έπαφή πρός τό άποτύπωμα, 
τό ίώδιον μεταφέρεται έπί τής μεμβράνης καί άντι- 
δρα μετά τής κόλλας διά νά παραγάγη τήν εικόνα 
τού άποτυπώματος χρώματος κυανού ή ιώδους. 'Η 
μεμβράνη αύτη χρησιμοποιείται κυρίως δι’ άντιγρα- 
φήν άποτυπωμάτων έκ βαθυχρώμων ή άνωμάλων 
επιφανειών όφάσνατος, χάρτου καί δέρματος.

'Η προκαταρκτική εργασία, ήτις ήρξατο διά τήν 
κατασκευήν μεμβράνης νινυδρίνης εύαισθήτου είς 
τά άμινοξέα τών δακτυλικών άποτυπωμάτων έσχεν 
άποτελέσματα ένθαρρυντικά.

'Η άνωτέρω περιγραφεΐσα τεχνική εύρίσκεται 
είς τό στάδιον τών πειραματισμών. "Ολα τά άποτε
λέσματα έχουν έπιτευχθή έν τώ έργαστηρίφ.

Συνεχίζεται ή τελειοποίησις, άξιολόγησις καί 
έπίδειξις τών μεθόδων τούτων καί έπί πραγματικών 
έγκληματικών υποθέσεων καί έλπίζεται ότι θά προ- 
κύψουν λίαν θετικά άποτελέσματα.

Αί άνωτέρω μέθοδοι είναι δυνατόν νά έφαρμο- 
σθούν έπί υποθέσεων, καθ’ άς αί σήμερον γνωσταί 
μέθοδοι άνιχνεύσεως καί άντιγραφής άποτυπωμάτων 
δέν είναι άποδοτικαί.

Συνεπληρώθησαν ήδη 10 χρόνια έπιτυχοΰς λει
τουργίας τής Διεθνούς ’Αστυνομικής ’Ακαδημίας, 
γνωστής μέ τά άρχικά Ι.Ρ.Α. ή όποια έδρεύει είς 
τήν Ούάσιγκτων τών 'Ηνωμένων Πολιτειών τής ’Αμε
ρικής. Σκοπός τής ’Ακαδημίας κατά τήν ΐδρυσίν της 
ύπήρξεν, ή άνταλλαγή ιδεών, αντιλήψεων, μεθόδων 
καί έμπειρίας τών ’Αξιωματικών, ’Αστυνομιών τού 
’Ελευθέρου Κόσμου κατά τήν πρόληψιν ή καταστολήν 
τού έγκλήματος όπως τούτο έμφανίζεται είς τάς δια
φόρους χώρας. 'Η δεκαετής λειτουργία τής ’Ακαδη
μίας άπέδειξεν ότι αΰτη έπέτυχεν απολύτως τού σκο
πού της καί έδικαίωσε τάς προσδοκίας έκείνων οί 
όποιοι είχον τήν έμπνευσιν τής ίδρύσεώς της. Ήδη 
μέχρι σήμερον 4.700 ’Αξιωματικοί άντιπροσωπεύον-

τες 76 χώρας άπεφοίτησαν άπό τήν ’Ακαδημίαν. Πολ
λοί έξ αύτών κατέλαβον σημαντικός θέσεις είς τήν 
ιεραρχίαν μέχρι καί τής βαθμίδος τού ’Αρχηγού άλ
λοι δέ έξειδικευθέντες είς διάφορα άντικείμανα κατά 
τήν διάρκειαν τής φοιτήσεώς των είς τήν ’Ακαδημίαν, 
προσέφεραν καί προσφέρουν πολυτίμους υπηρεσίας 
είς τάς ’Αστυνομίας όπου υπηρετούν. Πολλοί ’Αξιω
ματικοί τής Χωροφυλακής είχον τήν ευκαιρίαν νά 
γνωρίσουν έκ τού πλησίον τήν ’Ακαδημίαν καί νά 
φοιτήσουν είς αύτήν άποκομίσαντες πολύτιμον 
έμπειρίαν καί γνώσεις. Είς τάς φωτογραφίας τό 
έβλημα τής ’Ακαδημίας καί τό κτίριον όπου στεγά
ζεται παρά τόν ποταμόν Ποτόμακ.
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Ο ΙΑΤΡΟΣ ΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ

Ά ν καί γνωρίζω πολύ καλά δτι κανείς 
άπό τούς καπνιστάς δέν θά παύση νά κα
πνίζη διαβάζοντας το σημείωμα αύτό πήρα 
τό θάρρος νά ύπενθυμίσφ ώρισμένους άπο 
τούς κινδύνους τοϋ καπνίσματος. Γιατί δεν 
υπάρχει σήμερον πλέον άμφιβολία δτι το 
κάπνισμα προκαλεϊ μόνον βλάβην είς τον 
οργανισμόν τοϋ άνθρώπου καί καμμίαν 
ωφέλειαν.

Είς την έρώτησιν γιατί καπνίζουν, οί πε
ρισσότεροι καπνισταί άπαντοϋν δτι καπνί
ζουν γιατί τό τσιγάρο τούς ήρεμεϊ, τούς 
ξεκουράζει καί τούς άπαλλάσσει άπο τό 
άγχος καί τήν ύπερέντασιν της ζωής καί 
δτι τούς τονώνει, τούς κάνει νά συγκεν- 
τρώνωνται καί νά άποδίδουν καλλίτερον 
είς τήν εργασίαν των. Πολλοί αισθάνον
ται μία ιδιόρρυθμη αισθητική εμπειρία 
άπό τήν επαφή τοϋ καπνού καί της τρα
χείας πού τούς άρέσει καί γι’ αυτό συνε
χίζουν τό κάπνισμα.

Ψυχίατροι καί Ψυχαναλυταί ύποστηρί- 
ζουν δτι οί καπνισταί κατά τήν ώραν τοϋ 
καπνίσματος «διασκεδάζουν» καθώς υπο
συνείδητα βάζουν τό χέρι τους στή τσέπη 
νά πάρουν ένα τσιγαράκι ή τόν άναπτήρα 
πού παίζουν στά δάκτυλα, γλεντούν τό 
άναμα, τόν καπνό άκόμη καί τό τίναγμα 
της στάχτης. "Αλλοι πάλιν άποδίδουν τήν 
άπόλαυσι τοϋ καπνίσματος είς μίαν ύπό- 
στροφον δραστηριότητα τοϋ στόματος πα
ρόμοια μέ τήν χαρά πού βρίσκει τό μωρό 
κατά τόν θηλασμό ή μέ τήν άπόλαυσι τοϋ 
παιδιοΰ πού βυζαίνει τά δάκτυλά του. 
Περίφημος ’Αμερικανός φαρμακολόγος 
περιγράφει τό προαναφερθέν αίσθημα τοϋ 
καπνιστού κατά τήν έπαφήν τοϋ καπνοΰ 
μέ τήν τραχεία σάν ένα «πνευμονικό ερε
θισμό».

'Η  συνήθεια τοϋ καπνίσματος άρχίζει 
είς τήν ήλικία των 12—17 έτών, ό δέ σκο
πός τοϋ καπνίσματος είναι γιά νά δείξη 
ό καπνιστή ς δτι μεγάλωσε δτι έχει προσω
πικότητα ή δτι είναι κοινωνικός. Πολλοί 
δοκιμάζουν τό κάπνισμα άπό περιέργεια ή 
τό κάνουν γιά νά μιμηθοϋν τούς γονείς πού 
καπνίζουν. "Εχει παρατηρηθή δέ δτι περισ
σότεροι καπνισταί προέρχονται άπό οικο
γένειες πού καπνίζουν καί οί δυο γονείς, 
λιγώτεροι δταν καπνίζη ό ένας καί άκόμη 
λιγώτεροι δταν δέν καπνίζη κανείς.

Γιατί βλάπτει τό κάπνισμα ;
Είς τόν καπνόν περιέχεται ή νικοτίνη, 

ύδρογονάθρακες, μονοξείδιο τοϋ άνθρακος, 
φαινολικά παράγωγα, πτητικά οξέα, άκε- 
ταλδεϋδη καί προϊόντα πίσσης. ’Από τούς 
ΰδρογονάθρακας καί τήν πίσσα έχουν άπο- 
μονωθή ουσίες πού προκαλοΰν σέ πειρα
ματόζωα καρκίνο. Τό μονοξείδιο τοϋ άν
θρακος τό όποιον παράγεται κατά τό κά
πνισμα δυνατόν νά δεσμεύση άπό ό—10ο ]ο 
τής αιμοσφαιρίνης στις πνευμονικές κυψε
λίδες καί τήν μεταβάλει είς άνθρακυλαι- 
μοσφαιρίνη, ή όποια δέν μεταφέρει όξυγό- 
νον στούς ιστούς. Τά φαινολικά παράγωγα 
καί τά πτητικά οξέα έχουν ερεθιστική έπί-

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Υ  Δ Α Λ Α Μ Α Γ Κ Α  
Κ α ρ δ ι ο λ ό γ ο υ  

’Επιάτρου Χωροφυλακής 
Δρος Παν)μίου θεσ)νίκης

δρασι καί προκαλοΰν οίδημα τοϋ βλενογό- 
νου. Ή  κυρία δμως φαρμακολογική ούσία 
καί τό δραστικώτερον στοιχείο τοϋ καπνοΰ 
είναι ή νικοτίνη ή οποία περιέχεται είς πο
σότητα 20 χιλ. τοΰ γραμ. κατά τσιγάρον 
βάρους 1 γραμμαρίου, άπ’ αυτά δέ κατά τό 
κάπνισμα άπορροφώνται 1—4 χιλιοστ. 
Δέν είναι άκριβώς γνωστόν πώς δρά ή νι
κοτίνη. Οί περισσότεροι παραδέχονται δτι 
δρα διά διεγέρσεως τοϋ συμπαθητικού συ
στήματος καί άπελευθερώσεως κατεχο- 
λαμινών.

Τά συστήματα τά όποια κυρίως βλά
πτονται άπό τό κάπνισμα είναι τό άναπνευ- 
στικόν καί τό κυκλοφορικόν σύστημα.

Ό  καπνός τοϋ τσιγάρου έπαλείφει τήν 
έσωτερικήν επιφάνειαν ολοκλήρου τοϋ 
βρογχικοΰ δένδρου δπως ή καπνιά τούς 
καπνοδόχους. Ή  έπάλειψις αυτή έχει ώς 
συνέπεια τόν συνεχή ερεθισμό τοϋ βλεννο
γόνου, τήν έλαττωματικήν έκκρισιν βλέν- 
νης ύπό των άδένο>ν καί τήν έλάττωσιν των 
κινήσεων των κροσσών τοϋ έπιθηλίου ώστε 
νά μήν δύνανται νά άποβληθοΰν εύκολα μι
κρόβια ή ξένα σώματα. "Ετσι τό άναπνευ- 
στικόν σύστημα εΰρίσκεται εκτεθειμένο, 
δέν προστατεύεται καί άρχίζει νά πάσχη νά 
αποκτά εύαισθησία είς «κρυολογήματα» 
καί λοιμώξεις. Γι’ αύτό οί καπνισταί άπο- 
κτοΰν εύκολώτερα φαρυγγίτιδα—λαρυγ
γίτιδα, τραχειοβρογχίτιδα, βρογχίτιδα, 
βρογχικόν άσθμα καί σοβαρώτερες λοιμώ
ξεις. Μέ τήν συνέχισιν δέ τοϋ καπνίσματος 
οί περισσότεροι καπνισταί καταλήγουν 
ένωρίτερον τών άλλων είς πνευμονικόν εμ
φύσημα καί άναπνευστικήν άνεπάρκειαν. 
Ή  κυριωτέρα δμως καί σοβαρωτέρα συ
νέπεια τοϋ καπνίσματος είς τό άναπνευστι- 
κόν σύστημα είναι δτι οί καπνισταί πά
σχουν έκ καρκίνου τοΰ πνεύμονος είς πολύ 
μεγαλυτέραν συχνότητα άπό δτι οί μή κα-

πνισταί. Ή  συχνότης αυτή είναι άνάλογος 
προς τόν άριθμόν τών καπνιζομένων καθ’ 
ήμέραν τσιγάρων. 'Όσον περισσότερα τσι
γάρα καπνίζονται τόσον μεγαλυτέρα πιθα
νότητα έχει ό καπνιστής νά πάθη καρκίνον 
τοϋ πνεύμονος. Τό ίδιο ισχύει καί γιά τις 
γυναίκες. 'Ο μέσος καπνιστής (μέχρι 20 
τσιγάρα τήν ήμέρα) έχει 10 φοράς περισ
σότερες πιθανότητες νά παρουσιάση καρ
κίνο τοϋ πνεύμονος έν συγκρίσει προς τόν 
μή καπνιστή, ό δέ βαρύς καπνιστής (άνω 
τών 20 τσιγάρων τήν ήμέραν). 20 φορές. 
Τά ίδια περίπου ισχύουν καί διά τήν άνά- 
πτυξιν καρκίνου, τών χειλέων καί τής 
γλώσσης.

Ά ν τό άναπνευστικόν σύστημα δέχεται 
τήν πρώτην «έπίθεσιν» τών προϊόντων τοϋ 
καπνοΰ καί έχει άμέσως έμφανεϊς τάς συ
νέπειας ταύτης τό κυκλοφορικόν δέχεται 
ύπούλως καί βραδέως τήν βλαπτικήν έπί- 
δρασιν τοΰ καπνίσματος. Σήμερον έξ έπι- 
δημιολογικών ερευνών, κλινικών καί πει
ραματικών παρατηρήσεων έχει άποδειχθή 
δτι τό κάπνισμα συντελεί τά μέγιστα είς 
τήν «πρόωρον» έμφάνισιν τής άρτηριο- 
σκληρώσεως καί είδικώς τής στεφανιαίας 
νόσου.

Ή  θνησιμότης έκ τής νόσου ταύτης εί
ναι άνάλογος πρός τόν άριθμόν τών ήμερη- 
σίως καπνιζομένων τσιγάρων, ή χρησιμο- 
ποίησις δέ πίπας ή πούρων ουδόλως προ- 
φυλάσσει. ’Εδώ ό κίνδυνος άναπτύξεως 
στεφανιαίας νόσου είναι τρεις φορές μεγα
λύτερος διά τούς καπνιστάς έν σχέσει πρός 
τούς μή καπνιστάς.

Σαφής καί άναμφισβήτητος σχέσεις τοϋ 
καπνίσματος πρός βλάβας καί νόσους τών 
περιφερικών άγγείων έχει έπίσης εύρεθή 
(π.χ. θρομβαγγείτις ή νόσος τοϋ BUER
GER). Δέν είναι άκριβώς γνωστόν γιατί 
καί κατά ποιόν τρόπο τό κάπνισμα βλάπτει 
τά άγγεϊα.

Σήμερον έρευναται καί έχει εύρεθή δτι 
υπάρχει κάποια έπίδρασις τοΰ καπνίσμα
τος καί έπί άλλων γνωστών άθηρογεννε- 
τικών παραγόντων ώς ή χοληστερίνη, ή 
ίνωδόλυσις, αί λιποπρωτεΐναι τά λιπίδια 
καί ή συμπεριφορά τών αιμοπεταλίων.

’Εκ τών έλαχίστων άνωτέρω λεχθέντων 
θά μπορούσε κανείς νά πή πώς άν τό τσι
γάρο δέν άποτελεί τήν μοναδικήν αιτίαν 
τών άναφερθέντων νόσων έν τούτοις τοϋτο 
σημαντικώς συμβάλλει είς τήν έμφάνισιν 
αύτών. Καί εάν δέν θέλουμε νά «άγοράζου- 
με» καί πολύ άκριβά μάλιστα, είς δλη μας 
-ςήν ζωή μία έκ τών άνωτέρω παθήσεων 
μπορούμε νά υπακούσουμε είς μία τών κά
τωθι συμβουλών :

1) Νά μή καπνίζουμε, 2) Νά διακόψου- 
με τό κάπνισμα, 3) άν δέν μποροΰμε νά τό 
διακόψωμε νά τό έλαττώσωμε, 4) Νά κα
πνίζουμε μικροΰ μεγέθους τσιγάρα, 5) νά 
άφήνουμε πολύ ύπόλειμμα (αποτσίγαρο)
6) νά χρησιμοποιούμε τσιγάρα μέ φίλτρο,
7) Νά διαφωτίσουμε τά παιδιά μας καί 
τούς νεωτέρους νά μήν καπνίζουν.

"Ενας σημαντικός άριθμός καπνιστών 
έγκαταλείπει τό κάπνισμα άλλ’ ένας σημαν
τικός άριθμός νέων αρχίζει τό κάπνισμα. 
Αύτό πρέπει νά σταματήση γιατί ό κίνδυ
νος έκ τοϋ καπνίσματος είναι σαφής καί 
έπιστημονικώς άποδεδειγμένος.
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V,

1. Συμφώνως προς όσα έξετέθησαν μέχρε τουδε 
ό γενικός κανών τής ευθύνης τού ιατρού διά πάσαν 
αμέλειαν καί ή έξιδίκευσις τού κανόνος αυτού εις 
τάς ένδεικτικώς σημειωθείσας γενικάς άρχάς τάς 
οποίας έχει διατυπώσει ή διεθνής νομολογία, αποτε
λούν την βάσιν εφ’ ής θά θεμελιωθή ή άπόφαοις τού 
δικαστού περί τής ευθύνης ή περί τής άπαλλαγής τού 
εναγόμενου ιατρού. Διά νά φθάση όμως το δικαστήριον 
εις τήν άπόφασιν περί τής εύθύνης τού ιατρού πρέπει 
ν’ άποδει/θή το πταίσμα τού τελευταίου τούτου. ’Ά λ 
λως ό εναγόμενος ιατρός απαλλάσσεται, αύτό δέ 
συμβαίνει αρκετά συχνά, διότι συχνά ή άπόδειξις τού 
ιατρικού πταίσματος είναι δύσκολος, ό δέ δικαστής 
δεν δύναται νά έχη πάντοτε σαφή άντίληψιν περί τού 
τί ακριβώς συμβαίνει εις τήν δαιδαλούδη πορείαν τής 
άσθενείας τού ένάγοντος καί τής θεραπείας τήν οποίαν 
ήσκησεν ό εναγόμενος ιατρός. Ό  δικαστής, ώς νο
μικός θ’ άναζητήση εις πάσαν περίπτωοιν τήν αίτι- 
ούδη συνάφειαν μεταξύ τής διαγνώσεως ή θεραπείας 
ώς αιτίου καί τής βλάβης τού άοθενοΰς ώς αΐτιατοΰ. 
Εις τήν άνάπτυξιν όμως τής αίτισύδους αύτής συνά
φειας θά έμπλακή κατ’ άνάγκην εις δυσχερή ενίοτε 
καί δυσνόητα στοιχεία. Τό δ’ άποτέλεσμα ενδεχο
μένους δεν θά είναι πάντοτε τό προσδοκώμενον. Συχνά 
δηλαδή ό ιατρός δυνατόν ν̂ά καταδικασθή άδίκως, 
συχνά όμως δυνατόν καί νά άπαλλαγή άδίκως άπό 
πάσης εύθύνης. Καί διά τήν αδικίαν, αύτήν, τήν έστω 
καί απλώς ένδεχομένην, μόνος υπεύθυνος είναι ή δυ
σχέρεια άποδείξεως τής ούσιαστικής αλήθειας, Ή  
άπόδειξις ουτω τού πταίσματος τού ιατρού είναι καί- 
ριον όσον καί δυσχερέστατον πρόβλημα. Κατ’ εξοχήν 
όμως σημαντικόν είναι, ότι ό δικαστής, όταν δεν 
δύναται έξ ίδιας δυνάμεως καί κατά τήν κοινήν πεί
ραν νά κρίνη τό ενώπιον αύτοΰ άγόμενον άποδει- 
κτικόν υλικόν, ή όταν, διά νά μεταχειρισΟώμεν τήν 
άγγλ οα.μερικανικήν έκφρα.σιν, δεν εΰρίσκεται προ 
περιπτώσεως έφαρμογής τής λεγομένης θεωρίας «rcS 
ipsa loquitur)), θά είναι ήναγκασμένος νά καταφύγη 
εις πραγματογνώμονα. Εις τό σημεΐον δ’ αύτό τό 
ολον θέμα τής άποδείξεως τού πταίσματος τού ια
τρού λαμβάνει άλλας διαστάσεις.

Εις τήν γαλλικήν έπιστήμην έχει λεχθή έπιγραμ- 
ματικώς, ότι δεν δυνά ,εθαχάριν τής εύθύνης τού ιατρού 
νά μεταβάλωμεν τά δικαστήρια εις ίατρικάς άκα- 
δημίας καί κατ’ άκολουθίαν είναι άναπόφευκτος ή 
προσφυγή εις τάς γνούσεις τούν ειδικευμένων πραγμα- 
τογνωμόνων. Πράγματι δέ όχι μόνον εις τήν Γαλλίαν 
άλλά καί εις πάσαν άλλην χούραν σπανίως έκδικά- 
ζ·:ται ύπόθεσιε εύθύνης τού ιατρού χωρίς χρησιμο- 
ποίησιν ειδικευμένων πρα·^ματογνωμόνων. Καί είναι 
τούτο άνάγκη πρακτική ή όποια κατά κανόνα εξυ
πηρετεί τήν κρίσιν τού δικαστού έπί τήι ουσίας.

Τό πρόβλημα όμως είναι άλλο, οτι δηλαδή καί εις 
τάς εύρωπαΐκάς χώρας άλλ’ ιδίως καί εις τήν βόρειον 
Αμερικήν καίτοι ούδείς άρνεϊται τό λυσιτελές 
τής προσφυγής εις πραγματογνούμονας έν τούτοις 
πολ.ύς γίνεται λόγος περί τίνος «συνωμοσίας σιωπής», 
έν τή έννοια ότι οί πραγματογνώμονες, οί όποιοι 
φυσικ.ά είναι ιατροί, συχνά ένδιαφέρονται περισσό
τερόν διά τήν συντήρησιν τού ίδιου των «esprit de 
corps», τού πνεύματος συναδελφικής αλληλεγγύη:, 
παρά διά τήν άποκατάστασιν τής άντικειμε- ικής άλη- 
θείας. Αύτό δ’ είναι κάτι τό άνθρωπίνως άναπό- 
φευκτον. ’Ίσως όμως πρέπει νά σημειωθή, ότι ή
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«συνωμοσία σιωπής» δεν άπο τελεί τον κανόνα, ακόμη 
καί εις τάς αμερικανικά? ποίιτείας. Τελικώς 8 ’ οΰτω 
ό πραγματογνώμων, παρ’ όσα συχνά τοϋ καταλο
γίζουν, πράγματι προσφέρει πολλά εις την διαλεύ- 
κανσιν της ύποθέσεως.

8. "Εν άκόμη θέμα συναπτόμενον προς τό πρό
βλημα τής εύθύνης τοϋ ίατροϋ, τό θέμα τής άξιώσεως 
ή τής μή άξιώσεως συναινέσεως τοϋ άσθενοϋς προς 
θεραπείαν ή χειρουργικήν έπέμβασιν, έχει άνάγκην 
επίσης να συζητηθή, έστω καί συντομώτατα, ένταΰθα.

Αυτονόητον είναι, ότι τό θέμα τής συναινέσεως τοϋ 
άσθενοϋς άνακύπτει εις περίπτωσιν ύπάρξεως συμβά- 
σεως μεταξύ τοϋ άσθενοϋς καί τοϋ ίατροϋ του. ’Ανε
ξαρτήτως όμως τούτου, ή έλλειψις συναινέσεως τοϋ 
άσθενοϋς κατ’ ούσίαν είναι έλλειψις νομιμοποιήσεως 
τοϋ ίατροϋ προς θεραπείαν ή έπέμβασιν, οπότε, αν 
όντως άποδεικνύεται, ή έλλειψις αότη οδηγεί εις εύ- 
θύνην τοϋ ίατροϋ, λ.χ. ένεκα προβολής τής έλευθερίας 
τοϋ προσώπου ή προβολής τής προσωπικότητος ή 
προβολής άλλης, άναλόγως τοϋ χαρακτηρισμοΰ τής 
προβολής ταύτης ύπό.τό δίκαιον έκάστης χώρας.

Περαιτέρω όμως πρέπει νά σημειωθή, ότι ύφ’ 
ώρισμένα δίκαια, λ.χ. άγγλοαμερικανικά, διά την 
άπαλλαγήν τού ίατροϋ άπό τής εύθύνης του συνήθως 
άπαιτεΐται ούχί απλώς καθ’ έαυτήν συναίνεσις, άλλα 
«συναίνεσις πληροφορημένη» (informed consent), 
ήτοι συναίνεσις μετά προηγουμένην πληροφόρησιν 
τοϋ ίατροϋ περί των ενδεχομένων κινδύνων τής σκο- 
πουμένης χειρουργικής έπεμβάσεως ή άλλης οίασδή- 
ποτε θεραπείας. ’Επί τοϋ σημείου δέ τούτου ή πλού
σια άμερικανική νομολογία εξηγεί, ότι ό ιατρός 
■κατά τήν πληροφόρησιν ταύτην πρέπει νά συμπερι- 
φέρεται τόσον ώς συνετός ιατρός όσον καί ώς συνετός 
άνθρωπος, ήτοι θά πρέπει μέν νά πληροφορή τον 
άσθενή περί των ένδεχομένων κινδύνων άλλά μέ προ
σοχήν καί λεπτότητα, ώστε νά μή τον ένθαρρύνη 
ύπερβαλλόντως, άλλά καί νά μή τον έκφοβίζη μέ 
ύπερτονισμόν των ένδεχομένων κινδύνων.

9. Προσεπάθησα νά άναλύσω εις άδροτάτας γραμ- 
μάς τό πρόβλημα τής εύθύνης τοϋ ίατροϋ ύπό τήν 
σημερινήν του οψιν εις τά ξένα δίκαια. ’Ίσως δ’ άπό 
τήν σύντομον αύτήν άνάλυσιν νά προέκυψε κάποια 
άμυδρά είκών τοϋ θέματος επί τοϋ διεθνούς πεδίου.

’Απομένει ήδη, χάριν κάποιας έστω καί σκιούδους 
πληρότητος, νά στρέψωμεν τό βλέμμα καί προς τά 
εις τήν Ελλάδα διδασκόμενα καί νομολογούμενα, 
πριν καταλήξωμεν εις γενικά τινα συμπεράσματα.

Ή  έλληνική βιβλιογραφία καί νομολογία δεν είναι 
πλούσια έπί τοϋ θέματος τής εύθύνης τοϋ ίατροϋ. 
Πρέπει όμως νά σημειωθή, ότι ιδίως ή νομολογία των 
έλληνικών δικαστηρίων, τόσον ή παλαιοτέρα όσον καί 
ή νεωτέρα, είναι καί επιτυχής καί διδακτική.

Ή  παλαιοτέρα έλληνική νομολογία είναι καί άστική 
καί ποινική. Καί πρέπει νά όμολογηθή, ότι ή νομολο
γία αύτή είναι άκρως προσεκτική, καταλογίζουσα 
εύθύνην εις τον ιατρόν μόνον οσάκις άποδεικνύονται 
σαφώς τό πταίσμα του καί ή παράβασις συγκεκρι
μένων διατάξεων τοϋ κειμένου δικαίου. Θά πρέπει 
δ’ ίσως νά άναφέρω έκ τής παλαιοτέρας αύτής νομο
λογίας τήν άπόφασιν τοϋ Άρείου Πάγου, ύπ’ άριθ. 56

τοϋ 1903 μέ τήν συναφή οξύνουν άγόρευσιν τοϋ τότε 
είσαγγελέως Δημοσθένους Τσιβανοπούλου.

Είδικώτερον όσον άφορά εις τό πρόβλημα τοϋ 
συμβατικού ή έξωσυμβατικοΰ χαρακτήρος τής εύθύ
νης τοϋ ίατροϋ, ύπό τό παλαιότερον μέν δίκαιον, τό 
ίσχΰσαν προ τής εισαγωγής τοϋ ’Αστικού Κώδικος, 
βασικαί ήσαν αί λύσεις τοϋ βυζαντινορρωμαϊκοϋ δι
καίου, καθ’ άς ό άποτυχών εις χειρουργικήν έπέμβασιν 
ή άλλην διάγνωσιν καί θεραπείαν ιατρός «ή τή μισθώσει 
ή τώ Άκουϊλίω ενέχεται» (Βασιλικά, 60, 3.7.8. 
καί 9), ήτοι εύθύνεται είτε έκ συμβάσεως είτε έξ 
άδικου πράξεως. ’Αλλά καί εις τό νεώτερον δίκαιον, 
τό ίσχϋον άπό τής έν έτει 1946 εισαγωγής τοϋ ’Αστι
κού Κώδικος, γίνεται επίσης δεκτόν, ότι ό ιατρός βασι- 
κώς μέν εύθύνεται έκ τής συμβάσεως τήν όποιαν συνήψε 
μετά τοϋ άσθενοϋς, καί μάλιστα λαμβανομένης ύπ’ 
όψι\ καί τής μορφώσεως καί τών ειδικών γνώσεων 
καί τών ικανοτήτων του, ώς τούτο ρητώς ορίζεται εις 
τό άρθρον 652 τοϋ ’Αστικού Κώδικος. ’Εκτός όμως 
τής συμβατικής του ταύτης εύθύνης γίνεται έπίσης 
δεκτόν, ότι ό ιατρός υπέχει καί εύθύνην έξ άδικου 
πράξεως, οσάκις δέν άκολουθεΐ τάς θεμελιώδεις άρχάς 
τής ιατρικής έπιστήμης καί τής κτηθείσης πείρας 
καί δέν τηρεί όλας τάς ίσχυούσας διατάξεις περί 
διαφυλάξεως τών άσθενών καί προστασίας τών ύγιών 
(βλ. λ.χ. άπόφ. Άρείου Πάγου 768 τοϋ 1954, άλλά 
καί άλλας νεωτέρας δικαστικάς άποφάσεις).

Έ ξ  ετέρου, όσον άφορά εις τό έτερον καίριον πρό
βλημα τό οποίον έσημειώσαμεν εις τήν άρχήν τής 
άνακοινώσεως ταύτης, ήτοι τό πρόβλημα τοϋ περιεχο
μένου καί τής ούσίας τοϋ πταίσματος τό όποιον οδηγεί 
εις εύθύνην τοϋ ίατροϋ, πρέπει μέ χαράν νά σημειωθή, 
οτι ή έλληνική νομολογία, είναι ενήμερος τών λύσεων 
αί όποίαι δίδονται καί έπί διεθνούς πεδίου, καί καθιε- 
ροινει τήν εύθύνην τοϋ ίατροϋ οσάκις ή συμπεριφορά 
του δέν είναι συμπεριφορά συνετού καί επιμελούς 
ίατροϋ, άκριβώς δηλαδή όπως τούτο άνελύθη άνωτέρω 
ώς έπιβεβλημένον άντικειμενικόν καί άφηρημένον 
>?ριτήριον εις τήν διεθνή έπιστήμην καί νομολογίαν.

Ή  έλληνική ούτω νομολογία είναι επιτυχής καί 
πλήρως ενημερωμένη τόσον κατά τό γενικόν κριτήριον 
όσον καί κατά τάς έξειδικευμένας γενικάς άρχάς, 
κατ’ εφαρμογήν τών όποιων καθιερώνεται ή εύθύνη 
τοϋ ίατροϋ. Αί διατάξεις δέ περί άδικων πράξεων τοϋ 
Άστικοΰ Κώδικος καί τοϋ Ποινικού Κώδικος, άλλά 
καί τοϋ ίσχύοντος Κώδικος άσκήσεως τοϋ ιατρικού 
επαγγέλματος, άποτελοΰν τό στερεόν νομοθετικόν 
θεμέλιον, καθ’ ό ή έλληνική δικαστηριακή πράξις μέ 
σύνεσιν κρίνει πότε υπάρχει καί πότε δέν ύπάρχει 
εύθύνη τοϋ ίατροϋ.

★  ★

10. Άνασκοπών ήδη τά λεχθέντα, φοβούμαι, ότι 
δέν ήδυνήθην νά καταστήσω σοφώτερον τον φίλτατον 
κ. Λούρον άλλ’ ούτε νά κατασιγάσω τάς άνησυχίας του.

Υπάρχει άναμφισβητήτως εις τό σύγχρονο δίκαιον 
κάποιο φαινόμενον πολλαπλασιασμού τών άγωγών ή 
μηνύσεων έναντίον τών ιατρών, φαινόμενον τό όποιον 
φυσικά άπογοητεύει καί εκφοβίζει τούς ιατρούς 
κατά τήν άσκησιν τοϋ πράγματι ύψηλοϋ λειτουργή
ματος των. Τό φαινόμενον αύτό, άπαντώμενον ιδίως 
εις τάς βορειοαμερικανικάς πολιτείας, όπου φέρεται 
ύπό τον δυσερμήνευτον όρον «M alpractice Mess»,
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δημιουργεί κλίμα όξύτητος, το όποιον δεν δύναται 
νά άπαμβλυνθή μέ την αποδοχήν τής υποχρεωτικής 
άσφαλίσεως κατά κινδύνων ζημιών εις περιπτώσεις 
μή δυναμένας νά διευκρινησθοΰν πλήρως, όσον άφορά 
την υπαρξιν ή την μή υπαρξιν ευθύνης τοϋ ιατρού. 
Τοιαύτη άσφάλισις ικανοποιεί ίσως τό αίτημα των 
ιατρών όπως αποφεύγουν τήν καταβολήν άποζημιώ- 
σεως, όταν τό εις βάρος των άδικον δεν άποδεικνύεται 
πλήρως. Τυχολογικώς όμως τραυματίζει τήν άνθρω- 
πίνην σχέσιν ή όποια καί πρέπει νά ύπάρχη μεταξύ 
τού ιατρού καί ασθενούς. ’Ασφαλώς δέ δεν εξουδετερώ
νει τό πλήγμα κατά τής φήμης τού ιατρού, ό όποιος 
περαιτέρω, συχνά φοβούμενος τάς συνέπειας, θά 
διστάζη κατά τήν έπιτέλεσιν τοϋ εύγενοϋς καί τόσον 
άνθρωπίνου έργου του.

Εις τό κλίμα αύτό δισταγμού, φοβίας καί όξύτητος, 
τολμώ νά πιστεύω ότι τό Δίκαιον δεν δύναται νά είσφέ- 
ρη τι περισσότερον από ό,τι ήδυνήθη νά είσφέρη, 
έκτος ίσως άπό τού νά προβή εις κάποιαν άναμόρφω- 
σιν τοϋ τρόπου, έξετάσεως τών πραγματογνωμόνων, 
συμφώνως προς όσα ορθά προέτεινεν ό κ. Λούρος.

Γενικώς όμως τό Δίκαιον, ως φρονώ, έδωκεν ό,τι 
ήδύνατο νά δώση.

Πράγματι τό Δίκαιον άντιμετωπίζει τό πρόβλημα 
μέ τήν καθιέρωσιν τής άξιώσεως πταίσματος διά τήν 
θεμελίωσιν τής εύθύνης τού ιατρού. Καί είδομεν 
κατά τήν προηγηθεΐσαν άνάλυσιν, πώς τό πταίσμα 
αύτό εξειδικεύεται, ώστε κατά τό δυνατόν νά άπονέ- 
μεται εις τήν συγκεκριμένην περίπτωσιν τό προσήκον 
δίκαιον. 'Η  έμμονή ούτω εις τήν ιδέαν τής άξιώσεως 
πταίσματος εξυπηρετεί τά δικαιολογημένα αιτήματα, 
καί τού ασθενούς καί τοϋ ιατρού, επιλύει δ’ ίσως έπι- 
τυχώς καί τά περίπλοκα νομικά προβλήματα τής 
μεταμοσχεύσεως, τής τεχνητής γονιμοποιήσεως, τής 
έκτρώσεως, τής αλλαγής φύλου, τής ευθανασίας κ.ά., 
τά όποια λυπούμαι, ότι δεν δύναμαι νά έξετάσο.» σή
μερον λεπτομερέστερον.

'Οπωσδήποτε, τήν βασικήν ταύτην άντίληψιν, τήν 
έμμονήν δηλαδή εις τήν άξίωσιν πταίσματος διά τήν 
εύθύνην τού ιατρού, υποστηρίζουν σχεδόν όλοι οί μελε- 
τηταί τού προβλήματος, άποκρούοντες τήν άποδοχήν 
τής άνευ πταίσματος, τής λεγομένης άντικειμενικής, 
εύθύνης τών ιατρών, ή όποια αν άνεγνωρίζετο θά 
έκλόνιζεν άκόμη περισσότερον τήν άλλως τόσον 
εύπαθή σχέσιν ασθενούς καί ιατρού. Εις μίαν ώραίαν 
άπόφασιν τού Πρωτοδικείου τοϋ Λονδίνου, έτους 1953 
(έν 1954, 2 R.B. 66, 86—7), ό δικαστής λόρδος 
Denning άπεφάνθη, ότι θά παρείχομεν πολύ κακήν 
υπηρεσίαν εις τό εύρύ κοινόν έάν έδεχόμεθα τήν εύθύ
νην τού ιατρού δΓ ό,τι δήποτε συμβαίνει νά έξελίσσε- 
ται κακώς: Οί ιατροί θά έσκέπτοντο τότε περισσό
τερον τήν ιδίαν αύτών άσφάλειαν παρά τό καλόν τών 
ασθενών των καί θά κατεπνίγετο κάθε πρωτοβουλία 
καί θά έκλονίζετο κάθε εμπιστοσύνη: θά πρέπει λοιπόν 
νά έμμείνωμεν εις τήν άξίωσιν τής δεούσης έπιμελεΐας 
κατά πάσαν περίπτωσιν υπέρ τού άσθενοΰς, αλλά δέν 
θά πρέπει νά θεωρήσωμεν ώς άμέλειαν τοϋ ιατρού 
καί παν ό,τι συμβαίνει άπλώς τυχαίως.

Οί λόγοι είναι σοφοί καί δι’ ολίγων έκφράζουν τήν 
ουσίαν τού προβλήματος ύπό παν δίκαιον. Περισσό
τερόν δέν δύναται νά προχωρήση άλλά ούτε καί νά 
ύποχωρήση ό νομικός, είτε δικαστής είτε θεωρητικός. 
Τό περισσότερον άνήκει οχι πλέον εις τήν άνθρωπίνην, 
άλλ’ εις τήν θείαν δικαιοσύνην.

X αρα βαορράς βτα Safin opov 
τοϋ αόεμον, ρζαττ 
πρΟδτατΡε η τον να 1775 ζαρέονε, 
τοϋ νόμον ̂ / y

1 2  πβί6£ζ την τρναη μου μ ε  την 
όόντψτ τον ιζα / , c 
fia pdvn βτή ριοτζ μον η  
αναμνηττ τον

Ρ  odopfizadda ανομν/ρα/ τζοόρ vzz/pov$
μον όατζρ
ddoet̂  omi? ο/μαψο/μαρ ρβσόοζ 
τόν ρατρόόα τατζν ppodova ■ ,

0  βοκαάτα/μα ^zvfiaav, zd  paucfta 
τον όάτόματοτ τον 
και prafific/av ρζονε dp τόνεs  
padfim/άρτα τζνόρτ&μτνα 
μτ τόν dopa άρααβιαεμενα ·

Φ άβανεβ ρ/ετηβ-μαζρ/όοε fidutfis 
iu ’ djaopive/ap ύεαν, 
an appptwvp αρόνονρ δάμϋορα 
rfis evpevdae.

Y p m  ρράρνταν p td  δόνα 
vote' xpt/eee ετμόόέε ράντα, 
ano τό ozuoedva,
(άζ το ερορ τον eapdvzaa ,

Λ aoppofippzzz fid  τζταζ άρο/ρρζζζ 
κατ' peyopdm
ρταζι εό οροζο; τότ ςόάζρ/ϋοε μτζορα, 
ολόρθη ττζόόζζε αν την x d p a .

Α ρό εόνα, ρον ado φάβζτ τάτζ$ όεζρζζ
εζονε άριοντρ τό pzzpddezpp/d τον 
ρρραν αε τον τιορινό add να  
ρρτοτε τον tl/ouzptpzdvvn.

Κ  έΡΓΡροτ ρτοτΖ/εμτρο, μ τ 'αρα)ματ 
ραβανό κατ' εάν κότμήμα τον 
έάέ/̂  τάν d p i ο dzappo. 

η  dtot 'dopp$ να δόβονρονν, 
ζητ ο/όαζρόόνε d  ζψζί 
και τζορρζΐ vd  τάρρ _ 7
ζντ ορόατ, τρτ ότράνητρ/ζν ααζα .

Ο Η Μ Ρ Γ Ρ /Ο Ι λΤοΖ/ΙΟΥΡΡΙ 

Β Λ /Ω Μ Ο Ζ δΡ Χ Ρ Ι
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ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΟΝ 

ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 

ΑΝΑΤΟΛΗΣ

Τό Συνέδριον Προσφυγικών 'Οργανώ
σεων τοϋ Λεκανοπεδίου ’Αττικής πού συ
νήλθε τήν 20-4-74 εις τήν Στέγην τής 
Ένώσεως Σμυρναίων, άπεφάσισε τήν 
ίδρυσιν Μουσείου Ελληνισμού τής ’Ανα
τολής, ώς ήμικρατικοϋ φορέως. Τήν εναρ- 
ξιν αυτού έκήρυξεν ό 'Υπουργός Πολιτι
σμού καί ’Επιστημών κ. Τσάκωνας όστις 
έδήλωσεν ότι θά συμπαρασταθή καί θά 
ένισχύση τό πνευματικόν έργον τών όργα- 
νώσεων τού έξ ’Ανατολής Ελληνισμού. 
Σύμφωνα μέ άπόφασιν τοϋ Συνεδρίου, συ- 
νεκροτήθη έπιτροπή πού άνέλαβε τό 
έργον τής μελέτης τών προβλημάτων τού 
χώρου στεγάσεως, τής συγκεντρώσεως 
τών κειμηλίων καί έν γένει εκθεμάτων ώς 
καί τών δαπανών όργανώσεως καί λειτουρ
γίας τού Μουσείου. ΉΈνωσις Σμυρναίων 
άνέλαβε τήν ευθύνην διά τήν έκδοσιν τών 
άγνώστων πηγών έκ τών άπορρήτων άρ- 
χείων τού 'Υπουργείου ’Εξωτερικών τής 
Αύστρουγγαρίας πού έχουν σχέσιν μέ τόν 
Ελληνισμόν τής ’Ανατολής. Ή  σχετική 
δαπάνη θά άναληφθή άπό τό Ύπουργεϊον 
Πολιτισμού καί ’Επιστημών, βάσει συμ· 
βάσεως πού συνήφθη ήδη μεταξύ αυτού 
καί τού Καθηγητοΰ τού Πανεπιστημίου 
Βιέννης κ. Ένεπεκίδη. Τό Συνέδριον,έπί. 
σης, άπεφάσισεν όμοφώνως τήν όργάνω- 
σιν ειδικής τιμητικής έκδηλώσεως μέ 
συμμετοχήν όλων τών ενταύθα προσφυγι
κών όργανώσεων πρός άπόδοσιν όφειλο- 
μένης τιμής εις τό ζεύγος Όκταβίου και 
Μέλπως Μερλιέ. Ό  Όκτάβιος Μερλιέ 
προσέφερε πολλά διά τήν μελέτην τού 
Ελληνισμού τής ’Ανατολής καί μάλιστα 
συνεκέντρωσε πολύτιμον ύλικόν πού πε- 
ριελήφθη εις έκδοθέντα τόμον μέ τόν τί" 
τλον «Ό τελευταίος Ελληνισμός τής Μ. 
’Ασίας» καί τό όποιον έξετέθη είς τήν έκ- 
θεσιν τού 'Ελληνισμού Μ. ’Ασίας πού 
ώργανώθη εφέτος εις τάς αίθούσας τού 
Πνευματικού Κέντρου τού Δήμου Άθη. 
ναίων, έπί τή συμπληρώσει 50ετίας άπό 
τής Μικρασιατικής καταστροφής. Πρέπει 
νά σημειωθή ότι τό Συνέδριον τούτο, άπε" 
φάσισε καί τήν άνέγερσιν Μνημείου συμ. 
βολίζοντος τήν ιστορίαν τού Ελληνισμού 
τής ’Ανατολής έν γένει, δι’ δ θά διενεργη- 
θή Πανελλήνιος έρανος. Ή  Ένωσις 
Σμυρναίων θά προωθήση καί τό έργον αύ. 
τό, κατ’ έξουσιοδότησιν τού Συνεδρίου.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Προεκηρύχθη διαγωνισμός διά τό Κρα
τικόν Βραβεΐον Θεάτρου 1974 ύπό τήν 
αιγίδα τού 'Υπουργείου Πολιτισμού καί 
’Επιστημών. Τά βραβεία είναι τρία (3) 
ήτοι τής κλάσεως τών (120), τών (100) αί 
τών (80) χιλιάδων δραχμών δι’ έκαστον 
τών βραβευθησομένων έργων. Τά πρός 
βράβευσιν έργα πρέπει νά είναι πρωτότυ
πα, νά μή έχουν δημοσιευθή ούτε νά έχουν 
παιχθή. Πρέπει νά ύποβληθοϋν άρμοδίως 
μέ ψευδώνυμον, ένώ τό πραγματικόν όνο
μα θά είναι έντός έσφραγισμένου ιδιαι
τέρου φακέλλου, είς (5) δακτυλογραφη
μένα άντίτυπα μέχρι 31-8-74.

*■·&·
Ό  Φ.Σ. «Παρνασσός» προεκήρυξε τόν 

54ον καλοκαιρίνειον Θεατρικόν Δια
γωνισμόν διά τό έτος 1974. Είς τόν διαγω
νισμόν γίνονται δεκτά μόνον άνέκδοτα 
θεατρικά έργα δηλ.δράματα καί κωμωδίαι, 
χωρίς περιορισμούς, όσον άφορά τήν 
γλώσσαν καί τό περιεχόμενον τού 
έργου. Τά έργα πρέπει νά έχουν ύποβληθή 
δακτυλογραφημένα είς 3πλοϋν μέ ψευδώ
νυμον μέχρι τής 30ης τρέχοντος είς τήν 
Γραμματείαν τού Παρνασσού.

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

'Η συμμετοχή τής χώρας μας είς τήν 
38ην Διεθνή Έκθεσιν Χειροτεχνίας πού 
ώργανώθη εις Φλωρεντίαν ’Ιταλίας (23] 
4—5]5]74) έβραβεύθη μέ χρυσοϋν μετάλ- 
λιον μετά διπλώματος. Ή  βράβευσις έγέ- 
νετο έπισήμως, είς ώργανωθεΐσαν ειδικήν 
τελετήν παρουσία έκπροσώπων τής ’Ιτα
λικής Κυβερνήσεως.

Παρουσία τοϋ Γ ενικού Διευθυντοϋ 'Ελ
ληνικών Ταχυδρομείων κ. Κουρεμπανα 
καί άνθρώπων τών Γ ραμμάτων καί Τεχνών 
έπραγματοποιήθη τήν 17-5-74 ή τελετή 
τής άπονομής βραβείων καί έπαίνων τού 
Α' Πανελληνίου Διαγωνισμού Λογοτε
χνίας Υπαλλήλων ΕΛΤΑ πού διωργάνω- 
σεν ό Ψυχαγωγικός—Αθλητικός "Ομιλος 
'Υπαλλήλων ΕΛΤΑ. Είς σύντομον όμι- 
λίαν των, οί λογοτέχναι κ.κ. Χρήστος Σο- 
λομωνίδης καί Νίκος Σημηριώτης—μέλη 
τής Κριτικής ’Επιτροπής—έξήραν τήν 
πρωτότυπον ιδέαν τοϋ ’Οργανισμού καί 
έπήνεσαν τήν προσπάθειαν τών ύπαλλή- 
λων τοϋ ΕΛΤΑ, οί όποιοι είς τόν πνευμα
τικόν τομέα,άπεδείχθησαν άξιοι έπαίνου. 
Χαιρετισμόν, άπηύθυνε έπίσης καί ό Γε
νικός Διευθυντής κ. Κουρεμπανας.

Πανελλήνιος Διαγωνισμός θά διενεργη- 
θή τήν 12—16] 11]74 μεταξύ 'Ελλήνων 
γλυπτών πού είναι έγγεγραμμένοι είς τό 
Καλλιτεχνικόν — ’Επαγγελματικόν ’Επι
μελητή ριον, πρός κατασκευήν έπιβλητι- 
κοϋ Άνδριάντος τού Μακεδόνος Βασι- 
λέως Φιλίππου Β', πατρός τού ’Αλε
ξάνδρου καί τοϋ σταγειρίτου φιλοσόφου 
Άριστοτέλους.

•k ir

Ή  ’Ακαδημία ’Αθηνών προεκήρυξε 
τούς κάτωθι διαγωνισμούς :

Βραβεΐον (50.000) δραχμών είς μνήμην 
’Αντιγόνης Μεταξα—Κροντηρά (Θείας 
Λένας) διά τήν συγγραφήν μελέτης πρω
τοτύπου άνεκδότου (100 σελ. φγραφομη- 
χανής) διά τήν ιστορίαν τής Ελληνικής 
Παιδικής Λογοτεχνίας άπό άρχών 19ου 
αίώνος μέχρι σήμερον.

Βραβεία (4) Ούράνη μέ έπαθλον
(100.000) δραχμών δι’ έκαστον έξ ών τά 
(3) λογοτεχνίας (ποίησις, πεζός λόγος, δο- 
κίμιον) καί τό 4ον τοιοϋτον άθλοθετεΐται 
είς μνήμην Μιλτ. Νεγρεπόντη δι’ έργον 
έπί θέματος φορολογικού.

Ποιήσεως Α' βραβεΐον μέ έπαθλον
(15.000) δραχμών είς τόν Όρέστην Λιά- 
σκον διά τήν συλλογήν του «Άγριόχη- 
νες» καί βραβεΐον ποιήσεως μέ έπαθλον
(10.000) δραχμών είς τόν Π. Παναγιωτού- 
νην διά τήν συλλογήν του «Τά τύμπανα 
τής βροχής».

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ

Τό Φιλολογικόν καί ’Αρχαιολογικόν 
Τμήμα τού Συλλόγου «Παρνασσός» κατά 
τόν λήξαντα μήνα ώργάνωσεν διαλέξεις 
μέ όμιλητάς πού έκπροσωπούν έπαξίως 
τόν κόσμον τής έπιστήμης, τών γραμμά
των καί τών τεχνών τής χώρας μας καί ι 
πού είχον λίαν ευμενή άπήχησιν είς τούς 
κύκλους τού πνευματικού κόσμου τής 
Πρωτευούσης. Ό  Καθηγητής Πανεπιστη
μίου κ. Σπΰρος Χαροκόπος έδωσε διάλεξιν 
μέ θέμα «Τό παιδί στήν τέχνη». Ό  ομότι
μος καθηγητής Πανεπιστημίου κ. Δημ. 
Κουρέτας ώμίλησε μέ θέμα «Ψυχαναλυτι
κή έρμηνεία τής άρχαίας τραγωδίας» καί 
ό Μιχαήλ Πετροπουλέας, ύποστράτηγος 
έ.ά. διεξήλθε τό θέμα «Ό Ελληνισμός 
καί ή έπίδρασίς του». Έπίσης ό Σύλλογος, 
έν συνεργασία μέ τήν Εταιρείαν πρός 
άναβίωσιν τής ’Ολυμπίας «Νέα Άλτις» 
ώργάνωσεν έπιτυχή διάλεξιν τού Προέ
δρου της κ. Ήλία Δεσποτοπούλου. Κατ’ 
αύτήν άπηγγέλθησαν άπό τήν Μαρίαν 
Μοσχολιοΰ ποιήματα έμπνευσμένα άπό 
τήν ’Ολυμπίαν καί τούς’Ολυμπιακούς άγώ- 
νας καί προεβλήθη άκολούθως ταινία κι
νηματογραφική άπό τήν τελετήν άφής καί 
μεταφοράς τού ’Ολυμπιακού φωτός.
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P A U L  T O U R N I E R
Τον περασμένου ’Απρίλιον έπεσκέφθη 

την χώραν μας μία διεθνούς κύρους αύ- 
θεντία της ’Ιατρικής ’Επιστήμης. Ένας 
πρωτοπόρος της πνευματικής θεμελιώ- 
σεως της ’Ιατρικής καί τής απαλλαγής 
της άπό τάς μηχανιστικάς άντιλήψεις. 
Είναι ό έν Γενεύη Καθηγητής τής ’Ιατρι
κής PAUL TOURNIER πού διεκήρυξεν 
δτι ή έμφάνισις τής ’Ιατρικής τής προσω- 
πικότητος άποτελεϊ σύμπτωμα των και
ρών μας καί πού δταν αϋτη στηρίζεται 
εις τήν σύγχρονον ψυχολογίαν , άποκα- 
θιστα την αξίαν τής έννοιας τής προσω- 
πικότητος τοΰ αρρώστου καί τοϋ ’Ιατρού 
μέσα εις τήν σύνθεσιν πνεύμα—ψυχή— 
σώμα. ’Εκείνος πού έγραψεν δτι ό άρ
ρωστος δεν έχει άνάγκην μόνον άπό φάρ
μακα καί έπεμβάσεις χειροργικάς. Αύ- 
τός πού άφιερώθη είς τήν μελέτην τών 
σχέσεων ’Ιατρικής καί Πίστεως καί διε- 
πίστωσεν δτι πολλοί Ιατροί σήμερον είς 
τόν κόσμον κατανοούν τήν σημασίαν τού 
πνευματικού παράγοντος εις τήν πορείαν 
τών άσθενειών. Αύτός ό όποιος έδήλωσεν 
δτι για να άνταποκριθή ό ’Ιατρός είς τάς 
άνάγκας τού άσθενοΰς του, οφείλει να τοϋ 
προσφέρη μαζί μέ τήν φυσικήν καί ψυχι
κήν περίθαλψιν.

Αύτός πού ώμίλησεν έπί τής θέσεως τής συγχρόνου ’Ιατρικής είς τό 
συνελθόν είς αίθουσαν τοϋ Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός» τήν 18-4-1954 
8ον Διεθνές ’Ιατρικόν Συνέδριον (δρα «’Ακτίνες 1956») καί έτόνισεν δτι ό 
άρρωστος έχει κυρίως άνάγκην μιας άνθρωπίνης έπαφής μέ τόν ’Ιατρόν του 
τήν όποιαν δέν δύναται νά εύρη άλλως, παρά μόνον δταν ό ’Ιατρός κατέβη άπό 
τό βάθρον του καί γίνη καί πάλιν ένας άνθρωπος μέ καρδιά. Διά τούτο 
καθήκον τοϋ ’Ιατρού είναι νά χρησιμοποιή δχι μόνον τήν τεχνικήν διά νά 
θεραπεύη μίαν συμπτωματικήν νόσον, άλλα ταυτόχρονα μέ τήν λύσιν τών 
προβλημάτων τής ζωής, νά όδηγή τόν άνθρωπον είς ένα άνώτερον έπίπεδον 
ύγείας, είς μίαν άνθησιν, είς μίαν άνάπτυξηι καί άναγέννησιν τής προσωπικό
τητάς του. Αύτόν τόν άνδρα τής συγχρόνου ’Ιατρικής σκέψεως προσεκάλεσεν 
ή Χριστιανική Ένωσις ’Επιστημόνων καί έδωσε δύο πρωτοτύπους διαλέξεις 
είς τήν αίθουσαν «Γ. Βερίτης» τού ένταΰθα καί έπί τής οδού Καρύτση 14 
κτιρίου τού Συλλόγου «’Απόστολος Παύλος». Αί διαλέξεις έδόθησαν είς τήν 
γαλλικήν μέ ταύτόχρονον άπόδοσιν είς τήν έλληνικήν άπό έλληνα νομικόν. 
Θέμα τής πρώτης διαλέξεως τήν όποιαν έπρολόγησεν ό έκλεκτός Καθηγητής 
τής ’Ιατρικής Σχολής τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών κ. Γ. Δαΐκος άπετέλεσεν 
«Ή  προσωπική έπαφή LE CONTACT PERSONNEL».

Ό  κ. TOURNIER μέ εύφράδειαν καί οξυδέρκειαν ούχί συνήθη περιέ- 
γραψεν άρχικώς προσωπικάς έντυπώσεις, έμπειρίας καί βιώματα τής παιδικής 
του ήλικίας ώς ορφανού, τά στάδια άναπτύξεως τής προσωπικότητάς του καί 
τάς δυσχερείας πού συνήντα είς τήν προσωπικήν του έπαφήν μέ τούς πλησίον 
του. Έν συνεχεία άνεφέρθη είς τάς συνθήκας καί τούς παράγοντας πού συνε- 
τέλεσαν είς τήν άλλαγήν τής καριέρας του ώς ’Ιατρού καί τήν άνακάλυψιν 
τοΰ άπροσώπου χαρακτήρος τού κόσμου τής έποχής μας. ’Επίσης άνέφερε 
τά βιβλία του είς ά όμιλεΐ περί τής άνάγκης τής προσωπικής έπικοινωνίας 
’Ιατρού καί άρρώστου, τού σεβασμού τής προσωπικότητος τοΰ άσθενοΰς, 
τής άναπτύξεως τοΰ ’Ιατρού ώς προσωπικότητος, τής προσωπικής μεταξύ 
συζύγων έπικοινωνίας έντός τού οίκου καί τής κοινωνίας καί τέλος διά 
τόν σεβασμόν τής προσωπικότητος τοΰ παιδιού καί τού γέροντος.

Είς τήν δευτέραν ομιλίαν του πού έπραγματοποιήθη τήν 26-4-74 είς τήν 
ιδίαν αίθουσαν τοΰ Συλλόγου «’Απόστολος Παύλος», ό έπιφανής ξένος ώμί- 
λησε μέ θέμα πού είχε τόν τίτλον «ΤΑ ΔΤΟ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ». Κατ’ 
αυτήν άνεφέρθη, μέ λίαν έπαγωγικόν τρόπον, είς τήν προστασίαν τοΰ άνθρώπου 
άπό τήν «δεξιάν χεϊρα τοΰ Θεού» πού είναι πηγή δυνάμεως καί εύλογίας διά 
τόν άνθρωπον, ό όποιος όφείλει νά ύπακούη είς τό θέλημα τού Δημιουργού του.

Δ·’ αυτό, έτόνισεν είς άμφοτέρας τάς ομιλίας του, είναι άνάγκη διά 
κάθε άνθρωπον νά ζήση ύπεύθυνα μέσα είς τό φώς πίστεως, καί νά γίνη μέ 
τήν προσωπικήν υποταγήν του ευπειθές δργανον είς τά χέρια· τοΰ Θεού διά 
νά άντιμετωπίση τάς σοβαράς δυσκολίας τής ζωής του.

Αύτή είναι έν όλίγοις ή προσωπικότης τοΰ έκλεκτοΰ αύτοΰ πνευματικού 
άναστήματος—πού έπέρασε τελευταία άπό τόν τόπον μας—πού μέ τάς μελέτας, 
τάς έκδόσεις, τήν συμμετοχήν του είς Συνέδρια καί τάς άνά τόν κόσμον διαλέ
ξεις του έδωσε καί δίδει συνεχώς νέαν ώθησιν είς τήν έπιτυχή άντιμετώπισιν 
τών προβλημάτων τοΰ ύγιοΰς καί τοΰ πάσχοντος άνθρώπου τής έποχής μας.

"Ενας Φιλέλλην Ε λβετός  

’Ιατρός είς τάς ’Αθήνας

ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Ψ Ο Τ ΙΙίΑ Δ
ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

Κατά τήν έφετεινήν περίοδον (6]7—11] 
8]74) τό ’Εθνικόν Θέατρον θά δώση 
(12) παραστάσεις είς τό άρχαϊον θέατρον 
’Επίδαυρου μέ τά κάτωθι έργα : Αισχύλου 
«Προμηθεύς Δεσμώτης», Εύριπίδου «Άλ- 
κηστις—Κύκλωψ» (είς ένιαίαν παράστα- 
σιν), Άριστοφάνους «Λυσιστράτη», Σο- 
φοκλέους «Οΐδίπους Τύραννος», Εύριπί
δου «Ίπόλυτος» καί Σοφοκλέους «.Αντι
γόνη».

Ή Κινητή Θεατρική Σκηνή τοΰ ’Εθνι
κού Θεάτρου άλλως τε, σύμφωνα μέ τό 
πρόγραμμα τής έφετεινής (Δ ) θερινής 
περιόδου θά έπισκεφθή (45) πόλεις καί 
κωμοπόλεις τής Θεσσαλίας, τής Μακεδο
νίας καί τής Θράκης καί θά δώση παρα
στάσεις άπό τής 16ης Ιουνίου μέχρι τής 
10ης Σ]βρίου έ.6. είς ’Εθνικά στάδια καί 
Γυμναστήρια, Κεντρικάς πλατείας, προ
αύλια Δημοτικών Σχολείων καί Γυμνα
σίων, Δημοτικά Πάρκα, Κοινοτικά καί 
στρατιωτικά γήπεδα καί άλλους ύπαιθρί- 
ους χώρους πρός ψυχαγώγησιν τών κα
τοίκων τής έλληνικής ύπαίθρου. Τά έργα 
πού θά παιχθοΰν είναι τά : «Τέλος καλό 
όλα καλά» καί «Γύρνα πίσω μικρούλα 
σήμπα».

* *
Είς τά πλαίσια του Φεστιβάλ Φιλίππων- 

Θάσου θά δοθούν έφέτος είς τό έκεϊ άρ- 
χαίον θέατρον άπό 20ής ’Ιουλίου μέχρι 
15ης Αύγούστου έ.έ. ένδεκα (11) έν δλω 
θεατρικαί παραστάσεις (τραγωδίαι—κω- 
μωδίαι) μέ τά έργα : Άριστοφάνους «Θε- 
σμοφοριάζουσαι» καί «Όρνιθες», Εύρι
πίδου «Ήλέκτρα» καί Σοφοκλέους «Φι
λοκτήτης».

* *
’Επίσης θά δοθούν είς τό άρχαϊον θέα

τρον Δωδώνης Ίωαννίνων δύο (2) παρα
στάσεις τήν ΙΟην καί 11 ην Αύγούστου μέ 
τήν «’Ηλέκτρα» τού Εύριπίδου καί τις 
«Θερμοφοριάζουσες» τοΰ Άριστοφάνους.
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Η «ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ» ΤΩΝ ΠΟ

ΛΙΤΩΝ ΕΙΣ Ν . ΥΟΡΚΗΝ

Διά τήν καταπολέμησιν τής έγκλημα- 
τικότητος ή ’Αστυνομία τής Ν. Ύόρκης 
άπηυθήνθη εις τήν.. .  ιδιωτικήν πρωτο
βουλίαν καί έτυχεν τής άμερίστου συμ- 
παραστάσεώς της. Συγκεκριμένως επέτυ
χε νά συγκρότηση ειδικόν μηχανοκίνη
τον σώμα έκ πολιτών, πλαισιωμένων Οπό 
βαθμοφόρων τής ’Αστυνομίας, διά τήν 
έπιτήρησιν οικοδομικών τετραγώνων τής 
περιοχής.

Αύτοκίνητα ταξί καί άλλα I. X., μετέ- 
χοντα τοϋ προγράμματος, έφωδιάσθη- 
σαν διά ραδιοτηλεφώνων Οπό τής ’Αστυ
νομίας καί άνέλαβον τήν έκτέλεσιν περι
πολιών 4ώρου διάρκειας έκάστη καί έπί 
24ώρου βάσεως.

Εις τήν φωτογραφίαν μας, όδηγός ταξί 
καί έθελοντής, παρατηρήσαντες τήν αρ
παγήν μιας τσάντας, καλούν πάραυτα — 
διά τού ραδιοτηλεφώνου —περιπολικόν 
τής 'Αμέσου Έπεμβάσεως.

ΑΙ ΕΞΑΦΑΝΙΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΣ ΔΥΤΙΚΗΝ 

ΕΥΡΩΠΗΝ ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΟΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΝ

Αί έξαφανίσεις άτόμων κυρίως νεαρός ήλικίας, διά τάς όποιας έγινε πο
λύς λόγος, τελευταίως, εις τάς Ηνωμένας Πολιτείας, δέν άποτελοϋν προφα
νώς, φαινόμενον άποκλειστικώς άμερικανικόν. Πράγματι, συμφώνως πρός 
μίαν πρόσφατον στατιστικήν τής «Ίντερπόλ», 170.000 άτομα έξαφανίζονται 
κατ’ έτος εις τήν Δυτικήν Εύρώπην, προσκαίρως ή διά παντός. Ό  άριθμός 
αυτός περιλαμβάνει μόνον τάς περιπτώσεις, αί όποίαι καταγγέλλονται καί 
δίδουν άφορμήν εις τήν δημιουργίαν ένός φακέλλου καί τήν έναρξιν μιας 
άνακρίσεως.

Ανήλικες καί ένήλικες άναλογούν έξ ίσου εις τόν προαναφερθέντα άρι- 
θμόν. Οί άνήλικες δέν είναι, βεβαίως, παιδιά πολύ μικρός ήλικίας, τά όποια 
οί γονείς των χάνουν εις τόν δρόμον, τούς σταθμούς ή άλλα μέρη, άλλά τά 
έπανευρίσκουν μετά τινας ώρας ή δύο - τρεις ήμέρας. Πρόκειται διά κορί
τσια ή άγόρια, ήλικίας 16, 14, 12ήάκόμη καί 10 έως 8 έτών, τά όποια κάποιαν 
πρωίαν, δέν έπιστρέφουν οϊκαδε άπό τό σχολεΐον, ή φεύγουν, κατόπιν ένός 
έπεισοδίου μέ τούς γονείς των, ή έπειδή φοβούνται νά ομολογήσουν κακούς 
σχολικούς βαθμούς, ή άπλώς έκ κλίσεως πρός τάς περιπέτειας.

Τά ναρκωτικά διαδραματίζουν ώσαύτως σημαντικόν ρόλον εις τάς 
έξαφανίσεις, όχι μόνον πολύ νεαρών άτόμων, άλλά καί ένηλίκων, ήλικίας 
18 έως 25 ή 28 έτών. Τώρα οί έπιζητούντες τούς «τεχνητούς παραδείσους» 
τής μαριχουάνας, τού οπίου καί τών έκχυλισμάτων του δέν φεύγουν πλέον 
εις Κατμαντού, άλλ’ εις Παρισίους, ή Άμστερδαμ, ή Σαίν—Τροπέ καί άλλα 
κέντρα, όπου οργιάζει τό λιανικόν λαθρεμπόριον ναρκωτικών.

Τά 65 ο)ο τών έξαφανίσεων παρατηρούνται κμιά τάς ώραίας έποχάς τού 
έτους. Νεανίαι καί νεάνιδες αισθάνονται τήν άνάγκην ώραίων διακοπών, 
πρό πάντων εις τάς θρυλικός άκτάς όπου συχνάζουν οί πλούσιοι, όπου γίνον
ται οί κρουαζιέρες τών «Κροίσων» καί πλέουν αί θαλαμηγοί πολυτελείας. 
Άλλά τά ώραΐα αύτά όνειρα σπανίως πραγματοπόιούνται. Οί νέοι κατορθώ
νουν κουτσά—στραβά νά φθάσουν έιρς τήν θάλασσαν. . . μέ ώτοστόπ. Έκεΐ 
διαβιούν μετερχόμενοι παντός είδους μέσα, θεμιτά καί άθέμιτα, καί όταν αί 
ήμέραι άρχίζουν νά γίνωνται βραχύτεροι καί αί νύκτες ψυχρότεροι, έπιστρέ
φουν εις τήν πατρικήν στέγην, έπιφυλασσόμενοι νά κάμουν τά ίδια, τό επό
μενον έτος.

Πράγματι, ώς έχουν παρατηρήσει αί άστυνομικαί άρχαί, άλλά καί οί 
ψυχίατροι, τά άτομα αύτά έπιδίδονται καθ’ ύποτροπήν εις τοιαύτας «άποδρά- 
σεις» έκ τού περιβάλλοντος των, έστω καί όταν έπιστρέφουν άπογοητευμένα 
άπό τάς περιπετείας των. Είτε διότι λησμονούν τά δυσάρεστα, είτε διότι άπο- 
φασίζουν νά καταφύγουν εις πλέον άθέμιτα μέσα καί νά καταπνίξουν τούς 
ήθικούς ένδοιασμούς των. διά νά καλοπεράσουν «αυτήν τήν φοράν».

ΓΕΝΝΗΤΟΥΡΙΑ .... ΣΤΟ ΤΣΙΡΚΟ !!!

Τό ’Εθνικό Τσίρκο τής Ούγγαρίας, πού έδωσε τελευταίως 
έπίτυχείς παραστάσεις εις τήν χώραν μας, άπέκτησε ένα άκόμη 
καλλιτεχνικό.. . μέλος. Έγεννήθη καί έπολιτογραφήθη εις 
τήν Ελλάδα ένα τρισχαριτωμένο άλογάκι τής ράτσας τών 
πόνεΰ, πού μόλις ένοιωσε τήν θαλπωρή τού μεσογειακού μας 
ήλιου, ήρχισε ένα τρελλό - τρελλό χορευτικό παιχνίδι, δυσ
κολεύοντας τόν φωτογράφο νά τό . .. άποθανατίση. ’Αμέσως, 
έν συνεχεία, τό ύπεδέχθη μέ τήν «άνοιχτόκαρδη» έλληνική 
φιλοξενία ό «μπόμπιρας » θεατής, πού δέχθηκε. .. έπιχαρίτως 
νά ποζάρη μαζί του. Εις τήν φωτογραφίαν μας, ή θαυμαστή σύν- 
θεσις τής ζωής εις τό γλυκοχάραγμα τής άνατολής της.
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ΑΤΥΧΗΣ ΕΜΠΝΕΥΣΙΣ ΚΑΟΥ — ΜΠΟ Υ·

Τάς ιππευτικός του ικανότητας καί τήν δεξιοτεχνίαν του 
περί τήν χρήσιν του «Λάσσο» θέλησε νά έπιδείξη εις τήν «κο
σμοπολίτικη ν» πλατείαν Τράφαλγκαρ τοϋ Λονδίνου, ό ’Αμε
ρικανός βεταρανος Κάου—Μπόυ, Μόντυ Μοντάνα, ό όποιος 
είχε τήν άτυχή έμπνευσιν νά .. .  «συλλάβη» τόν Άγγλον ’Α
στυνομικόν σκοπόν τοποθέτην τής πλατείας, μέ τήν χαρακτη
ριστική «θηλειά» τοΟ λάσσο του άλά-Φάρ Ούέστ.

Πάντως, άπ’ ότι φαίνεται είς τήν φωτογραφίαν μας, ό Ά γ
γλος «Μπόμπυ» ουδόλως Εξετίμησε τήν «φιλικήν» χειρονομίαν 
τοϋ Μοντάνα καί μέ τήν χαρακτηρίζουσαν τούς Άγγλους 
Αστυνομικούς φλεγματικότητα, τοϋ έζήτησε τήν προβλεπΟΓ 
μένην άδειαν διά τήν πραγματοποίησιν Επιδείξεων έν Λον- 
δίνω. ’Επειδή ό Μοντάνα έστερεΐτο άδειας, ό «βλοσυρός 
«Μπόμπυ» τόν εστειλεν εις τό Αύτόφωρον διά τά . . . περαι
τέρω.

Τ Ρ Ο Χ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Ν  Θ Ε Α Μ Α  Κ Α Ι  Α Κ Ρ Ο Α Μ Α

Μιά όλιγόωρη άνάπαυλα, είς τήν πόλιν τοϋ φωτός, είναι πάντοτε μιά εύχάριστη Εκ- 
πληξις καί συγχρόνως μιά θελκτική άνάμνησις. Όταν συμβαίνει, μάλιστα, ή παραμονή 
είς τό Παρίσι νά συνοδεύεται άπό περιηγήσεις είς τά άξιοθέατα τής αίωνίας πόλεως καί 
Ιδιαιτέρως είς τήν παρακολούθησιν των διαφόρων πολιτιστικών καί καλλιτεχνικών της 
Εκδηλώσεων, τότε σαφώς ή «Παριζιάνικη» έπίσκεψις άποκτα νόημα καί περιεχόμενον, διά 
τούς μοχθοΰντας Αστυνομικούς όλοκλήρου τής ύφηλίου. Εύχάριστες, όπωσδήποτε, Εκ
πλήξεις έζησαν οί μοτοσυκλετισταί τροχονόμοι Εξ Εννέα (9) χωρών, οί όποιοι έπεσκέφθη- 
σαν προσφάτως τήν Γαλλίαν, διά νά μελετήσουν τούς κανόνας όδικής άσφαλείας τοϋ Κρά
τους. Συνεκεντρώθησαν, έν άπαρτίφ, είς τήν σκηνήν τοϋ νυκτερινοϋ κέντρου «Λίντο» όπου 
καί έφωτογραφήθησαν μετά τοϋ Εμφανιζομένου Εκεί θιάσου τών «Μπλοΰ Μπέλλ Γκέρλς».

Ποινικό 
αδίκημα 
ή μόλυνση 
τοϋ
περιβάλλοντος

Κ Ι ΑΛΛΗ ΜΙΑ Ε ΙΔ Η ΣΗ  από 
τή Δυτική Γερμανία, όπου ή 
κίνηση γιά τήν προστασία τοϋ 

περιβάλλοντος φαίνεται νά έχη 
πάρει, τόν τελευταίο καιρό, τις 
διαστάσεις πραγματικής Εκστρα
τείας: τό Ομοσπονδιακό Κοινο
βούλιο άποφάσισε, νά ρυθμίση τό 
τόσο ουσιαστικό θέμα, νομοθετι
κά. Γ ι’ αύτό καί ψήφισε πρόσφα
τα, ένα νόμο, σύμφωνα μέ τόν ό
ποιο οί παραβάτες θά τιμωροΰνται 
μέ πρόστιμο ώς 100.000 μάρκα, 
καί στις σοβαρώτερες περιπτώ
σεις, μέ φυλάκιση, πού μπορεί νά 
φτάση καί στά 10 έτη. Τά νέα μέ
τρα πρόκειται νά ίσχύσουν σέ όλα 
τά κράτη τής 'Ομοσπονδιακής Γερ
μανίας, ώστε οί κατά τόπους άρ- 
χές νά έχουν τή δυνατότητα νά 
λάβουν περισσότερο δραστικά μέ
τρα γιά τήν προστασία τών κατοί
κων άπό τούς σοβαρούς κινδύ
νους, μέ τούς οποίους τούς ά- 
πειλεϊ ό σύγχρονος, τεχνολογικός 
πολιτισμός.



ΧΩΡ]ΚΗ - ΓΙΑΝΝΙΝΑ 0 - 0

Ένα θαυμάσιο παιγνίδι, παρά τόν 
φιλικό του χαρακτήρα, έγινε στις 8 Μαΐ- 
ου στό ’Εθνικό στάδιο Ίωαννίνων μεταξύ 
τού πρωτοπόρου τοΰ Α' όμίλου τής Β' 
Εθνικής κατηγορίας Π.Α.Σ. Γιάννινα 
καί τοΰ ισχυρού συγκροτήματος τής Ε λ
ληνικής Χωροφυλακής. Τόν αγώνα, οί 
εισπράξεις τού όποιου διετέθησαν υπέρ 
των Παιδικών ’Εξοχών Χωροφυλακής, 
παρηκολούθησαν οί έκπρόσωποι τών 
’Αρχών τής πόλεως, ’Αξιωματικοί, Ύ- 
παξιωματικοί καί Χωροφύλακες τής Δ. X. 
Ίωαννίνων καί πλήθος φιλάθλων. Ή  
συνάντησι έγινε ύπό συνεχή βροχή ή 
όποια όμως δέν έμπόδισε τις δύο όμάδες 
νά άναπτύξουν ένα περίτεχνο καί ένθου- 
σιώδες παιχνίδι πού ικανοποίησε τούς 
3.000 θεατός. Στό 7’ ή όμάς τού Σώματος 
έχασε μοναδική ευκαιρία νά άνοιξη τό 
σκορ όταν σούτ άπό εύνοϊκή θέσι τού 
Δ. Ρεμούνδου προσέκρουσε στήν δοκό 
τών Ίωαννίνων. Στό 12’ ό διαιτητής άκύ- 
ρωσε κανονικό—κατά τήν γνώμην μας— 
τέρμα πού έπέτυχε ό Σπυρόπουλος ύστερα

άπό μεταβίβασι τού Δ. Ρεμούνδου. Τό 
0 - 0 παρέμεινε μέχρι τό τέλος τοΰ άγώνος 
χάρις στήν έτοιμότητα τοΰ τερματοφύλα- 
κος τής Χωροφυλακής Τουρκομένη ό 
όποιος έπραγματοποίησε ώραϊες αποκρού
σεις σέ ώρισμένες κρίσιμες φάσεις. Τό 
βαρύτιμο κύπελλο πού είχε άθλοθετηθή 
άπενεμήθη τιμής ένεκεν στήν όμάδα τής 
Χωροφυλακής άπό τόν Άνώτερον Διοι
κητήν Χωροφυλακής ’Ηπείρου Συντα
γματάρχην κ. Πουλόπουλον.

Οί συνθέσεις τών δύο όμάδων:
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ : Τουρκομένης, Φλω- 

ριώτης (65’ Σαταράκης), Κυριαζής, Σπυ
ρόπουλος, Ρίζος, Θεοδωρόπουλος, Χιώ- 
της, Σταματόπουλος, Ζερβουδάκης, Στα- 
θόπουλος, Ρεμοΰνδος.

Π .Α . Σ . ΓΙΑΝΝΙΝΑ : Ντουντούμης, 
Ζιώγας, Σιόντης, Βέργος, Βογιατζής, Κον- 
τογεωργάκης, Μοντέζ, Άλβαρέζ, Νικο- 
λαΐδης, Γκλασμάνης (46’ Φωτεινός).

Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η  Α Θ Λ Η Τ Ω Ν  

Τ Η Σ  Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η Σ  

Ε Ι Σ  Α Γ Ω Ν Α Σ  Σ Τ Ι Β Ο Υ

Τρεις πρώτες, ισάριθμες δεύτερες καί 
δύο τρίτες νίκες ήταν ό άπολογισμός τής 
συμμετοχής τών άθλητών τής όμάδος στί
βου τοΰ Σώματος εις τούς Λ'. ’Εαρινούς 
’Αγώνες στίβου οί όποιοι διεξήχθησαν 
τόν περασμένο μήνα στό στάδιο Καραϊ- 
σκάκη εις μνήμην τοΰ Α. Παούρη. Πρώ
τες νίκες έσημείωσαν οί Χωροφύλακες 
Κούρτης 1.500 μ. (3.48.7) Κούσης 5.000 μ. 
(14.13.4). Πατρώνης ύψος (2.12 έκ.), δεύ
τερες οί Διαμαντούλης ύψος (2.05 έκ. νέα 
άτομική έπίδοσις) Συμεωνίδης δέκαθλον 
(6.074 β.) Λιακόπουλος σφυροβολία 
(58.90 μ. νέα άτομική έπίδοσις) καί τέλος 
τρίτες οί Κάλλιας σφαιροβολία (15.94 μ.) 
καί Σδοϋκος 3.000 μ. στήπλ (9.05.2). Ή  
στήλη συγχαίρει θερμά όλους τούς Χωρο
φύλακες Kui ιδιαίτερα τούς Διαμαντούλην 
καί Λιακόπουλον οί όποιοι έβελτίωσαν 
τις άτομικές τους έπιδόσεις σχεδόν μέ τήν 
έναρξι τής νέας σαιζόν.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΡΣΕΩΣ ΒΑ

ΡΩΝ Ε . Δ .  ΚΑΙ Σ. Α.

Μέ τήν άρτια διοργάνωσι τοΰ Λιμενι
κού Σώματος διεξήχθη άπό 26—28 ’Απρι
λίου στις άθλητικές έγκαταστάσεις τοΰ 
Σταδίου Καραϊσκάκη, τό έτήσιο Πρω
τάθλημα άρσεως βαρών μεταξύ ’Ενόπλων 
Δυνάμεων καί Σωμάτων ’Ασφαλείας. ’Α
πό πλευράς Χωροφυλακής έλαβαν μέρος 
οί Χωροφύλακες ’Αντώνιος Κουτσου- 
ριδάκης καί ’Ελευθέριος Στεφανουδάκης 
οί όποιοι έσημείωσαν άπό μία πρώτη 
νίκη στήν κατηγορία τους. Συγκεκριμένα 
ό Χωρ. Κουτσουριδάκης στήν κατηγο
ρία τών 67,5 κιλών άνύψωσε συνολικά 
225 χιλ. (άρασσέ 125 ζεττέ 150), ένώ ό 
Χωρ. Στεφανουδάκης στήν κατηγορία 
τών 75 κιλών άνύψωσε συνολικά 275 χιλ. 
(άρασσέ, 125 ζεττέ 150).

Ό  Χωροφύλαξ ’Ελευθέριος 
Στεφανουδάκης εις μίαν χαρακτη
ριστικήν προσπάθειάν του.
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Σ Κ Ο Π Ε Υ Τ Ι Κ Α  Ν Ε Α ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΑΘΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΧΩΡ]ΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Η νικήτρια όμάς των Δοκίμων'Υπενωμοταρχών αμέσως μετά τόν τερματι
σμόν μέ τόν προπονητήν των Χωροφύλακα κ. Γεώργιον Άποστολόπουλον. ΕΙς 
τό μέσον ό Διευθυντής τής «’Αθλητικής Ήχοδς» κ. ’Αθανάσιος Σέμπος.

Κατά τό διήμερο 4]5 Μαΐου στόν "Α
γιο Κοσμά διεξήχθησαν μέ έπιτυχία αγώ
νες σκοποβολής μεταξύ Άνωτάτων Σχο
λών. Στήν κατηγορία τού άεροβόλου πι
στολιού έλαβαν μέρος έκτος συναγωνι
σμού καί οί φοιτηταί τής Νομικής Σχο
λής τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών Χωρο- 
φύλαξ κ. Νικ. Ζέρβας 1ος μέ 368)400 καί 
Άνθ]ρχος κ. Νικ. Γαλατιανός 2ος μέ 
363]400.

* *
Σύμφωνα μέ άνακοίνωσι τής Σκοπευ

τικής 'Ομοσπονδίας τής Ελλάδος, τόν 
’Ιούνιο θά διεξαχθοΰν οί ακόλουθοι άγώ- 
νες:

3—9 ’Ιουνίου: Πρωτάθλημα Ενόπλων 
Δυνάμεων καί Σωμάτων Ασφαλείας.

6—12 ’Ιουνίου: Διεθνείς άγώνες στήν 
Σόφια.

9—12 ’Ιουνίου: Διεθνείς άγώνες στό 
Βουκουρέστι.

21—27 ’Ιουνίου: Διεθνείς άγώνες στό 
Βουκουρέστι.

* *
Μέ τήν άψογη διοργάνωσι τής Σχο

λής Ναυτ. Δοκίμων έγιναν άπό 2-4 Μαΐου 
οί άγώνες σκοποβολής μεταξύ τών Σχολών 
’Αξιωματικών ’Ενόπλων Δυνάμεων καί 
Σωμάτων ’Ασφαλείας. Ή Σχολή ’Αξιω
ματικών Χωροφυλακής κατέκτησε δευτέ- 
ρα ομαδική νίκη στό περίστροφο μέ 2077] 
2400 καί τρίτη ομαδική νίκη στό πολεμι
κόν τυφέκιον (βολή άκριβείας) μέ 1299] 
2400.

Τήν 12-5-1974 διεξήχθη μέ έπιτυχία 
ό 15ος λαϊκός άνώμαλος δρόμος πού ορ
γανώνει κάθε χρόνο ή ’Εφημερίδα «’Αθλη
τική Ηχώ» επί άποστάσεως 4000 μέτρων 
καί μέ σημείο έκκινήσεως καί τερματι
σμού τό Παναθηναϊκόν στάδιον. Εις τούς 
άγώνες έλαβαν μέρος 833 άθληταί άπό 
όλα τά διαμερίσματα τής χώρας οί όποι
οι δέν άνήκουν σέ Σωματεία τής δυνάμεως 
τού ΣΕΓΑΣ. Ή Σχολή Χωροφυλακής 
Αθηνών έλαβε μέρος μέ 6 Δοκίμους 'Υ- 

πενωμοτάρχας καί δύο Χωροφύλακες τής 
ΥΦΑΑ Χωροφυλακής, οί όποιοι έτερμάτι- 
σαν μέ τήν ακόλουθη σιερά: 2ος Δοκ. 
Ύπεν[ρχης Δημ. Ααβδής (12 .57) 3ος 
Δοκ. Ύπεν]ρχης Ιωάννης Ραχωβίτσας 
(12 .59) 7ος Χωρ. Χρ. Ντανάς (13'31) 
9ος Χωρ. Άθαν. Χουλιάρας (Ι3Ί5) καί 
οί Δοκ. Ύπεν]ρχαι Χρ. Κοτσαμπάσης 
(18ος) ’Ιωάννης Κρεμιώτης (20ος) Βασ.

Τραούσης (23ος) καί Σωτ. Ντούσιας 
(47ος).

Στήν ομαδική βαθμολογία τήν πρώτη 
θέσι κατέλαβε ή Σχολή Χωροφυλακής μέ 
20 βαθμούς. Δευτέρα κατετάγη ή Εθνική 
’Ακαδημία Σωματικής ’Αγωγής (69 β. 
καί τρίτη ή Σεβαστοπούλειος Σχολή (78 
β)·

Ή  στήλη συγχαίρει θερμά όλους τούς 
άθλητάς καθώς καί τόν προπονητή τής 
όμάδος τού Σώματος Χωρ]κα κ. Γεώργιον 
Αποστολόπουλον, ό όποιος παράλληλα 

μέ τις άλλες άθλητικές ασχολίες του εύ- 
γενώς προσφερθείς είχε άναλάβει τήν 
προπόνησί τους άπό τόν Νοέμβριο τού 
1973. ’Αξίζει τέλος νά σημειωθή ότι οί 
Δόκιμοι Ύπεν]ρχαι Ραχωβίτσας καί Λα- 
βδής άντιπροσωπεύουν δύο σπουδαία 
ταλέντα τά όποια καί βεβαίως δέν πρέπει 
νά χαθούν.

ΗΜΑΣ ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ

Ό  διακεκριμένος αθλητής 
καί υπέροχος άνθρωπος 

πού έφ υ γ ε .

Η 'Υπηρεσία Φυσικής Αγωγής 
καί ’Αθλητισμού Χωροφυλακής 
αλλά καί ή μεγάλη οικογένεια τού 
Σώματος γενικώτερα, άπό τις 28 
’Απριλίου θρηνούν ένα έπίλεκτο 
μέλος τους: Τόν άείμνηστο τώρα 
Χωροφύλακα Ήλίαν Παναγάκον. 
Χρειάσθηκε νά περάσουν πολλά 
24ωρα μέχρι νά συνειδητοποιήσω- 
με ότι δέν θά ξαναβρεθή άνάμεσά 
μας αυτός πού μέχρι χθές έσφυζε 
άπό ζωή καί καλωσύνη ό Χωρο- 
φύλαξ, ό άνθρωπος, ό άθλητής. . . 
"Ολα τούτα έσβυναν σιγά - σιγά 
τήν στιγμή πού τόν σημάδεψε ή 
επάρατη άρρώστεια τής έποχής 
μας. Καί τώρα. . . προσπαθούμε μέ 
τούτες τις γραμμές νά ξαναζωντα- 
νέ j/ωμε στήν μνήμη μας τό σύντο
μο—άλλοίμονο—πέρασμά του άπό 
τήν ζωή. Ό  Ήλίας Παναγάκος 
γεννήθηκε τό 1930 στήν ’Αθήνα. 
Εις τό Σώμα τής Χωροφυλακής 
κατετάγη τό 1950. Μέχρι τόν θάνα
τό του υπηρέτησε μέ συγκινητική 
άφοσίωσι τό υπηρεσιακό καθήκον. 
Ή Υπηρεσία τόν έτίμησε κατά

καιρούς γι’ αυτό μέ δυό πανηγυρι
κούς έπαίνους καί ένα απλό. Ό  
αείμνηστος Παναγάκος διέπρε- 
ψε καί στόν άθλητισμό. Τό 1966 σέ 
ήλικία 36 έτών - τότε πού οί άλλοι 
άποσύρονται—εκείνος ύστερα άπο 
παρακίνησι τού συναδέλφου του 
κ. Έπαμ. Άποστολοπούλου, σημε
ρινού προπονητοΰ τής όμάδος Πυ
γμαχίας τού Σώματος, άρχισε νά 
άσχολήται μέ τήν πυγμαχία. Στήν 
2ετία 1966—1968 άνεκηρύχθη πρώ
τος καί δεύτερος νικητής στήν κα- 
τηγορία βαρέων βαρών σέ άγώνες 
πρωταθλήματος ’Ενόπλων Δυνά
μεων καί Σωμάτων Ασφαλείας, 
καί δύο φορές πρωταθλητής 'Ελ
λάδος Γ' καί Β' κατηγορίας. ’Από 
τό 1968 μέχρι τόν θάνατό του είχε 
τήν τεχνική φροντίδα τού Σκοπευ
τηρίου τής Σχολής ένώ παράλληλα 
αγωνιζόταν μέ έπιτυχία στήν κατη
γορία τού πολεμικού τυφεκίου καί 
τής καραμπίνας τών 60 β. πρηνη- 
δόν. Είκοσι τρία στεφάνια άπό 
αθλητικές όριανώσ ις, Ύι η ιεσίες, 
συγγενείς καί φίλους άκολούθησαν 
στόν τάφο του. Ήταν καί αύτό 
ένα δείγμα ύστάτης τιμής γιά τόν 
έντιμο πού έφυγε. Στήν μνήμη μας

Ό  άείμνηστος Χωροφύλαξ Παναγάκος °° Μβίνη βαθε,ά χαραγμένη η μορ- 
είς παλαιοτέραν φωτογραφίαν καθ’ όν χρόνον <ί),1 του· Ας είναι ελαφρό τό χώμα 
άνακηρύσσεται νικητής πυγμαχικού άγώνος. τής Αττικής γής πού τόν σκέπασε.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11 12
1

Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Ι Ω Σ

1. Διάκριση αντωνυμίας (τό έβδομο γράμμα είναι I).
2. Μέρος τοΰ χεριού—Πανάρχαιο φωτιστικό μέσο, στην κα

θαρεύουσα.
3. 'Υπόσταση τής Άρτέμιδος, όπως έμφανίζεται στόν άρκα- 

δικό καί τόν βοιωτικό μυθικό κύκλο, άλλά καί τό όνομα μικρής 
πόλεως τής έπαρχίας Λοκρίδος—Τελικός σύνδεσμος.

4. ’Απάντηση σέ έρώτημα—'Άσπρο καί παχύ σέ. .παιδικό 
ποίημα.

5. Σύμφωνο τού γαλλικού άλφαβήτου— Ήρωίδα όμωνύμου 
μυθιστορήματος τοΰ Ζολά—Διετέλεσε ύπουργός Εξωτερικών 
τών Η.Π.Α., έπί προεδρίας Κέννεντυ καί Τξόνσον (τρίτο γράμ
μα είναι Σ).

6. Χρησιμοποιούνται σέ έφόδους (τό νεκρό γράμμα είναι X).
7. Τά άρχικά όργανισμοΰ πού ένδιαφέρει ώρισμένους παρα

γωγούς μας.
8. «...καλό, όλα καλά», ό τίτλος κωμωδίας τοΰ Σαίξπηρ- 

Καλλιεργοΰνται σ’ όλες τις χώρες.
9. Πολιτεία τών Η.Π.Α., ή όποια έξάγει πολύτιμα γουναρικά 

—Ταλαίπωρος, γιά τούς ...προγόνους μας (τό τέταρτο γράμμα 
είναι Α).

10. Νησί μας, μέ φημισμένες ραδιοΰχες Ιαματικές πηγές— 
Όρατοί μόνο μέ τό ήλεκτρονικό μικροσπόπιο.

11. Ιστορική, άπό νίκη τοΰΜ. Ναπολέοντος, πόλη τής Άν. 
Γερμανίας—Ένας άπό τούς πιό γνωστούς σκηνοθέτες τοΰ γαλ
λικού κινηματογράφου.

12. Τίτλος όμορφιας—’Επιδίωξη τής προληπτικής ιατρικής.

Κ Α Θ Ε Τ Ω Σ

1. ’Επανάληψη έλέγχου, δοκιμασίας.

2. Χρήσιμος πάντοτε χώρος σπιτιού ή καταστήματος—Καί 
άλλο σύμφωνο τοΰ γαλλικού άλφαβήτου—’Αρχαίος συμπλε
κτικός σύνδεσμος (άντιστρ.).

3. Διοικοΰνται άπό άξιωματικούς—Τό πιό όγκώδες άπό τά 
θηλαστικά.

4. Ό ,τι καί τό 11β' όριζοντίως—Ξενική άρνηση—Γνωστό 
καλλιτεχνικό βραβείο.

5. Κτητική άντωνυμία στήν καθαρεύουσα—Τό κρύο της εί
ναι άνυπόφορο.

6. Είναι καί τής Κολωνίας ό κάτοικος—’Αρχαίο όχημα.

7. ’Αρσενικό ζώον—’Αντίστροφη γραφή τοΰ 4α' όριζοντίως.

8. Πρισματοειδές τό σχήμα του, στήν καθαρεύουσα (τό νε
κρό γράμμα είναι Φ)—Μουσική ή γλώσσα του (αίτ. δημ.).

9. Συνώνυμα μέ τά εύχάριστα.

10. Ή  αιτιατική πληθυντικού τοΰ θηλυκού κτητικής άντωνυ- 
μίας—Είκονίζονται σέ περίφημο πίνακα τοΰ Βάν Γκόγκ τά 
λουλούδια αύτά.

11. Ράτσα έξυπνων σκύλων (καθαρ.)—'Ομηρική σύζυγος 
(άντιστρ.).

12. ’Αντίστροφη γραφή λέξεως τής άρχαίας γιά τήν άηδία 
(τό μεσαίο γράμμα είναι Σ)—Γέεννα τοΰ πυρός (τότρίτο γράμ
μα είναι Λ).

Α Ν Α Σ Υ Ν 0 Ε Σ Τ Ε  Τ Α  Α Υ Τ Ο Κ Ι Ν Η Τ Α
Τά γράμματα Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Θ,Ι,Κ, δείχνουν τό έμπρός 

μέρος τών αύτοκινήτων καί οί αριθμοί 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 
δείχνουν τό πίσω μέρος τών ιδίων αύτοκινήτων. Συνδυάστε 
σωστά τά γράμματα μέ τούς αριθμούς γιά νά συμπληρώσετε 
τό κάθε μοντέλο.
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JftaOai vovtas

Γ ν ω ρ ί ζ ε τ ε  o t i :
ΟΔΗΓΕΙΤΕ ΣΩΣΤΑ;

1) Ποιον δχημα όφείλει νά πα
ραχώρηση προτεραιότητα εις τό 
άλλο εις τήν εικόνα;

α) Τό έπιβατηγόν 
β) Τό τρίκυκλον

2) Ποιον όχημα έχει προτεραιό
τητα διελεύσεως εις τήν άνωτέρω 
εικόνα;

α) Τό φορτηγόν 
β) Τό έπιβατηγόν 
γ) Τό δίκυκλον

3) Ποίον δχημα έχει προτεραιό
τητα διελεύσεως είς τήν εικόνα;

α) Τό δίκυκλον
β) Τό έπιβατηγόν αύτοκίνητον

★  ΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ κι άν περάσουν 
τό μέλι δέ χαλάει. Σέ άρχαίους αιγυ
πτιακούς τάφους βρέθηκαν πυθάρια μέ 
μέλι που είχε διατηρηθή πάνω άπό 3. 
000 χρόνια χωρίς νά άλλοιωθη.

★  ΟΙ ΠΕΤΑΑΟΥΔΕΣ πετοΰν σέ ύ
ψος μέχρι 4.000 μέτρα.

★  ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ άγαλμα τής ’Ελευ
θερίας στήν ’Αμερική έχει στο δεξιό του 
χέρι έναν πυρσό και στό άριστερό έναν 
κώδικα, πού συμβολίζει τή «διοίκηση μέ 
δικαιοσύνη».

★  Η ΓΗ περιστρέφεται γύρω άπό 
τόν 'Ηλιο μέ ταχύτητα 30 περίπου 
χιλιόμετρα τό δευτερόλεπτο, δηλαδή 
τρέχει μέ 107.000 χιλιόμετρα την ώρα.

★  Η ΠΡΩΤΗ σέλλα άλογου κατα
σκευάστηκε τόν 14ο αιώνα για τη βα
σίλισσα 'Αννα, σύζυγο του Ριχάρδου 
τού Γ ', ή όποια κούτσαινε κοίι δέν μπο
ρούσε νά καθηση άνετα πάνω στό άλο
γο.

★  ΤΟ ΠΡΩΤΟ ημερολόγιο - καζα
μίας κυκλοφόρησε τό 1470. Τό έγραψε 
ένας 'Αγγλος καλόγερος.

★  Η ΔΙΩΡΥΓΑ τού Σουέζ πού ένώ- 
νει τή Μεσόγειο θάλασσα μέ τόν ’Ινδι
κό ωκεανό ανοίχτηκε μέσα σέ 10 χρό
νια. 'Αρχισε τό 1859 και τελείωσε τό 
1869. Τό μεγαλεπήδολο αυτό έργο 
τό συνέλαβε, τό σχεδίασε και τό έκτέ- 
λεσε ό Γάλλος μηχανικός Φερδινάνδος 
Λεσσέψ.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΙΔΩΝ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΥ 

Α Φ Ω Ν  Κ Ο Υ Ρ Κ Ο Υ Ν Τ Η  ο . ε .

ΤΣΑΜΑΔΟΥ 16—ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ—ΤΗΛ. 422-728

Ώ ς  προερχόμενος έκ των Σωμάτων ’Ασφαλείας θέτω εις τήν διά- 
θεσιν των κ .κ.  Αξιωματικών καί ’Οπλιτών τής ’Ελληνικής Χω
ροφυλακής, άπαντα τά είδη τοΰ Καταστήματός μας.

Α Ν Δ Ρ Ι Κ Α :  Κουστούμια, σακκάκια, πανταλόνια, γρα- 
βάτες, υποκάμισα, έσώρουχα κ .λ .π .

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ : Φορέματα, ταγιέρ , κουστούμια , πανταλό
νια , φούστες, πλεκτά κ .λ .π , ώς καί είδη 
προικός.

Π Α Ι Δ Ι Κ Α :  Κουστούμια, φορεματάκια κ .λ .π .

"Απαντα τά άνωτέρω είδη μας, παρέχονται μέ ευκολίας πληρωμής 
έπί μικρά προκαταβολή , μέ έκπτωσιν 10ο)ο έπί τών άναγραφομένων 
τιμών μας καί έξόφλησιν τοΰ υπολοίπου είς 6 μηνιαίας δόσεις.
Σ ημ. Επί τών άγοραζομένων τοϊς μετρητοΐς έμπορευμάτων ή πα- 

ρεχομένη έκπτωσις άνέρχεται είς 20ο)ο.

Μετά τιμής
Νικόλαος Κουρκουντής
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ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ- ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΙ 
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Δι’ άποφάσεως του Άνωτέρου Συμ
βουλίου Κρίσεως ’Αξιωματικών Χωροφυ
λακής έξεδόθησαν καί έδημοσιεύθησαν 
τά σχετικά Προεδρικά Διατάγματα διά 
των όποιων έπραγματοποιήθησαν αί άκό- 
λουθοι κατά βαθμούς προαγωγαί καί άπο- 
στρατείαι:

Προήχθησαν εις 'Υποστρατήγους καί 
έτέθησαν έκτος οργανικών θέσεων:

Οί Ταξίαρχοι ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
Γεώργιος καί ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Δη- 
μήτριος.

Εις Ταξιάρχους οί Συνταγματάρχαι 
ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ Ιωάννης καί ΚΑΠΕΛ- 
ΛΟΣ Βλάσιος.

Πρός πλήρωσιν τών δημιουργηθεισών 
κενών οργανικών θέσεων προήχθησαν:

Εις 'Υποστράτηγον ό Ταξίαρχος ΠΑ- 
ΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ’Ιωάννης.

Εις Ταξιάρχους οί Συνταγματάρχαι 
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Πλάτων καί ΣΤΑΥ- 
ΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος.

Εις Σύνταγμα τάρχας οί Άντ]ρχαι 
ΜΠΕΤΤΑΣ Δημήτριος, ΜΕΤΑΑΛΗΝΟΣ 
"Αγγελος, ΔΑΜΙΑΝΑΚΟΣ Παναγιώτης 
καί ΚΟΥΡΚΟΥΑΑΚΟΣ Παναγιώτης.

Εις Άντισυνταγματάρχας οί Ταγ]ρχαι: 
ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ ’Εμμανουήλ, ΓΙΑΝΝΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Γρηγόριος, ΚΟΥΣΙΟΥΡΗΣ 
Παναγιώτης, ΚΟΝΔΥΛΗΣ Παναγιώτης 
καί ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Χαράλαμπος.

Εις Ταγματάρχας οί Μοίραρχοι: ΘΕΟ- 
ΔΩΡΑΚΗΣ Ήλίας, ΚΙΝΤΩΝΗΣ Από

στολος, ΓΚ.ΟΤΣΗΣ Γεώργιος, ΓΙΑΝΝΑ- 
ΚΟΠΟΥΛΟΣ ’Αναστάσιος καί ΓΕΩΡ- 
ΓΟΥΣΗΣ Χρήστος Εις Μοιράρχους οί 
Υπομοίραρχοι: ΠΑΡΟΥΣΙΝΑΣ ’Αθανά
σιος, ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ Γεώργιος, ΒΑΛΑΩ- 
ΡΑΣ Κων]νος, ΚΑΡΑΜΠΑΧΤΣΗΣ Γεώρ
γιος καί ΠΡΙΟΝΑΣ Βασίλειος.

Εις ’Ανθυπομοίραρχον ό Άνθ]στής 
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Πόνος.

’Επίσης άπεστρατεύθη, λόγφ σωματι
κής άνικανότητος, ό Άντισ]ρχης ΣΤΑΥ- 
ΡΟΠΟΥΛΟΣ ή ΠΕΤΡΟΠΟΥΑΟΣ Σταύ
ρος.

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Δι’ άποφάσεως τού Υπουργού Δημο
σίας Τάξεως έπραγματοποιήθησαν πρός 
κάλυψιν κενών οργανικών θέσεων αί κά
τωθι μεταθέσεις ’Αξιωματικών:

Ό  'Υποστράτηγος ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ- 
ΟΥ ’Ιωάννης έκ τής Δ. Α. Θεσσαλονίκης 
εις Β' Έπιθεώρησιν Χωροφυλακής (Θεσ
σαλονίκη) ώς ’Επιθεωρητής.

Οί Ταξίαρχοι: ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ Πανα
γιώτης έκ τής Υ. Π. Ε. Α. εις τήν Α Επι- 
θεώρησιν Χωροφυλακής (Άθήναι), ώς 
’Επιθεωρητής

ΚΟΚΚΙΝΟΣ Ευάγγελος έκ Γεν. Οικο
νομικής Έπιθεωρήσεως Χωρ]κής εις τήν 
Υ.Π.Ε.Α., ώς βοηθός ’Αρχηγού.

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Σόλων έκ Σ.Α.Χ. εις 
τήν Σ.Ο.Χ., ώς Διοικητής

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Πλάτων έξ ’Αρ
χηγείου Χωρ]κής εις τήν Σ.Α.Χ. ώς Διοι
κητής καί ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 
έξ Α. Δ. X. Κρήτης εις Δ. Α. Θεσσαλονί
κης, ώς Διευθυντής.

Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Ε Ι Σ

’Αξιωματικοί (1) εις θέματα Δημοσίων 
Σχέσεων (20]5-27]7]74).

’Αξιωματικοί (30) εις Σ. A. X. διά θέ
ματα Έθν. ’Ασφαλείας (9]5-6]7]74.

Ύπαξιωματικοί (6) εις φωτογραφικήν 
τέχνην (1-20]5]74).
Ύπαξιωματικοί (40) εις ένταύθα Σχολήν 
Έθν. ’Ασφαλείας (2]5 - 29]6]74)

Ύπαξιωματικοί (40) εις ΚΕΠΑ διά 
θέματα Πολ. Άμύνης καί Ρ. Β. X. Πολέ
μου (2-29]5]74).

"Ανδρες Χωρ]κής (26) εις Υ. A. Ε. 
Π. Πρωτευούσης διά θέματα άεροπειρα- 
τείας (16-29]5]74).

Χωροφύλακες (10) ώς όδηγοί αύτοκι- 
νήτου εις ΚΕΠΒ]Σ Θηβών (27]5-27]7]74).

Χωροφύλακες (40) εις Θεσσαλονίκην 
διά θέματα Τροχαίας (13]5-11]7]74).

Χωροφύλακες (50) ώς όδηγοί αύτοκι- 
νήτου (1]5-29]6]74).

ΝΕΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥ
ΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ Ο Π Λ Ι Τ Ω Ν  
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗ

ΛΩΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Τήν 19-5-1974 καί ώραν 10.00' έπρα. 
γματοποιήθη εις τήν αίθουσαν τού κινη. 
ματογράφου τής Σχολής Χωροφυλακής 
ή έτησία 3η Τακτική Γενική Συνέλευσίς 
τού Οικοδομικού Συνεταιρισμού 'Οπλι
τών καί Πολιτικών Υπαλλήλων Χωροφυ
λακής.

Έπ’ εύκαιρία τής έορτής τής «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ 
ΗΜΕΡΑΣ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ», κατά τήν όποιαν 
διά τό τρέχον έτος έτέθη ώς στόχος ή συγκέντρωσις 
αίματος δΓ έθελοντικής αιμοδοσίας, τό Άρχηγεΐον 
τής Χωροφυλακής έξέδωκεν όδηγίας πρός άπάσας 
τάς Άνωτέρας Διοικήσεις Χωροφυλακής, όπως διευ
κολύνουν τήν μετάβασιν τών έθελοντών αιμοδοτών 
άνδρών τού Σώματος, είς τά αίμοδοτικά Κέντρα, άπό 
18 έως 30 Μαΐου 1974 πρός αιμοδοσίαν.

’Εντός τών άνωτέρω πλαισίων, τάς πρωϊνάς ώρας 
τής 16-5-1974 μετέβησαν είς τάς Σχολάς Χωροφυλακής 
Αθηνών κινητά συνεργεία τού Ε.Ε.Σ., τά όποια έλαβον 

αίμα άπό τούς έθελοντάς αίμοδότας άνδρας τής Χωρο
φυλακής, τών Υπηρεσιών Λεκανοπεδίου ’Αττικής.
’Επί παρουσίμ τού Α'Ύπαρχηγοΰ τού Σώματος Υπο
στρατήγου κ. ΚΩΝ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ, τούς έθελοντάς 
τής αιμοδοσίας προσεφώνησεν ό όμότιμος Καθηγητής 
τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών καί Πρόεδρος τής Κεντρι
κής ’Εφορείας Αιμοδοσίας τού Ε.Ε.Σ. κ. ΛΟΥΡΙΔΗΣ, 
τονίσας, ότι ή Ελληνική Χωροφυλακή καί πάλιν 
προσέφερεν άπτόν δείγμα τών 'Ελληνοχριστιανικών 
ιδεωδών διά τών όποιων είναι έμποτισμένοι οί ανδρες 
της. Είς τήν φωτογραφίαν στιγμιότυπον άπό τήν 
αιμοδοσίαν τών άνδρών τού Σώματος είς τάς Σχολάς 
Χωροφυλακής ’Αθηνών.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΙΜΑΤΟΣ 

ΑΝΔΡΩΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
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Τήν έναρξιν τών έργασιών τής Συνε- 
λεύσεως παρηκολούθησαν ό κ. Β' Ύπαρ- 
χηγός Χωροφυλακής Υποστράτηγος κ. 
Παναγιώτης ΜΑΡΟΥΣΗΣ, ώς έκπρόσω- 
πος τού ύπηρεσιακώς κωλυομένου κ. 
’Αρχηγού Χωροφυλακής καί ό Διοικη
τής τής Σχολής 'Οπλιτών Χωροφυλακής 
Ταξίαρχος κ. Σόλων ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ.

Πρός τήν Γενικήν Συνέλευσιν έξετέ- 
θησαν τά Πεπραγμένα τού Συνεταιρισμού 
έτους 1973.

Πρός τά παρευρεθέντα έν τή Γενική 
Συνελεύσει μέλη ώμίλησεν ό κ. Β' Ύ- 
παρχηγός Χωροφυλακής, όστις καί έβε- 
βαίωσε ταύτα περί τού άμερίστου καί άδια- 
λήπτου ένδιαφέροντος τής Ηγεσίας διά 
τήν έπιτυχίαν τών σκοπών τού Συνεται
ρισμού, άλλά καί τών λοιπών θεμάτων τών 
άπασχολούντων τούς Όπλίτας.

Λόγιο έλλείψεως τής ύπό τού Νόμου 
άπαιτουμένης ηύξημένης προσελεύσεως 
μελών, δέν κατέστη έφικτή ή λήψις άπο- 
φάσεως έπί τού έχοντος τήν μεγαλυτέραν 
σπουδαιότητα θέματος τής Ημερήσιας 
Αιατάξεως άφορώντος εις τήν έξουσιο- 
δότησιν τού Διοικητικού Συμβουλίου ό
πως προβή εις τήν άγοράν ή ένεργείας 
έκχωρήσεως συγκεκριμένης έκτάσεως.

Τό θέμα τούτο τής 'Ημερήσιας Δια- 
τάξεως θά έπανέλθη πρός συζήτησιν εις 
νέαν Γενικήν Συνέλευσιν συγκαλουμένην 
προσεχώς ότε θά ληφθή έγκύρως άπόφα- 
σις μέ όσουσδήποτε παρόντος.

Έπί τών λοιπών συζητηθέντων θεμά
των έλήφθησαν, νομίμως άποφάσεις.

Ώ ς πληροφορούμεθα εις τόν Συνεται
ρισμόν έχουν έγγραφή μέχρι τοΰδε 755 
άνδρες, οί δέ περί τόν Συνεταιρισμόν 
άσχολούμενοι άφ’ ένός έπιδεικνύουν μέ- 
γα ένδιαφέρον διά τήν πραγματοποίησιν 
τών καταστατικών σκοπών του άφ’ έτέ- 
ρου δέ έργάζονται έκτος τών υπηρεσια
κών των καθηκόντων μέ τά όποια ού- 
τοι είναι έπιφορτισμένοι.

ΒΡΑΒΕΥΣΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠ' ΕΥΚΑΙΡΙΑ 

ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

’Επ’ εύκαιρία τού εορτασμού τής μνήμης τής προστάτιδος τορ Σώματος 
τής ΧωροφυλακήςΜεγαλομάρτυρος καί Ίσαποστόλου ΑΠΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ, τήν 
5-5-74, οί Όμιλοι Φίλων Χωροφυλακής Βορείων Προαστίων Πρωτευούσης. 
πρωτοβουλία τών Προέδρων καί τών Διοικητικών Συμβουλίων αύτών, (οργά
νωσαν εις κεντρικόν Ξενοδοχεϊον τής Κηφισιάς ώραίαν έορταστικήν έκ- 
δήλωσιν. Εις τόν εορτασμόν έκλήθησαν καί παρέστησαν ό ’Αρχηγός Χωρο
φυλακής ’Αντιστράτηγος κ. Κων]νος Καραμπάτσος, οί κ.κ. Ύπαρχηγοί, καί 
Α' ’Επιθεωρητής Χωρ]κής, οί έν Άθήναις ύπηρετοΰντες κ. Ταξίαρχοι καί 
Συνταγματάρχαι, οί Πρόεδροι καί τά Διοικητικά Συμβούλια τών Ο.Φ.Χ. 
Προαστίων Πρωτευούσης, άντιπροσωπεΐαι ’Αξιωματικών, Ύπαξιωματικών 
καί Χωροφυλάκων τών "Υπηρεσιών τού Λεκανοπεδίου ’Αττικής καί πολλοί 
άλλοι προσκεκλημένοι.

Κατά τήν διάρκειαν τής έκδηλώσεως, εις τήν οποίαν έπεκράτησε λίαν 
εύχάριστος καί έγκάρδιος ατμόσφαιρα, οί Ο.Φ.Χ. έβδράβευσαν αριθμόν 
μαθητών, τέκνα άνδρών Χωροφυλακής, διά τήν έξαιρετικήν έπίδοσιν εις 
τά μαθήματα καί τό έπιδειχθέν άριστον ήθος εις τά Σχολεία όπου φοιτούν 
καί διένειμον δώρα εις πολλούς άλλους οί όποιοι παρευρέθησαν εις τήν έορ- 
τήν. Τά βραβεία εις τούς μαθητάς έπέδωσεν ό κ. ’Αρχηγός Χωροφυλακής, 
ό όποιος διένειμεν έπίσης ίδιοχείρως καί τά δώρα εις τούς μικρούς προσκεκλη
μένους.

’Από 6-11 Μαίου έπραγματοποιήθη έκπαιδευ- 
χΐκή έκδρομή τών Δοκίμων Άξ]κών άμφοτέρων 
τών Τάξεων, έπισκεφθέντων, ή μέν Β' Τάξις τήν 
Κεντρικήν-Άνατολικήν Μακεδονίαν καί Θράκην 
ήτοι τάς πόλεις Κατερίνην, Θεσσαλονίκην, 
Σέρρας, Δράμαν Καβάλαν, Ξάνθην, Κομοτινήν 
Άλεξανδρούπολιν Σουφλίον, Διδυμότειχον καί 
Όρεστιάδα, ή δέ Α' Τάξις τάς πόλεις Πάτρας, 
Μεσολόγγιον, ’Αγρίνιον, 'Αρταν, Πρέβεζαν, 
Κέρκυραν, ’Ιωάννινα, Καλαμπάκα, Τρίκαλα> 
Καρδίτσαν καί Λαμίαν.

Κατά τήν άφιξιν τών Δοκίμων Άξ]κών εις τάς 
άνωτέρω πόλεις ύπεδέχοντοκαί έδεξιοΰντο αύτούς 
αί τοπικοί άρχαί Χωρ]κής, Νομαρχίας, Δήμων 
καί 'Ομίλων Φίλων Χωρ]κής, έπεκράτει δέ 
άτμόσφαιρα έγκαρδιότητος καί άγάπης.

Οί Δόκιμοι Άξ]κοί έπέστρεψαν εις τήν Σχολήν 
κατενθουσιασμένοι, άφήκανδέ άρίστας έντυπώ- 
σεις εις τούς κατοίκους τών περιοχών δς έπε- 
σκέφθησαν.

Εις τάς φωτογραφίας στιγμιότυπα άπό τήν 
έκπαιδευτικήν έκδρομήν.

Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η  Ε Κ Δ Ρ Ο Μ Η  
Δ Ο Κ .  Α Ξ Ι Ω Μ Α Τ Ι Κ Ω Ν  ΧΩΡΙΚΗΣ
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Μ Ι Κ Ρ Α  Α Λ Λ Α  

Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Α

’Εγγράφους ευχαριστίας 

έξέφρασαν :

II Α ΡΧ ΙΕΙΙΙΣΚ Ο Π 11 ΑΘΗΝΩΝ, Η ΙΕ
ΡΑ Μ ΗΊΤΟΙΙΟΛΙΣ ΑΡΤΗΣ, ΤΟ ΑΝΑ
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΠ- 
ΑΕΩΝ ΙΙΕΤΚΗΣ, ΤΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΤΙ
ΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΘΗ- 
ΑΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙ
ΚΟΝ ΙΔΡΤΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ
ΡΩΝ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝ- 
ΔΡΕΑΣ» Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ καί δ ΣΥΛΛΟ
ΓΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΒΑ
ΡΗΚΟΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ προς τδ Άρχη- 
γεΐον Χωροφυλακής διά την οικονομικήν 
ένίσχυσιν, την οποίαν παρέσχε προς άπαντα 
τα άνωτέρω ιδρύματα, κατά τάς αγίας 
ή μέρας του Πάσχα καί της επετείου της 
ΙΙροστάτιδος του Σώματος ‘Αγίας Ειρή
νης. Επίσης τό ΖΑΝΝΕΙΟΝ ΟΡΦΑΝΟ- 
ΤΡΟΦΕΙΟΝ ΑΡΡΕΝΩΝ ΠΕΡΑΙΩΣ— 
ΕΚΑΑΗΣ, προς τήν ΣΧΟΛΗΝ ΑΞΙΩ
ΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡ)ΚΗΣ διά τήν οικονομι
κήν ένίσχυσιν προς τούς τροφίμους του, 
κατά τάς άνωτέρω έορτάς.

☆  ☆
‘Ο Άντ)γος έ. ά. κ. Ίάννης ΜΑΛΙΚΟΥΡ- 

ΤΗΣ προς τον Άνώτερον Διοικητήν Θεσ
σαλίας Συντ)ρχην κ. ΙΙαναγιώτην ΤΣΙ-

ΚΟΥΡΙΙΝ διά τήν άμέριστον συμπαρά- 
στασιν τού ίδιου καί των ύπ’ αυτών άνδρών 
κατά το έπισυμβάν εις τούτον αύτοκινητι- 
στικον δυστυχή μα.

ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΝΩΝ 
ΕΙΔΩΝ «ΦΟΙΝΙΞ» ΜΑΝΟΣ—ΝΙΚΟΛΑ
Ο Τ (Τέρμα Βότση) ΘΕΣ)ΝΙΚΗ προς τον 
Χωρ)κα τού Α' Άστυν. Τμήματος κ. 
’Αθανάσιον ΚΟΤΤΡΟΤΜΓΙΗΝ διά τήν 
άνεύρεσιν καί παράδοσιν χαρτοφύλακας πε- 
ριέχοντος συναλλαγματικάς άςίας 700.000 
δραχμών καί διάφορα άλλα χρεώγραφα 
άςίας 500.000 δραχμών.

☆  ☆
Η ΙΙΑΙΔΑΓΩΓΙΚΙΙ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 

ΛΑΜΙΑΣ προς τάς Τουριστικάς ’Αστυνο
μίας ’Αρχαίας ’Ολυμπίας καί Ναυπλίου 
διά τήν άμέριστον συμπαράστασιν καί πρό
θυμον έξυπηρέτησιν τών σπουδαστών καί 
τών συνοδών καθηγητών των κατά τήν 
πρόσφατον έπίσκεψιν εις τούς άρχαιολογι- 
κούς χώρους ώς καί διά τήν έξοχον ξενά- 
γησίν των.

‘Ο κ. NIK. IIΑIIΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, κά
τοικος ’Αθηνών, Μακεδονίας 4, προς τούς 
άνδρας τού Κέντρου Έπεμβάσεως Κοριν
θίας καί ιδιαιτέρως προς τον Ύπεν)ρχην 
τού Σταθμού Τροχαίας Ξυλοκάστρου κ. 
Στυλιανόν ΜΛΡΙΔΑΚΗΝ, οίτινες τον 
εξυπηρέτησαν θετικώς καί άμέσως κατά 
τήν έπισυμβάσαν πρόσφατον βλάβην τού 
αύτοκινήτου του, επί της ’Εθνικής οδού 
’Αθηνών —I Ιατρών.

Ό  κ. ’Απόστολος ΜΕ.λΙΟΣ (Άσφαλι-

στικαί Έργασίαι, κάτοικος ’Αθηνών 'Αγίου 
Kcov)voo 49—51) προς τούς άνδρας τού 
Τ.Τ. Κιν. Τριπόλεως διά τάς παρασ/ε- 
Οείσας εις αυτόν υπηρεσιακά; έκδουλεύ- 
σεις, κατά τό έπισυμβάν προσφάτους εις 
τούτον αύτοκινητιστικόν δυστύχημα.

‘II Άμερικανίς υπήκοος Κ. MARILYN 
ΕΚΕΙ ΜΙ ΤΑ προς τάς υπηρεσίας Χωρ)κής 
τής πόλεως Κέρκυρας, διά τήν άμεσον 
άνεύρεσιν καί παράδοσιν τού άπολεσθέντος 
πορτοφολιού της, κατά τήν πρόσφατον 
έπίσκεψιν της εις τήν νήσον .

☆  ☆
Οί ’Αφοί ΑΙΙΟΣΤΟΛΙΔΗ Ο.Ε. (Δαβά- 

κη ίθ, Ήλιούπολις, Θεσσαλονίκη) προς 
τούς άνδρας τής ‘Υποδ)νσεως Γενικής 
’Ασφαλείας Θεσ]νίκης, διά τήν άμεσον 
άνακάλυψιν καί σύλληψιν τών δραστών 
τής γενομένης εις βάρος το >ν κλοπής 
οικοδομικών υλικών.

() Δημοσιογράφος κ. Γεώργιος Μελι
κής, προς τον Δ)τήν τού Σταθμού Xojpo- 
φυλακής Μελικής — Βέροιας ΆνΟ)στήν 
κ. Άνδρέαν Άγγελόπουλον διά τήν άνα- 
πτυχθεΐσαν ύπ* αύτού κοινοινικήν καί πο
λιτιστικήν δραστηριότητα έν τή περιοχή 
εύθύνης του.

'Ο Νομάρχης Καρδίτσης κ. Κων)νος 
ΖΙΩΓΑΣ προς τον Δ)τήν Δ)σεως Χωρο- 
φυλακής Κιλκίς Άντ)ρχην κ. Σπέντζαν 
διά τήν γόνιμον καί έποικοδομιτικήν συ
νεργασίαν των, ότε ό κ. Νομάρχης ύπη- 
•,έτει εις τήν Νομαρχίαν Κιλκίς.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ 
Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Μ Ο Ν  Κ Α Ι  Τ Η Ν  Χ Ρ Η Σ Ι Ν  

ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΤΟΥ ΨΕΥΔΟΥΣ

Ή έπίδρασις τής τεχνολογικής προόδου εις τούς το
μείς ένδιαφέροντος τού Σώματος Χωροφυλακής, εκτός 
τών προβλημάτων τά όποια δημιουργεί έν τή ασκήσει 
τού Αστυνομικού έργου, προσφέρει καί τελεσφόρα μέσα 
διά τών όποιων καθίσταται δυνατή ή παρακολούθησις 
καί έλεγχος τής ύπό τόν σύγχρονον ίλιγγιώδη ρυθμόν 
έξελίξεως τών διαφόρων καταστάσεων. Μεταξύ τών 
τεχνικών καί "Επιστημονικών μέσων τά όποια πλαι
σιώνουν τό έμψυχον υλικόν τού Σώματος, ώστε τούτο 
νά είναι εις θέσιν νά έφαρμόση συγχρόνους μεθόδους 
δράσεως καί νά έπιτύχη άποτελέσματα ανάλογα πρός 
τάς δυνατότητας τάς όποιας παρέχει ή σύγχρονος τεχνο
λογική έξέλιξις, συγκαταλέγονται καί τά ήλεκτρονικά 
μηχανήματα «ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΨΕΥΔΟΥΣ». Αποστολή 
τών μηχανημάτων τούτων είναι ή ορθή διάγνωσις τής 
ομολογίας μαρτύρων ή κατηγορουμένων, ώστε ό άνακρί- 
νων "Αξιωματικός, άπηλλαγμένος έκ τυχόν έπιδράσεων 
ή προκαταλήψεων, νά βοηθήται κατά τήν έκτίμησιν 
τής ειλικρίνειας τού έξεταζομένου καί να συντελή οϋτω 
θετικώς εις τήν απονομήν τής δικαιοσύνης.

Πέραν τών άνωτέρω, τά έν λόγω μηχανήματα, συν
τελούν εις τήν διεξαγωγήν πολιτισμένης άνακρίσεως, 
κυριώτερον στοιχεΐον τής όποιας είναι ό σεβασμός τής 
προσωπικότητος τού έξεταζομένου.

Τό Άρχηγεϊον Χωροφυλακής εις έφαρμογήν άνα- 
λόγου προγράμματος, ένήργησεν από 27-4 έως 4-5-74 
διά τού παρ’ αύτώ Μοιράρχου ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Ήλία, 
έκπαίδευσιν εις τήν "Αστυνομικήν Δ]νσιν Θεσσαλονί
κης, "Αξιωματικών τών 'Υπηρεσιών "Ασφαλείας, εις τόν 
χειρισμόν καί χρήσιν παρ" αυτών τών έν λόγω μηχανη
μάτων.

Αί φωτογραφίαι παρουσιάζουν διαφόρους φάσεις 
τής έκπαιδεύσεως.
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επικαιαοτητε

Τήν 7ηνΜαϊου 1974, άφίχθησαν αεροπορικώς είς ’Αθήνας, πρός έπί- 
σκεψιν των αρχαιολογικών θησαυρών καί άλλων τουριστικών έξιοθεά- 
των τής χώρας μας, αί ’Αμερικανίδες Mrs Μ. FIELDS, άρχινοσοκόμος 
τής 'Αστυνομικής κλινικής τής WASHINGTON, καί Mrs A. JOSEPH 
λάτρεις τής Ελλάδος, άμφότεραι σύζυγοι μελών τού Διεθνούς ’Αστυνομικού 
Συνδέσμου (Ι.Ρ.Α.).

Είς τό άεροδρόμιον τάς ύπεδέχθησαν έκπρόσωποι τού Τμήματος Δη
μοσίων Σχέσεων τού ’Αρχηγείου Χωροφυλακής, οί όποιοι, έν συνεχεία, 
τάς έξενάγησαν καί τάς διηυκόλυναν ποικιλοτρόπως, κατά τόν χρόνον τής 
έδώ παραμονής των.

Αΐ κυρίαι FIELDS καί JOSEPH, έξέφρασαν κατά τήν άναχώρησίν των 
τόν ένθουσιασμόν καί τήν συγκίνησίν των, προσέτι δέ τάς θερμός ευχαριστίας 
των πρός τήν Χωροφυλακήν, διά τήν έπιφυλαχθεϊσαν είς αΰτάς υποδοχήν.

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Κατόπιν ένεργειών τού Υ. Δ. Τάξεως 
πρός τό Ύπουργεΐον Κοινωνικών Υπη
ρεσιών οί άνδρες τής Χωρ]κής μετέβη- 
σαν είς τά άνά τήν χώραν Νοσηλευτικά 
'Ιδρύματα, Σταθμούς καί Κέντρα Αιμοδο
σίας καί Μικροβιολογικά ’Εργαστήρια 
διά τόν καθορισμόν, δωρεάν, τής όμάδος 
αίματος καί RHESUS αύτών πρός έκ- 
δοσιν τών νέων Δελτίων ταύτότητός των

*  *  *

’Επίσης δι’ άποφάσεως αύτού τό Άρ- 
χηγείον έτροποποίησε τάς σχετικάς δια
τάξεις τού Κανονισμού τού Σώματος καί 
ούτω κατέστη δυνατή ή, έκ περιτροπής, 
χορήγησις καί δευτέρας 24ώρου άδειας 
άπουσίας— άντί τής μιας οιαύτης κατά 
μήνα πού ίσχυε μέχρι σήμερον—εις τούς 
άνδρας καί τάς γυναίκας τής Χωροφυ
λακής, λαμβανομένων βεβαίως ύπ’ όψιν 
τών υπηρεσιακών αναγκών, αλλά πάντοτε 
μέ ειλικρινές πνεύμα έξυπηρετήσεως τών 
αίτούντων. Είδικώς διά τό προσωπικόν 
τών Διευθύνσεων ’Αστυνομίας καί Δ]σεων 
Χωρ]κής, προβλέπεται ήδη, μέ τήν χρή- 
σιν τών ιδίων κριτηρίων, ή χορήγησις 
μιας κατά μήνα 24ώρου άδειας άπουσίας, 
έφ’ όσον οί ένδιαφερόμενοι έξετέλεσαν 
διαρκοΰντος τού μηνός μάχιμον ύπηρε- 
σίαν. Σκοπός καί αιτία λήψεως τού άνθρω- 
πιστικού αύτού μέτρου παρά τής ήγεσίας 
τού Σώματος είναι ή βελτίωσις τών συνθη
κών έργασίας καί διαβιώσεως τού προ
σωπικού.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΣ ΑΜΕΣΟΥ 

ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΣ Δ . Α . Π . Π .

Κατά μήνα ’Απρίλιον 1974 οί άνδρες 
τής ’Αμέσου Έπεμβάσεώς τής Δ. Α. Π. 
Π. συνέδραμον (150) κινδύνευοντα ή χρή- 
ζοντα βοήθειας πρόσωπα, διευθέτησαν 
(819) διαφοράς πολιτών, άπηύθυνον συ
στάσεις πρός (1076) παραβάτας Νόμων έν 
γένει. Άνεύρον καί παρέδωσαν άρμο- 
δίως (15) έξαφανισθέντας, (11) ψυχοπα
θείς καί (60) κλαπέντα ή άπολεσθέντα 
όχήματα καί αντικείμενα πάσης φύσεως.

Διεπίστωσαν (7.404) παραβάσεις γενι
κώς ήτοι (1455) πλημ]ματα (5.097) πταί
σματα καί (852) συμβάντα ή οικογενεια
κά έπεισόδια. ’Επέδωσαν άρμοδίως (575) 
ποινικά δικόγραφα καί έπενέβησαν είς 
(250) παραβάσεις τού οικοδομικού Κανο
νισμού.

Συνέλαβον (75) δράστας αυτοφώρων 
άδικημάτων καί (29) καταδιωκομένους 
έν γένει. Συμμετέσχον είς (21) περιπτώ
σεις κατασβέσεως πυρκαϊών καί έπενέ
βησαν είς (327) συγκρούσεις όχημάτων. 
Τέλος έδέχθησαν (42.510) τηλεφωνικός 
κλήσεις έναντι (39.100) τοιούτων τού ίδιου 
μηνός λήξαντος έτους.

GRENVILLE-LEONARD 
COCK

Ό  φιλλέλην "Αγγλος Ά στυ  -

νομικός πού έφυγε

’Ιδιαιτέραν συγκίνησίν προεκά- 
λεσεν εις τούς κύκλους τής Ελλη
νικής Χωροφυλακής ό έπισυμβάς 
είς ’Αγγλίαν τήν 25-4-74, λόγω νό
σου, θάνατος τού άξιου σεβασμού 
καί φίλου τής χώρας μας Ταγμ]ρχου 
COCK. Αύτό άλλως τε έπιμαρτυ- 
ρείται καί άπό τήν τελευταίαν έπι- 
θυμίαν του νά έναποτεθή ή τέφρα 
τής σωρού του εις Κέρκυραν, ό
που έζησεν κατά τά τελευταία πρό 
τού θανάτου του έτη. Ή  κηδεία 
του έτελέσθη τήν 4-5-74. Κατ’ αύ- 
τήν έξεφώνησεν έμπνευσμένον έπι- 
κήδειον ό συνάδελφός του έ. ά. 
JOHN Κ. FORTE, μέλος τής έν 
Έλλάδι Βρεττανικής ’Αποστολής 
(1946 - 1952) καί είτα 'Υποπρόξε
νος έν Κερκύρμ (1958 - 1971).

Ό  Ταγματάρχης G. L. COCK, 
κατόπιν ευδόκιμων σπουδών, έλα
βε τόν τίτλον τού Δρος τής ’Επι
στήμης άπό τό Πανεπιστήμιον 
ΕΞΕΤΕΡ. Κατετάγη καί ύπηρέτη- 
σεν είς τήν Μητροπολιτικήν ’Α
στυνομίαν τού Αονδίνου προαχθείς 
είς τόν βαθμόν τού ’Αστυνόμου. 
Είς τήν Ελλάδα ύπηρέτησεν (’45 - 
1952) ώς μέλος τής Βρεττανικής 
’Αστυνομικής ’Αποστολής. Είχε 
τοποθετηθή είς τό ’Εκπαιδευτικόν 
Τμήμα τής ’Αποστολής καί έκ τού 
σύνεγγυς παρηκολούθει μέ άδιά- 
πτωτον πάντα ένδιαφέρον τήν ό- 
λην έκπαίδευσιν τών Δοκίμων βα
θμοφόρων τών Σχολών Χωρ]κής 
’Αθηνών.

Έτρεφε θαυμασμόν καί έπεδεί- 
κνυε σεβασμόν καί αγάπην πρός 
τήν Ελληνικήν Χωροφυλακήν διά 
τήν άνασυγκρότησιν τής όποιας 
είργάσθη έπιμελώς εύθύς μετά τήν 
λήξιν τής έχθρικής κατοχής. Διά 
τάς αξιέπαινους αύτάς ύπηρεσίας 
του, μετά τήν έξ 'Ελλάδος άποχώ- 
ρησίν του, προήχθη είς τόν βα
θμόν τού βοηθού ’Αρχηγού καί τού 
άπενεμήθη τό μετάλλιον τού Μέ
λους τής Βρεττανικής Αύτοκρα- 
τορίας (Μ. Β. Ε.)

"Ας είναι ή μνήμη του αίωνία.

383



Ε Λ Η Φ Θ Η Σ Α Ν  

Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Ι

κ . Π .Κ . "Αγιον ’Όρος

Εύχαριστοϋμεν διά τήν συνερ
γασίαν σας. ’Εάν ήτο περισσότε
ρον τεκμηριωμένη θά ήδύνατο νά 
δημοσιευθή.

κ . Σ . Ν . Θεσσαλονίκην

Ή  συνεργασία σας έλήφθη. Πα
ρόμοια θέματα κατεχωρίσθησαν 
εις τό παρελθόν, δι’ ό καί δέν θά 
δημοσιευθή.

κ . Κ . Τ . Άθήναι

Πολύ ώραία ή έργασία σας. 
Έλήφθη όμως άκαίρως διά τό τεύ
χος τού νηνός Μαΐου. Κατ’ άνάγ- 
κην θά παραμείνη διά τόν προσε
χή Μάϊον.

κ . Γ . Β . Άθήναι

Έλήφθησαν τά διηγήματά σας. 
’Εκείνο πού άναφέρεται εις τούς 
έχθρούς τού δάσους θά τό έχωμεν 
ύπ' όψιν μας διά τό τεύχος τού 
Αΰγούστου. Τό άλλο, τής Άνοί- 
ξεως, διά τόν προσεχή ’Απρίλιον

κ . Σ . Γ . Τρίκαλα -  Κορινθίας

Εύχαριστοϋμεν διά τήν άποστο- 
λήν τής έργασίας σας. Είναι πολύ 
εύχάριστον ότι άσχολεΐσθε μέ τό 
Δίκαιον. Αυπούμεθα πού δέν θά 
τήν δημοσιεύσωμεν. Έχουν κατα- 
χωρισθή πολλαϊ παρόμοιοι έργα- 
σίαι κατά τό παρελθόν.

κ . I . X . Τρίπολιν

Σάς εύχαριστοϋμεν διά τά καλά- 
σας λόγια. Έλάβομεν τάς συνερ
γασίας σας. Πολύ ένδιαφέρουσαι 
καί έπιστημονικαί. Θά δημοσιευ- 
θοΰν προσεχώς.

κ . Ε . Μ . Ξάνθην

Χρειάζεσθε όλίγην προσπάθειαν 
καί θά γράφετε καλλίτερους στί
χους. Έάν έπιτύχετε κάτι καλλί- 
τερον μπορείτε νά μας τό στείλετε.

κ . Θ . Δ . Πυθαγόριον -  Σάμου

Ή  συνεργασία σας έλήφθη άνε- 
πικαίρως. Θά τήν έχωμεν ύπ’ δψιν 
μας διά τόν προσεχή Μάϊον.

κ . A . Κ . Δράμαν

Αυπούμεθα διότι τό άρθρον σας 
έλήφθη άνεπικαίρως. Τηρείται διά 
τόν προσεχή Μάρτιον.

κ . I . Λ . Ρέθυμνον

Εύχαριστούμεν διά τήν συνεργα
σίαν σας. Τηρείται ύπ’ δψιν διά 
τό τεύχος Νοεμβρίου.

Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Ι Σ  

ΑΞ]ΚΟΥ ΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΝ

Κατά τό άπό 6-5-1974 έως 17-5-1974 
χρονικόν διάστημα, έπραγματοποιήθη είς 
τήν έν Παρισίοις έδραν τής Γενικής 
Γραμματείας τού Δ.Ο.Ε.Α.—INTERPOL 
'έκπαίδευσις 23 ’Αξιωματικών έξ ισαρίθμων 
Χωρών είς θέματα παραποιήσεως νομι
σμάτων (παραχάραξις—κιβδηλεία).

Άπό Ελληνικής πλευράς έπελεγείς 
μετέβη ό ύπηρετών είς τήν Διεύθυνσιν 
Έγκληματολογικών Υπηρεσιών (Τμήμα 
Εργαστηρίων) Μοίραρχος κ. Σταύρος 
ΣΤ ΑΥΡΑ ΚΑΚΗΣ.

Είς τόν άνωτέρω Μοίραρχον έδόθη ή 
εύκαιρία νά διευρύνη τάς γνώσεις του καί 
νά άνταλλάξη άπόψεις μετά τών συναδέλ
φων του τών άλλων Χωρών έπί τού τόσον 
σοβαρού διά τήν έποχήν μας θέματος τής 
παραχαράξεως καί κιβδηλείας. Είς τήν 
φωτογραφίαν οί έκπαιδευθέντες ’Αξιωματι
κοί. Τέταρτος έξ άριστερών εις τήν δευτέ- 
ραν σειράν όΜοίραρχος κ. Σταυρακάκης.

Λ Υ Σ Ε Ι Σ

ΟΔΗΓΕΙΤΕ ΣΩΣΤΑ;
1) Τό έπιβατηγόν
2) Τό δίκυκλον
3) Τό δίκυκλον

ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΤΕ 

ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Α4, ΒΙΟ, Γ8, Δ1, Ε9, Ζ3, Η6, 
Θ5, 17, Κ2.

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΝ Α Ρ . 54

avizaunn
) Τ Η  A . 3 2 1 8 - 2 3 9  

Σ Τ Α Δ Ι Ο Υ  4 8  ( ΕΝΤΟΣ Τ Η Σ  ΣΤ ΟΑ Σ  )
ί Τ Η Λ .  3 2 1 0 - 3 5 7

Α Θ Η Ν Α  I
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Technological progress has inflitrat
ed to Law Enforcement job too. 
Modern equipment is absolutely 
necessary to effective performance 
and success. The Hellenic Gendar- 
mery is making every effort to 
keep ahead of such requirements.

IN THI S  ISSUE

Major Mr. John Tripis is giying the idea! portrait of a perfect leader. . be he a Chief, Colonel or a simple 
l aw Enforcement officer Because leadership is both an art and a science, and it requires not only the treatment 
of individuals as human beings but also to lead them properly and correctly to the tight pattern of behaviour .».
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To convince someone to follow 
a certain pattern of behaviour, as 
we have explained in brief in our 
two previous articles, is neither 
easy nor done overnight. It takes 
time and hard effort. It requires 
systematic preparation and many 
prerequisites, which must firstly be 
met.

As we stressed, there are at least 
five sets of goals, which they may 
be called “Basic needs,,, necessary 
to be satisfied. These are very 
briefly' physiological, safety, love, 
esteem and self-actualisation needs. 
In addition to these basic needs, 
people are motivated by the desire 
to achieve or maintain the various 
conditions upon which these basic 
satisfactions rest and by certain 
more intellectual desires.

The above mentioned basic goals 
are, certainly, related to each other, 
being arranged in a hierarchy of 
prepotency. This means that the 
most prepotent goal will monopo
lize consciousness and will tend of 
itself to organize the recruitment of 
the various capacities and qualities 
of the human being. The less pre
potent needs are minimized, even 
sometimes forgotten or denied. But 
when a need is fairly well satisfied, 
the next in hierarchy prepotent 
need immediately emerges, in turn 
to dominate the conscious life of 
the individual and to serve as the 
center of organisation of behaviour, 
since gratified needs are not any 
more active motivators of behaviour 
or attitude.

It is beyond any doubt that Man 
is a perpetually unsatisfied wanting 
animal.Ordinarily the satisfaction 
of these needs and wants is not 
altogether mutually exclusive, but- 
only tends to be. The average mem 
ber of today society is most often 
partially satisfied and partially un
satisfied in all of his needs and 
wants or even desires. The above 
mentioned hierarchy principle of 
needs is usually empirically observ
ed in terms of increasing percenta
ges of non-satisfaction as one goes 
up the hierarchy. Reversals of the 
average order of hierarchy are so
metimes observed. Also it has been 
observed that an individual may 
permanently lose the higher wants 
and needs in the hierarchy under 
special conditions. There are not 
only ordinarily multiple motiva-
2

POLICE PROBLEMS OF TO DAY

THE LEADING ROLE

OF A MODERN POLICE

AND

ITS RELATIONS 

WITH THE PUBLIC

(THIRD PART)

BY
JO H N  T R IP IS

Gendarmery Major-

Few people make the laws. Many must obey 
them. One facet of the Gendarmetry’s role in our 
modern society is to convince the majority of peo
ple to respect the State Laws. . .  This is its most 
significant and difficult role nowadays and always . . .
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tions for usual behaviour patterns, 
but in addition many determinants 
other than motives.

More ever, any thwarting or pos
sibility of thwarting of these basic 
human needs or goals, or danger 
to the defence which protects them, 
or to the conditions upon which 
they rest, is, surely, considered to 
be a psychological threat, which, 
usually bring about the general 
emergency reactions of an individ
ual under various conditions or 
situations.

Besides these problems, certain 
other basic ones might arise. Among 
these most important are : The 
problem of values in any definitive 
motivation, the relation between 
appetites, desires, needs and what 
is valuable and good for a Man etc.

As one can see, the problem of 
playing the role of a leading factor 
in today’s technological and ever- 
fast-changing and progressing so
ciety is neither a simple one nor 
easy. On the contrary it is most 
difficult, because it is so complicat
ed and unexplored as is the human 
being. This, certainly, becomes mo
re complicated as far as the law 
enforcement job concerns, since be
sides all these, in Police’s leading 
role in a modern society there are 
also many other determinants of 
human reaction and behaviour or 
attitude in general, than in any 
■other kind of public Agencies. For 
this reason, there is an imperative 
need, to make leaders qualified to 
deal with people and to be able to 
lead them to the proper way of 
social life.

One of the basic and most im
portant factors which influence a 
Police Officers attitude and behav
iour is undoubtedly the satisfaction 
which he has from the job he is 
doing. The satisfaction of the basic 
needs is the number one motive 
which will bring about effectiveness 
and success not only of the individ
ual police officer but also of the 
entire Department in which he be
longs.

Each Police Officer wants to feel 
that he is doing something worth
while — that is, he has an objective 
a definite goal — He wants to feel 
that-hg is useful; that his work is 
interesting, worthwhile, beneficial, 
varied, in order to understand and 
believe that he is important to the 
Department, to his family and to

3



the society at general. This will 
lead him to do his job in the best 
possible way.

The Police Officer must have 
trust in his leadership and in turn 
his leaders, must convince him that 
they are fair, friendly, helpful to
wards him and that in turn they 
trust him as well.

Each Police Officer must be con
vince to participate wholeheartedly 
in the fulfilment of the Depart
ment’s job and be absolutely self- 
conscious that he is doing his share 
and that the success and effective
ness of his Department depends 
upon his share too.

More ever, since he counts for 
something — for recognition — he 
'must be convinced that he is treat
ed humanly, that his special skills, 
qualities capacities and efforts are 
recognized and that he gets credit 
for good performance of his job 
and he gets help when needed or 
when he is in difficulties or troubles 
not caused by he himself.

Each Police Officer must be gi
ven equal chances to prove his abi
lity for doing something and be en
couraged to go ahead for further 
promotion or perfection.

Security for his future is un
doubtedly one. of the major deter
minants of his general make up and 
morale. The Police Officer must 
feel secure. He must believe that 
he has a steady, secure job with

extraordinary protection against 
conditions he cannot control.

Each member of the Police De
partment is a link of an entire com
munication system upon which de
pends the success and effectiveness 
of law enforcement vocation and 
mission. Thus, each Police Officer 
must be fuljy aware of this neces
sity of perfect and uninterrupted 
communication set up towards eve
ry direction, that is upward, down
ward and parallel one. He must be 
conscious of his one position in 
the entire system and he must be 
convinced that his ideas, his sug
gestions, his complaints will be not 
only heard but also taken seriously.

And the last but not least, the 
Police Officer must be feeling that 
the environment he is living and 
working guarantee his happiness, 
his health, his safety. Working con
ditions play a paramount import
ance in the final success of a Po
lice Department.

Besides these personal feelings of 
the police officer about himself he 
must surely be convinced that his 
status in general is the result of 
the team.effort of the entire De
partment, which has set reasonable 
standards and conditions for work, 
which he can do and reach and as

a member of this Department, he 
must not only be proud of it but 
also to strive and maintain the re
putation of it.

A Police Officer, be he corporal, 
sergeant, lieutenant, captain, major 
Colonel etc. depends not only upon 
his technical abilities as a poli
ceman, but his ability to set goals- 
for his subordinates and to in
fluence them to carry out these 
goals effectively and successfully.

He must be technically proficient 
and know perfectly his job. He 
must be an effective and expert law 
enforcement officer. He must be 
thoroughly trained and expert in 
all aspects of police techniques and 
science pertinent to his work, which 
can be achieved through : Basic 
education, and continuing studies 
in police science through in-service 
courses, reading and practicing etc.

He must know himself and keep 
improving himself. While trying to 
know himself, the police officer 
must be objective and sincere, in 
order to find out his weaknesses 
and his qualities and capacities. He 
must listen to honest opinions of 
others; develop a genuine interest 
in people and learn what makes 
people tick, what motivates them 
and what stifles them. He must

Patrol is the backbone of Law Enforcement vocation. . . And Patrolmen should be 
the best and most qualified leaders.

ft 1[ j LijS
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master the art of handling himself 
and other people as well. More- 
ever, a good police officer must 
know his subordinates, that is : He 
must remember that each man is 
an individual — a human being with 
his own personality and personal 
characteristics and that he cannot 
assume that all subordinates will 
react in the same way in the same 
or various situations and condi
tions. Thus, he must learn as much 
as he can about each man in his 
command that is : their names and 
call them by name. From personal 
records and personal contact, he 
must learn their background, char
acteristics, idiosyncrasies, biases, 
strengths and weaknesses. He must 
be fair to everybody and do not 
play favorites. Even if there is so
meone, he cannot like, he must not 
show it openly. He must administer 
justice impartially, without fear or 
favor.

Special privileges to someone kills 
the confidence of the other men in 
his superior officer and disheartens 
them. Opportunities and chances 
must be granted equally to every 
man. Help, understanding both in 
departmental or personal problems 
but be given to every one in the 
same way. Sincerity and genuiness 
towards every man under his com
mand makes him a trustworthy 
leader who surely in turn will be 
successful too.

A good leader — a good police

officer at any level — must keep 
always his men well and timely in
formed on any matter concerning 
the department or himself. Becau
se, every one likes to know where 
he stands, how well he has done 
his job, and what is expected from 
him. He also wants to know what 
his goals are expected to be and 
what plans there are which affect 
him.

The leader must set himself as 
an ideal example of a perfect po
lice officer in both his person and 
social life and in his departmental 
activities.

He must be at all times physically 
fit, mentally alert, well-groomed 
and correctly dressed; he must 
master at all times and under any 
conditions his emotions and feel
ings because this is the only way 
to gain and hold the respect and 
loyalty of his subordinates; He 
must always maintain an optimistic 
outlook because the will to win is 
infectious. He must conduct him
self so that his personal habits are 
not open to censure because, coar
se behaviour and vulgarity are the 
marks of an essentially weak and 
unstable character. Failure to be 
punctual and tendencies towards 
selfishness and self-indulgence in 
luxuries not available to the com
mand in general are resented by 
every one.

Cooperation in spirit as well as 
in fact is essential in effective lead
ership role and it must work in 
both directions since it arises from 
a wholehearted desire by all mem
bers to further the effective opera
tions of the entire team.

Besides exercising initiative he 
must promote the spirit of initia
tive in his subordinates as well. He 
must be completely loyal to his 
superious and his subordinates too. 
He must support his subordinates 
as long as the discharge their du
ties conscientiously, because if one 
protects an incompetent is himself 
being disloyal to his superiour 
Loyalty is an important trait of a 
good leader and demands unquali
fied support of the policies of se
nior officers.

He must avoid the development 
of a clique of favorites. The temp
tation to show partiality should be 
vigorously resisted. The good lead
er must be morally courageous. He, 
who fails to stand by his principles

where the welfare of his command 
is concerned, or who attempts to 
avoid the responsibility for mista
kes, will fail to gain or maintain 
the respect of his associates or sub
ordinates.

A good leader shares the danger 
and hardship at any moment with 
his men, otherwise he loses his 
face and his self-respect.

As far as the actual performance 
of the job and fulfilment of the De
partments mission and task he 
must be insured that the task is 
understood, supervised and finally 
accomplished successfully. To do 
this a good Leader do the follow
ing : Be sure the need for an order 
exists; Use the established chain 
of command; Through study and 
practice, develop the ability to think 
clearly and to issue clear, concise 
and positive orders; Encourage sub
ordinates to seek immediate clari
fication of any point in his orders 
or directives they do not under
stand; Question his subordinates 
to determine if there is any doubt 
or misunderstanding as to the task 
to be accomplished; He must su
pervise the execution of his orders. 
The supervision must be firm; Ma
ke every means available to his 
subordinates to assist them in ac
complishing their mission; Exerci
se thought and care in supervision, 
because oversupervision stifles ini
tiative and creates resentment, while 
undersupervision will not get the 
job done.

Training is one of the main tools 
which the leader must make good 
and continuous use of. For this 
reason he must make sure that the 
best available facilities for team 
training are provided and that ma
ximum use is made of devices such 
as communication exercises and 
realistic problems. The leader must 
insure that all training is meaning
ful and the purpose for it is ex
plained to all members of his com
mand. He must base the training 
on current realistic conditions and 
events. He must insist that each one 
knows and understands the fun
ctions, the duties and responsibili
ties and explain to each man that 
his responsibilities are important 
to the overall success of the de
partment and that his role must be 
absolutely constructive and fruitful.

Making good decisions is one of 
the basic qualities of a good leader. 
The leader must develop a logical
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and orderly thought process by 
constant practice in making objec
tive estimates of the situation and 
he must, so far his time permits, 
plan for every possible event that 
reasonably can be foreseen. In do
ing this, he must always consider 
the advice and suggestions of his 
subordinates before making deci
sions. Then, he must announce his 
decisions in time to allow subordi
nates to make their necessary plans 
too. He must always make sure 
that everybody is familiar with his 
present policies and plans, and con
sider the effects of his decision on 
subordinates and others concerned.

Further, a good leaders must de
velop a sense i f  responsibility in 
his subordinates that is : He must 
tell, through the chain of command, 
to his subordinates what to do, not 
how to do it, hold them responsible 
for results, delegate and supervise 
but not intervene except when ne
cessary. He must provide as many 
individuals as possible with fre
quent opportunity to perform du
ties of the next higher echelon and 
he must be quick to recognize ac
complishments of his subordinates 
when they demonstrate initiative 
and resourcefulness. He must cor
rect errors in the use of judgement

and initiative in such a way as to 
encourage the individual, avoiding 
public criticism or condemnation 
and being liberal in openly giving 
praise which is deserved. He must 
give advice and assistance freely 
when is requested and insure that 
his personnel are assigned in posi
tions in accordance with demon
strated or potential ability and ca
pacity. He must be prompt and 
fair in backing subordinates to the 
limit. Until convinced otherwise, 
he must have faith in each subordi
nate. He must demonstrate his 
willingness to accept responsibility 
and insist that his subordinate com
manders live by the same standard. 
He always must seek responsibility 
and take responsibility for his ac
tions. He must learn the duties of 
his immediate superior and be pre
pared to accept his responsibilities. 
He must seek diversified command 
assignements that will give him 
experience in accepting responsibi
lity. He must take advantage of any 
opportunity that offers increased 
responsibility and perform every

task small or large to the best of 
his ability. His reward will be in
creased opportunity to perform big
ger and more important tasks. He, 
also, must accept just criticism and 
admit mistakes. He must always 
adhere to what his thinks is right 
and have the courage of his con
victions. He should very carefully 
evaluate a subordinate’s failure be
fore taking action and make sure 
that his apparent shortcomings are 
not due to an error on his part. 
He must consider the manpower 
available, salvage the individual if 
possible and replace him when ne
cessary. In ’the absence of orders 
he must seize the initiative and take 
the action he believes his superior 
would direct if he„were present.

If a police Officer is aware of all 
the above mentioned qualities which 
make an ideal leader he surely will 
be successful in carrying out his 
responsibilities favoring this way 
both himself and his Department 
and society at general. The need of 
such a kind of leading personality 
is apparent and imperative in the
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Gendarmery today and toward this 
end should be directed every pain 
and effort if we want to survive and 
secure effectiveness and success at 
present and in the future.

Most failures in leadership fall 
into two major categories; — Tho
se officers who are too easy going 
and those who are too tough. The 
basic fault of the easygoing type is 
his desire to please everybody. He 
is trusting to such a degree that in 
his eyes everybody is always doing 
the right thing. Minor errors of 
subordinates are overlooked, and 
more important, faults are not 
called to his attention. When a re
primand is necessary, it is frequent
ly put off again and again until the 
reason for it is forgotten. If it is 
finally administered, it is done so 
weakly that it is ineffective. Praise, 
however, is so common that it lo
ses significance. These kind of lead
ers are this way because they feel 
insecure they want to be popular, 
they demand approval from others.

On the other hand, the tough 
boss, the autocratic leader is the 
type of officer who still exist every
where. He maintains his hold over 
the group by domination and de
pendence upon his rank and posi
tion. He has a strong drive for 
prestige and power over people and 
a compelling urge to manipulate 
them and mold them to his own 
needs. He challenges differences of 
opinion since he feels they are 
challenging his power. He can not 
get enough power to satisfy him
self, for his ambition is the expres
sion of conflict, unresolved within 
himself. He has an insatiable need 
for a feeling of security. They cau
se although, a good deal of resent
ment and they finally surely fail in 
their mission.

In contrast to the above men
tioned two types of leaders the 
good officer is also a good leader. 
He is neither soft nor tough. He 
is neither ignored nor feared by his 
subordinates. He is neither over
friendly nor aloof. He becomes 
.neither a martyr to his men nor a 
tyrant over them. The good officer 
can analyze himself, diagnose his 
own faults and take steps to cor
rect them. He avoids the two ma
jor pitfalls of overleniency and 
overseverity. He has confidence in 
himself and the respect and con
fidence of his men. He is tactful in 
handling people. He will get and

Establishing truth is the most difficult and most important offering of the Gendarmery, 
which uses every means possible to this end.
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keep their cooperation. Once he 
has established this group spirit, 
his command will be run more 
efficiently and smoothly and the 
morale of his subordinates will 
reach new heights.

Maintaining his position through 
his personal ability to represent 
and voice the wishes of his men, 
the effective officer seeks so to 
unify the comlicting interests of 
the group that there will result in 
a higher goal to be attained. He 
does not have one scale of values, 
but rather judges men on multiple 
scales of values, and considers that 
other people’s values may be as 
important as his own. The effective 
officer controls through morale, 
directing the voluntary activities 
and enthusiasms of his men toward 
specific and accepted goals of the 
police service, those goals which 
his men find satisfying and know 
are worthwhile too.

An effective police officer not 
only must know police science and 
develop special police skills, but he 
must also possess some traits to a 
greater degree than does the ave
rage man. He must possess and 
develop that elusive quality known 
a leadership. The good Oificer must 
understand his group. He must be 
lamiliar with the thinking and emo
tional interplay Oi a group oi poli

cemen. He knows the weaknesses 
as well as the strengths oi his men 
and is aware Oi his own strengths 
and frailties. Be ween the officer 
and his men there will be a give- 
and-take relationship because he 
will study his men and be open to 
their suggestions. At the same time 
he must determine their activities 
by giving them directions. He must 
first make clear to himself his own 
goals through his own sense of pur
pose and direction.

He must possess, because of his 
understanding, the trait of toleran
ce without which the officer is in
effective in gaining confidence. He 
must be friendly, understanding 
and patient. He must be able to 
subject himself to self-examination 
occasionally and be able to reco
gnize his own weaknesses. The ef
fective officer must demonstrate 
integrity by being loyal to his sub
ordinates and to the Department. 
He must have faith in the police 
vocation and be optimistic and en
thusiastic. He must act as a stabi
lizing influence by his calmness and 
effectiveness in emergency situa
tions and by convincing the others 
round him to do so.

As one can see from the above 
few qualities we have mentioned the 
job of being good and effective 
leader is not so simple. It requires

absolute knowledge of oneself and 
of the other people one leads too. 
Leading other people is an art 
which every police officer should 
learn because he actually each po
lice officer is a leader since his 
mission is to convince other how 
to behave themselves, how to re
spect the State laws, how not to do 
harm to others, how not to violate 
the written and unwritten laws and 
so many other things that society 
itself has assigned to him as his 
unique and most difficult responsi
bility and duty. He must then be
come a real leader, because, he 
actually, most of his duty time, acts 
alone and he must be able to decide 
and take correct decision in a split 
of time in order to prevent crime, 
traffic accidents, conflicts between 
disputing citizens and a lot of other 
things which affect the normal and 
peaceful life of the citizenry. To do 
all these he certainly must be a 
person endowed with leadership 
qualities as mentioned above or if 
he is not, he must acquire them 
through continuous study, training 
and practice. The demands of the 
modern way of life are growing 
day by day very fast. . .  the police 
are obliged to keep pace, if not to 
forecast, with the future needs of 
their so complicated and multiform 
mission. . .  they must always be 
stand by for action to satisfy th- 
ever growing and demanding ex
pectations of the people who en
trusted them with such and honor
ary and distinguished responsible 
lity and mission.
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Μ' ένα τάλληρο 
θά βλέπετε τόν 
κόσμο άφ' ύψηλοϋ

ΚΙΝΑΣ ΚΕΡ1 2Ν
ΕΚ Α 2ΤΗ Σ Σ Ε ΙΡ Α Σ  TOY AAIK0V ΛΑΧΕΙΟΥ

Κ Α Τ  ΑΚΕΡΑΙΟΝ ΓΡΑΜ Μ ΑΤΙΟ Ν  (ΤΕΤΡΑΣ)

Αος Λαχνός 300.000 Δρχ. 300.000
Βος » 100.000 » 100.000
Γος » 50.000 » 50.000
5 Λαχνοί 10.000 » 50.000
10 » 5.000 » 50.000
20 » 3.000 » 60.000
30 » 2.000 » 60.000
50 » 1.000 » 50.000
8.000 » 40 » 320.000

Κυκλοφορεί εις βοάδας

ΠΡΩΤΟ ΚΕΡΔΟΣ βΟάδος

6 . 0 0 0 . 0 0 0  ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ
ΤΑ Λ Ι Π Λ Λ  Λ Α Χ Ε Ι Α  Κ Ε Ρ Δ Ι Ζ Ο Υ Ν  Δ Ι Π Λ Α Σ Ι Α  ΠΟΣ Α

ΛΑΪΚΟΝ ΛΑΧΕΤΟΝ
Κ Α Η Ρ Ω Σ Ι Σ  Κ Α Θ Ε  Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α
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ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ 
ΠΡΩΤΟ ΣΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Κάδε τόσο γεννιούνται καινούρια 

προϊόντα. ΚΓ ή ζωή τους 

κάδε φορά είναι καί πιό μικρή. 

Γιατί γεννήδηκαν χωρίς λόγο. 

Υπάρχουν μερικές κλασσικές 

άξιες πού μένουν γιά πάντα,

όπως ή κόκκινη ASTOR

Είκοσι χρόνια πρώτο καί καλλίτερο

(
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