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Ε Ξ Ω Φ Υ Λ Λ Ο Ν
Μέσα στήν άγρια χει
μωνιά πού τό χιόνι 
έχει σκεπάσει τα πάν
τα, οι άνδρες τής Χω
ροφυλακής, σαν άλ
λοι καλοί Σαμαρεί
τες αγωνίζονται χω
ρίς διακοπή γιά να 
προσφέρουν τήν βο- 
ήθειά τους στον συ
νάνθρωπο.

r ~  ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ~ " Λ

Τόν τελευταίο καιρό όλη ή 'Ελ-  
λάδα δοκιμάστηκε από κακοκαι

ρίες. Πολλές περιοχές σκεπάστηκαν 
μέ χιόνια καί όσοι ταξίδευαν αν
τιμετώπισαν ^ιά μιά ακόμη φορά 
τήν μανία του χειμώνα. Οί Ανδρες 
της Χωροφυλακής βρέθηκαν όμως από 
την πρώτη στιγμή στό πλευρό τους, 
αψηφώντας τό χιόνι καί τήν παγώ
νια γιά νά προσφέρουν όχι μόνο 
τίς υπηρεσίες τους σάν όργανα τά-  
ξεως μέ πλήρη συνείδηση τής υψη
λής Αποστολής τους Αλλά καί όποια- 
δήποτε άλλη δυνατής βοήθεια σάν 
Ατομα ένός κοινωνικού συνόλου πού 
γνωρίζουν καλά τήν ευθύνη του Αν
θρώπου Απέναντι στόν Ανθρωπο.

JL* Συμβαίνει πολλές φορές τά φυ- 
*** σικά όρια του υπηρεσιακού κα

θήκοντος των Ανδρών της Χωροφυλα
κής νά ξεπερνοΰνται καί οί προσφε- 
ρόμενες ύπηρεσίες νά ξεφεύγουν 
Από τόν υπολογισμό ακόμη καί τής 
πιό τολμηρής φαντασίας . Βλέπουμε 
τότε τό Ανάστημά τους,νά ύψώνεται 
Αφύσικα καί υπεράνθρωπα, Αντίθετα 
σε κάθε Αντιξοότητα Αλλά καί σέ 
κάθε κίνδυνο,Αγγίζοντας τήν έννοια 
τής θυσίας.

'Η Χωροφυλακή Αγωνίζεται κάθε 
μέρα σ ολους τούς τομείς τής 

’ Ελληνικής πραγματικότηταςίΗ κοι
νωνία τής Πατρίδας μας παρακολου
θεί μέ άγρυπνο μάτι τό έργο πού 
συντελείται Απ’ Ακρη σ' Ακρη τής 
χώρας μας Από τούς ανδρες της.Θέ
λουμε νά πιστεύουμε ότι τό έργο 
αίιτό τό βλέπει , ή θά πρέπει νά τό 
βλέπει, μέ αισθήματα Αγάπης καί 
κατανοήσεως,-γιατί μόνο ή Αγάπη, ή 
κατανόηση καί ή συμπάθεια,συμπά
θεια Από έκτίμηση καί μόνο,είναι 
αυτό πού ταιριάζει σάν"ευχαριστώ” 
γιά δ ,τ ι  προσφέρουν κάθε στιγμή’’ 
οί ανδρες του Σώματος τής Χωροφυ
λακής.

Η" ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ "

*



ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑΝ επισημότητα έωρ- 
τάσθη έφέτος ή πατροπαράδοτη κοπή 
της πίττας του Σώματος εις την αίθου
σαν τελετών της Σχολής Άξιωμα-

ΙΒ τικών της Χωροφυλακής, την 20-1-1977. 
Μετά άπό δέησιν του Σεβασμιωτάτου Μη
τροπολίτου Ταλαντίου κ. ’Αμβροσίου, ό 
’Αρχηγός Χωροφυλακής Αντιστράτηγος 
κ. Νικ. Κουτσιανας, προσφωνών τόν Σε- 
βασμιώτατον, τόν ‘Υπουργόν Δημοσίας 
Τάξεως κ. Γεώργιον Σταμάτην, τόν Γενι- 

I κόν Γραμματέα του ‘Υπουργείου Δημο-

Ισίας Τάξεως κ. Αναστάσιον Μπάλκον καί 
τούς λοιπούς προσκεκλημένους, άφοΰ τούς 
ηύχαρίστησε διά την τιμήν τής παρουσίας

Ιτους εις την έκδήλωσιν, είπε καί τά έξής: 
«Έπεκράτησεν, ή κοπή τής πρωτοχρο

νιάτικης πίττας, νά άποτελή μίαν ώραίαν 
εύκαιρίαν έκφράσεως αισθημάτων καί 
εύχών μέ τήν έναρξιν έκάστου Ιτους.

Ι *Η Χωροφυλακή, πιστή εις τήν παρά- 
δοσιν καί τό χριστιανικόν αύτό Ιθιμον 
προσεκάλεσε σήμερον, όπως συνεορτά-

II σουν μέ τούς άνδρες του Σώματος όλων 
των βαθμών, εκπροσώπους τής Πολι
τείας καί του λαού, τούς όποιους εύχα- 
ριστοΰμεν διά τήν εξαιρετικήν τιμήν πού 
μάς Ικαναν ν’ άνταποκριθουν είς τήν 
πρόσκλησίν μας. Θέλομεν νά διατρανώ
σουμε τήν πίστιν μας εις τήν ψυχικήν έπα- 
φήν όργάνων καί πολιτών.

Είμεθα ιδιαιτέρως εύτυχεΐς πού ή έορτή 
αύτή τελείται σήμερον είς τούς χώρους 
τών παραγωγικών Σχολών του Σώματος, 
όπου γενεαί ολόκληροι έγαλουχήθησαν 
μέ τά ωραιότερα ιδανικά.

Άφίνοντες τό παλαιόν χρόνον, μέ εύγνω- 
μοσύνην στρέφομεν τήν σκέψιν μας πρός 
τούς έξελθόντας έκ τού Σώματος, αύτούς 
πού τόσον έμόχθησαν έν τή έκτελέσει 
του καθήκοντος. Θά τούς ένθυμούμεθα 
πάντοτε.

Μέ τήν άλλαγήν του χρόνου γίνεται

I συνήθως ένας άπολογισμός του έργου.
Τό 1976 άνήκει πλέον είς τήν ‘Ιστο

ρίαν. ‘Υπήρξεν έτος δύσκολον διά τήν 
Χωροφυλακήν, άλλά μάς Ικανοποιεί άπο- 
λύτως τό γεγονός ότι οί στόχοι τούς οποί
ους τό Σώμα Ιταξεν έπετευχθησαν άπο- 
λύτως.

Άγωνιζόμενοι συνεχώς ύπό τήν κα- 
θοδήγησιν τής πολιτικής ήγεσίας του 
τόπου μας νά έξαφανίσωμεν άτελείας του 
παρελθόντος, άτενίσαμεν τό μέλλον μέ 
πίστιν καί ένθουσιασμόν.

Μέ συνοχήν ύποδειγματικήν, μέ άθό- 
ρυβον καί μεθοδικήν έργασίαν, μέ συ
νέπειαν καί αύστηράν πειθαρχίαν, ύπη- 
ρετήσαμεν τόν Λαόν καί τό Δημοκρατι
κόν Πολίτευμα τής Χώρας, έφαρμόσαν- 
τες τούς Νόμους μέ αίσθημα εύθύνης 
υψηλόν καί μέ άνθρωπισμόν.
‘Υπήρξεν ένοτονωτάτη ή δραστηριότης 
τών ‘Υπηρεσιών τής Χωροφυλακής κατά τό 
έτος 1976.

Είς τόν τομέα τής Δημοσίας ’Ασφα
λείας αί 45 ληστεϊαι, τά 7.471 σοβαρά 
άδικήματα κατά τής περιουσίας, αί 120 
περιπτώσεις διώξεως Ναρκωτικών καί αί 
218 σοβαραί περιπτώσεις λαθρεμπορίας 
καί παραχαράξεως, άντιμετώπισαν τήν

έπίμονον δραστηριότητα τών άνδρών μας. 
Οί κόποι των όμως ήμείφθησανάφου τό σύ- 
νολον σχεδόν τών άδικημάτων αύτών έξι— 
χνιάσθησαν, οί δράσται των παρεπέμ- 
φθησαν είς τήν δικαιοσύνην καί περιουσία 
ύψους δεκάδων έκατομμυρίων άπεδόθη 
είς τούς παθόντας.

Είς τόν τομέα τών άδικημάτων κατά 
τής ζωής αί 35 άνθρωποκτονίαι έκ προ- 
θέσεως καί αί 42 άπόπειραι έξιχνιάσθη- 
σαν άπασαι.

Θά ήτο παράλειψις έάν δέν άνεφέρετο 
ο τομευς τής άπασχολήσεως τών άνδρών 
μας διά τήν άντιμετώπισιν τών μαζικών 
εκδηλώσεων πλήθους, μέ πρόθεσίν τήν 
δυναμικήν προβολήν αιτημάτων καί διεκ
δικήσεων.

72 πολύ σοβαραί περιπτώσεις έκ τών 
18.952 συγκεντρώσεων πάσης μορφής 
ήνάγκασαν τούς άνδρας μας νά παραμεί
νουν, έπί ήμέρας ένίοτε, άγωνιζόμενοι 
να διατηρήσουν τήν τάξιν καί νά έφαρ- 
μόσουν τάς έντολάς τής Διοικήσεως μετά 
σθεναρότητος χωρίς όμως νά δημιουργή
σουν είς αύτήν πρόσθετα προβλήματα. 
Καί τό επέτυχαν είς όλας τάς περιπτώ
σεις χάρις είς τήν σύνεσιν, τήν ψυχραιμίαν, 
τήν πειθαρχίαν καί τήν αύστηράν εφαρμο
γήν τών εντολών τής ήγεσίας των.

Είς τόν τομέα τού Τουρισμού μέ τήν 
είσοδον τών 4.000.000 καί πλέον άλλο- 
δαπών ή Χωροφυλακή άνταπεκρίθη πλή
ρως, συνεργασθείσα μέ τάς άρμοδίας ‘Υπη
ρεσίας τού ‘Ελληνικού ’Οργανισμού Του
ρισμού.

Ή  Τροχαία τής Χωροφυλακής, σ’ όλη 
τήν Χώραν μέ μεθοδικότητα καί έντονη 
παρουσία, ιδίως τάς ήμέρας τών ομαδικών 
έξόδων τών κατοίκων μεγαλουπόλεων, λό
γω τών άργιών καί άλλων έορταστικών 
εκδηλώσεων, επέτυχε νά μειώση τόν 
άριθμόν τών άτυχημάτων, νά συμπαρα- 
σταθή σ’ όσους είχαν τήν άνάγκην της 
καί νά βελτιώση κατά πολύ τις κυκλο- 
φοριακές συνθήκες στο οδικό δίκτυο τής 
Χώρας μας. Τό σύνολον τών παραβάσεων 
πού έβεβαίωσε καί τών - άτυχημάτων 
πού έπελήφθη άνήλθεν είς 680;710.

Τά 65 Κέντρα ’Αμέσου Έπεμβάσεως 
έξ άλλου τής Χωροφυλακής τής Χώρας, 
εντός τού 1976, έδέχθησαν καί άντιμε- 
τώπισαν 2.156.048 κλήσεις.

Γνωρίζομεν ότι, τό έργον μας είναι 
δύσκολον. Ή  παρακολούθησις τής δρα- 
στηριότητος καί ή έντατική έκπαίδευσις 
άποτελοΰν τόν κανόνα τού Σώματος. 
Ή  πολύμηνος έκπαίδευσις τών άνδρών 
μας είς τά παραγωγικά Σχολεία δέν 
άρκεί. Γίνεται συνεπώς συνεχής καί-μεθο
δική μετεκπαίδευσις είς τά ειδικά Σχο
λεία έπιμορφώσεως. Ή  άστυνομική τέ
χνη, ή άσφάλεια, ή τροχαία, ή άγορανομία, 
ή έπιτελική σχεδίασις καί τακτική, ή 
σωμασκία, αί ξέναι γλώσσαι, ή συμπερι
φορά καί έμφάνισις ώς καί ό τρόπος 
έπεμβάσεως άποτελοΰν μερικούς άπό 
τούς τομείς τής περιοδικής μετεκπαι- 
δεύσεως τού προσωπικού τής Χωρο
φυλακής.

Είς τόν Κοινωνικόν Τομέα ή Χωροφυ
λακή δέν ύστέρησεν. Θά άναφέρω μόνον 
ένα θέμα άπό τά πολλά. Τό θέμα τής αί-

π e r a

μοδοσίας. Ο- άνδρες τού Σώματος έντός 
τού 1976, προσέφεραν έθελοντικώς 374 
κιλά αίματος, είς τούς έχοντας άνάγκην 
πολίτας. Είναι πράγματι μία προσφορά 
συγκινητική.

Τό 1977 είναι ένας νέος χρόνος. Χρέος 
όλων μαςείναιή προάσπισιςτοΰ Δημοκρατι
κού Πολιτεύματος, ή προστασία τής ελευ
θερίας τών Πολιτών καί τής γαλήνης 
τού τόπου. Καί ή προστασία αύτή δέν 
εύρίσκεται πουθενά άλλοΰ παρά είς τήν 
πιστήν καί άμερόληπτον έφαρμογήν τών 
Νόμων τής Πολιτείας.

Ή  Χωροφυλακή έκφράζει δι’ έμού πρός 
όλους ύμάς τάς εύχαριστίας της καί 
ύπόσχεται ότι θά έξακολουθήση νά ύπη- 
ρετή όπως πάντοτε, μέ πίστιν τήν ίδέαν 
τού ’Έθνους καί ότι θά συμβάλη μέ 
ολας της τας δυνάμεις διά τήν εύημερίαν 
καί την προκοπήν τού Ελληνικού Λαού.

Και είμεθα βέβαιοι οτι θά τό έπιτύχωμεν 
διότι διαθέτομεν ενότητα, δύναμιν καί 
άποφασιστικότητα.

* « 2υς το^  άνδρες τού Σώματος τούς 
καλώ όπως, ηνωμένοι καί πειθαρχημένοι, 
συνεχίσουν νά έκτελοΰν τό καθήκον των 
μέ ζήλον καί αύταπάρνησιν, χάριν τού 
Έθνους καί τού Λαού.

Σάς εύχαριστώ καί σάς εύχομαι ύγείαν 
καί εύτυχίαν διά τό 1977».

ΕΝ ΣΥΝΈΧΕΙΑ ό ‘Υπουργός Δημοσίας 
Τάξεως κ. Γ. Σταμάτης, άπηύθυνε χαι
ρετισμόν πρός τούς παρευρεθέντας είς τήν 
εορτήν καί δι* αύτών πρός όλους τούς 
άνδρας τής Χωροφυλακής καί έτόνισε με
ταξύ άλλων καί τά έξής:

«Φοβούμαι πάρα πολύ έάν παρεμβληθώ 
μετά τήν ώραίαν εκθεσιν τού κυρίου 
’Αρχηγού Χωροφυλακής διά τό έπιτε- 
λεσθέν ύφ’ ύμών έργον, ότι θά διασπάσω 
την ενότητα τής έντυπώσεως τήν όποιαν 
ή Ικθεσις άφήνει σέ όλους.

Τό έτος 1976 ύπήρξεν έτος καί άγώνων 
και δυσκολιών καί άγωνιών καί άνη- 
συχιών, άλλά ύπήρξε καί έτος έπιτυ- 
χιών.

Έπετελέσατε είς τό άκέραιον τό καθή
κον σας, ύψώσατε τήν άποστολήν σας 
είς τήν συνείδησιν τού ‘Ελληνικού Λαού 
καί κατεστήσατε τήν άποστολήν τού Σώ
ματος συνείδησιν ολοκλήρου τού Ε λ 
ληνικού Λαού.

Ήκολουθήσατε πιστώς τήν γραμμήν 
τήν οποίαν διέγραψεν ή Κυβέρνησις.

Έπροσέξατε τόν τομέα τής καλλιέρ
γειας τών σχέσεων μέ τούς πολίτας καί 
έξησφαλίσατε τάς προϋποθέσεις διά νά 
ύπάρξη στερεά ή Δημοκρατία.

Γνωρίζω ότι είναι δυνατόν είς τήν 
ψυχήν σας νά ύπάρχουν ύπολείμματα 
πικρίας, διότι άνθρωποι είς τήν κοι
νωνίαν, οί όποιοι κατέβαλαν προσπά
θειας πάντοτε νά εΰρουν μέσα άπο- 
δυναμώσεως ήθικής καί ψυχολογικής 
τών Σωμάτων Ασφαλείας, κατέβαλον 
καί κατά τήν περίοδον αύτήν προσπάθειας 
διά νά δηλητηριάσουν τάς καρδίας σας, 
την ώραν κατά τήν οποίαν άγωνίζεσθε 
διά νά έξασφαλίσητε είς τόν ‘Ελληνικόν 
Λαόν, καί ήσυχίαν καί τάξιν καί εύημε-



ρίαν καί άσφάλειαν. Κλείσατε πρύς αύ- 
τούς τούς ψιθύρους, ή πρύς αύτάς τάς 
προσπάθειας, ή πρύς αύτάς τάς άνιέρους 
έκδηλώσεις, τά ώτα σας καί συνεχίσατε 
τύ έργον σας καί την προσπάθειάν σας,

Ιμέ τύ ίδιον πείσμα, μέ την Ιδίαν πίστιν 
καί μέ τύν ίδιον ένθουσιασμόν, τούς 
όποίους έπιδείξατε κατά τύ 1976.

Χωρίς τά Σώματα ’Ασφαλείας, χωρίς 
τήν Χωροφυλακήν, δέν είναι δυνατύν 
νά ύπάρξη τάξις καί ήσυχία.

Καί συνέχισε.
Σάς παροτρύνω, σάς συμβουλεύω καί 

σάς παρακαλώ νά συνεχίσητε μέ τύν ίδιον 
ζήλον, διότι πρέπει νά είσθε βέβαιοι δτι 
συνεχίζοντες κατ’ αύτύν τύν τρόπον τήν 
άποστολήν σας, καί τύν τόπον κατοχυ
ρώνετε καί τήν ‘Ιστορίαν δικαιώνετε, 
άλλάκαί γιά τούς έαυτούς σας έξασφα- 
λίζετε ωραίας ίστορικάς σελίδας. Σελίδας 
αί όποίαι κατατείνουν νά διατρανώνουν

I πάντοτε τήν πίστιν του ‘Ελληνικού Λαού, 
δτι τά Σώματα ’Ασφαλείας καί χάρις είς 
αύτά ό τόπος μας βαδίζει τύν ώραίον 
δρόμον, τύν όποιον πάντοτε έβάδιζε καί 
δτι χάρις είς αύτά, μαζύ μέ δλας τάς άλ- 
λας δυνάμεις της άμύνης καί της άσφα- 
λείας του τόπου, ή ‘Ελλάς θά παραμείνη 
πάντοτε ή πηγή των ωραίων ιδανικών, 
δτι ή Ελλάς θά παραμείνη πάντοτε ή 
πηγή τών ωραίων έμπνεύσεων καί δτι 
ή Ελλάς θά παραμείνη πάντοτε ή πηγή 
της ύγιοΰς ^δημοκρατίας, άλλά καί ή 
πηγή τών ωραίων παραδόσεων».

ΙΙΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΑ χειροκροτήματα 
έκάλυψαν τάς ομιλίας τόσον του κ. ’Αρχη
γού Χωροφυλακής δσον καί του κ. ‘Υπουρ
γού Δημοσίας Τάξεως. Έ ν συνεχεία ό κ. 
‘Υπουργός έκοψε τήν πίττα καί έσυνέ- 
χισεν ό Γενικός Γραμματεύς καί ό Αρχη
γός τής Χωροφυλακής. Τύ χρυσουν νό
μισμα άνευρέθη είς τύ τεμάχιον τής πίτ
τας τού Β' ‘Υπαρχηγού τής Χωροφυλακής 
‘Υποστρατήγου κ. Διον. Γεροπούλου. Είς 
τήν έορτήν τής κοπής τής πίττας τού Σώ
ματος παρευρέθησαν, πλήν τών άνωτέρω, 
ό Α'. ‘Υπαρχηγύς τής Χωροφυλακής 
‘Υποστράτηγός κ. Άγηά. Κωνσταντου- 
δάκης, οί Α'. καί Γ '. Έπιθεωρηταί Χωρο
φυλακής ‘Υποστράτηγοι κ. Παναγ. Ψάρ- 
ρης καί Μιλτ. Άργιάννης, ό ’Αρχηγός 
ΥΠ.Ε.Α. ‘Υποστράτηγος κ. Ν. Καρδα- 
ράς, ό Διευθυντής Δ.Ε.Υ. Είσαγγελεύς 
Έφετών κ. X. Οίκονόμου, ό Νομικός 
Σύμβουλος τού ‘Υπουργείου Δημοσίας 
Τάξεως κ. Καλογερόπουλος, ό Είδικύς 
Σύμβουλος του ‘Υπουργείου Δημοσίας 
Τάξεως Αντιστράτηγος έ.ά. κ. Όδυσσ. 
Παπαπελεκάνος, οί Ταξίαρχοι Χωροφυ
λακής κ. Ν. Αινάρδος, Δ. Σέρρας, Γ. 
Μανωλάκος, Α. Πίππας, I. Παπαναστα
σίου, οί Πρόεδροι ‘Ομίλων Φίλων Χωρο
φυλακής Κηφισίας κυρία Δήμα, Νέας 
Ιωνίας κ. Μαριέτης, Γλυφάδας κ. Άπλα- 
κίδης, Αίγάλεω κ. Ζήρος, ‘Αγίας Παρα
σκευής κ. Σαπουνάκης, Διοικηταί ‘Υπη
ρεσιών Χωροφυλακής τού λεκανοπεδίου 
Αττικής, άλλοι άνώτεροι καί κατώτεροι 
άξιωματικοί τού Σώματος, καθώς καί 
άντιπροσωπειαι όλων τών βαθμών τής 

. .Χωροφυλακής.



Ύ π ό :

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ 
Μ ο ι ρ ά ρ χ ο υ  

του ’Εθνικού Γραφείου 
INTERPOL Ελλάδος

Η ΔΙΕΘΝΗΣ έγκληματικότης, έτσι 
όπως εμφανίζεται καί είσάγεται 
στην χώρα μας, κατά τά διεθνή πρό
τυπα, είναι βέβαιον ότι ταξιδεύει 
άπό τήν μιά μεγαλούπολη στην άλλη 
καί ξαναφέρνει, στην έπικαιρότητα, 
το πρόβλημα της άντιμετωπίσεώς
της-

Ό  ρυθμός έξελίξεως της εποχής 
μας είναι πιο γοργός, άπό κάθε άλλη 
προηγούμενη φορά, καί οί μεταβολές 
πού γίνονται στον τρόπο της ζωής 
μας είναι ραγδαίες καί μερικές φο
ρές άνησυχητικές. "Ολοι μας παρα
κολουθούμε στις εφημερίδες ότι οί 
ληστείες αύξάνουν, οί άνθρωποι γί
νονται πιο έπιθετικοί, οί άνθρωπο- 
κτονίες καί όί άπαγωγές συχνό
τερες καί διερωτάται κανείς πού θά 
όδηγήση αυτή ή κατάσταση.........

Τό έγκλημα, στην έποχή μας, 
έγινε πιο εντυπωσιακό, πιο θεαμα
τικό.

Ή  ειδυλλιακή έποχή των «πορ
τοφολάδων» πέρασε. Τό παιχνίδι 
άνάμεσα σέ «κλέφτες» καί «άστυ- 
νόμους» έχει πάρει άλλη μορφή. 
Η απαγωγή παιδιών ή προσωπικο

τήτων ή πλουσίων επιχειρηματιών, 
η ομηρία, ό καθορισμός λύτρων γιά 
τήν απελευθέρωση είναι μιά μορφή 
τής έγκληματικότητος, πού συνε
γείρει τό σύνολο τής διεθνούς κοινής 
γνώμης, ή οποία μετέχει ουσιαστικά 
στήν άγων ία καί αισθάνεται, ότι 
μπορεί νά μήν είναι άσφαλής μέσα 
στο σημερινό κόσμο. Μέ άλλα λόγια, 
ή εγκληματικότητα τώρα πλέον 
μετατρέπεται σέ διεθνές δημόσιο 
άγχος καί τά κρούσματα είναι καθη
μερινά, έπομένως καί τό άγχος 
καθημερινό.

Στά διάφορα διεθνή συνέδρια έγ
κλη ματικότητος, άναφέρονται πολλά 
στοιχεία καί τονίζεται, ότι δέν πρέ
πει ασφαλώς νά άνησυχήση τό σύνο
λο τού πληθυσμού, σ’ όλες τις χώρες 
τού κόσμου.

Σέ άναλογία μέ τήν αύξηση τού 
πληθυσμού, ύπάρχουν άσφαλώς πε
ρισσότερα κρούσματα έγκλη ματικό
τητος, άλλά δέν μπορούμε νά πούμε 
ότι αύτό σημαίνει καί έκρηξη έγκλη- 
ματολογική. Εκείνο πού χρειάζεται, 
ιδιαίτερη προσοχή είναι οί νέες μορ
φές τής διεθνούς έγκλη ματικότητος



γελματιών κακοποιών δέν βρίσκον
ται σέ έξαρση—σέ άντίθεση μέ δ,τι 
συνέβαινε στό παρελθόν—ένώ τό 
νέο φαινόμενο είναι ή διάδοση καί ή 
γενίκευση τής διεθνούς έγκληματι- 
κότητος σέ 6λα τά κοινωνικά στρώ
ματα. Τό έγκλημα του «λευκού κολ- 
λάρσυ» είναι έξ ίσου ανησυχητικό 
μέ έκείνο του «μπλέ κολλάρου». 
Οι περισσότεροι κακοποιοί, δέν είναι 
σεσημασμένοι Για πρώτη φορά 
άποφασίζουν τήν έξόρμησή τους καί 
δέν έχουν προηγούμενα μέ τήν 
Αστυνομία. 'Υπάρχει, γενικώς, μιά 
κλιμάκωση τής βίας μέ βαθύτερα 
αίτια άπό τήν διάσπαση τής οικογέ
νειας, μέχρι, τήν άμφισβήτηση μιας 
σωστά ώργανωμένης κοινωνίας.

Απέναντι σ’ αύτό τό δργιο τής 
διεθνούς έγκλημααικότητος καί διε- 
θνοποιήσεως τής βίας σέ δλες τις 
χώρες του κόσμου πού συνοδεύεται 
μέ μιά άνθηση στήν έμπορία τών 
-δπλων καί ναρκωτικών, οί ’Αστυνο

μίες δλων τών χωρών του κόσμου 
καταβάλλουν άξιόλογες προσπάθειες 
γιά νά άναχαιτίσουν τήν έπίθεση, 
νά προλάβουν τις έκδηλούσεις βιαιό- 
τητος άλλά ταύτόχρονα νά έξασφα- 
λίσουν τήν έμπιστοσύνη τών πολι
τών, μέ τις δυνατότητες καί τά μέσα 
πού διαθέτει τό Κράτος γιά τήν 
εξασφάλιση τής τάξεως, τήν προσ
τασία τής ζωής τών άνθρώπων καί 
τών - διεθνώς προστατευομένων - 
έννόμων άγαθών.

Τά έθνικά σύνορα μιας χούρας, 
άποτελουσαν άλλοτε γιά τον διεθνή 
έγκληματία καταφύγιο, δπου μπο
ρούσε νά συγκαλύψει τις πράξεις 
του, άλλά καί νά άποφύγη τήν σύλ
ληψη καί τιμωρία του. Παλαιότερα, 
ό διεθνής έγκληματίας έκμεταλλευό- 
ταν τις διαφορές καί τις άτέλειες 
τών ποινικών κωδίκων τών χωρών, 
δπου έγκληματούσε, γιά νά διαφύγη 
τήν τιμωρία του.
— ■ Η μάχη κατά τής έγκληματικό-

τητος, πού κάποτε διεξαγόταν άπο- 
κλεισαικά πάνω σέ έθνική βάση, 
έχει έδώ καί πενήντα χρόνια έξε- 
λιχθεί, σέ διεθνή έκστρατεία.

"0>α βέβαια τά πολιτισμένα Κρά
τη, έχουν τήν ύποχρέωση ν’ άμύ- 
νωνται καί νά δείχνουν αλληλεγγύη 
μπροστά στο έγκλημα.
— Μ* αύτή τήν σκέψη, είκοσι πρω
τοποριακά Κράτη, μέσα οτά όποια 
συμπεριλαμβανόταν καί ή Ελλάς, 
ουνεκάλεσαν τό 1923, στή Βιέννη 
τής Αυστρίας, διεθνές άστυνομικό 
συνέδριο, γιά νά έπισημάνουν τήν 
άνάγκη διεθνοποιήσεως τών μέσων 
πάλης κατά τών έγκληματιών καί 
τήν δημιουργία μονίμου Διεθνούς 
Επιτροπής Έγκληματολο/ικήε ’̂ Α- 
στυνομία<: (ΙΝΤΕ RNATIONALE
CRIMINAL POLIZEILICHE 
COMMISSION). Μετά τήν λήξιν 
τού πολέμου, συγκαλεϊται τό 1946 
στις Βρυξέλλες τό πρώτο μεταπο
λεμικό άστυνομικό συνέδριο καί
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αποφασίζεται ή άνασύσταση τής 
Διεθνούς Επιτροπής Έγκληματο- 
λογ ικής ’Αστυνομίας, πού είχε 
διαλυθεί μέ τον πόλεμο, καί τήν 
έγκατάστασή της στο Παρίσι.

Μπροστά στην διεθνοποίηση τής 
έγκληματικότητος καί κάτω άπό 
την πίεση τής κοινής γνώμης, οι 
Κυβερνήσεις όλων των Κρατών του 
ελευθέρου κόσμου σκέπτονται ν’ άν- 
τιδράσουν ενώνοντας τις προσπά
θειες τους. Το 1956 μεταρρυθμίζεται 
το καταστατικόν τής Διεθνούς Ε π ι
τροπής Έγκληματολογικής ’Αστυ
νομίας καί μετονομάζεται εις Διεθνή 
Οργανισμό Εγκληματολογικής * Α

στυνομίας—Δ. Ο.Ε.Α. γνωστός πλέ
ον ώς INTERPOL.
3 Το έμβλημα του διεθνούς αύτοΰ 
οργανισμού άποτελειται.
~  Απο τον ζυγό, ό όποιος συμβο
λίζει την Δικαιοσύνη.

Απο το σπαθί, τό όποιον εκφρά
ζει τήν άποφασιστικότητα τής ’Α
στυνομικής έπεμβάσεως.

’Από τήν υδρόγειο, ή οποία συμ
βολίζει τήν οίκουμενικότητα τού 
’Οργανισμού καί
~  >Απο τις δάφνες για νά ύπένθυ- 
μιζει, ̂  οτι σκοπός τής ’Αστυνομίας 
είναι ή έξασφάλιση τής ειρήνης των 
πολιτών.

 ̂ Η καλούμενη Διεθνής ’Αστυνομία 
δεν αποτελεί ιδιαίτερη άστυ\ομική 
δύναμη, αλλα ενα σύστημα τεχνικής 
συνεργασίας των ’Αστυνομιών τών 
Κρατών, το οποίον συντονίζεται άπό 
ένα μόνιμό διεθνή ’Οργανισμό στήν 
πάλη κατα των διεθνών εγκλημάτων 
καί έγκληματιών.

Σήμερα, έχουν προσχωρήσει στο 
διεθνή αύτό ’Οργανισμό τής INTER
POL 126 χώρες καί είναι ό δεύτερος 
διεθνής οργανισμός μετά τον Ο.Η.Ε., 
σε μεγαλύτερο άριθμό Κρατών-με- 
λών. Μέλη τού οργανισμού δεν είναι 
τα εκπροσωπούμενα σ’ αύτόν κυρί
αρχα Κράτη, αλλα οι άστυνομικές 
αρχές τών Κρατών, οι οποίες προσ
χωρούν στον οργανισμό μέ έγκριση 
τής Κυβερνήσεώς τους, μέ τήν προϋ- 
πόθεσιν δτι θά τηρούν τις διατάξεις 
τού καταστατικού (STATUS). Τά 
αρθρα 2 και 3 του καταστατικού 
ορίζουν:

Αρθρον 2. « Ό  οργανισμός ώς 
άποστολή έχει: α) Νά έξασφαλίζη 
καί ν’ άναπτύσση στο μεγαλύτερο 
βαθμό τήν άμοιβαία βοήθεια δλων 
τών άρχών τής ’Εγκληματολογικής 
’Αστυνομίας στά πλαίσια τών υφι
στάμενων νομών τών διαφόρων κρα
τών καί τού πνεύματος τής Οικου
μενικής διακηρύξεως τών δικαιω
μάτων του άνθρώπου».

Αρθρον 3. «Ή  άνάμιξη τού 
οργανισμού σέ θέματα πού έχουν 
θρησκευτικό, στρατιωτικό, πολιτικό 
και φυλετικό χαρακτήρα, άπαγο- 
ρευεται άπολυτως».

Οργανο τού οργανισμού είναι:
Η Γενική Γραμματεία, τά Εθνι

κά Κεντρικά Γραφεία, ή Εκτελε
στική Επιτροπή, ή Γενική Συνέλευ
ση καί οί Σύμβουλοι.

Η Γενική Γραμματεία, άποτελεί 
αυτόνομο διοικητικό οργανισμό καί 
JP Εθνικό Κεντρικό Γραφείο κάθε 
χωράς μέλους είναι ό έπίσημος 
άνταποκριτής τής Γενικής Γραμμα-

τείας, φυσικά νά τελή κάτω
άπό ίεραρχική - εξάρτηση.

"Ολες οί άστυνομικές ύπηρεσίες 
καί οί ύπόλοιπες άρχές, πού κολά
ζουν τό έγκλημα έπικοινωνούν μέ τις 
αντίστοιχες αρχές των ξένων χο^ρών, 
διά τού ’Εθνικού Κεντρικού Γρα
φείου.

Κάθε Ε.Κ.Γ., τό οποίον είναι καί 
σταθμός Συνδέσεωε, έπιτελεΐ ένα 
έργο διπλό: συγκεντρώνει καί δια
βιβάζει διάφορες αναγκαίες πληρο
φορίες, παράλληλα δέ έπιτρέπει στις 
καταδιωκτικές άρχές κάθε Κράτους- 
μέλους σύμφωνα μέ τό Σύνταγμα 
και τούς νόμους, νά έχουν «αυτοστι
γμεί)) πληροφορίες, οί όποιες θά 
είναι χρήσιμες στήν εφαρμογή του 
νόμου γιά τήν πάταξη τής έγκλη- 
ματικότητος.

Ολοι μας έχουμε έπισημάνει 
μιά δυσαναλογία, άνάμεσα στά κρού
σματα και στις δυνάμεις περιφρου- 
ρησεως καί ειδικώτερα, στις νομο
θεσίες τών διαφόρων χωρών, γιά τήν 
άντιμετώπισιη τής διεθνούς έγκλη
ματικότητος.

Τό έτος 1905 ό Γαλλικός δμιλος 
διεθνούς ενωσεως ποινικολόγων, 
διατυπώνει τις πρώτες σκέψεις γύρω 
άπό τήν έννοια τού διεθνούς έγκλή- 
ματος. Προοδευτικά άναπτύχθηκαν 
διάφορες θεωρίες, πού ύποστήριζαν 
άντίστοιχες ̂  .απόψεις. ’Ιδιαίτερα 
σήμερα τονίζεται, οτι δέν ύπάρχει 
διεθνες έγκλημα, γιατί δέν ύπάρχει 
διεθνής Ποινικός Κώδικας καί δτι 
δέν  ̂ υπάρχουν διεθνή έγκλήματα 
αλλά διεθνείς έγκληματίε*:. Τά συ
στατικά στοιχεία των έγκλημάτων^

[
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τά όποια περιλαμβάνονται στις νο
μοθεσίες διαφόρων χωρών έχο\>ν 
ισχύ, μόνο στο χώρο Επικράτειας. 
Οι διάφορες διεθνείς συμβάσεις, πού 
υπογράφονται, είναι εφαρμόσιμες' 
μόνον στο έδαφοΓ της συμβαλλομένης 
χώρας. Παρά ταύτα, τό έγκλημα 
σέ διεθνή βάση υπάρχει, άλλα είναι 
πολύ ενθαρρυντικό ότι οί λαοί καί τά 
έθνη συνειδητοποιούν, ολοένα καί 
περισσότερο, τήν ύπαρξη καί τήν 
σοβαρότητά του.

Γιά τήν άναζήτηση, παρακολού
θηση καί σύλληψη τών διεθνών έγ- 
κληματιών, ή INTERPOL, εκδίδει 
διεθνείς άγγελίες, ένα μέρος άπό 
τις όποιες συμβάλλουν άποτελεσμα- 
τικά στην σύλληψη τού έγκληματίου. 
Οί άγγελίες τού είδους αύτοΰ άνα- 
φέρονται οτούς («διωκτικούς» τί- 
τλους τού διωκομένου, καί περιέ
χουν φωτογραφίες καί άποτυπώ- 
ματα, παράλληλα δε μνημονεύουν 
αίτημα τής άρμοδίας δικαστικής 
’Αρχής γιά τήν σύλληψη, προκει- 
μένου στή συνέχεια νά έκδοθή στήν 
αίτουμένη χώρα.

Ή  έκδοση έγκλημ,ατίου είναι ό 
άκρογωνιαίος λίθος τής διεθνούς 
πάλης· κατά τών έγκληματιών καί 
άποτελεί πράξη διεθνούς δικαίου, 
διεθνή υποχρέωση βοήθειας έναντίον 
τών έγκληματιών, πρέπει όμως ή 
διαδικασία έκδόσεως νά παρέχη 
έγγυήσεις σεβασμού τών δικαιω
μάτων τού άτόμου.

Κατά τήν .δική μας Νομολογία, 
ή INTERPOL στον τομέα τής 
έκδόσεως άποτελιεί διακρατική ’Α
στυνομία, ή οποία προσλαμβάνει

τον χαρακτήρα τής δημοσίας υπη
ρεσίας.

'Ένα άλλο μέρος τών διεθνών 
άγγελιών, έχει χαρακτήρα προειδο
ποιητικό, γιά τό έπικίνδυνο τών 
διεθνώς κιν ο υμένων έγκληματιών, 
πληροφοριακό γιά άτομα, ή ταύτό- 
τητα τών οποίων δεν έχει έξακρι- 
βωθή ή έχουν έξαφανισθή καί· έπι- 
βεβαιωτικό, γιά τήν άναγνώριση 
άγνώστου πτώματος.

Βέβαια στην πράξη έχει διαμορ- 
φωθή μιά άληθινή διαδικασία έκ- 
μεταλλεύσεως τού μηχανισμού λει
τουργίας τής INTERPOL, ή οποία 
προϋποθέτει συστηματική οργάνω
ση διεθνούς καί ταχείας άνταλλαγής 
άστυνομικών ειδήσεων, οί οποίες 
περιέχουν αυθεντικά στοιχεία γύρω 
άπό τήν προσωπικότητα τού άτόμου.

Ή  συνεργασία τών δικαστικών 
αρχών μέ τήν INTERPOL, έχει 
άποδειχθή άποτελεσματική καί σή
μερα, κατά παγία τακτική, οί Εισαγ
γελείς καί τά δικαστήρια προσφεύ
γουν στήν INTERPOL άλλοτε γιά 
τήν έκτέλεση άνακριτικών πράξεων, 
άλλοτε γιά τήν διαβίβαση πειστη
ρίων, δικογράφων, τήν κλήτευση 
μαρτύρων ή πραγματογνωμόνων γιά 
ένορκο έξέταση.

Κατά τήν 44η Σύνοδο τής Γ ενικής 
Συνελεύσεως τής INTERPOL, τού 
έτους 1975, στήν οποία συμμετείχε

καί ό γράφων, έκδόθηκε ή ύπ’ άριθ. 9 
απόφαση γιά νά ένθαρρύνη τις κυ
βερνήσεις τών Κρατών-μελών, προ- 
κειμένου νά προβοΰν στήν σύναψη 
διεθνών άστυνομικών συμβάσεων 
και ιδιαιτέρως μεταξύ τών γειτο
νικών χωρών, έφ’ όσον τούτο είναι 
δυνατόν.

Στήν άπόφαση αύτή κατέληξε 
ή Γενική Συνέλευση, άφοΰ έλαβε 
υπ’ οψει της, ότι ή υιοθέτηση άπό 
μέρους τών Κρατών-μελών κοινών 
κανόνων δικαίου, στο πεδίο τής 
άστυνομικής άλληλοβοηθείας, έπί 
ποινικών έγκληυ,άτων, είναι άπαραί- 
τητη ή σύναψη «’Αστυνομικών Συμ
βάσεων» γιά τήν πραγματοποίηση 
στενωτέρου συνδέσμου, μεταξύ τών 
’Αστυνομιών τών μελών.

’Από τις χώρες τής Εύρωπαίκής 
Οικονομικής Κοινότητος, άντιμετω- 
πιζεται σήμερα καί έχει προσχωρή
σει άρκετά ή σύναψη συμβάσεως 
και στο τομέα τής όμιομόρφου καί 
ενιαία*: άντιμετωπίοεως τής διε
θνούς τρομοκρατίας.

Βέβαια, θά ήταν σκόπιμο καί ή 
χώρα μας νά έξασφαλίση τήν ά%*αγ- 
καία τεχνολογική ύποδομή καί εύ- 
καμψία τών σχετικών διατάξεων καί 
μηχανισμών στή δίωξη τού διεθνούς 
έγκλήματος, άν λάβωμε ύπ* όψη 
μας ΐήν σύντομη ένταξη τής χώρας 
μας στήν Ε.Ο.Κ.

Ή  έδρα τής INTERPOL στο Παρίσι διαθέτει τέλειο μηχανικό εξοπλισμό 
και άριστα ειδικευμένο προσωπικό γιά τήν άναζήτησι και άνεύρεσι τών διεθνώς δρών- 
των κακοποιών σύμφωνα μέ τις αιτήσεις τών Κρατών—Μελών.
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ΣΤΑΘΕΡΟΣ και άμετακίνητος 
στόχος της Χωροφυλακής ήταν ανέ
καθεν καί εξακολουθεί νά είναι ή 
δημιουργία σχέσεων φιλίας καί συ
νεργασίας μεταξύ τώ\ 'Υπηρεσιών 
της καί των πολιτών, των οποίων 
κατά το Σύνταγμα καί τούς Νόμους 
οί άνδρες της Χωροφυλακής έτά- 
χθησαν καί υπερασπίζουν τά έννομα 
συμφέροντά τους. Τά Ραδιοτηλε- 
φωνικά Κέντρα «Αμέσου Έπεμ- 
βάσεως» των διαφόρων 'Υπηρεσιών 
Χωροφυλακής άποτελοΰν τον, καλύ
τερο εκφραστή τής προσπάθειας 
αύτής διότι δρουν άμεσα καί άποτε- 
λϊ.σματικά, ό δέ πολίτης γνωρίζει 
οτι όποιαδήποτε ώρα του εικοσι
τετραώρου καί αν σχηματίση τον 
άριθμό κλήσεως τής «’Αμέσου Έπεμ- 
βάσεως» στο καντράν τής τηλεφω
νικής συσκευής του, ή εύγενική φωνή 
του Χωροφύλακος θά τον χαιρε- 
τιση καί θά τον έξυπηρετήση στο 
πρόβλημά του.

'Η  Χωροφυλακή έχει ιδρύσει Ρα- 
διοτηλεφωνικά Κέντρα Αμέσου Έ - 
πεμβάσεως σ5 ολόκληρη τήν Χώρα, 
δπου άστυνομεύει. Τά Ραδιοτηλε- 
φωνικα αυτά Κέντρα είναι σύγχρονα 
καί άρτίως εξοπλισμένα μέ τον 
συνεχή δέ καί μεθοδικό έλεγχο τών 
υπόπτων προσώπων, τήν διαρκή 
έτοιμότητά τους, τήν θαρραλέα καί 
επιβλητική εμφάνιση τών άνδρών 
πού επιβαίνουν στά περιπολικά αυ
τοκίνητα, ισχυροποιούν τό αίσθημα 
ασφαλείας καί εμπιστοσύνης τών 
φιλησύχων καί φιλόνομων πολιτών 
στούς οποίους εμπνέουν σεβασμό 
καί άγάπη, παράλληλα δέ, πανικο- 
βάλλουν τούς κακοποιούς. Συγχρό
νως περιορίζουν στο ελάχιστο τις 
ευκαιρίες δράσεως τών εγκλημα
τιών καί επεμβαίνουν μέ ταχύτητα 
και αποτελεσματικότατα ενάν
τιον εκείνων οί όποιοι προσπαθούν 
νά ταράξουν τήν έννομο τάξι.



Δέν είναι δυνατόν νά γίνη άκρι- 
βής όριοθέτησι τής άποστολής των 
Κέντρων ’Αμέσου Έπεμβάσεως, διό
τι το έργο τους δέν περιορίζεται 
μόνο στο άντικείμενο τής προλή- 
ψεως καί καταστολής τής έγκλημα- 
τικότητος καθώς καί τής συμμε
τοχής στην ύπόλοιπη δραστηριό
τητα των άλλων 'Υπηρεσιών Χωρο
φυλακής. Λόγω τής φύσεως τής 
συγχρόνου κοινωνίας καί του άνη- 
συχου καί έξυπηρετικοΰ πνεύματος 
των άνδρών πού άπαρτίζουν 6λο το 
κύκλωμα τής ((’Αμέσου Έπεμβά
σεως» άπύ τον τηλεφωνητή του 
Κέντρου μέχρι τον επικεφαλής του 
πληρώματος του περιπολικού αύτο- 
κινήτου πού έπεμβαίνει σέ κάθε 
συγκεκριμένη περίπτωσι, εισχω
ρούν σέ όλους τούς τομείς τής κοι
νωνικής δραστηριότατο^ καί συμπα- 
ρίστανται στον πολίτη σέ όποιαδή- 
ποτε περίπτωσι αυτός θά χρειασθή 
την βοήθεια τής ’Αστυνομίας.

Καταλαμβάνεται πράγματι ό κα
θένας άπο ρίγη συγκινήσεως καί 
άγάπης γιά τις 'Υπηρεσίες Χωρο
φυλακής όταν άκούη την σειρήνα 
του περιπολικού αύτοκινήτου νά 
μεταφέρη εσπευσμένα στο Νοσοκο
μείο κάποιον βαριά άρρωστο, αίμα 
γιά νά σωθή κάποιος άσθενής, το 
μικρό παιδί πού έπαθε δηλητηρίαση 
στον Σταθμό Πρώτων Βοηθειών, 
τον τραυματία του 'τροχαίου άτυ- 
χήματος, άκόμα καί τήν έγκυο στο 
Μαιευτήριο γιά νά φέρη στον κόσμο 
μιά καινούργια ζωή. Ό λα αύτά 
δέν είναι δημιουργήματα φαντασίας 
κάποιου συγγραφέα άστυνομικών δι
ηγημάτων, άλλά καθημερινή πρα
γματικότητα πού τήν ζουν έντονα οι 
άνδρες τής Χωροφυλακής καί ιδιαί
τερα όσοι έχουν τήν τιμή νά ύπη- 
ρετουν στήν ((’Άμεσο Έπέμβασι».

Η άπεριόριστη αύτή δραστηριό
τητα τών Ραδιοτηλεφωνικών Κέν

τρων ’Αμέσου Έπεμβάσεως άπο- 
τελεί τον μεγαλύτερο τίτλο τιμής 
καί τήν ώραιότερη ήθική έπιβρά- 
βευσι γι’ αύτούς πού ύπηρετουν σ’ 
αυτήν καί άγωνίζονται καθημερινά 
να φέρουν σέ πέρας τήν όμορφη κοι
νωνική άποστολή τους.

Γιά νά διαπιστωθή τό ‘έργο τής 
((’Αμέσου Έπεμβάσεως Χωροφυλα

κής» στόν χρόνο πού πέρασε καί νά 
συνειδητοποιηθή τό μέγεθος τής 
προσφοράς τη^ στόν πολίτη, παρα
τίθενται χαρακτηριστικοί άριθμοί 
τής δραστηριότατος τών 66 έν 
συνόλω Ραδιοτηλεφωνικών Κέν
τρων Χωροφυλακής πού λειτουρ
γούν σέ όλη τήν Ελλάδα μέ τις 
προσφερθείσες υπηρεσίες τους.

ΠΙΝΑΞ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΟΙ

R)T Κέντρων ‘Αμέσου Έπεμβάσεως έτους 1976.

1 Αριθμός τηλεφωνικών κλήσεων πού έδέχθησαν......... 2.104.940
2 Κινηθέντα οχήματα ..................................................  82.370
3 Διάνυθέντα χιλιόμετρα ...............................................  22.430.565
4 Έπελήφθησαν σέ επεισόδια μεταξύ πολιτών ............  222.371
5 ,Μ ετέφεραν έπιτόκους ...............   349
6 Μετέφεραν αίφνιδίως παθόντας άπό διάφορες αιτίες.. . .  7.512
7 Μετέφεραν τραυματισθέντας σέ άτυχήματα................  5.981
8 Μετέφεραν φιάλες αίματος ........................................ 430
9 Μετέφεραν αιμοδότες ..........................    740

10 Εύρηκαν και παρεδωσαν σέ οικείους έξαφανισθέντα
πρόσωπα.........................................................................  3.277

11 ’Ήλεγξαν ύποπτα άτομα ........................ . . . \ν ___ __ 208.502
12 ’Ήλεγξαν ύποπτα κέντρα ............................................ 63.598
13 Συνέλαβαν έπ’ αύτοφώρω δράστες κλοπών — διαρρή

ξεω ν*.........................     335
14 Συνελαβαν επ αύτοφώρω δράστες κλοπής αύτοκινήτων 149
15 Συνέλαβαν καταζητουμένους ..............    3.561
16 Επεληφθησαν εγκαίρως γιά τήν κατάσβεσι πυρκαιών 4.491
17 Ειδοποίησαν ιδιοκτήτες ανασφαλίστων καταστημάτων 9.861
18 Περισυνελεξαν καί παρέδωσαν άρμοδίως νεαρά άτομα 10.084
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Π Ν Ο Ρ Μ ΙΙΝ Μ  
Σ Χ Ε Σ Ε Ι Σ
Ε Ι Σ  ΤΗΝ Δ ΙΟ ΙΚ Η ΣΙΝ

—ΜΑΣ είναι γνωστόν, ότι ή Διοίκησις, ύπό εύ- 
ρειαν έννοιαν, άποτελει πράγματι, τον νουν, μιας 
έκάστης Υπηρεσίας, ενός ’Οργανισμού, μιας οποιοσ
δήποτε Έπιχειρήσεως.

’Ακόμη και είς τάς ιδιωτικός επιχειρήσεις, προσδί
δεται σήμερον μάλιστα, ιδιαιτέρα σημασία εις τήν 
Διοίκησιν, καθόσον εξ αύτής, έξαρτάται ή καλή ή 
όχι, άπόδοσίς των. Ή  Διοίκησις πρέπει νά συγκεν- 
τρώνη άξιόλογα προσόντα, τά όποια καί νά χρησι- 
μοποιή με σύνεσιν καί περίσκεψιν καί νά είναι 
άπηλλαγμένη προκαταλήψεων καί συναισθημα
τισμών καί τό δημιουργικόν της έργον, νά βασίζε
ται επί τεκμηριωμένων κριτηρίων.

Είναι περαιτέρω, ή Διοίκησις, ή νόμιμος έξου- 
σία, τήν όποιαν ασκεί ένας προϊστάμενος επί των 
ύφισταμένων του, καθ’ όλην τήν κλίμακα τής ιε
ραρχίας, λόγφ βαθμού καί θέσεως, ένώ ή ήγεσία, 
είναι ή τέχνη επιβολής του προϊσταμένου, προς τούς 
ύφισταμένους καί ή κατεύθυνσις τούτων, προς συ
νεργασίαν, διά τήν πραγμάτωσιν ένός κοινού σκο
πού.

Ή  Διοίκησις υπεισέρχεται εις τήν ούσιαστικήν 
άνάλυσιν των προβλημάτων μιας Υπηρεσίας καί 
διαπιστώνει τάς άδυναμίας, τάς ειδικός συνθήκας 
καί λοιπάς άντιξοότητας. Κατά τήν ένάσκησιν 
τής Διοικήσεως, ή δίκαια μεταχείρισις, ώς υπερτά- 
τη δύναμις, κατευθύνει τάς ένεργείας των άτόμων, 
βασιζομένη δέ, εις τήν έννοιαν τής Ισότητος, άπο- 
τελεΐ σοβαρόν παράγοντα δι’ αύτήν, δι’ ό καί ή ήθι- 
κή υποχρέωσις άπονομής του δικαίου, πρέπει νά 
κατευθύνη τάς πράξεις της. Τήν ισότητα πρέπει νά 
επιδιώκουν— Προϊστάμενος— Υφιστάμενος — άπό 
άγάπην και μόνον προς τήν δικαιοσύνην καί όχι 
άπό τον φθόνον προς τήν ύπερτέραν άξίαν τού 
άλλου, ούδέ νά επιδιώκεται διά τής συκοφαντίας ή 
μείωσις τούτου ή καί ή έξουδετέρωσίςτου. Ή  άμερόλη- 
πτος διοίκησις, ή οποία δράψυχραίμως καί στοργικώς, 
άναβιβάζεται είς ύψηλόν ήθικόν επίπεδον καί άπο- 
τελεΐ τό λίπασμα τό όποιον δίδει πλουσίαν βλά- 
στησιν είς τήν ζωτικότητα καί τήν δραστηριότητα 
των μελών.

Ή  πίστις έπί τό δίκαιον, δίδει ένθουσιασμόν, 
πίστιν καί άφοσίωσιν είς τό καθήκον καί θάρρος

ΦΙΛΟΠΟΙΜΕΝΟΣ ΤΕΡΖΗ 
Συνταγματάρχου Χωροφυλακής

είς τούς συνεργάτας, έδραιοϋται δέ, ή πεποίθησις είς 
αύτούς, ότι δέν θ’ άδικηθοϋν, άλλά κατ’ άξίαν θ’ 
άναγνωρισθή ή προσπάθειά των καί ή έργατικότης 
των. Η ήθική άξια τού δικαίου, θά έγγυαται περί 
αύτοϋ.

Καί τότε, ή προκοπή θά συνοδεύη τήν έξέλιξιν, 
την επιτυχίαν καί τήν καρποφόρον άπόδοσιν είς 
τήν υπηρεσίαν.

Ο Προϊστάμενος, κατά τήν ένάσκησιν τών κα
θηκόντων του, άντιμετωπίζει προβλήματα τού άν- 
θρωπίνου παράγοντος, οί δέ υφιστάμενοι καί συνερ- 
γάται του, τό πρόβλημα τής ειλικρινούς συνεργα
σίας, καθόσον έπαυσαν ούτοι πλέον, νά θεωρούνται 
ώς μέσα εργασίας. Δέν είναι άπρόσωπος σήμερον 
ό Προϊστάμενος προς τούς συνεργάτας του καί 
ένδιαφέρεται ύπέρ τού έξανθρωπισμού τής έργα- 
σίας των, ένώ λαμβάνει υπ’ όψιν του καί τάς κοινω
νικός άπαιτήσεις, τόσον είς τήν σχεδίασιν καί 
όργάνωσιν, όσον καί είς τήν διεύθυνσιν, τον συντο
νισμόν καί τον έλεγχον. Είς τήν Διοίκησιν, ή ιε
ραρχία έξ έτέρου, άποτελει ένα σύστημα θέσεων καί ή 
θέσις ένα καθωρισμένον σημειον.

Ή  σύγκρουσις ή ή τυχόν διαταραχή τών άγαθών 
σχέσεων, έπαφής καί έπικοινωνίας Προϊσταμένου— 
Υφισταμένων, οδηγεί άφεύκτως είς τήν πτώσιν τής 

άποδοτικότητος αύτών, μέ τάς έντεύθεν δυσμενείς 
συνέπειας. _

ΕΝΤΟΣ τής ύπηρεσίας, πρέπει νά υπάρχουν μό
νον συνεργάται, προσηλωμένοι μέ πίστιν είς τήν 
άγαστήν συνεργασίαν διά τήν έπιτυχίαν. Βασικόν 
καθήκον τού Προϊσταμένου, είναι ή δημιουργία 
σχέσεων άλληλοεπιδράσεως, εντός τής υπηρεσίας. 
Καί μεταξύ τών άλλων προσόντων, πρέπει νά είναι 
καί ή δυνατότης γνώσεως τής ψυχολογίας τών ύπ’ 
αύτόν συνεργατών, άλλά καί ή δεξιοτεχνία έφαρμο- 
γής τής τοιαύτης γνώσεως.

Διά τήν έπιτυχίαν, άλλως τε, τής ήγεσίας, άπαι- 
τειται ή έκδοσις σαφών καί συγκεκριμένων οδη
γιών, τό δέ παράδειγμα, ή άναγνώρισις τής προσφο-
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ρας, ό έλεγχος των έκτελουμένων, ή ομαδική έργασία, 
ή έπίδειξις του προσωπικού ενδιαφέροντος, ή κά
ρο χή βοήθειας εις τούς έχοντας ανάγκην καί τέ
λος ή κατάλληλος έκμετάλλευσις των έπιτυχιών, 
συμβάλλουν εις την άνάδειξιν του Προϊσταμένου. 
Έ χει δε λεχθεί, δτι τό μεγαλύτερον ποσοστόν του 
έπιτυγχανομένου συντονισμού συνεργασίας καί τα
κτικής άποδόσεως μιας μονάδος, είναι άποτέλεσμα 
τής καλώς άσκουμένης ήγεσίας. Κατά τον στρατηγόν 
CLARKE ή σύγχρονος ήγεσία, άπαιτεΐ ηγήτορας, 
οί όποιοι ν’ άντιμετωπίζουν τά προβλήματα μέ 
πρωτοβουλίαν, πρωτοτυπίαν, πίστιν, κατανόησιν καί 
περισσότερον παντός άλλου, νά έχουν τήν θέλησιν 
ν’ άναλαμβάνουν άκεραίας τάς εύθύνας, τού παρε- 
χομένου εις τούτους, προνομίου τής Διοικήσεως. 
Πλέον τούτων, οφείλει νά πληροφορήται περαιτέ
ρω ό Προϊστάμενος, ό ήγήτωρ, έγκαιρος τάς τυχόν 
άντιθέσεις, μεταξύ των υφισταμένων του καί νά 
ένεργή άναλόγως, ούτως ώστε ν’ άποφεύγεται ή 
δημιουργία έπί μέρους ομάδων, κοινώς κλικών, έπι- 
ζητώντας τήν δημιουργίαν μιας λειτουργικής ένό- 
τητος τής ύπηρεσίας του, τής όποιας οΰτος νά είναι 
ή ψυχή καί εις τήν όποιαν αύτός νά'δίδη ψυχήν.

Αί σχέσεις του, έκ τών προσωπικών έπαφών του, 
πρέπει νά τού έπιτρέπουν νά έξαγάγη άσφαλή 
συμπεράσματα, έπί τού πνεύματος όμάδος, τό όποιον 
έπικρατεΐ μεταξύ τών υφισταμένων του. Καί τό πνεύ
μα όμάδος, δύναται νά έπιτευχθή όταν άπό άμφοτέ- 
ρας τάς πλευράς, μεταξύ τών άλλων καλλιεργείται 
καί ή έμπιστοσύνη καί δχι ή καχυποψία.

"Οταν δυσπιστούν, Προϊστάμενος— υφιστάμενοι, 
προς τάς προθέσεις καί προς τά κίνητρα καί έπιδιώ- 
κουν ν’ άνακαλύψουν ό ένας εις βάρος τού άλλου, 
ιδιοτέλειαν, δέν είναι δυνατόν ν’ άναπτυχθή ή ψυχική 
έπαφή. Μέ τήν καχυποψίαν, δέν είναι δυνατόν ποτέ 
νά δημιουργηθοΰν θετικαί άνθρώπιναι σχέσεις, αί 
όποΐαι νά εύοδώσουν τήν προσπάθειαν τής Διοική- 
σεως. Ή  δυσπιστία, δταν κυρίαρχη, έμποδίζει τήν 
άγαστήν συνεργασίαν εις τήν ομάδα, έξαφανίζεται ή 
καττανόησις καί συνεπώς αί προσπάθειαι έν τή 
Υπηρεσία, δέν φθάνουν ποτέ εις καρποφόρον άπο
τέλεσμα.

Τότε, προϊστάμενος — υφιστάμενοι, βαδίζουν εις 
παραλλήλους δρόμους, χωρίς ποτέ νά είναι δυνατόν 
νά συναντηθούν διά τήν έξυπηρέτησιν τού κοινού 
σκοπού. Αί καλαί καί έποικοδομητικαί σχέσεις, 
είναι άνάγκη νά βασίζωνται έπί τής άμοιβαίας έκτι- 
μήσεως καί έμπιστοσύνης καί «ν’ άποτελούν τό θε
μέλιον τής συνεργασίας, έκ τής οποίας θά προκύψη 
τό ποσοτικώς καί ποιοτικώς, καλόν άποτέλεσμα, 
διά τήν ύπηρεσίαν.

Καί πρέπει νά έπιδιώκεται όπως εις τον υφιστά
μενον, έδραιοΰται τό συναίσθημα, δτι ύπό τών καθ’ 
ιεραρχίαν Προϊσταμένων του θά τύχη τής προση- 
κούσης προσοχής και ενδιαφέροντος καί συνεπώς 
οφείλει ούτος, διά τής έκδηλουμένης συμπεριφο
ράς του, ν’ άναγνωρίζη τάς καλάς προθέσεις τούτων. 
Όπως, ομοίως οφείλουν οί Προϊστάμενοι, ν’ άντι-

μετωπίζουν 'τούς ύπ’ αύτούς, μέ Κοινωνικόν ορθολο
γισμόν, πού εις τήν βάσιν σημαίνει έξανθρωπισμόν 
τής έργασίας, διά τής άναγνωρίσεως καί ίσχυρο- 
ποιήσεως τής ύπευθυνότητος, ένός έκάστου τών 
συνεργατών των. Καθώς έπίσης οφείλουν νά γνω
ρίζουν ούτοι δτι οί ύφιστάμενοι, δυσφοροΰν προς 
τήν ήγεσίαν, δταν αυτή είναι τυραννική ή καί άσθε- 
νική..

'Η συμπεριφορά τών μελών τής όμάδος, έπηρεά- 
ζεται άπό τάς άναπτυσσομένας έσωτερικάς δυνάμεις 
καί είναι άνάγκη ταΰτα, νά έπιδεικνύουν κατανόη- 
σιν, προθυμίαν, άφοσίωσιν καί νά παρουσιάζουν 
άποδοτικόν έργον. Καί ένώ τά μέλη διαφέρουν έν 
τούτοις όμοθύμως επιθυμούν, όπως ό προϊστάμενος 
συμπεριφέρεται προς αύτά μετά πατρικού ένδιαφέ- 
ροντος καί άξιοΰν νά θέτη κριτήρια άποδοτικότη- 
τος ένός έκάστου, διά τήν άξιολόγησίν των, ό δέ 
έλεγχος, νά μή θίγη τήν άξιοπρέπειάν των, διά τής 
συγκρίσεώς των, ένώπιον τρίτων.

Περαιτέρω, ή υπηρεσία καθορίζει εις τον Προϊ
στάμενον Διοικητικήν εύθύνην καί προστατεύει τό 
κύρος του. Παραχωρεί εις αύτόν δύναμιν καί δικαιώ
ματα, άλλά ύποχρεώσεις καί καθήκοντα, έντός περιο
χών ύπευθυνότητος.

Καί συνεπώς οφείλει νά παρακολουθή προσωπικώς 
τήν έκτέλεσιν τών έντολών του, ώστε έγκαίρως ν’ 
άποφεύγεται ή έσφαλμένη έκτέλεσις ή καί ή έπι- 
βράδυνσις τούτων.

’Αλλά πρέπει νά έκδίδη καί έφαρμοσίμους έντολάς, 
βασιζομένας έπί τών δεδομένων, καθώς έπίσης καί νά 
τηρή έπαφήν μέ τήν πραγματικότητα, καθ’ δτι 
άνεφάρμοστοι έντολαί, καταρρακώνουν τό κύρος 
του καί προκαλοΰν τήν δυσφορίαν τών συνεργατών 
του.

Ή  έκτίμησις τού Προϊσταμένου, έκ μέρους τών 
ύφισταμένων του, δέν πρέπει ν’ άποδεικνύεται μόνον 
έκ τής συμπάθειας του, άλλά καί έκ τής συμμετοχής 
του, εις τά ένδιαφέροντα τών συνεργατών του, έκ 
τής οποίας θά κερδίση καί τήν ψυχικήν έπαφήν. 
Έ ξ έτέρου τοποθετούμενος εις μίαν νέαν θέσιν ό 
προϊστάμενος οφείλει σύνεσιν, περίσκεψιν καί τήν 
άρμόζουσαν συμπεριφοράν. Καί τούτο διότι ή φήμη 
τού προκατόχου του, είναι δυνατόν νά τον διευκο- 
λύνη, άλλά ήμπορει καί νά τον δυσχεράνη εις* τήν 
άποστολήν του.

Συνεπώς, δέν θά πρέπει νά έπείγεται εις τήν άνα- 
διοργάνωσιν τής ύπηρεσίας του ή καί εις άλλας 
μεταβολάς εις αύτήν, καθόσον είναι δυνατόν, νά 
διακινδυνεύση μίαν σύγκρουσιν, προς τάς συνή
θειας τών ύφισταμένων του, μέ άποτέλεσμα αύται, 
νά μετουσιωθούν εις συνειδητήν ή καί άσυνείδητον 
έπιθετικότητα έναντίον του και νά όδηγηθή εις 
τήν άπομόνωσιν.

Δι’ αύτό καί θά πρέπει νά είναι προσιτός, νά τηρή 
τάς έπιβαλλομένας άποστάσεις, ώστε ν’ άποκτήση 
τήν έμπιστοσύνην τών ύφισταμένων του, έπί τής 
όποιας έδραιούται ή ήγεσία, νά είναι δίκαιος καί 
διά τού παραδείγματος του, νά προδιαγράφη τούς 
σωστούς προσανατολισμούς καί κατευθύνσεις.
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Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Υ  Φ Λ Ε Σ Σ Α  
Ταγμ)ρχου Χωροφυλακής

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ τής ατομικής 
άμύνης είναι τόσον παλαιόν, όσον 
και δ ανθρώπινος βίος. 'Ο άνθρωπος, 
άπδ τής έμφανίσεώς του εις την γή, 
διά να έπιζήση, διεξάγει τραχύ, 
διαρκή και άδυσώπητον αγώνα, διά 
την φυσικήν, συγχρόνως δε, και 
πολιτιστικήν του ϋπαρξιν. *Οπως, 
λοιπόν, δ άνθρωπος έτσι και αΐ κοι
νωνικοί δμάδες είναι περιπεπλεγμέ
νοι εις την περί ύπάρξεως αυτών 
πάλην. Προς τούτο το άτομον, διά 
νά προαγάγη την συντήρησιν τής 
κοινωνικής δμάδος εις την δποίαν 
ζή, έπέλεξεν καί καθώρισεν ποια 
είδη διεξαγωγής άμύνης είναι ωφέ
λιμα διά την ϋπαρξιν του καί κατά 
συνέπειαν διά την έπιβίωσιν τής 
κοινωνικής δμάδος. "Ομως τά ώφέ- 
λιμτ αυτά είδη άμύνης ευθύς 
ώς έπελέγησαν καί καθωρίσθησαν, 
ταύτοχρόνως ήρχισεν καί ή παρα- 
βίασίς των άπδ ώρισμένα μέλη τής 
άνθρωπίνης κοινωνίας. Δι αυτό δ 
άνθρωπος άπδ την πρώτην φάσιν 
του κοινωνικού του βίου έφρόντισε 
νά άνεύρη διαφόρους τρόπους προς 
άντιμετώπισιν τών πράξεων, αΐ ό
ποιοι εφερον εις κίνδυνον την άσφά- 
λειαν, τόσον την ίδικήν του, οσον 
καί τής κοινότητος, εις την δποίαν 
έζει, με άπώτερον σκοπόν νά έπι- 
τύχη την διατήρησιν τών ωφελί
μων ειδών διεξαγωγής άμύνης. Πρώ
τος, λοιπόν, τρόπος διατηρήσέως καί 
προαγωγής ενός εκ τών ώφελιμω- 
τέρων ειδών διεξαγωγής άγώνος, 
έθεωρήθη ή άμυνα του άτόμου, κατά 
τής προσβολής καί έπιθέσεως. Ή  
άμυνα κατ άρχήν ένεφανίσθη, ώς 
άντεκδίκησις του παθόντος καί τής 
οικογένειας του καί μετά άπδ πολ- 
λάς μορφάς εφαρμογής καί άνελί- 
ξεως της (χρηματικός συμβιβασμός, 
άρχή τής ταυτοπάθειας κ.λ.π.) εφθά
σε μέχρι τής σημερινής μορφής, 
όπου ή πολιτεία διά τών οργάνων 
της άνέλαβεν την επιβολήν τής 
τιμωρίας καί προσδιώρισεν τό μέ- 
τρον αυτής (δημοσία ποινή). 9Εκ 
τών άνωτέρω τεκμαίρεται δτι ή 
άμυνα του άτόμου ήτο παλαιόθεν 
δικαίωμά του, τό όποιον πολλάς 
φοράς ήσκεϊτο νομίμως, άφοϋ μέχρι 
καί σήμερον υπάρχουν εις τάς δια
φόρους ποινικάς Νομοθεσίας τών 
Κρατών διατάξεις, πού κατά κά
ποιον τρόπον προστατεύουν τήν άτο- 
μικήν άμυνα, όπως π.χ. αί διατάξεις 
«περί καταστάσεως άνάγκης», αί 
δποιαι αποκλείουν τό άδικον τής 
πράξεως ή τον καταλογισμόν αυτής.

Έ π ί πλέον δ άνθρωπος άπό τά 
πρώτα χρόνια τής ζωής του, μέχρι

του θανάτου του, ύφίσταται μίαν 
φοβερήν φυσικήν δοκιμασίαν, άπό 
τήν δημιουργίαν εντυπώσεων καί 
σκέψεων, αί όποιαι άφοροϋν τον 
βαθμόν εμπιστοσύνης, πού είναι 
δυνατόν νά εχη εις τάς ικανότητάς 
του δι άμυναν του εαυτού του. 
Πολλάκις δημιουργειται εις τά άτο
μα μία επικίνδυνη αϊσθησις άνασφα
λείας, φυσικόν άποτέλεσμα τής άν
θρωπίνης ψυχολογικής άδυναμίας 
καί δλοι οι άνθρωποι επιθυμούν νά 
γίνουν σωματικώς Ισχυροί καί ικανοί 
νά υπερασπίσουν τον εαυτόν τους 
καί τούς φίλους των άπό οίονδήποτε 
κίνδυνον. Τήν φυσικήν αύτήν άνάγ- 
κην τού άνθρώπου προς αύτοάμυναν 
έρχεται σήμερον νά θερατιεύση, κατά 
κάποιον τρόπον, ή πρόσφατος μόδα 
τών άμυντικών τεχνών τού «Τζούν
το» καί τού «Καράτε», τά όποια 
άποτελούν πλέον ένα σοβαρό κοινω
νικόν γεγονός. Διά τούτο καθημε
ρινώς γίνονται περισσότερον δημο
φιλή, ιδιαιτέρως δε σήμερον πού 
ή ανάγκη δι ένα πρακτικόν σύστη
μα άτομικής άμύνης ή αύτοαμύνης, 
τό όποιον νά ταιριάζη εις τά μέτρα 
τού μέσου άνθρώπου, είναι περισ
σότερον επιτακτική άπό κάθε άλ
λην φοράν. Τό 9Αστυνομικόν Δελτίον 
καθημερινώς άποτελει άδιαμφισβή- 
τητον μαρτυρίαν διά τήν αλματώδη 
αϋξησιν τού άριθμού τών ληστειών, 
τών άδικων επιθέσεων, τών συμπλο
κών καί άλλων βίαιων ενεργειών 
καί εγκλημάτων.

Α Ι  ΑΝΩΤΕΡΩ άμυντικαί τέχναι 
έχουν πλατύτατα διαδοθή εις δλα 
τά Κράτη τού κόσμου καί ιδιαιτέ
ρως εις Κράτη με Δημοκρατικά 
καθεστώτα, δπου ή ανθρώπινη ζωή, 
διαπνεομέγη άπό έντονον φιλελευ
θερισμόν, δίδει περισσοτέρας εύκαι- 
ρίας παρανόμων καί βίαιων ενεργειών 
άπό δ,τι εις ανελεύθερα καθεστώτα, 
με συνέπειαν ή ανάγκη τής άτομικής 
άμύνης νά καθίσταται πλέον ή αναγ
καία. 9Ιδιαιτέρως προσφιλείς έχουν 
γίνει εις τά σχολεία, εργοστάσια, 
Δημοσίας ' Υπηρεσίας, Άστυνομι- 
κάς Σχολάς καί εις τάς ’Ενόπλους 
Δυνάμεις καί ή έξέλιξίς των ποικίλ
λει έίς ποσοστά, άναλόγως με τάς 
άνάγκας καί επιθυμίας έκάστου Κρά
τους. Τελευταίως τό 9 Αρχηγειον 
Χωροφυλακής, ενεργούν κατ9 άνά- 
λογον τρόπον, δπως αί Άστυνομίαι 
δλων τών πολιτισμένων Κρατών, 
άπεφάσισε καί ΐδρυσεν εις τήν Σχο
λήν 'Οπλιτών Χωροφυλακής 9Αθη
νών, άθλητικόν Κέντρον υπό τήν 
ονομασίαν Σχολειον Ειδικής Σωμα-
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Ό  ’Αρχηγός Χωροφυλακής ’Αντιστράτηγος κ. Νικόλαος Κ Ο ΥΤΣΙΑ Ν Α Σ  
απονέμει διπλώματα και άλλας τιμητικός διακρίσεις εις άνδρας τής Χωροφυλακής 
οι όποιοι έξεπαιδεύθησαν εις τό Ειδικόν Σχολεϊον Αύτοαμύνης τοϋ Σώματος. Προ 
τής έπιδόσεως των πτυχίων έγάνετο έπίδειξις των εκπαιδευθέντων.

τικής 9 Εκπαιδεύσεως 3Ανδρών Χω
ροφυλακής, εις τό όποιον διδάσκουν 
μαθήματα αμυντικών τεχνών, οι 
Ταγματάρχαι Χωροφυλακής ΤΣΕ- 
Λ ΙΚ Η Σ  Κων ]νος και Φ ΛΕΣΣΑΣ  
Γεώργιος και δ Μοίραρχος ΚΩ- 
Σ ΤΟ Κ ΑΝ ΕΛ Λ Η Σ Χρήστος, κά
τοχοι μαύρης ζώνης «Ντάν ένα» 
εις τό «Καράτε» και πτυχίον εις τό 
«Τζούντο». Σκοπός και αποστολή 
τοϋ Σχολείου είναι να έκπαιδεύη 
τα αστυνομικά όργανα τής Χωρο
φυλακής εις τάς συγχρόνους αμυντι
κός τέχνας^ ώστε εις περιπτώσεις 
βίαιων επιθέσεων ή άλλων αναρχι
κών ενεργειών εναντίον πολιτών 
ή τής περιουσίας αυτών να δύνανται 
να ενεργούν άποτελεσματικώς προς 
έξουδετέρωσιν τοϋ κινδύνου διά συγ
χρόνων αμυντικών τεχνικών μεθό
δων. Τό ειδικόν Σχολεϊον Σωματι
κής 9Εκπαιδεύσεως 3Ανδρών Χω
ροφυλακής ήρχισεν να λειτουργή 
από άρχάς Μαρτίου 1975 και μέχρι 
τέλους 1976 έξεπαιδεύθησαν 970 
άνδρες Χωροφυλακής, 9Αξιωματικοί 
και 'Οπλϊται, εις 23 εκπαιδευτικός 
σειράς.

ΤΖΟΥΝΤΟ Κ Α Ι Κ ΑΡΑ ΤΕείναι δύο 
σύγχρονοι 5Ιαπωνικοί αμυντικοί τε- 
χναι ή όπως θέλουν πολλοί νά τάς 
ονομάσουν —πολεμικοί τέχναι, άί 
όποιαι δίδουν εις τον άνθρωπον θάρ
ρος, αντοχήν, ψυχραιμίαν, αυτοκυ
ριαρχίαν, αύτοπεποίθησιν, αυτοσυγ
κράτησή, αυτογνωσίαν και πνεϋμα 
αυτοθυσίας, όπως ακριβώς αΐ ουσια
στικοί πολεμικοί τέχναι.
Τζοϋντο: είναι ή πρώτη, ή διαση-
μοτέρα και ή πλέον κλασσική μορφή 
πάλης, ομοιάζει προς τήν 'Ελληνο
ρωμαϊκήν και βασίζεται εις τήν εύ- 
καμψίαν καί τήν επιστήμην διατα
ραχής τής Ισορροπίας τοϋ σώματος 
τοϋ αντιπάλου, δι δ θεωρείται ή 
τέχνη άμύνης τοϋ ασθενέστερου εναν
τίον τοϋ Ισχυροτέρου. Τό Τζοϋντο, 
είναι κάτι περισσότερον από μία 
άπλή τέχνη πάλης καί σημαίνει 
«δρόμος τής ευκαμψίας, τής εύλυ- 
γ  ίσιας», δηλαδή από τήν λέξιν 
Τζ ον=εύκαμπτος, ευλύγιστος καί 
Ντό=δρόμος, είναι δε εφεύρημα 
τοϋ 5Ιάπωνος Ζιγκάρο Κάνον, δ 
όποιος επειδή εις τά 16 χρόνια του 
εΐχεν βαρεθή λόγω τοϋ μικροϋ του 
αναστήματος (μόλις 1,50 μ .)  νά 
«τρώη ξύλο» από τούς συνομηλίκους 
του, άπεφάσισε νά μάθη καί νά τε
λειοποίηση τήν παλαιόν τεχνικήν 
πάλην «με γυμνά χέρια» τών Σα
μουράι. Είναι εθνικό σπόρ τών 9Ια
πώνων, 9 Ολυμπιακόν αγώνισμα καί
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πέρασε άπό πολλά στάδια διά νά 
φθάση είς την σημερινήν του μορφήν. 
Καράτε: είναι ή τέχνη τον «άδειου 
χεριού» πού στηρίζεται σε μια βα
θεΐα γνώσι των ζωτικών κέντρων 
του σώματος, όπως τα έχει προσδιο
ρίσει δ βελονισμός και σε μία τεχνι
κή ακρίβειας των κτυπημάτων. 'Η  
τέχνη του Καράτε βασίζεται εις τήν 
καλλιέργειαν των μυών και των 
αρθρώσεων, τήν άνάπτυξιν των τε
χνικών εφαρμογών, υπό μορφήν κι
νήσεων και ελιγμών του σώματος 
και ιδιαιτέρως τών άκρων, τα όποια 
εν συνδυασμώ με τήν βασικήν σχέσιν 
μεταξύ κινήσεως και ισορροπίας, 
κάμνουν ικανούς τούς συγχρόνους 
μαθητάς του αθλήματος νά προπα- 
ρασκευασθοϋν, ψυχικώς και πνευμα- 
τικώς, διά νά αμυνθούν έπιτυχώς 
εναντίον οίουδήποτε αντιπάλου, προ- 
τιθεμένου νά προκαλέση εις αυτούς 
σωματικήν κάκωσιν ή βλάβην. Τούτο 
το πράττουν μέ πολή χάρη και χωρίς 
καμμία επιθετικότητα. 3Επίσης χα
ρακτηριστικόν γνώρισμα τής αμυντι
κής αυτής τέχνης είναι δτι όλαι αί 
τεχνικοί έφαρμογαι παρουσιαζόμεναι 
υπό μορφήν έπιθέσεως, άποκρού- 
σεως και άντεπιθέσεως έκτελούνται, 
χωρίς οι αντίπαλοι νά πιασθούν 
χέρι με χέρι ή σώμα με σώμα.

Καράτε είναι λέξις Ιαπωνική σύν
θετος, άπό τήν λέξιν Κάρα=αδειος 
και Τέ=χέρι. Τελευταίως ή συμττλη- 
ρωμένη ονομασία τού αθλήματος 
είναι «Καράτε—Ντο», πού Ντό=  
δρόμος και ολη ή ορολογία σημαίνει 
«δ δρόμος τού άδειου χεριού». Το 
Καράτε είναι παλαιά τέχνη και έχει 
τάς ρίζας της βαθειά εις τήν ιστο
ρίαν τής 3Ινδίας. 3Εκεί πρωτοενε- 
φανίσθη τώ 650 π.Χ. περίπου και 
έδιδάσκετο άπό τούς Μοναχούς Γιόγ- 
κι, οι όποιοι έπίστευον δτι με άδύ- 
νατον φυσικήν σωματικήν κατάστα- 
σιν δεν μπορούν νά άνθέξουν εις 
τάς ασκήσεις και δυσκολίας μιας 
ασκητικής και μοναχικής ζωής, 
αναγκαίας άλλωστε διά νά απόλαυση 
κάνεις το άρωμα τού δρόμου προς 
τον Βούδδα. Αιώνες αργότερα, γύρω 
στά 520 μ .Χ ., δ περίφημος 3Ινδός 
Μοναχός Βουδδιστής, Νταρούμα 
Ταϊζι, έφυγε άπό τάς δυτικάς 3Ινδίας 
και πήγε εις τήν Κίνα, οπού παρέ- 
μεινεν εις κάποιο Μοναστήρι, διδά
σκων εις τούς μοναχούς τάς άρχάς, 
και τά δόγματα τού Βουδδιομού 
δτε μιάν ήμέρτν διεπίστωσεν δτι ένας 
μεγάλος αριθμός μοναχών—μαθητών 
του έπεσεν άπό έξάντλησιν και ύπερ 
κόπωσιν. 'Ο Νταρούμα μετά τήν 
διαπίστωσιν τής έξαντλήσεως καθω-

ρισεν μίαν μέθοδον άξιοποιήσεως 
τού πνεύματος και τού σώματος.

'Η  μέθοδος τήν όποιαν κα- 
θώρισεν και ήσκούντο οι Μο
ναχοί τήν, ώνόμασεν «δ δρόμος τής 
γροθιάς» και με αυτήν οϋτοι κατώρ- 
θωσαν νά άνεύρουν τήν ψυχικήν και 
σωματικήν των δύναμιν, εις τοιού- 
τον βαθμόν, ώστε έγιναν γνωστοί 
είς δλην τήν Κίνα, διά το θάρρος και 
τήν ευψυχίαν των. Τήν εποχήν 
εκείνην ήταν άπηγορευμένον εις τούς 
μοναχούς καί γενικώτερον εις δλους 
τούς Κινέζους νά φέρουν δπλα καί 
επειδή οι μοναχοί, ταξιδεύοντας οπό 
παγόδα είς παγόδα ή από πόλιν είς 
πόλιν καί χωριό, συναντούσαν λη- 
στ ας καί κακοποιούς, οι όποιοι 
δεν ήσαν διατεθειμένοι νά σεβα- 
σθούν τούς άοπλους μοναχούς, έγεν- 
νήθη ή ιδέα, είς μερικούς μοναχούς, 
νά χρησιμοποιούν τά χέρια τους, 
ώς δπλα άμύνης καί άντεπιθέσεως 
και το πνεύματων έκανε τέχνη τήν 
συμπτωματικήν αυτήν άνάγκην, ή 
όποια ταχέως έξήλθεν τών ησυχα
στηρίων καί έξηπλώθη είς ολόκλη
ρον τήν Κίνα με τήν ονομασία «Κινε
ζικά χέρια». 'Η  Κινεζική αυτή μέ
θοδος άμύνης καί άντεπιθέσεως, 
γύρω είς τά 1600, μετεφέρθη εις 
τήν 30κινάβα, δπου οι άνθρωποι 
έδειξαν μεγάλον ενδιαφέρον προς 
αυτήν τήν τέχνην, τήν οποίαν άνέ- 
μιξαν με το εθνικόν τους σχήμα 
πάλης «χέρι με χέρι» καί τοιου
τοτρόπως έδημιούργησαν τήν τέχνην 
τής 30κινάβας, όνομαζομένην «χέρια 
τής 30κινάβας», ή οποία είναι ό 
πρόδρομος τού σημερινού Καράτε.
'Ο άνθρωπος ό όποιος έσυστημα- 
τοποίησεν καί ϊδρυσεν το Καράτε, 
δπως το γνωρίζω μεν σήμερον, είναι 
ό Γκισίν, Φουνακόζι fGichin 
Funakoshi^ άπό τήν 30κινάβα, 
δ όποιος έπρόκειτο νά είναι ό πρώ
τος άνθρωπος πού είσήγαγε το Κα
ράτε είς τήν 3 Ιαπωνίαν, δταν ή 
30κινάβα εγινεν κτήσις της, παρου
σιάζοντας με μεγάλην επιτυχίαν 
επιδείξεις, κατά τά έτη 1917 καί 
1922, είς το Τόκιον, κατά τήν 
διάρκειαν άθλητικών εκδηλώσεων, 
διωργανουμένων υπό τού 3Ιαπωνι- 
κού 'Υπουργείου Παιδείας καί τα
ξιδεύοντας εις ολόκληρον τήν χώ
ραν, δίδων διαλέξεις καί πραγμα- 
τοποιών επιδείξεις.

ΤΟ ΚΑΡΑΤΕ, εθνικόν σπόρ τών 
3Ιαπώνων, δεν είναι 3Ολυμπιακόν 
άγώνισμα καί δεν γίνονται άγώνες 
πραγματικής πάλης, άλλά μόνον 
επιδείξεις, διότι δι άγωνιστικούς

σκοπούς είναι πολύ επικίνδυνον. 
Τελευταίως έπενοήθησαν κανόνες 
πάλης καί πιστεύεται δτι σύντομα 
τό Καράτε θά γίνη 3Ολυμπιακόν 
άγώνισμα δπως δλα τά άλλα αντα
γωνιστικά άθλήματα.

Τέλος τά μοντέρνα αυτά άθλή
ματα άπο βλέπουν είς τρεις κυρίως 
στόχους α) είς μίαν υγιεινήν σωμα
τικήν άσκησιν, β) είς αποτελεσμα
τικήν μορφήν άτομικής άμύνης καί 
γ ) είς ένα γοητευτικόν σπόρ ( άγώ
νισμα). Τά Τζούντο καί Καράτε 
δυναμώνουν τούς μύς τού άνθρώπου, 
σκληραίνουν τά πόδια καί τά χέρια 
καί ακονίζουν τά άντανακλαστικά. 
eΌλα τά μέλη τού σώματος κινούν
ται καί άναπτύσσονται αρμονικά, 
άποκτώντας δύναμιν καί εύλυγισίαν, 
ενώ ταύτοχρόνως διεγείρεται ή δρα- 
στηριότης καί ό δυναμισμός. 'Η  σω
ματική άθλησις, έκτος άπό τήν 
σκλήρυνσιν τής άτομικής υγείας, 
επιφέρει ψυχικήν καί πνευματικήν 
υγείαν, με αποτέλεσμα νά δημιουρ- 
γήται είς τον άνθρωπον εσωτερικόν 
φώς, τό όποιον τον οδηγεί είς 
όρθάς πράξεις. Βασικόν στοίχειον 
τών αμυντικών αυτών τεχνών είναι 
τό πνεύμα καί δχι ή δύναμις, δηλαδή 
τό έσχατον άγαθόν συνίσταται δχι 
είς τό νά νικήσης τον άντίπαλόν 
σου, άλλά είς τό νά τον καταβάλης 
άνευ πάλης. 3Εάν ένας γνώστης τού 
Καράτε ή τού Τζούντο αίσθανθή απελ
πισμένος επειδή ό άντίπαλός του 
κρατά ένα δπλον, τούτο σημαίνει 
δτι ουδέποτε έμαθε τάς άμυντικάς 
αύτάς τέχνας. 3Αντιθέτως ό γνώστης 
δχι μόνον τής τεχνικής, άλλά καί 
τού πνεύματος αυτών τών άγων ι
αμάτων δεν λογαριάζει τον άριθμόν 
τών άντιπάλων του. Χωρίς νά τό 
γνωρίζει καί ό ίδιος, διεισδύει ψυ- 
χολογικώς είς τήν εμπιστοσύνην 
τού επιτιθεμένου καί τον άποθαρ- 
ρύνει, τον παραλύει καί τελικώς τον 
καταβάλλει χωρίς νά χρησιμοποιή- 
ση τάς γνώσεις του. Είναι απολύ
τως άληθινόν, δτι τό βασικόν μήνυ
μα αυτής τής δραστηριότητος, είς 
τάς άμυντικάς τέχνας, είναι ή στενή 
συνάφεια καί συνεργασία άνάμεσα 
είς τό σώμα καί τό πνεύμα, άνάμεσα 
είς τήν λειτουργίαν καί τών δύο.

3Εν κατακλεϊδι τά άθλήματα αυτά 
είναι ή τέχνη, πού άρχίζει άπό 
ασκησιν, καταλήγει είς τεχνικήν 
καί τελικώς μεταμορφώνεται είς 
εσωτερικήν δύναμιν, ρυθμόν καί 
ταχύτητα) είς τήν οποίαν τά εμπό
δια χάνουν τήν σημασίαν τους καί 
ή ύλη τήν ύπόστασίν της.
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Π αν. ’Αρχιμανδρίτου 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Ο ’Ιανουάριος αρχίζει καί τελειώ
νει μέ την μνήμην μιας «ολο
κληρωμένης άγιας Προσωπι- 

κοτητος. Κατά την Ιην ’Ιανουάριου 
εορτάζεται ή προσωπική μνήμη 
του 'Αγίου Μ. Βασιλείου. Κατά δε 
τήν 30ήν ’Ιανουάριου ό " Αγιος συν
εορτάζεται μέ τούς δύο άλλους Φω
στήρας τής Τρισηλίου Θεότητος, 
Γρηγόριον τον Θεολόγον καί Ίωάν- 
νην τον Χρυσόστομον.

Κατά τήν Ιην ’Ιανουάριου εορτά
ζεται επίσης ή κατά σάρκα περιτομή 
τού Κυρίου καί Θεού καί Σωτήρος 
ήμών ’Ιησού Χριστού.

Δεν είναι δε τυχαΐον το ότι μέ τήν 
Περιτομήν τού Κυρίου συνεορτά
ζεται καί ή μνήμη τού 'Αγίου Βα
σιλείου. Καί ιδού διατί.

Ό  Θεάνθρωπος Κύριος, μολονότι 
τέλειος Θεός· «κστεδέξατο σπαργά- 
νων περί βολήν» (1) καί «ούκ έβδε- 
λύξατο σαρκος τήν περιτομήν, ό 
οκταήμερος κατά τήν Μητέρα, ό 
ν Αναρχος κατά τον Πατέρα». (1). 
Τήν σάρκα περιτέμνεται ό Πανά
γαθος καί Παντέλεος Θεός διά νά 
έκπληρώση, ως τέλειος άνθρωπος, 
τον θρησκευτικόν νόμον τής περι
τομής. Αύτος ό ποιητής τού Νόμου, 
ό Μοναδικός Νομοδότης των αιώνων 
εφαρμόζει καί εις τον εαυτόν του 
τον περί περιτομής νόμον.

Ή  περιτομή αύτή έσυμβόλιζε 
ότι ό λαός τού Θεού έχει χρέος νά 
ύπακούη καί νά ύποτάσσεται εις τον 
Νόμον Κυρίου.

Νά περιτέμνη, νά περικόπτη, νά 
χαλιναγωγή τάς σαρκικάς του όρμάς 
καί άκαθέκτους ορέξεις καί τά 
άμαρτωλά του πάθη καί νά μή πα- 
ρασύρεται άπό αύτά.

'Η  περιτομή ήτο, έξ άλλου, 
προτύπωσις τού Χριστιανικού Βα- 
πτίσματος, τό όποιον μάς καθαρίζει 
άπό τήν άμαρτίαν καί μάς καθιστά 
θέσει υιούς τού Θεού.

Σύν τή περιτομή έδίδετο καί τό 
όνομα τού περιτμηθέντος. Καί ό Κύ
ριος περιτμηθείς έκλήθη ΙΗΣΟΥΣ. 
’Ιησούς σημαίνει «Σωτήρ» διότι 
σκοπός τού Θεανθρώπου ήτο νά σώ- 
ση τον άνθρωπον άπό τήν άμαρτίαν, 
από τον θάνατον καί άπό τον Σα- 
τανάν.

*Έκτοτε, οι πιστεύοντες έξ όλης 
τής καρδίας αύτών εις τον Σωτήρα 
καί έλευθέρως ύποτασσόμενοι εις τό 
άγιον θέλημά του άγωνίζονται καί 
μέ τήν βοήθειαν έκείνου επιτυγχά
νουν μίαν πνευματικήν περιτομήν 
των ελαττωμάτων καί των παθών 
των. «Οι τού Χριστού τήν σάρκα 
έσταύρωσαν σύν τοις παθήμασι καί
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ταίς έπιθυμίαις» (Γαλάτας ε' 24).
Άριστον παράδειγμα της τοιαύ- 

της πνευματικής περιτομής προ
βάλλεται καί ό "Άγιος Μέγας Βα
σίλειος (2).

Γόνος άρίστης οικογένειας καθ’ 
δλα ό Βασίλειος έγεννήθη εις Και- 
σάρειαν ή Νεοκαισάρειαν τής Καπ
παδοκίας περί τό 330. Ό  πατήρ του 
Βασίλειος, ή Μήτηρ του Έμμελία. 
Είχε 8 άδελφούς καί άδελφάς: Γρη- 
γόριον, Πέτρον, Ναυκράτιον, Μακρί- 
ναν καί άλλας τέσσαρας άδελφάς. 
Ό  Γρηγόριοςκαί ό Πέτρος έγιναν 
Επίσκοποι, ό δε Ναυκράτιος Μο
ναχός. Έάν λάβωμεν ύπ’ δψιν δτι 
οι Βασίλειος, Γρηγόριος καί Μακρι- 
να άνεκηρύχθησαν Ά γιο ι ύπό τής 
Εκκλησίας, οί δε λοιποί έζων βίον 
άγιον εύρίσκομεν συγκινητικώτατον 
παράδειγμα οικογένειας - έργαστη- 
ρίου Αγίων.
— Τά πρώτα μαθήματα ό Βασί
λειος έλαβεν* έξ αύτου του πατρός 
του. Κατόπιν μετέβη εις Καισάρειαν 
τής Καππαδοκίας, άκολούθως εις 
Κωνσταντινούπολή παρά τώ σοφώ 
Λιβανίω. Άργότερον, προς τον ίδιον 
σκοπόν έπεσκέφθη τάς Αθήνας, 
δπου έγνώρισε καί Γρηγόριον, 
τον μετέπειτα Θεολόγον μετά του 
οποίου συνεδέθη διά στενωτάτης 
καί άγιωτάτης Φιλίας. Οί δύο νέοι 
δεν άπεχωρίσθησαν άλλήλων κατά 
τον χρόνον των σπουδών των εις 
τάς Αθήνας. Διέμενον εις τό αύτό 
οίκημα καί είχαν κοινά ιδεώδη. Σχε
δόν εϊχον μίαν ψυχήν εις δύο σώμα
τα. Τό 356 έπεράτωσε τάς σπουδάς 
του καί έπανήλθε εις τήν Πατρίδα 
του. Έδίδαξεν έπί τινα χρόνον τήν 
ρητορικήν καί διεκρίθη εις τό έργον 
αύτό. Τό 357 εις ήλικίαν 37 ετών 
δέχεται τό Άγιον Βάπτισμα εις τον 
Μητροπολιτικόν Ναόν τής Καισα
ρείας καί άμέσως, άφοΰ διανέμει τό 
μεγαλύτερον μέρος τής περιουσίας 
του εις τούς πτωχούς, έπιχειρεί με- 
γάλην περιοδείαν εις τά μεγάλα 
Θρησκευτικά καί Μοναστικά Κέντρα 
τής Ανατολικής Εκκλησίας (Αλε
ξάνδρεια, Ά νω  Αίγυπτον, Κοίλην 
Συρίαν, Μεσοποταμίαν) διά νά σπου- 
δάση καλύτερον τήν νέαν ζωήν. 
Ε κεί έγνώρισεν τούς περιφήμους 
έρημίτας Αντώνιον καί Παύλον 
καί Αθανάσιον τον Μέγαν.
— Κατά τό 28ον έτος τής ήλικίας 
του ο Βασίλειος έπιστρέψας άνε- 
χώρησεν εις τήν έρημον διά νά 
έγκαινιάση πολυετή προετοιμασίαν 
τής μεγάλης του άποστολής. Ε κεί 
μελετά συστηματικά, προσεύχεται 
πολύ, καλλιεργεί τήν γήν, Φιλοσοφεί

τήν δημιουργίαν. Άργότερον μαζύ 
του καί ό Γρηγόριος με τό ίδιο πρό
γραμμα·. Αναγκάζεται μετά ταΰτα 
νά έπιστρέψη εις τον κόσμον. Χει
ροτονείται Τερεύς καί άποδύεται 
εις σκληρούς άλλά καί νικηφόρους 
άγώνας κατά τών Άρειανών,
— Τό 370, άποθανόντος του Ε π ι
σκόπου Ευσεβίου, ό Βασίλειος άνα- 
κηρύσσεται καί χειροτονείται Ε π ί
σκοπος Καισαρείας τής Καππαδο
κίας. Κατορθώνει τότε ό Ά γιος — 
χωρίς νά γνωρίζη τί είναι άνάπαυσις 
καί τί είναι υγεία—νά συνδυάζη 
άριστα έργασίαν ποιμαντικήν, λει
τουργικήν, κηρυκτικήν, συγγραφι
κήν.
— 'ϊπέροχος ή όργάνωσις καί ή 
λειτουργία του Φιλανθρωπικού του 
έργου. 'Η  Εκκλησιαστική 'Ιστορία 
σεμνύνεται διάτό μεγάλο έργον τής 
«Βασιλειάδος», συγκρότημα Νοσο
κομείου καί Πτωχοκομείου καί ’Ορ
φανοτροφείου.
— Παραλλήλως άγωνίζεται ό Μέ
γας Βασίλειος σθεναρώς κατά τής 
άρειανής μανίας. Δεν φοβείται τούς 
ισχυρούς τής ήμέρας. Λαμπρόν πα
ράδειγμα τό έπεισόδιον μέ τον 
έπαρχον Καισαρείας Μόδεστον. Ού- 
τος έπισκέπτεται τον Επίσκοπον 
έκ μέρους τού Άρειανοΰ αύτοκρά- 
τορος Ούάλεντος. Τού διαμηνύει 
δτι πρέπει νά παύση νά πολεμά 
τον άρειανισμόν διότι εν έναντία 
περιπτώσει τον περιμένουν βασα
νιστήρια, δήμευσις περ.ιουσίας του, 
εξορία καί θάνατος. Ό  Ά γιός μας 
έχει έτοιμα τά καταπληκτικά του 
επιχειρήματα. Ό  Επίσκοπος δηλώ
νει θαρραλέως δτι δέν τον έφόβιζεν 
ή δήμευσις, έφ’ δσον μάλιστα δέν 
είχε πλέον τίποτε άλλο πέραν ένός 
τρίχινου ενδύματος καί μερικών 
Βιβλίων, οΰτεήέξορία άφοΰ ή γή 
δλη είναι τού Θεού, ούτε αί βάσανοι 
άφοΰ τό κουρασμένον σαρκίον του 
δέν θά άντείχεν εις αύτάς άλλά θά 
συνετρίβετο μέ τό πρώτον κτύπημα, 
ούτε καί ό θάνατος, ό οποίος θά τον 
έφερε ταχύτερον πλησίον τού Θεού. 
Άλλωστε σωματικώς είχε σχεδόν 
άποθάνει. Καί προσθέτει: «Άκουέτω 
ταΰτα καί Βασιλεύς».

Αί βαρείαι κοινωνικαί καί έκκλη- 
σιαστικαί φροντίδες ήσαν δυσβά
στακτοι διά τον άσθενικόν καί 
άσκητικόν 'Ιεράρχην. ’Οξεία νόσος 
τών νεφρών τοΰ έπέφερε(τέλη τού 
Δεκεμβρίου 378) καί συγκεκριμένος 
τήν Ιην ’Ιανουάριου 379 τον σωμα
τικόν θάνατον. Έκοιμήθη έν Κυρίω 
προφέρων τάς τελευταίας λέξεις: 
«Εις χείρας σου παραθήσομαι τό

πνεύμα μου». Κατά τήν κηδείαν 
του προεκλήθησαν έκ συνωστισμού 
καί συγκινήσεως λιποθυμίαι καί θά
νατοι. Ζών έτι ώνομάσθη: «Μέγας»* 

Σύγχρονος Καθηγητής τού Πανε
πιστημίου ’Αθηνών, (3) καταγόμε
νος έξ αύτής τής Καισαρείας τής 
Καππαδοκίας, χαρακτηρίζει ώς εξής 
τον Άγιον Μ. Βασίλειον.
—4 «Άρμονικωτάτη σύνθεσις ίσχυ- 
ροτάτης διάνοιας καί βουλήσεως 
καί καρδίας βιούσης βαθύτατα τήν 
καινήν εντολήν τής έν Χριστώ άγά- 
πης, άνεδείχθη ό Μ. Βασίλειος 
πρότυπον Χριστιανού έπισκόπου καί 
ηγέτου, προασπιστής καί στύλος τής 
’Ορθοδοξίας............... Πολύπλευ
ρος προσωπικότης, πεπροικισμένη 
με το συνολον τών Χριστιανικών 
αρετών. Τά πάντα έν αύτή φέρουν 
τήν σφραγίδα τελειότητος.
— 'Ο Μ. Βασίλειος «Τό εμπαθές 
σκίρτημα τής τυραννούσης σαρκός, 
Φιλοσοφίας έρωτι έπαιδαγώγησε». 
(4). «Τά τής ψυχής πάθη χρησίμως 
άμα δέ καί τοΰ σώματος τώ τής 
τοΰ Πνεύματος π ε ρ ι έ τ ε μ ε  
ξίφει» (5). Διά τούτο καταυγάζει 
τήν Οικουμένην καί τήν 'Ιστορίαν 
«τή λαμπροτάτη ειλικρίνεια τής 
πολιτείας του» (6). Καί ένώ ζή εις 
τήν γήν. μας, διάγει «τοΐς έπί γής 
ώς τις άσαρκος» (6). Διά τούτο 
άνεκηρύχθη Μέγας. Διά τούτο «έν 
τοίς άκηράτοις αύλίζεται Βασίλειος» 
(4) έν τή Βασιλεία τοΰ Ούρανοΰ 
(ή τών Ούρανών).
— Ναι «Θεία καί ιερά τής Χριστού 
Εκκλησίας μέλισσα, Βασίλειε παμ

μακάριστε. Ταίς ψυχαίς τών πιστών 
ευσεβείας τον γλυκασμόν έθησαύρι- 
σας. Καί νΰν τούς θείους λειμώνας 
τής άκηράτου διερχόμενος νομής, 
μνημόνευε καί ήμών παρεστώς τήν 
Τριάδα τήν Όμοούσιον (7)» Αμήν.

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α
1. α \ Στιχηρόν Ίδιόμελον τοΰ Ε 

σπερινού τής 1ης ’Ιανουάριου 
(μηνιαίον ’Ιανουάριου).

2. Βιογραφικά στοιχεία έλή- 
φθησαν έκ τής «Θρησκευτικής 
καί ήθικής έγκυκλοπαιδείας» 
Τόμος 3, στήλη 681—686.

3. Κων]νου Δωρ. Μουρατίδν>υ, 
Η Χριστοκεντρική Ποιμαν

τική έν τοίς Άσκητικοΐς τού Μ. 
Βασιλείου, Άθήναι 1962, σ. 5. %

4. β7. Τροπάριον τής α' ωδής έκ
τοΰ Κανόνος τού Αγίου.

5. δ \ Τροπάριον τής α' ωδής έκ
τοΰ Κανόνος τοΰ 'Αγίου.

6. γ \  Προσόμιον τοΰ Αγίου εις
τον Μ. Εσπερινόν.

7. (χ! . Στιχηρόν έκ τών Άποστίχων.
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’ Αντισυνταγματάρχου 

Χωροφυλακής

___________________ _________________________ )

Διά νά φέρη ικανοποιητικούς είς πέρας ή "Αστυ
νομία το έργον της εις τον αμείλικτον πόλεμον εναν
τίον των εγκληματιών, είναι λίαν αναγκαία ή συν
δρομή και ή ήθική συμπαράστασις του κοινού. Σο
βαρόν τρόπον της συμπαραστάσεως αυτής και 
αντίδοτο ν είς την καταπολέμησιν τής έγκληματικό- 
τητος, αποτελεί ή υπό των πολιτών ένημέρωσις 
τής "Αστυνομίας εις δ,τι αφόρα τά  τελεσθέντα ή 
σχεδιαζόμενα αδικήματα. Είναι τό χρέος τής παρο
χής πληροφοριών είς τάς όρμοδίας "Αρχάς διά τήν 
πρόληψιν ή διαλευκανσιν τών εγκλημάτων.

Τό καθήκον τής παροχής πληροφοριών υπό του 
πολίτου είναι συνέπεια τών συνταγματικών του 
δικαιωμάτων και τών αναγκών τής κοινωνικής συμ- 
βιώσεως. Τούτο πηγάζει έκ του άρθρου 25 παράγρ. 
4 του ίσχυοντος Συντάγματος του 1975, τό όποιον 
ορίζει δτι «τό Κράτος δικαιούται νά άξιώνη παρ" 
δλων τών πολιτών τήν έκπλήρωσιν του χρέους τής 
κοινωνικής και εθνικής αλληλεγγύης». "Άλλα καθή
κοντα συνταγματικώς καθιερωμένα είναι ή ύποχρέ- 
ωσις τώ ν πολιτών νά συνεισφέρουν εις τά  οικονομικά 
βάρη του κράτους, ή υποχρέωσις τής παροχής τής 
στρατιωτικής υπηρεσίας κ.λ.π.

Ή  τόσον επωφελής και αναγκαία παροχή πλη
ροφοριών είς τους αστυνομικούς, επιβάλλει είς αυ
τούς τό νομικόν και ηθικόν καθήκον τής εχεμύθειας. 
Καλείται δε εχεμύθεια ή μή μετάδοσις είς τρίτους ει
δήσεων, αι όποΐαι άνεκοινώθησαν ιδιαιτέρως ή έμπι- 
στευτικώς, με άλλας λέξεις ή τήρησις τών απορρή
των ή τών μυστικών. "Αντίθετος έννοιολογικώς τής 
εχεμύθειας είναι ή ακριτομυθία, ή άθυροστομία καί ή 
φλυαρία. Κατά τάς διατάξεις του Ποινικού Κωδικός, 
απαγορεύεται είς τούς δημοσίους ύπαλλήλους νά 
αποκαλύπτουν είς άλλους πράγματα ή έγγραφα τά 
όποια γνωρίζουν έκ τής Υπηρεσίας των.

"Εάν, δμως, ή εχεμύθεια αποτελεί ύποχρέωσιν 
διά τούς δημοσίους ύπαλλήλους, διά τούς αστυνο
μικούς αποτελεί επί πλέον μίαν έκ τών σπουδαιοτέ- 
ρων αρετών, ένα ούσιαστικόν ήθικόν προσόν διά 
του οποίου πρέπει νά είναι προικισμένος κάθε αστυ
νομικός. Διά τής έχεμυθείας, διά τής φυλάξεως δηλα
δή τώ ν απορρήτων, αποκτάται ή έμπιστοσύνη τών 
πολιτών, ή οποία τόσον ανεκτίμητος είναι. "Αντι
θέτους διά τής ακριτομυθίας καί τής φλυαρίας οί πο- 
λιται γίνονται διατακτικοί καί αποφεύγουν νά δώ
σουν χρησίμους πληροφορίας. Διότι, βεβαίως, ό 
γνωρίζουν ένδιαφέροντα πράγματα, θά άρνηθή νά 
συντρέξη τήν "Αστυνομίαν, έφ" όσον έλλείπουν αι 
έγγυήσεις περί μή άποκαλύψεως τής ταύτότητός 
του, έκ του φόβου τής έκδικήσεως έκ μέρους τών κα
κοποιών ή έκδηλώσεως περιφρονήσεως είς βάρος 
του. Καί δέν θά είναι αδικαιολόγητος ή άρνησίς του 
έφ" όσον θά είναι βεβαία ή άπεμπόλησις τών μυστι
κών του.

Εύλόγως τίθεται τό έρώτημα : Είναι δυσχερής 
ή τήρησις τών μυστικών ; Ή  άπάντησις είναι δτι 
έξαρτάται έκ τής αγω γής - άσκήσεως του ατόμου, 
αλλά καί έκ του χαρακτήρος αύτου. Οι προϊστάμε
νοι αξιωματικοί οφείλουν νά δίδουν τό παράδειγμα 
τής έχεμυθείας. Δέν πρέπει νά αποκαλύπτουν τά  
υπηρεσιακά απόρρητα καί είς αύτούς ακόμη τούς
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υφισταμένους των, είς τούς οποίους δεν επιτρέπεται 
επίσης νά κοινοποιούν παρά μόνον τα απολύτως 
αναγκαία σχέδια ένεργείας και τους μελλοντικούς 
σκοπούς. Ό  αστυνομικός πρέπει νά άσκήται συνε
χώς είς την συλλογήν πληροφοριών λαμβάνων τά 
απαραίτητα μέσα ώστε νά μη κατορθώσουν οι εν
διαφερόμενοι νά έξακριβώσουν την πηγήν αύτών.

Ή αδυναμία τής φυλάξεως τών μυστικών και ή 
φλυαρία δεν είναι έλάττωμα άποκλειστικώς τών 
αστυνομικών. Ό  φλύαρος κατέχεται από τήν άχαλί- 
νωτον έπιθυμίαν νά όμιλή συνεχώς. Υπάρχουν 
άνθρωποι διαχυτικοί, βιαστικοί νά μεταδώσουν είς 
τον πρώτον τυχόντα έκεΐνο που τους συγκινεΐ καί 
τούς απασχολεί. Άλλοι έπίσης έκδηλώνουν τήν 
φλυαρία των λόγω ματαιοδοξίας καί ψευδολογίας. 
Οι αλαζόνες ευρίσκουν είς τήν ομιλίαν των ένα τρό
πον διά νά προκαλέσουν τήν προσοχήν είς τά  προ
σόντα των. Καί αν ή φλυαρία είναι δικαιολογημένη 
μέχρις ένός σημείου είς τήν γυναίκα, αποτελεί δυ- 
στύχημα διά τον άνδρα. "Ενας τέτοιος τύπος είναι 
πάντοτε δυσάρεστος είς τους άκροατάς του.

’Αλλά άν ό αστυνομικός κατέχεται από τό πά
θος τής φλυαρίας θά κοινολογήση, ήθελημένως ή 
άθελήτως, απόρρητα τής Υπηρεσίας του. Διότι 
κατά τήν συνομιλίαν του Θά άποκαλύψη συγκεκρι
μένα περιστατικά ή τούς τρόπους τής πληροφορή- 
σεώς του, ώστε οι άκροαταί του εύχερώς Θά άντι- 
ληφθουν περί τής ταύτότητος τών πληροφοριοδο
τών, καίτοι δεν ήκουσαν ρητώς τά όνόματά των. 
"Ετσι, όμως, Θά ένισχύση τήν είς βάρος του δυσπι
στίαν καί σπανίως θά γίνεται δέκτης πληροφοριών 
λόγω τής φλυαρίας του.

"Οταν λέγωμεν ό ιι ό αστυνομικός πρέπει νά 
κοσμήται με τήν αρετήν τής έχεμυθείας, δεν έννοου- 
μεν μόνον τάς πληροφορίας αί όποΤαι αφορούν τά 
σοβαρά έγκλήματα. Πρέπει νά τηρή τά  υπηρεσιακά 
μυστικά τά  άφορώντα είς τάς σοβαράς, άλλά καί είς 
τάς άσημάντους παραβάσεις τών Νόμων καί τών 
’Αστυνομικών Διατάξεων. Περισσότερον όταν τούτο 
είναι άξίωσις του πληροφοριοδότου. Π.χ. οφείλει 
νά μή έκθετη τό όνομα του πληροφοριοδότου, έφ’ 
όσον ούτος τό έπιθυμή, είς περιπτώσεις άγορανομι- 
κών παραβάσεων, άνεγειρομένων άνευ άδείας οι
κοδομών, παραπόνων λόγω υπερβολικών θορύβων 
κατά τάς ώρας κοινής ήσυχίας (μουσική, θόρυβοι 
προερχόμενοι έκ τής άσκήσεως έπαγγέλματος ή 
κατοικίδιων ζώων κ.λ.π.), αντικανονικής σταθμεύ- 
σεως οχημάτων τά οποία έμποδίζουν τήν κυκλο
φορίαν κ.λ.π.

Ή  πείρα διδάσκει ότι ό πολίτης, έπιθυμών νά 
βοηθήση τήν προσπάθειαν τής Αστυνομίας διά τό 
γενικόν συμφέρον, θά δώση χρησίμους πληροφορίας 
είς τά  όργανα αύτής, συνήθως, όταν είναι βέβαιος 
ότι δεν Θά άποκαλυφθή ή ταύτότης του. Τούτο 
άποδεικνύεται καί έκ του γεγονότος ότι προτιμά νά 
έκμυστηρευθή κάποιο μυστικό είς φίλον ή, πάντως, 
γνώριμον αστυνομικόν. Ά ς μή διαψεύσωμεν αύτήν 
τήν έμπιστοσύνην του.

Οί συνάδελφοι γνωρίζουν ότι Ικανός αριθμός 
τών σκοτεινών υποθέσεων που άπησχόλησαν τήν

’Αστυνομίαν θά έμεναν ανεξιχνίαστοι άνευ τής πο
λυτίμου συμπαραστάσεως καί συνδρομής τών πο
λιτών. Διότι είναι γνωστόν ότι οί αστυνομικοί δεν 
είναι θαυματοποιοί. Ή  άποτελεσματικότης τής 
αποστολής των έξαρτάται είς μεγάλον βαθμόν, 
έκτος τών άλλων, καί έκ τής παρεχόμενης ύπό του 
κοινού βοήθειας.

Ή  άποκάλυψις πληροφοριών υπό τής ’Αστυνο
μίας αποτελεί ιδιαίτερον ζήτημα προκειμένου περί 
τής ένημερώσεως του Τύπου. Οί έξουσιοδοτημένοι 
Διοικηταί ’Αξιωματικοί θά ένημερώσουν τούς αντι
προσώπους του Τύπου περί τών διαπραχθέντων 
έγκλημάτων, όσον τούτο δεν βλάπτει τό έργον τής 
άνακρίσεως. Ή  ένημέρωσις αύτή είναι συμφέρουσα 
έντός τών πλαισίων τής κοινής προσπάθειας είς 
τήν πάλην κατά του έγκλήματος, αφού, κατά κοι
νήν ομολογίαν, με τήν υπεύθυνον καί ορθήν είδη- 
σεογραφίαν ό Τύπος βοηθά αποτελεσματικά τό 
έργον τής ’Αστυνομίας.

’Άν καί εύεργετικά καί ώφέλιμα είναι τά αποτε
λέσματα τής συνεργασίας κοινού καί ’Αστυνομίας 
είς τήν δίωξιν του έγκλήματος, έν τούτοις δεν έλ- 
λειψαν οί έπικριταί καί οί κατήγοροι αύτής τής συ
νεργασίας. Τήν άρνησίν των νά βοηθήσουν τάς 
όρμοδίας Άρχάς έπιχειρουν νά τήν θεμελιώσουν 
είς διάφορα ύποπτα, σαθρά καί μή άντέχοντα είς 
τήν κριτικήν έπιχειρήματα. ’Ισχυρίζονται π .χ . ότι 
ή συνεργασία αύτή δεν περιποιει τιμήν είς τον πο
λίτην, ότι άποδεικνύει έλαττωματικόν χαρακτήρα 
κ.λ.π. Σκοπίμως λησμονούν ότι στόχος τών νομο
ταγώ ν καί ανιδιοτελών αύτών πολιτών δεν είναι 
τό ατομικόν άλλά τό κοινωνικόν συμφέρον. Λησμο
νούν ότι τό έγκλημα θά έξακολουθή νά διαβρώνη 
τήν κοινωνίαν, άν οί πολίται δεν συνειδητοποιή
σουν τήν ανάγκην νά συντρέξουν τήν ’Αστυνομίαν.

Ά ς δούμε, όμως, τι έγραψε έφημερίς τών ’Αθη
νών τον ’Οκτώβριον του 1976 διά τήν κατηγορίαν 
αύτήν τών έπικριτών είς μίαν αντικειμενικήν έρευ
ναν υπό τον τίτλον «Ή άμυνα κατά τής έγκλημα- 
τικότητος είναι έργο όλων». «"Οποιος διαφωνεί άς 
ρωτήση καί αύτόν πού έχασε τό παιδί του κάποια 
νύχτα στους δρόμους τής Πλάκας ! Ά ς δή τον πα
τέρα που έθαψε τή μονάκριβη κόρη του σάν θύμα 
τών ναρκωτικών ! Ά ς μιλήση μ’ αύτόν που του 
έκλεψαν άπό τήν τσέπη τά λεφτά που είχε νά πλη- 
ρώση τό γραμμάτιό το υ ! Ά ς πάη σε κάποιο σπίτι 
που προηγουμένως πέρασε ό διαρρήκτης! Ά ς ρω
τήση τον υπάλληλο τής Τραπέζης που έχασε τή θέ- 
σι του γιατί του άρπαξε τις εισπράξεις ό ληστής!... 
Ά ς βοηθήσουμε λοιπόν αύτούς που είναι υπεύθυνοι 
γ ιά  τή ζωή καί τήν άσφάλειά μας γιά  νά έχουμε τό 
δικαίωμα νά τους κρίνουμε. Ή  άρνησις οδηγεί στήν 
καταστροφή!...».

Ό  καλύτερος τρόπος αύτής τής βοήθειας είναι 
ή παροχή τών άναγκαίων πληροφοριών, τήν οποίαν 
τά  άστυνομικά όργανα θά έπιτύχουν όταν είναι 
προικισμένα διά τής έχεμυθείας καί σοβαρότητος, 
ώστε νά άποκτήσουν τήν έμπιστοσύνην τού κοινού, 
τό όποιον θά συντρέξη προθύμως είς τό έργον των. 
Ή  συνεργασία αύτή θά συμβάλη θετικώς εις τήν 
κατοχύρωσίν τού άγαθού τής έννόμου τάξεως.
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Ή  οδική συμπεριφορά 
των κύκνων

Ή  Χωροφυλακή διαπαιδαγωγεΐ
Ή  Γαλλική Χωροφυλακή (Ζενταρμερύ) στήν προσπάθειά της νά παράσχη, 

σωστή κυκλοφοριακή διαπαιδαγώγηση και όδική συμπεριφορά στο κοινόν τής 
χώρας της, έχει άρχίσει τελευταία μία πραγματική έκστρατεία διαφωτίσεως των 
πεζών και «έποχουμένων» όλων των ήλικιών, πού συμπεριλαμβάνει τήν προεφηβι
κή, τής στοιχειώδους έκπαιδεύσεως, και καταλήγει στήν ήλικία τών... «ήντα». Στήν 
φωτογραφία μας Γάλλος τροχονόμος Χωροφύλαξ, κάτω άπό τήν πινακίδα τής 'Υ
πηρεσίας του, με τήν ένδειξη «GENDARMERIE», δηλαδή ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ, δι
δάσκει άναλυτικά και έμπεριστατωμένα τον Κώδικα 'Οδικής Κυκλοφορίας, μέ τήν 
βοήθεια τών άναγκαίων καί άπαραιτήτων έποπτικών μέσων διδασκαλίας, πού στήν 
περίπτωση αύτή είναι ειδικά σχεδιαγράμματα, τροχοφόρα διαφόρων τύπων καί δί- 
κυκλα ή τρίκυκλα όλων τών κατηγοριών. Τό ποικίλο άκροατήριο παρακολουθεί, 
μέ προσοχή καί έπιμέλεια, τήν ένδιαφέρουσα διδασκαλία άπό τον εύσυνείδητο, 
άλλά καί συμπαθή συνάδελφο.

Οί Σκώτοι τροχονόμοι τής Χωροφυλακής 
είναι άναμφισβήτητα στο έπακρο εύγενεΐς καί 
έξυπηρετικοί, κατά τήν έκτέλεση τών πολλα
πλών καί συνάμα δυσχερών καθηκόντων τους.
Ή  ύποχρεωτική τους, όμως, αύτή εύγένεια δεν 
έξαντλεΐται μόνον στούς άνθρώπους, άλλά καί 
σ’ αύτά άκόμη τά ζώα, τά όποια πολλές φορές 
έχουν άνάγκη «έξυπηρετήσεως», γιαυτό καί 
....καταφεύγουν στις Υπηρεσίες τής Χωρο
φυλακής, άπό τις όποιες βρίσκουν άμεση κατα
νόηση καί θετική έξυπηρέτηση. Στήν φωτογρα
φία μας γραφική οικογένεια κύκνων, μέ τήν άνά- 
λογη «πόζα», διασχίζει καθέτως κεντρική λεω
φόρο γραφικής σκωτσέζικης πόλεως, ένώ ό φι- 
λομειδέστατος τροχονόμος Χωροφύλαξ τήν 
παρακολουθεί προστατευτικά, άφοΟ προηγου
μένως έχει διακόψει τήν συγκοινωνία.

-------------------------- ►
Τό μεγάλο προσόν τών σκύλων, πού έχει έκμεταλλευθή 

θετικά καί παραγωγικά, ό άνθρωπος, είναι ή δσφρησις, ή 
εύστροφία καί όπωσδήποτε ή άφοσίωση πού δείχνει σ’ αύτόν. 
Μέ τήν κατάλληλη, λοιπόν, άγωγή καί έκπαίδευση έξελίσοε- 
ται σέ τέλειο ’Αστυνομικό, μέ πολλές καί ποικίλες έπιτυχίες, 
σέ όλους τούς τομείς άστυνομεύσεως καί διώξεως του έγκλή- 
ματος, μέ άποτέλεσμα νά θεωρείται σήμερα άπαραίτητο συμ
πλήρωμα τού «Όρίτζιναλ» ’Αστυνομικού. Στήν φωτογραφία 
μας ’Αμερικανός συνάδελφος, μέ τον έκπαιδευμένο σκύλο 
του, πού άνήκει έπίσημα στήν δύναμη τής Υπηρεσίας, έξετά- 
ζει «διά τής όσφρήσεως καί τής διαισθήσεως» τό περιεχόμενον 
δεμάτων «προς άποστολήν», γιά τό ένδεχόμενο μήπως περιέ
χουν όπλα, έκρηκτικές ύλες ή ναρκωτικά.

Παραγωγικός συνάδελφος
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Ή  έγκληματικότης σήμερον
ΣΕ ΟΛΕΣ τις χώρες τοϋ κόσμου, οί άστυνομικοί, έντείνουν 

τις προσπάθειές τους, για νά έδραιώσουν την άσφάλεια τών 
φιλησύχων πολιτών. Εμφανίζονται άπρόοπτα, έκεϊ πού δέν 
τούς περιμένει κανείς, μέ σκοπό νά ματαιώσουν τά πιθανά 
σχέδια τών κακοποιών, διότι ή έγκληματικότητα παίρνει κα
θημερινά όλο καί άνησυχητικώτερες διαστάσεις. Φαίνεται, 
λοιπόν, ότι τό κύμα τής βίας παίρνει διεθνή χαρακτήρα καί 
έπεκτείνεται παντού. Αλλά τό γεγονός, ότι δλες οί χώρες τοϋ 
κόσμου άντιμετωπίζουν την ίδια κατάσταση, δέν άποτελεϊ 
παρηγοριά.

Αύτό πού άνησυχεΐ περισσότερο τις άστυνομικές άρχές, 
διεθνώς, είναι οί ληστείες καί οί διαρρήξεις, ό άριθμός τών 
όποιων πολλαπλασιάσθηκε έπικίνδϋνα. Στη Γαλλία, παρα
δείγματος χάριν, κατά τήν τελευταία δεκαετία, αύξήθηκαν 
κατά 300ο]ο. Μόνον στούς έξη πρώτους μήνες τοϋ 1976 δια- 
πράχθηκαν 571 ληστείες, 20 συλλήψεις όμήρων καί 14 θάνατοι 
κατά τή διάρκεια μαχών, μεταξύ άστυνομίας καί κακοποιών. 
’Ανάλογη είναι ή κατάστασις καί στις άλλες χώρες.

Παράλληλα δμως, σέ διεθνή, κλίμακα, οί ληστείες καί οί 
διαρρήξεις είναι «έπιχειρήσεις», πού άποφέρουν πολλά κέρδη. 
Σύμφωνα μέ τις έκθέσεις τών άστυνομικών άρχών τής Γαλλίας, 
σ’ έλά χιστουςμ ήνες, έκλάπησσν, άπό τά χρηματοκιβώτια δια
φόρων δημοσίων όργανισμών καί ιδιωτικών έπιχειρήσεων, 
30 έκατομμύρια φράγκα δηλαδή 180 έκατομμύρια δραχμές.

Τό μεγάλο αύτό ποσόν, χάνεται στήν μεγάλη μάζα τής νο
μισματικής κυκλοφορίας. Μερικοί έξυπνοι «βασιλείς» τοϋ 
ύποκόσμου έπενδύουν τά «κέρδη» τους σέ σίγουρες έπιχειρή- 
σεις, δπως έστιατόρια ή άκίνητα. Οί νεοφώτιστοι διαρρήκτες 
σπαταλοϋν τά δικά τους στόν ίππόδρομο ή στις χαρτοπαικτι- 
κές λέσχες.

Οί όργανωμένοι γκάγκστερς έπενόησαν μιά μέθοδο, γιά 
νά παραπλανούν τήν ’Αστυνομία, στήν περίπτωση πού θά είχε 
τήν περιέργεια νά έξακριβώση, πώς μπορούν νά κάνουν «πριγ
κιπική ζωή», χωρίς νά έργάζωνται ή νά έχουν πόρους άπό 
άκίνητα ή έπιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, φροντίζουν νά μαθαί
νουν τούς τυχερούς τοϋ ίπποδρόμου, τοϋ Πρό - Πό ή τοϋ λα
χείου. Πολύ συχνά, τά δελτία τοϋ Πρό - Πό καί τά λαχεία είναι 
άνώνυμα. Όταν, λοιπόν, άνακαλύπτουν τούς τυχερούς, προ- 
σφέρονται ν’ άγοράσουν τό δελτίο ή τό λαχείο τους, άκριβώ- 
τερα άπό τήν άξια του. Έ τσι σέ περίπτωσι άστυνομικοϋ ή 
δικαστικού έλέγχου, μποροϋν θαυμάσια νά ίσχυρισθοϋν ότι 
κέρδισαν τά χρήματά τους, μέ τό νομιμώτερο τρόπο τοϋ κό
σμου! Πώς ένας άστυνομικός θά μπορούσε ν’ άποδείξη τό 
άντίθετο, όταν έχουν στά χέρια τους άποδείξεις έξαργυρώσεως 
τοϋ κερδισμένου λαχείου ή δελτίου;

Μπροστά σ’ αύτές καί άλλες έπινοήσεις, μπροστά στήν 
έπικίνδυνη αύξηση τής έγκληματικότητος καί τής άνηθικό- 
τητος, οί άστυνομίες όλου τοϋ κόσμου κάνουν δ,τι μποροϋν, 
μέ θάρρος καί μέ τά μέσα πού διαθέτουν. Οί δυνάμεις τους αύ- 
ξάνονται, τά μέσα καί οί μέθοδοί τους έκσυγχρονίζονται, γιά 
νά προσαρμόζωνται καλύτερα στις άνάγκες τοϋ σκληροϋ άγώ- 
να έναντίον τών κακοποιών. ’Αλλά τίποτα δέν μπορεί νά γίνη, 
χωρίς τήν συνεργασία τών πολιτών.

Τίποτα πρό παντός δέν μπορεί νά γίνη, άν οί πολίτες δέν 
ξέρουν νά προστατεύωνται. 'Αν δέν μάθουν νά κλειδώνουν 
τις πόρτες τους, νά ένισχύουν τις βιτρίνες τών καταστήμάτων 
τους, νά χρησιμοποιούν τεχνάσματα καί συστήματα άποθαρ- 
ρύνσεως τών κακοποιών. Καί άν δέν πάψουν νά «προκαλοϋν» 
τούς ληστές καί τούς διαρρήκτες, άφίνοντας έκτεθειμένα πο
λύτιμα άντικείμενα ή μιλώνίας στόν καθένα, μέ έξοργιστική 
άφέλεια, γιά τά χρήματα πού έχουν φυλαγμένα σέ κάποιο συρ
τάρι ή σέ κάποιο μπαοϋλο.

Ή  «μασκωτίτσα» τού Μπόμπυ
Ή  ζωοφιλία τών Άγγλων είναι παραδοσιακή άρετή καί τό 

σημερινό...., ζωντανό τους «χόμπυ», έγγίζει μέν, πολλές φορές, 
τά όρια τοϋ έξωφρενισμοϋ καί τής έκζητήσεως, ώστόσο, δμως, 
τούς συγκινεΐ καί τούς θέλγει άφάνταστα. Οί σκύλοι καί οί 
γάτες σ’ αύτή τήν χώρα έχουν πρό πολλοϋ έγκαταλείψει τήν 
«Σκυλίσια Ζωή No 1 καί No 2» πού μέ τόσο ρεαλιστικό.... 
κυνισμό παρουσίασε, στό παρελθόν γνωστός σκηνοθέτης —
στόν διεθνή κινηματογράφο —- καί ζοϋν, μέ άνεση κα ί__
«κανονικότητα», σέ έλκυστικές κατοικίες καί γραφικές κυνου- 
πόλεις. Ό  Καθολικός, λοιπόν, αύτός «συρμός» δέν ήταν δυ
νατόν νά άφήση άσυγκίνητους τούς Άγγλους συναδέλφους, 
τούς γνωστούς, σέ όλόκληρο τόν κόσμο, μέ τό χαϊδευτικό 
δνομα «Μπόμπυδες», οί όποιοι θεωρούν εύτυχία καί «γοϋρι» 
άν σπαργανώσουν καί λικνίσουν, έστω καί στό ύπηρεσιακό 
τους κράνος, ένα νεογέννητο σκυλάκι.

Τό θέμα τής φωτογραφίας μας άπεικονίζει αύτή, άκριβώς, 
τήν χαρακτηριστική καί χαριτωμένη σκηνή. Έ να έλκυστικό 
λιλιπούτειο «Μπόξερ», πού μόλις είδε τό φώς τής ζωής, γνω
ρίζει τήν ζεστασιά καί τήν θαλπωρή μέσα στό ύπηρεσιακό 
κράνος τοϋ Μπόμπυ.
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ΕΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

ΚΙΚΕΡΩΝ,
Μέβα βίο βκοιάδι  έ κ ι ν ε ϊ ι ο  πάντα  
μέ $υμνά  πόδια, $ιά νά έξυπηρε-  
τή 6η τό Γ' Ράιχ.

ύποδέσεις 

κατασκοπείας 
πού άλλαξαν 

τον ροϋν
της ιστορίας

ΑΓΚΥΡΑ, 1943. Μαύρα σύννεφα άπει- 
λοϋν. τον πολιτικό όρίζοντα τής Τουρκίας 
στο τέλος έκείνου τού έτους. Ή  χώρα, 
πού έχει μείνει ουδέτερη άπό τήν άρχή 
τού πολέμου, περνούσε περίοδο έξαιρε- 
τικά λεπτή. Οί Άγγλοαμερικανοί άπό 
τό ενα μέρος καί τό Π  Ράιχ άπό τό άλλο, 
προσπαθούσαν νά τήν προσεταιρισθούν. 
«Ή  Τουρκία θά μπορούσε νά παίξη άπο- 
φασιστικό ρόλο», είχε πή ό Χίτλερ στούς 
στρατηγούς του, τήν έπομένη τής φυγής 
τού Έ ς  στην Σκωτία.

Τό 1939, ή Κυβέρνησις τής Άγκύρας 
είχε ύπογράψει μέ τούς Συμμάχους ένα 
άμυντικό σύμφωνο, πού όριζε ότι, σέ 
περίπτωσι έπιθέσεως έναντίον τής Τουρ
κίας οί Σύμμαχοι θά τής παρείχαν στρα
τιωτική βοήθεια (ύπό τόν όρο. ότι δέν 
θά έρχόταν σέ σύγκρουσι μέ τήν Σοβιε
τική Ένωσι έξ αίτιας τής συμφωνίας 
αύτής). Ά πό τήν άνοιξι, έν τούτοις, τού 
1941, δύο άπό τά κυριώτερα μέτωπα τού 
πολέμου τής Μεσογείου—τό έλληνικό 
και τό άφρικανικό—είχαν έπεκταθή ώς 
τά σύνορα τής Μέσης Ανατολής. Ή  
Τουρκία, γιά νά σωθή, είχε άναγκασθή 
νά άναπτύξη καλές σχέσεις μέ τούς Γερ
μανούς. Στις 18 ’Ιουνίου 1941 ύπέγραψε 
ένα σύμφωνο φιλίας καί μή έπιθέσεως μέ 
τό Γ  Ράιχ. Τό 1943 οί Χιτλερικοί ήγέτες 
είχαν άντιληφθή, ότι οί σχέσεις μεταξύ 
Τούρκων καί Συμμάχων γίνονταν, ήμέρα 
μέ τήν ήμέρα, στενότερες, μέ τήν προο
πτική τής Αποφασιστικής έπιθέσεως τών 
Άγγλοαμερικανών έναντίον τής «Φέ- 
στουνγκ Έουρόπα», τού «όχυρού», δη
λαδή, όπως χαρακτήριζαν τις εύρωπαϊκές 
χώρες, πού περιέβαλαν τήν αυτοκρα
τορία τού Χίτλερ.

Τό πρωί τής 10ης Δεκεμβρίου 1943 ό 
πρεσβευτής τής Γερμανίας στήν Άγκυρα, 
βαρώνος Φράντς φόν Πάπεν, παρουσιά- 
σθηκε στόν ύπουργό τών ’Εξωτερικών 
τής Τουρκίας Νουμάν Μενεμένκιογλου 
γιά νά διαμαρτυρηθή έκ μέρους τής κυ- 
βερνήσεώς του. Ό  Πάπεν είπε στόν 
Μενεμένκιογλου, ότι στήν γερμανική 
πρεσβεία είχαν φθάσει όρισμένες άνη- 
συχητικές πληροφορίες. Οί Άγγλοαμε- 
ρικανοί σκόπευαν νά έγκαταστήσουν 
έπί τουρκικού έδάφους ένα σταθμό— 
ραντάρ, πού θά κατηύθυνε τά όεροπλάνα 
τους έναντίον τών πετρελαιοπηγών τής 
Ρουμανίας. Ό  Μενεμένκιογλου τόν άκου- 
γε έμβρόντητος. Ή  πληροφορία ήταν 
σωστή, άλλά ποιός είχε ένημερώσει τόν 
φόν Πάπεν; Οί συνεννοήσεις μεταξύ τής

τουρκικής κυβερνήσεως καί τών συμ
μάχων γίνονταν μέ άπόλυτη μυστικό
τητα. Τόση ήταν ή κατάπληξις τού Μενε
μένκιογλου, πού στήν άρχή δέν μπό
ρεσε νά άρθρώση λέξι.

Ό  Γερμανός πρεσβευτής, άπαθής, 
συνέχισε καί δήλωσε, ότι, άν οί πληροφο
ρίες ήοαν άληθινές, τότε «ύπήρχε με
γάλος κίνδυνος» τό Γ ' Ράιχ νά άντιδράση 
άποφασιστικά καί νά φθάση «μέχρι 
βομβαρδισμού τής Ίσταμπούλ». Τό ίδιο 
βράδυ ή Πρεσβεία τής Αύτοΰ Βρεταν- 
νικής Μεγαλειότητος ήξερε, ότι οί Γερ
μανοί είχαν πληροφορηθή κατά τρόπο 
μυστηριώδη, τις μυστικές συζητήσεις. 
Τό πρωΐ τής έπομένης, τό Φόρεΐν Όφφις, 
άναστατωμένο, τηλεγραφούσε στόν Βρε- 
ταννό πρεσβευτή στήν Άγκυρα σέρ 
Χιού Νάτσμπουλ—Χιούγκεσεν ότι «ό 
Πάπεν γνωρίζει περισσότερα άπό όσα 
έπρεπε».

Δύο ήμέρες άργότερα, όμως, άντίγραφο 
καί τού δευτέρου έκείνου τηλεγραφή
ματος βρισκόταν έπάνω στό γραφείο τού 
Γερμανού πρεσβευτή.

’Έτσι έκανε τό «ντεμποΰτο» του, τό 
φθινόπωρο τού 1943, ένας άπό τούς περι
φημότερους κατασκόπους, πού έργά- 
σθηκαν γιά λογαριασμό τών Γερμανών, 
ό Σλάβος Έλυέζα Μπάζνα, πού έμεινε 
στήν ιστορία μέ τό ψευδώνυμον «Κικέ- 
ρων».

Ό  Έλυέζα Μπάζνα ήταν «καβάς», 
δηλαδή καμαριέρης, γιός ένός Μωαμε
θανού διδασκάλου. Είχε γεννηθή στις 
28 ’Ιουλίου 1904 στήν Πριστίνα τής 
Γιουγκοσλαβίας, μιά πόλι ποίι άπείχε 
360 χιλιόμετρα άπό τό Βελιγράδι καί, 
στις άρχές τού αϊώνος μας, άνήκε άκόμη 
στήν ’Οθωμανική Αύτοκρατορία. Τό 
1915, ή οίκογένειά του, διωγμένη γιά 
λόγους θρησκευτικούς, κατέφυγε στήν 
Κωνσταντινούπολι. Ό  πατέρας τού Έ 
λυέζα, Χαφίζ Γιασάρ, σκοτώθηκε έπειτα 
άπό λίγο σέ κυνηγετικό δυστύχημα (κά
ποιος Ά γγλος κυνηγός τόν σκότωσε κατά 
λάθος). Τό 1943, χήρος καί πατέρας τεσ
σάρων παιδιών, ό Έλυέζα Μπάζνα ήταν 
τριάντα έννέα έτών, άνδρας γεροφτια- 
γμένος, μέσου άναστήματος, μέ έντονα 
χαρακτηριστικά καί μαύρα μάτια.

Ό πω ς πολλοί συμπατριώτες του ό 
«καβάς» μιλούσε άρκετές γλώσσες: τουρ
κικά, γιουγκοσλαβικά, κροατικά, έλλη- 
νικά, γαλλικά καί λίγα γερμανικά. Τό 
έπάγγελμα τού καμαριέρη, πού είχε 
άσκήσει στά πιό άριστοκρατικά σπίτια

τής εύρωπαΐκής παροικίας, τού είχε 
δώσει τήν ευκαιρία νά μάθη, άρκετά καλά, 
καί τά άγγλικά. Αύτό όμως θά τό άπο- 
κρύψη, άργότερα, άπό τούς Γερμανούς 
πράκτορες. Μέχρι τότε ό Μπάζνα, ό 
κατοπινός «Κικέρων», είχε ύπηρετήσει 
στό σπίτι ένός πλουσίου Γερμανού έπι- 
χειρηματίου, τού Άλμπερτ Γ ιένκε, 
στήν Γιουγκοσλαβική πρεσβεία καί στήν 
πρεσβεία τών Ηνωμένων Πολιτειών. 
Οί κύριοί του δέν ήσαν καί πολύ ένθου- 
σιασμένοι μαζί του. Ό  Γιένκε τόν κρά
τησε μόνο μερικούς μήνες. Αναγκά
σθηκε νά τόν άπολύση γιατί ό «καβάς» 
διάβαζε τά γράμματά του καί τά φωτο
γράφιζε.

ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ Αύγούστου 1943, χωρίς 
δουλειά καί έχοντας νά θρέψη τέσσερα 
παιδιά, ό Έλυέζα Μπάζνα διάβασε τυ
χαία σέ μιά έφημερίδα πού ξεφύλλιζε 
άφηρημένα στό χώλλ ένός ξενοδοχείου, 
μιά άγγελία τής άγγλικής πρεσβείας, πού 
ζητούσε άρχικαμαριέρη. Ό  Μπάζνα άπο- 
φάσισε νά παρουσιασθή. Τό μέγαρο τής 
πρεσβείας βρισκόταν ο* ένα λόφο, στήν 
μέση ένός μεγάλου περιφραγμένου κήπου.

Ό  Μπάζνα γίνεται δεκτός άπό τόν 
πρώτο γραμματέα τής πρεσβείας Ντάγκλας 
Μπάσκ καί τού άναφέρει πού είχε ύπη- 
ρετήσει ώς τότε. Παρασιώπα φυσικά τόν 
βιομήχανο Γ ιένκε, γιατί ό τελευταίος 
είχε νυμφευθή μιά άδελφή τού Ρίμπεν- 
τροπ καί, όταν κηρύχθηκε ό πόλεμος, 
άκολούθησε τό διπλωματικό στάδιο καί 
τοποθετήθηκε στήν γερμανιιςή πρεσβεία 
τής Άγκύρας. Ό  Μπάζνα προσλαμβά
νεται μέ έκατό λίρες τόν μήνα. Πριν 
περάσουν έξη μήνες θά κερδίση, ώς 
κατάσκοπος, τό μυθώδες ποσό τών τε- 
τρακοσίων χιλιάδων λιρών.

Κανείς δέν κατόρθωσε ποτέ νά καθο- 
ρίση πότε καί γιατί ό καμαριέρης αύγός 
άποφάσισε νά γίνη πληροφοριοδότης 
τών Γερμανών Στόν Γερμανό πράκτορα, 
μέ τόν όποιο έρχόταν σέ έπαφή (τόν 
Λούντβιχ Μόυτσις, συνταγματάρχη τών 
Έ ς—Έ ς, πού ύπηρετούσε στήν Πρε
σβεία τής Άγκύρας), ό Μπάζνα είπε, 
ότι «ήθελε νάέκδικηθή τούς Άγγλους γιά 
τόν τραγικό θάνατο τού πατέρα του». 
Έπειτα άπό τόν πόλεμο ό «Κικέρων» θά 
άρνηθή τήν έκδοχή αυτή καί θά πή, ότι 
έκανε τόν κατάσκοπο «άπό συμπάθεια 
πρός τούς Γερμανούς.. .Στήν Τουρκία 
ή γερμανοφιλία άποτελούσε παράδοσι».
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Τό πιθανώτερο είναι, δτι ό Μπάζνα, 
έχοντας τέσσερα παιδιά νά θρέψη, έγινε 
κατάσκοπος για οίκο νομικούς λόγους. 
Ή  Ιδέα, όπως θά πή ό ίδιος άργότερα 
στόν Μόυτσις, τοϋ είχε έλθη ξαφνικά 
την ήμέρα άκριβώς τής προσλήψεώς του 
στήν άγγλική πρεσβεία. Φθάνοντας στήν 
πρεσβεία είδε στόν κήπο την Σεβρολέτ 
τού γραμματέως Μπάσκ. Στό πίσω κά
θισμα υπήρχε ένας μεγάλος χαρτοφύ
λακας άνοικτός, γεμάτος έγγραφα.

Ή  πρώτη έμφάνισις τοϋ «Κ,ικέρωνος» 
μέ τις πολύτιμες πληροφορίες του, έγινε 
στις 26 ’Οκτωβρίου 1943. Εκείνη τήν 
νύχτα, ό γραμματεύς τής γερμανικής 
πρεσβείας Γιένκε, κάλεσε έπειγόντως 
στό σπίτι του μέ ένα τηλεφώνημα τόν 
Λούντβιχ Μόυτσις καί τοϋ άνέφερε ένα 
συνταρακτικό γεγονός. «Χθές τό βράδυ 
ήλθε καί μέ βρήκε ένας άνθρωπος πού 
τόν είχα ύπηρετήση πρίν άπό λίγο χρό
νια. Τότε λεγόταν Ντιέλλο. Σήμερα ισχυ
ρίζεται πώς τό όνομά του είναι Πέτρος. 
Περισσότερα δέν ξέρω. Μοϋ είπε, ότι 
μπορούσε νά πΟιΛήση στήν Γερμανία 
μυστικές πληροφορίες, πού, θά έκλεβε 
άπό τούς Άγγλους. Αύτή τήν στιγμή 
βρίσκεται έδώ, στό σαλόνι, καί περιμένει 
άπάντησι. Νά τοϋ μιλήσετε έσείς πού 
άνήκετε στις μυστικές ύπηρεσίες. Έγώ 
δέν μπορώ νά άνακατευθώ, δεν έχω άρμο- 
διότητα».

"Επειτα άπό ένα λεπτό, ό Μόυτσις 
βρισκόταν μπροστά στόν κατάσκοπο. Ό  
Έλυέζα Μπάζνα, χωμένος σέ μιά πολυ
θρόνα στό μισοσκόταδο τοϋ σαλονιού 
καπνίζει νευρικά. Μιά μικρή σιωπή καί 
ύστερα ό Μπάζνα λέει χωρίς περιφρά
σεις: «"Εχω κάτι νά πουλήσω, κάτι πολύ
τιμο, άλλά θέλω χρήματα, πολλά χρή
ματα». Ή  συζήτησις γίνεται χαμηλό
φωνα. ‘Ο Μόυτσις έχει μείνει κατάπλη
κτος. Ό  Μπάζνα, μολονότι έκνευρισμένος 
φαίνεται σίγουρος γιά τόν έαυτό του.

«Θέλετε νά μάθετε ποιός είμαι»; ρωτά 
στό τέλος. «Είμαι ό προσωπικός ύπη- 
ρέτης τοϋ "Αγγλου πρεοβευτοϋ. Ποιοι 
είναι οί όροι μου; Θά σάς παραδώσω 
ένα φίλμ μέ φωτογραφίες μυστικών έγ
γραφων καί εις άντάλλαγμα θέλω 20.000 
λίρες στερλίνες. Τά ύπόλοιπα φίλμςθά 
μοϋ τά πληρώσετε μόνο 15.000 λίρες τό 
καθένα. Σέ λίγο θά ξημερώση ή 27η 
’Οκτωβρίου. Στις 30 τοϋ μηνός, στις 
3 μ.μ. άκριβώς θά σάς τηλεφωνήσω στό 
γραφείο σας στήν γερμανική πρεσβεία 
καί θά σάς ρωτήσω: Πήρατε τά γράμ
ματά μου; "Αν άπαντήσετε ναί, καλά. 
'Αλλοιώς...».

ΕΤΣΙ ΑΡΧΙΣΕ ή «Έπιχείρησις Κικέ- 
ρων». Τήν έπομένη τό πρωί ένα κρυπτο
γραφικό τηλεγράφημα φεύγει άπό τήν 
"Αγκυρα γιά τό Υπουργείο ’Εξωτερικών 
τοϋ Γ' Ράιχ. Έ χει χαρακτηρισθή «άκρως 
άπόρρητον» καί λέει: «Ένας ύπάλληλος 
τής άγγλικής πρεσβείας, πού ισχυρίζεται 
ότι είναι ό προσωπικός ύπηρέτης τοϋ 
πρεοβευτοϋ, προσεφέρθη νά μάς προμη- 
θεύση φωτογραφίες μυστικών έγγράφων. 
Γιά τό πρώτο φίλμ, πού θά παραδώση στις 
30 ’Οκτωβρίου ζητεί 20.000 λίρες στερ
λίνες σέ χαρτονομίσματα. Γιά κάθε ένα 
άπό τά ύπόλοιπα θέλει 15.000 λίρες. Πα-

«Κικέρων» τό ψευδώνυμο τοϋ Έ λυ
έζα Μπάζνα τοϋ 9Αλβανικής καταγωγής 
καμαριέρη τοϋ * Αγγλου Πρεοβευτοϋ στήν 
*Αγκυρα πού έδρασε σαν κατάσκοπος 
προς οφελος των Γερμανών κατά τοϋ Β' 
παγκόσμιο πόλεμο.
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ρακαλοϋμε άπαντήσατε άν μποροϋμε νά 
δεχθούμε την πρότασί του. Σέ περίπτωσι 
καταφατικής άπαντήσεως, πρέπει νά στεί
λετε τό ποσό μέ ειδικό ταχυδρόμο, ό όποι
ος πρέπει νά βρίσκεται έδώ στις 30 ’Οκτω
βρίου. Ό  ύπηρέτης αύτός είχε έργασθή 
πριν άπό λίγα χρόνια στο σπίτι τού πρώ
του γραμματέως τής πρεσβείας μας. ΓΤερι- 
σότερα στοιχεία δεν εΐμεθα σέ θέσι νά 
σας δώσωμε. Πάπεν».

Στις 29 ’Οκτωβρίου, έθνική έορτή τής 
Τουρκίας, έφθασε ή άπάντησις άπό τό 
Βερολίνο μέ την ένδειξι «προσωπικόν 
άπόρρητον»: «Δεχθήτε την προσφορά
τού καμαριέρη, παίρνοντας όλα τά άναγ- 
καΐα μέτρα. Ειδικός ταχυδρόμος θά βρί
σκεται στην Άγκυρα στις 30 τού μηνός, 
πριν άπό τό μεσημέρι. Θά περιμένωμε 
άναφορά σας άμέσως μετά την παράδοσι 
τών έγγράφων. Ρίμπεντροπ».

Τήν έπομένη, στις 3 μ.μ. άκριβώς χτύ
πησε τό τηλέφωνο τού γραφείου τού 
Μόυτσις και άκούσθηκε ή φωνή τού 
Έλυέζα Μπάζνα: «Έδώ Πέτρος. Πήρατε 
τά γράμματά μου;». Ό  Γερμανός πρά
κτορας, γεμάτος συγκίνησι, μόλις κατόρ
θωσε νά άρθρώση ένα «ναί». «Καλά», 
συνέχισε ό Πέτρος. «Θά έλθω νά σάς 

ώ άπόψε στις δέκα, στον κήπο σας, 
κοντά στό γκαράζ».

’Έπειτα άπό λίγο ό Πάπεν παρέδωσε 
στόν Μόυτσις τό δέμα μέ τις 20.000 λίρες, 
πού μόλις είχε φέρει ό ειδικός ταχυδρό
μος άπό τό Βερολίνο. Μαζί μέ τά παλαιά 
χαρτονομίσματα τών 10,20 καί 50 λιρών, 
είναι καί πολλά άλλα, πού μυρίζουν άκό- 
μη τυπογραφικό μελάνι. «Πολύ καινούρ
για δέν φαίνονται;» μουρμούρισε ό πρε
σβευτής στόν Λούντβιχ Μόυτσις. Πρό
κειται, πράγματι, γιά πλαστά χαρτονο- 
μίσματα. Είναι οί στερλίνες πού, κατά 
διαταγή τού Χίμλερ, έχουν τυπωθή 
στό Όριάνενμπουργκ καί πού οί ναζί 
σκοπεύουν νά ρίξουν μέ άεροπλάνα στήν 
’Αγγλία γιά νά προκαλέσουν οικονομική 
άναστάτωσι» «Έπιχείρησις Μπέρναρντ». 
Πολλά άπό αύτά τά χαρτονομίσματα, 
όπως άναφέρει ό Βάλτερ Χάγκεν στό 
βιβλίο του «Ό  πόλεμος τών κατασκό
πων», είχαν διοχετευθή στήν ’Ιταλία 
μέσω μερικών έμπιστων πρακτόρων.

Τήν όρισμένη ώρα, μέσα στήν σκο
τεινή καί κρύα νύχτα, ό Μπάζνα έκανε 
τήν έμφάνισί του στόν τόπο τού ραντε
βού: «Είμαι ό Πέτρος. Είναι δλα έν τάξει; 
Ό  Μόυτσις τόν όδήγησε στό μέγαρο τής 
πρεσβείας, στήν λεωφόρο Άτατούρκ 
καί τόν πήγε στό γραφείο του. Κατόπιν, 
έβγαλε άπό τό χρηματοκιβώτιο τό χαρ
τόδεμα καί άρχισε νά μετρά, κάτω άπό

'Η  κατοικία τον νΑγγλου Πρεσβεντοϋ στην *Αγκυρα κατά την β' παγκόσμιο 
πόλεμο. Στα δωμάτια τοϋ Μεγάρου ό 9Ελυέζα Μπάζνα έκινεϊτο άθόρυβα τις νύχτες 
γιά νά φωτογραφίση πολύτιμα μυστικά και νά τά παραδώση στους Γερμανούς.

τό άπληστο βλέμμα τού καμαριέρη, τις 
είκοσι χιλιάδες λίρες. Στό τέλος ό Μπά
ζνα σήκωσε τό δεξί του χέρι καί άνοιξε 
τήν χούφτα του, στήν παλάμη του βρι
σκόταν τό ρολό ένός φίλμ τών 36 χιλιο
στών. «Αύτό είναι γιά σάς», είπε. «Δώ
στε μου τά χρήματα».

Τό πρωί τής 31ης ’Οκτωβρίου ό φόν 
Πάπεν έξήτασε τά πενήντα δυο έγγραφα 
πού ήσαν άποτυπωμένα στό φίλμ, πριν 
τά στείλη στό Βερολίνο. Είχε καί αύτός 
άναστατωθή άπό τήν συγκίνησι καί τήν 
έκπληξι. «’Απίθανο», έπαναλάμβανε. 
«’Απίστευτο! Ή  άξια αύτών τών ντοκου
μέντων είναι άνεκτίμητη». Καί, γυρί
ζοντας στόν Μόυτσις, πρόσθεσε: «Πρέ
πει νά βρούμε άμέσως ένα όνομα γιά τόν 
κατάσκοπό μας. Τό όνομα Πέτρος δέν 
μού άρέσει. Επειδή τά έγγραφά του είναι 
έξαιρετικά εύγλωττα, προτείνω νά τόν 
βαπτίσωμε «Κικέρωνα».
Τό ίδιο βράδυ, ό Μπάζνα, ό «Κικέρων», 

έφερε στόν Μόυτσις άλλα δύο φίλμς γιά 
τά όποια πήρε 30.000 στερλίνες. Περιεί
χαν μιά σειρά τηλεγραφήματα πού είχαν 
άνταλλαγή μεταξύ τού ΤΗντεν καί τού 
Άγγλου πρέσβευτοΰ Χιούγκεσεν, μιά 
έκθεσι γιά τήν πολιτική κατάστασι στήν 
Τουρκία, τόν πίνακα τών Βρεταννών 
μυστικών πρακτόρων πού έργάζονταν 
στήν Τουρκία, μιά άλλη έκθεσι γιά τήν 
συμμαχική διείσδυσι στήν Γαλλία καί, 
τέλος μιά έκθεσι γιά τήν διάσκεψι τής 
Καζαμπλάνκας μεταξύ τών Τριών Με
γάλων.

Ό  * Υπουργός Εξωτερικών τού Γ' Ράιχ 
Ρίμπεντροπ καί ό άρχηγόςΐτοΰ R.S.H.A. 
(Υπηρεσία Εσωτερικής ’Ασφαλείας τού 
Ράιχ) Καλτενμπρούνερ δέν άργησαν νά 
βομβαρδίσουν τήν γερμανική πρεσβεία 
τής Άγκύρας μέ αιτήσεις γιά τήν άπο- 
στολή καί άλλων ντοκουμέντων, άλλά, 
προπαντός, γιά νά μάθουν ποιός ήταν 
στήν πραγματικότητα ό μυστηριώδης 
«Κικέρων». Γιατί όνομάζεται έτσι; Ποιό 
είναι τό πραγματικό του όνομα: Ά πό 
πότε βρίσκεται στήν Τουρκία; Εργάζε
ται μόνος ή έχει συνεργάτες; Γιατί έγινε 
κατάσκοπος; Τί άλλο θέλει έκτος άπό 
χρήματα;

Οί συναντήσεις τού «Κικέρωνος» μέ 
τόν Μόυτσις γίνονταν πάντα νύχτα στόν 
κήπο τής γερμανικής πρεσβείας καί μέσα 
στό αύτοκίνητο τού Γερμανού άκολούθου. 
Ή σαν δέ πάντα πολύ σύντομες. Ό  Μπά
ζνα ήταν πολύ φειδωλός στις κουβέντες 
του καί πολύ έπιφυλακτικός όταν έπρό- 
κειτο γιά τήν Ιδιωτική του ζωή. «Δέν 
σάς άρκοΰν αύτές οί πληροφορίες»; 
άπαντοΰσε κάθε φορά στις έπίμονες έρω- 
τήσεις τού Μόυτσις, πού ήθελε νά μάθη 
λεπτομέρειες άπό τήν ζωή του. Ά λλά ό 
Ρίμπεντροπ καί ό Καλτενμπρούνερ έπι- 
μένουν ζητώντας περισσότερες πληρο
φορίες.

Ό  «Κικέρων», πράγματι, έχει ένα συνέ
νοχο ή μάλλον μία συνένοχο: μιά όμορφη 
καστανή κοπέλλα, 23 έτών, τουρκικής 
καταγωγής, τήν μαγείρισσα τής άγγλι- 
κής πρεσβείας. Λέγεται Έζρά Ντυριγέ. 
Ό  Μπάζνα τήν έρωτεύεται καί τήν νυμ
φεύεται. Έ τσι ή νέα, άπό άγάπη, δέχθηκε 
νά τόν βοηθήση.

Στήν βρεταννική πρεσβεία τής Άγκύ
ρας τά δωμάτια τού προσωπικού καί ή 
κουζίνα βρίσκονται στά ύπόγεια. Ό  
Μπάζνα έχει τοποθετήσει στήν κάμαρά 
του τις δύο φωτογραφικές του μηχανές— 
μιά «Λάικα» καί μία «Κόντακ»—έπάνω 
σέ δύο τρίποδες. Ένας προβολεύς έκατό 
κηρίων φωτίζει ένα μικρό τραπέζι, όπου
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τοποθετεί τά έγγραφα πού πρόκειται νά 
φωτογραφήση. Κάθε βράδυ, μετά τό 
δείπνο, ό "Αγγλος πρεσβευτής άποού- 
ρεται στήν κρεββατοκάμαρά του στο 
πρώτο πάτωμα, κουβαλώντας μαζί του 
ένα χονδρό ντοσιέ μέ έμπισΐευτικά έγ
γραφα, πού έχει πάρει άπό τό χρηματο
κιβώτιό του. Εργάζεται περίπου μιά 
ώρα, πίνει ένα χαμομήλι και πέφτει νά 
κοιμηθή.

Τότε ό «Κικέρων» αρχίζει τήν δρασι 
του: ξυπόλυτος, γιά νά μή κάνη θόρυβο, 
εύκίνητος σαν αίλουρος, άνεβαίνει μέσα 
στο σκοτάδι στο δωμάτιο τοϋ πρεσβευ- 
τοϋ, παίρνει τά έγγραφα άπό τόν φάκελλο, 
τρέχει στο ύπόγειο και αρχίζει γρήγορα 
τήν φωτογράφησι: μέ τό ένα χέρι τοπο
θετεί τά χαρτιά ένα ένα κάτω άπό τό φώς 
και τό άλλο πατά τό κουμπί τής φωτο
γραφικής μηχανής. Μερικές φορές τό 
ντοσιέ τοϋ πρεσβευτοΰ δέν περιλαμβάνει 
ένδιαφέροντα έγγραφα. Τότε ό «Κικέρων» 
μέ τήν πρόφασι ότι θέλει νά ξεσκονίση 
τά ρούχα τοϋ κυρίου του, τά κατεβάζει 
στο ύπόγειο και παίρνει άπό μέσα τά 
κλειδιά τοϋ χρηματοκιβωτίου. Μερικές 
φορές, όταν βρίσκεται μόνος στο γρα
φείο τοϋ Χιούγκεσεν, ό Μπάζνα δέν 
διστάζει νά χρησιμοποιήση τήν «Κόν- 
τακ» του γιά νά φωτογραφήση τά έγγραφα 
έπί τόπου.

Μ’ αύτό τόν τρόπο ό «Κικέρων»— 
τις δύο πρώτες έβδομάδες τοϋ Δεκεμβρίου 
τοϋ 1943—έγινε κάτοχος τοϋ σημαντι- 
κωτέρου μέχρι έκείνη τήν στιγμή έγγρά- 
φου. Έπρόκειτο γιά μιά μακροσκελή 
έκθεσι τοϋ Ούίνστον Τσώρτσιλ* μέ ήμε- 
ρομηνία 26 Δεκεμβρίου καί τήν ένδειξι 
«άκρως απόρρητον». Τίτλος της: «Διορι
σμός ανώτατου άρχηγοϋ όλων τών έπι- 
χειρήσεων έναντίον τής Γερμανίας». Καί 
άπό κάτω: «Σημείωσις τοϋ πρωθυπουρ
γού καί ύπουργοϋ Εθνικής Άμύνης».

'Η παράγραφος 4, μεταξύ άλλων, έλεγε 
« .. .Μέ βάσι αύτή τήν αρχή φυσικό 
είναι νά άνατεθή ή αρχηγία τοϋ τομέως 
τής Μεσογείου σέ "Αγγλο, καί τοϋ το
μέως «"Οβερλορντ» σέ ’Αμερικανό». 
Στήν παράγραφο 5 ή μυστηριώδης λέξις 
(«"Οβερλορντ») έπαναλαμβάνεται: «..."Αν, 
παρά ταϋτα, δέν ληφθή ύπ’ δψι ή αριθμη
τική ύπεροχή τών πολεμικών δυνάμεων, 
ή ’Ανωτάτη ’Αρχηγία πρέπει νά άνατεθή 
σέ ’Αμερικανό ’Αξιωματικό καί αύτός 
θά άποφανθή γιά τήν συγκέντρωσι τών 
δυνάμεων στήν Έπιχείρησι "Οβερλορντ». 
Τί θά μπορούσε νά ήταν μιά συμμαχική 
στρατιωτική έπιχείρησις, τέτοιας έκτά- 
σεως καί μάλιστα στο πολεμικό θέατρο 
τής Μεσογείου, άν όχι μιά άπόβασις στήν 
ήπειρωτική Εύρώπη;

ΕΚΕΙΝΗ τήν έποχή ό «Κικέρων» 
κατόρθωσε νά κλέψη τά πιο ένδιαφέ
ροντα έγγραφα: μιά έκθεσι γιά τήν συνάν- 
τη σ ι' Ροϋσβελτ—Τσώρτσιλ — Τσάγκ 
Κάϊ Σέκ (Κάιρο Νοέμβριος 1943), πού 
τερματίσθηκε μέ τήν ύπόσχεσι τών ’Α
μερικανών νά άποδοθή ή Μαντζουρία 
στήν Κίνα μετά τή. συντριβή τής ’Ια
πωνίας. Μιά άλλη έκθεσι γιά τήν διά- 
σκεψι τής Τεχεράνης στις 2 Δεκεμβρίου 
μεταξύ Ροϋσβελτ—Τσώρτσιλ —Στάλιν, 
χατά τήν όποια άποφασίσθηκε ή άπό- 
βασις στήν Εύρώπη νά γίνη στήν Δυ
τική Εύρώπη, πιθανόν στήν Γαλλία, καί 
όχι στά Βαλκάνια, όπως είχε ζητήσει 
άρχικά ό "Αγγλος πρωθυπουργός. Δέκα 
έκθέσεις ειδικών γιά τήν πραγματική 
στάσι τής Τουρκίας, ή όποια, γιά νά

τονίση τήν άπόλυτη ούδετερότητά της, 
είχε συγκεντρώσει μερικές μεραρχίες 
στήν ’Ανατολική Θράκη καί συγχρόνως 
δεχόταν άπό τούς Άγγλοαμερικανούς 
μεγάλες ποσότητες πολεμικού ύλικοϋ.

Παρ’ όλα αύτά, οί αρχηγοί τοϋ Γ' Ράιχ 
διατηρούσαν τις έπιφυλάξεις τους. Υπο
ψιάζονταν ότι ό «Κικέρων» ήταν πρά
κτορας τών "Αγγλων καί τά έγγραφα πού 
τούς διοχέτευε είχαν σκοπό νά τούς 
παραπλανήσουν. Μόνο ό βομβαρδισμός 
τής Σόφιας, πού έγινε στις 15 ’Ιανουάριου 
1944, καί πού προκάλεσε τέσσερις χι
λιάδες θύματα μεταξύ τοϋ αμάχου πλη
θυσμού, τούς έκανε νά αλλάξουν γνώμη. 
Ή  αεροπορική έπίθεσις έναντίον τής 
βουλγαρικής πρωτευούσης είχε αναγ- 
γελθή σέ ένα άπό. τά τηλεγραφήματα πού 
είχαν άνταλλαγή μεταξύ Λονδίνου καί 
Άγκύρας. Ό  «Κικέρων» τό είχε φωτο
γραφήσει δύο έβδομάδας νωρίτερα καί 
τό είχε δώσει στον Μόυτσις.

Τούς πρώτους μήνες τοϋ 1944, ή έντονη 
δράστηριότης τοϋ Έλυέζα Μπάζνα μειώ
νεται ξαφνικά καί τέλος σταματά. Ό  
Μόυτσις άντιλαμβάνεται άμέσως τήν 
άλλαγή. Μιά ήμέρα ό «Κικέρων» τοϋ 
φέρνει ένα φίλμ έντελώς λευκό, ζητεί 
όμως νά τό πληρωθή. «Φοβήθηκα πώς 
θά μέ άνακάλυπταν», είπε, «καί άνοιξα 
τήν μηχανή γιά νά πάρη φώς». Μιά άλλη 
φορά, ό Μπάζνα προσπαθεί νά τοϋ που- 
λήση γιά 10.000 λίρες, τόν κατάλογο τών 
μηνιαίων έξόδων τής αγγλικής πρε
σβείας. Στις διαμαρτυρίες τοϋ Μόυτσις 
ό «Κικέρων» ίσχυρίσθηκε ότι δέν γνώ
ριζε αγγλικά καί έπομένως δέν ήξερε τί 
περιείχαν τά έγγραφα αύτά.

Είναι φανερό, ότι, τώρα, κάτι έχει άλ- 
λάξει καί πώς στο συμμαχικό στρατό
πεδο, άρχισαν νά γεννώνται υποψίες.. .  
Τί συνέβη; Ό  «Κικέρων», όλο αύτό τόν 
καιρό, δέν έδειξε πολλή φρόνησι. Στούς 
Γερμανούς πούλησε 400 περίπου έγγραφα 
καί πήρε 400.000 λίρες στερλίνες. Τό 
ότι τά χρήματα ήσαν πλαστά θά άπο- 
καλυφθή τό 1954, όταν ό Μπάζνα θά 
θελήση νά τά χρησιμοποιήση γιά όρι- 
σμένες έπενδύσεις, όπως στήν κατα
σκευή ένός ξενοδοχείου 150 δωματίων. 
Δύο χιλιάδες λίρες, έν τρύτοις, τις έχει 
ξοδέψει γιά νά άγοράση διαμάντια καί 
ένα άλλο σημαντικό ποσό τό μετέτρεψε 
σέ άμερικανικά δολλάρια. ’Επί .πλέον, 
έκανε μεγάλη ζωή, σύχναζε στά πολυτελή 
νυκτερινά κέντρα, αγόρασε χρυσό ρολόι, 
μερικά κουστούμια καί ένα .αύτοκίνητο, 
πού, έκείνη τήν έποχή, δέν ήταν εύκολο 
νά βρεθή στήν Τουρκία.

Στήν πραγματικότητα, όμως, έκεινο 
πού προκάλεσε τήν ύποψία, ότι διέρρεαν 
πληροφορίες άπό τήν άγγλική πρεσβεία, 
ήσαν τά συνεχή έντονα διαβήματα τοϋ 
φόν Πάπεν προς τήν τουρκική κυβέρνησι. 
(Ό  φόν Πάπεν, θά δικαιολογηθή μετά τόν 
πόλεμο, γράφοντας στά άπομνημονεύμα
τά του, ότι έφ* όσον είχε στήν κατοχή του 
μιά πληροφορία, έπρεπε νά τήν χρησι- 
μοποιήση. "Αλλοι όμως τόν κατηγορούν, 
ότι «έκαψε» τόν μεγαλύτερο Γερμανό 
κατάσκοπο γιά νά σημειώση δική του 
διπλωματική έπιτυχία. ή όποια, έν τούτοις 
δέν έμπόδισε τήν Τουρκία νά βγή στον 
πόλεμο έναντίον τής Γερμανίας). Μελε
τώντας κανείς σήμερα τό ύπάρχον Ιστο
ρικό ύλικό καί τις μαρτυρίες άνθρώπων 
πού έπαιξαν κάποιο ρόλο στήν ύπόθεσι 
αύτή, καταλήγει στο συμπέρασμα» ότι 
ή συμμαχική άνιικατασκοπεία έτέθη αμέ
σως σέ συναγερμό έπειτα άπό τό διάβημα 
τοϋ φόν Πάπεν, ό όποιος «έγνώριζε

έκεινο πού δέν έπρεπε νά γνωρίζη». Τό 
πρώτο σύμπτωμα έκδηλώνεται μέ τήν 
έξαφάνιοι, στά μέσα Δεκεμβρίου 1943, 
μιας παράξενης κοπέλλας, τής Έλίζα- 
μπετ Κάπ. Φαίνεται πώς ήταν κόρη ένός 
ήλικίωμένου Γερμανού διπλωμάτου, πού 
έμενε στήν Σόφια. Ή  Έλίζαμπετ είχε 
κατορθο>σει νά προσληφθή ώς δευτέρα 
γραμματεύς τοϋ Μόυτσις καί άμέσως 
είχε άρχίσει νά ένδιαφέρεται γιά τό ψευ
δώνυμο «Κικέρων». Τόν ίδιο σχεδόν 
χρόνο ή τουρκική πολιτική άστυνομία, 
πού άσφαλώς θά είχε τεθή σέ συναγερμό 
άπό τόν Τοΰρκο υπουργό τών Έξωτε*· 
ρικών, συλλαμβάνει έπ’ .αύτοφώρω τόν 
Μπάζνα καί τόν Μόυτσις σέ μιά νυκτε
ρινή συνάντησί τους. Ό  Γερμανός πρά
κτορας κατορθώνει νά τό σκάση μέ τό 
αύτοκίνητο του καί, έπειτα άπό μιά δρα
ματική παρακολούθησι, όδήγησε τόν 
«Κικέρωνα», σώο καί άβλαβή, στήν 
βρεταννική πρεσβεία. Είναι φανερό, 
ότι οί Τούρκοι είχαν κατορθώσει νά 
έπισημάνουν, άν όχι τόν κατάσκοπο, 
τούλάχιστο τό «κανάλι» μέσω τοϋ όποιου 
οί πληροφορίες διοχετεύονταν στον φόν 
Πάπεν.

Τέλος, τις πρώτες έβδομάδες τοϋ ’Ιανου
άριου 1944 έφθασαν στήν "Αγκυρα, μέ 
ειδικό άεροπλάνο άπό τό Λονδίνο, πέντε 
ειδικοί τής άντικατασκοπείας, πού έρεύ- 
νησαν κάθε γωνιά τοϋ μεγάρου τής 
βρεταννικής πρεσβείας καί τοποθέτησαν 
μηχανισμούς συναγερμού σέ όλα τά 
χρηματοκιβώτια. "Υστερα, άναπάντεχα, 
ήλθε ή καταστροφή. Στις 6 ’Απριλίου 
1944·, έξαφανίζεται μύστη ριωδώς ή Έλί- 
ζαμπετ Κάπ καί κανείς δέν μπορεί νά τήν 
βρή. Ό  Μόυτσις κρίνεται υπεύθυνος γιά 
τήν έξαφάνιοι καί ό Καλτενμπροϋνερ τόν 
καλεΐ αμέσως στο Βερολίνο γιά άνάκρισι.

’Απελπισμένος, ό Γερμανός μυστικός 
πράκτορας άναζητεΐ άλλη μιά φορά τόν 
«Κικέρωνα» καί ό Μπάζνα έρχεται στο 
ραντεβού: «Ή  γραμματεύς σας πέρασε 
στο στρατόπεδο τών "Αγγλων», λέει 
άμέσως ό κατάσκοπος. «Αύτή είναι ή 
διεύθυνσίς της στήν "Αγκυρα. Τί ξέρει 
γιά μένα»;

Ό  Μόυτσις βασανίζεται άπό τήν 
άμφιβολία: «Νομίζω, ότι γνωρίζει τό 
ψευδώνυμό σας.. ίσως καί περισσότερα».

Ό  Μπάζνα άκούει σιωπηλός, τρώ
γοντας τά νύχια του. Σκέπτεται άρκετή 
ώρα καί ύστερα σηκώνεται: «Τώρα πρέπει 
νά φύγω», μουρμουρίζει.

«Γιά πρώτη φορά», θά γράψη στά 
άπομνημο νεύματά του ό Μόυτσις, πού 
σήμερα είναι έμπορος ύφασμάτων στο 
"Ινσμπρουκ «έδωσα τό χέρι μου στον 
«Κικέρωνα» καί έκείνος τό έσφιξε χα
λαρά. "Υστερα βγήκε γρήγορα άπό τό 
σπίτι καί χάθηκε μέσα στο σκοτάδι. 
Δέν τόν ξαναεΐδα ποτέ».

Ή  Έλίζαμπετ Κάπ όμως δέν είχε κατορ
θώσει νά άνακαλύψη τήν ταύτότητα τοϋ 
«Κικέρωνα»: ό Μπάζνα παρέμεινε στήν 
ύπηρεσία τοϋ Χιούγκεσεν ώς τόν Μάιο, 
όπότε παραιτήθηκε γιά νά άπολαύση τις 
400.000 λίρες του. Τά στοιχεία πού μπο
ρούσαν νά τόν ένοχοποιήσουν—δηλαδή 
τά φίλμς πού έπί τέσσερις μήνες έδινε 
στούς Γερμανούς καί τά όποια φύλαγε 
στό χρηματοκιβώτιό του ό φόν Πάπεν— 
θά τά κάψη τόν Αύγουστο ό Μόυτσις, 
όταν ή Τουρκία θά μπή στον πόλεμο 
έναντίον τής Γερμανίας καί θά θέση ύπό 
περιορισμό όλα τά μέλη τής γερμανικής 
παροικίας. "Ετσι, ό «Κικέρων», ό περι
φημότερος κατάσκοπος τοϋ Δευτέρου 
Παγκοσμίου Πολέμου, θά σωθή.
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Μέ πάταγο άποχαιρετάει την χώρα 
μας τό *75. Αιτία: "Ενας δυνατός σεισμός 
πού συγκλονίζει τον Νομό Αιτωλοακαρ
νανίας τό μεσημέρι της παραμονής της 
Πρωτοχρονιάς. ’Αποτέλεσμα: "Ενα μι
κρό κοριτσάκι νεκρό, τρεις γυναίκες σοβα
ρά τραυματισμένες καί εκατοντάδες σπί
τια γκρεμισμένα, έτοιμόρροπα ή σημαδε
μένα άπό ρωγμές. Στις δύο καί μίση τό 
πρωί της Πρωτοχρονιάς, έξω άπό τό Κα- 
στέλλι Χανίων γίνεται τό πρώτο θανατη
φόρο τροχαίο άτύχημα του *76, μέ θύμα 
ένα πεζό. *Ένα 24ωρο περίπου άργότερα 
σ* ένα «μοτέλ» της Θεσσαλονίκης γίνε
ται ή πρώτη ληστεία του *76 μέ δράστη 
ένα νεαρό «άνειδίκευτο» κακοποιό. Τον 
ϊδιο μήνα γίνονται άκόμη τρεις ληστείες 
στη συμπρωτεύουσα καί μια άπόπειρα σέ 
’Αθηναϊκό Προάστιο. Χαρακτηριστικό: 
Η  ηλικία των 7 δραστών κυμαίνεται άπό 

10 (!) έως 21 έτών... ’Αλλά καί οί διαρ- 
ρηξεις δέν πάνε πίσω. Στην Ρόδο καί την 
Λαμία συλλαμβάνονται οί δράστες διαρ
ρήξεων δύο κοσμηματοπωλείων, ενώ στην 
Λάρισα καί τά ’Αθηναϊκά Προάστια έξουδε- 
τερώνεταιένα άλλο δυναμικό «τήμ» νεαρών 
διαρρηκτών μέ προϊστορία 196 λεηλασίες 
έκκλησιών, σπιτιών καί καταστημάτων. Έ ξ 
ίσου θρασύτατοι είναι καί δυο άλλοι άκό
μη διαρηκτες οί όποιοι «σηκώνουν» τό 
χρηματοκιβώτιο του Ταχ. Γραφείου Βα
σιλικών Ευβοίας- καί τό άδειάζουν άργό
τερα μέ την ήσυχία τους. Συλλαμβάνονται 
όμως πριν προλάβουν νά άπολαύσουν την 
λεία τους καί «έπί τη εύκαιρία» ομολο
γούν άλλες πέντε παρόμοιες «επιχειρή
σεις» τους... Ά πό τούς ξένους τουρίστες 
μερικοί παρατείνουν άναγκαστικά τήν ε
δώ παραμονή τους εξασφαλίζοντας δωρεάν 
παραμονή στις... φυλακές. Συλλαμβάνον- 
ται: Στο άεροδρόμιο 'Ηρακλείου ένας Γερ
μανός άρχαιοκάπηλος, στά Χανιά ένας 
Λιβανέζος διαρρήκτης, στην Θεσσαλονίκη 
ένας Σουδανός «μπουκαδόρος» καί στούς 
Κήπους "Εβρου δύο Γερμανοί «μπίζνε- 
σμεν» του ποδαριού, ένώ προσπαθούν νά

είσαγάγουν λαθραία δέκα άριθμομηχανές 
καί ισάριθμες κινηματογραφικές ταινίες 
«πορνό». Στούς Κήπους έπίσης συλλαμ- 
βάνονται καί δύο Ιταλοί ένώ προσπα
θούν νά «περάσουν» άπό την Τουρκία στην 
Ελλάδα 15,5 κιλά κατεργασμένο χασίς. 

Τέλος στη Θεσσαλονίκη ξηλώνεται ένα 
παράνομο εργαστήριο πού έχου^ «στή
σει» ένας Γερμανός καί ένας Αύστριακός 
γιά νά πλαστογραφούν διαβατήρια, άδειες 
οδηγησεως —κυκλοφορίας αύτοκινήτων 
κ.λ.π. Τον Ιανουάριο γίνονται καί τρεις 
σοβαρές άνθρωποκτονίες. Συγκεκριμένα: 
Στη Λαμία ένας πατέρας τυφλωμένος άπό 
τό πάθος σφάζει σάν άρνί τόν έγγαμο 
έραστή της κόρης του, ένώ στό Αγρίνιο 
γιατρός έκτελειται «εν ψυχρώ» μέ πιστόλι 
από τόν μηνυτή του άμέσως μετά την ά- 
θωωσή του άπό τό δικαστήριο όπου είχε 
όδηγηθή σάν ύπαίτιος γιά τό θάνατο μιάς 
γυναίκας. Μέ τόν ίδιο τρόπο έκτελειται 
μιά γυναίκα σέ Αθηναϊκό προάστιο άπό 
τόν άνδρα της μπροστά στά μάτια τού ά- 
νήλικου παιδιού τους...

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Αρχές Φεβρουάριου καί δυο αιματη
ρές ληστείες μέ δράστες νέα παιδιά... Συγ
κεκριμένα: Τό βράδυ της Δευτέρας 2 Φε- 
βρουαρίου έξω άπό χωριό της Δράμαε βρί— 
κεται πεταγμένο σ* ένα πηγάδι τό πτώμα 
τού Μ. Π. μέ τραύμα στό κεφάλι άπό κον
τινή βολή κυνηγετικού όπλου. Τού όπλου 
πού σήκωσε στά χέρια του ό 20χρονος Θ. 
Π. μέ σκοπό τη ληστεία. "Οταν συλλαμ- 
βάνεται βρίσκονται στις τσέπες του 17 μα
τωμένα χιλιάρικα... "Ενα 48ωρο άργότερα 
στά Νέα Λιόσια Αττικής βρίσκεται κατα- 
κρεουργημένη μέσα στό σπίτι της ή Κ.Χ. 
Οί συνάδελφοι της Τ.Α.Π.Π. δέν άργούν 
νά συμπεράνουν ότι τά κίνητρα της νέας 
αύτής δολοφονίας είναι ή ληστεία. Τελικά 
υστέρα άπό ένα άνθρωποκυνηγητό πού κρα- 
τάει τρία ολόκληρα ήμερόνυχτα, συλλαμ- 
βάνεται ό 17χρονος δράστης Π . Β. ή «Σε- 
ρίφης» πού όμολογεΐ κλαίγοντας τό έγκλη
μα του. Πριν άκόμα κοπάσουν τά σχετικά 
σχόλια τού τύπου καί της κοινής γνώμης,

σκάζει καί μιά τρίτη «βόμβα»... Ά γνω 
στοι «σηκώνουν» μιά νύχτα τό περιεχό
μενο τής βιτρίνας μεγάλου κοσμηματοπω
λείου στη καρδιά τής Αθήνας!.. "Οσο 0- 
μως θρασύτατη είναι ή διάρρηξη αύτή, άλ
λο τόσο έντυπωσιακός είναι ό τρόπος έξου- 
δετερώσεως τών δραστών της —πέντε Ι 
ταλών —άπό τη Χωροφυλακή Πατρών. 
Οί έπίδοξοι αύτοί Μαφιόζοι συλλαμβάνον- 
ται μέσα σέ λίγες ώρες πριν άκόμη προ
λάβουν νά καταμετρήσουν τήν άξία πολ
λών έκατομμυρίων «χρυσή» λεία τους... 
Καί ή μάχη τής Χωροφυλακής έναντίον 
τής παρανομίας συνεχίζεται... Στήν Θεσ
σαλονίκη έξαρθρώνεται μία 6μελής Ά με- 
ρικανοκαναδοαγγλοτουρκομαλτέζικη σπεί
ρα άπατεώνων, ένώ στή Λαμία συλλαμ- 
βάνεται ένας 20χρονος στιλετοφόρος Ι τ α 
λός «πλασιέ» κατεργασμένου χασίς. Γιά 
κατοχή καί χρήση ναρκωτικών συλλαμ- 
βάνονται στήν 'Ιεράπετρα ένας Αύστραλός 
καί μιά Γαλλίδα, σέ Αθηναϊκό προάστιο 
ένας Γάλλος καί δύο Αιγύπτιοι, καί στή 
Θεσσαλονίκη ένας συμπατριώτης μας ό 
όποιος μάλιστα διαθέτει και μία «συλλογή» 
άπό κλεμμένες εικόνες μεγάλης άξίας. 
Δύο σοβαρές άνθρωποκτονίες γίνονται τόν 
Φεβρουάριο. Συγκεκριμένα: Έ ξω  άπό τά 
Γρεβενά δολοφονείται ό X. Μ. τήν ώρα 
πού βρίσκεται σέ ερωτικές περιπτύξεις μέ 
μιά έγγαμη γυναίκα μέσα στό αύτοκίνητο 
του. Έ ξ  άλλου στόν Πολύγυρο Χαλκιδι
κής ή Π. Π. πολτοποιεί μέ ένα σφυρ· τό 
κεφάλι τού έραστοΰ της ένώ έκεΐνος κοι
μάται. Τό δεύτερο ΙΟήμερο τού Φεβρου- 
αρίου στή Καλαμάτα καί σέ χωριό τών 
Σερρών γίνονται δύο ληστείες. Χαρακτη
ριστικό: Οί τρεις πρωταγωνισταί τους — 
δυό άνδρες καί ένας έφηβος —δρούν ύστερα 
άπό άγρια οίνοποσία. Στό ίδιο χρονικό διά
στημα στήν Άμαλιάδα καί τήν Λαμία 
έξαρθρώνονται δύο πολυμελείς σπείρες 
διαρρηκτών. *Απογοητευτικό: Ή  μία άπο- 
τελείται άπό πέντε νέα παιδιά... Μιά τρί
τη σπείρα άπατεώνων πού δρούν μέ ακά
λυπτες έπιταγές έξαρθρώνεται άπό τήν 
Τ.Α.Π.Π. Τίς τελευταίες μέρες τού Φε
βρουάριου άπό πυρκαϊά γίνονται στάχτη 
έξη κατχστήματα στήν Κομοτηνή καί 
ένα έργοστάσιο σέ ’Αθηναϊκό Προάστιο, 
στά έρείπια τού οποίου βρίσκονται άπαν-
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Σύντομη ανασκόπηση τοΰ 

χρόνου πού πέρασε άπό

φευγαλέες ματιές στα “Βιβ-

Το κείμενο πού επακολουθεί, ασφαλώς καί δεν 
«μετράει» σαν ετήσιος επίσημος αστυνομικός απο
λογισμός στήν περιοχή άρμοδιότητος τής Χ ωροφυ- 
λακής. Γιατί εν τοιαύτη περιπτώσει θά έπρεπε νά 
παραθεσωμε στατιστικά στοιχεία καί διάφορες κρίσεις 
για τά τροχαία ατυχήματα, τα διάφορα αδικήματα, 
άλλα καί τις προσπάθειες τώ ν ‘Υπηρεσιών Χωρο
φυλακής για την πρόληψη καί καταστολή το υ ς . "Ολα

λια Συμβάντων,, μαχίμων 'Υ| ________ _________________

αύτά δμως είναι καθήκοντα τής καθιερωμένης 
«Έ κθέσεω ς Πεπραγμένων» τοΰ Σώματος πού θά 
δοθή στήν δημοσιότητα στον καιρό τ η ς . Ε μ ε ίς  εδώ 
αρκουμεθα να δώσωμε μια καθαρά ελεύθερη και
συνοπτική εργασία, ή όποια νομίζομε δτι δίνει σέ 
γενικές γραμμές τήν ’Αστυνομική — έκδόσεως « Έ π ι-  
θεωρήσεως Χ ωροφυλακής» — ταυτότητα τοΰ ’76___

θρακωμένα τά πτώματα τών δύο ιδιοκτη
τών του...

ΜΑΡΤΙΟΣ

πηρεσιών της Χωροφυλακής.

1η Μαρτίου καί ληστεία. Τόπος: Θεσ
σαλονίκη. Θύμα: 'Ένας ήλικιωμένος περι-

Ιπτερουχος. Δράστης: "Ένας άγνωστος νεα
ρός πού δέν άργεΐ νά γίνει γνωστός. Μιά 
άκόμη ληστεία γίνεται στήν περιοχή Τ
Ι στιαίας δπου δύο παιδιά ήλικίας 14 καί 17 
χρονών ξυλοκοποΰν άγρια ένα γέροντα γιά 
νά τοΰ άποσπάσουν τελικά τό πορτοφόλι 
μέ... 39 δραχμές. «’Άθλων» νεαρών συνέ
χεια:... Στήν Θεσσαλονίκη ή Γενική Α 
σφάλεια εξαρθρώνει μιά ένοπλη συμμορία 
πού τήν άποτελοΰν τέσσερις νεαροί ήλι
κίας 15-22 ετών... Στά χέρια τους κατά
σχονται κλοπιμαία άξίας 3 εκατομμυρίων 
δραχμών, ενώ οί ζημιές άπό τούς βανδα
λισμούς τους στό χώρο τών διαρρήξεων 
ξεπερνούν τό μισό έκατομμύριο. Τέλος 
στό Ηράκλειο Κρήτης ένα 15χρονο παιδί 
συλλαμβάνεται ύστερα άπό διάρρηξη χρη
ματοκιβωτίου βιοτεχνίας άπ* δπου έχει 
άφαιρέσει 114.000 δραχμές. Τόν Μάρτιο 
γίνονται 11 συνολικά άπόπειρες άνθρω- 
ποκτονίας. Οί δράστες χρησιμοποιούν κυ
νηγετικό δπλο, μαχαίρι, πιστόλι καί αύ- 
τοκίνητο! Αποτέλεσμα : Τραυματίζονται

1 σοβαρά ή έλαφρά 16 συνολικά άτομα. 'Ό 
σο γιά τήν άπόπειρα μέ τό αύτοκίνητο δέν 
γίνεται φυσικά στό... Σικάγο, άλλά σ* ένα 
μικρό χωριό τοΰ Δομοκοΰ ύστερα άπό φι
λονικία καί ένώ τό θΰμα βαδίζει άνύποπτο 
στό δρόμο... Τέλος τόν Μάρτιο γίνονται 
τρεις άγριες άνθρωποκτονίες. Συγκεκρι
μένα: Στήν Μυτιλήνη ό Ε. Κ. πυροβολεί 
μέ δίκανο καί σκοτώνει τόν I. Τ. τήν 
ώρα πού κάνει νυχτερινή καντάδα κάτω 
άπ* τό παράθυρο της κόρης του. Στήν Ν.

9Από τούς σεισμούς στην Αίτωλοα-

Ι
Η καρνανία. Πρώτοι σπεύδουν στον τόπο της

καταστροφής οι άνδρες τής Χωροφυλακής 
για να προσφέρουν τήν βοήθεια τους στους 
πληγεντες κατοίκους άπό τήν μανία τοϋ 
9 Εγκέλαδου.
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Βύσσα Όρεστιάδος ό Β. Κ. θρυμματίζει, 
ύστερα από φιλονικία μέ τσεκούρι τό κε
φάλι του γιου του, ενώ σέ χωριό της Ξάν
θης ένα νεογέννητο έξώγαμο βρέφος θάβε
ται ζωντανό σέ βόθρο άπό τήν τραγική 19 
χρονη μητέρα του... Κατά τά άλλα ό Μάρ
τιος «διανθίζεται» άπό φιλάρχαιες καί φί
λαθλες άλλά... παράνομες 'δραστηριότητες 
ήμεδαπών. Συγκεκριμένα: Στον Βόλο καί 
στην Λάρισα συλλαμβάνονται πέντε συνο
λικά άτομα τήν ώρα πού διαπραγματεύο
νται τήν άγοραπωλησία άρχαίων άντικει- 
μένων καί εικόνων άξίας. Έ ξ άλλου σέ 
έξωκκλήσι της Σπάρτης δύο Αθηναίοι 
(ό ένας πολιτικός μηχανικός καί ό άλλος 
μοντελίστ —άρα «καλλιεργημένοι») συλ- 
λαμβάνονται έπ* αύτοφώρω νά ξηλώνουν 
μέ προσοχή κομμάτια άπό Βυζαντινές τοι
χογραφίες... Τέλος σέ ‘Αθηναϊκό προά
στιο συλλαμβάνονται τρεις παράγοντες 
έπαρχιακου ποδοσφαιρικού Συλλόγου Β' 
Εθνικής Κατηγορίας, τήν ώρα πού προσ
παθούν νά δωροδοκήσουν παίκτες τού το
πικού Σωματείου, οί όποιοι έχουν καταγ
γείλει έγκαίρως τό γεγονός στήν Υ.Α.Π. 
Π. Καί κάτι άπ* τις παράνομες δραστηριό
τητες των ξένων «τουριστών»: Τον Μάρ
τιο στήν περιοχή των ‘Αθηναϊκών Προα
στίων ή Τ.Α.Π.Π. εξαρθρώνει μία σπείρα 
έμπορων του άργοΰ θανάτου πού τήν άπο- 
τελουν δύο Αιγύπτιοι, ένας Γάλλος καί μία 
Λιβανέζα. Στά χέρια τους κατάσχονται 
μεγάλη ποσότης άπό χασισέλαιο. Τέλος 
στις Καλύβες Χανίων καί τον Μαραθό- 
καμπο Σάμου συλλαμβάνονται τρεις Γάλ
λοι καί δύο Δυτικογερμανοί γιά κατοχή 
ναρκωτικών. Χαρακτηριστικό: Οί τελευ
ταίοι παραλαμβάνουν πλακίδια χασίς μέ
σα σέ γράμματα πού ταχυδρομούνται άπ* 
τό έξωτερικό...

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Και αυτόν τον μήνα παιδιά καί έφηβοι 
απασχολούν τό άστυνομικό δελτίο. Στή 
Λειβαδιά συλλαμβάνονται δύο μαθηταί Γυ
μνασίου τήν ώρα πού εισπράττουν 10.000 
δραχμές από μιά μητέρα «γιά νά μήν πά- 
θουν κακό τά παιδιά της...» Νά όμως πού 
το κακό γίνεται σέ άλλα παιδιά... Στήν 
Καλαματα δυο μικροί μαθητές τήν ώρα 
πού διασκευάζουν ένα σωλήνα σέ βαρελότ- 
το, γίνεται έκρηξη, μέ άποτέλεσμα νά κυ- 
λίσουν στο χώμα ένα χέρι καί μερικά άκρο- 
δαχτυλα. Ταυτόχρονα σχεδόν στις περιο- 
Χεζ Αίγαλεω και Εορδαίας, τέσσερα παι
διά τραυματίζονται σοβαρά άπό έκρηξη 
μπαρουτης καί μιας έγκαταλελειμμένης 
χειροβομβίδας. Τελικά μέχρι νά περάση 
τό Πάσχα τραυματίζονται σοβαρά σ’ όλό- 
κληρη τή Χώρα 4 άτομα άπό βαρελόττα 
καί πυροτεχνήματα. *Απ* τήν ίδια αιτία 
προκαλούνται: μιά καταστροφική πυρκαϊά 
σ’ ένα σπίτι, ή άνατίναξη τής εισόδου ένός 
άλλου καί σοβαρές ζημίες σέ δυό σταθμευ- 
μένα αύτοκίνητα. Τό ίδιο διάστημα στή 
Ρόδο καί τα Αθηναϊκά Προάστια γίνο
νται τρεις άπόπειρες εμπρησμού γιά λό
γους έκδικησεως σέ σπίτι, κατάστημα καί 
αυτοκίνητο. Καί οί τρεις δράστες συλλαμ- 
βάνονται: Τήν ίδια τύχη έχουν καί οί δρά
στες τριών ληστειών —ένας Σουδανός καί 
τρεις Έλληνες — στά ‘Αθηναϊκά Προάστια 
καί στή Θεσσαλονίκη. Άπ* τήν Υ.Α.Π.Π. 
συλλαμβάνεται έπίσης τό .. θύμα μιας «λη
στείας» πού ομολογεί συντετριμμένος οτι 
την  ̂σκηνοθέτησε καί στή συνέχεια τήν 
κατήγγειλε γιά νά κρύψη «κάτι άλλο»... 
Ταυτόχρονα σχεδόν ή ίδια ύπηρεσία «ξη

λώνει» μιά διεθνή σπείρα κλεπτών αύτο- 
κινήτων πολυτελείας πού τήν άποτελοΰν 
δύο Σύριοι καί ένας Κύπριος. Παράλληλα 
άκινητοποιοΰνται καί κατάσχονται άλλα 
«παράνομα αύτοκίνητα» προωθημένα άπό 
γνωστούς λαθρέμπορους —πλαστογράφους 
στο Ηράκλειο, τήν Πάαρα, τά ‘Ιωάννινα, 
τήν Καστοριά καί άλλες Επαρχιακές πό
λεις. Τρεις φοβερές άνθρωποκτονίες γίνο
νται τις παραμονές τού Πάσχα. Συγκεκρι
μένα: Στον συνοικισμό Ά νω Ζοφριά Λιο
σίων ό 29χρονος Ν. Δ. τυφλωμένος άπό 
έρωτική άντιζηλία, μαχαιρώνει θανάσιμα 
τον φίλο καί συνομήλικό του Π. Π., ένώ 
σέ χωριό τής Λευκάδος ό Γ. Σ. έξοντώνει 
τον Δ. Γ. ύστερα άπό άγριο ραβδισμό. 
Τέλος τά μεσάνυχτα τής Μ. Παρασκευής 
στήν Αθήνα ό 50χρονος Δ. Μ.,άφοΰκατα- 
κρεουργεΐ μέ μαχαίρι τήν γυναίκα του, άνα- 
χωρεϊ τήν έπομένη γιά τήν Καρδίτσα καί 
ομολογεί τό έγκλημά του στον Διοικητή 
τού έκεΐ Αστυνομικού Τμήματος. Στο 
διάστημα τής Πασχαλινής άργίας όλα τά 
τροχοφόρα Αλλά  καί όλοι οί τροχονόμοι 
ξεχύνονται στήν άσφαλτο. Οί τελευταίοι 
καταβάλλουν ύπεράνθρωπες προσπάθειες 
γιά νά δαμάσουν τό διογκωμένο ρεύμα τής 
κυκλοφοριακής πλημμύρας. ‘Αλλά ή άν- 
θρώπινη άπροσεξία άφήνει τά ματωμένα 
ίχνη της στήν άσφαλτο. Συμβαίνουν συνο
λικά 71άτυχήματα μέ θύματα 26 νεκρούς 
καί 176 τραυματίες. (Αντίστοιχοι άριθμοί 
τού Ϊ975: 65 - 36 - 140).

ΜΑΙΟΣ

*-Α·ΡΧή τ°σ μηνός μ’ ένα λυπηρό γεγο
νός πού αίφνιδιάζει τήν Ελληνική καί 
Διεθνή Κοινή Γνώμη. Τις πρώτες πρωινές 
ώρες τής Πρωτομαγιάς σκοτώνεται μέ τό 
αύτοκίνητό του στήν λεωφόρο Βουλιαγμέ
νης ό Βουλευτής ’Αλέξανδρος Παναγού- 
λης. Πεπειραμένοι Αξιωματικοί τού ‘Αρ
χηγείου Χωροφυλακής καί τής Διευθύν- 
σεως ’Αστυνομίας Προαστίων Πρωτευού- 
σης έρευνοΰν τήν ύπόθεση. Παράλληλα ή 
Υ.Α.Π.Π. εξαρθρώνει μιά 5μελή σπείρα 
λαθρεμπόρων τηλεοράσεων, φωτογραφι
κών μηχανών, ωρολογίων κ.λ.π. πού κατά
σχονται στά χέρια διαφόρων κλεπταπο
δόχων. Τις ίδιες ώρες στήν Ρόδο συλλαμ- 
βάνονται οί δράστες μιας μεγάλης διαρρή- 
ξεως χρυσοχοείου. ‘Αλλεπάλληλα κοινω
νικά δράματα γράφονται τό δεύτερο 15νθή- 
μερο τού Μαίου. Συγκεκριμένα: Στήν πε- 
ριοχη Άμαλιάδος ό Π. Β. άφοΰ «θερίζει» 
μέ ja u x  αύτόματη κυνηγετική καραμπίνα 
τρείς_ συγγενείς του — έναν άνδρα καί δυό 
γυναίκες -̂ · αύτοκτονεΐ μέ τό ίδιο φονικό 
όπλο στό προαύλιο μιας έκκλησίας... Λί
γες μέρες άργότερα σέ χωριό τής Κεφαλ
ληνίας μιά άπελπισμένη μητέρα κρατών
τας στήν άγκαλιά της τό ήλικίας 30 μη
νών παιδί της πέφτει στά νερά μιας δεξα
μενής καί πνίγεται μαζί του. Μιά άλλη 
σ̂ ΥΧΡονη Μήδεια έμφανίζεται σ* ένα νησί 
τών Κυκλάδων. Πρόκειται γιά τήν έγγα
μη Σ. Σ. η οποία στήν προσπάθεια της νά 
έξαφανίση τά πειστήρια τού ένοχου δεσ
μού της σκοτώνει τόν νεογέννητο καρπό 
του... Σ ’ ένα χωριό τής Δράμας μιά 15- 
χρονη παιδούλα τυφλωμένη άπό τό πάθος 
τ/)ς έκδικησεως βάζει φωτιά στό σπίτι τού 
άσυγκίνητου πιά γι’ αύτήν 27χρονου άγα- 
πημένου της.

Τέλος έξω άπ* τόν Δασικό Σταθμό Ν. 
Κερδυλίων βρίσκεται τις τελευταίες ή μέ
ρες τού Μαίου τό πτώμα τού Δασονόμου 
Δ. Δ. μέ τό κεφάλι παραμορφωμένο άπό

βολή κυνηγετικού όπλου. *Ύστερα άπό 
έξονυχιστικές έρευνες συλλαμβάνεται 6 
δράστης τής δολοφονίας Γ. Ν. Αίτια τού 
εγκλήματος: Ή  καταμήνυσή του ~απο τύ 
θύμα γιά αύθαίρετη καταπάτηση δασι
κής έκτάσεως. Τόν Μάιο οί ‘Υπηρεσίες 
Χωροφυλακής βεβαιώνουν μιά σειρά άπό 
παραβάσεις τού Νόμου περί Ναρκωτικών. 
Συλλαμβάνονται γιά κατοχή καί εμπορία 
χασίς: Στούς Κήπους Έβρου ένας Σύριος 
καί ένας Λιβανέζος μέ 10,2 κιλά. Έπίσης 
στήν περιοχή Ηρακλείου ένας ντόπιος πι- 
στολοφόρος καί στιλετοφόρος, στήν Θήρα 
δύο Γερμανοί καί μία Πειραιώτισσα, καί 
στήν Θεσσαλονίκη δύο ’Αθηναίοι, όλοι 
«πλασιέ» μικροποσοτήτων τού άργοΰ θα
νάτου. Τό ίδιο διάστημα στις περιοχές 
‘Ηλείας, Θεσσαλίας καί Πιερίας, συλλαμ- 
βάνονται τέσσερα άτομα γιά καλλιέργεια 
χασισοδένδρων. Τις τελευταίες ήμέρες τού 
Μαίου ή Υ.Α.Π.Π. εξαρθρώνει μία ένοπλη 
σπείρα νεαρών κακοποιών μέ «προϊστορία» 
πολλές κλοπές καί μία ληστεία πρατηρίου 
βενζίνης στό Μ. Πεύκο. Τέλος ή... δίδυμη 
άδελφή τής Υ.Α.Π.Π., ή Υ.Γ.Α. Θεσσα
λονίκης — άκινητοποιεΐ τούς δράστες μιας 
θρασύτατης ληστείας, ένα διεθνούς περιω
πής Ίρανό άπατεώνα, ένα έργολάβο οικο
δομών, εκβιαστή τών πελατών του καί ένα 
«περιποιητικό» μπάρμαν πού έξέδιδε, — 
με τό άζημίωτο φυσικά — σέ πελάτες τήν 
17χρονη σερβιτόρα του...

ΙΟΥΝΙΟΣ

Επίμονες βροχοπτώσεις σημειώΜ-ν- 
ται σέ πολλά διαμερίσματα τής χώρας το 
πρώτο δεκαήμερο τού ‘Ιουνίου. Αύτό έ
χει σάν άποτέλεσμα: ’Οδυνηρά ντεραπα- 
ρίσματα στήν άσφαλτο, τήν κατάρρευση 
μέρους τής γεφύρας τού Στρυμώνα καί δύο 
θανάτους άπό κεραυνοπληξία. Ή  κακο
καιρία όμως δέν εμποδίζει τήν έξάπλωση 
μιας πυρκαϊάς στήν Κωμόπολη Νικηφόρος 
Δράμας, όπου έξη καταστήματα καί ένα 
σπίτι γίνονται σχάχτη. Νέες παραβάσεις 
τού Νόμου περί Ναρκωτικών βεβαιώνουν 
οι Υπηρεσίες Χωροφυλακής τόν ‘Ιούνιο... 
Στις περιοχές Μεσσηνίας, Άχαίας καί 
Αττικής συλλαμβάνονται 7 άτομα γιά 

καλλιέργεια φυτειών χασισοδένδρων ένώ 
στους Κήπους Έβρου ένας Γερμανός προ
ερχόμενος άπ* τήν Τουρκία μέ 15,2 κιλά 
έπεξεργασμένο χασίς. Στον χώρο χρήσεως 
η λιανικής πωλήσεως ναρκωτικών κά
νουν τήν εμφάνισή του — τρόπος τού γρά
φ ε ι §|βΕλληνες καί άλλοδαποί. Συλλαμ- 
βάνονται μέ τήν μιά ή καί τις δυό αύτές 
ιδιότητες: Στήν Υεράπετρα τέσσερις νεα
ροί Έλληνες, στήγ Ά νω Γλυφάδα ένα 
Ελληνικό νεανικό ζευγάρι, στήν Λίνδο 
τής Ρόδου ένας Έλληνας καί ένας Σουη
δός, στά Μάταλα τού Ηρακλείου δύο Σου- 
δανοί καί πάλι στά Μάταλα δύο Γερμανοί. 
Συμπέρασμα: ‘Όπου συχνάζουν περισ
σότεροι άλητοτουρίστες εκεί γίνεται «τζί
ρος» μέ ναρκωτικά, άλλά καί χαμός γιά 
τα παιδιά μας πού δέν ξέρουν άπό τί εί
δους βούρκους τρέφονται τά λουλούδια τού 
όμορφου έκ πρώτης δψεως λωτοΰ τής 
«άπελευθερωμένης» λησμονιάς γιά τις 
άληθινά άνθρώπινες άξίες... Τά παιδιά 
μας... Αλήθεια πόσοι κίνδυνοι δέν τά περι
βάλλουν... Αίφνης τόν μήνα πού έξετά- 
ζομε σ* ένα χωριό τής Σπάρτης ένα 5χρονο 
αγορακι πεθαίνει μέσα σέ φρικτούς πόνους. 
Αιτία: Ένα δραστικό φυτοφάρμακο μέ τό 
οποίο ήρθε εύκολα σ* έπαφή, άφοΰ τό βρή
κε έκτεθειμένο στόν δρόμο (!).Έ να άλλο
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παιδάκι στό Αγρίνιο τραυματίζεται θανά
σιμα από βλήμα άεροβόλου οπλου πού χει
ρίζεται συνομήλικός του... ’Άλλα χαρα
κτηριστικά συμβάντα του Ιουνίου: Στ\·· 
Θεσσαλονίκη συλλαμβάνεται καί δεύτερος 
έργολάβος οικοδομών έκβιαστής πελατών 
του. Τρεις ληστείες πού γίνονται στήν Κα
λαμάτα, τά Μάταλα καί ’Αθηναϊκό προά
στιο έξιχνιάζονται, ένώ μια τετάρτη πάλι 
σέ ’Αθηναϊκό προάστιο τερματίζεται άδο
ξα για τούς δράστες πού τρέχουν νά έξα- 
φανισθουν έγκαταλείποντας ένα χαρτοφύ
λακα πού περιέχει χρήματα. Στό Κιάτο 
της Κορινθίας συλλαμβάνονται τρεις άρ- 
χαιοκάπηλοι την ώρα πού διαπραγματεύ
ονται τό πολύτιμο έμπόρευμά τους μέ τό 
δήθεν άγοραστή... Χωροφύλακα (!). Καί 
κλείνομε τόν ’Ιούνιο μέ τρία θλιβερά περι
στατικά: Στήν Άνάβυσο - Αττικής καί 
ένα χωριό τής Κρήτης δύο πατέρες τραυ
ματίζουν ύστερα άπό ζωηρή φιλονικία σο
βαρά τούς ήλικίας 19 καί 30 έτών γιούς 
τους, χρησιμοποιώντας ό ένας περίστροφο 
καί ό άλλος μαχαίρι... Τέλος στις παρυφές 
του Αίγιου γράφεται μιά άεροπορική τρα
γωδία δταν άεροσκάφος τής Αερολέσχης 
Πειραιώς πέφτει καί σφηνώνεται στήν γή 
μέ αποτέλεσμα νά βρουν τραγικό θάνατο 
ό πιλότος καί ό μοναδικός έπιβάτης του...

1η Ιουλίου καί μιά - άπό τις πολλές 
τής ήμέρας - άχαρη μηνιαία «πρωτιά» μέ 
ναρκωτικά. Δράστες: "Ενας Δυτικογερ- 
μανός καί ένας Γιουγκοσλάβος πού συλ- 
λαμβάνονται στή Μύκονο γιά κατοχή χα- 
σίς καί μορφίνης. Τόν Ιούλιο συλλαμβά- 
νονται έπίσης πέντε χασισοκαλλιεργητές 
στις περιοχές Λέσβου, Χανίων καί ’Η 
λείας. Έ ξ  άλλου στούς Κήπους "Εβρου, 
τήν Είδομένη, τήν Καλαμάτα, τήν Θεσ
σαλονίκη, τό Μαρκόπουλο ’Αττικής καί 
τήν Κάτω Άχαΐα, συλλαμβάνονται ένας 
Ιταλός, ένας Μουσουλμάνος, τέσσερις 'Έλ
ληνες καί μία Έλληνίδα γιά έμπθρία κα
τεργασμένου χασίς. Συλλαμβάνονται τέ
λος γιά κατοχή μικροποσοτήτων ναρκω
τικών: Στό Ηράκλειο ένας Δυτικογερμα- 
νός, στήν Παραλία Πατρών δύο Γάλλοι 
καί ένας "Ελληνας, καί στήν Μύκονο ένας 
"Ελληνας. Καί μερικοί άπό άλχ0υς «άθ- 
λους» τών ξένων «τουριστών» στήν χώρα 
του Ξενίου Διός. Συλλαμβάνονται: Στήν 
περιοχή Ναυπακτίας ένας Ά μ εριΧανός γιά 
παράνομες άνασκαφές, στήν Παλαιοχώρα 
Χανίων ένας Πακιστανός γιά κλοπή καί 
ένας Βέλγος γιά παράνομη όπχ0φορία, στήν 
Κέρκυρα ένας Άγγλος γιά τήν ίδια αιτία, 
στήν Ρόδο ένας Ιίολωνός γιά ληστεία κ. 
λ.π., κ.λ.π... Πάντως τό «κχ0υ» τών Ίοΰ- 
λιανών παρανομιών άπό πλευράς ξένων 
«τουριστών» είναι ή έμφάνιση — άστραπή 
στήν Ρόδο μιας ‘Ισπανοαργεντινής σπεί
ρας πού έξαργυρώνει βιαστικά πλαστά 
δολλαρια, σπεύδει να εγκαταλείψη τήν 
Ελλάδα, άλλά συλλαμβανεται ύστερα άπό 
κεραυνοβόλο ενέργεια τοΰ Τμήματος Α σ 
φαλείας Ρόδου στην 'Ηγουμενίτσα μέ 
δεσμίδες ολόκληρες πλαστά δολλάρια καί 
άλλα_ γνήσια χαρτονομίσματα διαφόρων 
χωρών... Καιρός όμως νά περάσουμε στά 
«δικά» μας «στοιχεία ταυτότητος» του 
'Ιουλίου, ό όποιος για ένα διάστημα θυμί
ζει τόν Σεπτέμβριο μέ τά πρωτοβρόχια. 
Χαρακτηριστικό: Άπό τις ραγδαίες νερο
ποντές στήν περιοχή Ξηρομέρου πνίγεται 
ένα 4χρονο κοριτσάκι, πλημμυρίζουν σπί
τια καί καταστήματα, ξεριζώνονται δέν-

Ό  ανακαλυφθείς στά χέρια τών αλλο
δαπών διαρρηκτών Θησαυρός τών κοσμη
μάτων (φωτ. πρώτη) και οι άσχοληθέν- 
τες μέ την σύλληψη τών διαρρηκτών άν- 
δρες της Χωροφυλακής τοΰ Τμήματος 
ασφαλείας Προαστίων Πατρών δίνουν 
συνέντευξη γιά τόν τρόπο πού ένετόπισαν 
και συνέλαβαν τούς διαρρήκτες (φωτ. 
δευτέρα).

Ληστεία σέ πρατήριο βενζίνης κοντά 
στό Μεγάλο Πεύκο ’Αττικής. Οι δράστες 
δέν θά ξεφύγουν άπό τ ις ' Υπηρεσίες ’Ασφα
λείας τής Χωροφυλακής και Θά συλληφθοϋν 
πολύ σύντομα (φωτ. τρίτη).

Ή  περιπέτεια τελείωσε χωρίς καμμιά 
συνέπεια γιά τούς αλλοδαπούς πού χά
θηκαν στις δύσβατες κορυφές τού Παρνα- 
σού, χάρις στις ύπεράνθρωπες προσπά
θειες τών άνδρών τής Χωροφυλακής. Μιά 
κούπα ζεστό τσάϊ είναι δ,τι χρειάζεται 
μερά τήν σκληρή δοκιμασία (φωτ. τε
τάρτη).
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τρα, παρασυρονται αυτοκίνητα, αφανί
ζονται πολλές βαμβακοφυτείες ή άλλες επο
χιακές καλλιέργειες.. Παρόμοιες κατα
στάσεις δημιουργοΰνται σέ περιοχές της 
Θεσσαλονίκης καί της ’Ηπείρου οπού τέσ
σερα άτομα σκοτώνονται άπό κεραυνο- 
πληξία.. Καί άπό τις καιρικές περνάμε 
στις άνθρώπινες καί άξιόποινες ιδιοτρο
πίες. Σέ συνοικισμό της Λειβαδιάς συλλαμ- 
βάνονται τρεις 15χρονοι καί ένας 18χρο- 
νος γιά ληστεία. Την ίδια τύχη έχουν καί 
δύο ναυτικοί στήν Γλυφάδα μετά την άπό- 
πειρά τους να ληστέψουν οδηγό ταξί. Στήν 
περιοχή Προαστίων Πρωτευούσης άγνω
στοι — πού πολλούς μήνες άργότερα θά γί
νουν... γνωστοί — «χτυπάνε» τρεις βίλ- 
λες καί άφαιροϋν χρήματα καί τιμαλφή ά- 
ξίας 5 περίπου έκατομμυρίων δραχμών. 
Στήν περιοχή Σάμης Κεφαλληνίας μία 
18χρονη καίει τό πατρικό της σπίτι ύστερα 
άπό τήν «σκληρή», δπως ισχυρίζεται στήν 
άνάκριση άπέναντί της, συμπεριφορά τού 
πατέρα της. "Ενα 48ωρο περίπου άργό
τερα τήν μιμείται κατά κάποιο’ τρόπο ό 
22χρονος Κ. Α., όταν άπό λόγρος έκδι- 
κήσεως έπιχειρεΐ νά κάψει τό στΐίτι του 
Ε.Σ. Τέλος τον ’Ιούλιο σ’ ένα χωριό τής 
Κρήτης ξεσπάει μιά βεντέττα όταν ό I. Κ. 
έκτελεΐ μέ κυνηγητικό όπλο τον A. Ν. 
φονέα του πατέρα του...

Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ :

«Θερμός» είναι ό Αύγουστος λόγω 
ζέστης, πυρκαϊών — γίνονται περί τις 30 
στήν δικαιοδοσία τής Χωροφυλακής—καί 
άνθρώπινης παραφοράς. Σέ χωριό του 
Μεσολογγίου ένας πατέρας τραυματίζει 
μέ μαχαίρι στήν κοιλιά τον 17χρονο γιό 
του ύστερα άπό άγρια μεταξύ τους λογο
μαχ ία... Στήν γειτονική περιοχή μιά μεσό
κοπη άγρότισσα ξυλοκοπειται μέχρι θα
νάτου άπό τόν άνδρα της... Κάπου στήν 
Η λεία μιά «ώργισμένη νύφη» δέν διστά
ζει νά κατεβάση μέ δύναμη τήν άξίνα στο 
κεφάλι τής πεθεράς της... Χαμηλότερα 
στήν περιοχή Μεσσηνίας δύο ώριμοι υπο
τίθεται άνδρες, συμπλέκονται γιά κτημα
τικές διαφορές μέ δυο άδέλφια ήλικίας 
1 5 - 1 7  έτών καί τά τραυματίζουν σοβα
ρά μέ μαχαίρι... Μιά άπόπειρα ,άνθρω- 
ποκτονίας γίνεται στήν περιοχή Βάλτου 
’Ακαρνανίας. Καί όταν τό όπλο παθαίνει 
έμπλοκή ό 65χρονος δράστης κατεβάζει 
τήν κάννη στο κεφάλι τού 20χρονου 
«εχθρού» του πού περνάει στήν άντεπί- 
θεση καί τόν τραυματίζει μέ μαχαίρι... 
Στο Πόρτο - Γερμενό τής Αττικής δύο 
18χρονοι «σκληροί» χτυπάνε άσχημα— 
κατά τό πρότυπο των φίλμ «γουέστερν» — 
μέ αλυσίδα ένα ήλικιωμένο όταν, τούς 
παρακαλεΐ νά μή θορυβούν^^ώρα 2,45' 
τό πρωί... Κάτι άλλο τό τραγικά πρωτό
τυπο γίνεται σέ Αθηναϊκό Προάστιο ό
που ένας 55χρονος, τυφλωμένος άπό τήν 
ζήλεια καλει σέ ραντεβού τήν νεαρή τέως 
«έπίσημη άγαπημένη» του, οπότε πυρο
δοτεί μιά βαλίτσα πού περιέχει δυναμίτη, 
μέ άποτέλεσμα νά προκληθή σοβαρός τραυ
ματισμός καί των δύο... Τέλος σέ *Αθη- 
ραϊκό Προάστιο μία έγγαμη γυναίκα πά
νω σέ μιά ξαφνική όσο καί άνεξήγητη κρί
ση μελαγχολίας, εκσφενδονίζει τά δυο μι
κρά παιδιά της άπό τόν τρίτο όροφο μιάς 
πολυκατοικίας καί πέφτει κι αύτή ξοπίσω 
τους, μέ άποτέλεσμα τόν σοβαρό τραυμα
τισμό όλων. Τόν Αύγουστο οι 'Υπηρεσίες 
Χωροφυλακής άναλύπτουν φυτείες μέ χα- 
σισόδεντρα στις περιοχές Ηλείας, Ναυ

πλίου, Μεσσηνίας, Πιερίας, Χανιών’ Θεσ
σαλονίκης καί Λαρίσης, όπου συλλαμβά- 
νονται 8 συνολικά άτομα. Συλλαμβάνονται 
επίσης γιά εμπορία ναρκωτικών καί άλλα 
6 άτομα (τέσσερις "Ελληνες, ένας Αμερι
κανός καί ένας Δανός). Τόν Αύγουστο 
πάντα γίνονται καί πέντε ληστείες καί οι 
δράστες — έκτος άπό δύο άλλοδαπούς πού 
εξαφανίζονται — συλλαμβάνονται. Συλ- 
λαμβάνονται επίσης καί δύο Γαλλίδες πού 
παραβαίνουν — έδώ καί πολλά χρόνια εί
χε νά συμβή αύτό - τό «άβατον» γιά τις γυ
ναίκες τού 'Αγίου "Ορους... Τήν ίδια περί
που τύχη έχουν καί δύο μακρυμάλληδες καί 
γενειοφόροι ξένοι τουρίστες πού έπιχει- 
ρούν νά κλέψουν κάπου στήν Κέρκυρα ένα 
υπηρεσιακό μοτοποδήλατο τής ... Χωρο
φυλακής (!) Σέ μιά μεγαλύτερη γκάφα 
πέφτει ένας συμπατριώτης μας στή Ρόδο. 
’Ενώ ελέγχεται γιά κάποια σοβαρή τρο- 
χονομική παράβαση επιχειρεί νά δωροδο- 
κήση τό Χωροφύλακα Τροχονόμο μέ ένα 
χιλιόδραχμο, γεγονός πού εξασφαλίζει 
δωρεάν διαμονή στο... κρατητήριο όπου 
κλείνεται μέ τήν κατηγορίαν τής άπόπει- 
ρας δωροδοκίας... Συγχαρητήρια συνάδελ
φε Μαρίνε Σμυρνάκη γιά τό μάθημα ήθι- 
κής πού έδωσες στόν άνεκδιήγητο εκείνο 
«λεφτά».

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

’Αρχή τού μηνός καί τέλος τών προ
νομίων γιά μερικούς «ομογενείς» μας τής... 
Αντίγκουα. Ή  Ασφάλεια Προαστίων 
Πρωτευούσης άνακαλύπτει μιά άνεπανά- 
ληπτη γιά τά 'Ελληνικά άστυνομικά χρο
νικά ύπόθεση άπάτης. ’Αλλά γιά τό θέμα 
αύτό έχουν είπωθή τόσα πολλά, ώστε νά 
περιττεύη κάθε δική μας περιγραφή. Δύο 
άκόμη μεγάλες σπείρες εξαρθρώνονται τόν 
Σεπτέμβριο. Ή  μία άπό τήν Γενική ’Ασ
φάλεια Θεσσαλονίκης (άπατεώνες πού 
προμηθεύονται έμπορεύματα μεγάλης ά- 
ξίας μέ άκάλυπτες έπιταγές), καί ή άλλη 
άπό τήν ’Ασφάλεια Προαστίων Πρωτευ
ούσης (άδίστακτοι κλέφτες πού έχουν 
«σηκώσει» μέσα σ’ ένα 4μηνο άπό έξη 
Επαρχιακές πόλεις δέρματα άξίας 1,1 
έκατ. δραχμών). Τόν Σεπτέμβριο πάντα, 
γίνονται καί πέντε ληστείες, οί δράστες 
τών όποιων συλλαμβάνονται. Δύο άπό 
αύτές πού γίνονται άπό διαφορετικά πρό
σωπα στά ’Αθηναϊκά Προάστια έχουν ο
μοιότητα άλλά καί ... πρωτοτυπία. Τά θύ
ματα παρασύρονται άπό γυναίκες έλευ- 
θερίων ήθών σέ κάποιο άπόμερο σημείο. 
Έ κεΐ έμφανίζονται ξαφνικά οί άδίστα- 
κτοι «προστάτες» τους, οπότε ή ληστεία 
είναι γεγονός. Καιρός όμως νά δούμε τήν 
βία καί στις άλλες μορφές της... Τόν Σε
πτέμβριο στις περιοχές Κιλκίς, Χανιών 
καί Θεσσαλονίκης, γί.νονται τρεις άνθρω- 
ποκτονίες. Έ ξ  άλλου πέντε άπόπειρες άν- 
θρωποκτονίας γίνονται στις περιοχές Ρε- 
θύμνης, Ηρακλείου, Ξηρομέρου καί Προ
αστίων Πρωτευούσης. Οί δράστες χρησι
μοποιούν πιστόλι, μαχαίρι καί κυνηγετικά 
όπλα. Παράλληλα, άπό τις έρευνες πού γί
νονται ολόκληρο τόν μήνα, κατάσχονται 
ένα πολεμικό όπλο, πέντε πιστόλια, δύο 
περίστροφα καί άρκετά μαχαίρια καί στι
λέτα. "Αν όμως δείχνουν «σκληροί» οί ο
πλοφόροι αύτοί, τί νά πούμε γιά ένα νεανι
κό ζευγάρι στό Καματερό Αττικής, πού 
ούτε λίγο ούτε πολύ σκοτώνει μέ σιδερένια 
ψυχραιμία τό νεογέννητο παιδί του καί τύ 
ρίχνει μέσα σ’ ένα πηγάδι... Καί άπό τις 
πράξεις βίας περνάμε στούς έμπορους του

αργού θανάτου καί τά θύματά τους. Στό 
Κολωνάκι, όργανα τής ’Ασφαλείας Προ
αστίων Πρωτευούσης, συλλαμβάνουν δύο 
«άποθηκάριους» μεγάλης ποσότητος έπε- 
ξεργασμένου χασίς. Οί τελευταίοι γίνο
νται αίτια νά συλληφθοΰν ύστερα άπό μυθι
στορηματικές συνθήκες δύο δυναμικοί 
«πλασιέ» πού φρουρούν τό «εμπόρευμα» 
μέ ένα γεμάτο πιστόλι. Μιά άλλη Γαλλι
κή σπείρα θωρακισμένη μέ... στιλέτα έξαρ- 
θρώνεται στό Ηράκλειο Κρήτης, μέ πέντε 
περίπου κιλά χασίς Μαροκινής πρόελεύ- 
σεως. Γιά τόν ίδιο λόγο συλλαμβάνεται 
στήν Σάμο καί ένας Μαροκινός, ένώ στόν 
Σταθμό Ελέγχου διαβατηρίων Καστα
νιάς —Όρεστιάδος, τελειώνει άδοξα τό 
ταξίδι δύο Ιταλών, πού μεταφέρουν μέσα 
σέ ειδικές κρύπτες τών αύτοκινήτων τους 
επεξεργασμένο χασίς προελεύσεως έξωτε- 
ρικοΰ,‘συνολικού βάρους 84,2 κιλών. Τέλος 
τόν Σεπτέμβριο στήν Θεσσαλονίκη, τήν 
Λάρισα, τό "Αργος, τά Χανιά καί στις 
περιοχές Βέροιας καί Χαλκιδικής, βεβαι
ώνονται 7 παραβάσεις κατοχής ή έμπο- 
ρίας χασίς καί άλλες 5 καλλιέργειας χα- 
σισοδένδρων. Συλλαμβάνονται 14 άτομα, 
καταζητούνται άλλα 2 καί κατάσχονται 
2,5 περίπου κιλά έπεξεργασμένο καί άλλα 
7 περίπου κιλά ακατέργαστο ή μισοκατερ- 
γασμένο χασίς. Κατάσχονται έπίσης 119 
χασισόδενδρα, ένας αύτοσχέδιος «λουλάς» 
καί ώρισμένα άλλα άνάλογα «σκεύη».

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Μετά τήν άπάτη σέ στύλ «’Αντίγκουα», 
ιδού καί μιά άλλη σέ στύλ... «Ζουστισιά- 
να»... Ή  Ασφάλεια Προαστίων Πρωτευ
ούσης εντοπίζει μερικούς εγχώριους «άτσί- 
δες» οί όποιοι ένώ άπό Πανεπιστημιακές 
σπουδές τά έχουν κατά τό κοινώς λεγό
μενο «φορτώσει στόν κόκορα», έν τού- 
τοις οί τοίχοι τών Γραφείων τους είναι 
«φορτωμένοι» μέ διπλώματα. Διπλώμα
τα Πολιτικών —Οικονομικών ’Επιστη
μών, Όργανώσεως —Διοικήσεως Ε π ιχει
ρήσεων καί Δημοσίων Σχέσεων Άνωτάτων 
Σχολών τής «Δημοκρατίας τής Ζουστισιά- 
να»... Μόνο πού οί έπίζηλοι αύτοί σπου- 
δαστικοί τίτλοι είναι... πλαστοί. Γ ι’ αύτό 
καί κατάσχονται στά χέρια δημοσιογρά
φου καί Διευθυντοΰ ’Επαρχιακού 'Υπο
καταστήματος Τραπέζης. Στήν Καστο
ριά, όργανα τού έκεΐ Τμήματος Ασφα
λείας «άποσχηματίζουν» κάποιον Τάτση 
ή Φιντάκη ή Ιορδάνη ή Στεφανίδη Θωμά 
ή Κων]νο (σ. σ. δέν είναι άποκλειστικό 
προνόμιο τών εύγενών ή πολυωνυμία).

'Ο κύριος λοιπόν μέ τά πολλά «ή» 
ήταν μεταμφιεσμένος σέ ιερέα. Μέ τήν 
εμφάνισή του αύτή άλλοτε σκορπούσε ά- 
φειδώς εύχές καί άλλοτε έμπαινε σέ διά
φορες εκκλησίες φαινομενικά γιά νά προ- 
σευχηθή, στήν ούσία όμως γιά νά έντοπίζη 
εικόνες μεγάλης άξίας... "Ενας άλλος πο
λυώνυμος άπατεώνας, ό τσιγγάνος Ιω άν
νης Μενιδιάτης ή Μπατσούρης ή Σιδερής 
ή Σιδηρόπουλος ή Αραπιάς ή Τεφήκ καί 
πέντε πιστοί... μαθηταί του άκινητοποι- 
ούνται άπό τήν Γενική Ασφάλεια Θεσσα
λονίκης. Ή  ίδια ύπηρεσία συλλαμβάνει 
έπίσης καί κάποιον «Ενωμοτάρχη» τής 
δυνάμεώς της. Μέ αύτή τήν ιδιότητα εμ
φανιζόταν καί φυσικά «έκαιγε» κόσμο 
καί κοσμάκη ό άπατεώνας Η. Μ.. Τέλος 
στήν Σκύδρα «καθαιρεΐται» ό μόνιμος 
«Λοχίας» —κατά τά άλλα ό άπατεώνας 
ολκής Σ. Κ. —πού βρισκόταν πάντοτε μέ 
«άδεια» γιά νά γεμίζη τις τσέπες του μέ
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χρήματα πού του έμπιστεύονταν άνύπο- 
πτες μητέρες για τα στρατευμένα παιδιά 
τους...

Τύν *Οκτο>βριο γίνονται 2 άνθρωπο- 
κτονίες, 7 άπόπειρες καί περί τούς 50 μι
κρούς ή μεγάλους αιματηρούς καυγάδες, 
στούς οποίους χρησιμοποιούνται σαν μέσα 
έπιθέσεως καί άμύνης άπύ δπλα διαφό
ρων τύπων μέχρι την πααροπαράδοτη ... 
πέτρα. "Όσο για τις αίτίες των καυγά
δων δεσπόζουν τύ οινόπνευμα καί οι περί
φημες «κτηματικές διαφορές».... Τύν ‘Οκ
τώβριο οί 'Τπηρεσίες Χωροφυλακής βε
βαιώνουν άλλες 12 παραβάσεις του Νό
μου περί Ναρκωτικών. Γιά την αίτία αύ- 
τή συλλαμβάνονται συνολικά 14 'Έλληνες 
καί ισάριθμοι ξένοι. ‘Απύ τούς πρώτους 
οί περισσότεροι άποτελουν δύο όργανωμέ- 

I νες σπείρες (καλλιεργητών ή μία, εμπόρων 
ή άλλη) πού έξαρθρώνονται άντίστοιχα 
άπύ την Διοίκηση Χωροφυλακής Χαλκι
δικής καί την Γενική ‘Ασφάλεια Θεσσα
λονίκης. Τύν ‘Οκτώβριο παρουσιάζονται 
καί 13 κρούσματα άποπλανήσεως άγοριών 
καί κοριτσιών ήλικίας 6 - 1 5  έτών άπύ 
14 σάτυρους ήλικίας 1 4 -6 9  έτών... Με
γάλη συχνότητα παρουσιάζουν καί οί πυρ- 
και'ές —109 τύ πρώτο 20ήμερο —άπύ άμέ- 
λεια κυρίως γεωργών καθώς άποψιλώ- 
νουν τα χωράφια τους εν όψει τής σποράς. 
Τέλος τύν ‘Οκτώβριο γίνεται καί δεύτερη 
άπόπειρα δωροδοκίας Χωροφύλακος πρύς 
τύν όποιο προσφέρονται 2.000 δραχμές 
γιά νά άποσοβήση κάποια παράβαση. ‘Αλ
λά ό άδέκαστος συνάδελφος Δημήτρης 
Δούκας βάζει τύν άνεκδιήγητο αύτύ «λε
φτά» στήν θέση του. Δηλαδή στύ κρατη- 
τήριο. ‘Εκεί καταλήγουν καί μερικοί πα
ράγοντες Μακεδονικής Ποδοσφαιρικής ό- 
μάδος Β'. Εθνικής κατηγορίας πού έπι- 
χειροΰν νά δωροδοκήσουν —γιά λόγους 
εύνοήτους —παίκτες τής άντιπάλου όμά- 
δος...

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

‘Αρχές Νοεμβρίου καί δύο φοβερά άτυ- 
χήματα μέ θύματα παιδιά... Συγκεκριμέ
να: Στήν Θεσσαλονίκη σκοτώνεται ένας 
μαθητής Γυμνασίου καί τραυματίζονται 
σοβαρά άλλοι τρεις συμμαθηταί του 
ύστερα άπύ συνωστισμύ πού δημιουργει- 
ται ξαφνικά σέ έσωτερική σκάλα του Σχο
λικού κτιρίου. Τύ δεύτερο άτύχημα γίνε
ται σέ χωριύ τής Ρεθύμνης δπου δύο άδελ- 
φάκια —άγόρι καί κορίτσι ήλικίας 14 
καί 5 έτών —παγιδεύονται καθώς παί
ζουν στύ έσωτερικύ ένύς τεράστιου επαγ
γελματικού ψυγείου καί πεθαίνουν άπύ 
ψύξη καί άσφυξία. "Αλλα παιδικά δρά
ματα πού συγκλονίζουν τύ Πανελλήνιο: 
Στήν Θεσσαλονίκη, ένα νήπιο ήλικίας 15 
μηνών πεθαίνει άπύ άσιτία καί φόβο μέσα 
σ* ένα διαμέρισμα δπου τύ έχει έγκατα- 
λείψει ολομόναχο επί ένα ΙΟήμερο ή «στορ
γική» μητέρα του Εύπραξία Κ... (κρίμα 
τύ όνομα...'. Σέ μιά άλλη Μακεδονική πό
λη τύ έκει Τμήμα 'Ασφαλείας, ένεργεΐ 
προανάκριση έναντίον ένύς άκόλαστου 
πατέρα ό όποιος κατηγορεΐται ότι έδώ καί 
άρκετά χρόνια άσελγόυσε μέ κτηνωδία πά
νω στά τρία άνήλικα παιδιά του... Μιά πα
ρόμοια βρωμερή Ιστορία φέρνει στήν επι
φάνεια τύ Τμήμα ‘Ασφαλείας Ρόδου. Κα
τηγορούμενος είναι ένας ξένος διπλωματι
κός ύπάλΛηλος ό όποιος σύμφωνα μέ συν
τριπτικές μαρτυρίες, Ικανοποιούσε τις κτη
νώδεις όρέξεις του μέ 10 συνολικά παιδιά 
ήλικίας 1 0 -1 4  έτών... Τύν Νοέμβριο γί-

”Ενα μόνο μέρος 
άπό τά δπλα πού 
άνεκαλύφθησαν καί 
κατεσχέθησαν ατά 
χέρια των λαθρε
μπόρων άπό την 
9 Ασφάλεια Προα
στίων στο λιμάνι 
τον Πειραιά μέσα σέ 
πλοίο (φωτ. πρώτη).

*
'Ο κλεμμένος θη

σαυρός τής βίλλας 
τοϋ κ. 9Α χή βρί
σκεται καί πάλι στά 
χέρια τής Χωροφυ
λακής γιά νά άποδοθή 
στον ιδιοκτήτη του 
(φωτ. δευτέρα).

*
Πλαστά διαβατή

ρια, ένσημα καί σφρα
γίδες άπό την περί
φημη υπόθεση τής 
’Αντίγκουα. Μιά διε
θνούς σημασίας επι
τυχία τής Χωροφυ
λακής μέσα στο 1976. 
(φωτ. τρίτη).
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νονται 2 φόνοι καί 4 απόπειρες. Στο ίδιο 
διάστημα από τις 'Υπηρεσίες Χωροφυλα
κής συλλαμβάνονται 24 άτομα για παρά
νομη όπλοφορία ή όπλοκατοχή καί κατά
σχονται 4 στιλέτα, 11 μαχαίρια, 4 πολεμι
κά όπλα, ισάριθμα κυνηγετικά, 8 περί
στροφα 4 πιστόλια καί άρκετά φυσίγγια. 
Τά όπλα όμως αύτά είναι έλάχιστα σέ σύγ
κριση μέ έκείνα πού άνακαλύπτουν τον 
Νοέμβριο δύο 'Υπηρεσίες Χωροφυλακής 
σέ ισάριθμα οπλοστάσια. Συγκεκριμένα:

Στο Ηράκλειο Κρήτης συλλαμβάνεται ό 
ναυτικός Π. Α. έπειδή κατέχει στο σπίτι 
του έξη περίστροφα, ένα πιστόλι, μια καρα- 
μπίνα, 1.000 φυσίγγια καί 108 ρολόγια — 
όλα λαθραία. Τό δεύτερο οπλοστάσιο άνα
καλύπτουν όργανα της ’Ασφαλείας Προ-  ̂
αστίων Πρωτευούσης μέσα σέ ξένο πλοίο 
άγκυροβολημένο στον Πειραιά. Κατάσχο
νται 102 όλοκαίνουργα πιστόλια καί συλ- 
λαμβάνονται ό Έλληνας πλοίαρχος καί 
τέσσερις άλλοδαποί. Χαρακτηριστική λε
πτομέρεια: Οί πανούργοι αύτοί τυχοδιώκτες 
συλλαμβάνονται ενώ διαπραγματεύ
ονται μέ τούς «άγοραστές» πού δέν είναι 
άλλοι παρά 'Υπομοίραρχος καί Ενωμο
τάρχης... Έ νας άλλος άλλοδαπός κακο
ποιός — ’Ιταλός αύτός — συλλαμβάνεται 
τήν ώρα πού παζαρεύει 100 γραμμάρια 
ήρωίνης μέ... 'Υπομοίραρχο της Υ.Α.Π.Π. 
πού παριστάνει τον άγοραστή* Τό άνησυ- 
χητικό γιά την περίπτωση αυτή είναι 
ότι ό έμπορος αύτός του «σκληρού») καί 
άσυνήθιστου στην Χώρα μας ναρκωτικού 
αύτοΰ, άνακρινόμενος άναφέρει ότι ή εδώ 
άφιξή του είχε «διερευνητικό» χαρακτή
ρα... Τον Νοέμβριο βεβαιώνονται καί άλ
λες 10 παραβάσεις μέ ναρκωτικά. Συλ- 
λαμβάνονται γιά κατοχή ή έμπορία 15 
συνολικά άτομα, μεταξύ τών οποίων καί 
ένας 17χρονος... Ένας άλλος όχι βέβαια 
έμπορος ή θύμα ναρκωτικών άλλά ναρκω
μένος ήθικά, έπιχειρεί νά δωροδοκήση μέ 
1Q.000 δραχ. Χωροφύλακα 'Υπηρεσίας 
’Αθηναϊκού Προαστίου γιά νά κάνη «στρα
βά μάτια» σέ κάποια παράβασή του. Τά 
λεφτά του όμως «δέν περνάνε» — εύγε 
συνάδελφε Βασίλη Τσώνη — καί οδηγεί
ται στο κρατητήριο. ’Επί τή εύκάιρία άς 
σημειωθή οτι άπό τούς Νοεμβριανούς

«πελάτες» τού κράτητηρίο# περισσότερο 
«άτυχοι» ήταν τρεις επικίνδυνοι διαρρή
κτες, οί οποίοι γιά κάμποσες ήμέρες φού
σκωναν άπό ύπερηφάνεια ύστερα άπό τό 
«σήκωμα» βιτρίνας κοσμηματοπωλείου 
τής Δράμας πού περιείχε κοσμήματα άξίας 
2,5 έκατ. δραχμών. Καί ό Νοέμβριος φεύ
γει μέσα σέ μιά ατμόσφαιρα πίκρας γιά 
τούς Πανέλληνες ύστερα άπό τήν γνωστή 
άεροπορική τραγωδία τής Κοζάνης...

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Συγκινήσεων τής κοινής γνώμης συνέ
χεια... Αιτία: Μιά δεύτερη τραγωδία πού 
γράφεται καί πάλι σέ βουνό. Αύτή τή φορά 
ό άχαρος βωμός τής άδικης άνθρωποθυσίάς, 
βρίσκεται στήν βάση τοΰ«Θρόνου τού Διός». 
Έ τσ ι λέγεται ή τοποθεσία τού Όλύμπου, 
όπου έξη ορειβάτες καταπλακώνονται άπό 
μιά τεράστια χιονοστιβάδα βρίσκοντας 
τραγικό θάνατο... Τις ίδιες ήμέρες στήν 
Κρήτη ένας πατέρας άναφέρει στήν τοπι
κή Υπηρεσία Χωροφυλακής ότι ή έγγαμη 
κόρη του κρεμάστηκε μέσα σ’ ένα σταΰ- 
λο χρησιμοποιώντας γιά βρόγχο τό μαντή
λι της. Τελικά άποδεικνύεται ότι πρώτα 
τήν στραγγάλισε καί ύστερα τήν κρέμασε, 
έπειδή καθώς είπε έφερε βαρύτατα τον πα
ράνομο ερωτικό δεσμό της...Στήν περιοχή 
Ημαθίας μιά μητέρα έπιχειρεί νά έύτο- 
κτονήση πέφτοντας μέσα σέ ένα βαθύ άρ- 
δευ τικό αύλάκι, μαζί μέ τό ήλικίας 3 έτών 
κοριτσάκι της πού τό έχει δέσει μέ ένα 
σκοινί στήν άγκαλιά της. 'Όταν μερικοί 
περαστικοί τήν άνασύρουν άπό τό νερό λι- 
ποθυμισμένη, τό μικρό καί αθώο άνθρώ- 
πινο πλάσμα έχει κλείσει γιά πάντα τά μά
τια του...Τον Δεκέμβριο γίνονται έπίσης 
άλλη μιά άνθρωποκτονία, 7 άπόπειρες καί 
περί τά 60 αιματηρά έπεισόδια σέ διάφο
ρους χώρους. Στο ίδιο διάστημα συλλαμβά- 
νονται καί πολλά άλλα άτομα γιά παράνομη 
όπλοφορία ή όπλοκατοχή. Ή  «συγκομιδή» 
άπό τις έρευνες πού γίνονται είναι 17 μα
χαίρια, 6 στιλέτα, 3 περίστροφα, 4 πιστό
λια, δύο πολεμικά όπλα, 2.710 φυσίγγια πού 
βρίσκονται «μαζεμένα» καί πολλές δεκάδες 
συνοδευτικά τών όσων όπλων κατάσχον

ται. Στά τελευταία δέν συμπεριλαμβάνον- 
ται 9 όλοκαίνουργα πιστόλια μέ 200 φυσίγ
για, 2 πιστόλια ύγραερίου καί ισάριθμοι 
σιγαστήρες πού κατάσχονται μαζί μέ 7 
άριθμομηχανές, 65 ρολόγια, 16 ταινίες 
«πορνό» κ.λ.π. στήν Είδομένη. Κομιστής 
τους είναι ένας Έλληνας μετανάστης πού 
έπιστρέφει άπό τήν Δυτ. Γερμανία. Ένας 
δεύτερος Έλληνας μετανάστης πού προέρ
χεται άπό τήν ίδια Χώρα, συλλαμβάνεται 
γιά λαθ; χία εισαγωγή 100 περίπου ρολο
γιών καί πολλών κοσμημάτων διαφόρων 
τύπων. Γιά τήν ίδια αιτία συλλαμβάνονται 
καί δύο ’ Αθηναίοι οί οποίοι μεταφέρουν άπό 
τήν Κόρινθο, όπου βρίσκεται τό έργοστα- 
σιό τους, περί τά 120 μπουκάλια ούίσκυ 
καί σαμπάνιας, γιά τά όποια δέν έχουν 
καταβάλλει τούς νόμιμους δασμούς. ’Από 
τις άπάτες του μηνός δεσπόζουν: Ή  περί
πτωση ενός Δικηγόρου ό όποιος συλλαμ- 
βάνεται στο καζίνο τού «Μόν Παρνές» νά 
παίζη μέ μάρκες πού ό ίδιος έχει παρα
ποιήσει προσθέτοντας στο τέλος τού αριθμού 
τής άξίας τους μερικά μηδενικά. Χαρα
κτηριστική είναι έπίσης καί ή δράση ενός 
σεσημασμένου άπατεώνα ό οποίος είχε 
«κάψει» κόσμο καί κοσμάκη στο Λεκανο
πέδιο ’Αττικής παριστάνοντας τον είσπρά- 
κτορα τού ΙΚΑ καί τής ΔΕΗ, τόν Ισχυρό 
μεσάζοντα γιά συνταξιοδοτικές υποθέσεις 
κ.λ,π. ’Άλλα άξιοσημείωτα—λίγα άπό 
τά πολλά—τού Δεκεμβρίου: Σέ Θεσσαλι- 
νική πόλη συλλαμβάνονται δύο παράγοντες 
τοπικού Ποδοσφαιρικού Συλλόγου ’Ερα
σιτεχνικής κατηγορίας ένώ έπιχειροΰν νά 
δωροδοκήσουν τερματοφύλακα άντιπάλου 
όμάδος, ό όποιος είχε ειδοποιήσει γ ι’ αύτό 
τήν τοπική 'Υπηρεσία Χωροφυλακής. Στήν 
Πάτρα καί τήν Θεσσαλονίκη έξαρθρώνον- 
ται δύο σπείρες επικινδύνων διαρρηκτών.
*Απογοητευτικό: Καί οί δύο αύτές σπείρες 
άποτελοΰνται άπό παιδιά...Παιδιά είναι 
έπίσης καί οί δράστες δύο ληστειών καί 
μιας πλαστογραφίας...Τόν Δεκέμβριο βε
βαιώνονται 10 παραβάσεις τού Νόμου περί 
Ναρκωτικών. Συλλαμβάνονται 21 συνολι
κά άτομα άπό τά όποια τά 14 άποτελοΰν 
τά μέλη τριών καλά οργανωμένων σπειρών 
(Λάρισα—Θεσσαλονίκη — ’Ιωάννινα) πού 
έμπορεύονται μεγάλες ποσότητες χασίς 
καί 7.000 φαρμακευτικά δισκία κοκκαίνης 
καί μορφίνης. Τέλος τόν Δεκέμβριο βεβαι
ώνονται 146 παραβάσεις τού Νόμου «Περί 
παιγνίων» καί συλλαμβάνονται ή μηνύον- 
ται 662 συνολικά άτομα...

Ε π ί λ ο γ ο ς

’Εδώ τελειώνει ή «έπιδερμική» μας έξέ- 
ταση τού *76 άπό πλευράς γεγονότων καί 
άδικημάτων στον χώρο άρμοδιότητος τής 
Χωροφυλακής. Μακάρι νά ύπήρχε τρόπος 
νά άναφέραμε όλες τις έγγραφές τού «Βι
βλίου Συμβάντων» τών Μαχίμων 'Υπη
ρεσιών Χωροφυλακής. Έ τσ ι θά δείχναμε 
άπόλυτα ντοκουμενταρισμένη μιά άλλη 
άχαρη οψη τής ζωής όπως είναι καί όχι 
όπως τήν βλέπουν —δικαιολογημένα μέχ- 
ρις ενός σημείου — όσοι δέν γνωρίζουν ό
λες τις πτυχές τού δύσκολου άλλά τόσο 
άνθρώπινου άστυνομικοΰ έπαγγέλματος. 
Είναι άληθινά συναρπαστικό νά βρίσκεται 
κανείς διαρκώς στις έμπροσθοφυλακές τής 
κοινωνίας... Καί άκόμη πιό συναρπαστικό 
όταν έχει κληθή νά χαλιναγωγή τά πάθη 
καί τις άδυναμίες της...

Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ  ΡΕ Π ΠΑΣ  
Υπομοίραρχος

Λαθραία δπλα καί κλεμμένα ρολόγια στήν Κρήτη, τά όποια ανακάλυψε τό 
Τμήμα ’Ασφαλείας 'Ηρακλείου καί ασφαλώς συνέλαβε τόν δράστη.

110



’Α γ ο ρ α ί ε ς  ε λ π ί δ ε ς
«....Θέλετε νά μάθετε άν ταιριάζετε μέ ένα πρόσωπο 

γιά γάμο; *Ή 7ϊότε θά παντρευτήτε; *Ή πότε πρέπει 
νά ξεκινήσετε μιά έπιχείρηση; ’Έχετε προβλήματα 
υγείας; *Ή μέ παιδιά; Θά διαφωτίζομε 6λα τά προ- 
βλήματά σας....)) ('Υπογραφή Μ.).

Τό κείμενο αύτό τό άντιγράφω άπό μιά πρόσφατη 
διαφημιστική άγγελία κάποιου «μέντιουμ». Μή οάς 
κάνει δμως έντύπωση... ’Ανάλογες είναι καί οί υπο
σχέσεις άλλων 12.000 περίπου — σύμφωνα μέ δημο
σιεύματα του τύπου — μάγων, πού κατοικοεδρεύουν — 
καί φυσικά θησαυρίζουν — στήν ’Αθήνα καί τά προά
στιά της. *Άν ύποτεθή ότι δλοι αυτοί οί χρησμοδότες 
έκαναν πάντα «διάνα» σέ κάθε πρόβλεψή τους, τότε 
δέν θά γίνονταν διαζύγια, οί σοβαρές υποψηφιότητες 
γιά γάμο θά ύποβάλλονταν την κατάλληλη στιγμή, οί 
επιχειρήσεις δέν θά έπεφταν ποτέ έξω, τά Νοσοκο
μεία καί οί κλινικές θά λέγονταν «Μαντεία», οί για
τροί θά ....πεινούσαν, το ΠΡΟ-Π Ο θά καταντούσε 
άνιαρή ύπόθεση, καί γενικά κάθε άνθρώπινο πρόβλημα 
θά λυνόταν μέ άπίστευτη εύκολία. 'Όσο γιά μάς τούς 
άστυνομικούς δέν θά χρειαζόταν νά ξενυχτάμε κυνη
γώντας τούς κακοποιούς. Άπλούστατα θά τοποθετού
σαμε έκ περιτροπής σέ κάθε Τμήμα ένα «Μέντιουμ 
'Υπηρεσίας» πού θά μάς έλεγε ποιος έκανε τήν άλφα 
κλοπή, τήν βήτα διάρρηξη κ.λ.π. ’Έτσι εμείς θά μα
ζεύαμε τούς κακοποιούς άπέ τά διάφορα στέκια τους 
μέ τήν ήσυχία μας. ,7Αν καμμιά φορά πέφταμε σέ συ- 
νωνυμία, τότε θά το ξεκαθαρίζαμε μόνοι μας το ζήτη
μα. Καί σέ ερώτηση τού «αέντιουμ» άν βρήκαμε τήν 
διαφορά των ονομάτων έρευνώντας το άρχείο ταυτο
τήτων ή τής Σημάνσεως, θά τού λέγαμε καμαρωτά:

«Μάγος είσαι;». *Άς άφήσωμε δμως τά άστεΐα καί άς 
δούμε γιατί αύξάνονται καί πληθύνονται οί Πυθίες 
καί οί Τειρεσίες τού καιρού μας. Μά γιατί άλλο; Θά 
μάς πή ό πολέμιος τής σύγχρονης μαντικής. 'Όσο πε
ρισσότερο αύξάνεται ή άνθρώπινη δεισιδαιμονία, άλλο 
τόσο αύξάνονται οί χαρτορίχτρες, οί καφετζούδες, οί 
αύτόκλητοι άστρολόγοι καί άστροβιολόγοι καί ένα 
σωρό άκόμη «έξπέρ» τού είδους. Καί νά σκεφτή κα
νείς δτι «χρυσούς αιών» τής μαγείας υπήρξε ό ζοφερές 
μεσαίωνας. Νά δμως πού σήμερα οί άνθρώπινες προ-, 
λήψεις έχουν ξεπεράσει καί αύτές άκόμη πού έπικρα- 
τούσαν τις σκοτεινές εκείνες ήμέρες γιά τον άνθρώπινο 
πολιτισμό. Μέ άλλα λόγια δηλαδή καί έδώ ισχύει το 
γνωστέ εκείνο «τί Λωζάννη,τί Κοζάνη». Μέ τήν δια
φορά δμω<: δτι σήμερα οί προλήψεις έχουν άλλο χρώμα. 
Δέν μπορούσε νά γίνη διαφορετικά. Οί λεγάμενες 
«σύγχρονες άντιλήψεις» μέσα σ’ ένα κύμα άγχους καί 
άμφιοβητήσεων, έπόμενο ήταν νά φέρουν (τις μή λε
γάμενες) μοιρολατρικές παραδοξολογίες. Καί αύτέ 
γιατί ή δεισιδαιμονική ιδέα πού είναι έμφυτη στέν 
άνθρωπο, έχει δύο ρίζες: μιά στέν νοητικέ καί μιά 
στέ συναισθηματικό μας πεδίο. 'Η  ιδέα αύτή μεγα
λώνει δπως ή σκιά στέ ήλιοβασίλεμα, άνάλογα μέ τά 
συναισθήματα ιδίως τέν φόβο. Καί άπέ φόβους καί 
δισταγμούς στήν σημερινή έποχή των άμφισβητήσεων 
καί τής καχυποψίας, άλλο τίποτε... Έ τσ ι εξηγείται 
γιατί σήμερα οί μάγοι καί μάγισσες γνωρίζουν μεγάλες 
εισπρακτικές «πιέννες». Πώς νά τέ κάνουμε; Ό  φόβος 
είναι φόβος. Καί σύμφωνά μέ τήν γνωστή λαϊκή πα
ροιμία «φυλάει τά έρημα». 'Ώστε λοιπέν τόσο «έρημος 
βαρύς καί μόλος» είναι ό ψυχικές κόσμος τού σημε
ρινού άνθρώπου; Τόσο δυστυχώς. Ή  δεισιδαιμονική 
ιδέα τροφοδοτημένη καί άπέ διάφορες έντυπες ή κινη
ματογραφικές σοδομικές περιγραφές, έπόμενο είναι νά 
δημιουργή χίλιες—δυέ νοηματικές συλλήψεις πού περιέ
χουν πάντα λιγώτερη κρίση καί περισσότερο άλλόκοτο 
συναίσθημα άνασφαλείας. 'Ένα συναίσθημα πού δη
μιουργεί νοσηρές καί άνεπιθύμητες πεποιθήσεις. 
’Έτσι φθάσαμε στέ σημείο νά ύπάρχη σήμερα μιά 
άρκετά μεγάλη ποικιλία μάγων πού εμπορεύονται 
άσύστολα τις άνθρώπινες ελπίδες. Μιά σχετική λίστα 
παρέδιδε έδώ καί λίγα χρόνια στούς Δοκίμους ’Αξιω
ματικούς Χωροφυλακής ό διεθνούς φήμης Καθηγητής 
τής Εγκληματολογίας καί «πατέρας» τής επιστήμης 
αύτής στήν Ελλάδα κ. Κων. Γαρδίκας. Σύμφωνα 
μέ τις παραδόσεις τού κ. Καθηγητοΰ, μάγοι οί οποίοι 
προσέφεραν (ή προσφέρουν άκόμη μέ νεώτερες ονο
μασίες) τις «κοινωφελείς» υπηρεσίες τους, είναι καί 
οί. εξής... : άλευρόμαντις, άλφιτόμαντις, άντίμαν- 
τις, άξινόμαντις, άριθμόμαντις, άστραγαλόμαντις, 
άστρόμαντις, άρχαιόμαντις, καί 50 περίπου άλλοι τους 
οποίους ό περιορισμένος χώρος δέν μάς έπιτρέπει 
νά άπαριθμήσωμε.

’Άν σέ δλους a0T00c τούς χαρακτηρισμούς προσθέ
σομε καί διάφορες άλλες τελευταίας μόδας μαντικές 
προσωνυμίες, τότε πάμε πολύ μακρυά. Γιά σκεφτήτε 
νά έκδοθή κάποτε ένα είδος «’Αλμανάκ» μαγικών 
όρων σέ εβδομαδιαία τεύχη μέ «σούπερ προσφορά» 
μέ δωρεάν επισκέψεις τών άγοραστών σέ διάφορα 
«μέντιουμ». Βεβαίως όλα τά παραπάνω δέν άφοροΰν 
τούς άνθρώπους πού άσχολούνται έπιστημονικά μέ 
τις ψυχικές έρευνες.

Ό  π α ρ α τ η ρ η τ ή ς
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Ή

φ Ό ' ο ρ ί ω σ ι ς

χ ώ ν

ό δ ό ν χ ω ν

Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΣ τής υγείας των 
όδόντων, έχει μεγάλη ν σημασίαν 
και αποτελεί άντικείμενον έρεύνης 
τώ ν ανθρώπων, από αρχαιότα
τω ν χρόνων.

Με την πρόοδο του πολιτισμού 
και την διαφοροποίησι τής διαί- 
της, την θέσι του πρώτου εχθρού 
των όδόντων εχει καταλάβει ή 
τερηδόνα, ή όποια καταστρέφει 
τους σκληρούς ιστούς των όδόν
των, διά τής χαρακτηριστικώς 
προοδευτικής, έκ των έξω προς 
τά  έσω, άπασβεστώσεως τής 
Αδαμαντίνης και τής Όστεΐνης 
ουσίας.

Οί βλάβες τής τερηδόνος είναι 
άνεπανόρθωτοι, άπό τον οργα
νισμό, και ή πλέον σωστή άντι- 
μετώπισί τους, θά πρέπει νά είναι 
ή πρόληψι.

Γιά την πρόληψι τής τερηδόνος 
σημαντικός παράγω ν είναι ή φθο- 
ρίωσι τω ν όδόντων.

Θά προσπαθήσωμε, έν όλίγοις, 
νά άναφέρωμε γ ιά  τό φθόριο, γ ιά  
την δράσι του και γ ιά  τον τρόπο 
εφαρμογής του.

Τό φθόριον είναι άέριον, δρι- 
μυτάτης και πνίγηράς οσμής. Σε 
μικρές ποσότητες είναι άβλαβες 
γ ιά  τον άνθρωπο. Σε μεγαλύτερες 
είναι ισχυρότατο ν δηλητήριον.

ΚΩΝ)ΝΟΥ ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗ
‘Ανθυπομοιράρχου — ‘Οδοντιάτρου

Θανατηφόρος δόσις : 10 χνλιοστά 
του γραμμαρίου άνά χιλιόγραμ- 
μον βάρους σώματος.

"Έχει υπολογισθή, ότι ήμερησία 
πρόσληψις 0,003—0,005 του γραμ
μαρίου ιόντων φθορίου, -δεν βλά
πτει τον οργανισμό.

Ό  άνθρωπος προσλαμβάνει τό 
φθόριον άπό τό νερό και άπό τις 
τροφές.

Στον οργανισμό τό φθόριον δρά 
έπι τω ν ένζυμων, του σκελετού 
και ιώ ν  όδόντων.

Σε μεγάλες ποσότητες στά δόν
τια προκαλει κηλιδες, υποκίτρινες 
ή καστανόφαιες, μερικές φορές και 
μελανές. Τά κηλιδωμένα δόντια 
είναι άνθεκτικά στην τερηδόνα. 
Αυτό ώθησε τους έρευνητάς (άπό 
τά  τέλη του προηγουμένου αιώ
να) νά ερευνήσουν τό θέμα. Μετά 
άπό εργασίες και έρευνες πολλών 
ετών άπεδείχθη, ότι τό φθόριο 
προκαλεί μείωσι του τερηδονι
σμού τών όδόντων.

Πολλές άπόψεις έχουν διατυ- 
πωθή γ ιά  τον τρόπο δράσεως του 
φθορίου στά δόντια.

Μία άποψις, ή ίσχυροτέρα, εί
ναι, ότι τό φθόριον εκτοπίζει τό 
υδροξύλιο ν έκ τού μορίου του 
άπατίτη, μετατρέποντα αυτόν σέ 
φθοριοαπατίτην. (Ή  άδαμαντίνη- 
σμάλτο τών δοντιών — άποτε- 
λείται άπό κρυστάλλους άπατίτη).

Ό  φθοριοαπατίτης θεωρείται ότι 
άνθίστατάι περισσότερον του υ- 
δροξυαπατίτη εις την έπίδρασιν 
τών οξέων.

’Ασχέτως του τρόπου δράσεως 
του φθορίου, αυτό ένσωματουμενον 
έντός τής άδαμαντίνης προάγει 
τήν φυσική άντίστασι ιώ ν  δον
τιών, έναντι τής τερηδόνος.

Γιά τον λόγο αυτό πολλοί έρευ- 
νητές προσπάθησαν νά έπιτύχουν 
αυτό διά του τεχνητού έμπλουτι- 
σμου τών,δοντιών μέ φθόριον.

Τούτο είναι δυνατόν νά γίνη μέ 
δύο τρόπους :

α) Τεχνητή φθορίωσις του πο
σίμου ύδατος καί

β) Τοπική έφαρμογή φθοριού
χων διαλυμάτων έπι άτόμων, τών 
οποίων τά δόντια ένασβεστιώθη- 
σαν, χωρίς τήν παρουσίαν φθο
ρίου.

Τά αποτελέσματα άμφοτέρων 
τώ ν προσπαθειών ύπήρξαν απο
λύτως ικανοποιητικά.

α) Φθορίωσις του ύδατος:

Αυτή έφαρμόζεται σέ μεγάλη 
κλίμακα στις προηγμένες χώρες. 
Τό άποτέλεσμα ύπήρξε ή έλάττω- 
σις τής συχνότητος τής τερηδόνος 
κατά 30 —60ο]ο.

Ή  υίοθέτησις του μέτρου αύτου 
έκ μέρους τών άρχών, έκεί όπου 
έφαρμόζεται, ύπήρξε πολύ δυ
σχερής, λόγω  σοβαρών άντιρρή- 
σεων καί ύπονοιών γ ιά  έπικίνδυ- 
νες παρενέργειες.

Ά παιτήθησαν έντονες προσπά
θειες τών διαφόρων έρευνητών καί 
οργανώσεων γ ιά  νά άποδειχθή 
καί ή άποτελεσματικότης του μέ
τρου καί τό άπολυτως άκίυδυνον 
γ ιά  τήν καθόλομ ύγείαν τού άν- 
θρώπου.

"Ηδη σήμερον 50.000.000 κά
τοικοι τών Η.Π.Α. χρησιμοποιούν 
φθοριωμένο νερό. Ή  φθορίωσις 
τού ύδατος έφαρμόζεται καί σέ 
πολλές χώρες τής Εύρώπης.

Έκτος τής φθοριώσεως τού υδα
τος, τό φθόριον δύναται νά χορη- 
γηθή καί κατά τήν περίοδον 
τής ένασβεστιώσεως (βρέφη) καί 
σέ δισκία τά  οποία πρέπει νά 
λαμβάνωνται καθημερινώς.
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β) Τοπική έφαρμογή φθο
ριούχων διαλυμάτων:

Ή  κατά την ένασβεστίωσιν των 
όδόντων παρουσία φθορίου εις τό 
υγρόν περιβάλλον αυτών, συνε
πάγεται τον σχηματισμόν φθο- 
ριοαπατίτη, δεδομένου ότι τά ιόντα 
φθορίου είναι περισσότερον δρα
στικά του υδροξυλίου.

Κατά την μέθοδον αυτήν προη
γείται επιμελημένος καθαρισμός 
και στίλβωσις των όδόντων και εν 
συνεχεία τοποθετείται τό φθο
ριούχο ν σκεύασμα. Αυτό θά πρέ
πει νά έπανα^ηφθή άλλες τρεις φο
ρές άπέχουσες μεταξύ τους 5 — 7 
ημέρες.

Ή  αγωγή:αυτή ττρέπει νά γίνη 
κατά τό 3ον, 7ον, ΙΟον και 13ον 
έτος τής ήλικίας, χωρίς νά βλάπιη 
ή συχνότερη εφαρμογή της.

Τέλος φθορίωσι μπορούμε νά 
επιτύχω με, σε μικρότερο βαθμό, 
και με τά φθοριούχα όδοντοφυρά- 
ματα (οδοντόκρεμες).

Πρόσφατες έρευνες, που πρα- 
γματοποιήθησαν με ώρισμένα 
φθοριούχα όδοντοφυράματα σε 
παιδιά σχολικής ήλικίας (άπρ 6 
μέχρι 12 ετών), απέδειξαν μείωσιν 
τής τερηδόνος κατά 30 ο]ο περί
που.

Τό ποσοστό αυτό άποδεικνύει 
τήν χρησιμότητα τής φθοριώσεων 
τουυδατος. ’Εφ’ δσοντά φθοριούχα 
όδοντοφυράματα παρουσιάζουν 
τόσον σημαντικόν ποσοστό ν επι
τυχίας, κατά μείζονα λόγον ση
μαντικότερο ν θά είναι τό ποσο
στό ν επιτυχίας με τήν φθορίωσι ν 
του υδατος, διότι τό φθόριον θά 
δρά άπό τήν στιγμήν, τής δη
μιουργίας του οδοντικού σπέρμα
τος (πολύ πριν διαπλασθουν οί 
όδόντες). Τό φθοριωμένο νερό πα
ρέχει Ής υπηρεσίες του συνεχώς 
και σε παιδιά, τά όποια κάνουν 
πλημμελή καθαρισμόν τών όδόν- 
ιω ν.

Ή  γνώμη μας είναι ότι έφ’ δσον 
δεν έχει πραγμαιοποιηθή είσέτι 
εις τήν χώραν μας ή φθορίωσις 
του υδατος, τά  παιδιά Θά πρέπει 
νά χρησιμοποιούν φθοριούχα ό
δοντοφυράματα και ταυτόχρονα 
θά πρέπει νά πραγματοποιείται 
τουλάχιστον κάθε τρία έτη έπί- 
σκεψις εις τον οδοντίατρον, διά 
τήν τοποθέτησιν φθοριούχου 
σκευάσματος εις τά  δόντια τών 
παιδιών.

Τ Ε Τ Α Ν Ο Σ

Που οφείλεται και πώς 

εκδηλώνεται τό τρομερό 

αύτό λοιμώδες νόσημα.

Ο ΤΕΤΑΝΟΣ είναι ένα οξύ, λοι
μώδες νόσημα, πού οφείλεται σ’ ένα 
βακτηρίδιο (τό κλωστήρίδιο τού 
τετάνου), τό οποίον εισχωρεί 
στον οργανισμό άπό ένα όποιο- 
δήποτε τραύμα.
' Και θά πρέπει νά τονίσουμε 
εδώ, δτι τό τραύμα πού θ* άνοιξη 
τήν είσοδο γιά  τό βακτηρίδιο τού 
τετάνου, δεν χρειάζεται νά είναι 
μεγάλο. ’Ακόμα και τό πιο μικρό, 
και τό πιο άσή μαντό τραύμα, εί
ναι άρκετό γιά  νά έπιτρέψη στο 
φοβερό αύτό βακτηρίδιο, νά μπή 
ή νά ένοφθαλμισθή, δπως λέει ή 
ιατρική, στον οργανισμό, και νά 
προκαλέση τό φοβερό αύτό νό
σημα.

Τό νόσημα τού τετάνου οφεί
λεται σε μιά ειδική τοξίνη πού 
παράγει τό βακτηρίδιο και πού 
έχε1 τήν ιδιότητα νά προσβάλη 
κυρίως τό νευρικό σύστημα, προ- 
καλώντας φοβερά έπώδυνες μυϊ
κές συσπάσεις. Τό βακτηρίδιο τού 
τετάνου βρίσκεται πολύ συχνά 
στή φύσι. Έ τσι, ύπάρχει στά 
κόπρανα τών — μεγάλων κυρίως- 
ζώων (βοδιών κ.λ.π.), καθώς και 
τού άνθρώπου. Κι* ενώ τό ίδιο τό 
βακτηρίδιο είναι σχετικά εύαίσθη- 
το στά διάφορα άντισηπτικά (ει
δικά στο ιώδιο), τά ώάριά του 
παρουσιάζουν μεγάλη άντοχή σ’ 
δλα τά  άντισηπτικά.

Έ τσι, μπορεί ένα τραύμα νά 
άπολυμανθή, μέ κάποιο ισχυρό 
άντισηπτικό και νά καταστρα
φούν, τά  βακτηρίδια, άλλά τά 
ώάριά τους δέν καταστρέφονται 
εύκολα, γ ι’ αύτό άλλωστε, τό 
στάδιο έπωάσεως κυμαίνεται άπό 
πέντε, ώς εξήντα μέρες. Και τούτο 
διότι, στις περιπτώσεις πού άργει 
νά παρουσιασθή ό τέτανος, πού 
άργει δηλαδή νά έκδηλωθή τό 
νόσημα, ή αιτία πού τό προκαλεΐ 
δέν είναι π ιά  τά βακτηρίδια, άλλά 
τά  ώάριά τους, πού χρειάζονται 
ένα πιο μεγάλο διάστημα γιά  νά 
άναπτυχθούν.

Φυσικά, ύπάρχουν κι* άλλοι 
λόγοι καθυστερήσεως, δπως λ.χ. 
τό σημείο πού βρίσκεται τό τραύ
μα, ή έκτασί του, ό άριθμός τών 
βακτηριδίων του κ.λ.π.

Και είναι γεγονός, δτι δσο πιο 
γρήγορα παρουσιασθή, δσο πιο 
γρήγορα δηλαδή έκδηλωθή τό 
νόσημα, τόσο πιο βαριά είναι ή 
περίπτωσις.

Τό στάδιο τής έπωάσεως, συ
νήθως περνά χωρίς κανένα έκδηλο 
σύμπτωμα. Και ή έναρξις τής νό
σου χαρακτηρίζεται άπό μιά, άρ- 
χικά, σύσπασι τών μασητήρων 
μυών (τών μυών δηλαδή πού 
κάνουν τή μάσησι), πού προο
δευτικά έπεκτείνεται και σέ άλλα 
μυϊκά συγκροτήματα, τού αύχένα, 
τού λαιμού κ.λ.π.

Μαζί μέ τά πρώ τα αύτά συμ
πτώματα — πού είναι, φοβερά, 
οδυνηρά — παρουσιάζεται κι* ό 
πυρετός, που κυμαίνεται άνάμεσα 
στούς 38 καί 39 βαθμούς, ενώ ό 
άρρωστος άρχίζει νά παραπο
νιέται καί γιά  διάχυτους γενικά 
πόνους, σ’ ολόκληρο τό σώμα του.

Ό τα ν  περάσουν 24 μέ 48 ώρες — 
άνάλογα μέ τή βαρύτητα τού 
νοσήματος — τότε οι οδυνηρές 
συσπάσεις απλώνονται σ’ ολό
κληρο τό σώμα.

Χαρακτηριστικό είναι τό «προ
σωπείο» τού άρρώστου. ’Επειδή 
δημιουργεΐται ή σύσπασις τών 
μασητήρων, τά  χείλη κι’ οι γ ω 
νιές τού στόματος τραβιούνται 
προς τά κάτω καί παρουσιάζεται 
μιά μορφή γέλιου, πού σ ιήν ιατρι
κή άποκαλειται «Σαρδώνειος γέ
λως». ’Ενώ ή σύσπασι τών μυών 
τού λαιμού καί τού αύχένα, δί
νουν μιά χαρακτηριστική στάσι — 
ένα τέντωμα — (τον «όπισθότο- 
νο») πού θυμίζει τή στάσι τού 
άγνώστου στρατιώτη στο μνη
μείο του.

Μέ τήν πάροδο τού χρόνου, οι 
μυϊκές συσπάσεις επιτείνονται καί 
παρουσιάζονται κάθε δύο τρία 
λεπτά. Καί είναι φοβερά έπώδυ- 
νες. Φυσικά, ύπάρχουν θεραπευτι
κά φάρμακα, δπως είναι οι ειδικοί 
όροι.

*Αν δμως ή θεραπεία είναι δύ
σκολη, ή προφύλαξις είναι πολύ 
εύκολη. Καί σήμερα δέν θά έπρεπε 
νά ύπάρχη ούτε μιά περίπτωσις 
τετάνου. Κι* αύτό, γιατί ύπάρχει 
ό άντιτετανικός εμβολιασμός πού 
προφυλάσσει άπόλυτα.
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Μια δραματική έκκληοη τής UNESCO προς 
δλα τά κράτη τού κόσμου.

«'Ιστορική στιγμή» χαρακτήρισαν τά 
μεγάλα διεθνή είδησεογραφικά πρακτο
ρεία τό πρωϊνό της 10ης Ιανουάριου, ό
ταν ό Γενικός Διευθυντής της «ΟΥΝΕ- 
ΣΚΟ» κ. Άμαντού Μαχτάρ Μπόόυ, 
μπροστά στο Παρθενώνα, πάνω στόν 'Ιερό 
Βράχο της *Ακροπόλεως, άπηύθυνε δρα
ματική έκκληση γιά τή διάσωση των μνη
μείων της.

•Μέσα σε μιά μουντή, βαριά άπό καυ
σαέρια άτμόσφαιρα, άκούστηκαντά πρώ
τα λόγια του κ. Μπόου: « Ή  ’Ακρόπολη 
κινδυνεύει». Τα λόγια αυτά Ισως γίνουν 
ενα σύνθημα γιά έναν εύγενικό άγώνα, 
πού άρχισε πριν λίγο καιρό ή Ελληνική 
Κυβέρνηση, ενα άγωνα ενάντια στή φθο
ρά του χρόνου καί της σύγχρονης βιομη
χανικής εξέλιξης. Γιατί πράγματι τά αρ
χαία μνημεία μας κινδυνεύουν. Τά μάρμα- 
μαρα αυτα, πού πήραν ζωή άπό τά χέρια 
τών άρχαίων μας προγόνων καί γίναν σύμ
βολα του 'Ελληνικού Πνεύματος κινδυ
νεύουν νά μετατραπουν σέ γύψο καί μορ
φές θρυμματισμένες. Πρόσφατα ό' ομό
τιμος καθήγητής του Πανεπιστημίου Θεσ
σαλονίκης καί πρόεδρος της Επιτροπής 
Ακροπολεως κ. Ν. Πλάτων είχε άναφέ- 

ρπ: « Έ χει διαπιστωθή ότι τά τμήματα 
των μνημείων πού κυρίως ύποφέρουν εί
ναι τά άρχιτεκτονικά γλυπτά του Παρθε- 
νώνος, του Έρεχθείου, της Άπτέρου Νί- 
*ης> οηλαδη ο,τι πιό πολύτιμο ύπάρχει. 
Η  κατάσταση τών γλυπτών αύτών είναι 

πραγματικά θλιβερή, κυρίως εκείνη τών 
Καρυάτιδων, της Ζωφόρου τών Πανα- 
θηναίων στή δυτική πλευρά του Παρθε- 
νώνος καί τών παραστάσεων του δυτικού 
αετώματος — Κέκροψ, Πάνδροσος καί 
Καλλιροη. Επιβάλλεται νά εφαρμοστούν 
έπείγοντα μέτρα».

Η  'Ελληνική Κυβέρνηση άρχισε πριν 
λίγο καιρό ενα τεράστιο έργο: ΤΗΝ ΔΙΑ
ΣΩΣΗ. Συνεργεία έπιστημόνων καί τεχνι
κών άγωνίζονται πλέον καθημερινά πάνω 
στό Βράχο γιά νά σώσουν ό,τι άπέμεινε.

Ε π ιμ έ λ ε ια  :
ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ 

’Ε ν ω μ ο τ ά ρ χ η ς

Ό  Γενικός Γραμματενς τής ΟΥΝΕ- 
ΣΚΟ * Αμαντο υ Μαχτάρ Μπόου.

Πάνω στις σκαλωσιές πού τυλίγουν τον 
Παρθενώνα καί τά άλλα μνημεία, σκαπα
νείς τού Πνεύματος καί της Επιστήμης 
προσπαθούν άπεγνωσμένα νά γιατρέψουν 
τις πληγές πού άνοιξε τό καυσαέριο καί ή 
άδιαφορία τών ανθρώπων.

Ή  άφιξη τού κ. Μπόου στή χώρα μας 
είναι ή πρώτη έμπρακτη εκδήλωση τού 
ενδιαφέροντος τής διεθνούς όργανώσεως 
«ΟΥΝΕΣΚΟ» γιά τή διατήρηση τών Ά ρ
χαίων μας μνημείων, γιατί όλος ό Πολι
τισμένος Κόσμος οφείλει νά συνεισφέρει 
στήν προσπάθεια αύτή μιά καί ή ’Ακρόπολη 
καί ή έποχή πού δημιουργήθηκε έχει γιά 
τήν άνθρωπότητα ολόκληρη μιά αξία μο
ναδική καί άξεπέραστη, είναι τό άποκορύ-

φωμα ενός Πολιτισμού καί ενός Πνεύμα
τος πού μένει γιά πάντα θεμέλιο όλων τών 
σύγχρονων Πολιτισμών άλλά καί τό πρό
τυπο όλων τών ύγιών Πολιτικών Θεω
ριών. Καί όπως είπε ό Πρόεδρος τής Δη
μοκρατίας κ. Κ. Τσάτσος. « Ή  ’Ακρόπολη 
δέν άνήκει πλέον άπό καιρό στήν Ελλάδα, 
άλλά άνήκει σέ όλη τήν άνθρωπότητα. 
Ε μ είς  δέν είμαστε παρά οί φυσικοί θεμα- 
τοφύλακές της, διότι ή ’Ακρόπολη δημι- 
ουργήθηκε σ’ αύτή τή γή ή οποία είναι δι
κή μας. Ή  ’Ακρόπολη είναι μιά κορυφή 
καί όπως προς όλες τις κορυφές, συγκλί
νουν πρός τόν βράχο της, άνθρώπινες άξίες, 
που ξεπερνούν’όλα τά όρια τού χώρου καί 
τού χρόνου. Ή  ομορφιά της δέν έχει μό
νον μία αισθητική άξια, άλλά όπως ολα τά 
δημιουργήματα τής Τέχνης, είναι ή εν
σάρκωση ώρισμένων ιδεών καί ώρισμένων 
αρχών, πού φθάνουν μέχρι τις πηγές τής 
άνθρώπινης ζωής».

Ο κ. Μπόου, ό διακεκριμένος Σενε- 
γαλέζος Καθηγητής Φιλολογίας στό Πα
νεπιστήμιο τών Παρισίων, στήν ιστορική 
για τή ζωή τής ’Ακροπολεως στιγμή «έν 
όνόματι τής Όργανώσεως τών 'Ηνωμέ
νων ’Εθνών γιά τήν εκπαίδευση, τήν επι
στήμη καί τή μόρφωση» ΚΑΛΕΣΕ τις 
«’Εθνικές Επιτροπές» γιά τήν «ΟΥΝΕΣ
ΚΟ», τά Δημόσια καί ’Ιδιωτικά 'Ιδρύματα 
καί τό εύρύ κοινό στά 141 κράτη - μέλη 
τού ’Οργανισμού νά φανούν γενναιόδωροι 
στήν παροχή βοήθειας, είτε πρόκειται γιά 
χρήματα, είτε γιά έξοπλισμούς ή γιά υπη
ρεσίες, οί όποιες άπαιτοΰνται γιά τήν εκ
τέλεση τού μεγάλου έργου πού ξεκίνησε 
ή 'Ελληνική Κυβέρνηση», γιά νά κατα- 
λήξει σ’ ένα δραματικό έπίλογο —έκκλη
ση: «Καλώ όλα έκείνα τά εκατομμύρια 
τών άνθρώπων πού έχουν ήδη έπισκεφθή 
ή προτίθενται νά έπισκεφθοΰν τήν ^Αθήνα, 
καθώς καί όλους εκείνους πού ίσως ποτέ 
νά μήν έχουν αύτή τήν εύκαιρία, άλλά πού 
σαφώς αισθάνονται — σέ όποιοδήποτε πο
λιτιστικό χώρο κι άν άνήκουν — οτι οί θυ- 
σαυροί τής ’Ακροπολεως άποτελοΰν μαρ
τυρία στόν ΰψιστο βαθμό τής δημιουργι
κής μεγαλοφυίας τού άνθρώπου νά πραγμα
τοποιήσουν μιά συνεισφορά, οσο μικρή κι 
άν είναι πού θά τούς δώσει τήν δυνατότη
τα, νά προσφέρουν λίγο άπό τόν εαυτό τους 
γιάτή συλλογική προσπάθεια. Δένάμφιβάλ- 
λω ότι ή άνθρωπότητα θά άνταποκριθή μιά 
φορά άκόμη στήν άναγκαιότητα καί θά 
άποδειχθή άντάξια τού έργου τής διασώ- 
σεως τής κληρονομιάς της». Ό μ ω ς πέρα 
άπό κάθε διεθνή βοήθεια καί συμπαρά
σταση, πρέπει πρώτοι εμείς, οί άπόγονοι, 
οί κληρονόμοι, νά νοιώσουμε πόσο βα
ριά είναι ή εύθύνη μας γιά ό,τι 'Υψηλό καί 
'Ωραίο κληρονομήσαμε, γιά ό,τι δίκαια 
ύπερηφανευόμαστε οτι είναι δικό μας, για
τί πράγματι αύτά τά μνημεία είναι δικά 
μας, είναι ή 'Ιστορία μας, είναι ή Ζωή μας. 
Αύτά τά μάρμαρα κλείνουν μέσα τους τόν 
'Ελληνισμό πού πέρασε άφθαρτος άπό τις 
λαίλαπες τών αιώνων, τών άνθρώπινων ορ
δών.



Ό  διακεκριμένος Λογοτέ
χνης κ. ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΗ Σ  

Πρόεδρος τής ’Ακαδημίας 

’Αθηνών για τό 1977.

Τόν μήνα πού μας πέρασε δυό σημαντικά 
όνόματα του Πνευματικού καί Πολι
τιστικού Ελληνικού χώρου άνέβηκαν στα 
άνώτατα άξιώματα της ‘Ακαδημίας ‘Αθη
νών.

Πρόεδρος της ‘Ακαδημίας γιά τό 1977 
ό κ. Πέτρος Χάρης καί ‘Αντιπρόεδρος ό κ. 
Μιχάλης Στασινόπουλος.

*0 κ. Πέτρος Χάρης (φιλολογικό ψευ
δώνυμο τού Γιάννη Μαρμαριάδη) γεννή
θηκε τό 1902 στήν ‘Αθήνα καί σπούδασε 
νομικά. Κατακτήθηκε δμως πολύ γρήγορα 
άπ* τή λογοτεχνία καί δόθηκε ολοκληρω
τικά σ* αύτήν. ’Έτσι σέ ήλικία 18 χρόνων 
δημοσιεύει στό «Νουμά» τά πρώτα του 
διηγήματα. ‘Αργότερα συνεργάζεται μέ τήν 
«Διάπλαση τών Παίδων» καί 'μετά έκδί- 
δει τήν «Νέα Εστία» πού έκ&,ενσε τό χρό
νο αύτό 50 χρόνια έκδόσεωςν 3$αί πού άπ* 
τίς σελίδες της παρουσιάσθηκαν στό διά
στημα αύτής της δθετίας οι μεγαλύτερες 
μορφές της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Τι
μή μένος μέ πολλά βραβεία ό Πέτρος Χά
ρης άποτελεΐ σημαντικό κεφάλαιο τού 
Πνευματικού μας κόσμου καί ή παρουσία 
του στήν ‘Ακαδημία ‘Αθηνών ώς Προέ
δρου ύπόσχεται πολλά.

Ό  κ. Μιχάλης Στασινόπουλος, νομι
κός διεθνούς κύρους, τό 19 7 4 ορκίζεται πρώ
τος Πρόεδρος τής Δημοκρατίας τών Ε λ 
λήνων. Είναι ισόβιος έπίτιμος Πρόεδρος 
τού Συμβουλίου ‘Επικρατείας καί έχει 
στό ένεργητικό του μιά μεγάλη προσφο
ρά στά Ελληνικά γράμματα —τήν καλύ
τερη καί σημαντικώτερη ποίηση τής παιδι
κής μας λογοτεχνίας.

Συγγραφείς καί οί δύο, άπ* τίς κορυ
φές τού πνευματικού κόσμου τής χώρας 
μας θά ήγηθοΰν γιά τό 1977 τού Άνωτά- 
του Πνευματικού Ελληνικού. ‘Ιδρύματος.
Ο κ. Χάρης δήλωσε πώς σκοπός είναι νά 

τακτοποιήσει ύλες τίς εκκρεμότητες τής 
‘Ακαδημίας ‘Αθηνών καί κυρίως τά έπι- 
στημονικά κέντρα καί νά προκηρύξει νέες 
έδρες μέ σκοπό τόν πλουτισμό τής ‘Ακα
δημίας μέ νέα στελέχη έπιστη μόνων καί 
καλλιτεχνών.

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ

Ό  γιατρός «κουράγιο» στήν
αποφασιστική καμπή του 

αγώνα γιά τήν νίκη κατά 

του καρκίνου.

'Ένα καί δυό'.* Τήν μοίρα μας δέν θά τήν 
πει κανένας.

'Ένα καί δυό: Τήν μοίρα τού ήλιου θά 
τήν ποΰμ* έμεΐς.

Αύτούς τούς στίχους τού Όδυσσέα Έλύ- 
τη μοΰ θύμισε ένα ρεπορτάζ πού διάβασα 
τελευταία γιά τόν καθηγητή κ. Γεώργιο 
Κοτζιά καί τόν άγώνα του ένάντιαστόν καρ
κίνο. Ό  Γ. Κοτζιάς, ό 'Έλληνας γιατρός 
πού νίκησε τήν φοβερή άρρώστια τού Πάρ- 
κινσον μέσα σ’ ένα κλίμα γενικής άδιαφο- 
ρίας γιά νά άκολουθήσει άργότερα ή άνα- 
γνώριση καί ή τιμή, δίνει τώρα τήν μεγα
λύτερη καί συγκλονιστικότερη μάχη του, 
ίσως τήν πιό συγκλονιστική πού δόθηκε 
ποτέ άπό τόν σύγχρονο άνθρωπο, μέσα άπ* 
τό κρεββάτι τού πόνου τού ‘Αντικαρκινικοΰ 
‘Ινστιτούτου «"Αγιος Σάββας». Λαβωμέ
νος κι* αύτός βαριά άπ* τόν καρκίνο, μέτρα 
τίς δυνάμεις πού τού άπέμειναν— καί τού 
άπέμειναν πολλές—κοιτά ψηλά τόν Θεό καί 
συνεχίζει νά παλεύει. ‘Ό χι γιά νά σωθεί 
αλλα γιά νά σώσει. Νά σώστ. ·· τίς έπερχό- 
μενες γενιες άπ* τήν καταραμένη καί φοβε
ρή αύτή άρρώστια τού αιώνα μας, πού χτυ
πά στά τυφλά καί άλύπητα σκορπίζοντας 
απλόχερα τή δυστυχία καί τόν πόνο. Αύ
τός ό άγώνας γιά τήν άνακούφιση τού άν- 
θρωπινου πόνου πού δίνεται τώρα άπ* τόν 
καθηγητή Γ . Κοτζιά καί άπό τά έπιστη μο-

Κ Ο Τ Ζ Ι Α Σ

νικά έργαστήρια τού αντικαρκινικοΰ ιδρύ
ματος «"Αγιος Σάββας» είναι μιά προσπά
θεια πού θά φέρει γρήγορα πιστεύουμε καρ
πούς, γιατί πλέον ή άνθρώπινη τόλμη καί 
τό άνθρώπινο κουράγιο δέθηκε καί συμ
βαδίζει σφικτά μέ τήν γνώση καί τήν έρευ
να τού γιατρού. Οί δυσκολίες είναι τερά
στιες, ό άγώνας θυμίζει τήν πάλη τού 
Δαυίδ μέ τόν Γολιάθ, άλλά ό άνθρωπος 
σέρνει μαζί του τό χάρισμα τής ύπομονής 
καί τής έπιμονής, ξέρει νά μάχεται, ν* 
άντλεΐ κουράγιο άπ* τό Θεό καί νά νικά.

*0 Γεώργιος Κοτζιάς τό 1941, φοιτητής 
τότε τής ‘Ιατρικής, μεταναστεύει γιά τίς 
‘Ηνωμένες Πολιτείες ‘Αμερικής, καί συνε
χίζει τίς σπουδές του στό Πανεπιστήμιο 
Χάρβαντ. Μετά τίς σπουδές του προσλαμ
βάνεται ώς έσωτερικός γιατρός τού νοσο
κομείου Πήτερ Πέν Μπέηκαμ καί άργό
τερα προσλαμβάνεται ώς έσωτερικός για
τρός τής Παθολ,ργικής κλινικής τού Γενι
κού Νοσοκομείου Μασσαχουσέτης καί μετά 
ώς έπιμελητής Τής νευρολογικής κλινικής 
τού ίδιου νοσοκομείου. Ή  καριέρα του 
συνεχίζεται στό ‘Ινστιτούτο Ροκφέλλερ 
πλάι στόν διάσημο βιοχημικό Βάν Σλέϊκ, 
ώς έρευνητής πιά καί μέ διδακτορικό δί
πλωμα πάνω στις άμΐνες άπό τήν άποψη 
τής έργαστηριακής καί κλινικής έρευνας. 
’Ακολουθεί άργότερα ή έπιτυχία. Μέσα σ* 
ένα κλίμα άπογοητευτικών άντιρρήσεων καί 
άμφισβητήσεων άνακοινώνει τήν άνακά- 
λυψή του γιά τήν νόσο τού Πάρκινσον. 
Τήν περιφρόνηση καί τήν πολεμική τήν 
διαδέχεται ή διεθνής άναγνώριση. Τόν ‘Ιού
νιο τού 1976 έρχεται στήν ‘Αθήνα δπου 
άναγορεύεται έπίτιμος διδάκτωρ τής ‘Ια
τρικής. Τώρα ξανά στήν Ελλάδα, άφοΰ 
κατώρθωσε νά συμβάλει στήν πραγματο
ποίηση τής έπιστημονικής συνεργασίας 
τού ‘Αμερικανικού ‘Αντικαρκινικοΰ ‘Ιδρύ
ματος, παγκοσμίου φήμης «Μεμόριαλ 
Σλύαν—Κέττεριγκ Κάνσερ Σέντερ» καί 
τού Ελληνικού ‘Αντικαρκινικοΰ ’Ινστιτού
του «"Αγιος Σάββας» μέ διπλή πλέον Ιδιό
τητα, σάν γιατρός καί σάν άρρωστος μιά 
καί ό καρκίνος τού έχει χτυπήσει τόν ένα 
πνεύμονα.

Αύτός είναι ό έρευνητής Γ. Κοτζιάς. 
'Ενας άνθρωπος πού γύρισε στήν Πατρί
δα του στήν πιό άποφασιστική καμπή τού 
άγώνα του. Έχοντας βαθιά μέσα του φυ
λαγμένο τό κουράγιο καί τό θάρρος, μέ 
μεγάλη έπίγνωση εύθύνης έναντι στό παγ
κόσμιο κοινωνικό σύνολο άναδεικνύεται 
σάν σύμβολο παρηγοριάς καί άνεξάντλη- 
της άγωνιστικότητας.

Η Πολιτεία άναγνωρίζοντας τήν συμ
βολή τού Γ. Κοτζιά στά θέματα τής ια
τρικής έρευνας καί τήν μεγάλη προσφορά 
στόν τομέα αύτό τού άπένειμε, διά τού Προ
έδρου τής Δημοκρατίας κ. Κ. Τσάτσου τόν 
Ανώτερο Ταξιάρχη τού Φοίνικος. *0 
Πρόεδρος τής Δημοκρατίας κ. Κ. Τσά- 
τσος προσφωνών τόν καθηγητή κ. Κο
τζιά είπε: «Φίλε κ. Κοτζιά, μέ Προεδρικό 
Διάταγμα σάς άπενεμήθη ό Ανώτερος 
Ταξιάρχης τού Φοίνικος. "Αν καί ούτε 
θέλετε, ούτε χρειάζεσθε τιμητικές διακρί
σεις, διότι ή έπιβράβευσή σας ένσωματώ- 
νεται στό έργο σας, ή Πολιτεία έχει κα
θήκον νά τιμήση ένα τέκνο της, τό όκοΐο 
μέ τίς έπιστημονικές του έπιδόσεις άνα- 
κούφισε τόν άνθρώπινο πόνο καί συγχρό
νως έλάμπρυνε διεθνώς τό όνομα τής έλ- 
ληνικής Πατρίδος».
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ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ της Κυβερνήσεως έδη- 
μοσιεύθη το νέον άπό 9-1-1937 Β.Δ. «Περί κανονι
σμού στολής των ’Αξιωματικών καί Άνθυπασπιστών 
Στρατού καί Χωροφυλακής». Έ ξ  άλλου, δι’ ετέρου 
Β.Δ. τής 21-1-1937, καθωρίσθησαν τά τής ύποχρεω- 
τικής ισχύος του άνωτέρω Διατάγματος ώς εξής:
1) Οί προ τής δημοσιεύσεως αύτου κεκτημένοι ξίφη 
διάφορά των δι’ αύτου καθοριζομένων, δύνανται νά 
έξακολουθήσωσι φέροντες ταυτα, έφ’ δσον προβλέ- 
πονται υπό τίνος προγενεστέρου Κανονισμού Στολής.
2) Αί διά του ίδιου Διατάγματος καθοριζόμεναι στολαί 
θά φέρωνται ύποχρεωτικώς υπό των ’Αξιωματικών 
απο των κάτωθι ήμερομηνιών: α) Μεγάλη κυανή 
στολή'άπό 1ης ’Ιανουάριου 1939 β) Μεγάλη λευκή 
στολή άπό 1ης ’Ιουνίου 1938, γ ) Βραχεία περισκελίς 
καί ένδρομίδες μέλαιναι άπό 1ης ’Ιουνίου 1939, δ) Νέα 
χακί στολή άπό 1ης ’Ιανουάριου 1938, καί ε ) Πηλήκιον 
χακί άπό 1ης ’Ιανουάριου 1939. ’Από τής 24ης Μαρ
τίου έ.έ. άπαγορεύεται ή κλειστή χακί στολή. Μέχρι 
του εφοδιασμού των ’Αξιωματικών διά τής προβλε- 
πομενης υπο του νέου Κανονισμού στολής άξιωματικών 
μεγάλης στολής, θά φέρεται ή τοιαύτη μέχρι μέν τής 
24ης Μαρτίου έ.έ. ή ήδη χρησιμοποιουμένη χακί κλει
στή, άπό δέ τής 25ης Μαρτίου έ.έ. καί μέχρι 1ης 
’Ιανουάριου 1939, ή υπό τού άπό 9ης ’Ιανουάριου έ.έ. 
καθοριζομένη τρίτη στολή.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ Ειδικής ’Ασφαλείας μετεφέρθη 
έκ τής οδού Κουμουνδούρου, εις τήν γωνίαν τών οδών 
Δεριγνύ καί Γ ' Σεπτεμβρίου άριθ. 105.

ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ εις Πελοπόννησον ό ’Αρχηγός 
Χωροφυλακής 'Υποστράτηγος κ. Δρόσος Δροσόπουλος 
προς έπιθεώρησιν τών έκεΐ 'Υπηρεσιών Χωροφυλακής. 
Ό  κ. ’Αρχηγός, μετά τήν έπιστροφήν του είς ’Αθήνας, 
θά άναχωρήση είς Σύρον, προκειμένου νά διαπιστώση 
αύτοπροσώπως έάν τό υπό τού Δήμου Σύρου προσφε- 
ρόμενον οίκημα δύναται νά χρησιμεύση ώς Παράρ
τημα τού Σχολείου Χωροφυλακής.

ΑΝΕΛΑΒΕΝ τά καθήκοντά του ό νέος 'Υπαρχηγός 
Χωροφυλακής Συνταγματάρχης κ. Κ. Βεργογιαννό- 
πουλος, δστιε διατηρεί συγχρόνως καί τήν Δ]νσιν ’Επι
μελητείας καί ’Ελέγχου Χωροφυλακής.

ΜΕΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ οί κάτωθι άνώτεροι ’Αξιωματι
κοί Χωροφυλακής: Συνταγματάρχης Άριστ. Βάβαρης 
έκ τής Δ]νσεως Χωροφυλακής τού 'Υπουογείου Στρα
τιωτικών είς τήν Α.Δ.Χ. Θεσσαλίας. Ταγματάρχαι: 
Ή λίας Λάζος έκ τής Δ.Χ. Ίωαννίνων είς τήν Δ.Χ. 
Δράμας, ’Αλέξανδρος Θεοδοσόπουλος έκ τού ’Επιτε
λείου τού ’Αρχηγείου Χωροφυλακής είς Δ.Χ. Εύβοιας, 
Χαρίλαος Καλογερόπουλος έκ τής Δ.Χ. Κιλκίς είς 
Δ.Χ. Θεσσαλονίκης, ’Ιωάννης Μπαϊλάκης έκ τής Δ.Χ. 
Θεσσαλονίκης είς ’ Επιτελείο ν τού ’Αρχηγείου Χωρο
φυλακής, Εύθύμιος Τσαταλός έκ τής Δ.Χ. ’Αθηνών 
είς Δ.Χ. Πειραιώς, Λάμπρος Στάμου έκ τής Δ.Χ. 
Πειραιώς είς Δ.Χ. Τριπόλεως, Σωτήριος Οίκονομό- 
πουλος έκ τής Δ.Χ. Τριπόλεως είς Δ.Χ. Ίωαννίνων, 
Μιχαήλ Πετρίτης έκ τής Α.Δ.Χ. Θεσσαλίας είς Τα- 
μείον ’Αρωγής καί Θεόδωρος Άντωνάκης έκ τής 
Δ.Χ. Λασιθίου είς Έλεγκτήριον Χωροφυλακής.

 ̂ ΕΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΗΣΑΝ τά άποτελέσματα τών 
εισιτηρίων έξετάσεων διά τό Β.' Τμήμα τού Σχολείου 
Χωροφυλακής. Ό  άριθμός τών είσαγομένων είναι 200 
εκ τής κατηγορίας τών Χωροφυλάκων άποφοίτων 
Γυμ\ασίου καί 100 έκ τή<: κατηγορίας έπίσης Χωρο
φυλάκων μή άποφοίτων Γυμνασίου. ’Εκ τής πρώτης 
κατηγορίας τήν πρώτην 20άδα άποτελούν οί ’Ιωάννης 
Σκαρίμπας, ’Ιωάννης Δασκαλάκης, Θεόδωρος Ά γγε- 
λόπουλος, ’Αλέξανδρος Νασόπουλος, ’Αναστάσιος Πλα- 
γιανάκος, Ή λίας Βούτσας, Βασίλειος Σουκαράς, Δη- 
μήτριος Οίκονομόπουλος, Δημήτριος Κακκα βάς, Νι
κόλαος Μπαλής, Νικόλαος Γιαννακούλης, Νικόλαος 
Κανελλόπουλος, Ηρακλής Μπάκολης, Χαράλαμπος 
Σκορδάς, ’Ιωάννης Άργυρόπουλος, Μιχαήλ Βαρκλαν- 
τής, Σπυρίδων Γεωργούσης, Χρήστου Λεχουρίτης, 
Κλεομένης Κωνσταντακόπουλος καί Ήλίας Άθανα- 
σάκος.

ΔΙΑ Β.Δ. προάγονται είς τον βαθμόν τού Μοιράρ
χου οί 'Υπομοίραρχοι Κ. Μουρτζανός καί Θεόδ. Σκα- 
γιάννης.

ΔΙΑ Β.Δ. άπαλλάσσονται τέλους αί ταχυδρομικαί 
επιταγαί δι’ ών άποστέλλονται αί άποδοχαί τών άνδρών 
Χωροφυλακής τών ύπηρετού ;των είς νήσους ένθα δέν 
ύπάρχουσι Δημόσια Ταμεία.

ΚΑΤΑ τον νέον ’Οργανισμόν Χωροφυλακής ό γά
μος επιτρέπεται είς τούς Ένωμοτάρχας έφ* δσον συ- 
νεπλήρωσαν τό 32ον έτος τής ήλικίας των καί έχουσι 
3ετή υπηρεσίαν είς τον βαθμόν των.
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ΔΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗΣ του Αρχηγείου Χωροφυλακής 
προβιβάζοντας έκ του ίσχύοντος πίνακος οί κάτωθι 
'Υπενωμοτάρχαι εις τον βαθμόν του Ενωμοτάρχου: 
Γεώργιος Μουρκογιάννης, Γρηγόριος Βράνης, Κυριά
κος Κυριακάκης,. Έμμ. Μελιδωνιώτης, Νικόλαος 
Μιχαλςνάκος, Σωτήριος Πετρόπουλος, Ιωάννης ’Εφεν- 
τάκης, Νικόλαος Γερογιάννης καί ’Ιωάννης Τσεκούρας.

Π ΡΟΕΚΗ ΡΥΧΘ Η μειοδοτική δημοπρασία διά 
την άποπεράτωσιν του 'Ιερού Ναού Κοιμήσεως τής 
Θεοτόκου του άνεγειρομένου έξωθι του Σχολείου Χω

ροφυλακής. 'Η  σχετική δαπάνη θά καταβληθή έκ του 
συλλεγεντος ποσού των διατεθέντων λαχείων.

ΜΕΡΙΜΝΗ τής Διοικήσεως του Σχολείου Χωρο
φυλακής, οι δόκιμοι ’Αξιωματικοί Χωροφυλακή^1 έδι- 
δαχθησαν τήν ’Ιαπωνικήν πάλην παρά παρεπιδημούν
τα ι ένταΰθα δύο Γερμανών καθηγητών τής Γυμνα
στικής.

Ό  Π α λ α ι ό ς

ε π ο χ ι α κ ά

"Ενα Χρονογράφημα 
Μ ια  κ ρ ι τ ι κ ή

Ό  δημοσιογράφος κ. Μήνας Λαμπρινίδης, στο 
τακτικό του χρονογράφημα «Κουβεντούλες» άπό τήν 
πρωινή Ραδιοφωνική ’Εφημερίδα τής Υ.ΕΝ.Ε.Α. 
άσχολήθηκε με τήν πρόσφατη έργασία του 'Υπομοι
ράρχου κ. Χρήστου Ρέππα «Πέντε αιώνες Ελληνι
κού Βιβλίου», ή οποία πρωτοδημοσιεύθηκε στο περιο
δικό «Έπιθεώρησις Χωροφυλακής». Τό χρονογρά
φημα τής 14-1-1977 έχει ώς έξής:

Οί άστυνομικοί μας, πολλές φορές κάτω άπό τήν 
στολή κρύβουν έναν πνευματικό άνθρωπο. Μάς δό
θηκε στο παρελθόν εύκαιρία οί «Κουβεντουλες» νά 
άσχοληθουν μ’ έναν άλλο πνευματικό εργάτη πού στο 
περιθώριο τών άστυνομικών καθηκόντων του, τις 
ώρες τής σχολής του, τις χρησιμοποιούσε γράφοντας. 
Είχαμε μιλήσει παλαιότερα γιά τον κ. Χαράλαμπο 
Παπαγεωργίου καί τό συγγραφικό του έργα. Ό  Α \ 
'Υπαρχηγός, σήμερα, τής Αστυνομίας είναι καί δό
κιμος συγγραφεύς, δπως καί πολλοί άλλοι άξιωμα- 
τικοί δλων τών δπλων—άπό στρατοί ή εν ένεργείά— 
πού έκτος άπό τον *Άρη, λατρεύουν καί τις Μούσες.

Σήμερα ό χρονογράφος δέν άντέχει στον πειρασμό 
νά μή ξεφυλλίση μαζύ μέ τούς άκροατές του τις 48 
σελίδες ένός ιστορικού πονήματος, πού ένδιαφέρει 
ιδιαίτερα δσους διαβάζουν, ή άσχολοΰνται μέ τό έν
τυπο. Συγγραφεύς ό 'Υπομοίραρχος Χρήστος Ρέππα-ς 
καί έργο του ή ιστορική έρευνα «Πέντε αιώνες Ε λ 
ληνικού Βιβλίου».

Πέντε αιώνες!
Πεντακόσια μόνο χρόνια «έντύπου 'Ελληνικού 

Βιβλίου» γιατί τά χειρόγραφα ξεπερνούν τις χιλιετη
ρίδες.

Ό  συγγραφεύς—λόγω καί τής είδικότητός του— 
κάνει μιά έρευνα τής βιομηχανοποιημένης—άς τήν 
πούμε—«ιστορία τού Ελληνικού βιβλίου» άπό τότε 
πού στο Μιλάνο ή τή Βενετία, τό 1476 ή 1471 φά
νηκαν οί πρώτες ελληνικές έκδόσεις. Δέν είχαν αργή
σει. *Άν υπολογίσουμε δτι ό έφευρέτης τής τυπογρα
φίας γύρω στά 1455 τύπωσε άρχικά ένα — δυό λεξικά 
καί μετά τή Βίβλο καί πέθανε τό 1468, τά έλληνικά 
έντυπα έμφανίστηκαν 15—20 χρόνια μετά τήν συστη- 
ματοποίηση τής έφευρέσεως τού Γουτεμβέργιου.

*Άς ξαναγυρίσουμε δμως στήν έργαοία τού κ. 
Χρήστου Ρέππα. ΤοπΌθετεΐ τήν πρώτη Ελληνική 
έκδοση, άπό ιστορικά ντοκουμέντα, στον Ιανουάριο 
τού 1476, ένώ τις προσπάθειες τις τοποθετεί πέντε 
χρόνια πρίν. Κατόπιν ό συγγραφέας άναφέρεται στις 
έκδόσεις πσύ έγιναν έξω άπό τήν Ελλάδα πού στέ
ναζε ύπό τον ζυγό τών βαρβάρων. Πρίν άπό τό 1821 
τυπώθηκαν στήν Βενετία, στή Βιέννη, στο Παρίσι, 
στή Ρωσία καί στά Επτάνησα, στή Πόλι, στή Σμύρνη, 
τή Χίο καί τις Κυδωνιές πάνω άπό τρεις χιλιάδες έλλη
νικά βιβλία έκκλησιαστικά, λαογραφικά* έκπαιδευ- 
τικά, έπιστημονικά άλλά καί έπαναστατικά.

Μερικά άπό τά τυπογραφεία τής Τουρκοκρατού
μενης Πατρίδας κατεστράφησαν άπό τούς Τούρκους. 
*Αλλα δμως σώθηκαν καί χρησιμέυσαν στήν Εθνε
γερσία.

Τό πρώτο τυπογραφείο ήρθε στήν 'Ελλάδα μέ τό 
Δημήτρη 'Υψηλάντη τό 1821 κι έγκαταστάθηκε στήν 
Καλαμάτα δπου βγήκε ή πρώτη έπαναστατική έφη- 
μερίδα, ή «Σάλπιγξ Ελληνική». Στο Ναύπλιο καί 
στή Σύρο λειτούργησαν στά πρώτα χρόνια τής Εθνι
κής άνεξαρτησίας άλλα τυπογραφεία καί πολύ άργό- 
τερα μερικά μεταφέρθηκαν στήν ’Αθήνα. Μετά τό 
1862 καί είδικώτερα μετά τό 1864 πού στο Σύνταγμα 
τής χώρας περιελήφθη τό 14ο άρθρο δτι ό «τύπος 
είναι έλεύθερος», ή τυπογραφία καί οί έκδόσεις έξε- 
λίχθηκαν. Έγιναν καινοτομίες, άγοράσθησαν νέα 
στοιχεία, νέα μηχανήματα, τά βιβλία άρχισαν νά 
εκτυπώνονται προσεκτικά καί στά τελευταία χρόνια 
οί έλληνικές έκδόσεις συναγωνίζονται τις ξένες. ’Ανά
μεσα σ’ αυτά ό 'Υπομοίραρχος—συγγραφεύς προ
σθέτει καί μερικά προβλήματα καί κάνει καί συγκρί
σεις πολύτιμες γιά δσους άσχολοΰνται μέ τό έντυπο.

Τό «5 αιώνες 'Ελληνικού Βιβλίου» είναι μιά χρή
σιμη έρευνα γιά τήν οποία άξίζει συγχαρητήρια ό 
'Υπομοίραρχος—έρευνητής κ. Χρήστος ,Ρέππας .

X . -
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Τραγικό κάθε χρόνο αποτέλεσμα : 'Εκατοντάδες 
νεκροί, χιλιάδες τραυματίες και άμέτρητοι πονεμέ- 
νοι ψυχικά. Καί ό Χωροφύλακας Τροχονόμος άγω-
νίζεται στις συμβολικές «Θερμοπύλες» τ ο υ ..........
’Αγωνίζεται με πάθος, αν καί ξέρει δτι κάποιοι με
θυσμένοι άπό τον ίλιγγο τής ταχύτητας θά καλπά
σουν - ίσως γιά τελευταία φορά - πάνω σε άφηνια- 
σμένους μηχανικούς Ιππους, ευθύς μόλις τον προ- 
σπεράσουν. . . .

τρόμο τή φοβερή στιγμή τοϋ άτυχήμα- 
τος. Έ τσ ι σιγά - σιγά οί νεκροί - θύματα 
τών τροχών - πληθαίνουν. Και στό τέλος 
κάθε μήνα ή κάθε χρόνου τρομάζουμε σάν 
βλέπουμε τον άριθμό διογκωμένο, ένα μα
κάβριο άριθμό, ένα άριθμό πού μυρίζει 
έντονα θάνατο. Άλλοτε μεγάλες καί άλλο
τε μικρές καί σύντομες οί ειδήσεις τών 
άτυχημάτων στον τύπο. Διαβάζονται καί 
συνοδεύονται άπό ένα κούνημα τοϋ κεφα
λιού κι ένα στερεότυπο σύντομο σχόλιο, 
πού κλείνει μέσα του μιά κρύα συμπόνια: 
«Δέν προσέχουν» ή «κρίμα», γιά νά κλεί
ση ή ύπόθεση καθώς τό βλέμμα τοϋ άνα- 
γνώστη πέφτει σ’ άλλες στήλες λιγότερο 
πένθιμες, περισσότερο εύχάριστες...

Καί ή άσφαλτος έξακολουθεΐ νά βάφε
ται κάθε μέρα κόκκινη, άπελπιστικά κόκ
κινη. Καί οί τάφοι έξακολουθοϋν νά πλη
θαίνουν, τά νοσοκομεία έξακολουθοϋν νά 
γεμίζουν. Στρατιά όλόκληρη σχηματί
ζουν τά όρφανά καί οί χήρες, μιά στρατιά 
πού έχει σημαία τή μοναξιά καί τή δυστυ
χία, τόν πόνο, τό δάκρυ καί τήν άβεβαιό- 
τητα γιά τό αύριο. Αυτή ή στρατιά είναι 
τά θύματα πού δέν πέθαναν, είναι τά 
θύματα πού πληρώνουν γι’ αύτούς πού 
πέθαναν πρόωρα καί άδικα ή γι’ αύτούς 
πού μείναν γιά πάντα έξω άπό τή ζωή, στό 
περιθώριο τοϋ άγώνα, άνάπηροι, άνήμπο- 
ροι νά παλαίψουν, νά νικήσουν, νά χα- 
ροϋν...

Σ’ΑΥΤΗ τήν Ελληνική άσφαλτο ό Χω
ροφύλακας τροχονόμος δίνει κάθε μέρα, 
χρόνια τώρα τή μάχη του. ’Αγωνιστής 
άκούραστος σ’ ένα άγώνα άτέλειωτο ένα 
άγώνα προσφοράς. Γι’ αύτόν ό δρόμος 
είναι πάντα οί «Θερμοπύλες» του. «Θερ
μοπύλες» γιατί ό άγώνας είναι άνισος, 
σκληρός. Μέ μόνο έφόδιο τήν ψυχική 
δύναμη καί μερικά έπιτεύγματα τής έπι- 
στήμης καί τής τεχνολογίας, δίνει άθό- 
ρυβα τή μάχη του ένάντια στις τραγικές 
συμπτώσεις ή τά θανάσιμα άνθρώπινα 
λάθη. Κι όταν ή παγωνιά τά πάντα ναρ-

Πολύ αίμα ποτί

ζει καθημερινό 

τ ή ν  έλληνική  

άσφαλτο
ΠΟΛΥ ΑΙΜΑ ποτίζει κάθε μέρα τήν 

Έλληνική άσφαλτο. Φόρος πραγματικός 
στούς τροχούς, θυσία στήν πρόοδο καί 
στήν έξέλιξη, βαρύ άντίτιμο έπιπολαίων 
ένεργειών ή κακών συμπτώσεων, μά πά
νω άπ’ δλα τραγική προσφορά στόν άκό- 
ρεστο Μινώταυρο τής άσφάλτου, πού 
καλπάζει κάθε φορά μαζί μέ τήν άνθρώ- 
πινη άπροσεξία πάνω σέ χιλιάδες άχαλί- 
νωτους μηχανικούς Ιππους...

Αύξάνονται μέρα μέ τή μέρα οί νεκροί. 
Μέρα τή μέρα μεγαλώνει έπικίνδυνα ή 
λίστα τών τροχαίων άτυχημάτων. Πίσω 
τους άκολουθει ένα πλήθος τραυματίες, 
σοβαρά ή έλαφρά, πού θά θυμούνται μέ
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κώνει, κι όταν τό λιοπύρι λυώνει τήν πίσ
σα στήν άσφαλτο, κι όταν τό χιόνι ή ή 
βροχή μαστιγώνουν άγρια τό πρόσωπο, 
κι όταν τό ξεροβόρι δέρνει άλύπητα κάθε 
τι πού στέκεται έμπόδιο στο διάβα του, 
κι όταν ή νύχτα άντάμα με τον ύπνο λυγί
ζει τά μάτια, μένει όρθός, μόνος, άνώνυ- 
μος κι άφανής ήρωας, πλάι στό δρόμο, 
ό Χωροφύλακας. Μένει πιστός στό κα
θήκον του, ένα καθήκον σκληρό μά κι 
ύψηλό συνάμα. Όμως αυτός ό άγώνας 
τοϋ άνώνυμου τροχονόμου - άγώνας ένάν- 
τια στόν καιροφυλακτοϋντα θάνατο - δέν 
είναι στό χέρι του νά κέρδηθή. Έ να 
άτύχημα δέν μπορεί πάντα νά σταματά 
άπ’ τήν παρουσία τοϋ Χωροφύλακα τρο
χονόμου. Δέν είναι χέρι θεϊκό άόρατο ό 
τροχονόμος νά μπει σέ μιά στιγμή άνά- 
μεσα άπό τ’ αύτοκίνητα, πού έφιαλτικά 
τδνα τό άλλο πλησιάζουν, γιά νά γίνουν 
φέρετρα, άνάμεσα άπ’ τό δρόμο και τό' 
γκρεμό, άνάμεσα άπ’ τή ζωή καί τό θά
νατο...

Ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ άνθρωπος—όδηγός 
είναι ό πρώτος και μεγάλος ύπεύθυνος 
σ’ ένα άτύχημα, είτε είναι αύτός τό θϋμα 
είτε όχι. Ποτέ δέν φταίνε τά σίδερα. Αύ- 
τά ό νοϋς τ’ άνθρώπου ζωντανεύει και τά 
όδηγεΐ ή στή δημιουργία ή στή κατα
στροφή. Ό  άνθρώπινος παράγοντας εί
ναι τό αίτιατό, τό σύνολο άπ’ τό όποιο 
άρχίζει και όλο κληρώνεται ένα άτύχημα. 
Ό  όδηγός τοϋ αύτοκινήτου γίνεται ό 
άντι - ήρωας καί όδηγεΐται μόνος του στό 
τρομακτικό άδιέξοδο. Αίτια τής δημιουρ
γίας τοϋ άντι - ήρωα όδηγοϋ είναι ή άμέ- 
λεια, ή άδιαφορία κι ό έγωϊσμός, ψυχο- 
κοινωνικά βέβαια φαινόμενα Μ  στοιχεία 
ένδεικτικά τοϋ άγχους πού κυβερνά τή ζωή 
μας ή τής προσπάθειας άπαλλαγής άπ’ 
αύτό - δημιουργούν άτυχήματα πέρα άπ’ 
τις συμπτώσεις, μέ μόνο υπεύθυνο τόν 
άνθρωπο. Ή  άμέλεια, ή άδιαφορία κι ό 
έγωϊσμός |  ·±- παθητικές ή ένεργητικές 
καταστάσεις ένός άτόμου — βρίσκουν

πρόσφορο έδαφος γιά τή βλάστηση τοϋ 
κακοϋ. Ό  Νόμος έχει δώσει σ’ αύτές τίς 
καταστάσεις όνόματα καί χαρακτηρι
σμούς. Τίς έκανε παραβάσεις καί τίς τι
μωρεί. Δέν τίς προλαβαίνει όμως. Κι εί
ναι φυσικό νά συμβαίνει αύτό, άφοϋ τό 
τροχαίο άτύχημα μπορεί νά γίνει μέσα 
στό άπειροελάχιστο κομμάτι τοϋ χρόνου, 
μέσα στό όποιοδήποτε κομμάτι μιάς όδι- 
κής διαδρομής. Τό άτομο λοιπόν πού εύ- 
θύνεται γιά τήν δημιουργία των παραβά
σεων, είναι αύτό πού μπορεί καί νά τίς 
άποτρέψει. ’Εφόδια γιά τήν προσπάθεια 
πού πρέπει κάθε στιγμή νά καταβάλει 
είναι οί έμπειρίες καί ή κρίση. ’Εμπειρίες 
πού δημιουργήθηκαν μέσα του τόσο άπό 
προσωπικά βιώματα, όσο καί άπό ξένες 
καταστάσεις πού .τό ίδιο άντιλήφθηκε ή 
έτυχε νά διδαχτεί. Κρίση άνάμεσα 
στό σωστό καί στό λανθασμένο, στό δί
καιο καί στό άδικο, σ’ αύτό πού συμφέρει 
ή στό άσύμφορο, κρίση άνάμεσα στή 
ζωή καί δημιουργία ή στό θάνατο καί 
τήν καταστροφή. Μέ βάση τά τελευταία 
αύτά δεδομένα, δέν είναι δύσκολο νά 
καταλάβουμε πώς ένα σωστό καί ψύχραι
μο σ’ όλες τίς ένέργειές του άτομο, ξε
περνά τά όρια τής παραφροσύνης σάνόδη- 
γός καί γίνεται ή αίτια γιά μιά δυσάρεστη 
κατάσταση. Δέν είναι λοιπόν μόνο οί 
δρόμοι πού φταίνε γιά ένα άτύχημα, ούτε 
τ’ αύτοκίνητα, σάν μηχανές στήν ύπη- 
ρεσία τοϋ σύγχρονου άνθρώπου. Είναι 
ή ψυχολογία του κι ό άτομικός χαρακτή
ρας του είτε σάν μόνιμη έξωτερίκευση, 
είτε σάν έκδήλωση μιάς καί μόνης στι. 
γμής. Είναι ή άρνηση στήν πραγμάτωση 
μιάς έμπειρίας ή έπιπόλαιη κρίση. Κι 
είναι αύτά ό χορός τών «κακώς έχόντων» 
ή συνισταμένη μιάς άλυσίδας λαθών, 
πού έχουν σάν γνώρισμα σωρούς άπό ά
μορφα σιδερικά, σώματα άκρωτηριασμένα 
καί θάνατο, πολύ θάνατο...

ΤΑθλοι δδηγου

Τό άνεπανάληπτο περιστατικό πού θά 
διηγηθοϋμε συνέβη κοντά στό 30ό χ ι
λιόμετρο τής Εθνικής όδοϋ Αθηνών - 
Ααμίας. Σ’ αύτό τό σημείο έκτελοϋσε τήν 
ύπηρεσία του ό τροχονόμος — μοτοσυ- 
κλεττιστής μέχρι τή στιγμή τής «άπα- 
γωγής» του. Σταμάτησε — άναφέρει ή 
σχετική είδηση — ένα ποϋλμαν γιά νά 
έλέγξη τόν ταχογράφο του. Ό  όδηγός 
του όμως έκρινε σκόπιμο νά άρνηθεϊ 
τόν έλεγχο. Καί όχι μονάχα αύτό. Ξεκί
νησε «φουριόζος» κρατώντας έτσι «αί- 
χμάλωτο» τόν τροχονόμο. Ό  τελευταίος 
—άληθινό τέρας ψυχραιμίας—άρκέσθη- 
κε μόνο νά τοϋ θυμίσει ότι αύτό πού κά
νει είναι τούλάχιστον άνοησία. “Ύστερα 
σάν νά μή συνέβαινε άπολύτως τίποτε, 
κάθισε άτάραχος σ’ ένα άδειο κάθισμα. 
Μερικοί έπιβάτες άρχισαν τότε νά δια
μαρτύρονται γιά τήν ένέργεια τοϋ όδη
γοϋ. «Παρακαλώ κύριοι μήν όμιλείτε 
είς τόν όδηγόν...» τούς συνέστησε ό τρο
χονόμος μέ ένα χαμόγελο πού έλεγε 
πολλά. ’Από έκείνη τή στιγμή ή θέση τοϋ 
«ήρωά μας» άρχισε νά γίνεται έξαιρετικά 
δύσκολη. Καί στό τέλος τί νά κάνει; 
’Αναγκάστηκε νά σταματήσει δύο χιλιό
μετρα περίπου μακρυά άπό τό σημείο τής 
άπαγωγής. Μέ τό πρώτο περαστικό I. X. 
ό τροχονόμος έπέστρεψε στή μηχανή του 
καί είδοποίησε μέ τό ραδιοτηλέφωνο τό 
Κέντρο. ’Αποτέλεσμα: Τό ποϋλμαν έντο- 
πίστηκε καί συνέχισε τό ταξίδι του μέ 
άστυνομική συνοδεία. Καί όταν οί έπι
βάτες κατέβηκαν στήν άφετηρία, ό όδη
γός άνέβηκε σ’ ένα περιπολικό. Στήν 
’Ασφάλεια Προαστίων Πρωτευούσης ό
που όδηγήθηκε, διαπιστώθηκε ότι έκτός 
άπό θερμόαιμος ήταν καί καταδιωκόμε- 
νος.Συγκεκριμέναέκκρεμοϋσεέναντίον του 
ένταλμα συλλήψεως γιά κλοπές καί άπά- 
τες. “Ύστερα άπό όσα προαναφέρομε δη- 
μιουργοϋνται δύο εύλογα έρωτήματα: 
Μέχρι ποιου σημείου μπορεί νά έπηρεά- 
σει ή άντικοινωνική συμπεριφορά τήν 
κυκλοφοριακή; Μποροϋν νά έχουν θέση 
στά λεωφορεία πού έξυπηρετοϋν τήν συγ
κοινωνία όδηγοί πού «σταδιοδρομούν» 
σάν κλέφτες καί άπατεώνες;

Μία κλήση... «κίγκ σάΐζ»...

Οί Ά γγλοι τροχονόμοι κάθε άλλο παρά 
έλαστικοί είναι όταν βεβαιώνουν κάποια 
έπικίνδυνη παράβαση. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα: Τόν περασμένο μήνα Α γ 
γλικό δικαστήριο καταδίκασε σέ πρόστι
μο 40 στερλινών τήν πριγκήπισσα Ά ν 
να τής Αγγλίας γιά μιά ύπέρβαση ταχύ- 
τητος πού είχε κάνει πέρισυ τόν Νοέμ
βριο σέ ’Εθνικό δρόμο. Ή  πριγκήπισσα 
Ά ννα  - προσθέτει ή σχετική είδηση — 
δέν έμφανίστηκε στό δικαστήριο. Πα
ραδέχθηκε όμως τήν ένοχή της μέσω τοϋ, 
δικηγόρου της. Τό δικαστήριο έταξε 
προθεσμία 14 ήμερών γιά νά πληρωθή 
τό πρόστιμο, σημειώνοντας παράλληλα 
τήν άδειά της γιά έπικίνδυνη όδήγηση. 
Λεπτομέρεια: Σύμφωνα μέ τόν Αγγλικό 
νόμο, τρεις τέτοιες σημειώσεις σημαίνουν 
άφαίρεση τοϋ διπλώματος. Τί λένε γιά 
όλα αύτά μερικοί —εύτυχώς λίγοι —εύε- 
ρέθιστοι συμπατριώτες μας όδηγοί πού 
χαλάνε τόν κόσμο μόλις τούς δοθεί κά
ποια κλήση;

Ό  Τ ρ ο χ α ί ο ς
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ΚΟΝΤΑ στα ωραία, άλλά λιγότερο γνωστά στή χώρα μας 
σπόρ, όπως είναι τόγκόλφ καί τό τέννις, βρίσκεται καί τό σκί, 
πού μόλις τά τελευταία χρόνια άρχισε νάκάνη τήν έμφάνισή του. 
"Οσο όμως καί νά φαίνεται νέο, τό σκί στήν Ελλάδα χρονολο
γείται άπό τό 1928 περίπου, όταν δειλά έκαναν τήν έμφάνισή 
τους οΐ πρώτοι όπαδοί του . Δέν παρακολουθειται όμως άπό πολ
λούς τό θαυμάσιο αυτό άθλημα. Τά τελευταία μόνο πέντε χρόνια 
καί στή χώρα μας παρουσίασε κίνηση καί σέ κόσμο καί σέ έγκα- 
ταστάσεις . Τό σκί έκτός του ότι είναι ένα θαυμάσιο σπόρ, προσ
φέρει καί μιά ζεστή άπόλαυση στό κρύο περιβάλλον της χιονι
σμένης πίστας. Στήν τελευταία χειμερινή ’Ολυμπιάδα τού 
"Ινσμπουργκ, μάς δόθηκε ή ευκαιρία νά τό θαυμάσουμε σέ όλη 
τήν μεγαλοπρέπεια των διαφόρων άγωνισμάτων στίς χιονι
σμένες πίστες.

Στήν ‘Ελλάδα έκτός άπό τό Σέλι Βερμίου καί τά Χάνια Πη— I 
λίου, πού είναι καί τά πιό γνωστά χιονοδρομικά Κέντρα, ή 
Φτερόλακα τού Παρνασσού, ή Όστρακίνα τού Μαινάλου, τό 
Βελούχι στό Καρπενήσι, τό Πισοδέρι στή Φλώρινα, τά Λευκά 
όρη στή Κρήτη , ή Βροντού στίς Σέρρες καί τό Μέτσοβο, προσφέ— I 
ρουν χιονοδρομικές πίστες καί σκί λίφτ—άναβατήρες—διαθέ
τουν δέ καταφύγια καί πανδοχεία, βοηθούν σημαντικά τήν άνε— I 
τη παρακολούθηση των άγώνων καί τΙς εύχάριστες διακοπές.

Τελευταία γίνεται συστηματική προσπάθεια καί στή χώρα 
μας γιά τήν άνάπτυξη τού σπόρ αύτού καί σύντομα θά πλησια— I 
ση τΙς άνέσεις των γειτονικών μας χω ρών.

Οί Ελληνικές πίστες διατηρούν τό χιόνι γιά πολύ καιρό καί 
ό χειμερινός έσωτερικός καί έξωτερικός Τουρισμός άρχίζει νά 
άναπτύσσεται καί στή χώρα μας μέ γοργό ρυθμό χάρις στό 
ώραΐο αύτό άθλημα πού κατακτά κάθε χρόνο πολλούς και— I 
νούργιους φίλους.

Ήδη στή Φτερόλακα τού Παρνασσού λειτουργεί Σχολή σκί 
άπό τόν Ελληνικό ’Ορειβατικό Σύνδεσμο γιά άρχάριους καί 

[ προχωρημένους. 'Επίσης στό Σέλι τού Βερμίου ύπάρχουν ικα
νοί έκπαιδευτές όπως καί στό Στρατό γιά τούς χιονοδρόμους 
Καταδρομείς. Τακτικά έπίσης γίνονται άγώνες Πρωταθλημά
των Πανελλήνιοι καί Διεθνείς μέ συμμετοχή καί διακρίσεις 
Ελλήνων σκιέρς.



Το σκι στην 'Ελλάδα κατακτά καθημερινά δλο 
και περισσότερους φίλους πού χαίρονται την μαγεία του 
χιονιού με τον δικό τους τρόπο επάνω στα όμορφα 'Ελ
ληνικά βουνά πού μέχρι χθες ήταν άγνωστα στους περισ
σότερους.

Ο'ι άνδρες τής Χωροφυλακής μέσα στά άλλα καθή- 
κοντά τους δεν λησμονούν και την ύποχρέωσί τους νά 
βοηθήσουν τούς φίλους τού σκι νά φθάσουν έγκαιρα και 
χωρίς κίνδυνο στις χιονοδρομικές πίστες καθοδηγώντας 
και πληροφορώντας γιά τις καιρικές συνθήκες και την 
κατάστασι των οδών.
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Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ. ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ. ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΣΚΑΣ

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ
ΞΕΦΑΝΤΩΜΑ ΚΑΘΕ ΑΠΟ

ΚΡΙΑ (καί για τούς ... παγερούς 
χιουμορίστες Άποκρυά) στή χώ
ρα μας καί σ’ δλες τις άλλες χώρες 
του κόσμου, δπου έχει άπό χρόνια., 
εισδύσει τό έθιμο. "Η δπου έχει 
καθιερωθή ή «τρελλή» αύτή Γιορ
τή τής Χαράς, του Χορού καί τής 
Μάσκας. ’Ακίνδυνος μεν γιά τούς 
περισσότερους τόπους, καίτοι κατά 
τις ή μέρες αύτές δίνει καί παίρνει 
ό Χαρτο - Πόλεμος, έπικινδύνως 
δμως καί θανασίμως ιδίως στο 
Ρίο Ίανέϊρο, δπου κάθε χρόνο καί 
κατά την τελευταία Κυριακή τού 
Καρναβαλιού ό συνωστισμός καί 
τό ξέφρενο γλέντι συσσωρεύουν 
στο «πατεις με - πατώ σε» μερικές 
έκατοντάδες Ανθρώπινα θύματα.

Οί ’Αποκριάτικες συνήθειες ποι
κίλλουν άπό τόπο σε τόπο, άλλοΰ 
έξακολουθούν καί σήμερα νά συν
δέονται με τήν ....Καρναβαλική 
παράδοση, κι’ άλλού εκσυγχρονί
ζονται μέ τήν εισαγωγή μοντέρνων 
τόνων.

Carne Vale (Χαΐρε Κ ρ έα ς )...

Έτυμολογικώς τό Καρναβάλι 
προέρχεται άπό τις λατινικές λέ
ξεις Carne Lav amen πού έξηγεί- 
ται.... «Σήκωμα τού Κρέατος», ή 
άπό τό Carne Vale πού είναι 
συνώνυμο τού προηγουμένου καί 
σημαίνει τον.... ήρωϊκό άποχαι- 
ρετισμό.... «Χαΐρε Κρέας!» (κα
τά τό θρυλικό «Χαΐρε Καΐσαρ»! 
κ.λ.π.). Έ ξ ού καί τό ήμέτερον 
Άπόκρεω -— έξελιχθέν σέ ’Απο
κριά, ’Αποκριές ή ’Αποκριές, πού 
σημαίνουν, φυσικά τό ίδιο : ήτοι 
αποχή άπό τό κρέας, ή δέ άποχή 
αύτή άρχίζει τήν τελευταία Κυρια
κή τής ’Αποκριάς, μετά τήν οποία 
δίνει καί παίρνει ή νηστεία =  γιά 
όσους, βέβαια, τήν τηρούν άπο- 
φεύγοντας τούς άντίθετόυς... στο
μαχικούς πειρασμούς.

f  Τ Α Κ Η  Δ Ο Ξ Α ,  Λ ο γ ο τ έ χ ν ο υ

ΒΚ* .^ΙΙΙΐΙΙ
1

K V a  ;

f I]
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Οί νηστείες, δπως ξέρουμε, τοϋ 
χρόνου είναι τέσσερες : ή 14
Νοεμβρίου προ τής Σαρακοστής, 
των 'Αγίων Πάντων γιά τή νηστεία 
των 'Αγίων ’Αποστόλων, ή 31 
Ιουλίου γιά τό Δεκαπενταύγουστο 
καί ή νηστεία προ τοϋ Πάσχα. 
Ταϋτα όμως μόνο γιά την Εκκλη
σία, ένώ ό λαός συνήθισε νά λέει 
’Αποκριά... την ’Αποκριά πού προ
ηγείται τής Καθαράς Δευτέρας, 
οπότε καταργεΐται τό κρέας καί 
λαμβάνουν τή θέση του τά λεγά
μενα σαρακοστιανά.

Πολλοί συγγραφείς, έκκλησιατι- 
κοί καί μή, άναφέρονται, ιδίως άπό 
Δ' μ.Χ. αιώνα, στήν ’Αποκριά σάν 
προεισαγωγή σε περίοδο νηστείας, 
άργότερα όμως ό Θεόδωρος Στο- 
δίτης συνδυάζει τήν ’Αποκριά καί 
μέ κοσμικές έκδηλώσεις (τραγού
δια, παιγνίδια κ.λ.π.), πού ώστόσο 
γίνονταν κατά τά Δωδεκαήμερα. 
Έ ν τέλει τό έθιμο.... τά έμπλεξε 
καί μεταφέροντας τις γιορτές αύτές 
άπό τά Δωδεκαήμερα, τις ένσωμά- 
τωσε στήν ’Αποκριά, άπό όπου 
έκτοτε δέν ...ξεκόλλησαν.

Ο ί. .πιστοί των Καλανδών

Μολαταύτα ύπάρχουν καί σή
μερα πόλεις στήν Ελλάδα πού 
γιορτάζουν.... αποκριάτικα κατά 
τά Δωδεκαήμερα ^ 9 τ ά  γνωστά τό 
πάλαι μέ τήν όνομασία Καλένδαι. 
Τά Δωδεκαήμερα συμπίπτουν μέ 
τις μεγάλες γιορτές των Χριστου
γέννων, Πρωτοχρονιάς, Θεοφα- 
νείων καί 'Αγιαννιοϋ, οί δέ πιστές 
σ’ αύτό τό έθιμο πόλεις είναι ή 
Καστοριά, ή Κοζάνη κ.ά.

Τήν ίδια έξ άλλου έποχή γίνον
ται άποκριάτικες διασκεδάσεις σέ 
πολλές εύρωπαϊκές χώρες, όπως 
στις Σκανδιναβικές, στή Γαλλία, 
Γερμανία κ.ά. Καί οί έπιμένοντες 
νά τοποθετούν τις διασκεδάσεις 
αύτές όχι στήν ’Αποκριά αλλά στά 
Δωδεκαήμερα, ανατρέχουν στήν 
ιστορική άπαρχή τους. Γιατί πρά
γματι, όταν ή Χώρα μας κατακτή
θηκε άπό τούς Ρωμαίους, οί «άπο
κριάτικες γιορτές» έτελοϋντο στις 
27 Δεκεμβρίου κάθε έτους, μετά δέ 
άκολουθοϋσαν «Αί Καλένδαι» στις 
4 ’Ιανουάριου καί ή «Εορτή τοϋ 
Ίανοϋ» στις 7 ’Ιανουάριου.

Καλικατζάρων · . .  ή μίμησις:

Είναι γνωστή σέ όλους ή.,.υπαρ- 
ξις καί ή φήμη των Καλικαντζάρων 
ώστε νά περιττεύει σήμερα... ή σύ- 
στασίς τους καί άπό έδώ. 'Η έμφά- 
νισις πάντως τών Καλικαντζάρων

είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα 
τών Δωδεκαημέρων καί προφανώς 
τό έθιμο τών μεταμφιέσεων κατά 

. τήν έποχή αύτή — πού μετεφέρθη 
στις ’Αποκριές — αποτελεί είδος 
μιμήσεως τών Καλικαντζάρων.... 
παρ’ ανθρώπων.

Βέβαια οί μεταμφιεζόμενοι τήν 
’Αποκριά δέν είναι όλοι... Καλι
κάντζαροι ! 'Οπωσδήποτε όμως ή 
μεταμφίεση τούς δίνει τον τρόπο 
ν’ άλλάζουν όψη, ν’ άποκτοϋν καί 
τερατώδη ακόμα έμφάνιση — ξένη 
έπομένως προς τήν ανθρώπινη φύ
ση. Παρατηρεΐται συνήθως τό φαι
νόμενο τής τεχνητής δημιουργίας 
«πλασμάτων» πού νά είναι φαντα
στικά, παράξενα, ύπερβολικά ή καί 
έξαλλα ακόμα. Είτε γιά νά προσδί
δουν στο μεταμφιεζόμενο ικανό
τητες υπεράνθρωπες, είτε καί γιά 
νά... τρομοκρατούν τούς συναν
θρώπους τους !

Κάτι βαθύτερο. . . .

Γιά όποιον θέλει νά ψυχολογή
σει τήν ιδέα ή καί τήν ανάγκη πού 
προκαλοϋν τή μεταμφίεση τις ήμέ- 
ρες τοϋ Καρναβαλιού, ίσως νά μήν 
παίζει κανένα ρόλο ή προέλευσή 
της. Ό  ιστοριοδίφης Σάθας λ.χ. 
πιστεύει ότι οί ’Αποκριάτικες γιορ
τές (στοιχείο τών οποίων οπωσδή
ποτε άποτελεΐ ή μεταμφίεση) ξεκι
νάνε άπό τις Καλάνδες τής εποχής 
τών Βυζαντινών αύτοκρατόρων Πα- 
λαιολόγων, ένώ άλλοι άποδίδουν 
τήν άρχή τους στά βάθη τών αιώ
νων : στά λεγόμενα «Ρογκουστά- 
ρια» τών Ρωμαίων, πού κι’ αύτοί 
«έκλεψαν» Ϋίς τελετές αύτές άπό 
τά Διονύσια, τά Έλευσίνια καί τά 
Τσθμια τών άρχαίων Ελλήνων.

Πέρα όμως άπ’ αύτά, νομίζουμε 
ότι ή μεταμφίεση — τό ντόμινο 
δηλαδή καί ή μάσκα — κρύβουν 
μιά βαθύτερη ψυχολογία, στήν 
όποια προσφεύγει ό άνθρωπος μέ 
τήν εύκαιρία τής ’Αποκριάς. ’Εκ
μεταλλεύεται δηλαδή τήν «ώρα 
τοϋ Καρναβαλιού» γιά νά κρύψει 
τον έαυτό του τον άληθινό κάτω 
άπό ένα όμορφο ή άσχημο ψέμμα, 
ζώντας κάποια αύταπάτη καί κά
ποια ψευδαίσθηση πού τον κάνουν 
ν’ άποχτήσει άπό τις δικές του έκ- 
δηλώσεις ή καί άπό τις αντιδράσεις 
τών άλλων μερικές πολύτιμες έμ- 
πειρίες. Είναι, άς ποϋμε, μιά «νό
μιμη» υποκρισία, πού τή διαπράτ- 
τει μέ τή θέλησή του καί έν γνώσει 
του ό μεταμφιεζόμενος. Είναι έπί- 
σης, καί μιά διέξοδος άπό τό «κα
τεστημένο» τής ζωής, πού τοϋ δίνει

τό δικαίωμα νά κάμει μερικά περί
εργα άλλά καί θελκτικά, έστω καί 
παιδαριώδη, πράγματα, γιά τά ό
ποια διαφορετικά θά ήταν «κανο- 
νικώς» ύπό κατηγορίαν....

Τό γελοίο ή τό τραγικό, τό πρό
σχαρο ή τό έφιαλτικό ύπό μάσκαν, 
είναι κάτι άλλοιώτικο άπό τό 
πραγματικό. Καί τάχει όλα ό κα
θένας μας άνάγκη.

Ή  « ανοχή» τών παραδόσεων

Πολλές είναι οί παραδόσεις, γε
νικές καί τοπικές, τοϋ Καρναβα
λιού, όπως καί σημαντική ή προ
σπάθεια τών νοσταλγών καί τών 
κληρονόμων τους νά τις διατηρή
σουν. Μερικά άπό τ’ ’Αποκριάτικα 
έθιμα δέν πέθαναν άκόμα : οί
«μποϋλες» βγαίνουν τό τελευταίο 
Σαββατοκύριακο στούς δρόμους 
σκορπίζοντας τή χαρά καί τον... 
τρόμο, κάπου - κάπου έμφανίζεται 
καί τό θρυλικό «Γαϊτανάκι», ό ξυ
λοπόδαρος, ή γκαμήλα ή ό γύφτι
κος γάμος μέ τή συνοδεία κλαρί
νου, σαντουριοΰ κι άλλων σχετι
κών όργάνων. Καί ό Πατρινός 
Καρνάβαλος ζή επίσης... κατ’ άπο- 
κλειστικότητα μάλιστα πιά, άφοϋ 
μάταια ζήτησαν 1 - 2 χρόνια νά τον 
μιμηθοϋν ή ’Αθήνα καί ό Πειραιάς, 
άδίκως δέ τον έπολέμησε σχεδόν 
μέχρις ...άφορισμοϋ ό ήδη Σεβα- 
σμιώτατος Φλωρίνης κ. Αύγου- 
στίνος.

’Εν κλειστώ χώρω έξ άλλου 
τό Καρναβάλι... Αποθεώνεται μέ 
κοσμικές χορευτικές συγκεντρώ
σεις σέ κέντρα καί σέ σπίτια μέ 
μουσική παλιά καί σύγχρονη, πού 
λικνίζει καί μεθάει ή ... ύπενθυμί- 
ζει σέ άλλους ότι... τά χρόνια πέ
ρασαν καί δέν ξαναγυρνοΰν, ή 
«νάταν τά νειάτα δυο φορές» — 
καί τά παρόμοια.

Ποιος ό Πιερρότος........

Τήν αντίθεση τοϋ μεταμφιεσμέ
νου άνάμεσα στον έσωτερικό του 
έαυτό καί στήν έξωτερική του 
έμφάνιση, τή βλέπουμε ιδιαίτερα 
σ’ ένα χαρακτηριστικό ποίημα— 
«Ό  Πιερρότος» — τοϋ Ρώμου Φι
λύρα, πού τελειώνει ώς έξής :

Είχε πρωθύστερη ή μορφή του
σημασία

κι όμως μάς άπατοϋσε όλους,
μαζί

κι ένώ ήταν άνθρωπος σωστός,
ούσία

γυρεύαμε καί θέλαμε νά ζεί.
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Δημοσιογράφος

Έ να άπό τά ομορφα καί άξέχα- 
στα έθιμα της Παληάς Αθήνας 
ήταν καί ό παλλαϊκός έορτασμός 
των «Κουλούμων» ύπό τούς ήχους 
εγχωρίων οργάνων, στα Πατήσια, 
στοΰ Φιλοπάππου, στις στήλες του 
’Ολυμπίου Διός, στα βόρεια προά
στια τής Πρωτευούσης κ λ.π. Ό  
έορτασμός τής Καθαρήν Δευτέρας 
επαίρνε τον χαρακτήρα γενικού 
ξεσηκωμού των Αθηναίων καί 
ομαδικής έξόδου προς τά Προάστια, 
ή τούς γύρω τής πόλεως χώ
ρους, με κάρρα ή με άμάξια καί, 
λίγο προ τού τέλους τού περασμέ
νου αιώνα, με το τράμ, μέ λεωφο- 
ρεΐα ή μέ το σιδηρόδρομο.

'Οπωσδήποτε δμως, το έτος 1885 
άποτελεΐ ξεχωριστό σταθμό στην 
Ιστορία τού έορτασμοΰ των «Κου
λούμων». Κι* αύτο γιατί, εντελώς 
συμπτωματικά, τήν Καθαρή Δεύ
τερα τού έτους έκείνου έγιναν καί τά 
εγκαίνια τής λειτουργίας τού Σιδη
ροδρόμου τής Κηφισιάς, πού ό λαός 
μέ τη θυμοσοφική του διάθεσι, 
ώνόμασε «Θηρίο». Καί, δπως ήταν 
φυσικό, οί Αθηναίοι έπωφελήθησαν 
τής εύκαιρίας, καθώς καί της εύ
νοιας τού καιρού καί κατέκλυσαν 
κυριολεκτικά τά Προάστια καί, ιδιαί
τερα τύ Μαρούσι καί την Κηφισιά. 
Αύτο το ένδιαφέρον χρονικό θά μάς 
άπασχολήση σήμερα, σέ συνδυασμό 
πάντοτε μέ τήν κατασκευή καί τή 
λειτουργία τού Σιδηροδρόμου ’Αθη
νών—Λαυρίου, πρώτο τμήμα τού 
οποίου ήταν ό Σιδηρόδρομοί ’Αθη
νών—Κηφισιάς.

'Η  σύμβασις γιά τήν κατασκουή 
του Σιδηροδρόμου τούτου ύπεγρά- 
φη τήν 4 Μαΐου 1882 μεταξύ τού 
τότε πρωθυπουργού Χαρ. Τρικούπη 
καί τού προέδρου τού Δ.Σ. τής 
εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου Δ. 
Μουτσοπούλου. ΟΙ εργασίες της 
κατασκευής τού έργου άρχισαν τον 
Γενάρη τού 1883 ύπό τήν διεύθυνσι
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του μηχανικού Ν. Γαζή. Καί το 
μέν πρώτο τμήμα, Αθηνών—Κηφι
σιάς, παρεδόθη τον Φεβρουάριο του 
1885, τό δε δεύτερο καί τελευταίο, 
μετά πέντε μήνες. Με νεώτερη 
σύμβασι (18-1-1901) ή άνάδοχη 
εταιρεία ύπεχρεώθη νά κατασκευάση 
τδ ’Άλσος τής Κηφισιάς καί νά 
έγκαταστήση σ’ αύτδ εστιατόριο, 
θέατρο, καφενείο καί διάφορα περί
πτερα, καθώς καί έργοστάσιο παρα
γωγής ήλεκτρικοΰ ρεύματος γιά 
τον ήλεκτροφωτισμό του ’Άλσους 
καί τών γύρω δρόμων.
Τά έγκαίνια τής λειτουργίας του 
πρώτου τμήματος έγιναν τήν 4 Φε
βρουάριου 1885 με έπισημότητα 
καί με μεγάλη κοσμοσυρροή.

Ή  πρώτη άμαξοστοιχία, άπό 
δέκα βαγόνια, ξεκίνησε άπό τήν 
πλατεία τής Αττικής στις 7 τό 
πρωί, ή δεύτερη στις 10 καί δύο 
άλλες στις 12 τό μεσημέρι καί στις 
2 μ. μ. ένώ χιλιάδες Αθηναίοι

είχαν κατακλύσει τό σταθμό του 
Σιδηροδρόμου, προσπαθώντας νά. ...  
εκπορθήσουν μιά θέσι στο «νέο, 
γρήγορο καί φθηνό» μέσον συγκοι
νωνίας, γιά νά γιορτάσουν τά Κού- 
λουμα στο Μαρούσι ή στην Κηφισιά.

Ό  συντάκτης τής «Έφημερίδος» 
του Κορόμηλά πού παρευρέθη στα 
έγκαίνια τής λειτουργίας του «Θη
ρίου» περιγράφει ώς εξής τις έντυ- 
πώσεις του:

«ΘΟΡΥΒΩΔΗΣ ΕΟΡΤΗ ΜΕ
ΤΑ ΤΥΜΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΩΝ»..

«'Η πανηγυρικώς έγκαινιασθεΐσα 
σιδηρά οδός άπ* Αθηνών εις Κηφι
σίαν—γράφει ή Έφημερίς—έχει μή
κος 14,808 μέτρων με 78 τεχνικά 
έργα. Ή  άμαξοστοιχία διέρχεται 
δι* 9 γεφυρών. Αί άτμάμαξαι, κατα- 
σκευασθεισαι έν Βελγίω, δύνανται 
νά σύρωσι καί 12 βαγόνια με ταχύ
τητα μέχρι 40 χιλιομέτρων, μετά 
300 έπιβατών.

Ή  πρώτη άμαξοστοιχία άνεχώ- 
ρησε τήν 7ην ώραν. Τό πολύ πλήθος 
όμως άνήλθεν εις Κηφισίαν διά του 
συρμου τής 10ης. Καί αί σάλπιγγες

τών οδηγών ήχουν βραχναί—διά 
πρ-ώτην φοράν έγένετο χρήσις 
αύτών—καί ό κώδων έσήμ,αινε καί 
όμως ήρχοντο έτι έπιβάται, άλλοι 
διά τών λεωφορείων χαί άλλοι δι* 
άμαξών. Τοιαύτη ήτο ή συρροή του 
κόσμου εις τον σταθμόν, ώστε ή 
διεύθυνσις ήναγκάσθη τήν 2 μ.μ. 
νά άπαγορεύση τήν πώλησιν εισι
τηρίων.

Είχον δίκαιον οι κάτοικοι του 
Αμαρουσίου ύποδεχόμενοι μετά 
τυμπάνων καί αύλών έκάστην άμα- 
ξοστοιχίαν διερχομένην έκειθεν, διό
τι, έντός ολίγου όλα τά χωρία δι* ών 
θά διέρχεται ό Σιδηρόδρομος Α θη
νών—Λαυρίου, καλλωπιζόμενα, θά 
έλκύωσι ικανόν πλήθος έν ώρα 
θέρους.

Ή  άμαξοστοιχία διήρχετο διά 
μέσου καταφύτου κοιλάδος, ήν’έκλει- 
νεν έντεΰθεν μέν ό 'Υμηττός καί τό 
Πεντελικόν, έκειθεν δε ή ίοβαφής 
Πάρνης, εις τήν κορυφήν τής όποιας 
έλτύκαζεν ή χιών.

Μετά ήμίσειαν περίπου ώραν, 
ή άμαξοστοιχία έφθασεν εις Κηφι
σίαν, τό προσωρινώς τελευταιον

Πίναξ συγχρόνου ζωγράφου πού άναπαριστά κατά τρόπο γραφικό τά κού- 
λουμα τών 9Αθηναίων στην ειδυλλιακή εποχή τών μέσων τοϋ περασμένου αιώνα.
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ορίου τής γραμμής καί δλος εκείνος 
ο κόσμος διενεμήθη εις τάς έξοχικάς 
επαύλεις καί τούς κήπους ή εις τά 
περί την πλατείαν εστιατόρια, ένώ 
άλλοι εστρατοπέδευσαν περί τον
Πλάτανον, δπου, περί το ......... άγροι-
κότερον έγεύθησαν το πρώτον νη- 
στησιμον πρόγευμα. Οί φρονιμώ- 
τεροι έκόμιζον μεθ’ εαυτών καί 
προμήθειαν, άλλοι δε «ήρίστησαν» 
εκ τών ενόντων, πίνοντες τον μέλανα 
οίνον τής εγχωρίου βιομηχανίας.

Ζωηρώτερον σχετικώς έωρτά- 
σθη σαν τά Κούλουμα εν Άμαρου- 
σιω, ένθα καί παρέμειναν οί πλειό- 
τεροι. Εκεί είχε δημοτικώτερον 
κάπως χαρακτήρα ή εορτή καί θο- 
ρυβωδέστερον ήχουν τά έγχώρια 
τύμπανα καί άφθονώτερον έσπένδε- 
το ό ρητινίτης. Τινές έχόρευον 
εθνικούς χορούς, εντός κήπων, πολ- 
λαι δε κυρίαι καί δεσποινίδες διέ- 
τρεχον τούς άγρούς εις άναζήτησιν 
πτωχής άνεμώνης.

Ο σταθμός του Σιδηροδρόμου 
εΰρηται, έν μέν τή Κηφισία έναντι 
τής οικίας Βούρου, έν δε τώ ’Αμα
ρούσιο) έναντι τής οικίας Κοκόλη. 
Η άμαξοστοιχία, οσάκις ύπάρχου- 

σιν έπιβάται, ίσταται καί έν Πατη- 
σίοις καί έν 'Ηρακλείω.

Ο Σιδηρόδρομος, έγκαινιασθείς,

υπό οΰτω αισίους οιωνούς, θά άποβή 
λίαν προσοδοφόρος, ιδίως δταν ή 
γραμμή προεκταθή μέχρι Λαυρί
ου ......... »

’Ά ς  σημειωθήδτιή Μοιραρχία Χω
ροφυλακής ’Αττικής, διά τού Διοικη- 
τού της Ταγματάρχου Γεωργ. Στεφά
νου,ελαβε έκτακτα μέτρα διάτήντήρη- 
σιν τής τάξεως καί διά τήν ασφάλεια 
τών έπιβατών του Σιδηροδρόμου καί 
γενικά τών έκδρομέων, κατά τήν 
εορτή τής Καθαράς Δευτέρας. Καί 
ή τάξις έτηρήθη κατά τρόπο παρα
δειγματικό.

Τέσσερα χρόνια άργότερα (1889) 
ο σταθμός τού Σιδηροδρόμου ’Αθη
νών—Λαυρίου μετεφέρθη στήν Πλα
τεία Λαυρίου. ’Αλλά το 1929, οπότε 
οί ΣΠ Α Π  έξηγόρασαν τον Σιδηρό
δρομον αύτόν, ό σταθμός μετεφέρθη 
στον κεντρικό σταθμό τών ΣΠΑΠ. 
Κατά τούς πρώτους χρόνους, δμως, 
τής λειτουργίας του Σιδηροδρόμου 
’Αθηνών—Λαυρίου, ή μεταφορά τών 
έπιβατών άπό τήν Όμόνοια στήν 
πλατεία Αττικής, δπου ήταν ό 
σταθμός τού Σιδηροδρόμου, έγίνετο

με λεωφορεία τής εταιρείας, πού 
εσταθμευαν στήν άοχή τής οδού 
Γ' Σεπτεμβρίου. Ό  Θέμος ’Άννι- 
νος, σε μιά χαριτωμένη περιγραφή 
πού δημοσίευσε στο «*Άστυ» τής 
17 Νοεμβρίου 1885, αναφέρει δτι 
στο σημείο πού έστάθμευαν τά 
λεωφορεία τού Σιδηροδρόμου τής 
Κηφισιάς είχε τοιχοκολληθή ή άκό- 
λουθη είδοποίησις, πού άναδημο- 
σιευομε, τηρούντες πιστά καί τήν 
ορθογραφία τού κειμένου:

«Το έλεοφορείον τον σιδηρόδρο
μον τής Κηφισιάς άναχωρή ήκοσι 
λεπτά προ τής άναχώρηση τής άμα- 
ξοστοιχίας. Οί κ. ταξιδιόται παρα- 
καλοΰντε νά σπένδουν».

Καί διερωτάται ό ’Λ,ννινος: «Τι
είδους σπονδές καί σε ποιόν θά τις 
έκαναν οί ’Αθηναίοι έπιβάτες τού 
Σιδηροδρόμου Κηφισιάς;»

Την εκμετάλλευσι τού Σιδηοο- 
δρόμου ’Αθηνών—Κηφισιάς άνέλα- 
βε, ως γνωστόν, ή ’Ηλεκτρική Ε 
ταιρεία Μεταφορών τό 1925 μαζί 
με τήν έκμετάλλευσι τού Σιδηρο
δρόμου ’Αθηνών—Πειραιώς.

/ Τό γλέντι και ή διασκέδαση ήταν απαραίτητο στοιχείο στά κούλουμα τών Α 
θηναίων άλλα και δλων τών 'Ελλήνων. ΤΗταν μιά ημέρα χαράς και κεφιού και εξα
κολουθεί να είναι το ίδιο γιορταστική και κεφάτη μέχρι τήν εποχή μας.
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Τα βισαγωγικά του τίτλου νομίζομε πώ ς είναι άρκετά για  νά δείξουν δτι 
χρηοιμοποιωντας τήν λέξη «Καρναβάλι)) για  τήν κλασσική έποχή , ασφαλώς 
και δέν κυριολεκτούμε. Τό ίδιο φυσικά ισχύει καί για  τόν δρο «φ ιέστες)).

Πάντως έτσι καί άλλοιως οΐ Διονυσιακές γιορτές που γίνονταν στήν αρχαία 
Αθήνα άλλα καί στήν ακρότατη άκάμη ‘Ελληνική άποικία τής Εύρασίας καί 
Α φρικής, έπαιξαν άποφασιστικό ρόλο για  τήν διαμόρφωση τω ν Ρωμαϊκών 

«Β ακχιναλίω ν», «Σατουρναλίων»» κ .λ .π .  Αυτά πάλι μέ τήν σειρά τους 
έδημιούργησαν διάφορες άντίστοιχες παραλλαγές στόν ύπόλοιπο Ευρωπαϊκό 
χώρο . Εκείνο που έχει ιδιαίτερη σημασία γιά  έμάς τούς Έ λληνες είναι 
τό γεγονός δτι^ δλες σχεδόν οΐ μορφές τής άρχαίας Διονυσιακής ευω χίας, 
παραδίδονταν άτόφιες άπό του αιώνα μας. Α ξιοσημείω το είναι έπίσης καί 
τό γεγονός ότι τα  * Αθηναϊκά Διονύσια είχαν τεράστια συμβολή στήν πνευ
ματική καλλιέργεια τώ ν κατοίκων τού «κλεινού άστεοςυ .

Γι* αύτό καί τό χρονικό μας τοποθετείται στό 424 π  , χ . δταν ένας Ά ρ ισ το - 
φάνης μέ άλυγιστη τόλμη άλλά καί βαθύ συναίσθημα πολιτικής ευθύνης 
παρέδιδε μαθήματα άληθινής δημοκρατίας άνάμεσα άπό μερικούς «σκληρούς» 
τροχαϊκούς καί ιαμβικούς στίχους μιας άκόμη καρυκευμένης άπό « ’Αττικόν 
άλας» κωμωδίας τ ο υ .. ·.

Χειμω νιάτικο ξεφάντωμα 

στήν έξοχή.

ΑΘΗΝΑ 424 π.Χ.../Έβδομος χρόνος 
του Πελοποννησιακου πολέμου πού συνε
χίζεται μέ άψιμαχίες—λόγω χειμώνος— 
σέ διάφορα μέτωπα. Στό ’Αττικό ήμερο- 
λόγιο σημαίνει ή 27η ήμέρα του Ποσει- 
δαιώνος μηνός. Μια ήμερομηνία πού μέ 
τα σημερινά δεδομένα μεταφράζεται 13 
’Ιανουάριου. Γι* αύτό καί έκείνη ή ήμέρα 
του 424 π.Χ. ξημερώνει ήλιοφώτιστη σέ 
ολόκληρο τόν Αττικό χώρο. Ό  Δίας γιά 
μιά άκόμη φορά τηρεί τήν ύπόσχεση πού 
είχε δώσει στήν κόρη του Αίόλου ’Αλκυόνη 
δταν κάποτε τήν μεταμόρφωσε σέ θαλασ- 
σοπούλι. Άλλά καί οί Αθηναίοι τηρούν μέ 
συνέπεια τις πατροπαράδοτες. συνήθειές 
τους. Ξεχνώντας γιά λίγο τούς χιλιάδες 
νεκρούς τους άπό τόν πόλεμο καί τούς δυό 
πρόσφατους λοιμούς, γιορτάζουν μέ χαρές 
καί τραγούδια τά «κατ’ άγρούς» Διονύσια. 
Μιά γιορτή μέ τήν οποία άνοίγει πανηγυρι
κά ή αύλαία γιά μιά σειρά άπό παρόμοιες 
έκδηλώσεις πρός τιμήν του πολυώνυμου 
αύτου θεού της γονιμότητος πού εκτός 
άπό Διόνυσος είναι γνωστός καί σάν Βρό
μες, Βάκχος, ’Ίακχος, Εδιος, Ίυγγίης, 
Ίόβακχος, καί Βακχέβακχος....

Άπό τό πρωί χιλιάδες άνθρωποι άπό 
τήν Αθήνα καί τούς γύρω συνοικισμούς 
συρρέουν πρός τούς μεγάλους άγροτικούς 
δήμους του Θριασίου Πεδίου της Μεσογαίας 
καί της Παραλίας. Οί δρόμοι είναι πλημ-



μυρισμένοι από δίτροχα γεωργικά κάρρα 
πού μεταφέρουν πανηγυριώτες. "Ολοι καί 
δλες έχουν έντονα βαμμένα τά πρόσωπά 
τους ή είναι μεταμφιεσμένοι σε Πάνες, 
Σειληνούς καί ένα σωρό άκόμη Σάτυρους, 
Νύμφες ή Μαινάδες πού άποτελοΰν, σύμ
φωνα με την ιερή παράδοση, τήν άκολου- 
θία του «θηλυμόρφου» θεού. Τά γέλια καί 
τά τραγούδια δίνουν καί παίρνουν. Τό 
ίδιο καί τά πειράγματα. Οί έπωχούμενοι 
εκστομίζουν άσταμάτητα έναντίον γνω
στών καί άγνώστων διαβατών τά λεγόμενα
«σκώμματα εξ αμάξης».....

Κεφαλή σε κάθε πομπή είναι οί «κάνηφό
ροι». Δηλαδή γυναίκες πού μεταφέρουν σέ 
τεράστια πανέρια τά άπαραίτητα είδη γιά 
τις ιεροτελεστίες, καθώς καί τον φαλλό πού 
είναι τό σύμβολο της γονιμότητος άλλά καί 
τό επίσημο έμβλημα της γιορτής. Γι* αύτό 
καί τά τραγούδια πού άκούγονται άνή- 
κουν στον κύκλο τών «φαλλικών άσμάτων». 
Μέχρι τό μεσημέρι^δλες οί πομπές έχουν 
καταλήξει στον προορισμό τους. Καί άφου 
ολοκληρωθούν οί διάφορες ιεροτελεστίες, 
άρχίζει ένα δεύτερο «στατικό» πρόγραμμα 
διασκεδάσεως με χορούς, τραγούδια καί 
αύτοσχέδιες κωμικές έπιδείξεις. Ά πο τα 
μουσικά όργανα τήν «τιμητική τους» 
έχουν σήμερα ή βάρβιτος, ό διπλός αύλος, 
τά κρόταλα, τό τύμπανο καί ή κρούπεζά. 
Τό τελευταίο όργανο είναι προσαρμοσμένο 
κάτω άπό τό πέλμα τών μουσικών καί 
τονίζει ρυθμικά τά βήματα του «Κόρδακα». 
Ενός ζωηρού φαλλικου χορού πού συνο
δεύεται άπό διάφορες άσεμνες χειρονομίες 
τών εκτελεστών του. Ταύτόχρονα ένας 
άλλος χορός—άγώνισμα, έχει «άνάψει» 
σέ διάφορους τοπικούς θεατρικούς χώρους, 
δπου νεαροί γεωργοί χορεύουν μέ ζωηρά 
πηδήματα πάνω σέ φουσκωμένα—καί 
άλειμμένα μέ λάδι—άσκιά. Τό πλήθος 
χειροκροτεί μέ ένθουσιασμό, δσους, κα
ταφέρνουν νά χορέψουν γιά πολλή ώρα 
πάνω στήν μετακινούμενη καί ολισθηρή 
αύτή επιφάνεια. Καί ξεσπάει σέ τρανταχτά 
γέλια, δταν κάποιος χορευτής χάνει τήν 
ισορροπία του καί ξαπλώνεται φαρδύς— 
πλατύς στο χώμα..., μετά τούς «άσκωλια- 
σμούς» αύτούς, επακολουθούν διάφορες 
αύτοσχέδιες κωμικές παραστάσεις άπό 
τοπικούς ή περαστικούς θιάσους. "Ωσπου 
κάποτε ή έκρηξη του κεφιού σβύνει μαζί 
μέ τις τελευταίες άνταύγειες τών ύπαι- 
θρίων πυρσών. Α ργά τό βράδυ οί γλεντο- 
κόποι τής ήμέρας γυρίζουν τραγουδώντας 
στά σπίτια τους, γιά νά παραδοθουν σέ 
λίγο στήν άγκαλιά του Μορφέα. Αύριο θά 
ξαναρχίσουν οί καθημερινές φροντίδες τής 
ζωής κάτω άπό τό βλοσυρό βλέμμα τού 
"Αρη, πού κινεί έπίμονα τά νήματα του 
Πελοποννησιακοϋ πολέμου. Ή  προσωρινή 
άνακούφιση μέ τήν «Νικίειον Ειρήνην» 
βρίσκεται άκόμη πολύ μακρυά...

'Ο  Κλέων και . . . .  οί 
Γ  ελώντες.

ΕΝΩ οί συνετοί ’Αθηναίοι είναι άνή- 
συχοι γιά τό μέλλον τής πόλεώς τους, ό 
κυρίαρχος του Δήμου Κλέων δέν εννοεί μέ 
κανένα τρόπο νά εγκατάλειψη τήν πολε
μοκάπηλη καί δημαγωγική πολιτική του. 
"Υστερα μάλιστα άπό τήν άνέλπιστη νίκη 
του στήν Σφακτηρία—δπου αιχμαλώτισε 
ολόκληρη τήν Σπαρτιατική φρουρά—οί 
μετοχές του στήν ’Αθηναϊκή πολιτική κο
νίστρα έχουν άνεβή σημαντικά. Ούτε λίγο 
ούτε πολύ ή επιρροή του στό Δήμο έγ-

γίζει τά όρια τής παντοδυναμίας. Μαζί 
μέ τά άλλα προνόμια καταφέρνει νά εξα
σφάλιση ίσόβια-δπως καί οί άπόγονοι τών 
τυραννοκτόνων—δωρεάν σίτηση στό Πρυ
τανείο. Πετυχαίνει δηλαδή κάτι πού ό 
συνετός Περικλής είχε άποφύγει μέ λεπτό
τητα... Πέντε χρόνια κοντεύουν νά συμπλη
ρωθούν άπό τον άδικο θάνατο τού μεγάλου 
αύτοΰ πολιτικού...Καί ή ’Αθήνα, γιά τό 
μεγαλείο τής όποιας είχε άφιερώσει έκεΐνος 
ολόκληρη τήν ζωή του, οδηγείται τώρα 
προς τήν άβεβαιότητα άπό τον χθεσινό 
άσή μαντό δερματέμπορο καί σημερινό 
παντοδύναμο Κλέωνα. Τά οικονομικά τού 
Κράτους —διακηρύττει ό πιστός του σύμ
βουλος Κλεώνυμας—πηγαίνουν θαυμάσια. 
Δέν είναι παρά λίγες ή μέρες πού μέ ψή
φισμά του έχει άναθεωρήσει τον συμμα
χικό φόρο πού ήταν 460 καί ήδη ξεπερνάει 
τά 1.460 τάλαντα (8.760.000 δραχμές). 
Αύτό δίνει τήν εύκαιρία στον Κλέωνα νά 
αύξήση άπό δημαγωγική σκοπιμότητα, 
τον μισθό τών ήλιαστών άπό 2 σέ 3 οβο
λούς. ’Αβέβαιες είναι λοιπόν οί πηγές τού 
Δημοσίου ταμείου καί διαβλητός ό τρό
πος διαχειρίσεως τού περιεχομένου του.... 
’Έτσι φτάνομε στις 12 Γαμηλιώνος (27 
’Ιανουάριου) τού 424 π.Χ. Οί ’Αθηναίοι 
γιορτάζουν σήμερα τά «Λήναια»—δεύτερη 
πανηγυρική έκδήλωση γιά τον Διόνυσο 
μέσα σέ λίγες ή μέρες. ’Από τήν νύχτα, 
γυναίκες πού οί ’Αθηναίοι ονομάζουν λή- 
νες, βάκχες, θυϊάδες καί μαινάδες, προσέρ
χονται γιά εκστατική λατρεία στό περι
φραγμένο ιερό τού Λιμναίου Διονύσου, πού 
βρίσκεται στά νότια τής Άκροπόλεως 
προς τον Ιλισό. Τό θέαμα είναι εντυπω
σιακά παράξενο. Οί γυναίκες πρώτα· στο
λίζουν τό ξόανο τού θεού πού έχει μετα- 
φερθή στήν θέση αύτή άπό τις Ερυθρές 
τής Βοιωτίας εδώ καί πολλά χρόνια. "Υ
στερα άρχίζουν ένα άτέλειωτο έκστατικό 
χορό μέ τήν συνοδεία αύλών καί τυμπάνων. 
Στά χέρια τους κρατάνε θύρσους καί άναμ- 
μένες δάδες πού τά περιστρέφουν μέ δλο 
καί περισσότερη μανία καθώς ή ένταση 
τής μουσικής δυναμώνει. Μέ τον ίδιο προ
οδευτικό τρόπο δυναμώνουν οί φωνές καί 
θί άλαλάγμοί τους ένώ τά λογής—λογής 
«χαλαρά σχήματα» πληθαίνουν. Μέ τον 
τρόπο αύτό οί ’Αθηναίες δείχνουν άλ- 
ληγορικά τά πάθη τής γόνιμης φύσεως 
στήν καρδιά τού χειμώνα. Καί φυσικά 

.δίνουν μιά νότα άπό τήν «τριετηρική» γιά 
τον ίδιο σκοπό γυναικεία γιορτή στις πλα
γιές τού Παρνασσού μέ τά περίφημα εκείνα 
λατρευτικά όλονύκτια όργια—όχι φυσικά 
δπως τά έννοοΰμε εμείς σήμερα....

Μέ τήν εύκαιρία τών «Ληναίων» τό εν
διαφέρον τών ’Αθηναίων συγκεντρώνεται 
στον χώρο τού Διονυσιακού θεάτρου. Έδώ 
θά συγκεντρωθούν χιλιάδες άνθρωποι γιά 
νά παρακολουθήσουν τούς δραματικούς 
αγώνες. Στά χείλη όλων κρέμεται ένα όνο
μα: ’Αριστοφάνης!... "Ολοι έχουν μάθει 
δτι τούτος ό νεαρός δημότης τών Κυδαθη- 
ναίων, πρόκειται νά παρουσιάση μιά κω
μωδία μέ τήν όποια διασύρει μέχρι γε- 
λοιοποιήσεως τον Κλέωνα. Είναι τώρα δύο 
χρόνια πού ό ’Αριστοφάνης καυτηριάζει 
μέ τούς στίχους του τον δημαγωγό κυρίαρ
χο τού Δήμου. Προπέρισυ (426 π .Χ .) μέ 
τούς «Βαβυλωνίους» καί πέρισυ (425 π.Χ.) 
μέ τούς «Άχαρνής» όσο γιά τήν νέα κω
μωδία πού πρόκειται νά παιχθή, αύτή είναι 
ένα «κατηγορώ» διάρκειας γιά τον Κλέωνα. 
"Υστερα συμβαίνει καί κάτι άλλο πού έρε
θίζει τό ενδιαφέρον τού κοινού. Στήν κω
μωδία αύτή—πού ό τίτλος της είναι «Υπ- 
πής»—ό ’Αριστοφάνης θά ύποδυθή τον 
ρόλο τού ηρώα Παφλαγόνα πού προσω

ποποιεί τόν Κλέωνα. Ή  «έξτρά» αύτή 
θεατρική έμφάνιση τού ’Αριστοφάνη, ο
φείλεται στό γεγονός, ότι κανείς ούτε σκευο- 
ποιός (σ.σ. Κατασκευαστής προσωπείων) 
ούτε ήθοποιός, τολμάει νά σατυρίση άπό 
τήν σκηνή τόν πανίσχυρο καί άδίστακτο 
εκείνο δημαγωγό. Έ τσ ι οί ’Αθηναίοι δέν 
καλούνται μόνο νά παρακολουθήσουν τό 
έργο ένός δοκιμασμένου συγγραφέα τους, 
άλλά καί μιά άναμέτρηση τού χωρίς φόβο 
ώφελιμιστικοΰ ελέγχου μέ τήν διαφθορά, 
πού έχει ήδη εισχωρήσει στήν Αθηναϊκή 
Δημοκρατία....

Κατάμεστο είναι τό Διονυσιακό θέατρο 
μόλις άρχίζουν οί άγώνες τών κωμωδιών. 
Οί ξύλινες κερκίδες του στενάζουν στήν 
κυριολεξία κάτω άπό τόν όγκο χιλιάδων 
θεατών. Στήν πρώτη τιμητική θέση κάθε
ται ό Κλέων, μιά καί ό μεγάλος τίτλος της 
«Προεδρίας» στό θέατρο—μόλις πριν άπό 
λίγους μήνες τόν έχει κερδίσει ύστερα άπό 
άφόρητες πιέσεις—δέν τού επιτρέπει νά 
βρίσκεται αλλού, είτε μέσα, είτε έξω άπό 
τό θέατρο: Σέ γειτονικές τιμητικές θέσεις 
κάθονται τά ύπόλοιπα επίσημα πρόσωπα 
της πολιτείας, καί οί χορηγοί τών παρα
στάσεων. Τέλος στις κοινές κερκίδες συ
νωστίζονται οί θεαταί κρατώντας κατά 
τήν συνήθεια στά γόνατά τους «φαγη
τό σέ πακέτα» μιά καί ή θεατρική άναμέ
τρηση θά είναι ολοήμερη. Συγκεκριμένα 
θά παιχθοΰν πέντε κωμωδίες, άπό τις 
όποιες θά βραβευθοΰν οί τρεις. Ά ν  καί 
τό πρωινό χειμωνιάτικο άγιάζι είναι δια
περαστικό, έν τούτοις, κανείς δέν φαίνεται 
νά ενοχλείται. "Ολοι περιμένουν μέ άδη- 
μονία νά άρχίση ή παράσταση. Μέχρις όμως 
νά άρχίση, άς έπωφεληθοΰμε εμείς έδώ νά 
δώσωμε περιληπτικά τήν ύπόθεση τών 
«'Ιππέων» πού έχει ώς έξης:

Δύο ύπηρέτες τού Δήμου (πού προσω
ποποιεί τόν Αθηναϊκό λαό) ό Νικίας 
καί ό Δημοσθένης (οί δύο στρατηγοί άπό 
τούς όποιους ό Κλέων έκλεψε τήν νίκη της 
Πύλου) παραπονιούνται γιά τά όσα ύπο- 
φέρουν άπό τήν στιγμή πού τό άφεντικό 
τους πήρε γιά καινούργιο ύπηρέτη τόν 
άχρεΐο καί άσυνείδητο δερματοπώλη Πα- 
φλογόνα». Δηλαδή τόν Κλέωνα πού 
«παφλάζει» όπως τό κύμα στούς δημοκοπι- 
κούς του λόγους, παρασύροντας έτσι τούς 
’Αθηναίους πολίτες. ’Αφού σκέπτονται 
πώς; θά αντιμετωπίσουν τήν κατάσταση, 
τελιΛά άποφασίζουν νά άναζητήσουν και- 
νούργι^ άφεντικό. Καί δέν άργοΰν νά βρούν 
τόν διάδοχο στό πρόσωπο κάποιου Ά γο- 
ρακρίτου—άλλαντοπώλη στό έπάγγελμα— 
καί άντιπροσωπευτικού τύπου τής «πιά
τσας». *0 τελευταίος παραμερίζει τούς 
δισταγμούς του όταν οί δύο φίλοι τόν δια- 
βεβαιώνουν ότι «ή δημαγωγία γάρ ού προς 
μουσικού έτ* έστίν άνδρός ούόέ χρηστού 
τούς τρόπους, άλλ* εις άμαθή καί βδελυ- 
ρόν». Ταύτόχρονα τού δίνουν τήν ύπόσχέση 
ότι θά έχη γιά βοηθούς του τό επίλεκτο 
στρατιωτικό καί. πανίσχυρο πολιτικά σώμα 
τών 'Ιππέων. Ό  Παφλαγόνας όμως άντι- 
λαμβάνεται τήν συνωμοσία καί άντιδρά 
μέ πείσμα. Επακολουθούν σπαρταριστά 
επεισόδια μέ άποκορύφωμα τήν λογομα
χ ία στήν Βουλή τού άλλαντοπώλη μέ 
τόν δερματοπώλη περί τού ποιος άπό τούς 
δύο είναι ^κατάλληλος γιά τό θώκο τής 
έξουσίας. Τελικά ή ύπόθεση παραπέμπεταί 
στον ήλ»Αωμένο καί ξεμωραμένο—όπως 
τόν βλέπει ό ’Αριστοφάνης—Δήμο γιά νά 
άρχίση μιά καινούργια μονομαχία άπό τούς 
δύο ένδιαφερομένους αύτή τή φορά μέ 
«τερτίπια καί γαλυφιές». Ό  Δήμος όμως 
άντί νά δώση άμεση λύση τούς άνακοινώνει 
ότι θά διαλέξη εκείνον πού θά τού κάνη

128



τδ καλύτερο τραπέζι. Καινούργια μονομα
χία σέ γαστριμαργικδ έπίπεδο άρχίζει με
ταξύ των δύο άντιπάλων, γιά νά νικήση 
τελικά χάρις στήν κατεργαριά του δ άλ- 
λαντοπώλης πού ξανανιώνει τδν ύποστη- 
ρικτή του καί τδν παντρεύει μέ τήν τριαν
τάχρονη Συμφιλίωση...

Αύτή τήν έξυπνη καί άλληγορική κωμω
δία περιμένουν νά παρακολουθήσουν οί θε- 
αταί του Διονυσιακού θεάτρου. 'Ώσπου 
κάποτε φτάνει ή μεγάλη στιγμή. Στήν 
σκηνή έμφανίζονται οί ήθοποιοί πού ύπο- 
δύονται τδν Νικία καί τδν Δημοσθένη. Μέ 
ένα κάποιο τράκ στήν φωνή του άπαγγέλ- 
λειδ δεύτερος:
Βάϊ βάΐ στή φουρτούνα μας!.... Βάΐ βάΐ..! 
Κακό ψόφο οί θεοί άμποτε νά δώσουν 
στδν παλιό μασκαρά τδν Παφλαγόνα, 
στον καινούργιο ύπηρέτη άναθεμά τον 
Κι*αύτδν καί τά δρμηνέματα πού δίνει....

Οί τελευταίοι στίχοι πνίγονται μέσα σ' 
ένα παρατεταμένο χειροκρότημα. Αύτδ 
δίνει κουράγιο στούς δύο ήθοποιούς πού 
άρχίζουν άμέσως ένα διάλογο γρήγορο, 
κοφτό καί πλημμυρισμένο άπδ καυτή σά- 
τυρα. Κάποτε δ ήθοποιδς πούς ύποδύεται 
τδν Δημοσθένη γυρίζει πρδς τούς θεατάς 
καί άπαγγέλλει τά τρωτά της Πολιτείας. 
"Ωσπου σέ μιά στιγμή λέει πώς δ Δήμος, 
"Ενα δούλο άγόρασε 
μέ τδ νιδ φεγγάρι 
Παφλαγόνα τομαρά....

Τδ θέατρο σείεται. άπδ τά άτέλειωτα 
χειροκροτήματα..'Ο ένθουσιασμδς φτάνει 
στδ άποκορύφωμά του δταν μετά τούς 
σπαρταριστούς διαλόγους των Νικία — 
Δημοσθένη | i  Άγορακρίτου, έμφανίζεται 
στήν σκηνή δ Ιδιος δ 'Αριστοφάνης φορών
τας τδ άστεΐο προσωπείο τού Παφλαγόνα 
—Κλέωνα. Ό  συγγραφέας καί ήθοποιδς 
άρχίζει νά άπαγγέλλη μέ στεντόρεια φωνή. 
"Α! μά τούς δώδεκα θεούς, δέ θά γλυτώσει 
κανένας σας, τού δήμου παλιοσυνωμότες....

'Αληθινός πανζουρλισμός μέ άτέλειωτα 
χειροκροτήματα καί ποδοκροτήματα γίνε
ται τή στιγμή πού δ 'Αριστοφάνης γυρί
ζοντας πρδς τούς θεατάς μιμείται τήν 
φωνή τού δημαγωγού καί λέει:
Ώ  Αδελφοποιτοί της μάσας γέροντές μου

[ δικαστές
πού γιά νά σάς τρέφω, καί άδικα φωνάζω

[έγώ,
βοηθοί μου έλάτε, κι' άντρες συνωμότες μέ

[χτυπούν....
Οί θεαταί δέν τδν άφήνουν νά συνεχίση. 

Ζητάνε έπανάληψη της άπαγγελίας τού 
στίχου φωνάζοντας κατά τή συνήθεια
«αύθις! αΰθις! ......» Καί αύτδ γιατί δ
στίχος τούς θυμίζει τδν πρόσφατο δημα
γωγικό ελιγμό τού Κλέωνα μέ τήν αύξηση 
τού μισθού των ήλιαστών άπδ δύο σέ 
τρεις όβολούς. Ή  παράσταση συνε
χίζεται μέσα σέ μιά άποθέωση των ήθο-

Σ.Σ. Ή  μετάφραση των στίχων τού κει
μένου είναι τού έκλεκτοΰ λογοτέχνη καί 
συνεργάτη της «Έπιθεωρήσεως Χωροφυ
λακής» κ. Νίκου Σφυρόερα, καί προέρχε
ται άπδ τδν 12ο τόμο τής πρόσφατης 
έκδοτικής σειράς «Βιβλιοθήκη των Ελλή
νων».

Αυλητής καί άοιδός, ορθοί πάνω σέ 
ψηλό πόδιο, παίρνουν μέρος σέ άγώνα 
αύλωδίας (μελανόμορφη πελίκη τοϋ 6ου 
αΙώνα π.Χ. Νέα Ύόρκη, Μητροπολιτικό 
Μουσείο).



ποιων. Ό  Κλέων μέ κόπο προσπαθεί νά 
κρύψη τήν οργή του. Δίπλα ό πιστός του 
Κλεώνυμος προσποιείται τον δήθεν άδιά- 
φορο μέ μια μόνιμα κρεμασμένη στο πρό
σωπό του μάσκα ειρωνείας. Κάποτε όμως
άκούει καί αύτός τά .....δικά του. Λίγο
πριν κλείση ή παράσταση, όταν ό Ά γο- 
ράκριτος ύποτίθεται πώς διαφωνεί σε κάτι 
μέ τον Δήμο, έκεΐνος του λέει πώς «Αύτό 
χαλάει τήν άσπίδα του Φυγόστρατου».
Τρανταχτά γέλια ξεσποΰν στο άκουσμα 
του στίχου αύτου. Γιατί άπλούστατα θυμί
ζει ότι ό πολύς σήμερα Κλεώνυμος σέ 
κάποια μάχη πέταξε τήν άσπίδα του άπό 
δειλία..."Ορθιοι μετά τό τέλος τής παρα- 
στάσεως, οί θεαταί χειροκροτούν τήν νέα 
αύτή έπιτυχία τού ’Αριστοφάνη. Οί δέκα 
κριταί καί οί χορηγοί δέν δυσκολεύονται νά 
δώσουν γιά τρίτη συνεχή χρονιά τό πρώτο 
βραβείο στον τολμηρό αύτό κωμωδιογρά
φο. Αύτό όμως δέν εμποδίζει τον Κλέωνα 
νά έπιχειρήση νά φίμωση τον ’Αριστοφά
νη γιά τρίτη επίσης συνεχή χρονιά. "Οπως 
παλαιότερα έτσι καί τώρα συντάσσει έναν- 
ντίον του τήν άνεκδιήγητη εκείνη «γραφήν 
ξενίας» πού τελικά πέφτει στο κενό. Έ τσ ι 
ό ’Αριστοφάνης μέχρι τον θάνατό του 
(386 π .X .) θά γράψη πολλές άκόμη κωμω

δίες πού καυτηριάζουν πάντα τον τρόπο 
λειτουργίας καί όχι τήν φύση τής Α θη
ναϊκής Δημοκρατίας......

Ήμερες εύωχίας και 
πικρής περισυλλογής.

ΑΘΗΝΑ 11 Άνθεστηριώνος μηνός 
(27 Φεβρουάριου) τού 424 π.Χ., καί προε
όρτια μιας τρίτης Διονυσιακής γιορτής: 
Των «Άνθεστηρίων». Μόνο πού τό τελε
τουργικό περιεχόμενο τής γιορτής αύτής 
έχει λιγώτερο εκστατικό χαρακτήρα. Τήν 
παραμονή των «Άνθεστηρίων» σέ ολόκλη
ρη τήν Αττική γιορτάζονται τά «Πυθοί- 
γεια», δηλαδή τό άνοιγμα των «γιοματα- 
ριών». Πρωί—πρωί οί ’Αθηναίοι άμπελουρ- 
γοί ξεσκεπάζουν τά πυθάρια τους πού 
περιέχουν τό κρασί τής τελευταίας σο
δειάς. "Υστερα γεμίζουν μέ αύτό τεράστι
ους άμφορεΐς καί ξεκινούν μέ προορισμό 
τό ιερό τού Λιμναίου Διονύσου. Καί άφοΰ 
προηγηθοΰν οί συνηθισμένες σπονδές όλοι 
μαζί δοκιμάζουν τό καινούργιο κρασί καί εύ
χονται καλύτερη σοδειά γιά τό 423... Έ τσ ι 
δημιουργούνται πολλές εύθυμες συντρο-

Χορός κωμωδίας άνάλογος μέ τον χορό των Ιππέων του *Αριστοφάνονς. « 'Ιπ
πείς» μέ κράνη καί Θώρακες είναι καθισμένοι στους ώμους τριών γενειοφόρων μέ 
προσωπεία και ουρές άλογων πού παριστάνουν άλογα. (*Αρχαιολογικό Μουσείο 
*Ανατ. Βερολίνου).

'Ο μεγαλύτερος συγγραφεύς τής άρ- 
χίας κωμωδίας, ό ’ Αριστοφάνης πού 
αντιμετώπισε και σατύρισε τη εποχή του 
μέ τήν- ματιά του μέσου ’Αθηναίου. (Ρω
μαϊκό άντίγραφο πρωτοτύπου τοϋ 4ου 
αιώνα π.Χ . Παρίσι Μουσείο Λούβρου).

φιές πού πίνουν χορεύουν καί τραγουδούν 
άσταμάτητα. Καί όσο ή ή μέρα προχωρεί 
τόσο τό κέφι δυναμώνει. Σήμερα όλοι πί
νουν καί διασκεδάζουν. Άκόμη καί οί δού
λοι. Ή  Διονυσιακή αύτή «φιέστα» κρα- 
τάει μέχρι άργά τήν νύχτα....

Τό πρωί τής επομένης άρχίζουν τά 
κυρίως «Άνθεστήρια» πού φέρνουν τόν 
θεό σέ σχέση μέ τήν πρώιμη άνοιξη καί τά 
πρώτα άνθη. Πρώτα θά γίνη ή πομπική 
είσοδος τού Διονύσου στήν πόλη καί ύστε
ρα ό «ιερός γάμος» του μέ τήν σύζυγο τού 
Ίσάρχου πού είναι γιά έφέτος ό επώνυμος 
άρχων. Στήν πραγματικότητα όμως ό 
"Ισαρχος υποδύεται τόν Διόνυσο...Τό γατ 
μήλιο κρεββάτι έχει στηθή στο Βουκο- 
λεϊο —ένα κτΐσμα πού βρίσκεται κοντά στό 
Λιμναίο ιερό. Προς τό σημείο αύτό κα- 
τευθύνεται ήδη ή πομπή μέ τόν Διόνυσο 
εποχούμενο σέ τροχοφόρο πλοίο πού δέν 
είναι άλλο παρά εκείνο πού χρησιμοποι
είται κάθε τέσσαρα χρόνια στά Παναθή- 
ναια γιά τήν μεταφορά τού ιερού πέπλου 
τής Αθήνας. Πάνω στό πλοίο βρίσκονται 
καί οί σάτυρ'οι—άκόλουθοι τού Διονύσου 
πού παίζουν άσταμάτητα τούς αύλούς τους. 
Σέ λίγο ή πομπή φτάνει στό Λιμναίο ιερό. 
’Εδώ ό επώνυμος άρχων (Διόνυσος) συναν
τάει τήν σύζυγό του μαζί μέ άλλες 14 Α θη
ναίες δέσποινες των καλυτέρων Αθηναϊκών 
οικογενειών. Οί τελευταίες, άφοΰ ορκίζον
ται γιά τήν άγνότητά τους πάνω σέ κάνι
στρα πού περιέχουν ιερά σκεύη, ύστερα τά 
παραλαμβάνουν καί κατευθύνονται μέ 
άργό βήμα προς τούς 14 βωμούς τού Θεού, 
όπου καί έπιτελοΰν μέ κατάνυξη τά «άρ
ρητα» ιερά καθήκοντά τους. Μόλις τελειώ
σει ή ιεροτελεστία αύτή, ή πομπή ξεκινάει 
μέ τόν Διόνυσο στήν μέση καί κατευθύνε- 
ται προς τό Βουκολείο. ’Εδώ γίνεται σέ 
λίγη ώρα ό «μυστικός γάμος» πού σκοπό 
έχει τήν εύόδωση έν όψει τής Άνοί- 
ξεως τής βλαστήσεως καί τής άνθοφορίας. 
Στό σημείο αύτό κλείνει ό ίερ ο τελεστικός 
κύκλος τής γιορτής. Τό άπόγευμα άρχί
ζουν οί «γαμήλιες εύωχίες». Δηλαδή 
συμπόσια καί άγώνες οινοποσίας. "Οσοι 
παίρνουν μέρος στούς άγώνες αύτούς 
κρατάνε μαζί τους ένα ομοιόμορφο πήλινο 
άγγείο, τόν «Χοΰν». Ά πό τό άγεΐο αύτό 
ολόκληρη ή σημερινή γιορτή έχει πάρει τήν 
ονομασία «Χόες». Οί «Χοηφόροι» λοιπόν 
συναγωνίζονται γιά τό ποιός θά πιή πρώ
τος τό κρασί του. Καί ό κάθε νικητής παίρ
νει γιά έπαθλο ένα άσκί γεμάτο άπό «άκρα
τον οίνον». Τό άστείο τής περιπτώσεως 
είναι ότι αύτοί πού παίρνουν μέρος στον 
πρωτότυπο αύτό διαγωνισμό όσο διάστημα 
πίνουν «άπνευστί» τό κρασί, ταύτόχρονα 
είναι υποχρεωμένοι νά χορεύουν συνέχεια, 
πάνω σ’ ένα φουσκωμένο καί άλειμμένο μέ 
λάδι άσκί. Έ τσ ι ό κόσμος γελάει μέ τήν 
ψυχή του καθώς βλέπουν νά χάνουν πολλοί 
τήν ισορροπία τους καί μαζί μέ αύτή τις 
οίνοχόες τους πού θρυμματίζονται στό 
χώμα, πολλές φορές λίγο πριν άπό τήν σί
γουρη σχεδόν νίκη. Οί «Χόες» συνεχίζον
ται μέ χορούς, τραγούδια, διασκέδαστικά 
παιγνίδια καί «σκώμματα έξ άμάξης» στούς 
Αθηναϊκούς δρόμους μέχρι άργά τή νύχτα..
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Ή  τρίτη καί τελευταία ήμέρα των «Άν- 
θεστηρίων»—οί λεγόμενοι «Χύτροι»—είναι 
έντελώς διαφορετική άπό τΙς δύο προη
γούμενες. Σήμερα δέν είναι ήμέρα εύτυ- 
χίας, άλλά ήμέρα πικρής περισυλλογής, 
αφιερωμένη στούς νεκρούς καί τόν ψυχο
πομπό Ερμή. Άπό πολύ ένωρίς τύ πρωί οί 
’Αθηναίες νοικοκυρές βράζουν μέσα σέ 
πήλινες χύτρες σιτάρι, λαθύρια, όσπρια καί 
άλλους φαγώσιμους καρπούς—προσφορά 
στίς ψυχρές, οί όποιες καθώς πιστεύουν 
έχουν άφήσει τόν "Αδη καί περιφέρονται 
άόρατες άνάμεσα στούς ζωντανούς. Συγκε
κριμένα πιστεύουν δτι μαζί μέ τίς ψυχές 
έρχονται άπό τόν κάτω κόσμο καί άλλα 
βλαβερά πνεύματα. Επίσης δτι οί ψυχές 
έχουν μπή στά σπίτια άπό τό προηγούμενο 
βράδυ, δταν άκόμη γιορτάζονταν οί«Χόες». 
Γι’ αύτύ καί οί βρασμένες αύτές προσφο
ρές (πού ήταν κάτι άνάλογο μέ τά σημερινά 
κόλλυβα) δλη τήν ήμέρα πού διαρκούν οί 
«Χύτροι» είναι έκτεθιμένες σέ διάφορους 
οικιακούς χώρους. Τήν επομένη τύ πρωί, 
δταν τά «Άνθεστήρια» άνήκουν πλέον στύ 
παρελθόν, οί Αθηναίοι άποπέμπουν τίς 
ψυχές μέ τήν φράση: «Θύραζε, κάρ'άζ, 
ούκέτ* Άνθεστήρια» (φύγετε ψυχές δέν 
είναι Άνθεστήρια). Κάτι άνάλογο γίνεΤαι 
σήμερα μετά τό Ψυχοσάββατο καί του 
Ρουσαλιου. Χαρακτηριστική είναι άλλω
στε ή στροφή του γνωστού δημοτικού 
τραγουδιού πού εύχεται σ* αύτή τήν περί
πτωση στήν ψυχή «νά πάη καί νά μή 
γυρίση...».

Ε π ί λ ο γ ο ς

Ό  κύκλος των Διονυσιακών έορτών στήν 
Αθήνα τού 424 π.Χ. κλείνει μέ τά Μεγά
λα ή «έν άστυ» Διονύσια, τά καθιερωμένα 
άπό τά μέσα τού 6ου αιώνα. Πρόκειται γιά 
ένα είδος μεταφοράς συνηθειών άπό τά 
«κατ’ άγρούς» Διονύσια. Οί έορταστικές 
έκδηλώσεις διαρκούν συνήθως άπό τήν 8η 
μέχρι τήν 13ην ήμέρα τού Έλαφηβολιώ- 
νος μηνός (23-28 Μαρτίου). Μόνο πού 
έφέτος λόγω τού Πελοποννησιακοΰ πολέ
μου ή χρονική διάρκεια τού έορτασμοΰ 
περικόπτεται. Καμμία δμως βασική πα
ραδοσιακή συνήθεια δέν λείπει άπό τό επί
σημο πρόγραμμα. Έ τσ ι γίνονται μέ τήν 
σειρά : 1) Ό  «προάγων» στό Διονυσιακό 
θέατρο. Δηλαδή κρίση γιά τά έργα- καί 
συνοπτική ένημέρωση γιά τό πρόγραμμα 
τών κυρίως δραματικών άγώνων, 2) Θυσία 
στό συνεχόμενο μέ τό Λιμναίο ιερό, 
τέμενος τού Ασκληπιού, 3) Μεταφορά τού 
λατρευτικού ξοάνου τού Διονύσου άπό τή 
μόνιμη θέση του (Λιμναίο Ιερό) σ* ένα 
μικρό ναό τής Ακαδημίας—μετά τόν 
Κεραμεικό καί κοντά στίς δχθες τού Κηφι
σού, 4) Επαναφορά τού ξοάνου στήν άρχι- 
κη του θέση μέσω Κεραμεικοΰ μέ συνοδεία 
ανδρικών καί παιδικών χορών πού ψάλ
λουν διθύραμβο καί κανηφόρους πού μετα
φέρουν τά ίερά σκεύη γιά τίς ιεροτελεστίες 
καί τόν φαλλό—έπίσημο έβλημα τής γονι- 
μότητος. Γενικά ή πομπή τής έπιστροφής 
τού Διονύσου διακρίνεται γιά τήν μεγα
λοπρέπειά της άφοΰ μέ αύτή κλείνει ό έτή- 
σιος έορταστικός κύκλος πρός τιμήν του. 
Άπό τά μεγάλα Διονύσια τού 424 π.Χ. δέν 
λείπουν ούτε οί εύθυμοι χοροί, τά τραγού
δια, τά παιγνίδια καί τά πειράγματα στούς 
δρόμους, ούτε καί οί δραματικοί άγώνες. 
Μόνο πού ή έκτασή τους είναι κάπως πε- 
ριωρισμένη. Καί αύτό γιατί μέ τόν έρχομό 
τής Άνοίξεως ό Πελοποννησιακός πόλεμος 
άρχισε μέ δική του αιματηρή «φιέστα» 
διάρκείας...
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Σύγχρονα παιδαγωγικά δέματα

ΤΟ ΠΑΙΔΙ  
Κ A I
ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΚΙΣΔΑΒΙΔΗ 
’Εκπαιδευτικού

Τό παιγνίδι είναι μια ενέργεια 
αυτόματος, αυθόρμητος, ή οποία 
παρατηρειται εις τον άνθρωπον, 
καθώς και εις τα ζώα. Το παιδί από 
τον 18ου μηνός δλο παίζει. "Αλλα 
παιδιά παίζουν πολύ, άλλα ολίγον. 
01 παιδαγωγοί λέγουν άτι, δσα παι
διά δεν παίζουν είναι καθυστερη
μένα. Αυτό δ& εύσταθει απολύτως. 
Τά ζώα ώ ς έ ξ  ένστικτου παίζουν. 
'Η  γάτα παίζει με την ουρά της, 
κυνηγά τά χαρτάκια, πού φυσά ό 
αέρας, αρπάζει το λουρί της ζώνης 
σας, δ σκύλος, ή άλώπηξ και όλα 
τά ζώα παίζουν, προ παντός δταν 
είναι μικρά. Τό μικρό παιδί παίζει 
δταν θηλάζει, δταν τό ντύνει η μη
τέρα τον, δταν τό βάζει εϊς τό 
κρεββατάκι του, κλωτσά, φωνάζει, 
σφίγγει και κουκουλώνεται με τό 
σιντονάκι του.

Παίζει και εις τό φαγητό τον, 
κτνπά τό κουτάλι, τό αναστρέφει, 
χύνει τό φαγητό, ανατρέπει τό 
πιάτο. * Αν τύχη και άπομακρυνθης, 
ημπορεϊ νά σηκώση τό πιάτο και 
νά τό βάλη εις τό κεφάλι του, η νά 
τό κατρακυλά στο πάτωμα. Δώσε- 
τέ του κανένα ομορφο αντικείμενο, 
κανένα γυαλιστερό, καμμιά αλυ
σίδα, θά τό «άρπάξη» από τά χέρια 
καί θά τό βάλη αμέσως εις τό στόμα. 
Μη τολμήση κανείς νά του τό πάρη, 
γιατί θά κλαίη ώρες. Τό παιδάκι, 
πολύ μιμείται τάς πράξεις καί κι
νήσεις τών μεγάλων. 'Η  μίμησις 
δίδει τροφήν εις την φαντασίαν
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καί ζωντανεύει τάς κινήοεις του. 
Πολύ εύκολα μιμεϊτ τό περπά
τημα της θείας, η ' ιϋ παποϋ, τό 
«στραβόμουτσούνιασμα» της μαμάς, 
την λαλιά και τα καμώματα της γει- 
τόνισσας, η τό γόγγνσμα τής για
γιάς. Με μεγάλην ευκολίαν επανα
λαμβάνει φράσεις ή λέξεις, τάς οποί
ας τυχόν ακούσε. Τά εντυπώνεται 
ολα και τά διατηρεί, σάν μιά φω
τογραφική πλάκα. 'Η  τάσις αυτή 
είναι άδίδακτος, χωρίς δμως νά έχη 
δρια, ούτε ώρισμένον χρόνον.

'Η  μικρούλα δταν απουσιάζει 
ή μητέρα, ή μπορεί νά φορέση τό 
καπέλλο της, τό «σάλι» της και δ,τι 
άλλο αυτή χρησιμοποιεί. Ποτέ δεν 
ακούει τάς συμβουλάς της. ”Οταν 
είναι πολλά παιδιά μαζύ, παίζουν 
με δ,τι βρουν μπροστά τους, φωνά
ζουν, κτυποϋν και αναποδογυρίζουν 
δ,τι βρουν. Γίνεται σωστό πανδαι
μόνιο. Κάποτε βασανίζουν τήν γάτα, 
ή τον σκύλο. Πιάνουν πουλιά και τά 
μαδοϋν ζωντανά. ’Αρέσκονται νά 
σπάζουν, νά χαλούν τά παιγνίδια, 
νά τά σκορπούν δταν καταλάβουν
δτι έχουν παλαιώσει και τά έχουν__
χορτάσει. Μερικοί παιδαγωγοί λέ
γουν δτι αΐ εκκεντρικοί αύται εκ
δηλώσεις, είναι σημεία τής ενστι
κτώδους εγκληματικότητάς των. Καί 
αυτό δεν είναι σωστό. Μάλλον τό 
νά σκορπά, ή νά σπάζη τό παιγνίδι 
του, ό λόγος είναι τό δτι είναι περί
εργον καί θέλει νά μάθη από τί άπο- 
τελειται καί τί περιέχει μέσα. 5Αλη
θώς αγαπά νά βασανίζη τά ζώα, 
διά νά άκούη τήν φωνήν των, τό 
ούρλιασμά των, νά βλέπη τό «πη
δηχτό» καί νά διασκεδάζη. "Ας 
προσέξωμεν εις τά στρατιωτάκια 
του πού τά άραδιάζει.

Με άλλα λόγια τό αγόρι ό 
«αξιωματικός» δεν θέλει τήν ανα
τριχίλα του πολέμου, μήτε νά συλ- 
λάβη αιχμαλώτους, δείγμα βεβαίως 
τής φιλανθρωπίας καί καλοκαγα- 
θίας του. "Ας λέγουν, δ,τι θέλουν οι 
αυστηροί επικριταί. Τό αγαπητό 
παιγνίδι στο αγόρι είναι τό άλογο, 
τό σπαθί, τό μαχαίρι. Μιά βέργα, 
ένα καλάμι, είναι τό άλογο, τό όποιον 
είναι έτοιμο νά καλπάση, νά «χλι- 
μιντρίση» καί ποτέ δεν παραδέχεται
δτι δεν τρέχει, δεν διψά, ή δεν........
χλιμιντρίζει. "Οσον καί αν προσπα- 
θήσης νά τό πείσης, άδικα θά χάνης 
τα λόγια σου. Δεν τό έχει διά τίποτε 
να σε κυττάζη με περιφρόνησιν, ή 
καί νά δακρύση. Τό ίδιο καί αν 
καμης στο κορίτσι, τό όποιον κρα
τεί τήν κούκλα του. Θά ο ον πή 
μαλιστα, δτι είναι έτοιμη νά όμιλήση,

νά κλάψη ή κούκλα, νά πή «πονώ», 
«σ’ αγαπώ» καί τά τοιαϋτα.

Δεν γνωρίζομεν εάν είναι τό 
χρώμα, τό καλοφτιαγμένο παιχνίδι, 
ή τό έλασμα τής πεταλούδας, ή 
οποία ανοίγει απαλά, απαλά τά 
φτερά της, ή άλλο τί πού κάμνει 
στά παιδιά, νά τά ατενίζουν με 
σιωπηλό θαυμασμό, σάν πραγμα
τική μυσταγωγία.

Κανείς φυσικά παιδαγωγός, ή 
φιλόσοφος δεν ή μπόρεσε νά έξηγήοη 
τήν αιτίαν, εκ τής όποιας δημιουρ- 
γεϊται ή φαντασμαγορία τών παι- 
γνιδιών. Πολλάκις ύπήρξαμεν θεα- 
ταί τής παιδικής έκστάσεως, δταν 
έτυχε νά εύρεθή ό μικρούλης ή ή 
μικρούλα μπροστά εις μίαν βιτρίνα 
γεμάτην, από παγνίδια.

Ποτέ δέν θά μάθω μεν ποιον είναι 
εκείνο, πού τόσον συγκινεϊ τό παιδί 
και τό υποβάλλει εις όραματισμόν 
καί όνειροπόλησιν, πώς γίνεται καί 
διατί γίνεται αυτό. Έδώ υπάρχουν 
πολλά ερωτήματα. 'Ως τόσον, κανείς 
άπό ημάς τούς ανθρώπους τής γνώ- 
σεως, μέ τά δπλα τής πείρας, τής 
πολυβασανισμένης ζωής δέν θά λύση 
τό αίνιγμα τούτο. ’Ανάμεσα στά 
παιγνίδια γίνεται μία επικοινωνία ψυ
χών τών παιδιών καί τών παιγνιδιών. 
Κάποια δύναμις, θεϊκή πιθανόν, τά 
κάμνει, ώστε τά μάτια των νά σπιν
θηροβολούν καί νά στέκωνται μπρο
στά σ’ αυτά, σάν άπολιθωμένα καί νά 
αναπνέουν μέ τό όνειροπόλον βλέμ
μα των,τον αέρα του παραδείσου των.

'Ημείς οι άνθρωποι τής βιοπάλης 
είμεθα ικανοί νά κριτικάρω μεν μό
νον τήν χορωδίαν τών άγγέλων τού
των, εντελώς αδύναμοι νά άντιλη- 
φθώμεν τό ύψος τής μαγείας, τήν 
οποίαν αισθάνονται τά παιδιά. 'Η  
Θεϊκή, λοιπόν, αυτή δύναμις είναι 
εκείνη, ή οποία δημιουργεί τούς 
παιδικούς όραματισμούς, ώστε νά 
ακούουν τάς φωνάς καί τά όμιλή- 
ματα πού ό άνθρωπος τής δράσεως, 
τής αμφιβολίας καί τής έρεύνης 
δέν ήμπορεϊ νά συλλάβη. 'Η  ψυχρά 
λογική καί ή ωμή πραγματικότης 
είναι ακατανόητα στο παιδί. Δέν 
ήμπορεϊ, επί παραδείγματι, νά κα- 
ταλάβη δτι ή κούκλα δέν όμιλεϊ, 
είναι άπό μέταλλο, ή τό άλογο δέν 
καλπάζει, μήτε νά του είπής πώς 
το φεγγάρι δέν θά κατέβη στά πη
γάδι νά πιή νερό, διότι έτσι τό έπί- 
στευοε, δπως έπίστευσε καί στον 
μύθο οτι τα πουλιά αποδημοϋντα, 
«παίρνουν εις τά χρυσά μαντήλια 
τον ήλιο διά νά φέρουν πίσω τήν 
ανοιξι». "Αν του άποκαλυφθή ή 
πραγματικότης εις τίποτε δέν θά

ώφελήση. "Αλλως τε άπό τήν φαν
τασμαγορία αυτή καί άπό τό δνειρο 
διαποτίζεται καί οίστρηλατειται ή 
αγνή παιδική ψυχή, τά δέ παρα
μύθια ζωντανεύουν πλειότερον τήν 
παιδικήν διάθεσιν. Τά βάθος τής 
μαγείας, τής προερχομένης άπό τό 
παιγνίδι, δχι μόνον ημείς οι πεζοί 
καί άδύνατοι, άλλά καί κανείς άλλος 
δέν ήμπορεϊ νά διαισθανθή. Διότι 
το τίμημα τής γνώσεως καί τής 
πείρας του ώριμου είναι ή άφαίρεσις 
άπό τήν παιδικήν ψυχήν τής φαντα
σμαγορίας αυτής του παιγνιδιού, 
ή οποία περιφρονεϊ τον υπολογισμόν 
καί άδιαφορεϊ διά τήν ύλην. Τά παι
διά, μέ τά παιγνίδια των, ζοϋν εις 
κόσμους εξωτικούς, πού κανείς δέν 
ήμπορεϊ νά συλλάβη. Μήτε αυτοί 
οι ποιηταί, πού λέγουν δτι ήμποροϋν 
νά αναβιώσουν τήν παιδικήν φαν
τασίαν, τολμούν νά παραδεχθούν 
δτι τό κατορθώνουν. Δέν έχει σημα
σία έδώ, αν ή ποίησις είναι μαγεία, 
ή έκφρασις τοϋ ψυχικού κόσμου 
τών παιδιών. Τό μυστήριον ζητεί 
τήν λύσιν του. Αυτό τό μυστήριον 
είναι πού δημιουργεί εις τό παιδί 
τούς φαντασμαγορικούς κόσμους.

"Ας μή άπατώμεθα. Τά παιδιά 
είναι προικισμένα μέ τό θειον αυτό 
δώρον,ΎΊ όποιον δ ι ή μάς, άποτελει 
θλιβερόν μόνον άνάμνησιν. 'Ωσάν 
νά είναι κοντά τους κάποιος άγγελος, 
ό όποιος τούς παραστέκεται, τά 
οδηγεί στο μαγικό περιβόλι. Δ ι 
ημάς δμως ό μικρός αυτός άγγελος 
είναι άδυσώπητος, καί παρ’ δλας 
μας τας προσπάθειας μάς άπαγο- 
ρεύει νά πλησιάσωμεν εις τον ιδικό 
του φράκτη. Καί αυτή ή άπιστία 
μας, μάς καθηλώνει στο βράχο τής 
γνώσεως, ή οποία άγνοεϊ τον ’Απρί
λιο τής παιδικής άνοίξεως.

Μάς κατεδίκασεν ήμάς τούς μύω
πας, να γνωρισωμεν τά δώρον αυτό, 
που εχει το παιδί καί μάς κρατεί 
χαμηλά, δεμένους πίσω άπό τό 
φραγμα τής αμαρτωλής έποπτείας 
καί τοϋ ελέγχου. Ουδέποτε θά πλη
σιάσω μεν, εις τό μαγικά εκείνο πε
ριβόλι που οδηγεί καί κατευθύνει 
τους μικρούς αγγέλους εις τό άγα- 
θοποιον πνεύμα. Φυσικά μόνον εις 
αυτα δίδει τό μαγικό κλειδί διά νά 
άνοίξουν τό θεσπέσιο περιβόλι, διά 
να' περνούν εις την χώραν τών θαυ
μάτων. Κι ακόμα, μόνον εις αυτά 
πλησιάζει, με τό μαγικό λυχνάρι καί 
τα φώτα τής Εδέμ, οπού τραγου
δούν τα λουλούδια καί ομιλούν τά 
πουλιά, το Θειο Μεγαλείο καί ή 
απεριόριστη αγαπη τοϋ Χριστού 
προς τά παιδιά.
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(1) Ό  περίεργος
ΗΜΟΥΝ μόνος στο διαμέρισμα τής 

πρώτης Θέσεως και εϊχα αρχίσει νά βα- 
ρυέμαι. Μάταια προσπάθησα νάύιαβάσω 
τό βιβλίο πού κρατούσα στά χέρια μου. 
'Ο Θόρυβος των τροχών πάνω στις σιδε
ρένιες ράγες με νανούριζε, άλλα όχι ευ
χάριστα. Μετάνοιωσα πού δεν είχα κάνει 
αυτό τό ταξίδι με τό αυτοκίνητο. ’Από τό 
παράθυρο έβλεπα τό τοπίο, πού περνούσε 
πληκτικό καί μονότονο, σαν νά ήταν ζω
γραφισμένο πάνω σε μια ταινία, πού ξε
τυλιγόταν εξω από τό βαγόνι. 'Ο ελεγκτής 
μπήκε στο διαμέρισμα.

—Σέ πόση ώρα φτάνομε στον Πλατα- 
μώνα; Τον ρώτησα.

"Εβγαλε τό βαρύ νικελένιο ρολόι από 
την τσέπη τού γιλέκου του.
ΗΕ~27ε μια ώρα και τριάντα τρία λεπτά, 
είπε.

Ξανάβαλε τό ρολόι στη θέσι του και 
μού έδωσε τό εισιτήριο. Βγήκε από τό 
διαμέρισμα κι έκλεισε ευγενικά τΙς σύρτες 
πόρτες πίσω του. "Εκλεισα κι εγώ τά 
μάτια μου. "Ενας μικρός ύπνος Θά συν
τόμευε την άπόστασι.

Πότε μπήκε ό άνθρωπος πού βρήκα 
καθισμένον απέναντι μου; Θά ώρκιζόμουν 
πώς δεν είχα άποκοιμηθή και δεν ακόυσα 
καθόλου τον Θόρυβο τής πόρτας πού άνοι
ξε. 'Οπωσδήποτε όμως Θά με είχε πάρει 
ό ύπνος, χωρίς νά τό καταλάβω, γιατί 
όταν ξανάνοιξα τά μάτια μου τον είδα

συνταξιδιώτης μου
καθισμένο απέναντι μου. Μού χαμογέλασε 
μ ένα δειλό, ύποχρεωτικό χαμόγελο, σάν 
νά ζητούσε συγγνώμη γιά την παρουσία 
του.

Δεν είχε τίποτε τό ιδιαίτερο ή έμφάνισί 
του γιά νά μού κάνη εντύπωση κι δμως 
μού έκανε. Στην αρχή δεν κατάλαβα γιατί. 
Φαινόταν ένα όλότελα ασήμαντο πρόσω
πο. Σε λίγο δμως βρήκα τι ήταν εκείνο 
πού μού προκάλεσε τήν προσοχή πάνω σ’ 
αυτόν τον άνθρωπο. 'Η  στάσι του. Θάλε- 
γες πώς προσπαθούσε νά πιάση δσο γινό
ταν λιγώτερο μέρος στον καναπέ τού βα
γονιού, πώς προσπαθούσε νά γίνη δσο 
γινόταν μικρότερος. Κι δμως ήμασταν 
μόνοι οι δυο μας μέσα στο διαμέρισμα, 
ολόκληρος ό καναπές απέναντι μου ήταν 
στή διάθεσί του κι ό ίδιος δεν ήταν μεγα
λόσωμος. Οι αποσκευές του ήταν δλες κι’ 
δλες μιά μικρή δερμάτινη βαλίτσα τιού τήν 
κρατούσε στά γόνατά του. Αυτός ό άνθρω
πος μού προκαλούσε ένα δυσάρεστο συ
ναίσθημα. "Οχι γιατί ό ίδιος είχε δυσά
ρεστο παρουσιαστικό — κάθε άλλο. Θα 
μπορούσες νά τον πής συμπαθητικό — 
αλλά γιατί σέ κάθε στιγμή πού τό βλέμμα 
μου σταματούσε επάνω του, μού χαμογε
λούσε μ ’ έναν τρόπο, δειλό, συνεσταλμένο 
καί, θάλεγες, ταπεινό. Χρειάστηκε νά πε
ράσουν κάμποσα λεπτά γιά νά καταλάβω 
πώς αυτός ό άνθρωπος ήταν φοβισμένος.

* Αν έχετε ζήσει μιά ήσυχη κανονική 
ζωή δέν Θά καταλάβετε αυτό πού Θέλω νά

πώ. *0 άνθρωπος δέν φοβόταν κάτι συγ
κεκριμένο. τΗταν φοβισμένος απ’ δλα, σάν 
νά κινδύνευε δχι γιατί συν έβαινε κάτι, 
άλλά γιατί ήταν ό ίδιος αυτό πού ήταν. 
Είχα νοιώσει κι’ εγώ κάποτε αυτό τό 
αίσθημα. Στήν Κατοχή, δταν ή ομάδα μας 
είχε προδοθή. Οι Γερμανοί μέ κυνηγούσαν 
κι ένοιωθα τον κίνδυνο σέ δ,τι υπήρχε 
γύρω μου. "Εβγαλα τό κουτί μέ τά τσι
γάρα μου.

—Καπνίζετε; τον ρώτησα.
'Ο άνθρωπος απέναντι μου πήρε τό 

τσιγάρο πού τού έδινα, μέ τό ίδιο πάντοτε 
ύποχρεωτικό — καί λίγο ταπεινό— χαμό
γελο. Τό έβαλε στο στόμα τον καί μισό- 
σκυφε περιμένοντας νά τού δώσω φωτιά.

—Ευχαριστώ, είπε καί ξαναμαζεύτήκε 
στή Θέσι του.

Πρόσεξα πώς καθόταν στή γωνιά τού 
καθίσματος, στριμωγμένος δπως σάς είπα, 
καί προς τό μέρος τής πόρτας. "Ετσι πού 
νά φαίνεται δσο γινόταν λιγώτερο οπό 
τούς ανθρώπους πού περνούσαν από έξω. 
BE  νΕρχεστε από τήν ’Αθήνα; ρώτησα.

Είπε «ναι» μέ μιά κλίσι τού κεφαλιού 
καί τό ίδιο πάντα χαμόγελο. Σκέφτηκα 
πώς έλεγε ψέματα. "Επρεπε νάχη μπή 
στο τραίνο από κάποιον από τούς προηγού
μενους σταθμούς. 9Αλλά ίσως δχι. Μάλλον 
ό άνθρωπός μου άλλαξε Θέσι. Θά άφησε 
ένα άλλο διαμέρισμα γιά νάρθη στο δικό 
μου. ~Ηταν πολύ ευγενικός μαζί μου, άλλά 
έδειχνε καθαρά πώς δέν είχε πολλή διάθεσι 
γιά κουβέντα. Κάποιος στάθηκε γιά λίγο 
έξω από τήν πόρτα μέ τήν πλάτη γυρισμέ
νη προς τό μέρος μας. *Η σκιά του έπεσε 
μέσα στο διαμέρισμα. Πρόσεξα πώς ό 
φίλος μαζεύτηκε ακόμη πιο πολύ στή γω
νία του. 'Ο άνθρωπος απ’ έξω προχώρησε, 
ή πόρτα έγινε πάλι φωτεινή κι ό άλλος 
απέναντι μου μού χαμογέλασε.

Κύτταξα τή δερμάτινη βαλίτσα πού 
κρατούσε πάνω στά γόνατά του. Νά ήταν 
ένας κλέφτης πού έτρεμε τήν αστυνομία; 
Τό πρόσωπό του δέν έδειχνε κακοποιό. 
Ποιος ξέρει δμως πάλι; ’Απεφάσισα νά 
άδιαφορήσω γιά τήν παρουσία του. "Ερρι- 
ξα τό κεφάλι πίσω καί ξανάκλεισα τά 
μάτια μου. 'Η  ελπίδα πώς μέ τον και
νούργιο συνταξιδιώτη μου Θά περνούσα 
τήν ώρα μου, υποδείχτηκε μάταιη.

Δέν μπορούσα δμως νά κοιμηθώ. Κάτω 
από τά μισόκλειστα βλέφαρά μου παρα
κολουθούσα τον συνταξιδιώτη μου. Φαι
νόταν, δσο περνούσε ή ώρα, πιο ήσυχος. 
"Αφησε μάλιστα, επιτέλους, τή βαλίτσα 
του στο δικτυωτό, πάνω από τό κεφάλι 
του. ~Ηταν μάλλον νέος, άνάμεσα στά 
σαράντα καί στά σαρανταπέντε, άδύνατος 
καί, άν δέν υπήρχε αυτός ό φόβος, Θά 
μπορούσα νά πώ άμορφος. Οι κινήσεις του 
έδειχναν άνθρωπο τού κόσμου καί τό παλιό 
κοστούμι ήταν κομμένο σέ καλή γραμμή. 
Βρήκα πώς ήταν γελοίο αυτό τό κρυφτού
λι καί άνοιξα τά μάτια μου.

—Τά ταξίδια μέ τό τραίνο έγιναν βα
ρετά, είπα.

—Φυσικά τό αεροπλάνο . . .
—"Η τό αυτοκίνητο.
Πρόσεξα πώς υπήρχε κάποιος ξενικός 

τόνος στά ελληνικά του. 'Όχι δέν ήταν 
ένας ξένος πού είχε μάθει καλά τά ελλη
νικά, άλλά ένας "Ελληνας πού είχε ζήσει 
πολύν καιρό στά ξένα. "Αρχισα νά παίζω— 
μήπως είχα νά κάνω καί τίποτα καλύτερο; 
—ένα μικρό παιχνίδι μέ τον εαυτό μου. 
Νά προσπαθώ νά άνακαλύψω τι είδους 
ήταν ό άνθρωπος πού καθόταν απέναντι 
μου. Μορφωμένος; Μέ ποιο επάγγελμα,

134



■■

τί ειδονς τύπος; Σέ λίγο κουβεντιάζαμε. 
Ά λλα  λίγο αργότερα διεπίστωσα πώς 
δέν ήμουν εγώ πού τον παρέσυρα, αλλά 
εκείνος. Είχα δώσει πολλές λεπτομέρειες 
για τον εαυτό μου, τή ζωή μου καί τον 
σκοπό τοϋ ταξιδιού μου, ενώ για κείνον 
δέν είχα μάθει πολλά πράγματα. Κατά- 
φερνε να μιλά αρκετά, χωρίς να λέη τίπο
τα. Στο τέλος βαρέθηκα καί τον συνταξι
διώτη καί τό παιχνίδι μου. Σηκώθηκα.

—Φεύγετε; μέ ρώτησε.
Είδα πώς υπήρχε φόβος σ’ αυτή την 

ερώτησι. Λες καί ή παρουσία μου τοϋ 
έδινε κάποια ασφάλεια.

—Θά κάνω μιά βόλτα νά ξεμουδιάσω, 
είπα.

Βγήκα στο στενό διάδρομο. 'Ο πράσινος 
κάμπος άρχισε νά σκουραίνη καί 6 ουρανός 
στά Δυτικά γέμιζε μπακιρένια σύννεφα. 
Ή  μέρα προχωρούσε προς τό τέλος της. 
Παραμέρισα γιά νά περάση κάποιος. Αυ
τός ό «κάποιος» κοντοστάθηκε λίγο, 
έρριξε ένα βλέμμα μέσα στο διαμέρισμά 
μου καί τό βλέμμα του σταμάτησε γιά 
λίγο στά πόδια τοϋ συνταξιδιώτη μου, 
τό μόνο μέρος από τό κορμί του πού φαι
νόταν άπ’ έξω. "Υστερα προχώρησε. Πριν 
άπομακρυνθή γύρισε τό κεφάλι κι έρριξε, 
πάνω άπό τον ώμο του, ένα βλέμμα προς 
την αντίθετη πλευρά τοϋ διαδρόμου. Είδα 
έναν δεύτερο άντρα νά στέκεται ακίνητος 
εκεί. Δέν ήμουν βέβαιος άλλά μοϋ φάνηκε 
πώς τό βλέμμα πού άλλαξαν αυτοί οι δυο 
άνθρωποι ήταν βλέμμα συνεννοήσεως.

νΕσκυψα στο παράθυρο. Προσποιήθηκα 
πώς θαύμαζα τό τοπίο, άλλά κρυφά τούς 
παρακολουθούσα. Φαινόταν ξένοι, άσχετοι, 
άλλά είχαν πιάσει τις δύο άκρες τοϋ δια
δρόμου. Δέν ήταν αστυνομικοί. Γι αυτό 
μπορούσα νά βάλω στοίχημα. Αυτοί οι 
δυο ευτραφείς μαντράχαλοι δέν ήταν αστυ
νομικοί—καί μάλλον δέν ήταν "Ελληνες.

Γύρισα στο «κομπαρτμάν». r0  συντα
ξιδιώτης μου μέ υποδέχτηκε μέ τό συνε
σταλμένο του χαμόγελο. Δέν ξέρω αν 
ήταν ή έξοικείωσις πού είχε δημιουργήσει 
ή παραμονή μας τόση ωρα στο ίδιο δια
μέρισμα ή ή βεβαιότητα οτι αυτός ό άνθρω
πος κινδύνευε. Ξαφνικά μοϋ έγινε συμπα
θητικός.
Ε — Σάς κυνηγούν; τον ρώτησα.

Ξαφνιάστηκε άπό τήν ερώτησι, άλλά 
προσπάθησε νά δείξη πώς δέν καταλά
βαινε.

—Πώς είπατε;
—Ρώτησα αν σάς κυνηγά κανείς, απάν

τησα ήσυχα.
Κ -  Αστειεύεστε βέβαια, είπε χαμογε
λώντας αμήχανα.

—Μιλώ πολύ σοβαρά.
Πρόσεξα πώς τά χέρια του κουνιόνταν 

πάνω στά γόνατά του σάν δυο ζωάκια πού 
έχασαν τό δρόμο τους.
■ρ77οιός νά μέ κυνηγά; Γιατί νά μέ 
κυνηγούν; Είπε.

—Δέν ξέρω. ’Αλλά αν υπάρχουν άνθρω
ποι πού σάς κυνηγούν, αυτοί οι άνθρωποι 
βρίσκονται έδώ απ’ έξω. Νομίζω πώς έπια- 
σαν τις δύο άκρες τοϋ διαδρόμου γιά νά 
σάς κόψουν κάθε έξοδο.

Απότομα χλώμιασε.
'Ως εκείνη τή στιγμή ήταν ένα φοβι

σμένο άνθρωπάκι. Μέσα σέ λίγα δευτε
ρόλεπτα άλλαξε. Μπροστά μου είχα ένα 
ζώο που ήταν αποφασισμένο νά μήν άφή- 
ση νά έξοντωθή. ’Άφησε τήν κωμωδία 
τοϋ ανήξερου.
Κ —Πόσοι είναι; ρώτησε.

—Δύο, τουλάχιστο δύο είδα εγώ.

ΑΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ
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H u  Επιθεωρησις Χωροφυλακής» έχει τήν ιδιαίτερη τιμή νά δημοσιεύη άπό 
αυτο_το τεύχος της ένα έργο μέ τήν υπογραφή τοϋ «μαιτρ» τοϋ Έλληνικοΰ άστυνο- 
μικου μυθιστορήματος, Γιάννη Μαρή.Αυτό καί μόνο νομίζομε πώς είναι άρκετό, γιά 
να κορύφωση τό ενδιαφέρον των άναγνωστών μας πριν άκόμη διαβάσουν τό πρώτο κε
φαλαίο της «Περιπέτειας». "Ολα τά μυθιστορήματα τοϋ έκλεκτοΰ αύτοΰ συγγραφέα 
μας έχουν μια συναρπαστική γοητεία, άπό τήν άρχή μέχρι τό τέλος τους. Πάνω σ’ 
αυτό ο Ιρλανδός Καθηγητης Φιλολογίας Τζών Χάρισσον σέ μιά ένθουσιαστική κρι
τική του μεταξύ άλλων έχει γράψει καί τό έξης χαρακτηριστικό : «'Όπως όταν έπι- 
σκεφϋουμε ενα νησί τοϋ Αιγαίου θέλομε νά πάμε καί στ’ άλλα, έτσι καί όταν τελειώ- 
σωμε ενα_βιβλω του Γιάννη Μαρή, ψάχνομε άμέσως νά βροΰμε κάί ένα άλλο . ..».

- σημείο αυτό θα πρεπει νά σημειώσωμε ότι πολλά άστυνομικά μυθιστορήματα 
^ ν \ α:ννη. “ αρή έχουν κυκλοφορήσει στήν ’Αγγλία, τήν Ρουμανία καί τό Ισραήλ.
Ηδη δυο ακόμη ξένοι εκδοτικοί οίκοι - ό ένας Γερμανικός καί ό άλλος ’Ιταλικός — 

ετοιμάζονται για να χαρίσουν στό άναγνωστικό τους κοινό μερικά άπό τά πλημμυ- 
ρισμενα από ενδιαφέρον καί Ανθρωπιά έργα τοϋ συγγραφέα μας. "Οσο γιά τήν Έλ- 
λαδα έχει παρατηρηθή κάτι τό πρωτοφανές. Περισσότερα άπό 50 άστυνομικά μυθι
στορήματα του Γιάννη Μαρή έχουν έκδοθή μέχρι σήμερα σέ έκατοντάδες χιλιάδες 
αντίτυπα. Ιην ίδια αναγνωστική ευρύτητα είχαν καί όταν δημοσιεύτηκαν σέ συνέ
χειες απο εφημερίδες η περιοδικά. Χαρακτηριστικό: Υπήρξαν περιπτώσεις όπου 
δημοσιεύονταν ταυτόχρονα σέ 20 - 30 εφημερίδες καί περιοδικά των Αθηνών, 
Θεσσαλονίκης, Κυπρου, Αυστραλίας, Ν. ’Αφρικής, Κωνσταντινουπόλεως, Λονδί
νου και πολλών άλλων πόλεων τής Ελλάδος καί τοϋ Έξωτερικοϋ.

, Ο Γιάννης Μαρής έχει γράψει επίσης περισσότερα άπό είκοσι κινηματογραφικά 
και^λεοπτικα σενάριά καθώς καί δύο θεατρικά έργα πού έχουν άνεβή μέ έπιτυχία 
σε Αθηναϊκές σκηνές. Ο ίδιος πάλι είναι έπαγγελματίας δημοσιογράφος καί έχει 
δουλέψει σαν συντάκτης, αρχισυντάκτης διευθυντής, σέ δέκα περίπου έφημερίδες καί 
περιοδικά. Με την ιδιότητα του δημοσιογράφου έχει πραγματοποιήσει μεγάλες 
διεθνείς αποστολές σέ ολόκληρη την Εύρώπη, τίς Ηνωμένες Πολιτείες καί ώρισμέ- 
νες^χωρες άλλων Ηπείρων. Εξ άλλου πολλές ντοκουμέντα?ισμένες έρευνές του σχε
τικές με διάφορά πρόσφατα η παλαιότερα Κοινωνικοπολιτικά Ελληνικά θέματα 
έχουν σταθή οροσημα στήν δημοσιογραφική ιστορία τοϋ τόπου  ̂μας.

Τό έργο ενός κορυφαίου δημοσιογράφου καί συγγραφέα θά δεσπόζη λοιπόν γιά 
καιρό στις σελίδες μας. Ενα έργο πού παράλληλα μέ τήν ψυχαγωγία είναι σέ θέση 
να προσφερη και μερικά διδαγματα στους άναγνώστες συναδέλφους. Καί αύτό έπειδή 
οί ήρωες αστυνομικοί τοϋ Γιάννη Μαρή, δέν έχουν καμμιά άπολύτως σχέση οΰτε μέ 
τους σφυρηλατημένους «σουπερμεν» τών ξένων άστυνομικών μυθιστορημάτων, οΰτε 
μέ τους τραχείς και καχυποπτους, μέχρι άστειότητος, ’Ιαβέρηδες τής Ελληνικής 
σεναριογραφίας. Μέ άλλα λόγια δηλαδή οί ήρωες άστυνομικοί τοϋ συγγραφέα μας 
παρουσιάζονται όπως ακριβώς είναι καί όχι όπως θά έπιθυμούσαμε η δέν θά έπιθυ- 
μουσαμε να είναι. Κατα τα άλλα έχομε νά παρατηρήσωμε ότι ό Γιάννης Μαρής παίρ
νει την ζωη όπως τη νπαίρνει κάθε άνθρωπος, όπότε μέ τήν ρέουσα γλαφυρότητα πού 
διακρίνει την πέννα του, χαρίζει τελικά στόν άναγνώστη του άληθινά ψυχογραφήματα. 
Ολα αυτα μαζί μέ την συναρπαστική όσο καί Απόλυτα προσεγμένη πλοκή πού δίνει 

στην αφηγηση του, καθηλώνουν στην κυριολεξία τον άναγνώστη ako τήν άργή μέχρι 
τό τέλος του κάθε έργου του. Όταν τόν ρωτήσαμε κάποτε πώς πρέπει νά έλέγγν 
κάνεις την πληρότητα ενός Αστυνομικού μυθιστορήματος, μάς είπε άπλά: Νά έξετάζη 
αν υπαρχη λογική αλληλουχία στά έπί μέρους κεφάλαια καί τό σύνολο τοϋ έργου 
αρχίζοντας από το τέλος προς τήν άρχή. Έ τσι άπλα καί άνθρώπινα παίρνει ό Γιάννης 
Μαρης τίς ιστορίες του για να τίς κάνει θέατρο ζωής μέ μοναδικό σκηνικό τήν ίδια 
την ζωη. Γι αυτό,και τα έργα του δέν είναι τίποτε άλλο παρά μαθήματα κοινωνιολο- 
γιας σε αφηγηματική μορφή.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΕΠΠΑΣ
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Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ό
Μ υ θ ι σ τ ό ρ η μ α

Σηκώθηκε κ α ί κύτταξε γύρω του σάν νά 
αναζητούσε μ ια  έξοδο. Φυσικά δεν υπήρ
χε παρά μόνο το παράθυρο κα ι η πόρτα 
πού ώδηγοϋσε στον διάδρομο. Στον δ ιά
δρομο όμως υπήρχαν εκείνοι οι δύο.

— 3Ε λπ ίζω  πώς δεν είνα ι αστυνομικοί.
—"Ο χ ι, μου απάντησε β ιαστικά, χωρίς 

νά γυρίση νά με κυττάξη, δεν ε ίνα ι άστυ- 
νομικοί.

9Αναζητούσε πάντοτε γύρω του ένα 
δρόμο φυγής.

— 3 Ακούστε, ε ίπα. "Αν πραγματικά  
κινδυνεύεται μπορούμε νά τραβήξουμε το 
σήμα κινδύνου. Το τραίνο θά σταματήση 
καί....

Γύρ ισε απότομα προς το μέρος μου κα ί 
μού έδειξε ένα πρόσωπο αποφασιστικό.

—"Ο χ ι, δεν χρειάζεται. Δεν διατρέχω  
κανένα κίνδυνο. Θά πάω μ ιά  στιγμή στην 
τουαλέττα. "Ε χετε  την καλώ συν η νά προ
σέχετε τη βαλίτσα μου;

Προχώρησε στητός προς την έξοδο 
γ ιά  τον διάδρομο. Αυθόρμητα σηκώθηκα 
κ ι εγώ. Στάθηκα στην πόρτα κα ί τον είδα  
πού προχωρούσε προς τον ένα από τούς 
δύο ξανθούς μαντράχαλους. Φερνόταν σάν 
νά μη τον ε ίχε  δη η νά τού ήταν όλότελα 
αδιάφορη ή παρουσία του. 'Ο  συνταξιδιώ
της μου έφτασε έτσι ώς την άκρη τού δια
δρόμου, οπού βρισκόταν ή τουαλέττα. 
Σχεδόν άγγ ιξε  τον άλλον. 9Εκε ίνος πα 
ραμέρισε φανερά έκπληκτος γ ιά  τον τρό
πο του. Κύτταξε τον σύντροφό του στην 
άλλη άκρη σάν νά ζητούσε οδηγίες. 9Ε κ ε ί
νος άφησε τη θέσι του κα ί ξεκίνησε προς 
το μέρος του.

Παρακολουθούσα δσα γινόταν από την 
πόρτα τού διαμερίσματος, χωρίς νά βγω  
στο διάδρομο. "Οσα άκολούθησαν έγιναν 
πολύ γρήγορα. eH  «τουαλέττα» βρισκό
ταν πλά ι στον εξώστη τού βαγονιού. 'Ο  
συνταξιδιώτης μου τινάχτηκε απότομα 
στον εξώστη π ιάστηκε γ ιά  λ ίγο από τό 
κάγκελλο κ ι ύστερα άφησε τό κορμ ί του 
νά πέση στο κενό. ~Ηταν κάτ ι πού δεν τό 
περ ί μεν α ούτε εγώ ούτε οι άλλοι. νΕτρεξα  
στο παράθυρο. Ε ίδ α  τό κορμ ί του νά 
κατρακυλά στην πλαγιά  τού αναχώματος 
πού στήριζε την σιδηροδρομική γραμμή.

Την ίδ ια  στιγμή τό τραίνο μπήκε στο 
τούννελ.

Τά δευτερόλεπτα πού περάσαμε μέσα 
στο σκοτάδι, μού φάνηκαν εφιαλτικά. 
Κάποτε τό σκοτάδι αραίωσε, τό τούννελ 
τελείωσε κα ί ξαναβγήκαμε στο φως. 
"Ακόυσα τό στρίγγλισμα των σιδερένιων

τροχών πάνω στις ραγές. Κινδύνεψα νά 
χάσω την ισορροπία μου κα ί τό τραίνο 
σε λίγο σταμάτησε. ' Ο  ελεγκτής έτρεχε στο 
διάδρομό μας.

— Τ ί έγινε; Π ο ιο ς  τράβηξε τό σήμα 
κινδύνου; με ρώτησε.

Ο ι αραιοί επιβάτες είχαν βγή αναστα
τωμένοι από τά διαμερίσματά τους. Κ ά 
ποιος είπε.

-—'Ο  κύριος.
"Εδειχνε έναν άπό τούς δύο άντρες πού 

είχαν τρομοκρατήσει τον συνταξιδιώτη 
μου.

— 9Ε σ ε ίς  τό τραβήξατε; τον ρώτησε ό 
ελεγκτής αυστηρά.

—Ν α ι.
Spi- Γ ια τ ί;

Ενας άνθρωπος έπεσε από τό μπαλ
κόνι.

Δεν χρειαζόταν πολύ γ ιά  νά καταλάβης 
πώς ό άνθρωπος πού έδωσε αυτή τήν 
άπάντησι ήταν ξένος. 'Οπωσδήποτε βό
ρειος κα ί κατά πάσαν πιθανότητα Γερμα
νός.

I Wm Επεσε άπό τό μπαλκόνι; Τ ί ε ίνα ι 
αυτά; έκανε σαστισμένος ό ελεγκτής.

—"Επεσε, έπέμείνε ψυχρός ό άϊλλος.
Κάπο ιος άπό τούς επ ιβάτες μπήκε  

τώρα στή μέση. Ε ίπ ε  πώ ς κ ι έκείνος είδε 
κάποιον νά πέφτη, πριν μπούμε στο τούν
νελ.

^Ε 5 /σ ω ς ό άνθρωπος ε ίνα ι άκόμη ζων
τανός, ακούστηκε μ ιά  γυναικεία φωνή. 
’Εσύ κάθεσαι κα ί κάνεις άνάκρισι κ ι ό 
άνθρωπος μπορεί νά πεθαίνη.

'Ο  ελεγκτής, μπροστά σ9 αυτή τήν έπ ί- 
θεσι, έχασε τήν αύτοπεποίθησί του.

^-"Αν είνα ι έτσι, ψιθύρισε.
Δύο συνάδελφοί του πλησίασαν. Συν εν

νοήθηκαν οι τρεις τους κ α ί οι δύο κατέ
βηκαν άπό τό ακίνητο τραίνο, ενώ ό τρίτος 
πήγε, φαίνεται νά άναφέρη. Κάμποσο ι 
άπό τούς επιβάτες άκολούθησαν τούς δύο 
σιδηροδρομικούς. Μ α ζ ί κ ι ό ξανθός μαν
τράχαλος. Π ή γα  στο παράθυρο κα ί τούς 
είδα νά μπαίνουν στο τούννελ. 9Επ ιβάτες  
άπό τά άλλα βαγόνια ερχόταν στο δικό 
μας νά μάθουν τ ί έγινε. Γύρισα στο δια
μέρισμά μου σκεπτικός. Τό πρώτο πού 
κύτταξα ήταν ή μ ικρή δερμάτινη βαλίτσα  
στο δικτυωτό. «Σάς παρακαλώ προσέχετε 
τή βαλίτσα μου» ε ίχε  πή  ό φοβισμένος 
συνταξιδιώτης μου. Κ ι  όμως, όταν τό 
έλεγε, ήξερε πώς θά πηδούσε άπό τό τρα ί
νο κα ί πώ ς δεν έπρόκειτο νά τον ξαναδώ— 
τουλάχιστο σ9 αυτό τό ταξίδ ι.

Πέρασε κάμποση ώρα έτσι. Τά μπα- 
κιρένια σύννεφα στήν άκρη τού ουρανού 
έγιναν μενεξελιά. Σ ε  λ ίγο θα νύχτωνε. Ο ι 
πρώτοι άπό τούς πρόθυμους επιβάτες γύ
ριζαν "Ακουγα τ ις  ερωτήσεις.

— Τον βρήκατε; Ε ίν α ι ζωντανός; Χ τυ 
πήθηκε πολύ;

Β γήκα  πάλ ι στο παράθυρο τού δια
δρόμου. Ε ίδ α  τούς δύο σιδηροδρομικούς 
πού άνέβαιναν κα ί μ α ζ ί τους τον ξανθό. 
Ο ι σιδηροδρομικοί ήταν μουτρωμένοι. 
Ήέί-ΣκοτώΘτκε ; ρώτησα.

'Ο  π ιο  μουτρω μένος άπό τούς σιδηρο
δρομικούς μοϋρριξε ένα βλέμμα κάθε άλλο 
παρά φιλικό.

— Π ο ιο ς νά σκοτωθή;
—Μά... έκείνος πού πήδησε.
-τ-Ειδατε εσείς κανέναν νά πηδά;
Κ α ί βέβαια ε ίχα  δή, άλλά χωρίς νά τό 

πολυσκεφτώ, έτσι άπό μ ιά  αυθόρμητη 
παρόρμησι απάντησα:

— 9Ε γώ  οχι, άλλα άκουσα πώς κάποιος 
πήδησε.

—"Ακόυσα;., άκουσα... Μ 9 άκούσματα 
Θάχωμε ένα τέταρτο καθυστέρησι.

Γύρ ισε στούς άλλους.
—Π ο ιο ς κύριος ε ίπ ε πώ ς τον είδε νά 

πηδά;
'Ο  επιβάτης πού ε ίχε  μ ιλήσει προηγου

μένως πρόλαβε.
—9 Ε γώ .

^Η-Ζον είδατε;
^ E -vZsT(Ti μού φάνηκε.

'Ο  σιδηροδρομικός τού έρριξε ένα περι
φρονητικό βλέμμα.

-Ε λ ά τ ε  μ α ζ ί μου παρακαλώ.
Κύτταξε γύρω του.

^ Μ -Π ο ιός κύριος τράβηξε τό σήμα κινδύ
νου;

Μ ιά  κοπελλίτσα έδειξε τον ξανθό.
'— Ο  κύριος.
y - 9 Ελάτε κ ι εσείς, ε ίπ ε  ό σιδηροδρομι

κός.
9Απομακρύνθηκε προς τό βαγόνι τής 

GQXVS άκολουθούμένος άπό τον επιβάτη  
κ α ί τον ξένο. Κύτταξα  γύρω μου γ ιά  νά 
δώ τον δεύτερο μαντράχαλο.

Ε ίχ ε  έξαφανισθή.
Δ έκα  λεπτά άργότερα τό τραίνο ξεκ ι

νούσε πάλι. Σκεπτόμουν τον περίεργο 
συνταξιδιώτη μου κα ί τήν τύχη του. Τ ί 
νά ε ίχε  απογίνει; Μ ε  τέτοιο πήδημα ήταν 
άδύνατο νά μήν έχη τραυματισθή. Π ώ ς  
δεν τον βρήκαν; Τον φανταζόμουν νά 
σέρνεται ματωμένος μέσα στά πουρνάρια 
γ ιά  νά γλυτώση άπό τούς δ ιώκτες του. 
Π ο ιο ι ήταν όμως ο ι δ ιώκτες του κα ί γ ια τ ί 
τον κυνηγούσαν; 'Ο  δεύτερος άπό τούς 
δύο, αυτός πού δεν ε ίχ ε  ξαναφανή, άσφα- 
λώς ξ ίχ ε  μείνει στήν ερημιά, γ ιά  νά τον 
κυνηγήση. Τούς φανταζόμουν κα ί τούς 
δυο μέσα στή σκοτεινή ερημιά τής θεσσα- 
λ ικής νύχτας.

Χ ω ρ ίς  νά τό θέλω κύτταξα απέναντι 
μου, στο δικτυωτό, τή μ ικρή δερμάτινη 
βαλίτσα. Μ ιά  μαύρη βαλίτσα, μάλλον 
παλιά, συνηθισμένη. Τού ε ίχα  ύποσχεθή 
νά τήν «προσέχω». Τ ί έπρεπε νά κάνω; 
9Ασφαλώς νά τήν παραδώσω στον ελεγκτή.

Π ρ ιν  τον δώ ένοιωσα τήν σκιά του στήν 
πόρτα. 'Ο  ξανθός έμπαινε στο διαμέρισμά 
μου.

— Μπορώ νά καθήσω; ε ίπ ε  με τή βαρειά 
του φωνή.

Προσέφερε τό «θήτα» περισσότερο 
σάν «ταύ».

—Παρακαλώ , είπα.
— 'Ο  καημένος ό κύριος πού έπεσε κα 

θόταν εδώ. ~Ηταν φίλος σας;
(ββ^ξ-Πρώτη φορά τον έβλεπα.

9Ασφαλώς έπρεπε νά ε ίνα ι Γερμανός. 
Ε ίχ ε  κάτ ι κοφτό στις κινήσεις του, κάτ ι 
επ ιτακτικό στο βλέμμα του, πού ζωντά
νευε μέσα μου άναμνήσεις κα ί αντιπάθειες 
παλιών ή μερών. 'Ο  μαντράχαλος έβγαλε 
ένα κουτί με «άσσο».

— Μ ήπω ς σάς πε ιράζει ό καπνός; με 
ρώτησε.

Τόση ευγένεια ερχόταν σε άντίθεσι με 
τό ζωώδες παρουσιαστικό του, παρου- 
σιαστικό παλαιστού.

—Καθόλου, είπα.
"Αναψε τό τσιγάρο του κ α ί κύτταξε 

στο δικτυωτό. Κ ατά  σύμπτωσι—ή μάλλον 
επειδή έτσι με βόλευε, όταν μπήκα  — είχα  
τοποθετήσει τ ις  · δύο βαλίτσες μου στο 
απέναντι δικτυωτό. Πάνω  άπό τή θέσι 
τού περίεργου συνταξιδιώτη μου.' 9Α κ ρ ι
βώς πλά ι στις δικές μου ε ίχε  τοποθετήσει 
τήν δ ική του.

—Π ηγα ίνετε στή Θεσσαλονίκη; ρώτησε 
πάλ ι ό ξανθός.

- Ο χ ι .
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Δέν έπέμεινε. Πήγα ινα στον Πλαταμώ 
να, o il ου μ ε  περί μεν αν.

"Οταν περνούσαμε τα Τέμπη ε ίχε νυ- *■ 
χτώσει π ιά. 'Ο  ξανθός* υποκρινόταν πώς 
κοιμάται απέναντι μου. 'Ο  σύντροφός τον 
δεν ε ίχε ξ  αν αφανή.

Στον Πλαταμώνα φτάσαμε μ  ένα τέταρ
το καθυστέρησι. Βγήκα - στο παράθυρο. 
'Ο  Εύθυμιάδης, ό άνθρωπος γ ιά  τον οποίο 
έκανα το ταξ ίδ ι’ ' μου, με περίμενε στψ^ 
σταθμό.

—Ε ίχα τε  καθυστέρησι, μου είπ ε όπως 
με χαιρετούσε εγκάρδια.

Γύρισα στο διαμέρισμά μου. *0 ξανθός 
εκείνη τη στιγμή έπαιρνε από τό δικτυωτό 
τη βαλίτσα τού μυστηριώδους συνταξιδιώ
τη μου. «Νά την προσέχετε.. ϊ».

—Με \ σ/ΰγ χ  ω ρήτ ε, είπα. 'Η  
αυτή είναι δική μου.

—Δ ιχή σας;
Πήρα τό πιο φυσικό ύφος μου.
-w a a m m
Τον είδα νά διστάζη λίγο. "Υστερα χα

μογέλασε.
—Συγγνώμην. Ε ίχ α  μ ια  Ιδια.
—Στο διαμέρισμά σας φυσιώά. ”Οχι

Πήρα με αποφασιστικότητα τή μικρή βα
λίτσα. Μ α ζ ί με τ ις δύο δικές μου τήν έδωσα 
στον ύπάλληλο τού Εύθυμιάδη πού ήρθε 
νά με βοηθήση. Στο  σταθμό ό Εύθυμιάδης 
πέρασε τό χέρι του στο μπράτσο μου. 
Η=-/7αμε στο σπ ίτ ι νά πιούμε κάτ ι νά 
συνέλθης. 3Ασφαλώς αύτό^τό ταξίδ ι θά 
σε κούρασε. Γ ια τ ί δεν ήρθες μέ τό αμάξι
ιρρρΐ

Τού εξήγησα πώς τό αμάξι μου εκείνο 
τον καιρό βρισκόταν στο' γκαράζ γ ιά  
έπισκευήΐ,
^^^Γνωσψοβ^ σον: είνα ι a/u0!^m0) μάς 
κυττάζει; ρώτησε ό Εύθυμιάδης.

Β=-ν4υτός ό ψηλός, στο τραίνο.
3Ακίνητος στο παράθυρο τού τραίνου 6 

ξανθός ε ίχε καρφωμένο τό βλέμμα επάνω 
μας. Β ιάστηκε νά τό τραβήξη μόλις γύρισα.

άπήντησα. Τον συνάντησα στο

—Πάμε. 'Η  γυναίκα μου άνυπομονεϊ 
νά σε δή, ε ίπ ε ό Εύθυμιάδης.

"Οπως άνηφορίξαμε από σταθμό 
γ ιά  τή βίλλα του γύρισα πάλι νά κυττάξω  
στο τραίνο. ' ' Ο  ξανθός ε ίχε χαθή από τό 
παράθυρο.

— ΤΙ γ ίνετα ι; νΕχε ις  περίεργο ύφος, 
μού είπε ό Εύθυμιάδης.

—Γ ια τ ί περίεργα πράγματα μού συνέ
βη σαν.
^ΉτΠθρίεργα; Τ ι είδους περίεργα;
?̂ ^la.xsmM πω στά^ρφίτι.

Τό «σπίτι» τού Εύθυμιάδη ήταν μ ιά  
θαυμάσια βίλλα, σκαρφαλωμένη εϊς τήν 
πλαγιά τού λόφου, απέναντι στο τουριστικό 
«μοτέλ». Κ ι  αύτό τό σπ ίτ ι υπήρξε ή 
αφορμή τού ταξιδιού μου, πού δεν έπρό- 
κειτο νά τό ξεχάσω εύκολα. Αύτό τό 
σπίτι—ή μάλλον ή αδυναμία πού ε ίχε ή 
γυναίκα του στή βίλλα τους.

'Ο  Εύθυμιάδης ήταν φίλος μου. "Οταν 
τον πρωτογνώρισα, ήταν ένας μαθητής 
άπό τήν επαρχία. Σ τά  είκοσ ι τόσα χρόνια 
πού άκολούθησαν, δεν βλεπόμασταν συ
χνά. Σ τά  χρόνια αύτά εγώ έγινα ένας 
άπλός άρχιτέκτων κ ι ό μικρός επαρχιώ
της μαθητής, ένας μεγάλο επιχειρηματίας. 
Τήν βίλλα τους στον Πλαταμώνα τήν 
είχαν χτίσει μόλις πριν δυο χρόνια.

Δεν ξέρω αν έχετε ύπ οψι σας τή θαυ
μάσια αυτή γωνιά στή θάλασσα, εκ ε ί πού

τελειώνει ή Θεσσαλία κ ι αρχ ίζε ι ή μακε
δονική περιοχή. Αύτή τή γωνιά ή ώραία 
γυναίκα τού Εύθυμιάδης τήν - αγάπησε. 
Βρήκε όμως πώς ή βίλλα, πού τήν έκτισε 
ένας διάσημος συνάδελφός μου, δεν ήταν 
άκριβώς όπως τήν ήθελε κ ι έτσι έφτασα 
στον Πλαταμώνα εγώ. eH  κυρία Εύθυ
μιάδη ε ίχε εμπιστοσύνη στο συζητήσιμο 
ταλέντο, μου κ ι ό Εύθυμιάδη εμπιστοσύνη 
στήν κρ ίσ ι τής γυναίκας του, πού μάς 
περίμενε στήν εξώπορτα.
ΗΒ-Ε ίχ α  άρχίσέι νά πιστεύω πώς δεν 
θάρθήτε, μοϋπε ύστερα από τούς πρώτοΐ'ς 
χαιρετισμούς.

— Τό τραίνο του ε ίχε μ ιά  καθυστέρησι, 
εξήγησε ο Εύθυμιάδης.

'Ο  υπάλληλός του—κάτι σάν κηπουρός, 
φύλακας κα ι υπηρέτης—ανέβαζε τ ις βα
λίτσες «μου» στο δωμάτιο πού μού είχαν 
ετοιμάσει.
1|||Ι-Μ ά τ ι ιδιοτροπία ήταν αύτή νά ταξ ι
δέψετε μέ τραίνο, τώρα μέ τήν 3Εθνική

3Αναγκάστηκα νά έπαναλάβω τήν έξή- 
γησ ί μου γ ιά  τήν επισκευή τού αύτοκινή- 
του μου κα ι τό γκαράζ. Μ έ ώδήγτ\σαν 
στο δωμάτιό μου νά φρεσκαριστώ και 
όπως μέ άφηνε στήν πόρτα ή ώραία Εύθυ- 
μιάδου μού είπε:

—Σάς έχω κα ι μ ιά  εύχάριστη έκπληξι.
Τήν «εύχάριστη έκπληξι» τήν είδα 

λίγη ωρα αργότερα, όταν κατέβηκα στο 
μεγάλο «καθημερινό» πού τό κυριαρχούσε 
τό ξύλο κ ι3 ή πέτρα. Στεκόταν όρθια πλά ι 
στο τεράστιο τζάκ ι—πολυτελής άπομίμησι 
χωριάτικου—και μού φάνηκε ή πιο άμορφη 
γυναίκα πού είχα  δή ως τότε στή ζωή μου. 
Φαίνεται πώς ή έκφρασί μου πρόδωσε 
τ ίς εντυπώσεις μου γ ια τ ί ή γυναίκα τού 
Εύθυμιάδη χαμογέλασε πονηρά.

φίλη μου κυρία Αεονάρδου, είπε.
"Υστερα γύρισε στήν ώραία γυναίκα.
— 'Ο  κ. 3Ολύμπιος, παιδικός φίλος τού 

Χρήστου κα ί άρχιτ έκτων μέ πολύ ταλέντο.
"Οπως τής έδινα τό χέρι μου σκεπτό

μουν πώς ή ;«φίλη» δεν έπρεπε νάναι 
περισότερο άπό εικοσιπέντε χρόνων κ ι3 
άναρωτήθηκα τ ι ήταν κα ί πού βρισκόταν 
ό «κ. Λεονάρδος». Καθήσαμε στ3 αναπαυ
τ ικά  ντιβάνια κα ί ή οικοδέσποινα σερβίρισε 
τά ποτά, ενώ εξηγούσε σ3 εμένα πώς ή 
*Αννΐ(Μ>— i&IpjB ήταν 
κ. Αεονάρδου—ήρθε νά περάση μ α ζ ί της 
μερικές εβδομάδες κα ί στήν ώραία γυναίκα 
πώς έγώ βρισκόμουν εδώ, γ ιά  νά «διορ
θώσω τά λάθη» τού διασήμου συναδέλφου 
μου. Τότε ό Εύθυμιάδης θυμήθηκε τήν 
κουβέντα μας στο σταθμό.
|Ε -!Π  ήταν αύτά τά «περίεργα» γ ιά  τά 
οποία μού μίλησες προηγουμένως;

ΟΙ κυρίες έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 
^ Λ -Π ο ιά  περίεργα;

—Κ ά τ ι συνέβη στο ταξίδι, έξήγησε ό 
Εύθυμιάδης, αλλά δέν πρόλαβε νά μού πή τί.

—  Αλήθεια;
3Αναγκάσθηκα νά διηγηθώ τήν περι

πέτεια τού ταξιδιού μου, άποφεύγοντας 
όμως νά φανερώσω πώς ε ίχα  πάρει τή 
βαλίτσα μ α ζ ί μου.

—Κ ι3 αύτός ό άνθρωπος τ ί άπέγινε; 
Η - Τ ό  πιο πιθανό ήταν νά τσάκισε τά 
κόκκαλά του πέφτοντας. Τό τραίνο ταξ ί
δευε μέ αρκετή ταχύτητα. Κ ι  όμως δέν 
τον βρήκαν.

—  Ασφαλώς θά ήταν κάποιος πού τον 
κυνηγούσε ή αστυνομία.
: —Δέν νομίζω πώς τον κυνηγούσε ή 
αστυνομία, είπα. ΟΙ άνθρωποι πού τον 
παρακολουθούσαν ήταν ξένοι κα ί δέν 
έμοιαζαν γ ιά  αστυνομικοί.

Τά μάτια τής κυρίας Εύθυμιάδη έλαμ- 
0αν'.· +
^Ε-Λ,ετε νά είνα ι ύπόθεσι κατασκοπίας;

—Αένϊ
'Ο  περίεργος συνταξιδιώτης μου μάς 

πρόσφερε ένα ενδιαφέρον υλικό γ ιά  κου
βέντα, ως τή στιγμή πού περάσαμε στο 
τραπέζι. 3Ε κ ε ί τον ξεχάσαμε. ■

'Ο  Εύθυμιάδης ήταν πού πρότεινε νά 
πιούμε τον καφέ μας στήν βεράντα. 3Α π έ 
ναντι μας τό κάστρο τού Πλαταμώνα κεν
τούσε μέ νταντέλλα τήν κορυφή τού μ ι
κρού βουνού* Ο Εύθυμιάδης μάς ανέπτυσσε 
την ιστορία του. κ ι έγώ προσπαθούσα νά 
βρώ τ ί χρώμα είχαν τά μάτια τής 3Αννιώς 
Αεονάρδου. "Οταν τήν πρωτόειδα, κάτω  
άπό τό ήλεκτρικό φώς, μού φάνηκαν 
γκριζογάλανα. Τώρα, όπως καθρέφτιζαν 
τήν άμορφη νύχτα, 'τά έβλεπα πράσινα. 
Μ 3 ένα υποβλητικό σκούρο πράσινο. Στο  
δρόμο γ ιά  τή Θεσσαλονίκη, πού περνούσε 
αρκετά κάτω άπό τή βίλλα, τά άύτοκίνητα 
έμοιαζαν μέ γουστόζικα φωτισμένα πα ιχν ί
δια. 3Ε κ ε ί, στή βεράντα, ή νέα κυρία 
Εύθυμιάδη θυμήθηκε πάλι τον παράξενο 
συνταξιδιώτη μου.

— Θάθελα πολύ νά ήξερα τ ί τρόμαζε 
αύτόν τον άνθρωπο, είπε.

—'Η  Α ιλή  ψοφά γ ιά  τά μυστήρια, τήν 
πείραξε ό άντρας της.
^Η-Τά μυστήρια μάς ερεθίζουν δλους 
μας, αμύνθηκε ή νέα γυναίκα. Γ ιά  σκε- 
φθήτε όμως αύτόν τον άνθρωπάκο νά 
σέρνεται, μόνος κα ί ίσως τραυματισμένος 
μέσα στή νύχτα, ενώ ό άλλος τον άναζητά. 
Κ α ί χωρίς νά μπορή νά ζητήση βοήθεια.

—Γ ια τ ί νά .μή  μπορή; Ε ϊπ ε Κ  Εύθυ
μιάδης.
Έ ΕτΒέν ξέρω γ ιατ ί, αλλά δέν μπορεί, 
έπέμεινε, μέ τό πείσμα τής χαϊδεμένης 
γυναίκας ή Α ιλή  Εύθυμιάδη. νΑν  μπο
ρούσε θά ζητούσε βοήθεια μέσα στο τραίνο.
' Υπήρχαν σιδηροδρομικοί, έπιβάτες, ίσως 
κ ι3 αστυνομικοί στήν αμαξοστοιχία, δέν 
ε ίχε παρά νά πή πώς κινδυνεύει. Κ ι3 όμως 
δέν τό είπε. Γ ιά  νά άποφύγη τούς διώκτες 
του προτίμησε νά πηδήση άπό τό τραίνο, 
μέ κίνδυνο νά τσακιστή.

Σκύφτηκα πώς ή άμορφη γυναίκα 
ε ίχε δίκιο.

—Πράγμα πού δείχνει πώς ήταν ένας 
άπλός λωποδύτης πού φοβόταν τήν αστυ
νομία, συμπέρανε ό Εύθυμιάδης.

Πρακτικός άνθρωπος τών έπιχειρήσεων 
ό φίλος μου, σιχαινόταν τά μυστήρια. 'Η  
3Αννιώ  Αεονάρδου παρακολουθούσε τήν 
κουβέντα μας σιωπηλή μ 3 αύτό τό». λίγο 
όνειροπόλο κα ί άφηρημένο ύφος, πού έχουν 
οι γυναίκες πού είνα ι πολύ ώραΐες—κα ί τό 
ξέρουν πώς είνα ι πολύ ώραΐες.

m r M<% ό κ. 3Ολύμπιος μάς ε ίπ ε πώς οι 
άνθρωποι πού τον παρακολουθούσαν δέν 
ήταν αστυνομικοί κα ί φαίνονταν ξένοι, 
έπέμεινε πεισμωμένη ή γυναίκα του.

— Ισως ξένοι αστυνομικοί, απάντησε 
ό άντρας της.

Κ α ί τότε ή 3Αννιώ  Αεονάρδου, πού 
θάλεγες πώς σχεδόν δέν παρακολουθούσε 
τήν κουβέντα μας, έκανε τήν έρώτησι:

—Ε ίπα τε  πώς αύτός ό άνθρωπος έδειχνε 
κάποιο ιδιαίτερο ένδιαφερον γ ιά  τή βαλί- 
τσα του.
m am m
: —Κ ι  αν δέν κάνω λάθος μάς είπατε 

πώς, όταν πήδησε, αύτή τή βαλίτσα δέν 
τήν ε ίχε μ α ζ ί ’του.

Αύτό ε ίχα  πή  χωρίς νά προχωρήσω.
~ είχε.

έγννε ή ι§β^ ίτσα; 31Εμεινε  ό β
τρατνοξ;
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H ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ό

Γ ΙΑΝΝΗ ΜΑΡΗ Μ υ θ ι σ τ ό ρ η μ α

Δέν ε ίχα  εξηγήσει πώς την ε ίχα  πάρει 
εγώ. Τώρα δμως πού μοϋ έκαναν απευ
θείας την έρώτησι ήταν σωστό—κα ι δεν είχα  
κανένα λόγο—νά πώ ψέμματα;

—Μ έ ε ίχε παρακαλέσει νά προσέχω 
τη βαλίτσα του, απάντησα.
W t -K a i;

— Την πήρα μ α ζ ί μου.
Κ ι  οι τρεις ζωντάνεψαν ξαφνικά.

°Ε χε ις  τη βαλίτσα εδώ; Μέσα στο σπ ίτ ι;
—Στο δωμάτιό μου, μ α ζ ί μέ τ ις  δύο 

δικές μου.
— Μ ά  τότε .............
Μ ά  τότε το μυστήριο του περίεργου 

συνταξιδιώτη μου μπορούσε νά έξηγηθή. 
Δεν ε ίχαμε παρά νά ανοίξω με τη βαλίτσα  
κα ι νά δούμε τ ι ε ίχε  μέσα. Φυσικά αυτό 
ε ίχα  σκεφτή κ ι εγώ από την πρώτη στ ι
γμή. "Ήθελα δμως νά τό κάνω μόνος μου, 
μέ την ησυχία μου.
■Vj*Ε ίν α ι  σωστό; ε ίπα  διατακτικός.

*Αλλά  ή περιέργεια είνα ι πολύ μεγάλη 
δύναμι. Ο ι άλλοι δεν είχαν κανένα ενδοια
σμό.
Μ - Κ α λ έ  τ ι λέτε; Ε ίπ ε  ανυπόμονα ή Δ ιλή  
Εύθυμιάδη. Μ " αυτό τον τρόπο Ισως μπο
ρέσω με κα ί βοηθήσω με τον δύστυχο άν
θρωπο. Φτάνει νά ξέρω με περί τίνος πρό
κειτα ι.

Δεν ε ίχα  κανένα δρόμο νποχωρήσεως.
Τό μόνο πού συζητήθηκε—κα ι συζητή

θηκε μέσα σέ λ ίγα  δευτερόλεπτα—ήταν 
αν θα ανεβαίναμε δλοι μ α ζ ί στο δωμάτιο 
ή αν θά κατέβαζα την βαλίτσα εγώ. Κατα- 
ληξαμε στο τελευταίο κα ι πήρα σχεδόν 
την εντολή νά την κατεβάσω δσο γινόταν 
πιο γρήγορα.

Στο  ειδικό σκαμνί, στο 'δωμάτιό μου, 
πλα ΐ στις δικές μου ή μ ικρή βαλίτσα τού 
ανθρωπακου μέ περίμενε. Μέσα στο ευρύ
χωρο δωμάτιο, τό επιπλωμένο μέ γούστο 
κα ι πολυτελεία, αποτελούσε μ ιά  παραφω
νία μέ τό φτωχό, παλιό, ξεφτισμένο δέρμα 
της. Την κύτταξα γ ιά  λίγο πριν την σηκώ
σω. Εκλεινε ίσως την άπάντησι σ’ ένα 
μυστήριο κ ι αυτή την άπάντησι θά προ
τιμούσα νά την ε ίχα  μόνος μου. Δέν γινό
ταν όμως π ιά  άλλοιώς. Πήρα τη βαλίτσα 
κα ι κατεβηκα. Ο ι άλλοι είχαν αφήσει την 
βεραντα κα ί μέ περίμεναν μπροστά στο 
πέτρινο τζάκ ι, στο «καθημερινό». 'Η  
περιέργεια έκανε τά μάτια  τους νά λάμπουν.

Βάλτε την εδώ, ε ίπε ή οικοδέσποινα, 
περισσότερο ερεθισμένη άτι δλους.

Μού έδειχνε ένα δρύινο σκαμνί. Τήν 
τοποθέτησα κ ι οι άλλοι μαζεύτηκαν γύρω. 
*Έννοιωσα ένα περίεργο αίσθημα θλίψεως 
εκείνη την ώρα. Θυμήθηκα τον τρομοκρα

τημένο συνταξιδιώτη μου, πού προσπα
θούσε νά γ ίνετα ι δσο π ιο πολύ μ ικρός μπο
ρούσε στη θέσι του. ' Η  περιπέτειά του 
— κα ί ίσως τό δράμα του—γινόταν μ ιά  
διασκέδασις γ ιά  τούς πλούσιους άνθρώ- 
πους, πού έπλητταν.
Β- Μ ά  άνοιξέ την επιτέλους; έκανε ή Λ ιλή  
Εύθυμιάδη.

— Δέν εϊνα ι τόσο εύκολο.
Ί Ι  βαλίτσα ήταν κλειδωμένη κα ί δέν 

ε ίχα  τό κλειδί.
—Ν ά  παραβιάσωμε τήν κλειδαριά.
'Ο  Εύθυμιάδης άνέλαβε πρόθυμα αυτή 

τη δουλειά. Τον σημερινό πολυεκατομμν- 
ριούχο τον διασκέδαζε νά κάνη μ ιά  έπ ί- 
δειξ ι ικανότητας καθαρά χειροτεχνικής— 
ικανότητας τών φτωχών.

"Ά ν ο ιξ ε  ένα συρτάρι κ ι έβγαλε ένα 
κατσαβίδ ι κ ι3 άλλα σχετικά. ~Ηταν κ ι οι 
τρεις ερεθισμένοι, μ  ένα ερεθισμό σχεδόν 
αισθησιακό. "Ακόμα  μ ιά  φορά ένοιωσα ένα 
αίσθημα άλληλεγγύης γ ιά  τον φοβισμένο 
συνταξιδιώτη μου. "Ίσως γ ια τ ί φαινόταν 
αδύνατος κα ί φτωχός, οι τρεις σημερινοί 
σύντροφοί μου ήταν πλούσιοι κ α ί ξένοιαστοι 
κ ι εγώ ένας φτωχός άρχιτέκτονας πού 
άγωνιζόμουν γ ιά  τό ψωμί μου. 'Ο  Εύθυ
μιάδης ε ίχε σκύψει κα ί πάλευε μέ τήν 
κλειδαριά.

— Τά κατάφερα, ε ίπ ε στο τέλος.
" Ανυπομονού σαν δλοι—κ ι εγώ μ α ζ ί 

τους—νά δούμε τ ί ε ίχε  μέσα ή βαλίτσα. 
Κ ι  δμως ό Εύθυμιάδης δέν τήν άνοιξε 
αμέσως κα ί οι δυο κυρίες δέν τού φώναξαν 
νά τήν άνοιξη. Παρατείναμε τήν ήδονή 
τής αναμονής

— Τήν ανοίγω !
Σήκωσε τό σκέπασμα. Ο ι κυρίες 

έσκυψαν ερεθισμένες, μέ μ ικρά γέλια  
εκνευρισμού. "Έσκυψα κ ι3 εγώ.

Τ ί περιμέναμε νά δούμε; Δέν ξέραμε.
Οπωσδήποτε δμως κάτ ι τό εντυπωσιακό, 

κάτ ι πού νά δικαιολογούσε αυτό τό μυστη
ριώδες κυνήγι, τον τρόμο, τό πήδημα από 
το τραίνο. Κ α ί δέν είδαμε τίποτα έξω από 
τό συνηθισμένο εσωτερικό μ ια ς βαλίτσας 
ενός ταξιδ ιώτη ασήμαντου. Δυο πουκάμι
σα, κάλτσες, ξυριστικά, εσώρουχα κι" ένα 
ζευγάρι πυτζάμες. ΟΙ τρεις άλλαξαν ένα 
βλέμμα απορίας κι" ύστερά γύρισαν κα ί 
με κύτταξαν, σάν νά ήμουν υπεύθυνος 
γ ιά  τό άπογοητευτικό αποτέλεσμα ή σάν 
νά ε ίχα  πή  ψέμματα.

—Δέν έχει τίποτα, μονολόγησε ή Λ ιλ ή  
Εύθυμιάδη.

'Ο  άντρας της έβγαλε τά λ ίγα  φτωχο- 
πράγματα κα ί τά άπόθεσε π λά ι ,πάνω στο 
δρύινο μακρύ σκαμνί.

—Τίποτα, ε ίπ ε κι" αύτός.
Τό εσωτερικό τής βαλίτσας πρόβαλε 

άδειο, χτυπητά άδειο, φοδραρισμένο μέ 
μ ιά  κοινή συνηθισμένη ριγέ φόδρα βαλί
τσας.

—"Άνθρακες ό θυσαυρός, ε ίπ ε τό αστείο 
του ό φίλος μου κι" άρχισε νά ξαναβάζη 
τά πράγματα στη θέσι τους.

— Δέν ήταν ή βαλίτσα πού τούς ένδιέ- 
φερε, αλλά ό άνθρωπος έκλεισε τήν ύπό- 
θεσι ή "Αννιώ Λεονάρδου κα ί τά πράσινα 
μάτια  της ξαναβρήκαν τήν προηγούμενη 
νωχελική έκφρασί τους.

—"Έτσ ι φαίνεται, είπα.
Κ ι"  δμως δέν τό πίστευα. Θυμόμουν 

καλα τό τρόπο πού ό άνθρωπάκος κρα
τούσε τη βαλίτσα πάνω  στα γόνατά του, 
τά δυο του χέρια πού έτρεχαν ανήσυχα 
επάνω, στο δέρμα της, σάν ζω άκ ια  πού 
έχασαν το δρόμο τους. "Έβλεπα εμπρός 
μου τον ξανθό κρεμανταλά μέσα στο δια
μέρισμά μου, πού ε ίχε  προσπαθήσει νά

τήν πάρη. Θυμόμουν λέξι προς λέξι τό 
διάλογό μας: «Μέ συγχωρήτε, ή βαλίτσα 
αύτη ε ίνα ι δική μου» ε ίχα  πή. «Δ ική  σας;» 
«Δ ική  μου». «Συγγνώμην ε ίχα  μ ιά  Ιδέα».

'Ο  ξανθός ε ίχε  δοκιμάσει νά πάρη τη 
βαλίτσα κα ί τά μάτια  τού άνθρωπάκου, 
λ ίγα  λεπτά πριν, όταν μέ παρακαλούσε 
νά «προσέχω» τη βαλίτσα του, είχαν 
μ ιά  "ιδιαίτερη ικεσία.
H #-3Ασφαλώς δέν ήταν ή βαλίτσα πού 
τούς ένδιέφερε, αλλά ό άνθρωπάκος, είπα.

Μέσα σέ λ ίγα  λεπτά τό ενδιαφέρον τους 
γ ιά  τη βαλίτσα εξαφανίστηκε. Ή  Λ ιλή  
Εύθυμιάδη ξαναθυμήθηκε τη βίλλα κα ί 
τά σχέδιά της. Βγήκαμε πάλ ι στη βεράντα. 
'Ο  φίλος μου μέ τό ποτήρι στο χέρι καμά
ρωνε τό τοπίο.
ΗΕ-Ζίεν είνα ι άμορφο; Κ α ί νά σκεφθής 
πώς μόλις πριν λ ίγα  χρόνια εδώ .........

Τον ακουγα χωρίς νά τον προσέχω. 
Τό ασημένιο φώς τού φεγγαριού διέγραφε 
τό εξωτερικό προφίλ τής "Αννιώς Λ εο 
νάρδου. Γ ιά  μ ιά  φορά ακόμα σκέφτηκα: 
Τ ί ήταν ό «κύριος Λεονάρδος» κα ί πού 
βρισκόταν; 'Η  δ μορφή γυναίκα γύρισε 
απότομα κ ι έπιασε τό βλέμμα μου, πού 
ασφαλώς δέν θά έκρυβε τον θαυμασμό του. 
Νόμισα πώς υπήρχε κάτ ι σάν άπάντησι 
στα μάτια  της.

Ε ίχ α μ ε  π ιε ι τό τρίτο ούισκυ μας δταν 
ό Εύθυμιάδης τό πρότεινε.
. ^ Τ ι  λέτε, δέν είνα ι ώρα νά πάμε γ ιά  

ύπνο; 'Ο  Πλαταμώνας δέν είνα ι "Αθήνα. 
Θά ξυπνήσω με πρωί.

Ο ι άλλοι συμφώνησαν. Π ρ ιν  άνέβω 
στο δωμάτιό μου πέρασα από τό «λίβ ιγκ - 
ρούμ» γ ιά  νά πάρω τήν βαλίτσα τού 
συνταξιδιώτη μου.

Σημείωσα πώς τό ζευγάρι έμενε στο 
βάθος τού διαδρόμου κα ί ή "Αννιώ Λ εο 
νάρδου στο διπλανό μου δωμάτιο. Παρ" 
δλο τό γερό κτίσ ιμο τής βίλλας ακουγα 
τούς μικρούς θορύβους μ ια ς γυναίκας πού 
ετοιμάζεται νά κοιμηθή. Δέν βρισκόμουν 
π ιά  στην ήλ ικ ία  τών ε ίκοσ ι χρόνων κι" 
δμως αύτοί οι θόρυβοι μού προκαλούσαν 
κάποια άναστάτωσι. Ή  φαντασία σκά
ρωνε επικίνδυνες δουλειές σέ τέτοιες ώρες.

Ά ρ χ ισ α  νά γδύνω μα ι. "Από τό 
ανοιχτό παράθυρο έφτανε ώς τό δωμάτιο 
τό άρωμα τού βουνού κα ί ή άλμύρα τής 
θάλασσας. Κάτω  στο δρόμο τό μοτέλ τού 
Πλαταμώνα έμενε πάντα φωτισμένο. 
"Ήμουνα έτοιμος νά άφήσω τή θέσι μου 
δτ αν τον είδα.

Στεκόταν άκίνητος, αρκετά μακρυά 
από τή βίλλα τού Εύθυμιάδη μέ τό πρό
σωπο στραμμένο προς τό μέρος της. Τό 
φώς, έτσι δπως έπεφτε στην πλάτη του, 
διέγραφε τό περίγραμμα τού μεγάλου 
κορμιού του, αλλά άφηνε τό πρόσωπό του 
στη σκιά. Ή τα ν  δμως πραγματικά αύτός, 
ό ξανθός κρεμανταλάς τού τραίνου ή κά 
ποιος τυχαίος περαστικός, πού άπελάμβανε 
τήν δ μορφή νύχτα; Δέν μού μείνε πολύς 
καιρός γ ιά  νά τό σκεφτώ, γ ια τ ί ό άνθρωπος 
μετακινήθηκε κα ί σέ λίγο χάθηκε. Δέν 
μπόρεσα νά ξεχωρίσω τό πρόσωπό του 
αλλά ε ίχα  δή τά ξανθά του μαλλιά:

"Άφησα τό παράθυρο. Τον ε ίχα  δή γ ιά  
τελευταία φορά στο σταθμό, δταν ό Εύθυ
μιάδης μέ παρέλαβε. Δέν ε ίχε συνεχίσει 
τό ταξ ίδ ι του;

Επεσα στο κρεββάτι μου σκεπτικός 
κα ί λ ίγο ανήσυχος. "Από τό διπλανό δω
μάτιο δέν άκουγα τίποτα.

Σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι
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Συστήματα Συναγερμού

Όπως είναι γνωστό, μεγάλες έπιχει- 
ρήσεις, όργανισμοί, Τράπεζες κ.λπ., γιά 
νά προστατεύονται άπό τή άνεπιθύμητη 
έπίσκεψι μερικών φιλοδοξών νεαρών, 
πού μέ μόνα έφόδια τή θρασύτητά τους 
και ένα όπλο έπιθυμοΰν νά κάμουν τήν 
«τύχη» τους, έχουν έγκαταστήσει συ
στήματα συναγερμού, τά όποια στή «δε
δομένη στιγμή» είδοποιοϋν τήν άστυ- 
νομία, μέ άποτέλεσμα οί νεαροί νά έξα- 
σφαλίζουν σίγουρα μιά θέση στά σωφρο
νιστικά καταστήματα τής Χώρας.

λά γιατί δέν ύπήρχε ληστής. Μά θά πήτε, 
τότε τί ύπήρχε; Άπλούστατα ένας βόθρος! 
Καί έπειδή ή φαντασία σας μπορεί νά 
πάη κάπου άλλοϋ, θά σάς έξηγήσουμε 
άμέσως τί είχε συμβή.

Κάποιος έπινοητικός Ιδιοκτήτης πολυ
κατοικίας σκέφτηκε νά τοποθετήση στό 
βόθρο ένα είδος συστήματος συναγερ
μού, προκειμένου νά ειδοποιείται έγκαί- 
ρως καί έκ τού άσφαλοϋς όταν θά γε- 
μίζη: Ό ταν λοιπόν ήρθε τό «πλήρωμα» 
τού χρόνου, τό σύστημα συναγερμού 
άπεδείχθη τέλειον, άλλά καί άνησυχη- 
τι^ν}.. .

Μή μοΰ πήτε, λοιπόν, ότι ή έποχή δέν 
μηχανοκρατεΐται. Ή  ότι οί Νεοέλληνες 
δέν είμαστε πολυμήχανοι.......

g ll j-Ή  ‘Άμεσος Έπέμβασις;
ΒΗ-Ναί. Σάς άκοΰμε.

—Κύριε, πώς νά σάς πώ, έκατόν έννέα, 
θάθελα νά  σάς άπασχολήσω μέ τήν περί
πτωσή μου. Ζητώ συγνώμην βέβαια πού 
σάς άπασχολώ.

—Παρακαλώ πέστε μας δ,τι θέλετε.
—Ξέρετε μέ κυνηγούν. Θέλουν νά μέ 

σκοτώσουν.

—Ό λοι. Έχουν συνωμοτήσει έναντίον

i | i - K a i  γιά ποιό λόγο;
—Ξέρω ένα φοβερό μυστικό.
—Μπορείτε νά μάς τό άποκαλύψετε;
—Δυστυχώς, όχι τηλεφωνικώς. Είναι 

έπικίνδυνο.
—Έ ν  τάξει. Θάρθουμε έπί τόπου. Πέσ

τε μας τή διεύθυνση.
—Δέν τήν ξέρω.
—Σοβαρά;

Έ να τέτοιο σύστημα συναγερμού λει
τούργησε πρό ήμερών καί σέ κάποιο προ
άστιο τής Πρωτευούσης, μέ συνέπεια νά 
άνησυχήσουν οί περίοικοι καί νά κα- 
λέσουν άμέσως τήν Άμεσο Επέμβαση.

Ή  φωνή τής γυναίκας πού τηλεφώνησε 
είχε μιά ταραχή άνάλογη μέ τή σοβαρό
τητα τού περιστατικού:

—Ή  Άμεσος Έπέμβασις έκεΐ;
—Μάλιστα. Λέγετε.
—Ελάτε γρήγορα.
—Τί συμβαίνει, Κυρία μου;
—Ξέρω κι’ έγώ. Πάντως πρέπει νά 

είναι κάίι μεταξύ ληστείας καί άεροπο- 
ρικής έπιδρομής.

—‘Ομολογώ ότι δέν καταλαβαίνω τί
ποτα. ~

—Ούτε κι* έγώ. Τό μόνο πού ξέρω ή 
μάλλον πού άκούω είναι ένα δαιμονισμένο 
σφύριγμα σειρήνας.

—Υπάρχει έκεΐ κοντά καμμία Τρά
πεζα ή καμμιά μεγάλη έπιχέίρηση:

;—Δέν έχω ύπ’ όψει μου, γιατί δέν έχω 
καιρό στήν περιοχή.

Ό  έκφωνητής πήρε τή διεύθυνση καί 
σέ λίγο δύο περιπολικά βρίσκονταν έπί 
τόπου. Οί Χωροφύλακες πήραν άμέσως 
άνάλογες θέσεις, έτοιμοι νά άντιμετω- 
πίσουν κάθε άπρόοπτο. Εύτυχώς όμως 
δέ χρειάστηκε καμμιά δράση. Κι’ αύτό 
όχι γιατί τό ν .. .  ληστή τον έξουδετέρω- 
σαν κάποιοι προστρέξαντες ίδιώτες, άλ-

Θέμα άρμοδιότητος

Ή  κατανομή άρμοδιοτήτων είναι ένα 
σοβαρό θέμα, πού άπασχολεΐ τήν Δημο
σία Διοίκηση, τις έπιχειρήσεις καί όργα- 
νισμούς, άλλά καί τό σπιτικό τού καθε- 
νός μας. Κι’ αύτό γιατί ή οίκονομική καί 
κοινωνική μας ζωή έγινε πολύπλοκη.

Έ να σπιτικό, έπί παραδείγματι γιά νά 
λειτουργή όμαλά, θά πρέπει ένα μέλος τής 
οίκογενείας νά χειρίζεται τις έξωτερικές 
ύποθέσεις, άλλο τις έσωτερικές, έτερο τά 
οίκονομικά καί οΰτω καθ’ έξής.

Ή  κατανομή πρέπει νά γίνεται άνάλογα 
μέ τις Ικανότητες τού κάθε μέλους, ώστε 
ό κατάλληλος άνθρωπος νά εύρίσκεται 
στήν κατάλληλη θέση.

Θά άναρώτηθήτε όμως, ποιός κάνει αύ- 
τή τήν κατανομή άρμοδιοτήτων;

Αύτό έξαρτάται άπό τις άρχές τής οίκο
γενείας.

Ά λλά άς δούμε πώς είχαν κατανεμηθή 
οί άρμοδιότητες σέ μιά συγκεκριμένη 
οίκογένεια, πόύ άπασχόλησε τηλεφωνικά 
τήν Άμεσο ’Επέμβαση.

Στό τηλέφωνο ό άρχηγός τής οίκογε- 
νείας.

—Αλήθεια σάς λέγω. Είναι θέμα άρ
μοδιότητος τής συζύγου μου.

—Δέν σάς καταλαβαίνω.
^ # -Ν ά , ξέρετε έγώ καί ή σύζυγός μου  ̂
έχουμε κάμει μιά κατανομή άρμοδιοτή- 
των στά διάφορα θέματα πού άπασχολούν 
τήν οίκογένειά μας. Ή  διεύθυνση τού σπι
τιού είναι δικό της άντικείμενο.

—’Εσείς ποιόν τομέα έχετε άναλάβει;
—Τόν έξωτερικό.

^Μ-'Ωραΐα. Πέστε μας τόν άριθμό τού 
τηλεφώνου σας, άν αύτό είναι θέμα δικής 
σας άρμοδιότητος.

—Αύτό τό γνωρίζω. Άλλωστε τόν έ
χουμε γράψει πάνω στή συσκευή. Μά νάι 
ήρθε καί ή σύζυγός μου. Πάρτε την νά 
σάς πή τή διεύθυνση. Εύτέρπη, πέσ’ στούς 
Κυρίους τού έκατόν έννέα σέ ποιά όδό καί 
άριθμό είναι τό σπίτι μας.

Στή συνέχεια πήρε τό άκουστικό τού 
τηλεφώνου ή σύζυγος, ή όποια έδωσε 
ώρισμένες πληροφορίες άρμοδιότητος 
της,'

Είπε δηλαδή ότι ό σύζυγός της έπασχε 
άπό μανία καταδιώξεως καί ότι σήμερα 
είχε ξεχάσει νά τού δώση τό φάρμακό

Pill···'
Μιά παράλειψη άποκλειστικά δικής 

της άρμοδιότητος...
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’Επιμέλεια: Άγγελος Πετρουλάκης, ’Ενωμοτάρχης

ΕΠΤΑ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ κι* ένας μαθητής, 
παιδιά άνδρών τής Χωροφυλακής βρα- 
βεύθηκαν πριν λίγο καιρό γιά τις άριστες 
έπιδόσεις τους στο Γυμνάσιο, άπό τον 
«Ό μιλο Φίλων Χωροφυλακής Βορείων 
Προαστίων Πρωτευούσης» με έπαινο και 
χρηματικό έπαθλο. Τά βραβεία στούς 
άριστεύσαντες έδωσε ό ’Αρχηγός τοϋ 
Σώματος ’Αντιστράτηγος κ. Νικόλαος 
Κουτσιανας στη διάρκεια τελετής κατά 
την όποιαν κόπηκε και ή πίττα τοϋ 'Ομί
λου.

Βέβαια μιά βράβευση έχει πάντα τον 
άτομικό χαρακτήρα τής τιμητικής διά
κρισης ένός προσώπου γιά κάποιο προσ- 
φερόμενο έργο ή άκόμη γιά μιά προσωπι
κή έπιτυχία, πλήν όμως ό σκοπός τής 
βράβευσης έπιτυγχάνεται μόνον τότε, 
όταν τό μήνυμα πού φέρνει πίσω της σπά
σει τά σύνορα τοϋ άτομικοϋ χαρακτήρα, 
γκρεμίσει τήν προσωπική καταξίωση και

γίνει κοινωνικό φαινόμενο πού ώθεϊ τά 
άτομά ένός κοινωνικοί) συνόλου σέ μιά 
παραπάνω δράστηριοποίηση γιά τήν κα- 
τάκτηση τοϋ τελικοΰ τους σκοποϋ. Στην 
προκειμένη περίπτωση ό κοινωνικός χα
ρακτήρας αύτής τής βράβευσης άγκαλιά- 
ζει τά θεμέλια σχεδόν τοϋ κοινωνικοϋ 
άτόμου, τήν μαθητική περίοδο τής ζωής 
του, περίοδο άναμόρφωσης καί τελικοΰ 
σχηματισμού τής προσωπικότητάς του 
μέσα άπ’ τόν κύκλο τής παιδείας καί τής 
γνώσης. Έ χε ι τό νόημα τής πρόκλησης 
πολλές φορές ή βράβευση.Μιά πρόκληση 
όχι ματαιόδοξη, μακρυά άπό ταπεινά κί
νητρα έπίδειξης.Μιά πρόκληση γιά άμιλ
λα καί συναγωνισμό όχι όμως γιά τήν 
«πρωτιά» αλλά γιά τήν νίκη. Βέβαια στόν 
άγώνα γι’ αύτή τή νίκη κάποιος θά φθάσει 
πρώτος, αύτό όμως δέν σημαίνει ότι ό δεύ
τερος, ό τρίτος καί οί ά λλο ι πού έρχονται 
πίσω δέν νίκησαν. Κι* αύτοί είναι νικητές.

Ό  άγώνας γιά νά φθάσει στό νήμα, σοϋ 
δίνει πάνω άπ’ όλα τίς έμπειρίες του πού 
καθώς παλεύεις μέ τόν έαυτό σου καί τίς 
άντίξοες συνθήκες τοϋ δρόμου πού άκο- 
λουθεΐς, αύτές καταξιώνονται σέ άξιες καί 
Ιδανικά.

Οί άριστεύσαντες μαθητές πού έβρα- 
βεύθησαν είναι ή θά πρέπει νά είναι πιά 
πρότυπα γιά τούς άλλους πού άκολουθοϋν 
σέ μικρή ή μεγάλη άπόσταση,άλλά καί ένα 
όρόσημο γιά τούς ίδιους, πού θά πρέπει 
νά ξεπεραστεί όσο κι* άν άπ’ τή δική τους 
πλευρά μπορεί νά φαίνεται άξεπέραστο. 
Τά σύνορα ό άνθρωπος τά καθιέρωσε γιά 
νά έχει πάντοτε τήν δυνατότητα μέ ένα 
νέο άγώνα νά τά σπάσει καί νά μπεϊ στό 
άπειρο πού έχει δημιουργήση ό Θεός. Γιά 
τόν μαθητή ένας δρόμος ύπάρχει όσο σκλη
ρός κι* άν φαίνεται, όσο τυποποιημένος. 
Ή  πορεία του μέσα στή γνώση καί πολλές 
φορές μέσα στήν έπιστημονική σκέψη γιά 
νά φθάση στή τελείωση, στή κατάκτηση 
τής άλήθειας. Είπαμε πιό πάνω πώς φαί
νεται τυποποιημένος αύτός ό δρόμος. Ναί, 
φαίνεται. Δέν είναι όμως. Ή  πορεία άνά- 
μεσα στή γνώση είναι κάτι τό χωρίς κα- 
λούπι,άλλάμέ πολλή συνέπεια καί έπιμο- 
νή, πέρα άπό καθημερινά συμβατικά σχή
ματα καί έπιδερμικές ψυχαγωγίες. Σ’ αύ
τή τήν πορεία ό μαθητής θέλει συμπαρά
σταση κι* ένδόμυχα δικαίωση. Συμπαρά
σταση άπ’ τήν οίκογένεια καί τήν κοινω
νία, δικαίωση άπ’ τήν οίκογένεια, τήν κοι
νωνία καί τόν έαυτό του. Ή  σύγχρονη κοι
νωνία, μέ τίς έκδηλώσεις της, τοϋ προσφέ
ρει καί τά δυό, τό ίδιο δέ, συμβαίνει σέ 
άνάλογο βαθμό καί μέ τήν οίκογένεια. 
Τό ζήτημα λοιπόν άπομένει στόν ίδιο 
τόν μαθητή καί στή δική του αύτενέργεια 
γιατί αύτός μπορεί νά σπάσει δ,τι σαθρό 
κι* δ,τιέπικίνδυνο ύψώνεται γύρω του γιά 
νά τόν κρατήσει μακρυά άπ’ τίς ήθικοκοι- 
νωνικές άξιες. Οί μεγαλύτεροι τοϋ δεί
χνουν τούς κινδύνους, συμπαραστέκονται 
στόν άγώνα, κρίνουν τό άποτέλεσμα, βρα
βεύουν καί δικαιώνουν δίνοντας ταυτό
χρονα τήν συμβολή τους.

Καί σύ μπορείς νά βραβευτείς όπως βρα- 
βεύθηκαν οί:

1) Μπαρούτσιου Βαρβάρα τοϋ Βασιλείου, 
κόρη Ένωμ]ρχου.

2) Ταραβίρα Αίκατερίνη τοϋ Δημητρίου, 
κόρη Ύπομ]ρχου.

3) Μπαρδαμάσκου Εύγενία τοϋ Ίωάν- 
νου, κόρη Ένωμ]ρχου.

4) Θανοπούλου Χριστίνα τοϋ Χρήστου, 
κόρη *Ανθ]στοϋ.

5) Κοσίνα Μαριάνθη τοϋ Σωτηρίου, 
κόρη Ένωμ]ρχου.
6) Κασιδάκη ’Αδαμαντία τοϋ Παναγιώτου, 
κόρη ’Ανθ]στοϋ.

7) Τζώρτζης Γεώργιος τοϋ Ίωάννου, 
γιός ’Ανθ]στοϋ.

8) Μπαλαφούτη Σοφία τοϋ Ίωάννου, 
κόρη *Αντ]ρχου.
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II] Οί νέοι ’Ακαδημαϊκοί μας πολίτες, πού 
| πριν λίγο καιρό άφησαν τά χωριά τους καί 
I τίς πόλεις τους και έγκαταστάθηκαν στήν 
I ’Αθήνα, μέ τό μέτωπο ψηλά, γεμάτοι έλπί- 

■ δες και αίσιοδοξία για νά κατακτήσουν 
I τήν γνώση καί τή ζωή, συγκεντρώθηκαν 
I τόν περασμένο μήνα στήν μεγάλη αίθουσα 
I] τελετών τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών καί 
|  πήραν μέρος στήν τελετή τής ύποδοχής 

των καί τής διαβεβαιώσεως (όρκου).
Παρόντες στήν τελετή ήταν, ό ’Αρχιε

πίσκοπος 'Αθηνών κ. Σεραφείμ, ή Ύφυ- 
! πουργός Παιδείας κ. Λίνα Κουτήφαρη, ό 

1 Προπρύτανις κ. Γ. Μητσόπουλος, ό ’Αντι- 
' | πρύτανις κ. Ε. Μουτσόπουλος» πολλά μέ- 
\ λη τής Συγκλήτου,καθηγητές Πανεπιστη- 
!ί I μίου καί πλήθος έπισήμων.
1 Ό  Πρύτανις τοϋ Πανεπιστημίου Άθη- 
15 | νών κ. Νικ. Ματσανιώτης μίλησε πρός 
* τούς πρωτοετείς φοιτητές καί είπε μετα- 
3® ξύ τών άλλων:
* «Όταν άσχολεΐσθε μέ τά Πανεπιστη- 
j μιακά πράγματα νά χρησιμοποιείτε τό 
Α μυαλό σας. Τό δικό σας μυαλό καί όχι τών 
* άλλων. Μή έπιτρέπετε στούς έαυτούς σας 
η νά έτεροπροσδιορίζεσθε άπό κανένα. Καί 
ιό· όσο εΐσαστε φοιτητές καί φοιτήτριες σάς 

παρακαλώ νά λέγετε κάθε βράδυ μαζί μ’ 
ρΐδλους μας την δική μου προσευχή: Θεέ 
■ μου δίνε μου θάρρος καί άντοχή νά ύπο- 

, Ιμένω στή ζωή μου αύτά πού δέν μπορώ νά 
■Αλλάξω. Δίνε μου δύναμη νά άγωνίζωμαι 

ο |γ ιά ν<* διορθώσω αύτά πού διορθώνονται. 
■Καί δίνε μου τή σοφία νά διακρίνω τά 

^Ιπρώτα άπό τά δεύτερα».
Καί ό κ. Πρύτανις συνέχισε: «Ό  πρώτος 

(γύρος τοϋ άγώνα τελείωσε. Σήμερα άρχί- 
Ιζει ό δεύτερος. Είμαι σίγουρος ότι σέ πο- 

οι|λύ λίγα χρόνια θά τελειώσει καί αύτός 
ΙΙμέ τήν ίδια έπιτυχία γιά νά άκολουθήση 

ol, fo τρίτος, ό Αγώνας τής ζωής», Ό  κ.Ματσα- 
Ινιώτης τόνισε ότι σκοπός τόϋ Πανεπιστη- 

λΛ Λ ι) είναι ή πρέπει νά είναι ή δημιουργία 
'■περιβάλλοντος καταλλήλου μέσα στό 

jAUgfo οί διδάσκοντες καί οί διδασκόμενοι 
^ ά  μπορούν νά άνακαλύπτουν, νά έξετά-

ζουν καί νά διατηρούν μεταλαμπαδεύον- 
τες ταυτόχρονα τή γνώση, τή σοφία καί 
τίς άξιες πού είναι άναγκαίες γιά τήν έπι- 
βίωση τού άνθρώπου καί τήν βελτίωση τών 
συνθηκών τής ζωής του. Τά Πανεπιστή
μια είναι κοινότητες ίεραρχικές καί άξιο- 
κρατικές, ή δέ ίεραρχία διαμορφώνεται 
άπό τή γνώση, τήν έπάρκεια, τήν Ικανό
τητα καί τή πείρα.

Ό  θάνατος τής Πανεπιστημιακής Ιδέας 
είναι τό άποτέλεσμα τής Ανατροπής τής 
Ιεραρχίας, διότι τό Πανεπιστήμιο δέν 
είναι κοινότητα συνηθισμένης ζωής, άλλά 
κοινότητα μέ συγκεκριμένο Αντικειμενικό 
σκοπό τήν άλήθεια καί τήν άναζήτησή 
της, τήν ύψηλής στάθμης διδασκαλία καί 
τήν έπιστημονική ύπεύθυνη έρευνα. Καί 
ό κ. Πρύτανις κατέληξε μέ μιά διαπίστωση 
πού κλείνει μέσα της μιά συγκλονιστική 
πέρα γιά πέρα άλήθεια στή φοβερά άντι- 
νομική, ταραγμένη καί τραγική έποχή πού 
ζοΰμε:

«Οί μεγαλύτεροι σας συχνά σάς άποκα- 
λοΰν άνώριμους. ’Εμείς οί Πανεπιστημια
κοί σας δάσκαλοι, νομίζουμε ότι ή Ανω- 
ριμότητά σας έκφράζει ψυχική ύγεία καί 
προσφέρει δημιουργική σκέψη, νέες ιδέες 
ειλικρίνεια, άλτρουϊσμό καί ιδεαλισμό».

Μετά τήν όμιλία τού κ. Ματσανιώτη ό 
πρωτοετής φοιτητής κ. Χριστόδουλος 
Μπάφας—άριστοΰχος τών εισαγωγικών 
έξετάσεων τής Νομικής Σχολής—Απήγγει
λε τήν διαβεβαίωση, ένώ οί νέοι φοιτητές 
μέ ύψωμένη τή δεξιά, έδιναν τόν όρκο.

Ζωηρά χειροκροτήματα κάλυψαν τίς 
στιγμές πού οί Αριστεύσαντες φοιτητές 
κατά τίς εισαγωγικές έξετάσεις ύπέγραφαν 
μέ τόν κ. Πρύτανη τό κείμενο τής διαβε
βαιώσεως.

Ό  Ύμνος τής χαράς τής 9ης Συμφωνίας 
τοΰΜπετόβεν καί ό ’Εθνικός Ύμνος, σέ 
έκτέλεση Από τήν χορωδία καί τήν όρχή- 
στρα τοϋ Πανεπιστημίου μέ τήν διεύθυν
ση τοϋ κ. Κ. Χαραλαμπίδη, έκλεισαν τήν 
τελετή.

^-Μικροστοχασμοί

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Όταν είμαστε στενοχωρη

μένοι ή γενικά βαρύθυμοι άνα- 
ζητοΰμε τήν αιτία πού μάς τήν 
προκαλεΐ.

Τελευταία παραπονοΰνται οΐ 
φίλοι μου ότι κουράζονται 
Αφάνταστα άπό μερικές απλές 
λέξεις της καθημερινής ζωής. 
Όταν τΙς άκούσουν αίσθάνον- 
ται δτι διαπερνούν σαν ίατρικές 
βελόνες.

'Αντίθετα δέν τούς πειράζει 
νά τΙς κατευθύνουν χωρίς πολ
λή σκέψη στούς άλλους, διότι 
έτσι άπομακρύνουν κάποιο φορ
τίο άπό έπάνω τους.

Αύτές οί λέξεις έχουν ιδιαί
τερο νόημα. Κρατούν μέσα 
τους ένα μυστικό πού μέ με
γάλη δυσκολία μπορεί κανείς 
νά άποκαλύψη.

'Ιδιαίτερη θέση κατέχουν oi 
κατηγορίες, οΐ όποιες είλικρινά 
μέ φέρουν σέ δύσκολη θέση νά 
τΙς ξεπεράσω.

Γι' αύτό ή προσπάθειά μου 
έξαντλεΐται στήν ταξινόμησή 
τους.

"Ολοι μας καί όλα τά πρά
γματα βρίσκονται σέ μιά κατη
γορία .

'Ανάλογα μέ τήν ποιότητα 
τά προϊόντα τά κατατάσσουμε 
σέ μιά κατηγορία. ΤΙς μηχανές, 
σέ ύποδύναμη κατηγορίας, τή 
μόρφωση, σέ τομείς κατηγο
ριών, τήν οικονομική κατά
σταση καί τά σπίτια σέ άπε- 
ραντωσύνη, καί τέλος τά χαρα- 
κτησιστικά τή βούληση καί τΙς 
έπιθυμίες τών Ανθρώπων, σέ 
Αβυσσαλέα μήκη κατηγοριών.

Στήν προσπάθειά μας νά 
νικήση ή καλύτερη κατηγορία 
τό άποτέλεσμα πολλές φορές 
είναι Απροσδόκητο. 'Εγκατα- 
λείπεται ή νίκη, δηλαδή ή 
έπιθυμητή δημιουργία καί γεν- 
νάται άπό αύτή μιά προσωπική 
κατηγορία.

. . .Καί ένώ Αγωνιζόμαστε 
γιά νά ξεφύγουμε άπό τήν κα
τηγορία πού βρισκόμαστε, μπαί 
νουμε βίαια στό χώρο τής άλ
λης.

Τότε ή κατηγορία γίνεται ένα 
συμβατικό δπλο στό χέρι καί 
πυραυλικό στή σκέψη καί στή 
γλώσσα.

Σέ δλες τίς κατευθύνσεις 
τοποθετούμε τΙς παρατακτές 
κατηγορίες καί στό μέσο φλο
γισμένη τή δική μας.

. . .Όταν δμως οί κατηγο
ρίες τών άλλων ξεκινούν άπό 
τούς γονείς, φθάνουν στά δι
κά μας θεμέλια καί δημιουρ
γούν ψυχικό σεισμό, κανείς 
δέν μένει χωρίς τραύματα! ! !

Σ Ε Ρ Γ Ι Ο Σ
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A G A H T I K H
έ π ι β ε ώ ρ η α ι

TO ΑΘΛΗΤΙΚΟ  1976

’Ανασκόπηση των κυριωτέρων αθλητικών 
γεγονότων στον χρόνο πού πέρασε.

ΓΙΑ ΚΑΘΕ έκδήλωση τής κοινωνικής 
μας ζωής αυτές τις ημέρες έρχεται στή 
σκέψη μας ή διάθεση για ένα σύντομο 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ -όλων έκείνων πού έγιναν 
και πού τελείως φυσιολογικά ΑΦΗΣΑΝ 
ενα κάποιο ύπόλοιπο, εύχάριστο ή δυσά
ρεστο κατά τήν διάρκεια του Χρόνου πού 
πέρασε. ΕΦΥΓΕ λοιπόν και τό 1976 καί 
ήταν δίσεκτο όχι μόνο ημερολογιακά 
άλλά καί γιά τον ’Αθλητισμό μας.

Βέβαια ή 18η θέση των Ελλήνων ’Αθλη
τών στο στίβο, ή 6η θέση τοϋ Παρρή καί 
ή 15η θέση τού Τζωρτζή στήν Εύρώπη, 
βάσει στατιστικών στοιχείων Γάλλων ει
δικών δέν είναι ευκαταφρόνητα γεγονότα. 
’Αλλά παρ’ όλα αύτά τό «ΑΘΛΗΤΙΚΟ 
«76» σέ όλη τήν 12μηνη διάρκειά του, 
έάν έξαιρέσουμε όρισμένες «μειωμένες» 
περιπτώσεις... δέν πήγε καλά, όπως έπρε
πε καί θά μπορούσε νά είχε πάει^

Στούς ’Ολυμπιακούς τού Μόντρεαλ οί 
άθλητές μας δέν κατάφεραν νά διακριθούν. 
Στούς Βαλκανικούς άγώνες είχαν μία 
τυπική έμφάνηση καί γενικώτερα ή Ε λ 
ληνική άθλητική παρουσία στον Ευρω
παϊκό χώρο ήταν χωρίς άξιοσημείωτα 
άποτελέσματα καί ρεκόρ.

"Ας δούμε λοιπόν άναλυτικώτερα τό 
«ΦΙΛΜ» τών οπουδαιοτέρων άθλητικών 
γεγονότων πού έγιναν στο 1976.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ή  Δημοφιλής ΑΕΚ δέν μπόρεσε νά κερ
δίση έναν από τούς δύο έπίζηλους τίτλους 
(Πρωτάθλημα ή Κύπελλο). Στή συνέχεια 
όμως χάραξε στήν ποδοσφαιρική της 
ιστορία μιά άξιόλογη πορεία στον Εύρω- 
Λαϊκό χώρο καί γέμισε μέ ικανοποίηση 
τούς ένθερμους όπαδούς της.

"Εδωσε μεγαλύτερο βάρος στις «Διε
θνείς» ύποχρεώσεις της καί στήν πρώτη 
φάση τού ’Εθνικού μας πρωταθλήματος 
δέν είχε τήν άνάλογη άπόδοση.

Ό  Δικέφαλος τού Βορρά (ΠΑΟΚ) γιά 
πρώτη φορά στήν ιστορία του κατέκτησε 
τό πρωτάθλημα Ελλάδος. ’Αλλά στο 
κύπελλο πρωταθλητριών Εύρώπης δέν 
κατάφερε νά διακριθή καί σταμάτησε 
νωρίς. (ΟΜΟΝΟΙΑ— ΠΑΟΚ 0—2) καί

’Ε π ι μ έ λ ε ι α :
Σ Π Υ Ρ Ο Σ  Τ Ζ Ε Τ Ζ Ι Α Σ  

Πολιτικός 'Υπάλληλος 
Χωροφυλακής

στή ρεβάνς τής Θεσ]κης (1—1).Μέ τήν 
ΔΥΝΑΜΟ Κ. είχε πιο δυσάρεστα άπο
τελέσματα, διότι έχασε καί στά δύο παι
γνίδια μέ σκορ (4—0 καί 0—2).

Τά ίδια ισχύουν καί γιά τον «Γηραιό» 
(ΗΡΑΚΛΗ). Καί αύτός γιά πρώτη φορά 
κατέκτησε τό Κύπελλο Ελλάδος. "Εχα
σε όμως γιά ένα μεγάλο διάστημα, λόγω 
τραυματισμού τό «πρώτο» του όνομα τον 
θαυμάσιο Χατζηπαναγή. Στο Κύπελλο 
Κυπελλούχων Εύρώπης, όπως καί ό 
ΠΑΟΚ, δέν κατάφερε νά διακριθή. (Η
ΡΑΚΛΗΣ — ΑΠΟΕΑ, 0—0) καί στήν 
Κύπρο έχασε μέ (2—0).

Τό ’Εθνικό μας συγκρότημα ένθουσί- 
ασε στο παιγνίδι μέ τούς Ούγγρους, άπο- 
γοήτευσε όμως στή συνέχεια μέ τό ’Ισρα
ήλ (0—1) καί μέ τήν Αύστρία (0—3).

Φυσικό λοιπόν είναι ότι οί έλπίδες μας 
γιά μιά συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύ
πελλο στήν ’Αργεντινή τό 1978, είναι 
πολύ περιορισμένες.

Κορυφαίος ποδοσφαιριστής γιά τό 
1976 άνεδείχθη ό βετεράνος παίκτης 
τής ΑΕΚ ΜΙΜΗΣ ΠΑΠΑ Ι ΩΑΝΝΟΥ 
καί πρώτος σκόρερ τού ’Εθνικού μας 
πρωταθλήματος ό παλαίμαχος ΔΕΔΕΣ 
τής ΑΕΚ έπίσης μέ 15 γκόλ.

Σ Τ Ι Β Ο Σ

Τά πολλά ταξίδια, ό μεγάλος προϋπο
λογισμός καί ή διάχυτη φιλοδοξία, δέν 
έφεραν τά άποτελέσματα πού περιμέναμε 
γιά τον Ελληνικό Στίβο. Ή  μετριότητα 
ήταν ή «σφραγίδα» τής δράστηριότητος 
τών άθλητών μας. Ψυχρολουσία στόΜόν- 
τρεαλ. ’Εμφάνιση μέ μέτρια άποτελέσμα
τα στούς Βαλκανικούς τού Τσέλιε καί 
πολύ μικρές έπιτυχίες στά διάφορα «μήτι- 
γκς». "Αλλη μιά χρονιά πέρασε καί ό Ε λ 
ληνικός στίβος έμεινε άκινητοποιημένος 
στήν μετριότητα.

Πάντως τά 16 Ν.Π.Ρ. πού δημιουργήθη- 
καν κατά τό 1976 μαζί μέ τήν άλλαγή όλο- 
κλήρου τού συστήματος από τον ΣΕΓΑΣ 
μάς όίνουν πολλές έλπίδες γιά μ^ά νέα 
έπιτυχημένη άθλητική πορεία τού στίβου 
τό 1977.

"Ας δούμε λοιπόν τά νέα πανελλήνια 
ρεκόρ πού δημιουργήθηκαν τήν περασμέ
νη περίοδο:

* Α ν δ ρ, ώ ν

Ό  Μιχάλης Κούσης πραγματοποίησε 
στά 5.000μ. χρόνο (13' 41" 2).

Στά 1 ΙΟμ έμπόδια ό Βασιλείου μέ χρόνο 
(13" 86).

Ό  Παρρής δημιούργησε τό θαυμάσιο 
(49" 43) στά 400μ.

Ό  Περίφημος Χατζηστάθης στο μήκος 
(7.41 μ).

Ό  Καθηνιώτης στο τριπλούν (16.61 μ). 
Ό  Τερισιώτης στή σφυροβολία μέ 

(71.18μ).
’Επίσης ό Δεκαθλητής Κουρέλος συγκέν

τρωσε ν.π. βαθμ. (7.476 β).

Γ υ ν α ι κ ώ ν

Ή  άθλήτρια Λαζαράκη δημιούργησε 
τρία ρεκόρ στά 400μ έμ. (56" 78), στά 800μ 
(2Ό5") καί στά 1.500μ (4' 20" 81).

Στά ΙΟΟμ ή Πανταζή μέ (14" 05). 
ΉΜπατατόλη στο ύψος μέ (1.81 μ). 
Έπίσης καί γιά τό «φαινόμενο » Σακο- 

ράφα δέν πήγε χαμένη ή χρονιά διακρίθη- 
κε ιδιαίτερα καί καθιέρωσε τήν μεγάλη 
της κλάοη μέ τό ν.π.ρ. στον άκοντισμό 
μέ (57.40μ).

Τέλος ή ’Εθνική γυναικεία όμάδα στά 
(4Χ400μ) παρουσίασε ν.π.ρ. μέ χρόνο 
(3' 48" 27).

Μ Π Α Σ Κ Ε Τ

Στο χώρο τού Μπάσκετ τό πιο σημαντι , 
κό γεγονός τής χρονιάς ήταν τό «ντάμπλ»! 
τού ’Ολυμπιακού Πειραιώς. 'Ικανοποιημέ
νος ό θαυμάσιος «κώουτς» Φ. Ματθαίου, 
είδε τήν όμάδα του νά τερματίζη θριαμ
βευτικά καί νά χαρίζη στον Πειραιά 
(πρωτάθλημα καί κύπελλο).

’Από πλευράς ’Εθνικής (άνδρών) δέν] 
έγινε τίποτε τό άξιο λόγου παρά μόνο οί 
δύο θαυμάσιες νικηφόρες έμφανίσεις στό 
τουρνουά τής Συμπρωτεύουσας μέ τούς 
Ούγγρους (69 -66) καί μέ τούς Τσέχους 
(82-71).

’Επιτυχία μπορεί έπίσης νά θεωρηθή ή 
κατάκτηση τής «έβδομης» θέσεως άπό 
τήν ’Εθνική ’Εφήβων στό Πανευρωπαϊκό 
πρωτάθλημα τής ‘Ισπανίας.

Στά Κύπελλα Εύρώπης μόνον ό ’Ολυ
μπιακός κατώρθωσε νά κάνη αισθητή τήν| 
Ελληνική Καλαθοσφαίρηση. Οί ύπόλοι- 
πες όμάδες άπέτυχαν.
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Ένα άλλο άξιόλογο καλαθοσφαιρικό 
I γεγονός ήταν καί ό άγώνας «μπαράζ» με- 
[ ταξύ Σπόρτιγκ—Μαρούσι (52-46) για την 
| παραμονή στήν Α'. Εθνική κατηγορία. 

Στή συνέχεια υποβιβάστηκαν ΧΑΝΘ - 
ΜΑΡΟΥΣΙκαί άνέβηκαν ό ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 
ΘΕΣ]ΚΗΣ καί ό ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ.

Τέλος πρώτος παίκτης γιά τό 1976 άνε- 
δείχθη ό Διεθνής Μπασκεμπωλήστας τοϋ 
Π.Γ.Σ. ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΚΟΥΜΑΣ.

Κ Ο Λ Υ ΜΒ Η Σ Η

Καί ή Κολύμβηση δέν παρουσίασε με
γάλες έπιτυχίες άσχετα άν δημιουργήθη- 
καν νέα ρεκόρ. Οί Έλληνες κολυμβητές 
έκτός άπό τήν συμμετοχή δύο κολυμβη
τών (Β. Κοσκινά-Καρπούζη) στό Μό
ντρεαλ, τούς Βαλκανικούς άγώνες καί τούς 
Τριεθνεΐς οτόΜπούργκας τής Βουλγαρίας 
σέ καμμιά άλλη διοργάνωση δέν πήραν 
μέρος.

Παρ’ όλα όμως αυτά όλες οί κατηγορίες 
τών «Δελφινιών» καί τών «Νηρηΐδων» δη
μιούργησαν νέα ρεκόρ. Μερικά άπό αυτά 
είναι:

Β. Κοσκινάς 200μ πετ. (2' 10" 4), 400μ. 
άτομ. (4' 47" 4).

Κ. Θεοδωρόπουλος 400μ έλ (4' 10" 2), 
1500μ έλ. (16' 30"9).

Ν.Μόρφης 200μ πρόσθ. (2' 31" 3) καί 
πήρε τήν «ύγρή σκυτάλη» άπό τον Τ. 
Κουτουμάνη.

Ε. Τσαντά ΙΟΟμ έλ. (Γ. 02"4), 200μ. έλ. 
(2' 13" 8).

Σ. Δάρα 400 μ. έλ. (4'. 41" 17), 800μ. 
έλ. (9'. 35' 3).

Μορφή τοϋ ύγροϋ στίβου γιά τό 1976 
άνεκηρύχθη ή 14χρονη Κολυμβήτρια τοϋ 
’Ολυμπιακού Πειραιώς ΣΟΦΙΑ ΔΑΡΡΑ.

Β Ο Λ Λ Ε ■ V

Χωρίς άμφιβολία τό όμαδικό αύτό άθλη
μα στό 1976 κατέκτησε τό ένδιαφέρον τής 
μεγάλης μάζας τών νεαρών φιλάθλων. Ή  
πρόοδός του όμως ύπήρξε δυσανάλογη. 
Στις διεθνείς ύποχρεώσεις του τό Βόλλεϋ 
δέν άνταποκρίθηκε στις προσδοκίες μας, 
άν καί είχαμε τις δυνατότητες νά διακρι- 
θοϋμε στον διεθνή χώρο δέν καταφέραμε 
νά άποσπάσουμ^ τήν Εύρωπαϊκή άναγνώ- 
ρηση.

Στούς Βαλκανικούς άγώνες πού έγιναν 
στό Τέλ Άβίβ θά μπορούσαμε νά πάρουμε 
καλλίτερη θέση άπό τήν όγδοη πού τε
λικά κατακτήσαμε.

Στό «κύπελλο άνοίξεως» ή συμμετοχή 
τής ’Εθνικής μας όμάδας χαρακτηρίσθηκε 
έπιτυχής ύστερα μάλιστα καί άπό τά άπο- 
τελέσματα πού έφερε. (ΕΛΛΑΣ -ΑΓΓΛΙΑ 
3—0, ΔΑΝΙΑ 3 -0, ΒΕΛΓΙΟ 2-3, ΦΙΝΛΑ
ΝΔΙΑ 2—3, καί μέ ΓΑΛΛΙΑ 3-2 σέτ).

Πρωταθλητής τής Α! ’Εθνικής κα
τηγορίας άνεδείχθη ό ’Ολυμπιακός Πει
ραιώς άφοϋ χρειάσθηκε νά δώση άγώνα 
«μπαράζ» μέ τόν Παναθηναϊκό καί τόν 
όποιο κέρδισε μέ (3-1) σέτ.

Στό γυναικείο Βόλλεϋ τά κορίτσια 
τοϋ ΖΑΟΝ πήραν γιά μιά άκόμη χρονιά 
τό πρωτάθλημα 1976.

Σ ΚΟΠΟΒ ΟΛΗ

Σοβαρά καί πολύ άξιόλογα ρεκόρ πέ- 
τυχαν οί σκοπευτές καί οί σκοπεύτριές 
μας τό 1976 μέ Διεθνή άπήχηση. Τό κα
λύτερο ρεκόρ ήταν τοϋ Λάμπη Μάνθου 
στήν «καραμπίνα πρηνηδόν» μέ 600]600. 
Παρ’ όλα τά ύψηλά ρεκόρ πού πέτυχαν,

δέν κατάφεραν νά διακριθοϋν στό Μόν
τρεαλ. Οί καλλίτερες έπιδόσεις γιά τό 
1976 ήταν ή πρώτη θέση πού κέρδισε ό 
πρωταθλητής μας, Λ. Μάνθος στήν 
«καραμπίνα πρηνηδόν» στούς άγώνες 
τών Λατινικών Χωρών. Καί οί έπιτυχίες 
τών σκοπευτών μας έπί «σταθερού στό
χου» στούς Βαλκανικούς τών ’Αθηνών. 
’Επίσης στό «ΣΚΗΤ» οί άθλητές μας 
Ξανθάκης— Παπαδόπουλος— καί Κανε- 
λάκης στούς Βαλκανικούς άγώνες κατέ- 
κτησαν τήν δεύτερη, τήν πρώτη καί τήν 
τετάρτη θέση άντιστοίχως. Στό Πανελλή
νιο πρωτάθλημα «σταθερού στόχου» μέ 
συμμετοχή 15 σωματείων καί 138 σκο
πευτών τις τρεις πρώτες θέσεις στό όμα
δικό κατέκτησαν:

1η. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ.
2η. ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ.
3η. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ.

Τελειώνοντας τήν άθλητική σκιαγρά
φηση τοϋ 1976 πιστεύουμε καί έλπίζουμε 
πώς δώσαμε μιά γενική εικόνα γιά τό τί 
έγινε... στήν άθλητική χρονιά πού πέρα
σε. Καί είμαστε βέβαιοι πώς χάρη στις 
ριζικές άποφάσεις τοϋ έπισήμου Κράτους 
σέ διαφόρους άθλητικούς τομείς, τό 1977 
θά είναι γιά τόν Ελληνικό άθλητισμό έτος 
προόδου καί Διεθνών έπιτυχιών.

Φωτογραφίες άπό την άθλητική δρα
στηριότητα τοϋ χρόνου που πέρασε. ' Ο 
πρωταθλητής στό ποδόσφαιρο ΠΑΟΚ  
και οι * Εθνικές μας ομάδες στό Μπάσκεχ 
και τό Βόλεϋ (αριστερά). Οι φιλότιμοι 
πρωταθλητές μας *Ονησιφόρου, Τζωρτζής 
στον στίβο και Μάνθος, Κοτρώνης στήν 
σκοποβολή (δεξιά).



ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ
ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ

Δυνάμει Π. Δ. της 30-12-1976, προήχ- 
θησαν εις ’Ανθυπομοιράρχους προς πλή- 
ρωσιν υφιστάμενων κενών οργανικών θέ
σεων» οί κάτωθι 13 Άνθυπασπισταί, 
οί όποιοι τυγχάνουν άπόφοιτοι της Σχο
λής Επαγγελματικής Μετεκπαιδεύσεως: 
1) ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤΣ Δημή- 
τριος, 2) ΚΟΤΤΖΗΣ Νικόλαος, 3) ΧΡΟ- 
ΝΟΠΟΤΛΟΣ Χρηστός, 4) ΚΑΛΟΓΕ- 
ΡΑΚΗΣ Θεόδωρος, 5) ΣΩΤΗΡΟΠΟΤ- 
ΛΟΣ Λεωνίδας, 6) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟ Υ- 
ΛΟΣ Χρηστός, 7) ΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Φί
λιππος, 8) ΝΤΕΛΑΚΗΣ Νικό) ναός, 9) 
ΣΕΒΗΣ Βλαδίμηρος, 10) ΖΑΚΚΑΣ Νι
κόλαος, 11) ΜΑΝΟΤΣΑΚΗΣ ’Αντώνιος,
12) ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Άργύριος καί 13) 
ΦΩΝΙΑΔΑΚΗΣ Μιχαήλ.

Δυνάμει Π. Δ. της 31-12-1976, έκδο- 
θέντος κατ’ εφαρμογήν του άπό 29-12-76 
Π.Δ., συνεστηθησαν 60 νέαι όργανικαί 
θεσεις^ Αξιωματικών έξ Άνθυπασπιστών 
αποφοίτων της προαναφερθείσης Σχολής, 
πέραν τών ύφισταμένων ήδη 200 τοιού- 
των. Κατόπιν τούτου, προήχθησαν εις 
’Ανθυπομοιράρχους προς πλήρωσιν δη- 
μιουργηθεισων νέων κενών θέσεων, οί 
κάτωθι 52 Άνθυπασπισταί τής αύτής 
κατηγορίας: 1) ΝΙΝΙΟΣ Λεωνίδας, 2) 
ΖΑΡΚΑΔΑΣ Λάμπρος, 3) ΒΟΤΤΣΑΣ 
Πολυζώης, 4) ΤΖΑΜΑ ΛΟΥΚΑΣ ’Ιωάν
νης, 5) ΒΟΥΡΔΑΣ ’Ιωάννης, 6) ΔΑΝΙΗΛ 
Δημήτριος, 7) ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ίωάν- 
νγ)ζ» 8) ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης, 
9) ΜΑΡΡΗΣ Μιχαήλ, 10) ΔΑΣΚΑΛΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, 11) ΝΤΖΙΦΑΣ 
Γεώργιος, 12) ΚΟΥΒΕΛΗΣ Χαρίλαος,
13) ΜΕΓΡΕΜΗΣ Παναγιώτης, 14) ΠΑ- 
ΠΑΚΩΣΤΑΣ Χαρίλαος, 15) ΚΑΡΑ- 
ΜΟΥΣΑΛΗΣ Αριστείδης, 16) ΚΑΛΑ
ΜΑΡΑΣ ’Ιωάννης, 17) ΤΟΥΡΟΥΚΗΣ 
Διονύσιος, 18) ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Άνδρέας, 19) ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΣ Ά ν- 
δρέας, 20) ΤΑΡΑΒΗΡΑΣ Λουκάς, 21) 
ΖΩΝΤΑΝΟΣ Κω ]νος, 22) ΜΑΡΚΙΔΗΣ 
Μιχ., 23) ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Μάρ
κος, 24) ΚΟΛΟΒΟΣ Βασίλειος 25) ΑΝΑ- 
ΓΝΟΣ Αθανάσιος, 26) ΚΑΡΑΒΑΤΣΟΣ 
Θεμιστοκλής, 27) ΦΡΟΥΖΑΚΗΣ Γεώρ- 
γιος, 28) ΚΟΤΣΙΡΕΑΣ Σωτήριος, 29) 
ΜΙΧΑΛΕΣΗΣ Νικόλαος, 30) ΜΑΓΚΛΑ- 
ΡΗΣ Γεώργιος, 31) ΚΑΡΑΝΙΚΟΣ Δη- 
μητριος, 32) ΝΤΟΥΡΟΣ Ιωάννης, 33) 
ΜΠΑΚΑΛΩΝΗΣ Γεώργιος, 34) ΠΟ
ΜΟΝΗΣ Νικόλαος, 35) ΧΡΟΝΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Χρήστος, 36) ΚΟΥΡΜΠΕΤΗΣ 
’Αθανάσιος, 37) ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ’Ανα
στάσιος, 38) ΠΛΙΑΚΟΣ Λάμπρος, 39) 
ΜΠΡΕΚΟΥΛΑΚΗΣ Σεραφείμ, 40) ΠΑ- 
ΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Δημοσθένης, 41) ΜΑΥ- 
ΡΟΕΙΔΗΣ Χρήστος, 42) ΚΡΙΓΚΟΣ 
’Ιωάννης, 43) ΚΑΛΟΕΙΔΑΣ ’Ιάκωβος, 
44) ΔΟΣΗΣ Σωκράτης, 45) ΣΑΜΠΑ- 
ΤΑΚΟΣ Γεώργιος, 46) ΑΣΗΜΑΚΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, 47) ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ 
Γρηγόριος, 48) ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ Εύάγ- 
γελος, 49) ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ Γεώρν., 
50) ΑΛΕΥΡΙΔΗΣ ’Ιωάννης, 51) ΚΟΥ
ΤΗΣ Δημήτρ., 52) ΓΙΑΤΑΓΑΝΑΣ Κων.

ΣΧΟΛΑΙ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Απεφασισθη υπο του Αρχηγείου ή λει
τουργία Σχολών Ξένων γλωσσών διά προ- 
κεχωρημένους σπουδαστάς ’Αξιωματικούς 
και ■- Οπλιτας. Αυται θά λειτουργήσουν 
κατά τό τρέχον έτος έπί 6μηνον, ως Τμή
ματα τών εν Άθήναις Σχολών ΆΕιωμα- 
τικών (Σ.Α.Χ.) καί Όπλιτών (Σ.Ο.Χ.). 
Οι εκ τών έπιθυμούντων ύποβαλόντες ήδη 
αρμοδίως δήλωσιν συμμετοχής, θά είσαχ- 
θουν προς εκπαιδευσιν, κατόπιν εξετάσεων. 
Οι υποψήφιοι πρεπει νά γνωρίζουν εις προ- 
κεχωρημένον βαθμόν τήν δηλωθεΐσαν ύπ* 
αυτών γλώσσαν (Αγγλικήν ή Γαλλικήν), 
να μη παρακολουθούν σήμερον πρόγραμ
μα εκμαθησεως ξένης γλώσσης τού άρμο- 
διου προς τούτο 'Υπουργείου, νά μή τυγχά
νουν κάτοχοι πτυχίου ξένης γλώσσης 
Πανεπιστημιακού τυπου καί νά μή έχουν, 
κατα το παρελθόν, παρακολουθήσει μα
θήματα ως προκεχωρημένοι σπουδασταί 
ει·ζ Σχολεία τού αύτοΰ είδους.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΑΝΔΡΩΝ ΥΠΕΡ 
Μ. Τ. Σ.

Εληφθη άρμοδίως άπόφασις διά της 
οποίας ηύξήθη άπό 1-1-1977 ή υπέρ τοϋ 
Μετοχικού Ταμείου Στρατού μηνιαία κρά- 
τησις, λογω παγίων δικαιωμάτων, έκ τών 
αποδοχών των ανδρων Χωροφυλακής. Αυτή 
καθωρισθη εις τό ενιαίο ν ποσοστόν τού 
4 έπί τού βασικού μισθού καί τών έπι- 
δοματων πολυετούς υπηρεσίας καί εύδο- 
κιμου παραμονής τούτων. Εις όμοίαν 
επίσης ίσοποσον κράτησιν ύπόκεινται αί 
αποδοχαι τών διά τής αύτής ώς άνω άπο- 
φασεως καθορισθεισων κατηγοριών τών 
Αξιωματικών καί Άνθυπασπιστών Στρα

τού καί Αεροπορίας.

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΥΠΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Εγενετο υπό του 'Υπουργείου Δημοσίας 
Ταξεως αποδέκτη Γνωμοδότησις τού Ν. 
Σ. Κράτους άναφερομένη εις τό θέμα τής 
αρμοδιότητος τών Αστυνομικών οργάνων 
πρός άσκησιν ύγειονομικοΰ έλέγχου καί 
άνευ τής παρουσίας ύγειονομικών ύπαλ- 
λήλων. Διευκρινίσθη μάλιστα ότι έφ’ όσον 
τά Αστυνομικά όργανα (άρμόδιοι βαθμο
φόροι ) κέκτηνται τήν ιδιότητα τού γενικού 
άνακριτικοΰ υπαλλήλου, δύνανται καί ύ- 
ποχρεούνται, κατά τήν ποινικήν Δικονο
μίαν, να βεβαιώνουν καί νά καταμηνύουν 
άξιοποίνους παραβάσεις 'Υγειονομικής φύ- 
σεως, διωκομένας έξ επαγγέλματος. Ή  
παράλληλος πρός τήν τών ύγειονομικών 
οργάνων αρμοδιότης τών Αστυνομικών 
προς διενέργειαν ύγειονομικοΰ έλέγχου, 
ως και η ευχέρεια βεβαιώσεως καί μηνύ- 
σεως  ̂υγειονομικής φύσεως παραβάσεων, 
έχει ιδιαιτέραν πρακτικήν σημασίαν ιδίως 
είς τήν ύπαιθρον χώραν, όπου είναι άδύ- 
νατος ή παρουσία ύγειονομικών ύπαλλή- 
λων. Το γεγονός αύτό άπετέλεσε λόγον 
ληψεως τής ώς άνω τελεσφόρου άπό άστυ-

νομικής πλευράς Γνωμοδοτήσεως, ή όποία 
κρίνεται άναγκαία, πρός έπιτυχή άσκη
σήν τού άστυνομικοΰ έργου είς τον τομέα 
της προστασίας τής Δημοσίας ύγείας καί 
τού δημοσίου συμφέροντος γενικώτερον.

Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Ε Ι Σ

Κατά τό δίμηνον ’Ιανουάριου —Φεβρου
άριου 1977 έπραγματοποιήθησαν ή συνε
χίζονται εισετι, σύμφωνα πρός τά άνα- 
κοινωθέντα στοιχεία υπό τής άρμοδίας 
Διευθύνσεως τού Αρχηγείου, αί άκόλου- 
θοι κατά βαθμούς καί ειδικότητας μετεκ
παιδεύσεις ή σεμινάρια, 346 άνδρών Χω
ροφυλακής:, _

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ: 2 είς τήν Σχολήν 
’Εθνικής Άμύνης, 1 είς ΕΚΕΑ]Ε Λα- 
ρίσης, 22 είς τήν Υ.Μ.Μ.Χ. Π. Πρωτευ- 
ούσης διά θέματα λήψεως μέτρων τάξεως 
καί άντιμετωπίσεως έκτάκτων καταστά
σεων καί 7 διά θέματα αύτοαμύνης (ΤΖΟΥ 
ΝΤΟ—ΚΑΡΑΤΕ) είς Λαγονήσι Α ττι
κής.

ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ : 6 είς τήν έν 
Άθήναις Εταιρείαν CONTROL DATA 
διά θέματα προγραμματισμού ήλεκτρο- 
νικών ύπολογιστών, 20 είς τήν φωτογρα
φικήν τέχνην ήτοι άνά 10 τοιούτοι είς τάς 
έδρας τής Δ.Ε.Υ. καί τής Υ.Ε.Υ.Β.Ε. 
(Αθήνας — Θεσσαλονίκην), 3 είς τήν φω
τογραφικήν τέχνην είς τό οίκείον συνερ- 
γεΐον τού Τμήματος Δημ. Σχέσεων τού 
Αρχηγείου, καί 2 δι* όδήγησιν αύτοκι- 
νήτου είς τήν έν Άθήναις Σχολήν 'Οδη
γών Χωροφυλακής.

ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΦΥ
ΛΑΚΩΝ: 47 έκ τής Διμοιρίας Ειδικών 
Αποστολών Χωροφυλακής, δι* άναρρι- 

χήσεις είς τό Κ.Ε.Μ. Καταδρομών καί 
30 διά θέματα Τουρισμού είς Σ.Ο.Χ. 
Αθηνών.

ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΩΝ: Δι ά τήν φωτογρα
φικήν τέχνην 2 είς τό οίκείον συνεργεΐον 
τού Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων τού 
Αρχηγείου, καί 22 είς τήν έγκληματο- 
λογικήν υπηρεσίαν (Δ.Ε.Υ. Αθήνας 10 
καί Υ.Ε.Υ.Β.Ε. Θεσσαλονίκην 12). Είς 
τό Κ.Σ.Ν. Ελλάδος (Σύνταγμα Μακρυ- 
γιάννη Αθηνών) 7 τεχνΐται τηλεπικοι
νωνιών διά πρακτικήν άσκησιν τής είδικό- 
τητός των καί 15 διά θεωρητικήν έκπαί- 
δευσιν είς τήν μηχανολογίαν καί ήλεκτρο- 
λογίαν αύτοκινήτου καί πρακτικήν τοι- 
αύτην διά βλάβας συστημάτων αύτοΰ, κα
θώς καί 20 Τεχνΐται ’Οχημάτων ήτοι άνά 
10 τοιούτοι είς Κ.Σ.Ν.Ε. (Αθήνας) καί 
Κ.Σ.Β.Ε. (Θεσσαλονίκην) διά πρακτικήν 
άσκησιν έπί θεμάτων τής είδικότητός των. 
Είς τήν Διεύθυνσιν Αστυνομίας Θεσσα
λονίκης 60 διά θέματα Αγορανομίας καί 
'Υγειονομικής νομοθεσίας, 50 δι* όδή- 
γησιν αύτοκινήτου είς τήν Σχολήν 'Οδη
γών Χωροφυλακής (Αθήνας) καί 30 
διά θέματα Δημοσίας Ασφαλείας ήτοι 
άνά 15 τοιούτοι είς τάς οικείας *Υποδ]νσεις 
τής Διευθύνσεως Άστυν. Θεσσαλονίκης 
(Υ.Γ.Α.) καί τής Διευθύνσεως Άστυν. 
ΪΙρ. Πρωτευούσης (Υ.Α.Π.Π.).
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α τ ο ύ  μηνόο I  Νέα i o D
I ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
■ ΣΤΑΘΜΑΡΧΩΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑ- 
I ΚΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗΝ

ΕΣΤΙΑΝ
Ή  Εθνική Εστία του Εθνικού *Ιδρύ- 

I  ματος «Βασιλεύς Παύλος» ή οποία λει- 
I  τουργεΐ υποδειγματικά είς τον παρά τον 
I  Πύργον Βασιλίσσης των Άγιων Άναργύ- 
I  ρων ’Αττικής χώρον, έπρογραμμάτισε τήν
■ φιλοξενίαν (70) έβδομήντα Σταθμαρχών, 
I  ‘Υπαξιωματικών Χωροφυλακής. Οι ύπο-
■ ψήφιοι διά τήν φιλοξενίαν αύτήν ‘Υπαξιω- 
I  ματικοί θά παρουσιασθοΰν είς τήν Σ.Ο.Χ. 
I  ’Αθηνών τήν 20ήν τρέχοντος μηνύς καί 
I  θά μεταφερθουν έγκαίρως είς τον προανα- 
I  φερθέντα χώρον. Το σεμινάριον αύτύ έχει 
I  χαρακτήρα φιλοξενίας καί θά πραγματο- 
I  ποιηθή άπύ 21]2]77 μέχρι 7]3]77. Ό  
I  κύκλος τών ομιλιών και διαλέξεων αύτών 
I  παρέχει τήν εύκαιρίαν δι* έποικοδομητικύν 
I  διάλογον καί έπίλυσιν άποριών παρά τών 
I  ομιλητών τής Εστίας, άναφέρεται δέ είς 
I θέματα έξυψώσεως τής προσωπικότητος, 
I άναπτύξεως του πνεύματος συνεργασίας, 
I τονώσεως του Έθνικοθρησκευτικοΰ φρο- 
I νήματος, ένισχύσεως του ενδιαφέροντος 
I διά τήν κοινοτικήν άνάπτυξιν καί άλλα έπαγ- 
I γελματικά ή γενικού ένδιαφέροντος ζητή- 
I ματα. Ή  φιλοξενία αύτή περιλαμβάνει έπί- 
I σης, ξεναγήσεις, έπισκέψεις είς άρχαιολο- 
I γικούς χώρους καί έπιχειρήσεις ώς καί άλλα 
I άξιοθέατα καθώς επίσης καί έκδρομάς. Τοι- 
I ουτοτρόπως δίνεται ή εύκαιρία είς Άστυνο-
■ μικούς Σταθμάρχας τού Σώματος νά τύχουν 
I  μιας έξαιρέτου εύκαιρίας έπιμορφώσεως 
Η καί άνυψώσεως τού πνευματικού των έπι-
■ πέδου διά νά καταστούν περισσότερον ίκα-
I  νοί διά νέας πρωτοβουλίας πρύς έξυπηρέ-
II τησιν τών άναγκών τών πολιτών τής ύπαί- 
|  θρου κυρίως χώρας, συμφώνως πρύς τάς 
|  άπαιτήσεις τών καιρών μας.

I Ν Ε Κ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α Ι  :

1 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣ. 
Χ ω ρ ο φ ύ λ α ξ

Άπεβίωσεν καί έκηδεύθη τήν 16-12-* 7 6 
|  είς τύ νεκροταφεΐον Νέας Φιλαδέλφειας 
I Αττικής ό έν ένεργεία Χωροφύλαξ ΔΗ- 
I ΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ’Αναστάσιος. Είς 
|  τήν κηδείαν παρέστη άντιπροσωπεία άν- 
I  δρών Χωροφυλακής ή οποία κατέθεσε στέ- 
I φανόν έκ μέρους τού Σώματος καί έξεφώ- 
I  νησε έπικήδειον λόγον. Τάς κεκανονισμέ- 
I  νας τιμάς άπέδωσεν άπόσπασμα άνδρών 
I  τής Σ.Ο.Χ. Ό  μεταστάς έγεννήθη τύ 1934 
Η είς Άρτίκιον Μεσσηνίας. Κατετάγη είς 
I  τήν Χωροφυλακήν τύ 1958 καί ύπηρέτη- 
I σεν εύδοκίμως είς διαφόρους ύπηρεσίας 
I Χωροφυλακής καί είς τήν ΥΠ.Ε.Α. πρύ 
I τού θανάτου του. ΤΗτο πειθαρχικός, εύσυ- 
I νείδητος καί άφωσιωμένος είς τύ καθήκον 
Η του. Διετήρει καλάς κοινωνικάς σχέσεις, 
Η ήτο συνετός οικογενειάρχης καί έχαιρεν 
Η έκτιμήσεως παρ’ δλων δσοι τύν έγνώρι- 
I σαν. Ό  θάνατός του έλύπησεν οίκείους, 
I φίλους καί συνεργάτας του. "Ας είναι ή 
I μνήμη του αίωνία.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΝΕΤΑΘΗΣΑΝ τά μέτρα έπαγρυ- 

πνήσεως τών άνά τήν χώραν άρμοδίων 
‘Υπηρεσιών Χωροφυλακής διά τήν πλέον 
άποτελεσματικήν έποπτείαν καί φρούρη- 
σιν τών χώρων τών Δημοσίων Ταμείων.

ΕΠΕΣΗΜΑΝΘΗ άρμοδίως ή επιτα
κτική άνάγκη λήψεως ειδικών Αστυνομι
κών επίσης μέτρων, διά τήν άντιμετώπισιν 
τής κλοπής ή καταστροφής τών νομισμα- 
τοδεκτών ή άλλων εξαρτημάτων τών 
ύπαιθρίων κυρίως Τηλεφωνικών θαλάμων 
τού Ο.Τ.Ε. πρύς τύν σκοπόν τής άπρο-  ̂
σκόπτου λειτουργίας των διά τήν έξυπηρέ- 
τησιν τού κοινού.

ΕΔΟΘΗΣΑΝ ήδη αί κατάλληλοι ύπύ 
τού άρμοδίου καθ’ ύλην ‘Υπουργείου όδη- 
γίαι είς τάς ένδιαφερομένας Άρχάς, άνα- 
φορικώς πρύς τήν διαδικασίαν τού διενερ- 
γηθησομένου ύπύ Σχόλιάτρων έλέγχου 
τής ύγείας τού Προσωπικού τών Σχο
λείων τής χώρας καί τήν, καθ’ δ μέτρον 
κρίνεται έπιβεβλημένη, συνεργασίαν τών 
κατά τόπους Αστυνομικών ’Αρχών μετ’ 
άλλων αρμοδίων πρύς τύν σκοπόν αύτύν 
‘Υπηρεσιών.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ κατά διαφόρους χρο- 
νικάς τού έτους περιόδους, ό ένδεδειγμένος 
’Αστυνομικός έλεγχος είς τάς Ίδιωτικάς 
τής χώρας Σχολάς, τά Φροντιστήρια καί 
Οικοτροφεία ύπύ τών άρμοδίων ‘Υπηρε
σιών Χωροφυλακής πρύς διαπίστωσιν 
τών συνθηκών καί προϋποθέσεων τής κατά 
νόμον λειτουργίας των καί τήν έν άποφα- 
τική περιπτώσει ένέργειαν τών δεόντων, 
συμφώνως πρύς τήν ίσχύουσαν περί τύ 
θέμα τούτο νομοθεσίαν, έξ άφορμής τών 
άνακαλυφθεισών τελευταίως περιπτώσεων 
παρανόμου ή μή συννόμου λειτουργίας 
ιδιωτικών τινών Εκπαιδευτηρίων.

ΑΠΗΣΧΟΛΗΣΕΝ ιδιαιτέρως τάς άρ- 
μοδίας ’Αρχάς ή λήψις τών έπιβαλλομένων 
Αστυνομικής φύσεως μέτρων καί ένερ- 
γειών, διά τήν έξασφάλισιν τής ομαλής 
καί άνευ έκτρόπων ή μή νομίμων έν γένει 
τρόπων, διεξαγωγής τών έκάστοτε τελου
μένων άγώνων Πετοσφαιρίσεως.

ΕΛΗΦΘΗ άρμοδίως μέριμνα διά τήν 
άποτελεσματικήν έφαρμογήν τής ίσχυού- 
σης νομοθεσίας άναφορικώς πρύς τύ ύπέρ- 
βαρον τών αύτοκινήτων, τύ ώράριον εργα
σίας τού προσωπικού αύτών καί άλλα 
συναφή θέματα τής έργατικής καί τής 
περί αύτοκινήτων νομοθεσίας.

ΚΑΘΩΡΙΣΘΗ διά Πρωθυπουργικής 
Άποφάσεως τύ ώράριον λειτουργίας 
’Αρχαιολογικών χώρων καί Μουσείων 
τής χώρας κατά τάς ήμιαργίας καθώς καί 
ή είς τάς περιπτώσεις αύτάς άπασχόλησις 
καί ή κατά νόμον χρηματική άποζημίωσις 
τού προσωπικού αύτών.

ΕΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΗΣΑΝ είς τάς ‘Υπη
ρεσίας τού Σώματος άναλυτικαί όδηγίαι

τού Αρχηγείου άναφερόμεναι είς τήν δια
δικασίαν τής ταχείας κατά νόμον διεκπε- 
ραιώσεως τών ύποθέσεων καί έν γένει έξυ- 
πηρετήσεως τών συναλλασσομένων μετά 
τών Κρατικών ‘Υπηρεσιών πολιτών καί 
τής καταβολής συνεχούς προσπαθείας 
πρύς περιορισμόν καί μείωσιν τών δια
στάσεων τής Γραφειοκρατίας.

ΕΝΕΤΑΘΗΣΑΝ λόγφ τών σημειω- 
θέντών προσφάτως σοβαρών κρουσμάτων 
καί έφηρμόσθησαν άποτελεσματικώς τά 
ληφθέντα έκτάκτως ειδικά ύπύ τής Δ. Α.Π. 
Πρωτευού<π)ς, τής Δ.Α. Θεσσαλονίκης καί 
λοιπών άρμοδίων ‘Υπηρεσιών Χωροφυλα
κής άστυνομικά μέτρα, άναφορικώς πρύς 
τήν έπιτήρησιν τών χαρτοπαικτικών λε
σχών, τών καφενείων, τών έντευκτηρίων 
καί άλλων Κέντρων, χώρων ή οικιών δπου 
διενεργοΰνται κατά σύστημα τυχηρά έπί 
χρήμασι παίγνια, κατά παράβασιν τής 
ίσχυούσης νομοθεσίας.

ΕΜΕΛΕΤΗΘΗ έκ νέου τύ θέμα τής 
άντιμετωπίσεως τής χαρτοπαιξίας διά 
τής θεσπίσεως νέων νομικών διατάξεων 
έρειδομένων έπί τών συγχρόνων άστυνο- 
μικών δεδομένων καί μεθόδων δράσεως, 
πρύς καταστολήν καί έξάλειψιν τής κοι
νωνικής αυτής μάστιγος.

ΕΖΗΤΗΘΗ άρμοδίως, κατόπιν σχε
τικής γνωματεύσεως τού Γενικού Χημείου 
τού Κράτους, ό έλεγχος τής κυκλοφορίας 
τών προκαλούντων βλάβην τής Δημοσίας 
‘Υγείας Παιδικών Παιγνίων.

ΥΠΕΜΝΗΣΘΗ καί πάλιν άρμοδίως ή 
αύστηρά έφαρμογή τών κειμένων άστυ- 
νομικών διατάξεων, άναφορικώς πρύς 
τήν χρησιμοποίησιν ύπύ άνηλίκων παίδων 
άεροβόλων δπλων (τύπου Φλόμπερ κ.ά.) 
πρύς θήρευσιν πτηνών, διά τήν άποφυγήν 
τών έκ τής αΙτίας αύτής σημειουμένων 
συχνά σοβαρών δυστυχημάτων καί ταύ- 
τόχρονα έζητήθη ή διά συνεχούς έπιβλέ- 
ψεως τών τέκνων των, έπιβαλλομένη συμ- 
παράστασις τών ένδιαφερομένων γονέων, 
κηδεμόνων καί διδασκάλων τής Μέσης 
καί τής Στοιχειώδους, κυρίως, Έκπαι- 
δεύσεως.

ΑΠΕΦΑΣΙΣΘΗ άρμοδίως καί έδόθη- 
σαν κατάλληλοι όδηγίαι είς τάς κατά τό
πους Άστυνομικάς άρχάς διά τήν περι- 
φρούρησιν τών άρχαιολογικών μνημείων 
καί χώρων, τήν καταπολέμησιν τής πο
λυμόρφου άρχαιοκαπηλείας, τήν πρόληψιν 
τών παρανόμων άνασκαφών καί έρευνών 
είς άρχαιολογικούς χώρους καί βυθούς τών 
Ελληνικών θαλασσών, καθώς καί τήν 
διενέργειαν συστηματικού προληπτικού 
έλέγχου, άναφορικώς πρύς τήν λαθραίαν 
έξαγωγήν τών νομισματικών καί άλλων 
πολυτίμων τής χώρας θησαυρών.

ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ έπιτυχώς άπύ 
άστυνομικής άπόψεως προσπάθειαι είς 
τύν τομέα τής περιστολής τών αύθαιρέτων 
ή παρανόμων έν γένει οικοδομών ώς καί 
τήν τήρησιν τών κατά νόμον διατυπώσεων, 
ώς πρύς τήν έκδοσιν οικοδομικών άδειών 
καί τήν έφαρμογήν τού Οικοδομικού Κα
νονισμού.
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επικαιροτητες
Ειδήσεις καί σχόλια άπό την δραστηριότητα 
τω ν Υ π η ρ ε σ ι ώ ν

ΜΕΤΑ την πρόσφατον περιοδείαν 
του εις Βορ. Ελλάδα, ό'Υπουργός Δημο
σίας Ταξεως κ. Γεώργιος ΣΤΑ Μ ΑΤΗΣ 
άπέστειλεν έγγραφον προς τον κ. ’Αρχη
γόν του Σώματος, διά του όποιου έξέφρα- 
σε τάς θερμάς του ευχαριστίας διά την 
έν γένει ύποδοχήν ή όποια του έπιφυλάχ- 
θη ύπό άνδρών των Υπηρεσιών Χωροφυ
λακής Μακεδονίας και Θράκης και την 
άκραν αυτού ίκανοποίησιν διά τούς ’Αξι
ωματικούς, Ύπαξιωματικούς καί Χωρο
φύλακας των 'Υπηρεσιών Χωροφυλα
κής τής άνωτέρω περιοχής διά την προσή- 
λωσίν των προς τό ύπη μεσιακόν καθή
κον καί γενικώς διά τό ύψηλόν πνεύμα μέ 
το όποιον διακατέχονται ύπηρετούντες 
την Πατρίδα καί τον "Ελληνα πολίτην.

ΚΑΤΟΠΙΝ άποφάσεως τής Κυβερνή- 
σεως τά καθήκοντα τού ’Αρχηγού τής 
Υπηρεσίας ’Εθνικής ’Ασφαλείας άνετέ- 
θησαν εις τον μέχρι τούδε Προϊστάμενον 
τού Μικτού ’Επιτελείου τού Υπουργείου 
Δημοσίας Τάξεως 'Υποστράτηγον κ. 
ΚΑΡΔΑΡΑΝ. Ό  άποχω,^ήσας τής άρχη- 
γίας τής ΥΠ.Ε.Α. Υποστράτηγος κ. 
Χρ. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ έξέδωσεν Ήμερησ. 
Διαταγήν διά τής όποιας έξέφρασε τάς 
εύχαριστίας του προς άπαν τό προσωπι
κόν αύτής, τό όποιον τον έβοήθησε νά 
έπιτελέση μέ έπιτυχίαν τό έργον του. 
’Επίσης τού έδόθη, ώς τονίζει, ή εύκαιρία 
νά διαπιστώση τό δύσκολον, λεπτόν καί 
μέγα έργον τών άρχών άσφαλείας τής 
χώρας διά τήν ήσυχίαν, γαλήνην καί πρό
οδον τού Ελληνικού Λαού. Χαρακτηρι 
στικώς, διά τήν προσφοράν αί ι:ών προς 
την Πατρίδα, άνέφερε μεταξύ άλλων καί 
τά έξής: «Φέρετε επί τών ώμων οας τήν 
μεγίστην εύθύνην άλλά καί τήν τιμήν 
τής προλήψεως, άποτροπής ή καί κατα
στολής πάσης άπειλής κατά τής ’Εθνικής 
Άσφαλείας τόσον, δσον καί κατά τού 
Δημοκρατικού Πολιτεύματος τής χώρας, 
έξ οίασδήποτε κατευθύνσεως καί άν ήθε
λε προκόψει».

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ Πατριάρχης 
Κωνσταντινουπόλεως κ. ΔΗ ΜΗΤΡΙΟΣ 
έπ’ εύκαιρία τών έορτών τών Χριστουγέν
νων καί τής έλεύσεως τού νέου έτους, άπέ- 
στειλε προς τον κ. ’Αρχηγόν τού Σώμα
τος καί δι* αύτού προς άπαντας τούς άν- 
δρας τής Χωροφυλακής τήν άκόλουθον 
εύχετήριον έπιστολήν.

«’Εν αγάπη έδεξάμεθα τάς πρόφρονας 
συγχαρητηρίους προρρήσεις καί εύχάς, 
ας ύπεβάλατε 'Ημιν επί τή άγια καί Με
γάλη τών Χριστουγέννων εορτή καί τφ 
έπιτέλλοντι νέω σωτηρίω έτει. Θερμώς 
έπ’ αύταίς εύχαριστοΰντες, άντευχόμεθα 
όπως τό από τής φάτνης καί τού σπηλαίου 
τής Βηθλεέμ άναβλύσαν ούράνιον φώς 
συνοδεύη πάντοτε ύμιν καί φωτίζη τάς 
τρίβους τής ζωής ύμών, ή δέ εύλογία τού 
τεχθέντος καί έπιφανέντος τώ κόσμφ
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Χωροφυλακής.
Σωτήρος ήμών Χριστού έπιστέφη τά δια
νοήματα καί τά έργα τών χειρών ύμών.

Καί τό νέον δέ έτος ύγιεινόν, ειρηνικόν 
καί πάσης άγαθωσύνης έμπλεον όλοκαρ- 
δίως άντευχόμενοι ύμιν, αϊτούμεθα έφ’ 
υμάς τήν χάριν καί τό άπειρόν του έλεος.

Χριστούγεννα 1976
Ό  Κωνσταντινουπόλεως Δημήτριος 

διάπυρος προς τον Θεόν εύχέτης

ΑΝ καί κάπως καθυστερημένα άπό τήν 
έναρξιν τής νέας ποδοσφαιρικής περιό
δου εις τήν χώραν μας, έν τούτοις κρίνε- 
ται σκόπιμο ν νά τονίσωμεν τήν συμβο
λήν τών άνδρών τής Χωροφυλακής διά 
τήν όμαλήν διεξαγωγήν τών ποδοσφαιρι
κών συναντήσεων. Ά πό  τά μεγάλα στά
δια καί γήπεδα ώς τούς άπεριφράκτους 
χώρους όπου διεξάγονται ποδοσφαιρικοί 
άγώνες οί άνδρες τής Χωροφυλακής προσ
φέρουν τάς ύπηρεσίας των προς τό φίλα
θλον κοινόν καί τούς άγωνιίομένους. Διευ
κολύνουν καί καθοδηγούν μέ εύχέρειαν 
καί άνεσιν τούς φιλάθλους, βοηθούν εις 
τήν όμαλήν διεξαγωγήν τών ποδοσφαιρι
κών συναντήσεων καί τέλος προστατεύ
ουν άπό τήν όρμήν τών θερμόαιμων φιλάθ
λων παράγοντας τού άθλήματος, έστω 
καί μέ κίνδυνον τής ίδικής των σωματικής 
άκεραιότητος.

Ή  παρουσία των έντός τού άγωνιστι- 
κού χώρου, εις τάς κερκίδας τών φιλάθ
λων, εις τάς θύρας εισόδων καί έξόδων 
καί τέλος έκτος τών γηπέδων συμβάλλει 
ώστε καί τό άθλημα νά τελεσθή έντός τών 
καθαρώς άθλητικών πλαισίων καί ή τά- 
ξις καί ή ήσυχία τών φιλάθλων νά διαφυ- 
λαχθή.

Δυστυχώς θά ύπάρξουν καί περιπτώ
σεις κατά τάς όποιας χάριν τού κοινωνι
κού συνόλου, θά δυσαρεστήσουν μεμονω
μένα άτομα. Τούτο τό πράττουν, διότι 
τό καθήκον τό έπιβάλλει καί πολλάκις 
ύπομένουν μέ καρτερίαν τήν προκλητικό

τητα εύτυχώς έλαχίστων δυστροπούντων 
άτόμων. Καί τούτο, διότι έχουν θέσει] 
ύπεράνω καί αύτής ταύτης τής σωματικής 
των άκεραιότητος, τήν άποστολήν τω ! 
καί τό λεπτόν λειτούργημα πού τούς έχει 
άναθέσει ή Πολιτεία διά τήν διαφύλαξιν 
τού ύγειούς άθλητικοΰ πνεύματος.

Βοηθούμενοι εις τήν έπιτυχίαν τής άπο-ί 
στολής των άπό τήν μεγάλη ν πλειοψη- 
φίαν τού φιλάθλου κοινού, προσφέρουν 
εις τό κοινωνικόν σύνολον μιάν έξ ίσου, 
προς τάς άλλας υψηλήν άποστολήν.

Έπιβράβευσις τών ύπηρεσιών αύτών 
είναι αί καθημερινώς σχεδόν λαμβανό-^ 
μεναι, κατά τήν ποδοσφαιρικήν περίοδον,; 
έπιστολαί, άπό διάφορα ποδοσφαιρικά 
Σωματεία καί Συλλόγους εις τάς όποιας| 
έξαίρεται ή συμπαράστασις τών άνδρών] 
τής Χωροφυλακής κατά τήν τέλεσιν τού 
άθλήματος. Χαρακτηριστικώς άναφέρό-' 
μεν τήν έπιστολήν τής Ελληνικής Πο
δοσφαιρικής 'Ομοσπονδίας διά τής όποιας 
έξαίρονται σί ύπηρεσίαι τών άνδρών τής 
Διοικήσεως Χωροφυλακής Καστοριάς εις 
τήν όμαλήν διεξαγωγήν τής ποδοσφαιρι-| 
κής ουναντήσεως τών Σωματείων Καστο
ριάς —Εθνικού Πειραιώς. Ή  αύτή ώς 
άνω 'Ομοσπονδία, κατόπιν άποφάσεως] 
τού Διοικητικού της Συμβουλίου, έξέφρα
σε τήν εύαρέσκειάν της πρός τήν Ύποδ] 
νσιν Χωροφυλακής Ν. ’Ιωνίας διά τήν 
άποτελεσματικήν συμπαράστασιν τών ορ
γάνων αυτής κατά τήν τέλεσιν τών πο
δοσφαιρικών συναντήσεων εις στάδια καί 
γήπεδα τής περιοχής της. Έ ξ άλλου ή 
'Ομοσπονδία Διαιτητών Ποδοσφαίρου 
Ελλάδος εις άλλην έπιστολήν έξέφρασδ; 
τάς εύχαριστίας της διά τον Μοίραρχον] 
κ. Δημ. ΧΟΥΛΙΑΡΑ ό όποιος άπεδέχθη 
παράκλησιν Διαιτητού νά έκτελέση καθή-| 
κοντά Γυμνασιάρχου κατά διεξαχθείσαν 
ποδοσφαιρικήν συνάντησιν μεταξύ τών| 
όμάδων Τρίκαλα — Κοζάνη. Ή  συνταχ- 
θεΐσα ύπ’ αύτού μετά τό τέλος τής συναν-Ι 
τήσεως σχετική έκθεσις ύπήρξεν όχι μό| 
νον κατατοπιστική, άλλά καί άντικειμε-Ι 
νική. Επίσης ό Πανηπειρωτικός Α θλη
τικός Σύλλογος «ΓΙΑΝΝΙΝΑ» δι’ έγγρά-Ι 
φου του πρός τήν Διοίκησιν Χωροφυλα-Ι 
κής Ίωαννίνων έξέφρασε τάς ευχαριστίας I 
του πρός τούς άνδρας αύτής διά τήν τη-] 
ρουμένην ύποδειγματικήν τάξιν κατά 
τήν έκει τέλεσιν ποδοσφαιρικών άγώνων.Ι 
Μεταξύ άλλων άνέφερε εις αύτό καί τά 
έξής: «Εφέτος πνέει άλλος άνεμος, πρός] 
τήν κατεύθυνσιν τής όμαλής διεξαγωγής] 
τών ποδοσφαιρικών ά^ώνων, κατόπιν I



tjixfiv λαμβανομένων μέτρων όμαλής δια- 
ΙΛικινήσεως τών χιλιάδων φιλάθλων. Είλι- 
ή [ κρινώς έκφράζομεν τήν έκπληξίν μας διά 
H τήν έπιτυχίαν τών προσπαθειών σας και 

ύπολογίζομεν δτι και τοϋ λοιποϋ ή μέρι- 
ιίι, μνα πρός τον σκοπόν αύτόν θά είναι διαρ

κής και άκαταπόνητος».
k

1«... Καί διά τοϋ παρόντος προαγόμεθα 
νά εύχαριστήσωμεν τό κατά πάντα άξια- 
1 γάπητον Σώμα τής Χωροφυλακής και έξαι- 
«Ιρέτως τούς ’Αξιωματικούς και Όπλί- 

πΗτας τής Διευθύνσεως Αστυνομίας Θεσ- 
Λραλονίκης διά τήν όντως χριστιανικήν 
Λ καί φιλάνθρωπον ένέργειαν τής διεξαγώ- 
)ΐΛγής έράνου πρός βοήθειαν, τών έκ τών 
Λπροσφάτως γενομένων πλημμυρών, πλη- 
ιβνέντων άδελφών μας, κατοίκων τής περι- 
έίφερείας τής καθ’ ήμάς 'Ιερας Μητροπό- 
Μλ,εως... Ή  τοιαύτη ένέργεια υμών άπο- 
Λςαλύπτει ζώσαν καί ένεργόν άγάπην πρός 
«υόν συνάνθρωπον, έτι δέ περιλαμβάνει 
;Μιείζονα άξίαν και δι’ αύτό τούτο άγιότη- 
ii[B ca, διότι τό σεβαστόν ποσόν τοϋ έράνου 
J /ιροέρχεται έκ τοϋ ύστερήματος τών έν

Ινοκτί καί ήμέρμ έργαζομένων μισθοδιαί- 
Σων άνδρών, φυλάκων τής τάξεως καί τής 
γαλήνης...». Δεν είναι ή πρώτη φορά, πού 
ιαρόμοιαι έπιστολαί φθάνουν είς τά Γρα
φεία τοϋ Περιοδικοϋ, άναγνωρίζουσαι 
ίήν άνεκτίμητον προσφοράν τών άνδρών

!|οϋ Σώματος τής Χωροφυλακής πρός τούς 
Συνανθρώπους των. Προσφοράν άγάπης, 
Στοργής καί βοήθειας. Προσφοράν, έχου- 
Σαν ώς βάσιν τάς eΕλληνοχριστιανικός 
Γαραδόσεις τής φυλής μας. Ή  Ιστορία 
οϋ Σώματος τής Χωροφυλακής είναι 
Στενά συνδεδεμένη μέ τόν Έλληνα πολί- 
ην, είτε αύτός εύρίσκεται είς δύσκολους 

[Λτιγμάς τής ζωής του, είτε εύρίσκεται 
« ί ς  πρόοδον καί εύημερίαν. Τά άνωτέρω 
βΜποσπάσματα άπό τήν έπιστολήν τοϋ 
^■Λητροπολίτου Νεαπόλεως Σταυρουπό-

ί
||εως Θεσσαλονίκης κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ μαρ- 
Ιίυροϋν τήν συνεχιζομένην προσφοράν 
Ιών άνδρών τής Χωροφυλακής πρός τόν 
Ιάσχοντα συνάνθρωπόν των.*/

fifiH ·
| ΔΓ ΕΓΓΡΑΦΟΥ του ‘ό Υφυπουργός 
[εωργίας κ. Γ. ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ, έξέφρα- 
|ε τήν εύαρέσκειαν καί τάς εύχαριστίας 
Ιου πρός τόν Ενωμοτάρχην κ. Έλευθέ- 
jiov ΦΩΤΑΚΗΝ Διοικητήν τοϋ Σταθμού 
ιωροφυλακής ’Άνω Κα? εντίνης Άρτης, 
ιά τήν συμβολήν του είς τήν πάταξιν 
Πς λαθροθηρίας εις τήν περιφέρειάν 
ρυ. Μέ τήν εύκαιρίαν αύτήν, ό κ. Ύφυ- 
ρυργός, έξέφρασε, πρός τό Άρχηγειον 
ωροφυλάκής τάς εύχαριστίας του διά 
ιν πολύτιμον συμβολήν τών άνδρών 
ϋ̂ Σώματος πρός προστασίαν τής πανί- 

ρς είς τήν χώραν μας καί έτόνισε πόσον 
ριβεβλημένη καί άποτελεσματική τυγ- 
ανει ή προσφορά τοϋ Σώματος καί είς 
\ν τομέα αύτόν.

[Ό  έ. ά. Άντισυνταγματάρχης κ. Γεώρ. 
[ΑΥΡΟΣ δι* έπιστολής του πρός τό Άρ- 
ηγεΐον Χωροφυλακής έξέφρασε τά 
|ρμά του συγχαρητήρια διά τόν Χωρο- 
υλακα κ. Έμμαν. ΜΗΤΣΑΚΗ τοϋ Τμή- 
ρ ο ς  Τροχαίας Κοζάνης ό όποιος μέ 
ροργικόν ένδιαφέρον άλλά καί μ§ πρα- 
ιατικήν φιλαλληλίαν καί φροντίδα έθε- 
|  ύπό προστασίαν μικρόν άνήλικον 
Σκόπως ττεριπλανώμενον είς τάς όδούς 
|ς πόλεως προφανώς διαφυγόντος τής 
Ιοσοχής τών γονέων του.

Λ Ν Λ Κ Ο Ι Ν Ω Ζ Ι Χ  
ΚΑΤΑΤΛΞΙΖ ΝΕΩΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΩΝ

300 νέοι Χωροφύλακες θά καταταγουν ατό Σώμα μέχρι 
20 Μαρτίου 1977.

Οί υποψήφιοι πρέπει άπαραιτήτως νά έχουν εκπληρώσει 
τΙς στρατιωτικές τους ύποχρεώσεις, νύ μην έχουν ΰπερβή τό 30ον 
έτος τής ηλικίας τους καί νά έχουν δλα τά προσόντα πού προ- 
βλέπονται άπό τόν Κανονισμό Στρατολογίας Όπλιτών Χωροφυλα- 
λακής.

Οί ενδιαφερόμενοι μπορούν νά λαμβάνουν πληροφορίες 
άπό δλες τις 'Υπηρεσίες Χωροφυλακής.

Μία ωραία έκδήλωσις.
Μία αξέχαστη βραδυά πέρασαν, στις 15 'Ιανουάριου 1977, είς 

Κοσμικήν Ταβέρναν της Νέας Κηφισίας, oi Μοίραρχοι τής Τάξεως 
1961 -  1963 πού ύπηρετοϋν είς Υπηρεσίας του Λεκανοπεδίου 'Αττικής. 
*Η συνεστίασις πού κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες ήταν κάτι 
τό ξεχωριστό διά τούς παλαιούς συμμαθητάς καί τάς οίκογενείας των, 
πού μέσα σέ μιά ατμόσφαιρα συναδελφικής άγάπης, κεφιού καί χαρας, 
ξαναέζησαν τΙς παλιές ευχάριστες στιγμές τών μαθητικών χρόνω ν. 
'Αξίζουν πράγματι θερμά συγχαρητήρια είς έκείνους οί όποιοι είχαν τήν 
θαυμάσιαν ιδέαν τής διοργανώσεως πού τόση έπιτυχία έσημείωσε.

Η Χωροφυλακή συμμετέχει στην Τουριστική προσπάθεια της χώρας καί μέ 
τις υπηρεσίες της Τουριστικής ’Αστυνομίας οί όποιες εύρίσκονται κατεσπαρμένες 
μέχρι τών άπωτάτων άκρων του Έλλαδικοΰ χώρου, βοηθά τόν Ε.Ο.Τ. στό έργον του.
Επίσης εξειδικευμενοι 'Αξιωματικοί του Σώματος προσφέρουν τις γνώσεις τους 

στις Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων καί συμβάλλουν στήν δημιουργία στελε
χών που θα αναλαβουν την βελτίωσϊ καί έξύψωσι τών συνθηκών λειτουργίας τών 
Τουριστικών Επιχειρήσεων.

Με την ευκαιρία κοπής τής πίττας τήν 23-1-1977 στα 'Εκπαιδευτήρια τής Πάρ- 
νηθος τής Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων όμιλών πρός τούς έκπαιδευομένους 
ο Πρόεδρός του Ε.Ο.Τ. Καθηγητής κ.·Γ. ΔΑΣΚΑΑΑΚΗΣ έτόνισε μεταξύ άλλων 
οτι η συνδεσις τής Ελλάδος μέ τήν Ε.Ο.Κ. άνοίγει εύρυτάτους ορίζοντας διά τούς 
έργαζομένους* στά Τουριστικά 'Επαγγέλματα καί δτι θά καταβληθή κάθε δυνατή 
προσπάθεια ώστε τό πρόγραμμα τών Σχολών Τουρισμού νά έναρμονισθή μέ τό πρό
γραμμα τό όποιον ισχύει στις χώρες τής Ε.Ο.Κ.

Επίσης ο Γ ενικός Διευθυντής τής Σχολής Τουριστικών 'Επαγγελμάτων κ. 
Ν. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ κατα την ομιλίαν του, είπεν οτι ή προσφορά νέων διά τήν 
φοίτησιν στις Σχολές Τουρισμού υπήρξε μεγάλη καί οτι οί Σχολές λειτουργούν κατά 
τό τρέχον έτος μέ πληρότητα 100 %. 'Ελπίζεται δέ δτι έφέτος ή Σχολή θά άποδώση 
στά Ξενοδοχεία 1.000 περίπου στελέχη.

Στην τελετή παρεστησαν πολλοί προσκεκλημένοι έκ τών άσχολουμένων μέ 
τόν Τουρισμόν. Ό  Διευθυντής τής Τουριστικής 'Αστυνομίας τής Χωροφυλακής 
Συνταγματάρχης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κων]νος, ό Διευθυντής τής Τποδιευθύνσεως 
Τουρισμού Προαστίων, ό Διευθυντής Τουρισμού τής 'Αστυνομίας Πόλεων καί οί 
σπουδασταί τής Σχολής.



Μεγάλη επιτυχία 

στα σύνορα

Έ χει έπικρατήσει, τελευταία, οέ μερι
κούς Έλληνες, άλλά και ξένους πού έπι- 
σκέπτονται την χώρα μας, ή άφελής άντί- 
ληψη δτι μπορούν, δταν έρχονται στην 
Ελλάδα, νά μεταφέρουν διάφορα λα
θραία είδη μέσα στις άποσκευές τους, τά 
όποια άγοράζουν σε εύκαιριακές τιμές 
στό έξωτερικό και στην συνέχεια τά διο
χετεύουν στην έλληνική άγορά, με την 
προσδοκία νά προσπορισθούν Ικανοποιη
τικά κέρδη και άλλα 'έμπορικά όφέλη. 
Τις ένέργειές τους αύτές θά πρέπει νά τις 
άποδόσωμε, άρχικά, σε μεγάλη άφέλεια 
και έπιπολαιότητα τών Ιδίων, άλλά και 
σέ παχυλή άγνοια τών συνθηκών πού έπι- 
κρατοΰν, άπό πλευράς δημοσίας τάξεως 
και άσφαλείας, στην χώρα μας. Φαίνε
ται, λοιπόν, δτι δλοι αύτοί οί περιστασια- 
κοι πολλές φορές λαθρέμποροι, πού άντι- 
γράφουν κακότεχνα τά ξένα πρότυπα, 
προσπαθούν νά μεταφυτεύσουν στην χώ
ρα μας, νέες Ιδέες καί έφαρμογές έγκλη- 
ματικότητος, πού έδώ καί πολλά χρόνια 
οί μέν άλλοδαποί άκολουθούν στις πα
τρίδες τους, οί δέ ντόπιοι μιμούνται καί 
άντιγράφουν τά διδάγματά τους. Έ τσ ι 
φθάσαμε, τελευταία, στό σημείο νά παρα- 
τηρεΐται στην χώρα μας διαμετακομιστι- 
κός καί λαθρεμπορικός όργασμός καί ή 
Χωροφυλακή νά προβαίνη κάθε τόσο σέ 
κατασχέσεις πιστολιών, αύτοκινήτων, 
ναρκωτικών, καλλυντικών καί άλλων έπι- 
κινδύνων ειδών, πού άδίστακτοι λαθρέ
μποροι εΙσάγουν παράνομα στήν χώρα 
μας καί στήν συνέχεια νά συλλαμβάνη 
τούς άνάλγητους δράστες.

Τέτοιες περιπτώσεις άποτελοΰν τό κα
θημερινό «ρεπερτόριο» τού ήμερησίου 
και περιοδικού τύπου, πού άναφέρονται 
καί σχολιάζονται, μέ κάθε λεπτομέρεια, 
σάν άπαράμιλλες έπιτυχίες τών Υ πηρε
σιών τής Ελληνικής Χωροφυλακής σέ 
όλόκληρη τήν χώρα. Ακόμη δέν έχει 
στεγνώσει ή τυπογραφική μελάνη γιά 
τήν άνεύρεση καί κατάσχεση, άπό τήν 
Υποδιεύθυνση Άσφαλείας Προαστίων 

Πρωτευούσης, όλοκλήρου όπλοστασίου 
στό Μότορσιπ «Ρεγγίνα», πού ήταν έλλι- 
μενισμένο στόν Πειραιά καί σχεδόν άμέ-

σως άλλο όπλοστάσιο άνακαλύφθηκε 
στήν Κρήτη, στήν συνέχεια τά «Άντιγ- 
κουανά» διαβατήρια στήν Αθήνα, οί 
λαθραίες καί κλεμμένες «Μερσεντές» 
καί άλλα αύτοκίνητα πολυτελείας, πού 
κυκλοφορούσαν γιά καιρό παράνομα 
στήν χώρα μας, καί τέλος οί ύποπτες δια
συνδέσεις τών ντόπιων λαθρεμπόρων 
ναρκωτικών μέ τούς ξένους παραγωγούς 
και «διακινητάς» τού είδους. Ό λα  αύτά 
καί πολλά - άμέτρητα - άλλα είναι ό κα
θημερινός άπολογισμός τού έπίμοχθου 
καί έπικίνδυνου άγώνος τών άνδρών τής 
Χωροφυλακής, στήν άέναη καί διαρκή 
προσπάθειά τους νά έξασφαλίσουν τήν 
ήρεμία, τήν γαλήνη, τήν τάξη καί τήν 
άσφάλεια τον Έλληνος πολίτου σέ όλό- 
κληρο τον έλλαδικό χώρο.

Αύτή, λοιπόν, ή προσπάθεια έχει σάν 
άποτέλεσμα τήν άμεση έπισήμανση κάθε 
έκνόμου ένεργείας τών διαφόρων κακο
ποιών στοιχείων, πού προσπαθούν νά 
δημιουργήσουν, μέ παρόμοιους τρόπους, 
έστίες έγκληματικής δράσεως στήν χώρα 
μας. Πάντοτε, δμως, ή σχεδόν πάντοτε 
δέν Λρολαμβάνουν, διότι άκριβώς οί 
άνδρες μας έχουν πυργώσει άδιαπέραστο 
τείχος, στό όποιο προσκρούει ή όποια- 
δήποτε έγκληματική τους ένέργεια, μέ 
άποτέλεσμα νά συλλαμβάνωνται οί ίδιοι 
καί στήν συνέχεια νά κατάσχεται ή πα
ράνομη λεία τους. Αύτό συνέβη πρόσφα
τα στα σύνορα, όταν ό Βασίλειος Μαυρο- 
μουστάκης, 38 χρόνων, άπό τά Δρύμια 
Ξάνθης, πού ζούσε άπό τό 1961 στήν Δυ
τική Γερμανία, προσπάθησε νά είσαγάγη 
λαθραία, κρυμμένα μέσα σέ βαλίτσες, 
άπό τήν Είδομένη, έννέα πιστόλια «Σμίθ» 
διαμετρήματος 6,35, δύο πιστόλια ύγραε- 
ερίου, 200 φυσίγγια πιστολιού «Σμίθ», 
20 φυσίγγια ύγραερίου, 2 σιγαστήρες μέ 
2 ψύκτρες πιστολιού, 7 άριθμομηχανές 
μέ 7 μετασχηματιστές, 11 άναπτήρες 
ύγραερίου, 65 ώρολόγια «Σέϊκο», 16 
ταινίες «πορνό», 4 κολιέ μαργαριταριών 
καί δύο χρυσά νομίσματα άφρικανικής 
προελεύσεως. Ό  λαθρέμπορος μέ τό 
έπικίνδυνο έμπόρευμά του έπισημάνθηκε 
άπό τό Τμήμα Ελέγχου Διαβατηρίων 
Είδομένης, πού, ώς γνωστόν, εύρίσκεται 
στα Έλληνογιουγκοσλαβικά σύνορα καί 
άνήκει στήν άρμοδιότητα τής Ελληνικής 
Χωροφυλακής, όπως άνήκουν έπίσης, 
στήν άρμοδιότητά της όλοι οί έλεγχοι

διαβατηρίων τών συνόρων τής χώρας. 
Ά πό τόν καθιερωμένο, λοιπόν, έλεγχο 
πού γίνεται κατά τήν είσοδο καί έξοδο 
τών διακινουμένων στήν χώρα μας ήμε- 
δαπών καί άλλοδαπών, διαπιστώνεται 
ότι, πολλές φορές, πολλοί άπ’ αύτούς, 
προσπαθούν νά εισάγουν ή νά έξάγουν, 
λαθραία, διάφορα άντικείμενα ή καί συ
νάλλαγμα άκόμη, μέ τήν άφελή ιδέα ότι 
θά προσπορισθούν εύκολα κέρδη καί θά 
έπιτύχουν άνετο καί άσφαλή πλουτισμό. 
Έ τσι, άσφαλώς, σκέφθηκε καί ό πρωτα
γωνιστής δράστης τού έπεισοδίου μας, 
πού άγόρασε τόσα πολλά καί έπικίνδυνα 
άντικείμενα άπό τήν Δυτική Γερμανία, 
μέ άπώτερο σκοπό νά τά διαθέση λαθραία 
στήν άγορά. Δέν πρόλαβε, όμως, νά όλο- 
κληρώση τόν σκοπό του, γιατί οί Χωρο
φύλακες φρουροί, οί «βιγλάτορες» αύτοί 
τών συνόρων μας, άνέκοψαν* τήν παρά
νομη δραστηριότητα καί ματαίωσαν τά 
σχέδια ένός έπικινδύνου ύποψηφίου λα
θρέμπορου.

Θρασύς κακοποιός 
συλλαμβάνεται 

στήν ’Αλεξανδρούπολη

Τό Τμήμα Άσφαλείας Άλεξανδρουπό- 
λεως έσημείωσε πρόσφατα, μεγάλη έπιτυ- 
χία μέ τήν σύλληψη ένός έπικινδύνου δι
αρρήκτου, τού βαφέως αύτοκινήτων Στε
φάνου Καραπιπέρη ή Νταγιάμα, τού Γρη- 
γορίου καί τής Χρυσούλας, έτών 22, κα
τοίκου Θεσσαλονίκης, ό όποιος είχε δια- 
πράξει σωρεία διαρρήξεων μέσα στήν πό
λη και στήν περιοχή τής Άλεξανδρουπό- j 
λεως. Η σύλληψη τού Καραπιπέρη θεω
ρείται σάν σοβαρό έπίτευγμα τών 'Υπηρε
σιών Χωροφυλακής Θράκης, διότι άπαλ- 
λάχθηκε όλόκληρη ή περιοχή άπό έναν 
δραστήριο καί έπικίνδυνο κακοποιό, πού 
ή έγκληματική του δράστηριότης συνοψί
ζεται περίπου στά έξής: 1) Είς βάρος του 
έκκρεμοΰσαν τρεις καταδικαστικές άπο- 
φάσεις τών Τριμελών Πλημμελειοδικείων 
Θεσσαλονίκης, Βέροιας καί Πειραιώς, 
μέ τις όποιες είχε καταδικασθή σέ φυλακί- I 
σεις 5, 7 καί 7 μηνών άντιστοίχως γιά τά 
άδικήματα τής κλοπής, τής ύπεξαιρέσεως I 
καί τής άπάτης. 2) Ά πό τόν Απρίλιον τού I

Τ** κατασχεθέντα υπό τών άρμοδίων Υπηρεσιών Χωροφυλακής δπλα και 
ήαϋραια είδη τα οποία ό δράστης τής πράξεως προσεπάθησε νά είσαγάγη στήν 

ϋ-λλαόα ανεπιτυχως όμως χάρις στήν επαγρύπνηση τών άνδρών τής Χωροφυλακής.
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Γ
; i 1976 μέχρι τής συλλήψεώς του διέπραξε 
οΙ στην ’Αλεξανδρούπολη 17 διαρρήξεις καί 
ο| μία άπόπειρα διαρρήξεως. .’Από τις διαρ- 
1| ρήξεις αυτές άπεκόμισε: α) 171.410 δρα- 
ι χμές σέ χαρτονομίσματα, β) 9 χρυσές λί- 
; ρες ’Αγγλίας, γ) 4 χρυσά γυναικεία δακτυ- 
1 λίδια, δ) 3 χρυσούς σταυρούς μέ τις άλυ- 
Ιι σίδες τους, ε) 1 χρυσό ανδρικό δακτυλίδι, 
ι ·  στ) 1 ώρολόγιο ΟΡΙΕΝΤ, ζ) 15 μάρκα Γερ- 
)■ μανίας. Άπό τά κλοπιμαία αυτά άνευρέ- 
I  θησαν καί κατεσχέθησαν μόνον 13.800 
I  δραχμές, 5 χρυσές λίρες, 4 χρυσά δακτυ- 
1 λίδια, 3 χρυσοί σταυροί, 1 χρυσό άνδρι- 

: |  κό δακτυλίδι καί τό ώρολόγι.
Ό  νεαρός διαρρήκτης πού έλυμαίνετο 

ι ί τ ά  διαμερίσματα καί τά σπίτια τής ’Αλε- 
-1 ξανδρουπόλεως κατά τήν ώρα τής άπου- 
■ Ισ ια ς  τών ένοικων, δέν μπόρεσε νά άποφύ- 
ι ίγ η  τήν σύλληψή του άπό τά όργανα του 
ι ·  Τμήματος ’Ασφαλείας τής πόλεως, τά 
>1 όποια μέ ύπομονή καί μεθοδικότητα κατά- 
I φεραν νά έξουδετερώσουν έναν άδίστακτο 
Ικ α ί έπικίνδυνο διαρρήκτη.

Άντρο τοξικομανών 
αποκαλύπτεται 

στήν Θεσσαλονίκη

Ό  άδυσώπητος καί έπικίνδυνος άγώ- 
Ινας τών Υπηρεσιών Χωροφυλακής, γιά 
Ιτήν  έπισήμανση καί δίωξη τών έμπορων 
■τού λευκού θανάτου, είναι καθημερινός 
■άνηλεής καί άνυποχώρητος, μέ άποτέλε- 
■σμα νά έρχωνται συχνά-πυκνά στήν έπι- 
■φάνεια καί νέες περιπτώσεις λαθρεμπο- 
Ιρίας καί χρήσεως ναρκωτικών. Είναι μα- 
Ιθηματικά έξακριβωμένο, ότι κάθε είκο- 
πσιτετράωρο άνακαλύπτονται καί κατά- 
Ισχονται νέες ποσότητες ναρκωτικών, 
■άνευρίσκονται νέα άντρα συγκεντρώσεως 
■τοξικομανών καί συλλαμβάνονται και- 
Ινούργιοι λαθρέμποροι — παραγωγοί ή 
1«διακινηταί» τοϋ είδους.

Πρόσφατη είναι ή μεγάλη έπιτυχία 
■τής 'Υποδιευθύνσεως Γενικής ’Ασφαλείας 
■Θεσσαλονίκης, όπου άνδρες τού ειδικού 
■Τμήματος Διώξεως Ναρκωτικών Λαθρέ- 
Ιιιπορίου άπεκάλυψαν πραγματικό «άντρο» 
■χασισοποτών καί σεξουαλικών όργίων, 
■στήν πόλη, καί σέ διαμέρισμα τής όδοΰ 
ΊιΑντιγονιδών καί ’Αμβροσίου άριθ. 2, 
(ιιέσα στό όποιο συνελήφθησαν τέσσερις

■

νεαροί, μεταξύ τών όποιων καί ένας Γάλ
λος «Χίππυ». Ή  έπισήμανση τού διαμε
ρίσματος έγινε ύστερα άπό στενή παρα
κολούθηση δύο μηνών, άπό άνδρες τής 
Χωροφυλακής καί έπειτα άπό βάσιμες 
ύποψίες ότι μέσα σ’ αύτό κάτι ύποπτο 
συνέβαινε. ’Από τις πληροφορία'’., λοιπόν, 
πού συνέλεξαν διαπιστώθηκε ότι τό δια
μέρισμα, πού είχε δύο δωμάτια, σαλόνι, 
κουζίνα καί τουαλέττα, τό χρησιμοποιού
σαν νεαροί καί νεαρές, μεταξύ τών όποιων 
καί μία 14χρονη μαθήτρια, γιά κάπνισμα 
ναρκωτικών καί γιά όμαδικά σεξουαλικά 
όργια. Στό διαμέρισμα δέν ύπήρχαν έπι
πλα, άλλά μόνον δύο στρώματα καί μία 
βρώμικη κουβέρτα στό πάτωμα, πού μαζί 
μέ τήν άποπνικτική άτμόσφαιρα, τού δω
ματίου δημιουργούσαν ένα φρικτό καί 
πνιγηρό περιβάλλον χυδαιότητος καί 
άκολασίας. Οί “Έλληνες πού συνελήφθη
σαν ήταν οί Θωμάς Ζηκογιάννης, 20 
χρόνων, Νικόλαος Δούκας, 20 έπίσης 
χρόνων, ’Ιωάννης Σαρηκώστας, 21 χρό
νων καί ό Γάλλος Τουρίστας Ζάν Πώλ 
Ζοζέφ Σοντάκ, 22 χρόνων, πού τόν άπο- 
καλοϋσσν «Ποιητή». “Ο «ποιητής», λοι
πόν, ήλθε πρόσφατα άπό τήν Τουρκία 
στήν Θεσσαλονίκη καί άμέσως δικτυώ- 
θηκε, σ’ ένα άπό τά κοσμοπολίτικα ζαχα
ροπλαστεία τής όδοϋ Πρίγκηπος Νικο
λάου, μέ τούς "Ελληνες ένοικους τοϋ δια
μερίσματος. Τόν προσκάλεσαν, τόν φι
λοξένησαν καί αύτός, σέ άντάλλαγμα, 
τούς πρόσφερε έκλεκτής ποιότητος χασίς 
σέ πλακίδια, τά όποια έφερε κρυμμένα 
στον σάκκο του άπό τό έξωτερικό. "Ετσι 
άρχισε νέος κύκλος δραστηριοτήτων 
στό διαμέρισμα τής όδοΰ Άντιγονιδών 
καί ’Αμβροσίου. Τήν σεξουαλική πανδαι
σία άκολουθοΰσε τό κάπνισμα τοϋ χασίς 
μέ τελετουργικό μάλιστα τρόπο, άνάλογο 
«ντεκόρ» καί κατάλληλη άτμόσφαιρα. 
Ό σοι νεαροί έπαιρναν μέρος στό κάπνι
σμα, καθόντουσαν σταυροπόδι στό πάτω
μα σχηματίζοντας κύκλο, άφοΰ άναβαν 
πρώτα κεριά βαλμένα μέσα σέ,.,.περιστα- 
σιακά κηροπήγια, φτιαγμένα άπό άδεια 
μπουκάλια Κόκα - Κόλα. Οί τοίχοι ήταν 
διακοσμημένοι μέ διάφορα «πόστερς» 
καί γεμάτοι άπό χυδαία καί άκαταλαβί- 
στικα συνθήματα μέ κακόγουστες «ψυχε
δελικές» παραστάσεις. Οί άνδρες μας, 
πού βρέθηκαν μέσα σ’ αύτό τό άμαρτωλό 
καί έλεεινό περιβάλλον, κατέλαβαν όλους

Μια εύγλωττη εΙκόνα τοϋ άθλιου «τεκέ» της Θεσσαλονίκης πού ανακάλυψε 
ή Ύποδιεύθυνσις Γενικής ’Ασφαλείας της συμπρωτευούσης και συνέλαβε τούς δρά- 
στας τοϋ κέντρου αύτοϋ τής διαφθοράς τής νεολαίας μας.

έπ’ αύτοφώρω τήν στιγμή άκριβώς πού 
κάπνιζαν χασίς, κάτω άπό τό φώς τών 
κεριών καί καθισμένοι σταυροπόδι στό 
πάτωμα.

Μέ τό κλείσιμο, λοιπόν, καί αυτού 
τού άντρου άπαλλάχτηκε ή Θεσσαλο
νίκη άπό μία άκόμη πυορροούσα έστία 
μολύνσεως, γι αύτό καί σύσσωμος ό τύ
πος καί τά λοιπά μέσα μαζικής ένημερώ- 
σεως έπαίνεσαν τήν λαμπρή αύτή έπιτυ
χία τών όργάνων τού Τμήματος Διώξεως 
Ναρκωτικών τής πόλεως. ’Ιδιαίτερα μά
λιστα, γιά τόν πρόσθετο λόγο, ότι τό χα
σισοποτείο άνακαλύφθηκε τις πρώτες 
μέρες τής λειτουργίας του κι’ έτσι σώθη
καν πολλά παιδιά άπό τό όλέθριο πάθος 
τών ναρκωτικών, τά όποια άναμφισβή- 
τητα, μέ τήν πάροδο τοϋ χρόνου, θά μετα- 
βάλλοντο σέ θλιβερούς τοξικομανείς.

Η ΔΕΥΤΕΡΗ, λαμπρή, έπιτυχία τής 
Υποδιευθύνσεως Γενικής ’Ασφαλείας 
Θεσσαλονίκης, πού πραγματικά έντυπω- 
σίασε τήν κοινή γνώμη, ήταν ή άνεύρεση 
τοϋ κλαπέντος, ύπό μυθιστορηματικός 
συνθήκας, τήν παραμονή τής Πρωτο
χρονιάς συναλλάγματος, τό ύψος τοϋ 
όποιου έφθανε τις 625.345 δραχ. *Η κλοπή 
είχε γίνει στό ύποκατάστημα τής Ίονικής 
καί Λαϊκής Τραπέζης τής πόλεως, έπί 
τής όδοΰ Λαγκαδά άριθ. 13, καί άπό τάς 
ώρας 8,30' - 11,30' άπό τό «γκισέ» τοϋ 
ταμείου, τήν στιγμή, άκριβώς, πού άπου- 
σίαζε γιά λίγο ή άρμοδία ύπάλληλος. Τά 
χρήματα, σέ ξένα χαρτονομίσματα, βρί
σκονταν μέσα σ’ ένα σάκκο καί έπρόκειτο 
νά μεταφερθοϋν στήν Τράπεζα τής Ελλά
δος. Όταν, λοιπόν, γύρισε στό ταμείο 
ή ύπάλληλος διεπίστωσε ότι τά χρήματα 
έλειπαν. Ειδοποιήθηκε στήν συνέχεια ή 
Υποδιεύθυνση Γενικής ’Ασφαλείας Θεσ
σαλονίκης καί άπό τής στιγμής έκείνης 
άρχισε ή συστηματική καί έπίμονη άνα- 
ζήτηση χρημάτων καί δράστου. Ή  ύπό- 
θεση ήταν τρομερά δύσκολη γιατί άφ’ 
ένός μέν ή καταγγελία έγινε μέ σχετική 
καθυστέρηση, άφ’ έτέρου δέ έκείνες τις 
ήμέρες ή Τράπεζα είχε πολλές συναλλα
γές μέ άλλοδαπούς καί συνεπώς ήτάν άδύ- 
νατον νά συγκρατηθοϋν, φυσιογνωμικά, 
ύποπτα ή άλλα διερχόμενα άπό τό Ταμείο 
τής Τραπέζης πρόσωπα. 'Ωστόσο ύστερα 
άπό συνδυασμένες ένέργειες τά «λαγω
νικά» τής 'Υποδιευθύνσεως Γενικής ’Ασ
φαλείας Θεσσαλονίκης κατάφεραν νά 
έπισημάνουν τόν δράστη τής κλοπής, πόύ 
ήταν ό Χαρ. Γ. Μαντουσιάδης, έτών 25, 
ναυτικός, άπό τήν Σταυρούπολη Θεσσα
λονίκης. Καί ένώ τόν παρακολουθούσαν 
γιά άλλες ύποθέσεις διεπίστωσαν ότι μετά 
τήν Πρωτοχρονιά είχε κόψει τό μούσι 
του καί γενικά είχε άλλάξει έμφάνιση καί 
άμφίεση. Αύτό ήταν καί ή άρχή τού τέ
λους του, γιατί μέ τήν ένέργειά του αύτή 
άπέδειξε ότι κάτι ύποπτο είχε στόνοϋ του. 
Πραγματικά ένα χειμωνιάτικο άπόβραδο 
πήγε μέ πολλή προσοχή σέ ξενοδοχείο 
τής πόλεως, άνέβηκε στόν 5ο όροφο καί 
στήν συνέχεια μέ ένα κάθισμα προσπά
θησε νά δή μέσα στήν ψευδοροφή. ’Εκεί 
τόν συνέλαβον όργανά μας τά όποια μέ 
τήν σειρά τους έρεύνησαν τό έπίμαχο ση
μείο καί βρήκαν τόν σάκκο μέ όλόκληρο 
καί άθικτο τόν θησαυρό. Έ τσ ι άποκαλύ- 
φθηκε καί διαλευκάνθηκε μία σκοτεινή 
καί μυστηριώδης κλοπή, πού είχε θορυ
βήσει τό κοινόν τής Θεσσαλονίκης καί 
γενικώτερα τήν έλληνική κοινή γνώμη.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ 
Άνθ]στής Χωροφυλακής
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φώτο - επικαιροτηο - φώτα - επικαιρότηρ
"Αρχισε τον περασμένο μήνα στη Σχολή ’Αξιωματι

κών Χωροφυλακής ή καθιερωμένη μετεκπαίδευση σα
ράντα (40) Μοιράρχων.

Ή  μετεκπαίδευση των άνδρών της Χωροφυλακής 
καί Ιδιαίτερα των ’Αξιωματικών πάνω σέ θέματα πού 
άντιμετωπίζει ή σύγχρονη άστυνομία, είναι άπαραίτητο 
έφόδιο για την περαιτέρω άνάπτυξη τής δραστηριότη
τας τους. Η  επί πλέον αύτή κατάρτιση πάνω σέ στοι
χεία ύπηρεσιακών άντικειμένων καί τών ποικιλομόρφων 
πολιτιστικών καί κοινωνικών συνθηκών είναι ή άπαίτηση 
του «σήμερα» γιά τον πολλαπλασιασμό τών γνώσεων 
καί του κύρους τών Αξιωματικών τής Χωροφυλακής 
μια καί σήμερα καλούνται νά διαδραματίσουν ,δσο ποτέ 
άλλοτε, πρωταρχικό ρόλο στην εξελισσόμενη κοινωνία, 
στην καλή λειτουργία τής Πολιτείας καί στή διατήρηση 
τών ήθικών καί πολιτιστικών άξιών.

Τήν έναρξη του σεμιναρίου κήρυξε ό Αρχηγός του 
Σώματος ’Αντιστράτηγος κ. Νικόλαος Κουτσιανας, 
ο όποιος καί άνέλυσε τό σκοπό τής έκπαιδεύσεως καί τή 
σημασία της. Στή Σχολή Μοιράρχων εκπαιδεύονται όλοι 
οι Μοίραρχοι προκειμένου νά προαχθοΰν στο βαθμό του 
Ταγματάρχου.

Πρόσφατα στή Θεσσαλονίκη, ό Διευθυντής τής *Τ- 
ποδιευθύνσεως Τροχαίας, Άντισυνταγματάρχης κ. Γεώρ
γιος Ντούμας δεξιώθηκε τούς δημοσιογράφους καί συν
τάκτες του ήμερήσιου καί περιοδικού τύπου τής συμ
πρωτεύουσας καί συζήτησε μαζί τους τό κυκλοφοριακό 
της πρόβλημα. Ή  συζήτηση έπεκτάθηκε καί σέ άλλα 
θέματα σχετικά μέ τό αύτοκίνητο, τήν κυκλοφοριακή 
διαπαιδαγώγηση καί τήν Τροχαία.

Ή  Χωροφυλακή, πού ζεΐ καθημερινά μαζί μέ τούς 
οδηγούς τό κυκλοφοριακό πρόβλημα, δίνει ένα μεγάλο 
μέρος τής προσωπικότητάς της καί του δυναμικού της 
στη ρύθμιση τής κυκλοφορίας καί γενικά στον έλεγχο 
τής οδικής κίνησης μέ σκοπό τή πρόληψη καί μόνο, 
δυσάρεστων περιστατικών. Μέ τό πνεύμα αυτό ή 
όλη άντιμετώπιση τού θέματος άποτελει μιά προσφορά 
στή σύγχρονη κοινωνία τού υπεύθυνου πολίτη καί σ’ 
αύτή τήν προσφορά κλήθηκαν νά συμβάλουν καί οι 
δημοσιογράφοι πού άσχολοΰνται—κι αύτοί—καθημερινά 
μέ τά προβλήματα τού πολίτη.

Τις "Αγιες μέρες πού πέρασαν, τά Χριστούγεννα, τήν 
Πρωτοχρονιά καί τά Θεοφάνια, οί μπάντες όλων τών 
Στρατιωτικών Σωμάτων έπισκέφθηκαν τούς Αρχηγούς 
τών Ενόπλων Δυνάμεων καί τών Σωμάτων Ασφαλείας 
καί «τούς είπαν» τά κάλλαντα μέ τό δικό τους τρόπο 
καί τή δική τους γλώσσα, τήν γλώσσα τής μουσικής 
Τόν Αρχηγό τής Χωροφυλακής Αντιστράτηγο κ. Νικό
λαο Κουτσιανά έπισκέφθηκε καί ή μικτή μπάντα τών 
τριών κλάδων τών ’Ενόπλων Δυνάμεων καί πρόσφερε 
ένα άκόμη τόνο γιορταστικό παιανίζοντας τά κάλαντα.

Στή φωτογραφία ό κ. Αρχηγός τού Σώματος ένώ 
συγχαίρει τόν έπικεφαλής Αξιωματικό καί τού εύχεται 
«Χρόνια Πολλά».
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Σ* όλη τήν Ελλάδα οΐ 'Όμιλοι Φίλων της Χωροφυ
λακής έκδηλώνουν τήν άγάπη τους μέ προσφορές καί διορ
γανώσεις διαφόρων γιορταστικών έκδηλώσεων. Στή Κα
τερίνη ό σύλλογος «Οι Φίλοι της Χωροφυλακής του Νο
μού Πιερίας» διοργάνωσε έπ* εύκαιρία των Χριστουγέν
νων καί της Πρωτοχρονιάς τελετή κατά τήν οποία £ 
Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Μπρουσκέλης καί τό Διοι
κητικό Συμβούλιο μοίρασαν δώρα σέ παιδιά τών άν- 
ρρών της Χωροφυλακής πού υπηρετούν στήν Κατερίνη. 
ΓΟ σύμβουλος τού Συλλόγου κ. Συμεωνίδης τόνισε στήν 
ρμιλία του τήν απήχηση τού έργου τής Χωροφυλακή? 
καί τήν προσφορά της στό κοινωνικό σύνολο.

Επίσης τό Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου 
έπισκέφθηκε μαζί μέ τόν Διοικητή καί τόν ‘Τποδιοικη- 
τή τής Διοικήσεως τό Γηροκομείο τής πόλεως καί πρό- 
σφεραν έκ μέρους τών άνδρών του Σώματος καί τού 
Συλλόγου δώρα, γλυκά, φρούτα, τρόφιμα καί τήν άπα- 
ραίτητη κατά τό έθιμο γαλοπούλα.
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Ή  Διοίκηση Χωροφυλακής Χίου μέσα σέ μιά φιλική 
καί αισιόδοξη, γιά τόν νέο χρόνο, άτμόσφαιρα, γιόρτασε 
τό κόψιμο τής πίττας της. Προσκεκλημμένοι καί παρόν- 
τες στήν έκδήλωση ήταν ό Σεβασμιώτατος Μητροπο
λίτης Χίου κ. Χρυσόστομος, ό Νομάρχης κ. Καλογεί- 
τονας, ό Στρατιωτικός Διοικητής Ταξίαρχος κ. Κατσι- 
μήτρος, ό Δήμαρχος Χίου κ. Τσουρής, πολλοί φίλοι τού 
Σώματος τής Χωροφυλακής, ’Αξιωματικοί καί Όπλίτες 
τής Διοικήσεως, οί όποιοι μέ τίς εύχές τους δημιούργη
σαν ένα ζεστό κλίμα συναδελφικότητος καί άντάλλαξαν 
εύχές μέ τούς προσκεκλημένους γιά ένα εύτυχισμένο 
νέο έτος. Στή φωτογραφία μας ό Διοικητής Διοικήσεως 
Χωροφυλακής Χίου *Αντισ]ρχης κ. Γ. Καζαμίας ένώ 
κόβει τήν πίττα.

Είναι γεγονός ότι οί άνδρες τού Σώματος παίρνουν 
ένεργό μέρος σ* όλους τούς τομείς τής σύγχρονης Ελλη
νικής αναπτύξεως, τόσο στόν κοινωνικό, όσο καί στον πολι
τιστικό οικονομικό χώρο. Πρόσφατα, μέσα στά πλαίσια 
τού γενικού προγράμματος γιά τήν άναδάσωση τής χώ
ρας, 135 άνδρες τής Άνωτέρας Διοικήσεως Χωροφυλα- 
κής Δυτ. Ελλάδος, άναδάσωσαν τήν άγροτοδασική περι
οχή ‘Αγίου Κωνσταντίνου τής Κοινότητος Κρήνης Πα- 
τρών, φυτεύοντας 1.200, συνολικά δενδρύλλια πεύκης. 
Επιδοκιμάζεται1 ή προσπάθεια αύτή τής Α.Δ.Χ. Δυτ« 
. Ελλάδος πού άπέσπασε τά εύμενή σχόλια τού κοινού 
καί ιδιαίτερα τών κατοίκων τής περιοχής καί έκτιμή- 
θηκε άπό όλους σά μεγάλη, συμβολική καί ούσιαστική 
προσφορά τής Χωροφυλακής, πέρα άπό τά ύπηρεσι- 
ακά της καθήκοντα. Είναι κι αύτό μιά άπόδειξη δτιτό 
Σώμα τής Χωροφυλακής είναι στενά δεμένο μέ τήν 
ζωή τής χώρας μας.



Παντοΰ καί πάντα ακόμα καί μέ 
τις πιο αντίξοες καιρικές συνθήκες 
οί άνδρες τής Χωροφυλακής προσφέ
ρουν πρόθυμα τις υπηρεσίες τους, 
εκεί όπου τό καθήκον τους καλεί.


