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•Η ελληνική 
θάλασσα

οί άνθρωποι

αΐ τά νησιά της

Ε π ι μ έ λ ε ι α :
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Μ ο ί ρ α ρ χ ο ς

ΚΑΝΕΝΑΣ δέν ά μ φ έβαλλε π ο τέ , π ώ ς  ή μικρή 
μας χώ ρα  έχε ι άσύγίίριτες ό μ ο ρ φ ιέ ς . Χ ιλ ιοτραγου- 
δημένη είνα ι ή Ε λ λ η ν ικ ή  Φ ύ σ η . Βουνά καί κάμποι 
έχουν κ ά τ ι τό  ξεχω ρ ισ τό , μ ιά  ήρεμη χά ρ η , δυσκο- 
λεύρετη ά λλο υ , πού θαυμάζουν ο ί ξένοι π ο λ ύ , μα
ζ ί  μέ τούς άσύγκριτους Α ρχαιολογικούς θησαυρούς 
μ α ς , πολύτιμη  κληρονομιά μάς άπό τή ν  ά ρχα ιό - 
τ η τα , πού άλυσσοδένει άπαλά τή ν  άθάνατη συνέ- 
χ ε ια .

"Ομως ζηλευτά  π ρ ω τεία  σέ δλα τούτα  έ χ ε ι ή 
θάλασσά μ α ς . Μιά θάλασσα ά λλοιώ τικη  στόν ά τε - 
λε ίω το  πόντο της γ η ς , του Π οσειδώνα ή γλαυκή 
όμορφη «έπ ικράτεια»  πού τήν έψ αλαν λύρες τρα
νές άπό τόν "Ομηρο μ έχρ ι τΙς δικές μας ή μ έρ ες. Ή  
θάλασσα ή Ε λ λ η ν ικ ή  πού ά γκα λ ιά ζει τό κορμί τη ς 
ΠατρΙδος άπαλά καί καταστόλιστη είνα ι άπό τά  
ύπέροχα  ζω γρ α φ ισ τά  νησιά τ η ς .

θαλασσινό γένος ό λαός μ α ς . Κ α ί νοιώ θουν έτσ ι 
καί δσοι κατοικούνε κα ί σέ βουνά ά κ ό μ η . Γ ια τί τήν 
βλέπουν άπό μακρυά σάν ένα δραμα, τή ν  γαλανό
λευκη ή νοιώθουν τά  χά δ ια  τω ν  άνέμω ν τ η ς , γ ια τ ί 
γνω ρίζουν π ώ ς  σέ κάθε άκρη τη ς ΠατρΙδος τά  κύμα
τά  τη ς χαρίζουν φ ιλ ιά ,  γ ια τ ί ξέρουν πολύ καλά 
δ τ ι ή ζω ή τη ς κα ί ή πρόοδός της έπήγασε άπό τήν 
θάλασσα κα ί έκεΐ ζή καί κ ιν ε ίτ α ι.

Τήν θέση τού Π οσειδώνα έπήρε ό "Αγιος Νικόλαος 
μαζί μέ άλλους 'Α γίους ταξιδευτές της Ε κ κ λ η σ ία ς  
μ α ς . Κ α ί έτσ ι ή θάλασσά μας έγινε ένας χώ ρος 
εύλογημένος. Πήρε αύτή τήν παράξενη μοναδική 
στό κόσμο γο η τε ία , τόσο , πού δταν κανείς ταξιδεύ
ε ι στήν θάλασσά μας νά νοιώ θη π ώ ς  ζή σέ ένα βα
σίλειο όνείρου .

Μ αζί τη ς δεμένα κάλλη δικά  τ η ς , τά  λ ιτά  κι* 
άπέρ ιττα  μά τόσο δυνατά μαγευτικά  νησιά μ α ς . 
Τά χα ϊδεύουν τή  μ ιά  οί σιγανοί της φ λο ίσβο ι τ*άνε- 
μοδέρνουν άλλοτε τά  κύματά  τ η ς , δμω ς αύτά  
μένουν πάντα  τά  ϊδ ια , δμ ο ρ φ α , γ ρ α φ ικ ά , χα 
ρούμενα, ά π ε ίρ α χτα .

Μέ τήν κατάλευκη ά σ π ρ ά δα το υ ς, μέ τά  στενά 
δρομάκια το υ ς , μ* έκεινες τ ίς  άμμουδερές άγκάλες 
το υ ς , τ* άπάνεμα λ ιμανάκια  το υ ς , τούς κόλπους 
καί τούς κάβους τ ο υ ς .

Πρό π άντω ν δμω ς μέ τή ν  γαλήνη το υ ς , τόν 
ήλιο το υ ς , τή  μυστική τους έ λ ξ η . Αύτή είνα ι ή 
'Ε λληνική  θάλασσα κι* αύτά  είνα ι τά  νησιά τ η ς . 
Γέφυρα  τω ν  π ιό  μεγάλω ν πολ ιτ ισ μ ώ ν μέσα στούς 
α ίώ νες , αγιασμένα δλα άπό πάνσεπτα  προσκυνήμα
τα  στό *Ιόνιο καί στό Α ίγα ΐο , έχουν γ ίν ε ι ένα πα
ράδοξο « β ιβ λ ίο »  στήν 'Ισ τορ ία  τού "Εθνους μ α ς . 
Γ ια τί ή 'Ε λληνική  θάλασσα κα ί τά  νησιά τη ς έχουν 
τούτο  τό μοναδικό. Χάρισαν δόξες καί μεγαλεία  
στό λαό μας κα ί έδειξαν δρόμους γ ιά  Ιδανικά κα^ 
πρόοδο σέ πολλούς άλλους λαούς πού πέρασαν άπό 
τούς δικούς τη ς δρόμους.
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Ζημωμενος μέ τήιν αλμύρα τής θάλασσα 
> ό Έλληνας άττό τότε^οΰ εμφανίσθηκε ραν Λαδ^ 

°3ή ν:γω νιά  αύίή τής Ευρώπης παλαίβει. μέ,τδ ’ 
κΰμα^αϊ ,βρίσκει σ αύτδ τήν χαρά τής̂  δουής 

Hfp|Fn' την προκοπή του.

• Ι ΙΜ Μ





Όμορφη χώρα ή πατρίδα 
μας πού τό μέτρο στην φύ
ση και τούς άνθρώπους ξε
χώρισε σαν βασικός κανό
νας άπό τότε πού ό πολι
τισμός άγκάλιασε ξέχωρα 
μέ στοργή την γωνιά αυτή 
τής Μεσογείου. Στις μέρες 
μας πού ό τουρισμός έγινε 
ένα παγκόσμιο κοινωνικό 
ρεύμα καί πού την χώρα 
μας ιδιαίτερα την εΰνοούν 
οί είδυλιακές ομορφιές της 
και ή ιστορική κληρονομιά, 
ό "Ελληνας Χωροφύλακας 
στέκεται φύλακας άγγελος 
στο πλευρό όλων έκείνων 
πού θά ζητήσουν τήν συν
δρομή του.
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ΕΙΝΑΙ τόσο μεγάλη ή έκτασις του του
ριστικού φαινομένου σέ διεθνή κλίμακα 
καί τόσο βαθειά ή έπίδρασις αύτοΰ στήν 
ζωή των άτόμων καί των κοινωνικών 
όμάδων, ώστε άβιάστως ή έποχή μας μπο
ρεί νά χαρακτηρισθή ώς τουριστική έπο-
χή;

Ό  σημερινός άνθρωπος μέσα στίς άλ
λες άνάγκες της ζωής του, έχει ταξινομή
σει καί Ιεραρχήσει καί τήν ίκανοποίησι 
των τουριστικών του άναγκών.

Θά μπορούσαμε νά πούμε δτι ό τουρι
σμός έχει γίνει βασική άνάγκη τής ζωής 
καί δτι ή ίκανοποίησις τής άνάγκης αυτής 
γίνεται πολλές φορές είς βάρος καί μέ θυσία 
άλλων άναγκών, οι όποιες μέχρι πρό
τινος χρόνου, έθεωροΰντο πρωταρχικής 
σημασίας.

Τόσο πολύ κυριαρχεί ή άνάγκη αυτή 
ώστε τά άτομα, άπό μακροϋ χρόνου, προ
γραμματίζουν τις διακοπές των καί έπι- 
λέγουν τόν τόπο καί τόν χρόνο καί έξασφα- 
λίζουν τις προϋποθέσεις, διά τήν καλυτέ- 
ραν ίκανοποίησιν αύτής.

Δέν είναι λίγες οί περιπτώσεις κατά τις 
όποιες, πολλοί, προκειμένου νά άπολαύ- 
σουν τόν τουρισμό καί νά πραγματοποιή
σουν τήν έπιθυμία μεταβάσεώς των, σ* 
ένα τόπο ή μιά χώρα, ύποβάλλονται σέ 
φοβερές θυσίες καί κάνουν πολλές υπο
χωρήσεις, μέ κίνδυνο τήν μείωσι τής προ- 
σωπικότητός των. ’Έτσι παρατηρούμε 
άτομα, Ιδίως νεαράς ήλικίας νά ταξιδεύ
ουν στήν άκρη του κόσμου ύπό δυσμενείς 
συνθήκες. Πρός έξοικονόμησι τών άναγ- 
καίων μέσων κυκλοφορούν πεζή ή μέ τόν

Προοπτικές διά τήν έξέλιξι 
του τουρισμού.

Μέ βάσι τά ψυχολογικά στοιχεία τά 
όποια έν συντομία άνεφέρθησαν, διαπι- 
στοΰται δτι ό σημερινός άνθρωπος ρέπει 
πρός τόν τουρισμό καί μέσα στόν τουρι
σμό έπιδιώκει τήν ίκανοποίησι τών ψυχα
γωγικών του άναγκών καί έπιζητεΐ τήν 
ψυχική καί πνευματική του άνάτασι. ‘Επο
μένως ολόκληρη ή ζωή του, είναι συνυφα- 
σμένή μέ τόν τουρισμό καί καμμιά δύνα- 
μις δέν μπορεί νά τόν άποτρέψη άπό τήν 
κατεύθυνσιν αύτή. "Όσο οί κοινωνικές 
συνθήκες θά έντείνωνται καί οί συνθήκες 
τής ζωής θά γίνωνται περισσότερο πιεστι
κές, τόσο ή τάσις τής φυγής καί τής άλλα- 
γής του περιβάλλοντος θά γίνεται έντο- 
νωτέρα.

Τό γεγονός αύτό προοιωνίζει τήν συνε
χή αύξησι του τουριστικού πλήθους, διά 
τής συμμετοχής δλο καί περισσοτέρων 
άτόμων στά τουριστικά ταξίδια.

Πέραν τών ψυχολογικών παραγόντων 
ή κοινωνική καί πολιτική άπελευθέρωσις 
τών άτόμων σέ συνδυασμό μέ τήν αύξησι 
τών οικονομικών δυνατοτήτων καί τήν 
περαιτέρω βελτίωσι τών συγκοινωνιακών 
μέσων θά συμβάλλουν σοβαρώς στήν αύ- 
ξησι τής τουριστικής κινήσεως.

Μέ βάσι τά ύφιστάμενα στοιχεία καί 
στίς πλέον προηγμένες χώρές τής Δυτι
κής Εύρώπης καί τής Βορείου ’Αμερικής 
ή συμμετοχή στόν τουρισμό δέν ύπερβαί- 
νει τό 16 - 18%. Επομένως τά περιθώρια

Ύπό: Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ  Κ Ο Υ Τ Ρ Ο Υ Μ Π Η
Ταγματάρχου Χωροφυλακής 

Καθηγητου Άνωτέρας Σχολής Ξεναγών καί Σχολής 
Τουριστικών Επαγγελμάτων.

γνωστό τρόπο του ώτο-στόπ. Διανυκτε- 
ρεύουν στό ύπαιθρον ή σέ σπηλιές. Ε ργά
ζονται σέ χειρονακτικές έργασίες. Ζητουν 
τήν βοήθεια τών συνανθρώπων των καί 
πολλοί πωλουν τό αίμα των. Είναι τούτο 
χαρακτηριστικό τού πάθους τών άνθρώ- 
πων διά τόν Τουρισμό.

Οί κοινωνικές συνθήκες, ή έντασις καί 
ή ψυχολογική καταπίεσις πού δέχεται ό 
σημερινός άνθρωπος τών βιομηχανικών 
κέντρων καί τών μεγάλων πόλεων, δη
μιουργούν σ* αύτόν έντονον τήν ανάγκην 
τής φυγής. ‘Ως μοναδική διέξοδο εύρίσκει 
τήν άλλαγή περιβάλλοντος, τήν μεταβο
λή του τρόπου ζωής, τήν άπαλλαγή άπό 
τήν ρουτίνα τής καθημερινότητος καί τήν 
διέξοδο αύτή τήν προσφέρει ό Τουρισμός.

Μέσα στό κύκλωμα τού Τουρισμού, ό 
άνθρωπος μπαίνει στήν άνωνυμία. Βγαί
νει άπό τούς τύπους. Ξεχνά τις θέσεις καί 
τούς τίτλους του, καί γίνεται ένα μέ δλους 
τούς άνθρώπους. Ή  έπιθυμία του είναι 
νά ζήση κοντά στή φύσι νά τή νοιώση μέ
σα στήν... ψυχή του, νά βρή τήν γαλήνη 
καί τή λύτρωσι στήν άγκαλιά τής μεγά
λης του μάνας.

Σ ’ αύτές τις κοινωνικές συνθήκες καί 
στίς ψυχολογικές άντιδράσεις πρέπει νά 
προστεθούν καί άλλες ψυχολογικές διαδι
κασίες, οί όποιες έμφανίζονται'καί έντεί- 
νουν τήν έπιθυμία τών άνθρώπων διά τήν 
πραγματοποίησι ταξιδίων. ’Έτσι ή μίμη- 
σις, ή έπίδειξις κ.λ.π. διαμορφώνουν · νέ
ους τρόπους σκέψεως καί έπιδροΰν στήν 
συμπεριφορά τών άνθρώπων.

διευρύνσεως είναι σημαντικά. Ή  βελτίω- 
σις τών συνθηκών άπασχολήσεως δπως 
είναι ή διεύρυνσις τού χρόνου τών διακο
πών καί ό περιορισμός τών ήμερών έργα- 
σίας κατά έβδομάδα, σέ συνδυασμό μέ ώρι- 
σμένες οικονομικές διευκολύνσεις, θά δώ
σουν τήν εύκαιρία συμμετοχής στόν τουρι
σμό περισσοτέρων άτόμων.

Σημαντικό ρόλο στήν διεύρυνσι τού του
ρισμού θά διαδραματίση καί ή άρσις τών 
πολιτικών περιορισμών πού ύπάρχουν σ’ 
ώρισμένες χώρες μέ μεγάλους πληθυσμούς.

’Επίσης ύπάρχουν χώρες οί όποιες στά 
προσεχή χρόνια θά περάσουν στό στάδιο 
τών πλήρως άνεπτυγμένων χωρών μέ άντί- 
στοιχον δυνατότητα τών κατοίκων των 
νά πραγματοποιούν ταξίδια.

Σάν συμπέρασμα θά μπορούσαμε νά 
πούμε δτι όλες οί συνθήκες καί οί προο
πτικές δείχνουν δτι ή τουριστική κίνησΐς 
θά αύξάνη διαρκώς. Βεβαίως μπορεί καί 
είναι πιθανόν νά έπιδράσουν ώρισμένοι 
άνασταλτικοί παράγοντες. Πιστεύομεν δ- 
μως δτι οί ήγέτες τής σημερινής άνθρω- 
πότητος δέν θά έπιτρέψουν τήν δημιουργία 
τών παραγόντων αύτών, ή δέ ένδεχομένη 
άναστολή τού τουρισμού θά είναι μερική 
καί παροδική.

Ή  έκμετάλλευσις του 
τουρισμού.

Ό  τουρισμός κυρίως άπό τής έποχής 
τού μεσοπολέμου καί έντεΰθεν, οπότε ένε- 
φάνισε καί τήν μεγαλυτέραν άνάπτυξί
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e 01 ανδρες τής Τουριστικής "Αστυνομίας Χωροφυλακής με τήν ευγένεια ή 
οτιοία τους διακρίνει, τήν εντιροσηγορία, τήν γλωσσομάθεια και τήν άριστη επαγ
γελματική κατάρτιση^ βοηθούν αποφασιστικά τον έλληνικό τουρισμό στήν τεράστια 
αναπτυζη και  ̂ συμβάλλουν βασικα στήν δημιουργία ωραίων εντυπώσεων γιά τήν 
πατρίδα μας από τούς αλλοδαπούς τουρίστες.

του, έγινε άντικείμενο έρεύνης καί έτέθη 
υπό τήν προστασία καί τήν μέριμνα των 
διαφόρων κρατών. Παραλλήλως διάφο
ροι όργανώσεις καί ινστιτούτα ίδρύθησαν 
διά τήν διερεύνησι καί μελέτη του φαινο
μένου.

Σκοπός δλων των ενεργειών καί τών 
δραστηριοτήτων αύτών, ήτο ή έκμετάλλε- 
σις της άνθρωπίνης αύτής άνάγκης καί ό 
προσπορισμός ώφελημάτων έκ της του
ριστικής κινήσεως.

Κατ’ άρχήν, στόχος ήτο κυρίως τά οικο
νομικά ώφέλη, διεπιστώθη όμως ότι ό 
τουρισμός ώς άνθρωπίνη δραστηριότης 
έχει πολλαπλές έπιδράσεις καί δύναται 
νά συμβάλη στήν γενικωτέρα προσπά
θεια της οικονομικής, κοινωνικής καί πο
λιτιστικής άναπτυξεως. Είναι άναμφισβή- 
τητο σήμερα ότι ό τουρισμός επηρεάζει 
άποφασιστικώς τό σύνολον τών κοινωνι
κοοικονομικών έξελίξεων καί συμβάλλει

στήν άνάπτυξι καί διάδοσι ιδεών καί τά
σεων, οί όποιες διαφοροποιούν τις πεποι
θήσεις καί τόν παραδοσιακό τρόπο ζωής 
τών διαφόρων χωρών.

*Έτσι τόν τουρισμό θά πρέπει νά τόν 
θεωρούμε άπό τήν γενικωτέρα αύτή σκο
πιά. Οί έπιδράσεις καί οί έπιπτώσεις κα- 
τα τομείς πρέπει νά συνεκτιμώνται, προ- 
κειμένου νά δημιουργήται ή πραγματική 
εικόνα του εύρυτέρου τουριστικού φάσμα
τος. Κάθε προσπάθεια άπομονώσεως ή 
εκτιμήσεως τών διαφόρων τομέων, κεχω- 
ρισμένως, θά μπορούσε νά μας όδηγήση 
σέ εσφαλμένα συμπεράσματα καί νά μας 
παρασύρη σέ ύπεραισιόδοξες ή άπαισιό- 
δοξες άποφάσεις.

Ή  εκμετάλλευσις του τουρισμού μπο
ρεί νά έπιφέρη σπουδαία καί λίαν έπωφε- 
λή άποτελέσματα. Ή  εσφαλμένη όμως 
τοποθέτησις έναντι αύτοΰ, είναι δυνατόν 
νά μάς όδηγήση στήν άλλη άκρη. Ή

ίκανοποίησις οικονομικών άναγκών καί ή 
έπίλυσις συναλλαγματικών προβλημάτων, 
πρέπει νά επιδιώκεται μέσα στά πλαίσια 
τής γενικωτέρας άναπτυξιακής πολιτικής.

Ή  υπέρμετρος άνάπτυξις του τουρι
σμού σέ μιά περιοχή, μακροχρονίως μπο
ρεί νά βλάψη τά οικονομικά συμφέροντα 
του πληθυσμού. Διότι τά άτομα, όπου άνα- 
πτύσσεται ό τουρισμός στρέφονται πρός 
επαγγέλματα καί οικονομικές δραστηριό
τητες, οί όποιες , εξυπηρετούν μέν τόν 
τουρισμόν, έξαρτώνται όμως άπδκλειστι- 
κώς άπό αύτόν. Μιά διαταραχή στις τουρι
στικές συνθήκες, θά έχη ώς άμεσον συνέ
πεια, σ’ αύτή τήν περίπτωσι, τήν άπότο- 
μον κάμψιν όλων τών επιχειρήσεων καί 
επαγγελμάτων πού άποζουν άπό τόν του
ρισμό.

Είναι άλλωστε γνωστόν καί πρέπει νά 
λαμβάνεται πάντοτε ύπ* δψιν, ότι ό του
ρισμός είναι εύαίσθητος τομεύς καί επηρεά
ζεται άπό γεγονότα τά όποια τό συγκε
κριμένο κράτος, δέν μπορεί ούτε νά τά προ- 
είδη, ούτε νά τά άποτρέψη. Θά μπορούσε 
νά διατυπωθή ή γνώμη ότι ό τουρισμός 
άποτελεΐ εύκαιρίαν διά τήν βελτίωσιν τής 
συναλλαγματικής καταστάσεώς μιας χώ-

468

Μ
ρ

ΐ



ρας καί διά τήν ένίσχυσιν της άναπτύξεως 
των υπολοίπων τομέων της οικονομίας, 
δπως είναι ό πρωτογενής καί ό δευτερο
γενής τομεύς, οί όποιοι είναι μονιμώτε- 
ροι καί σταθεροποιούν τήν οικονομία μιας 
χώρας. Ό  τουρισμός διά τόν τουρισμό, 
είναι σφάλμα μέ άπρόβλεπτες συνέπειες 
διά τό μέλλον. Επειδή όμως όπως προε- 
λέχθη ό τουρισμός έπιδρά καί έπί των λοι
πών τομέων της κοινωνικής ζωής των 
κρατών, διά νά γίνη σωστή έκμετάλλευ- 
σις μέ άγαθά άποτελέσματα χρειάζεται 
μεγάλη προσοχή. Διότι είναι άναμφισβή- 
τητον, δτι ό τουρισμός φέρει είς έπαφήν 
τούς άνθρώπους καί δίδει τήν ευκαιρία τής 
γνωριμίας καί άνταλλαγής άπόψεων με
ταξύ άνθρώπων διαφόρων πολιτισμών καί 
διαφόρων κοινωνικών καί Ιδεολογικών 
προσανατολισμών, γεγονός τό όποιον 
υποβοηθεΐ στήν διεύρυνσι τών γνώσεων, 
στήν ένίσχυσι τών συμφιλιωτικών τά
σεων, στήν κατανόησι τών λαών, στήν 
έξύψωσι του πολιτιστικού έπιπέδου κ.λ.π. 
Είναι δμως έξ Εσού άληθές δτι ή εύρυτάτη 
αύτή έπαφή περικλείει καί πολλούς κιν
δύνους, οί όποιοι αύξάνουν άναλόγως του 
μεγέθους του τουριστικού πλήθους, τής

ποιότητος τών τουριστών καί του κοινω
νικού καί πολιτιστικού έπιπέδου τής χώρας 
ή όποία τούς δέχεται. Είναι προφανές δτι 
ό μεγάλος άριθμός τουριστών είς μίαν 
μικρή περιοχή μεταβάλλει τήν σύνθεσι τού 
πληθυσμού καί δημιουργεί ή καί έπιβάλ- 
λει τις δικές του συνήθειες καί τόν δικό 
του τρόπο ζωής. Έδώ δέν πρόκειται πλέον 
περί άπλής έπικοινωνίας, άλλά περί έπι- 
δρομής.

Ό  κίνδυνος άλλοιώσεως τών ήθικών 
άρχών καί άποπροσανατολισμοΰ τών κα
τοίκων μιας περιοχής, μεγαλώνει, άνα
λόγως τού πολιτιστικού έπιπέδου τής κοι- 
νότητος καί τής ίκανότητος τού πληθυ
σμού, νά άντιδρά καί νά άπορρίπτη τις είσ- 
αγόμενες συνήθειες, έφ* δσον είναι έπι- 
βλαβεΐς καί άπροσάρμοστες πρός1 τόν πο
λιτισμόν του.

Επίσης, μέσω τού τουρισμού, κινούνται 
άτομα τά όποια ρέπουν πρός τόν άτακτο 
βίο καί είναι φορείς έγκληματικών .προ
θέσεων. Τά άτομα αύτά είναι έπικίνδυνα 
διά τήν Δημοσία Τάξι καί ’Ασφάλεια καί 
άποτελοΰν πρόκληση διά τόν πληθυσμό τής 
χώρας καί κυρίως διά τούς νέους τούς ο
ποίους μπορούν νά παρασύρουν διά δια

φόρων μέσων σέ άντικοινωνικές δραστη
ριότητες, σέ άνάρμοστον συμπεριφορά καί 
άκόμη νά τούς μεταδώσουν τις έγκλημα- 
τικές τους ροπές καί τάσεις.

’Επειδή τά άνωτέρω συμπτώματα εί
ναι συνυφασμένα μέ τόν τουρισμό καί 
μέ τήν έλευθέρα διακίνησι τών πληθυσμών 
μεταξύ κρατών, άπαιτεΐται μεγάλη προσο
χή πρός έξουδετέρωσι, κατά τό δυνατόν 
τών έπιβλαβών έπιπτώσεων.

Ό  τουρισμός στήν Ε λ λ ά δ α .

Ή  Ελλάς είναι προνομιούχος χώρα 
στόν τομέα τού τουρισμού. *Η γεωγραφική 
της θέσι, οί κλιματολογικές της συνθήκες, 
ή μορφολογία τού έδάφους, οί φυσικές καλ
λονές καί ή θάλασσα πού τήν περιβρέχει 
σέ συνδυασμό πρός τά άνεπανάληπτα πο
λιτιστικά καί ιστορικά της στοιχεία καί 
τούς άρχαιολογικούς καί ιστορικούς τό
πους, τήν τοποθετούν στήν κορυφή τών 
τουριστικών χωρών.

Τά προσόντα αύτά άποτελοΰν πόλους 
Ιλξεως καί τήν προβάλλουν στό διεθνές 
τουριστικό στερέωμα. Παρά τό, γεγονός
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δ^ι είσήλθε μέ πολλή βραδύτητα στόν του
ριστικό χώρο, έν τούτοις, τά τελευταία 
χρόνια έσημείωσε αλματώδη έξέλιξι τόσον 
στόν τομέα κατασκευής έργων τουριστι
κής ύποδομής δσον καί στήν διεθνή προ
βολή.

Τά περιθώρια περαιτέρω άναπτύξεως 
είναι εύρύτατα, καί τά δεδομένα μέχρι 
σήμερα άποδεικνύουν τήν άνοδική πο- 
ρείά.τής ζητήσεως. Τούτο άποδεικνύεται 
καί άπό τό γεγονός, δτι ή Ελλάς στόν χώ
ρο τών μεσογειακών χωρών δέν συμμετέ
χει στό τουριστικό πλήθος άναλόγως τών 
δυνατοτήτων της.

'Υπάρχουν σήμερα οί βασικές προϋπο
θέσεις, οί όποιες έπιτρέπουν τήν έφαρμο- 
γή τουριστικών προγραμμάτων διά τήν 
ίκανοποίησι δλων τών τουριστικών στό
χων, χωρίς νά διαταράσσεται ή άπαιτου- 
μένη Ισορροπία, είς δλους τούς τομείς.

*Η Ελλάς περιλαμβάνεται μεταξύ τών 
χωρών έκείνων, τών όποιων τό έμπορικό 
Ισοζύγιο είναι παθητικό; Επομένως τό 
τουριστικό συνάλλαγμα άποτελεΐ πολύ
τιμον πηγή διά τήν κάλυψι τών παρουσια- 
ζομένων κενών. Είναι δέ γεγονός δτι ό 
τουρισμός δύναται νά ύπερκαλύψη καί μό
νος του τό παρουσιαζόμενο έλλειμμα, έφ* 
δσον λάβη τΙς διαστάσεις πού πρέπει καί 
δύναται.

.Πέραν δμως αύτού θά συμβάλη θετι- 
κώς στήν αύξηση τού έθνικοΰ είσοδήματος, 
στήν καταπολέμησι τής άνεργίας καί στήν 
ένίσχυσι τών οίκονομικώς άσθενεστέρων 
περιοχών, οί όποιες στερούνται άλλων 
οίκονομικών πηγών.

Παραλλήλως θά βοηθήση στήν άνοδο 
τού πολιτιστικού έπιπέδου τού πληθυσμού 
κυρίως τών άπομεμακρυσμένων άπό τά 
άστικά κέντρα περιοχών, θά άναστείλη 
τήν μετακίνησι πρός τΙς πόλεις καί θά δη
μιουργήσει. νέες προϋποθέσεις στήν έν γέ- 
νει κοινωνική, ζωή.

Διά -νά έπιτευχθοϋν τά έπιδιωκόμενα 
άποτελέσματα, χωρίς έπιβλαβεις έπι- 
πτώσεις, θά πρέπει ή σχεδίάσις τών προ
γραμμάτων τουριστικής άναπτύξεως, νά 
γίνεται μέ βάσι ώρισμένες άρχές οί όποιες 
άπορρέουν άπό .τήν Ελληνική πραγματικό
τητα καί άπό τή διεθνή πρακτική. Έ πΙ 
τού θέματος αύτού διατυπώνουμε ώρι
σμένες σκέψεις.

1. Π ΡΕ Π Ε Ι κατ’άρχήν νά καθορισθοΰν 
τά δρια τής τουριστικής άναπτύξεως τής 
Ελλάδος, ώστε νά μή δημιουργηθή μακρο
πρόθεσμος κίνδυνος διά τήν οίκονομία καί 
νά μή έπηρεασθή άρνητικώς ή κοινωνική 
δομή έκ τής ύπερμέτρου αύξήσεως τού 
ξένου στοιχείου καί τών πιέσεων έπί τού 
έλληνικοΰ πληθυσμού.

2. ΝΑ ΠΡΟΤΙΜΗΘΟΥΝ διά τήν τουρι
στικήν άνάπτυξιν περιοχές οί όποιες στε
ρούνται άλλων οίκονομικών πόρων καί νά 
άποφευχθή ή ύπερανάπτυξις ώρισμένων 
διαμερισμάτων, πρός άποφυγήν δυσμενών 
έπιπτώσεων.

3. Η  ΕΝΙΣΧΥΕΙΣ τού κράτους διά δα
νειοδοτήσεων πρέπει νά συνεχισθή, άλλά ή 
κατανομή τών δανείων νά γίνεται είς δ
σον τό δυνατόν μεγαλύτερο άριθμό έπι- 
χειρηματιών.

Ή  ιδέα δημιουργίας μεγάλων μονάδων 
ή μονάδων «μαμομθ» κατά τήν γνώμην 
μας, άποβαίνει εις βάρος τής ταχείας άνα
πτύξεως μιας περιοχής καί δυσχεραίνει 
τήν έπιβίωσι τής μεγάλης μονάδος διά 
τούς έξής λόγους.

α) Μία μονάδα π. χ. (500) κλινών σέ 
μιά περιοχή μόνη της, είναι άδύνατον νά 
έπιβιώση, άντιθέτως πέντε μονάδες τών 
(100) κλινών στήν αύτή περιοχή δημιουρ-



γοΰν εύνοϊκώτερες πρϋποθέσεις καί άπο- 
τελοΰν πόλον έλξεως διά περισσοτέρας 
κατηγορίας τουριστών.

β) 'Ένας έπιχειρηματίας όταν δημιουρ- 
γήση μία μονάδα (500) κλινών θά άρκε- 
σθή σ* αυτήν χωρίς καμμιά προοπτική 
έπεκτάσεως. Ένώ οί έπιχειρηματίες τών 
πέντε μονάδων τών (100) κλινών, μέ τήν 
αύξησι της κινήσεως θά έπεκτείνουν έξ 
ιδίων τις μικρές τους μονάδες, μέ συνέ
πεια τήν αύξησι του δυναμικού της περιο
χής χωρίς έπιβάρυνσι του δημοσίου.

γ) 'Όσο περισσότεροι είναι οί ένδιαφε- 
ρόμενοι έπιχειρηματίαι τόσο καλύτερα 
άντιμετωπίζονται τά διάφορα προβλήματα, 
τουριστικής προβολής, έξευρέσεως προ
σωπικού κ.λ.π.

4. Π ΡΕΠ ΕΙ προοδευτικώςνά μεταβι- 
βασθή ή εύθύνη τής τουριστικής άναπτύ- 
ξεως σέ περιφερειακά όργανα.

Τό έπίπεδο τής Νομαρχίας είναι 
τδ πλέον κατάλληλο καί πρ$σιδιάζει καί 
πρδς τό πνεύμα τής Διοικητικής άποκεν- 
τρώσεως. Τά τουριστικά προβλήματα του 
Νομού, πρέπει νά μελετώνται καί νά έπι- 
λύωνται, μέσα στά γενικώτερα πλαίσια 
του εύρυτέρου προγράμματος του Ε.Ο.Τ. 
άπό τις Νομαρχίες. Διά τόν σκοπό αύτό 
είναι άνάγκη ό Νομάρχης νά άποκτήση 
τό άπαραίτητο όργανο. Οί τοπικές έπι- 
τροπές τουρισμού (Τ.Ε.Τ.) πρέπει νά 
άνασυσταθοΰν καί νά άναδιοργανωθοΰν έπί 
νέων βάσεων μέ συμμετοχή κρατικών καί 
Ιδιωτικών φορέων τής περιοχής καί νά 
άποτελουν συμβουλευτικό όργανο του 
Νομάρχου. Παραλλήλως ή Νομαρχία 
νά δημιουργήση διεύθυνσι τουρισμού, πρός 
άντιμετώπισι τών τοπικών τουριστικών 
προβλημάτων. Τούτο θά διευκολύνη πολύ 
καί τήν ταχεία διεκπεραίωσι πολλών υπο
θέσεων τών έπιχειρηματιών, διά τις όποιες 
σήμερα είναι υποχρεωμένοι νά καταφεύ
γουν στόν Ε.Ο.Τ. μέ όλες τις δυσχέρειες 
καί τις καθυστερήσεις.

Στό σημείο αύτό πρέπει νά κατανοηθή 
ότι ό τουρισμός δέν μπορεί νά άποηίλή 
μέριμνα ένός μόνον φορέως. Άντιθέτως 
πρέπει ή προσπάθεια νά είναι γενικωτέρα, 
Ό  Ε.Ο.Τ. πρέπει νά μελετά καί νά κατευ- 
θύνη έπιτελικώς τήν όλη προσπάθεια. Έ 
τσι θά δημιουργηθοΰν νέα στελέχη στην 
περιφέρεια καί θά άναπτυχθή ή τουριστι
κή συνείδησις μεταξύ όλων τών φορέων. 
Η  εύθύνη ωθεί τούς άνθρώπους στήν με

λέτη τών προβλημάτων.

5. ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ πρέπει νά 
άναλάβουν περισσότερες εύθύνες καί νά μήν 
άναμένουν τά πάντα άπό τόν Ε.Ο.Τ. Σέ 
κάθε Νομό μέ ένίσχυσι καί του κράτους, 
νά δημιουργηθουν Σχολές διά τήν έκπαί- 
δευσι του άναγκαίου προσωπικού. Οί Σχο
λές τουριστικών έπαγγελμάτων μπορούν 
νά βοηθουν τεχνικώς τήν προσπάθεια αύ- 
τή, παρέχουσαι τήν πείρα των καί τά μέ
σα πού έχουν στήν διάθεσί των.

Επίσης πρέπει οί ίδιοι νά άναλάβουν 
τό θέμα τής τουριστικής διαφημίσεως καί 
προβολής τής περιοχής των, προβάλ- 
λοντες τά Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αύτής. 
Ετσι ή προβολή θά λάβη διαστάσεις καί 

θα καλύψη τόν εύρύτερο χώρο τών τουρι
στικών άγορών.

Κατ* αύτόν τόν τρόπο θά άποφευχθή ή 
έπικίνδυνος έξάρτησις του τουρισμού άπό 
μία μόνον τουριστική άγορά.

Πέραν αυτού θά πρέπει οί έπιχειρημα- 
τίες έκάστης περιοχής νά άναπτύξουν πνεύ
μα συνεργασίας καί κοινής προσπαθείας, 
κατανοοΰντες τήν άρχήν ότι, άπό τόν του
ρισμό όφειλοΰνται ή όλοι ή κανείς.

6. Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΙΣ τών μέσων διαμονής 
έπιβάλλεται νά γίνεται έπί τή βάσει μελέ
της τών στοιχείων τής ζητήσεως καί νά 
ποικίλλουν καί άπό άπόψεως είδους καί 
άπό άπόψεως κατηγορίας, ώστε νά δύνα- 
νται νά ικανοποιηθούν τουρζσται διαφό
ρων τάσεων καί διαφόρου οίκονομικής ίκα- 
νότητος.

7. Η  ΕΦΑΡΜΟΓΗ έπιλεκτικής του
ριστικής πολιτικής, ύπό τήν έννοια 
προτιμήσεως τουριστικών άγορών μέ υψη
λόν κατά κεφαλήν εισόδημα διευκολύνει 
τήν είσαγωγή περισσοτέρου συναλλάγμα
τος μέ όλιγώτερα μέσα, πλήν όμως, κατά 
τήν γνώμην μας, στήν παρούσα φάσι ή 
Ελλάς δέν είναι δυνατόν νά άποκλείση 
τις μεγάλες μάζες τών μεσαίων τάξεων 
τουριστών. *Αντιθέτως εις αύτοΰ τού εί
δους τούς τουρίστας θά πρέπει νά στηρι- 
χθή έπί μακρόν. Τούτο βεβαίως δέν άπο- 
κλείει τήν παράλληλον προσπάθεια προσελ- 
κύσεως τουριστών μέ ύψηλόν είσόδημα.

8. Η ΠΡΟΣΕΛΕΤΣΙΣ τουριστών έξαρτά- 
ται άπό πολλούς παράγοντας. Μεταξύ αύ- 
τών, πέραν τής άρτίας τουριστικής όργα- 
νώσεως καί δημιουργίας συνθηκών τά- 
ξεως καί άσφαλείας, είναι τό ύψος τού 
τουριστικού κόστους. Οί τιμές τών τουρι
στικών υπηρεσιών, Ιδίως τά τελευταία 
χρόνια, κατά τά όποια ή διεθνής οικονο
μία πλήττεται άπό τόν πληθωρισμό, τήν 
οικονομική κάμψι καί τό ένεργειακό πρό
βλημα, έχουν άποκτήσει μεγάλη σημασία 
στόν τουριστικό τομέα. Στήν έπιλογή τού 
τόπου μεταβάσεως, ή δαπάνη έπηρεάζει 
άποφασιστικώς τήν άπόφασι τής μεγάλης 
μάζης τών τουριστών. Δεδομένου δέ ότι 
ό τουρίστας έχει στήν διάθεσί του πολλές 
έναλλακτικές λύσεις διά τήν ίκανοποίησι 
τής τουριστικής του άνάγκης καί φθάνει 
μέχρι τού σημείου τής πλήρους άποχής, 
πρέπει νά δημιουργή σκέψεις μεταξύ έκεί- 
νων οί όποιοι άσκοΰν τήν τουριστική πολι
τική. Ή  άρχή τής προσφοράς καί τής ζη
τήσεως έχει έφαρμογή καί στόν τουρισμό. 
Καί ό μηχανισμός τών τιμών πρέπει νά 
χρησιμοποιήται ώς μέσον αύξήσεως τής 
ζητήσεως.

Μπροστά στό ένδεχόμενο τουριστικής 
κάμψεως μπορεί νά έπιδιωχθή τό μή χεί
ρον.

Οί συνθήκες πού διέρχεται ό τουρισμός 
υπαγορεύουν όχι μεγιστοποίησι τού κέρ
δους άλλά έλαχιστοποίησι τής ζημίας. Έ κ 
τής έφαρμογής τής δευτέρας άρχής ένδε- 
χομένως νά προκύψουν μεγαλύτερα άπό 
τά προσδοκώμενα οφέλη, ένώ έκ τής έφαρ- 
μογής τής πρώτης, ή πτώσις θά είναι βέ
βαια.

Έ ξ  άλλου οί τιμές θά πρέπει νά είναι 
προσιτές καί στό έσωτερικό. Διότι κατ* 
αύτόν τόν'τρόπο θά ύπάρχει ή εύχέρεια σέ 
μία περίοδο κάμψεως τού έξωτερικοΰ του
ρισμού νά άναπληρωθή ούτος έκ τού έσω- 
τερικοΰ καί νά στηριχθοΰν οί τουριστικές 
έπιχειρήσεις τούλάχιστον βραχυχρονίως. 
Τό ίδιο άλλωστε γίνεται καί μέ τά λοιπά 
έμπορεύματα, μήλα, πατάτες, ροδάκινα 
κ.λ.π. τά όποια καταναλίσκει ή έσωτερική 
άγορά σέ τιμές προσιτές.

9. ΜΕΓΑ πρόβλημα διπλές τις τουριστι
κές χώρες καί έπομένως :καί διά τήν Ελ
λάδα είναι ή ποιότης τών τουριστών, όχι 
άπό άπόψεως οίκονομικής εύρωστίας, άλ
λά άπό πλευράς νοοτροπίας, ιδεολογικών 
τάσεων, συμπεριφοράς καί προθέσεων.

Είναι γνωστόν ότι ή Ελλάς μέσω τού 
τουρισμού δέχεται κάθε χρόνο άτομα τά 
όποια χρησιμοποιούν τόν τουρισμό ώς κά- 
λυψιν άλλων σχεδίων καί ποικίλων προ
θέσεων. Επίσης δέχεται άτομα τά όποια 
είναι φορείς Ιδεών, συνηθειών καί συμπε
ριφοράς, άσυμβιβάστου πρός τόν πολιτι
σμόν καί τις παραδόσεις τής χώρας μας.

Τά άτομα αύτά δημιουργούν προβλήματα 
διά τήν δημοσία τάξι καί άσφάλεια καί 
προσβάλλουν βαναύσως τήν άξιοπρέπεια 
διαφόρων περιοχών.

Πολλά άπό τά άτομα αύτά διανυκτε- 
ρεύουν στό ύπαιθρον ή σέ διάφορες σπη
λιές ή ένοικιάζουν δωμάτια τά όποια μετα
βάλλουν είς κοινόβια, όπου λαμβάνουν 
χώραν παντός είδους καί πάσης φύσεως 
άσχημίες καί άκόμη έγκληματικές πράη 
ξεις. Ζοΰν κατά κανόνα παρασιτικώς κοςί 
είναι στοιχεία Επιβλαβή καί διά τόν του
ρισμό καί διά τήν Ελληνική κοινωνία.

Τό θέμα τής κατηγορίας αύτής τών 
τουριστών άπασχολεί όλες τις χώρες 
κι* έχει κατ* έπανάληψιν άπασχολήσει 
καί τήν Ελλάδα. Υπάρχουν πολλές άπό- 
ψεις γύρω άπό τά μέτρα τά όποια δύνανται 
νά ληφθοΰν. Κάθε μέτρο όμως έχει τά ύπέρ 
καί τά κατά. Δι* άύτό πρέπει νά έπιλεγή 
έκεΐνο πού θά έχη τις μικρότερες έπιπτώ- 
σεις καί θά είναι πρακτικώτερο άπό πλευ
ράς άποτελέσματος.

Έ ν όψει τών άνωτέρω έπιβάλλεται ή 
λήψις τών άναγκαίων μέτρων, διά τήν 
άποτελεσματικήν άντιμετώπισι τών κα
τωτέρω κατηγοριών τουριστών, οί όποι
οι κρίνονται έπιβλαβείς:

α) Παντός καταλαμβανομένου νά διανυ- 
κτερεύη έκτός τών νομίμων καταλυμάτων.

β) Εκείνων οί όποιοι διαβιοΰν παρα- 
σιτικώς ήτοι ταξιδεύουν διά τού συστή
ματος ώτο—στόπ, έργάζονται είς χειρο
τεχνικές έργασίες χωρίς άδεια, ένεργοΰν 
εύσχημον έπαιτείαν παριστάνοντες τόν 
άοιδό ή όργανοπαίκτη κ.λ.π.

γ) Εκείνων οί όποιοι έπιδεικνύουν 
συμπεριφοράν άσυμβίβαστον πρός τά 
Ελληνικά ήθη καί έθιμα καί προσβάλλουν 
τήν άξιοπρέπεια τών έντοπίων κατοίκων 
καί

δ) Τών κρινομένων ώς ύπόπτων έγκλη- 
ματικών ή άλλων διαβρωτικών ένεργειών.

Θεωρούμε τά μέτρα αύτά άπαραίτητα 
καί διά τήν έξυγίανσιν τού τουρισμού καί 
διά τήν προστασία τού τόπου καί, κυρίως, 
τής νεότητος άπό έπιδράσεις δυσμενείς 
καί άντικοινωνικές.

Ή  προστασία τού κοινωνικού συνόλου 
προέχει τής οίκονομικής άναπτύξεως.

10. Η ΔΙΑΤΥΠΩΣΙΣ τών άνωτέρω σκέ
ψεων δέν έπιλύει τό πρόβλημα. *Ως σκο
πόν έχει νά προβληματίση όσους άσχο- 
λοΰνται μέ τόν τουρισμό διά νά έξευρεθοΰν 
οί καλύτερες δυνατές λύσεις καί νά άντι- 
μετωπισθή τό θέμα τού τουρισμού κατά 
τόν πιό άίίοδοτ^κό καί έπωφελή τρόπο.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ άμφ ιβολία  δτι ή 
δημοσιογραφία αποτελεί λειτούργη
μ α . Ε ίνα ι γνω στό έξ άλλου δ τ ι οΐ 
αρχαίοι Έ λλη νες έδιδαν μεγάλη ση
μασία στήν Ενημέρωση τήν όποία 
φρόντιζαν νά Εξασφαλίζουν μέ τΙς 
δυνατότητες της Εποχής Εκείνης.

ΟΙ άγγελειοφ όροι, οι κήρυκες οΐ 
Ιστορικοί, οί θεατρικοί συγγραφείς 
ύπήρξαν τά  πρώ τα  όργανα Ενημερώ- 
σεως καί σχολιασμού τω ν  γεγο νό τω ν .

Σήμερα άποκαλουν τήν δημοσιο
γραφ ία  τετάρτη Εξουσία καί τήν το
ποθετούν στό ΐδιο βάθρο μέ τήν νο
μοθετική, τήν δικαστική καί τήν Εκ- 
τελεσ τικ ή .

Ή  είδησεογραφία καί ή σχολίαση 
τω ν  γεγονότω ν Επηρεάζουν τήν κοι
νή γ ν ώ μ η . ΟΙ προεκλογικές Εκστρα
τείες βασίζονται στα μέσα Επικοι
νω ν ία ς, Ενώ σέ δλο τόν κόσμο κάθε 
πολιτικό όργανο Εχει Εξασφαλίσει 
τήν ύποστήριξη μιας μερίδος του 
τ ύ π ο υ .

Ή  παρουσίαση καί ή κριτική τώ ν  
γεγονότω ν Εχουν τήν δύναμη νά 
μετατρέπουν τά  πλήθη σέ βροντώδεις 
χειμμάρους ή σέ λ ιμνάζοντα  Ελη.

Ή  θέση τού άρθρου στήν σελίδα, 
ό τυπογραφικός χαρακτήρας, τό μέ
γεθος της Επικεφαλίδος, τά  σημεία 
στίξεω ς άναστατώνουν ή καθησυχά
ζουν , άποθεώνουν καί σ τ ιγμ ατίζουν, 
άνάλογα μέ τήν θέληση αύτώ ν πού 
κρατούν τά  ήν ία .

Κάνοντας χρήση τώ ν  δικαιω μάτω ν 
τους τά  δημοσιογραφικά όργανα 
είσδύουν εύπρόσδεκτα παντού γιά  
νά συλλέξουν καί νά μεταφέρουν πλη
ροφορίες στό ευρύ κο ινό . *Η αντικει
μενική Ενημέρωση άποτελεί βασικό 
δικαίω μα γ ιά  κάθε Ελεύθερο π ο λ ίτη .

Σ υμβαίνει όμ ω ς, καί 'δυστυχώ ς 
ό χ ι σπάνια , νά μεσολαβούν «ορισμέ
νες σκοπιμότητες καί τά  γεγονότΛ

νά παρουσιάζονται διαστρεβλωμένα 
μέ τόση τέχνη  πού Εμπνέουν συναι
σθήματα αμφ ιβολίας καί σέ αύτόπτες 
μάρτυρες άκόμη.

ΟΙ σκοπιμότητες αύτές υποκινούν
τα ι άπό ποικ ίλα  α ίτια  πολιτικά  καί 
κυρίω ς οικονομικά, δ ιότι δέν πρέ
πε ι νά ξεχνούμε ότι καί ό τύπος είναι 
μία Επιχείρηση, όπω ς όλες οΐ άλ
λ ες . "Οσα περισσότερα φ ύλλα  δια
θέσει τόσον θά αύξηθούν καί τά  Εσο
δα . Τό άξίω μα αύτό είναι καί ή βάση 
της τακτικής τού «SENSATIONAL» 
ή Εντυπωσιακού όπω ς λέγετα ι στήν 
άγγλοσαξωνική δημοσιογραφική 
όρολογία. ΟΙ Εντυπωσιακές ειδήσεις 
προσελκύουν περισσότερους άγορα- 
στές καί Εάν δέν ύπάρχουν Εντυπω
σιακές, τΙς κατασκευάζομε.

ΟΙ ειδήσεις πληροφορούν, ταράσ
σουν, πείθουν, κατευθύνουν άλλοτε 
πρός τήν θετική , καί άλλοτε πρός τήν 
άρνητική κατεύθυνση ·

Ή  Επιρροή τώ ν  μέσων Ενημερώσ- 
σεως στήν συμπεριφορά τού άτόμου 
καί ιδιαίτερα ή σχέση μεταξύ μέσων 
μαζικής Επικοινωνίας καί Εγ- 
κληματικότητος υπήρξε τό ά ντικεί- 
μενο τού 16ου Γαλλικού Συνεδρίου 
Εγκληματολογίας τό όποιον συνήλθε 
στήν πόλι CAEN άπό τΙς 4 ω ς τΙς 6 
Νοεμβρίου 1976.

*Από τό πλήθος τώ ν  διαλέξεων τού 
συνεδρίου παρουσιάζουμε τήν δ ιά - 
λέξι τού Γάλλου άστυνομικού MAU
RICE BOUVIER ή όποία ε ίχε  τό τίτλο  
«Έ γκλημ ατικότης καί μέσα μαζικής 
Επικοινωνίας» καί μέ τήν όποία 
Εληξαν οί Εργασίες τού συνεδρίου ·

Τό-- κείμενο τής διαλέξεως Εδη— 
μοσιεύθη στό Γαλλικό περιοδικό 
POLICE NATIONALE, είς τό τεύ
χος 102 τού 1976, στίς σελίδες 17 
Εως 20 καί 22.

ΓΕΓΟΝΟΣ αναμφισβήτητο εί
ναι δτι ή έγκληματικότης κατά τή 
διάρκεια τών τελευταίων έτών έχει 
αύξηθή σημαντικά. Έάν συγκεκρι
μένα πέρισυ συνέβη σέ ώρισμέ- 
νους τομείς, ή καμπύλη τής προό
δου νά παρουσιάση έλαφρά κάμ
ψη ή έστω τάση γιά σταθεροποί
ηση, άντίθετα, άπό τις άρχές του 
περασμένου έτους ή άντιπροσω- 
πευτική καμπύλη τής έγκληματικό- 
τητος βιαίας μορφής συνεχίζει τήν 
άνοδική της πορεία. Αυτές είναι 
ώρισμένες άπό τις δυσάρεστες δια
πιστώσεις τών άρμοδίων άστυνο- 
μικών ύπηρεσιών.

Κατά τό ίδιο χρονικό διάστημα 
αύξήθηκε παράλληλα και ή σημα
σία τών μέσων ένημερώσεως και 
τούτο κυρίως άπό τήν έξέλιξη τής 
όπτικο-άκουστικής και τήν βελ
τίωση τής τεχνικής της.

Συνεπώς φυσικό είναι, μπροστά 
στήν άλματώδη αύτή αύξηση τής 
έγκληματικότητος, αν άναλογι- 
σθοϋμε τήν διαρκή έπέμβαση τών 
όπτικοακουστικών μέσων στή ζωή 
τού άνθρώπου, τά μέσα ένημερώ
σεως νά διεκδικήσουν τήν δική 
τους δπευθυνότήτα.

Υ πάρχει πραγματικά σχέσις αι
τίου - αίτιατοϋ μεταξύ τής μεταδό- 
σεως ή δημοσιεύσεως ένός έγκλή- 
ματος καί τής συμπεριφοράς έκεί- 
νων πού διαβάζουν, άκούουν ή βλέ-
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To θέμα αυτό άνεπτύχθη 

ΰπό τοϋ MAURICE BOU- 
VIER στο 16ο Έγκλη- 
ματολογικό Συνέδριο τής 

Γαλλίας τον Νοέμβριο 

τοϋ 1976.
Μετάφραση - άπόδοση 

άπό τά Γαλλικά ΰπό τής 

’Ανθυπομοιράρχου Δίδος 

’Ανδρομάχης Τζουμέρκα.

πουν τήν παρουσίαση ή διήγηση, 
έτσι ώστε να προκαλήται, μαζί μέ 
άλλους βεβαίως παράγοντες, αυτή 
ή σημερινή αύξηση τής έγκλημα- 
τικότητος βιαίας μορφής; Πρέπει 
νά ένοχοποιηθοϋν στον ίδιο βα
θμό δλοι οί τρόποι ένημερώσεως 
καί έκπολιτίσεως; Τέλος, ή Ανα
γνωρισμένη αυτή έπίδρασις των 
μέσων ένημερώσεως στην συμπερι
φορά τοϋ άτόμου, πώς είναι δυνα
τό νά έξουδετερωθή; Ή  άπάντησις 
στά έρωτηματικά αυτά δεν είναι 
αυτονόητη.

Έάν ή ένημέρωση και ψυχαγω
γία δεν είχαν λάβει τις διαστάσεις 
αύτές στήν έποχή μας καί έάν τό 
έγκλημα καί ή βία δέν Αντιπρο
σώπευαν μία έλξη καί μία περιέρ
γεια, ώρισμένες φορές έμπαθή, τά 
έρωτηματικά αυτά δέν θά ύπήρ- 
χαν. Οί έγκληματικές υποθέσεις, 
πραγματικές ή φανταστικές, πρα- 
γματικότης καί φαντασία συναγω
νίζονται Αδιάκοπα ή μία τήν άλλη, 
σημειώνουν τεράστια έπιτυχία. 
Ή  στήλη τών «συμβάντων» τρο
φοδοτεί τήν δημόσια περιέργεια, 
ένώ οί μεγάλες έγκληματικές ύπο- 
θέσεις έπανέρχονται συχνά μέ τήν 
μορφή τών μυθιστορημάτων σε 
συνέχειες.

Ή  άδυναμία αυτή τών Ανθρώπων 
γιά τήν έγκληματικότητα καί τήν 
βία ίσως νά έρμηνεύεται άπό ένα

είδος έξάρσεως τών άπωθημένων 
παθών, άπό πρωτόγονα συναισθή
ματα ένδιαφέροντος γιά πράξεις 
πού προκαλοϋν ταύτόχρονα έλξη 
καί άπέχθεια ή άπό μία έντονη πε
ριέργεια γιά τούς λόγους καί τις 
συνθήκες πού συνέβαλαν ώστε ώ- 
ρισμένοι άπό τούς συνανθρώπους 
τους νά είναι ή νά γίνουν διαφο
ρετικοί. Τέλος, μέσα στήν παρά
δοση, τήν ήθική καί τήν εύαισθη- 
σία βρίσκουν ύλικό γιά συγκινή
σεις, έντυπώσεις καί άξιες κρίσεως.

Ή  βία, έγκληματική ή δχι, λέ
γεται δτι, συναντά σέ κάθε άνθρω
πο μία φυσική συνενοχή καί μία 
έπιθετικότητα πού ύπάρχουν μέσα 
του σέ λανθάνουσα κατάσταση.

Συγκεντρώνονται συνεπώς οί προ
ϋποθέσεις ώστε τά μέσα μαζικής 
ένημερώσεως, πού άπό τήν λειτουρ
γία τους παρουσιάζουν τά συμβάν
τα καί συνεπώς τά έγκλήματα, νά 
κατηγοροΰνται δτι ύποθάλπουν τήν 
αύξηση τής έγκληματικότητος.

Κανένας ποτέ, έν τούτοις, δέν 
Απέδειξε μαθηματικά τήν ύπαρξη 
μεταξύ αιτίου ή μέσων ένημερώ
σεως καί αίτιατοϋ ή έγκληματικής 
συμπεριφοράς. Ή  μαθηματική αύ- 
τή άπόδειξις δέν ύπάρχει καί δέν 
είναι δυνατόν νά ύπάρξη χωρίς τήν 
δημιουργία ένός συστήματος έν- 
δοσκοπήσεως τών ψυχών καί συν
ειδήσεων καί ύπολογισμοϋ τών

δυνατών συγκινήσεων. Καμμία στα
τιστική δέν έχει Αποδείξει συσχέ- 
τιση μεταξύ ένημερώσεως, θεάμα
τος καί ψυχαγωγίας δταν άφοροϋν 
τό έγκλημα καί τήν βία.

Πρόσφατες έμπειρίες σέ πολλές 
χώρες καί ιδιαίτερα στις Ηνωμέ
νες Πολιτείες, τείνουν νά ένισχύ- 
σουν τήν άποψη δτι οί Αστυνομι
κές καί έγκληματικές ταινίες ένδε- 
χομένως νά προκαλέσουν έπιθετική 
συμπεριφορά δχι μόνον στά παι
διά άλλά καί στούς μεγάλους.

Τήν γνώμη αύτή συμμερίζεται 
μεγάλος Αριθμός ιατρών σέ δλον 
τον κόσμο.

Οί ψυχίατροι ύπενθυμίζουν δτι 
στο ύποσυνείδητο τοϋ άνθρώπου 
άποτυπώνονται οί Αναμνήσεις καί 
προτιμήσεις πού έζησε στήν παι
δική του ήλικία.

Ή  Απλή θέα ώρισμένων πράξεων 
πού είναι άσκοπο νά έπανέρχονται 
στή μνήμη, όδηγεϊ στή σκέψη δτι 
ένδεχομένως νά ύπάρχη ή σχέση 
μεταξύ μέσων ένημερώσεως καί 
έγκληματικής συμπεριφοράς, ιδιαί
τερα γιά τά εύάλωτα πνεύματα καί 
τις άμφιταλαντευόμενες συνειδή
σεις.

Ή  ένημέρωση γιά τήν έγκλημα
τικότητα καί τις παράνομες πρά
ξεις βίας είναι Απαραίτητη, στήν 
κοινωνία μας, στον ίδιο βαθμό πού 
είναι καί ή παρουσίαση τών άλ-
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λων συμβάντων. Ά ς  έξετάσωμε άπ- 
λά και άντικειμενικά τις συνέπειες.

Υποστηρίζεται δτι ή ένημέρω- 
ση, σε πρώτη φάση προκαλεί τον 
μιμητισμό. Έ να κλασικό παράδει
γμα είναι γιά την Γαλλία μία θεα
ματική αυτοκτονία άπό τήν κορυ
φή του Πύργου "Αϊφελ. Τό έπεισό- 
διο σπάνια μένει μεμονωμένο και 
σημειώνονται πτώσεις άπό τον 
'γνωστό πύργο τις έπόμενες ήμέρες 
ή έβδομάδες. "Αλλο παράδειγμα: 
Γιά μία αρπαγή όμήρων πού έγινε 
πέρισυ, οί δράστες έζήτησαν λύ
τρα 600 έκατομμύρια Γαλλικά Φρά
γκα. Σε δύο έπόμενες άρπαγές ό
μήρων τά λύτρα πού έζήτησαν οί 
δράστες ήταν τά ίδια, δηλαδή 600 
έκατομμύρια Γαλλικά Φράγκα. "Α
πειρα είναι τά παραδείγματα αύτοϋ 
του είδους.

Ά πό τήν έποχή του δευτέρου 
παγκοσμίου πολέμου έμφανίζεται 
στον τομέα του θεάματος μία νέα 
τάση: ή παραγωγή όσο τό δυνατόν 
άληθοφανών έπεισοδίων. Μέ τον 
τρόπο αύτό άποκαλύφθηκε ή τεχνι
κή τών έγκληματικών ένεργειών: 
ό τρόπος, τά έργαλεία και οί προ
φυλάξεις. Ώρισμένοι υποστηρί
ζουν ότι οί έπαγγελματίες του έγ- 
κλήματος μέ τον τρόπο αύτό δεν 
μαθαίνουν τίποτε γιατί ήδη τά ξέ
ρουν όλα αύτά. Αύτό δέν έχει άπο- 
δειχθή καθόλου. Πρόσφατες θεα
ματικές καί σοβαρές διαρρήξεις 
είχαν ώργανωθή άπό κακοποιούς 
πού είχαν μελετήσει λεπτομερώς

όλες τις φάσεις τής έπιχειρήσεως 
ένώ τις κάτεύθυναν ένας ή περισσό
τεροι «έγκέφαλοι». Ή ταν άδύνα- 
τον, έν τούτοις, νά μήν γίνουν συ
σχετίσεις μέ πρόσφατες ταινίες 
του κινηματογράφου καί τής τη- 
λεοράσεως πού παρουσίασαν διαρ- 
ρήξεις ή παρόμοιες έπιχειρήσεις 
στις όποιες ώρισμένες λεπτομέρειες 
έκτελέσεως έπανήρχοντο οί ίδιες 
άκριβώς.

Δέν πρέπει έξ3 άλλου νά λησμο- 
νήται ότι έάν ή έγκληματικότης 
βιαίας μορφής ήταν στο παρελθόν 
έργο κακοποιών πού είχαν έπί μα- 
κρόν μαθητεύσει στήν έγκληματι- 
κότητα πριν φθάσουν στο είδος 
τής δράσεως αύτής, σήμερα είναι 
έργο έρασιτεχνών. Οί σύγχρονοι 
έρασιτέχνες κακοποιοί έπωφελή- 
θησαν άπό τις λεπτομέρειες καί 
τήν άληθοφάνεια ώρισμένων θεα
μάτων. Μέ τον τρόπο αύτό έχουν 
άποκτήσει γνώσεις, γιά τό πώς νά 
συλλαμβάνουν καί νά πραγματο
ποιούν τις έγκληματικές τους πρά
ξεις, πού δέν θά τις διέθεταν μέ τήν 
κανονική τους δραστηριότητα.

Παράλληλα μέ τήν έπιθυμία γιά 
άληθοφάνεια καί γιά τήν ικανο
ποίηση τής περιέργειας τού πλή
θους συμβαίνει ότι άποκαλύπτο- 
νταΐ έντελώς, οί μέθοδοι τών άστυ- 
νομικών διερευνήσεων. Συνεπώς οί 
κακοποιοί ή οί μελλοντικοί κακο
ποιοί μαθαίνουν τό πώς νά δυσχε
ραίνουν τήν διαλεύκανση τών ύπο- 
θέσεων.

Ταύτόχρονα λοιπόν άποκαλύ- 
πτονται τά μέσα γιά τήν διάπραξη 
ώρισμένων έγκληματικών πράξεων 
καί ό τρόπος μέ τον όποιον πρέπει 
να ένεργήσουν ώστε νά άποφύγουν 
νά άναγνωρισθοϋν, νά συλληφθοϋν 
καί συνεπώς νά έπιτύχουν νά παρα
μείνουν Ατιμώρητοι. ’Εμποδίζεται 
ή καταστολή, οί άστυνομικές έρευ
νες γιά τήν άνεύρεση τού ένοχου 
καί ή συλλογή στοιχείων διεξά
γονται όλο καί μέ μεγαλύτερες δυσ
χέρειες. Καθυστερεϊται ή στιγμή 
τής συλλήψεως καί έτσι αύξάνει 
ό άριθμός τών άτιμωρήτων έγκλη
ματικών πράξεων.

Ή  μορφή τέλος τών ειδήσεων 
έχει έξελιχθή. Τό κοινό πληροφο
ρείται άμέσως καί μάλιστα μέ άσ- 
τραπιαία ταχύτητα τήν διάπραξη 
τδν έγκληματικών πράξεων τών 
όποιων ή διήγησις ή ή παρουσία- 
σις γίνονται τις περισσότερες φο
ρές άπ3 εύθείας.

Φυσικό λοιπόν είναι, έπειδή οί 
άκροατές ή οί τηλεθεατές συμμε
τέχουν, νά εύαισθητοποιοϋνται πε
ρισσότερο. Ή  περιέργεια τού κοι
νού βέβαια ικανοποιείται, άλλά ή 
συνεχής ύπόμνηση καί ή στροφή 
τής προσοχής στήνέγκληματικότη- 
τα προκαλούν δύο ειδών άντιδράσεις

’Επέρχεται άφ3 ένός ένας έθι- 
σμός στήν βία πού άρχίζει πλέον 
να θεωρήται σάν ένα είδος άνθρω- 
πίνων σχέσεων, έκμηδενίζοντας έ
τσι γιά μερικούς τήν φυσική άντί- 
δραση πού είναι ή καταδίκη της, 
ένώ άντιθετα σέ άλλους ένισχύεται 
ή έπιθυμία γιά βίαιη άντίδράση.

Αφ3 έτέρου, όπως μαρτυρούν οί 
σφυγμομετρήσεις τής κοινής γνώ
μης πού άπεικονίζουν κατά κά
ποιο τρόπο τήν πραγματικότητα, 
τό ^Υ^λύτερο μέρος τού πληθυ
σμού ήδη διαπνέεται άπό συναι
σθήματα άνασφαλείας. Τά συναι
σθήματα αύτά έπιβαρυνονται άπό 
τό γεγονός ότι τά έγκλήματα έστω 
καί άν διαπράττωνται μακρυά, ό 
πολίτης τά ζή σάν νά συμβαίνουν 
έξω άπό τήν πόρτα του.

Πρέπει νά ύπογραμμισθή, πα
ράλληλα, ότι τά μέσα ένημερώ- 
σεως συμβάλλουν πολλαπλώς στον 
άγώνα κατά τής έγκληματικότητος.
Η δημοσίευσις έπιστημονικών άρ

θρων, μελετών ιςαι άναλύσεων πού 
άναφέρονται στις έγκληματολογι- 
κές έπιστήμες καί στά έγκληματο- 
λογικά Συνέδρια, βρίσκει ιδιαίτερη 
σημασία καί εύρεϊα Απήχηση, ένώ 
έπιτρέπει τήν άντικειμενικήν ένη- 
μέρωση τού κοινού.

ν ο 0  τνπ°ζ διαδραματίζει, όπως άλλωστε είναι γνωστό, σπουδαιότατο ρόλ< 
<ηήν διαμόρφωση της κοινής γνώμης χαί επηρεάζει αποφασιστικά τά άτομα στ* 
ώτόκτηση^ άντιληφεων, στήν αποκρυστάλλωση γνωμών άκόμα καί σ τή Γ  λήψι 
σοβαρών αποφάσεων. ^  ι ΐτ



Τά τελευταία χρόνια ή άπόφαση 
ν’ Αναστέλλεται ή άμεση διάδοση 
τών ειδήσεων σέ περίπτωση Απα
γωγής έχει γίνει Αποδεκτή και τη- 
ρήται Από τό σύνολο τοϋ τύπου αυ
στηρά, λαμβανομένων όπ" όψιν τών 
κινδύνων πού διατρέχουν οί όμη
ροι.

"Επιβάλλεται έξ άλλου νά τονι- 
σθή δτι ή ένημέρωση καταλαμβά
νει πρωταρχική θέση στήν λειτουρ
γία τής προλήψεως μέ τήν δημο
σίευση και μετάδοση τών προλη
πτικών προγραμμάτων κατά τών έ- 
πιθέσεων, τής βίας και τών διαρ
ρήξεων.

"Ας σημειωθή δτι πάντοτε τά 
γραπτά και όπτικοακουστικά μέσα 
ένημερώσεως βοηθούν τήν Αστυ
νομία δημοσιεύοντας διάφορα μη
νύματα, φωτογραφίες και κλήσεις 
μαρτύρων πού μπορούν νά βοηθή
σουν τήν έξιχνίαση μιας ύποθέ- 
σεως, νά διευκολύνουν τις έρευνες 
και νά έξασφαλίσουν μία θετική 
συνέχεια.

Σέ μία πρόσφατη περίπτωση Α
παγωγής πόύ έντυπωσίασε τό κοι
νό, μετεδόθη άπό τά όπτικοακου- 
στικά μέσα μία νόμιμα μαγνητο
φωνημένη φωνή πού θά έπέτρεπε 
νά έπισημανθή ό όμιλητής γιά νά 
μπορέσουν στήν συνέχεια νά συλέ- 
ξουν δλατά άλλασχετικά στοιχεία 
και δχι νά παραπέμψουν Απλώς τήν 
μαγνητοταινία στήν Δικαιοσύνη γιά 
τήνάναγνώριση τής φωνής.Τό μέτρο 
άλλωστε αυτό έλήφθη, δταν και ή 
τελευταία προθεσμία πληρωμής 
τών λύτρων είχε λήξει και κάθε 
άλλο μέσο άναζητήσεως είχε 
έξαντληθή. Ώρισμένοι έπαγγελμα- 
τίες τών μέσων ένημερώσεως ύπο- 
στη ρίξουν δτι συχνά έπικαιρότης 
είναι ή βία καί δτι στο έπάγγελμα 
τού δημοσιογράφου δέν υπάρχουν 
καλά ή άσχημα νέα, άλλά είδήσεις 
πού πρέπει νά μεταδοθούν στο κοι
νό.

"Αναμφίβολο είναι δτι ζοΰμε σέ 
μία έλεύθερη κοινωνία πού τά μέσα 
έκφράσεως είναι έλεύθερα. "Εάν 
δμως ή ένημέρωσις γιά τήν βία καί 
τήν έγκληματικότητα είναι Απα
ραίτητη πρέπει έν τούτοις νά περι- 
ορισθή σέ ώρισμένα πλαίσια καί 
σέ ένα συγκεκριμένο τρόπο έκφρά
σεως.

Ό  Γάλλος Πρόεδρος τής Δημο
κρατίας άναφερόμενος στά μέσα 
μαζικής έπικοινωνίας γραπτά καί

I όπτικοακουστικά λέγει: «δταν τά 
μέσα ένημερώσεως έπιδίδονται στο 
νά μεταδίδουν πληροφορίες, έστω 
καί έάν αύτές Απεικονίζουν έντονα

μιά τραχεία καί Απάνθρωπη πρα
γματικότητα, Ασκούν τήν Αποστο
λή τους. Συμβαίνει συχνά, έν όνό-, 
μάτι τού χρέους τής ένημερώσεως 
καί μέ τήν προστασία τού δικαιώ
ματος τής έλευθέρας έκφράσεως, 
νά ώθήται ή προτίμησις τού κοινού 
γιά τό έντυπωσιακό, μέχρι τήν 
προσβλητική Απογύμνωση ώρισμέ- 
νων συμβάντων. Βρισκόμεθα δμως 
Αντιμέτωποι σέ μία μορφή έπιθε- 
τικότητος δταν ή προτίμησις αυτή 
όδηγεϊ στήν εύχάριστη βιτρίνα 
τών έκδηλώσεων συλλογικής βίας 
ή συστηματικής δράματοποιήσεως 
ώρισμένων γεγονότων χωρίς νόη
μα πού μέ άλλες συνθήκες θά είχαν 
πολύ γρήγορα ξεχαστεϊ».

Πολύ συχνά έκθειάζονται τό έγ
κλημα, ή βία καί οί έγκληματίες καί 
μία παρουσίασις μπορεί νά τούς 
κάνει συμπαθητικούς καί ήρωες 
στά μάτια τού κόσμου. Δέν πρέπει 
οί δράστες τών σημαντικών έγκλη- 
μάτων νά έξιδανικεύωνται, νά γί
νονται πρότυπα ή άκόμη παραδεί
γματα.

Συχνά οί «γενναίοι» γκάγκστερς 
γίνονται Αντικείμενα θαυμασμού, 
τά έγκλήματά τους χαρακτηρίζο
νται σάν τά πιο «τέλεια σχεδιασμέ
να καί έκτελεσμένα» πού άποσποΰν 
συγχαρητήρια. Οί άπαγωγεΐς όμή- 
ρων παρουσιάζονται σάν τόσο άψο
γοι καί ευγενικοί πού άξίζουν τον 
σεβασμό τών θυμάτων τους καί τών 
άλλων.

Παρόμοια σχόλια προκαλοΰν έκ
πληξη καί ταραχή. Πόσο διαφορε
τική είναι ή πραγματικότης πού 
γνωρίζουν οί άστυνομικοί γιά τις 
περιπτώσεις Αρπαγής όμήρων, δταν 
τά θύματα τούς παρακαλούν νά 
ύποχωρήσουν, ούρλιάζουν άπό τρό
μο μπρος στήν ώμότητα τών κακο
ποιών καί τήν άπέιλή τού δπλου 
πού συχνά είναι καρφωμένο στον 
κρόταφό τους, άπό τήν άψογη άν 
όχι ευγενική στάση, δπως διαδί
δεται παντού τήν έπομένη.

Υπάρχει δμως καί ένας άλλος 
τρόπος, πιο πανούργος, έκθειά- 
σεως τής βίας καί τής έγκληματι- 
κότητος. Συνίσταται στο νά άγνο- 
ήται έντελώς τό θύμα. Τό θύμα άνα- 
φέρεται σπάνια, ένώ ό δράστης ή- 
μέρα μέ τήν ήμέρα, ώς τήν στιγμή 
τής δίκης του, τείνει νά παρουσιά
ζεται σάν θύμα καί μάλιστα σάν 
τό μόνο θύμα.

Πρέπει όπωσδήποτε νά δείχνο
με κατανόηση γιά τις πράξεις τών 
άνθρώπων πριν τις καταδικάσω- 
μεν, άλλά κανείς δέν πρέπει νά

ξεχνά αύτούς πού χτύπησε ή έγκλη
ματικότητα. Ή  ένημέρωσις τούς 
όφείλει πρωταρχικό ένδιαφέρον ή 
τούλάχιστον ίσο μέ τού δράστη.

"Εάν ή ένημέρωσις μέ δλες τις 
λεπτομέρειες έπιβάλλεται, πρέπει 
καί νά μεταδίδεται όποιαδήποτε 
στιγμή;

"Επ" ευκαιρία μιάς παραχαρά- 
ξεως τραπεζογραμματίων έπί παρα- 
δείγματι, πρέπει νά δοθούν έξαι- 
ρετικά σχολαστικές λεπτομέρειες 
γιά τήν συνταγή ώστε στά ήδη ύ- 
πάρχοντα πλαστά νά προστεθή ά
κόμη ένα;

Είναι άπαραίτητο, τήν ίδια στι
γμή πού ένα άτομο θά τηλεφωνήση 
γιά νά όρίση τον τόπο παραδό- 
σεως τών λύτρων, νά άποκαλυφθή 
ή άστυνομική δύναμη πού έπιτηρεί 
τούς δημοσίους τηλεφωνικούς θα
λάμους μιάς ζώνης άπ" δπου τό 
άτομο αύτό έχει τηλεφωνήσει στό 
παρελθόν;

Τό συμπέρασμα είναι δτι τά μέσα 
ένημερώσεως έπιδροΰν όπωσδή
ποτε στήν έγκληματικότητα, στήν 
έξέλιξή της, άλλά παράλληλα μπο
ρούν νά έπιδράσουν καί στις προϋ
ποθέσεις μέ τις όποιες πρέπει νά 
καταπολεμηθή. Πάντως, ή αύξη
σή  τής έγκληματικότητος όφεί- 
λεται κάθαρά σέ άλλα, πιο σημαν
τικά, αίτια.

Σάν κύριος στόχος πρέπει νά τε- 
θή ή παρεμπόδιση τής δημιουργίας 
άκραίων περιπτώσεων. Ώρισμένα 
μέσα φαίνονται πολύ Απλά. “Όταν 
81 ο]ο τών τηλεθεατών, σέ σφυ
γμομέτρηση κοινής γνώμης, άπο- 
φαίνονται έναντίον τής βίας στήν 
τηλεόραση τις Απογευματινές ώρες, 
δέν είναι δύσκολο νά ίκανοποιηθή 
ή έπιθυμία τους. Συμβαίνει άραγε 
τό ίδιο μέ τήν δημιουργία καί τήν 
χρήση τών δικαστικών μέσων μιάς 
χώρας (τής Γαλλίας) έλεύθερης 
σαν τήν δική μας; "Αν τό δίκαιο—δ 
νόμος— έμποδίζει τις πιο έντονες 
άπώλειες καί τις λιγότερο παραδε
κτές, δέν περιορίζει τήν ένημέρω
ση, διότι χωρίς τήν έλευθερία τού 
τύπου δλες οι άλλες είναι αύταπά- 
τες.

Τά μέσα μαζικής ένημερώσεως 
πρέπει αυτά τά ίδια νά άναλύουν 
τό περιεχόμενό τους καί νά δημιουρ 
γούν τήν δεοντολογία τους. Ή  
έλευθερία πρέπει νά προηγήται 
άλλά στό δημοκρατικό πολίτευμα 
νά συμβαδίζη μέ τήν ύπευθυνότη- 
τα. Αύτός είναι άναμφίβολα ό προσ
ανατολισμός πού πρέπει νά μάς 
κατευθύνη.

475



’Απρίλιος 1947 -  Απ ρίλιος 1977

m
( 'VI ι «I

ΓΗ του Νυμφαίου πώς βάσταξες καί ήπιες τόσο 
αίμα; Και συ ήλιε μαγιάτικε πώς άντεξες τήν γή τήν 
αιματόβρεχτη να τήν ξαναφιλήσεις;

Πώς βάσταξες.........Πώς άντεξες..........
Σταματημένη πάνω σου ή Ελλάδα. Μέ δυο πικρές 

σταλαγματιές στά μάτια της—αίμα και δάκρυ—όλόρ- 
ρθη στη φωτιά πού την κυκλώνει. Στοϋ χιτώνα της 

Η·ατωΗ·ένες πτυχές μέ λύσσα ρίχνουν ζάρια οί 
Εφιάλτες. Καταμεσίς στο στήθος της οί ήρωες, τρεις 

μέρες πολεμάνε. Φωτιά κι’ άτσάλι γύρω τους. Βρισιές 
και ουρλιαχτά. Κι’ αυτοί κρατάνε. Μ’ ένα τραγούδι 
στα χείλια τους κι’ έναν άγέρα άθανασίας σταματημένο 
στα μαλλιά τους. Μ’ ένα τραγούδι γιά σένα Γή. Γή 
του Νυμφαίου, Γή Ελληνική. Στά μάτια τους υψώ
θηκαν ξανά οί Θερμοπύλες κι’ άντάμωσαν τό Δραγα- 
στανι, το Σέκκο, τό Κούγκι, τήν ’Αλαμάνα, το Μεσο- 
λογγι, τ  Άρκάδι, το Μακρυγιάννη.

Μαυροντυμένη ή 'Ελλάδα, στά χώματά σου καρτε
ρεί την "Ανοιξη, Νυμφαίο.

Πώς βάσταξες... πώς άντεξες..
Λ Τρεις μέρες πολεμούσαν πάνω στο καμπαναριό οΐ 
ηρωες. Χωρίς παράπονο, χωρίς καϋμό. Στά χέρια τους 
σταματημένη η Δόξα, τήν ώρα τή μεγάλη καρτερούσε, 
να στεφανώσει γ ι άλλη μιά φορά τά Παληκάρια.,.Μέ- 
σα στ ατσαλι, στή φωτιά, τό φάσμα τοϋ θανάτου πλη
σιάζει. Κι’ αύτοί άτρόμητοι. ’Ατρόμητοι κι’ αποφα
σισμένοι. Μέ τά μέτωπά τους γεμάτα ήλιο άντίκρυ 
στη μοίρα τους, στή μοίρα τής πατρίδας. Ταγμένοι έ- 
κεΐ, στις προσταγές τής φυλής, τής λευτεριάς. Μέ μιά 
ομορφιά αλλόκοτη, περήφανη, πέρα γιά πέρα Ελληνι
κή, ζωγραφισμένη μέ τά χρώματα τής Τιμής καί τής 
Θυσίας. Λάμπουν τά πρόσωπα. Ψηλά τά φρύδια, 
ανασηκωμενα, στερνός χαιρετισμός στή ζωή πού τέ- 
λειωνε. Στερνός χαιρετισμός καί τό τραγούδι τους, 
στα χείλια κρεμασμένο.

ΓΗ τοϋ Νυμφαίου... Πόσο θαύμασες τούς άδάμα- 
στους άντρες...

, Εκείνους πού γυψώθηκαν σέ μιά στιγμή σάν άετοί 
κι αγκαλιασαν τά δάφνινα άμάραντα κλωνάρια.

Op0ot στη θύελλα, πιστοί στύν δρκο τους;
«Ου καταισχύνω δπλα τά ιερά 
ουδ εγκαταλειψω τον παραστάτη...»

Δέν ντρόπιασαν τά δπλα τους. Δεν μπορούσαν νά τά 
ντροπιάσουν. Δέν είχαν μάθει νά τά ντροπιάζουν. Τά- 
χαν τιμήσει μέχρι τώρα οί χιλιάδες νεκροί παραστά
τες τους, οι χιλιάδες ήρωες συνάδελφοί τους καθώς το 
αίμα τους χάραζε στή γη της Ελλάδας μ’ άνεξίτηλα

Του Ενωμοτάρχου ΑΓΓΕΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ

χρώματα τό περίγραμμα της Ιστορίας, της Προσφο
ράς της Δόξας της Χωροφυλακής. Κι* αύτοί οί παρα
στάτες πληθαιναν κάθε μέρα καί κάθε μέρα γίνονταν 
βράχοι, πού'πάνω τους σταματούσε ή καταστροφή. 
Κι αυτοί οι βράχοι, βράχοι άπο κόκκαλα ήρώων, 
κοκκαλα Χωροφυλάκων, ορθώνονταν τώρα στά μάτια 
τους καί πρόσταζαν:

«'Όποιος πεθάνη σήμερα χίλιες φορές πεθαίνει».
^ατια εσύ ϊή  του Νυμφαίου, στέρνο κομ

μάτι Ελληνικό, πάνω στο Βίτσι, πού ρίγησες σάν α
κόυσες μέσα στης μάχης τήν άντάρα, πάνω άπο τ ’ ούρ- 
λιαχτο τών πολυβόλων.

«Τρανή λαλια, τρομ(Λ> λαλιά, ρητή κατά
το κάστρο».

του Παναγιώτη Κωνσταντόπουλου λαλιά, πού 
κραύγασε γυρμένος άπο το καμπαναριό: «Οί Έλλη- 
νες Χωροφύλακες δέν παραδίνονται στά καθάρματα». 
Φωνη^ζεστη, σκορπούσε άνατριχίλα, ξυπνούσε τις γε- 
νιες τών ήρώων μέσα στούς τάφους κι’ έψαλλαν δλοι 
μαζί, το τραγούδι^ του Παύλου Μελά, του Καπετάν 
Κωττα, του Λεωνίδα Πετροπουλάκη, τήν κραυγή καί 
τον θούριο τών Μακεδονομάχων: «Τί ζητούν οί Βούλ
γαροι στή Μακεδονία;»

Καί πίσω άπ’ τό καμπαναριό, ό Πατριαρχέας, αλύ
γιστος στο χαλασμό, μέ λίγους Χωροφύλακες λεβέν- 
τες “ λεβέντης άρχηγός, τή μάχη όμοιος Διγενής κρα
τούσε.^ Τό σίδερο, πού έκαιγε στή χούφτα του, μηνύ
ματα εστελνε μέ τον άγέρα, πώς στέκει ακόμα ορθός, 
όπως κι αυτοί, στή πρώτη τή γραμμή, άντίκρυ στό θά- 
νατό, άξιος παραστάτης, τιμημένος.

Κι αυτοί κρατούσαν. Τή μιά μέ το τραγούδι, τήν άλ- 
λη μέ τό τουφέκι. Μέ τή ψυχή μέσα στά μάτια τους. 
Δίπλα - δίπλα, άδελφωμένοι μέχρι τό τέλος· τό τέλος 
που ζύγωνε, τή φωτιά.

L Ετσι άρχισε στο νέο Ζάλογγο ό χορός. Πιασμένες 
χέρι - χέρι τέσσερες μορφές, άντρίκιες μορφές, ξεδί
πλωσαν^ τα φτερά τους κι* έδωσαν το πήδημα. νΑνοι- 
ξαν πρώτοι, οι φαντάροι, τον χορό, πού χρόνια πριν 
είχαν δοξάσει ^στά Βορειοηπειρώτικα βουνά τήν Πα
τρίδα. Κοντά σ αυτους, κι3 αύτοί πιασμένοι χέρι - χέρι, 
αδελφωμένοι στή ζωή καί στύ μαρτύριο, δυο Χωροφύ
λακες, στερνοί κρίκοι της άλυσίδας, ό Γιώργος ό Θω- 
μοπουλος κι ο Θανασης Παυλίδης. Στερνοί κρίκοι... 
β άλλοι δυο - ό Μανώλης Μαντικός κι3 ό Λάζαρος 
ο Γεωργακόπουλος - δέν είχαν χέρια νά πιαστούν. 
Καμμενα μέχρι ψηλά, πιο πάνω άπ3 τον άγκώνα, δέν 
είχαν δάχτυλά για να δεθούν ... μόνο κρέμονταν... σάν
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30 χρόνια άπό τήν θυσία στό Νυμφαίο
δυό χαμμένα θυμιατήρια, σαν δυό σφαγμένα δνειρα. 
Δέν είχαν χέρια νά πιαστούν. Μέ τά μάτια φιλήθηκαν 
μέ τά μάτια είπαν τ* «άντίο», είχε σφαλίσει γιά καλά 
τά χείλια τους ό πόνος. Μέ τά μάτια φιλήθηκαν στό 
στερνό τους «ά ν τ ί ο».

Έμειναν τέσσερις. Χιλιάδες οί ήλιοι της φυλής γύ
ρω στά βλέφαρά τους. Κάτω στά πόδια τους ή φλό
γα, ή φωτιά, άντρειωμένη άπό τό λάδι των καντηλιών 
τ* "Αη Νικόλα. Μεγάλη στιγμή. Γύρω ή φωτιά* κάτω 
ό θάνατος - άτιμασμένο τέλος, ψηλά του Έθνους ή 
τιμή, Κάλβειο πρόσταγμα μιας συγκλονιστικής άνά- 
τασης:

«ΤΩ τρακόσιοι! σηκωθήτε 
καί ξανάλθετε σ* έμας 
Τά παιδιά σας θελ* ίδήτε 
Πόσο μοιάζουνε μέ σάς».

Οί βράχοι δέν κλονίστηκαν. ’Ανταριασμένες οί ψυ
χές τους άπ* τά καλέσματα, τά οράματα τού «νυν υπέρ 
πάντων ό άγων», δέν δειλιάζουν. Ό  δρόμος τους τήν 
μοίρα τής Ελλάδας ά)<ολούθαγε. Στερνή ματιά πίσω, 
μετά τό «έχε γειά», ένα βλέμμα στήν άνθισμένη γή, 
φιλί σέ κάποιο άγριολούλουδο στις πλαγιές τού Βίτσι... 
κι* ένα τίναγμα μπροστά, μές στή φωτιά, τό πιο τρανό 
τό παληκάρι έπεσε καί χάθηκε... ό Γιώργος Άποστο- 
λίδης, πάει* κεράκι εύλαβικό στις στάχτες τ’ "Αη Νι
κόλα. Τί πήδημα I Δέν ήταν γκρέμισμα αύτό, δέν ήταν 
σώριασμα. ΤΗταν ή νίκη πού φτερούγισε στά ούράνια. 
Καί πάνω στό φτερούγισμα άκούστηκε καί πάλι τό 
τραγούδι: «τί ζητούν οί Βούλγαροι στή Μακεδονία»;. 
Τί νά ζητάγαν άραγε;

Τραγούδι άπ* τή ψυχή τού Κουτσούκου, αιώνια άπο- 
ρία τής γής τ* ’Αλέξανδρου, άναφυλλητό των ρημα
γμένων άκριτικών χωριών, χαιρετισμός στή ζωή. 
Τεντώθηκε κι’ έκεΐνρ τό κορμί, κύτταξε πίσω - καλά 
κρατούσε άκόμα ό Σταθμός - μπροστά, ζερβά, δεξιά... 
κι ύστερα άνάλαφρος στής Δόξας τά φτερά άφέθηκε. 
Είχε σφιχτά στήν άγκαλιά του τό τουφέκι τήν ώρα πού 
τόν τύλιγε ή φωτιά. Κι’ έγιναν ένα* κορμί καί σίδερο 
λειωσαν μαζί. Στό πέταγμά τουςάνατριχιάσαν τά βου
νά κι’ ίσως στερέψαν κι* οί βρυσούλες. Τά τελευταία 
λόγια χάθηκαν μές στις βροντές τού ουρανού, στή κοσ
μοχαλασιά τής μάχης.

Πόσο άργά φυτρώσαν τά λουλούδια τήν άλλη άνοιξη 
στά χέρια σου Ελλάδα;

Έμειναν δυό. "Ατρωτοι άκόμα, μισοκαρβουνιασμένοι 
ατέλειωτοι πολεμάρχοι. Ό  άγνωστος φαντάρος, ψυχή 
αδούλωτη, λευτερωμένη άπό λέξεις καί σχήματα, πού 
άπλωσε γοργά τό χέρι καί μόνη της τό δίκιο πού τής 
άξιζε τό πήρε. Στήν πιο στερνή στιγμή, λίγο πριν φύ
γει στά ψηλά, λεβέντικα, παιδί τού Μακρυγιάννη γί- 
νηκε. Τό τιμημένο άσπρο κορδόνι φόρεσε - δέν έπρεπε 
τό χρέος του άλλοιώς νά τό τελειώσει, έγινε Χωροφύ
λακας κι’ αύτός ό ήρωας. Έ τσι, μ* άναπαυμένη τή 
ψυχή, συνάντησε τή Δόξα.

Έμεινε ένας. Μόνος του Εκείνος. Ό  Παναγιώ
της Κωνσταντόπουλος. Τό παληκάρι μέ τό**πολυβόλο. 
Μέ τό κορμί ψηλά φτύνει τόν "θάνατο. Λύγισαν τά

γόνατα τού Χάρου. Τό παληκάρι μπρος του. Μά πώς 
νά τ ’ άγκαλιάσει; Καί πώς στον ώμο του νά τό σηκώ
σει; Τ* ένα τό χέρι, σφιχτά είχε χουφτιάσει τό πολυ
βόλο. Δέν είχε πιά ούτε μισό φυσίγγι. Τ ’ άλλο, τό χέρι, 
τό δεξί, μέσα στις φλόγες άναζητάει τό περίστροφο. 
Τούτο τό σίδερο είχε στά σπλάχνα του φωτιά δική του. 
*Η κίνηση σταμάτησε στόν κρόταφο. Τά μάτια, έξω 
άπό τις κόγχες τους, άγκάλιαζαν τήν Ρωμιοσύνη ύλη, 
άπλώνονταν στις τελευταίες βουνοκορφές, χυμούσαν 
μέσα στό καμίνι τ ’ "Αη Νικόλα, χαϊδεύαν τά χαμμένα 
πόδια, τις τσουρουφλισμένες τρίχες τού πέτρινου στή
θους - γιά μιά στιγμή θυμήθηκαν τήν μάννα, τήν χα
ροκαμένη, τή ώρα πού κουνούσε τό μαντήλι καί στόν 
άγέρα χάραζε τό «τάν ή έπί τάς» καί δάκρυσαν... Με
τά καρφώθηκαν γερά πέρα στ’ άπειρο, στά χέρια τών 
παληκαριών πού τά χαλούσαν, στις στρατιές τών ήρώ- 
ων πού περίμεναν καί... Μιά κραυγή, τελευταίος ήχος 
τού σεισμού, βοή φουρτουνιασμένης θάλασσας: «Ζήτω 
τό Έθνος». *Η σφαίρα ξέφυγε γλυκά άπό τήν κάννη, 
χάϊδεψε τά μαλλιά, βυθίστηκε στόν κρόταφο, έκοψε 
σάν μαχαιριά τήν πιο στερνή άνάσα, βάφτηκε κόκκινη 
καί σάρωσε γιά πάντα τόν λεβέντη. Γυρτός, στό πολυ
βόλο του, δέν άκουγε, δέν μίλαγε, παρά μονάχα δένον
ταν σφιχτά, πολύ σφιχτά μέ τή φωτιά, γινόταν στάχτη 
στάχτη ιερή.

Πώς βάσταξες γή τού Νυμφαίου τήν ώρα πού ψυθί- 
ριζες:
Σέ κλαίει ό λαός. Πάντα χλωρό νά σειέται τό χορτάρι 
στόν τόπο πού σέ πλάγιασε τό βόλι, ώ παληκάρι! 
Πανάλαφρος ό ύπνος σου* τού ’Απρίλη τά πουλιά 
σάν τού σπιτιού σου νά τ’ άκοΰς λογάκια καί φιλιά, 
καί νά σοΰ φτάνουν τού χειμώνα οί καταρράχτες 
σάν τουφεκιού άστραπόβροντα καί σάν πολέμου κράχ

τες.
Πλατιά τού ονείρου μας ή γή καί άπόμακρη. Καί γέρ

νεις
εκεί καί σβεΐς γοργά.
Τερή στιγμή. Σάν πιό πλατιά τή δείχνεις, καί τή φέρ-

(νεις
σάν πιό κοντά!

Τερή στιγμή. Στιγμή εύλαβική, στή θύμηση, ή θυ
σία.

ΓΗ τού Νυμφαίου πώς άντεξες;
Καί τώρα μένεις ίδια, ολόιδια, δπως καί τότε χορ

ταριασμένη, 6πως καί τότε σιωπηλή κι* άκίνητη. Στέ
κεσαι πάντ’ άμίλητη. Δέν σούναι βολετό πιά νά μιλή
σεις, μη καί ραγίσει πάλι τό καμπαναριό, μή πάρει 
πάλι φωτιά ή έκκλησιά, μήν άκουμπήσειδπως τότε τό 
περίστροφο στόν κρόταφο, μή καί μυρίζουν τά χαμ
μένα τά κορμιά ξανά, μή καί μιλήσουν τ’ άδεια στό
ματα καί ’ρθούν μπροστά στά μάτια οί φωτιές κι* οί 
άλαλαγμοί, τά θυμιατήρια· τά χρυσά, τ ’ άγια εικονο
στάσια, ή "Αγια Τράπεζα, ό Σταυρός, τά ιερά τά 
κόκκαλα έκείνων τών λεβεντογιών τής μάνας τής λεβεν- 
τογένας, τής Χωροφυλακής.

Στέκεις βουβή καί δέν μιλάς, μή καί ραγίσουν οί 
κορφές στό Βίτσι, μή καί δακρύσει πάλι ή Ελλάδα.

477



Η « Π Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η  
limn ΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ ΤΗΣ

Επιμνημόσυνες δεήσεις και άλλες έορτα- 
στικές εκδηλώσεις για τά 30 χρόνια άπό τήν 
θυσία τοΰ Νυμφαίου καί τής Μικρολίμνης.



ΣΤΙΣ  29 ΜΑ ΓΟΥ, στο Νυμφαίο 
Φλωρίνης, τιμήθηκε ή 30ή επέτειος 
τής θυσίας τών ηρωικών άνδρών 
τής Χωροφυλακής, στην ιστορική 
μάχη τής 1ης Μαιου του 1947, μέ 
τήν συμμετοχή τής μπάντας του Α' 
Σώματος Στρατού, Διμοιρίας άπο- 
δόσεως τιμών τών άνδρών τής Διοι- 
κήσεως Χωροφυλακής Φλωρίνης και 
παρουσία επισήμων, εκπροσώπων 
αρχών και οργανώσεων, αντιπροσω
πειών συνδέσμων και σχολείων, 
συγγενών τών πεσόντων κα ι ' πλή
θους κόσμου.

Μετά τήν επιμνημόσυνη δέηση, 
στήν οποία έχοροστάτησε δ εφημέ
ριος του Νυμφαίου κ. Γεώργιος 
Σερδάρης, μίλησε μέ θέμα τήν μάχη 
και τήν θυσία τών Χωροφυλάκων, 
δ Δ ]ντής του Δημοτικού Σχολείου 
κ. Θεοχάρης Κυριακίδης. 9Ακολού
θησε προσκλητήριο τών νεκρών μα
χητών, κατάθεση στεφάνων, τήρηση 
ένός λεπτού σιγής, ανάκρουση του 
9Εθνικού “Υμνου, παρουσίαση χο
ρευτικού προγράμματος από τον 
9Εθνικόμορφωτικό Σύλλογο 9Αμυν
ταίου «9Αμύντας» και δεξίωση προς 
τιμήν τών προσκεκλημένων.

Παρέστησαν δ Νομάρχης Φλω
ρίνης κ. Θεόδωρος 3Ασπασίδης, δ

Διοικητής τής IX  Μεραρχίας Υ π ο 
στράτηγος κ. Χαλικιάς, δ Β' 3Επι
θεωρητής Χωροφυλακής ' Υποστρά
τηγος κ. Ν. Λινάρδος, δ Βουλευτής 
κ. Γ. 3Ανδρεάδης, δ Διοικητής τής 
3Ανωτέρας Δ ιοικήσεως Χωροφυλα
κής Δυτικής Μακεδονίας Συντα
γματάρχης κ. Β . Πολύζος, δ 
Διοικητής τού 1ου Συντάγματος 
Πεζικού, δ Διοικητής τής Διοική- 
σεως Χωροφυλακής Φλωρίνης 9 Αν- 
τισυνταγματάρχης κ. Ν. 9Αγγελό- 
πουλος, το Διοικητικόν Συμβούλων 
τών απανταχού Νυμφαιωτών, αντι
προσωπείες συνδέσμων, οργανώσεων 
και σχολείων καθώς και οι έπιζών- 
τες τής μάχης Ύ πεν ]ρχης 3Ιωάννης 
3Ανδρεάδης και Χωροφύλακας 3Ιω
άννης Σμπέρνος.

*
ΕΠ ΙΣΗ Σ στο χωριό Μικρό λίμνη 

Πρεσπών, τιμήθηκε μέ παρόμοιες 
εκδηλώσεις, ή μάχη τών άνδρών 
τού Σταθμού Χωροφυλακής Μικρο- 
λίμνης και ή ηρωική τους έξοδος, 
στις 7 Μαιου τού 1947. Στήν επι
μνημόσυνη δέηση έχοροστάτησε δ 
Πρωτοσύγγελος τής Μητροπόλεως 
Φλωρίνης—Πρεσπών και Έορδαίας

κ. Θεόκλητος. Μετά τήν επιμνημό
συνη δέηση δ Διευθυντής τού Δημο
τικού Σχολείου Μικρολίμνης κ. 'Η 
ρακλής Σπυρίδης μίλησε μέ θέμα 
τήν άμυνα, τήν ηρωική έξοδο και 
τήν θυσία τών άνδρών τού Σταθμού 
Χωροφυλακής Μικρολίμνης. 3Ακο
λούθησαν καταθέσεις στεφάνων και 
δεξίωση. Τις εκδηλώσεις τίμησαν 
μέ τήν παρουσία τους δ Νομάρχης 
Φλωρίνης κ. 3Ασπασίδης, δ Δ ]τής 
τής XV Μεραρχίας 'Υποστράτηγος 
κ. 9Ιωαννίδης, δ 9Ανώτερος Διοικη
τής Χωροφυλακής Δυτ. Μακεδονίας 
Συνταγματάρχης κ. Β. Πολύζος, 
δ Δ ]τής τού 1ου Συντάγματος 
Πεζικού, δ Δ ]τής τής Δ ιοικήσεως 
Χωροφυλακής Φλωρίνης 9Αντ ]ρχης 
κ. Ν. 9Αγγελόπ^υλος, άντιπροσω- 
πεϊες τού Συνδέσμου 9Αναπήρων 
και θυμάτων Πολέμου Φλωρίνης, 
τού Συνδέσμου εφέδρων 9Αξ]κών 
Νομού Φλωρίνης και Σχολείων, 
οι έπιζώντες τής μάχης 9Ανθ ]στής 
Π.Δ. 9Απόστολος Μακρυνιώτης και 
δ έ.ά. 9Ενωμ ]ρχης Σταύρος Τυρκά- 
λας, συγγενείς τών πεσόντων και 
πλήθος κόσμου. Τιμές άπέδωσαν 
ή μπάντα τού Α ' Σώματος Στρατού 
και Διμοιρία άνδρών τής Δ ιοικήσεως 
Χωροφυλακής Φλωρίνης.



i

TO 1874 στην ’Αγγλία, για πρώτη φορά στον κό
σμο, ή ανθρώπινη ερευνά παρασκευάζει την ήρωινη. 
Τό 1898 ή γερμανική βιομηχανία φαρμάκων «Μπά- 
γιερ» συστηματοποιεί την παραγωγή καί ή ήρωινη 
δίνεται, επίσημα πιά, στή κυκλοφορία. Λίγα χρόνια 
άργότερα, ό άνθρωπος —ό επιστήμονας άνθρωπος, ό 
άνθρωπος «κράτος» άντιλαμβάνεται πώς κάποιο λάθος 
έχει κάνει* πώς σκότωσε άρκετές εκατοντάδες, ίσως 
και χιλιάδες, αρρώστους καί αποφασίζει νά σβύσει τήν 
λέξη αύτή άπό τά λεξιλόγια του κόσμου. Είναι δμως 
αργά πολύ άργά—γιατί κάποιος απρόβλεπτος παρά
γοντας—πόσο μεγάλο ρόλο παίζουν στήν* ζωή μας οί 
απρόβλεπτοι παράγοντες; πού άκούει στο όνομα «χρή 

μα», έχει μπει στο χορο καί σέρνει τά βήματα της 
ηρωίνης με τήν δική του παγερή, μεταλλική μουσική. 
*Έτσι φτάνουμε στο 1977, πού ό φίλος μας Γιάννης 
Θεοδωρίδης, μαθητής άπο τήν Κυψέλη, θέλησε νά σύρει 
κι αυτός, αυτόν τον φρισκιαστικο χορο του θανάτου, 
να μάθει ποσο πικρό είναι το χρήμα, σάν δεν αποκτηθεί 
με ιδρώτα, νά μάθει πόσο άξίζει ή ζωή καί πόσο κο
στίζει ό θάνατο^. Μοντέρνος νέος, γεμάτος περιέργεια, 
μέσα στις πολες παρέες του γνώρισε καί τον άνθρωπο 
πού πούλαγε τούς φτηνούς παράδεισους καί μιά —δυο 
φορές ταξίδεψε κι* αυτός μαζί του στήν χώρα των 
παραισθήσεων κι* έζησε τις απατηλές στιγμές της 
πρόσκαιρης εύτυχίας, άφου μπόρεσε πρώτα νά ξεχά- 
σει πως μετά άπο τά ψεύτικα, φτιαχτά όνειρα, έρχεται 
ο εφιάλτης ή ή αδίστακτη καί αδιάκοπη αναζήτηση 
νέων ίδιων ονείρων. *Έτσι, σάν τέλειωσαν τά χρή
ματα, τελείωσαν καί τά ναρκωτικά. Καί πάνω στήν 
αναζητηση θυμήθηκε τον φίλο του, διέρρηξε το σπίτι 
του, έκλεψε τά ναρκωτικά, κράτησε τά μισά γιά τον 
εαυτό του και τ άλλα τά μισά τά πούλησε γιά νά μπο
ρέσει νά κάνει το μεγάλο πήδημα κι’ άπο φτωχός νά 
γίνει πλούσιος. Πήρε τήν μεγάλη άπόφαση κι’ ένα 
πρωί πετουσε μέ τ ’ άεροπλάνο γιά το Μπανκόγκ πού 
στα παζάρια του φιγουράρει φτηνός ό θάνατος, γιά νά 
γίνει έμπορος, νά γίνει πλούσιος καί νά καταλάβει 
έτσι το νόημα τής ζωής. Μεγάλο πράγμα σήμερα το 
χρήμα. ./Αλλωστε όποιος τδχει άγοράζει τά πάντα, 
μέχρι καί συνειδήσεις, μέχρι καί θάνατο. 'Όσο γιά τον 
τελευταίο τον άγοράζει το ίδιο φτηνά ή άκριβά όπως 
αγόραζαν τον Μεσαίωνα οί φεουδάρχες τά συγχωρο- 
χάρτια, άνάλογα μέ τήν «εύκαιρία» άνάλογα μέ το
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βάθος της τσέπης του, άνάλογα μέ τήν κίνηση πού θά 
παρουσιάσει ή προσφορά καί ή ζήτηση. ’Από τήν άλλη 
μεριά είναι κι* έκεΐνος πού τύν πουλάει «δεύτερο χέρι» 
συνήθως, άδίστακτος κι* αυτός, δπως κι* ό άγοραστής 
καί πού κρατάει τήν «κίνηση της άγοράς» στά χέρια 
του καί «τά κονομάει», πουλώντας στ* ανθρώπινα 
φυτά τήν σκόνη πού θά τά μαράνει εντελώς. Κι’ ό φί
λος μας, ό Γιάννης Θεοδωρίδης, έγινε έμπορος. Στό μα
κρινό Μπανκόγκ βρήκε φτηνό τό πιό σκληρό ναρκωτικό, 
τήν ήρωίνη, τ ’ άγόρασε κι* έβαλε τό μυαλό του καί 
δούλεψε γιά νάβρει τρόπο νά τήν περάσει άπό τόν 
έλεγχο. Μέ χίλια δνειρα λοιπόν, καί τήν ήρωΐνη σέ μιά 
κούτα τσιγάρα άμερικάνικα, καλά κρυμμένη, πήρε τό 
δρόμο του γυρισμού, περήφανος γιά τό κατόρθωμά 
του. Στις ώρες πού δέν κοιμώτανε έκανε δνειρα γιά τό 
μέλλον, σχεδίαζε κι* άλλα ταξίδια στις ξωτικές χώρες 
ναυπηγούσε δικά του κόττερα, έχτιζε βίλλες, έκανε 
δσες γυναίκες ήθελε δικές του, δ,τι ρούχα είχε ονει
ρευτεί φορούσε κι* ήταν αυτός ό τυχερός, ό δυνατός τού 
κόσμου, αυτός πού ήξερε πόσο αξίζει λίγη σκόνη ήρωί- 
νης μά πού δέν ήξερε πόσο κοστίζει τό δικαίωμα νά 
σκοτώνει κανείς κάποιον καί μάλιστα σιγά —σιγά καί 
μέ τήν συγκατάθεσή του. Καί δώ στό «Ελληνικό», 
σάν τό ταξίδι έφτασε στό τέλος του κι* έβλεπε πιά κα
θαρά τήν σκιά τής Ιθάκης του —πόσο βρώμικη ήταν ή 
’Ιθάκη του καί πόσους Κύκλωπες καί Λαιστρυγόνες 
έκλεινε μέσα του ό σύγχρονος αύτός Όδυσσέας—τόν 
σταμάτησαν οί άνδρες τής Χωροφυλακής γιά νά μήν 
προλάβει νά καταστρέψει κι* άλλους άνθρώπους άλλά 
καί τόν ίδιο του τόν έαυτό άκόμα περισσότερο.

Ο ΕΜΠΟΡΟΣ τού άργοΰ θανάτου είναι δέν είναι 21 
χρόνων. Καί είναι μαθητής! Σέ λίγο θά τέλειωνε τό 
Γυμνάσιο καί θάχε τήν απαίτηση νά φαίνεται στά 
μάτια τής κοινωνίας σάν υπεύθυνο μέλος της, δπως 
άλλωστε πολλοί, έτσι φαίνονται κι* ας είναι οί νεκρο
θάφτες της καί τά παράσιτά της. Στήν ήλικία αύτή, 
πού άλλοι νέοι, οί πιό πολλοί γεμίζουν τις αίθουσες τών 
Γυμνασίων, τών ’Επαγγελματικών καί Τεχνικών Σχο
λών, τών Πανεπιστημίων ή τούς στρατώνες, τά εργο
στάσια·, τις επιχειρήσεις ή δουλεύουν τή γή σάν τίμιοι 
αγρότες καί συντηρούν ολόκληρες οικογένειες ή βάζουν 
τά θεμέλια μιας τίμιας ζωής, στήν πιό δμορφη ήλικία 
τού άνθρώπου, πού ή έφηβε ία άφήνει τή θέσή της στή 
διάπλαση τού άντρικοΰ χαρακτήρα καί στις άρετές τού 
πραγματικού άντρα, αύτός προτίμησε νά μαραθεί, δέν 
Θέλησε ν* άνθίσει* προτίμησε νά γκρεμιστεί, δέν θέλησε 
ν* αγωνιστεί γιά τό άνέβασμα. Θέλησε νά γίνει πλού
σιος, νά πετύχει γρήγορα στή ζωή του καί διάλεξε τόν 
δρόμο τόν σάπιο, τόν δρόμο μέ τις λάσπες, κλείνοντας 
τ’ αυτιά του στις κραυγές τών θυμάτων τού ίδιου δρό
μου, κλείνοντας τ’ αυτιά του στις φωνές καί στις επι
κλήσεις αύτών πού πασχίζουν καί μοχθούν γιά νά 
σταματήσουν τούς κατήφορους, νά σώσουν τούς ναυα
γούς. Αυτά πού κάθε μέρα άκουγε στό σχολειό του τά 
ξέχασε, τά πέταξε σέ μιά άκρη κι* αγκάλιασε τόν κα
τήφορο. Διάλεξε μάλιστα τό πιό σκληρό ναρκωτικό, 
πού δέν άφήνει περιθώρια γιά ελπίδες.

Φ Τ Ω Χ Ε  Φίλε...

Δέν εΐν’ αύτή ή ζωή. Ζωή σημαίνει δύναμη, σημαίνει 
δημιουργία, άγώνας άτέλειωτος καί δνειρα ωραία, ση
μαίνει ιδανικά, σημαίνει χαμόγελο, σημαίνει ζωντάνια. 
Ζωή είναι νά χτίσεις τόν πύργο τών ιδανικών σου μέ 
πέτρα, πάνω σέ γή καλά ακίνητη, στέρεα κι* δχι μέ τις 
άναθυμιάσεις τών ναρκωτικών πάνω στήν άμμο τής 
ψυχής σου. Δέν είναι «πήχυς υφάσματος πού τό κάθε τι 
παρουσιάζεται δίπλα του μέ διαφορετική 6ψη χρώματος» 
δπως κάποιος άλλος φίλος σου-—δυστυχισμένη ύπαρξη 
κι* αύτός —είχε παλιά γράψει, λίγο πριν ρουφήξει, λίγο 
πριν βάλει στά σωθικά του τόν θάνατο. Καί τά λεφτά 
αύτά πού ονειρεύτηκες καίνε, σάν τό καυτό νερό, καί 
φεύγουν, γλιστράν άπ* τήν παλάμη μέχρι ν’ άνογοκλεί- 
σεις τά μάτια σου. Κι* δταν τ* ανοίξεις δέ θά τά δεις καί 
δέν θά δεις ούτε τόν ήλιο. Μόνο θά δεις τις άδειες χού
φτες σου, τοπίο έρημο καί ρημαγμένο, πού μέσα τους θά 
πλανιέται αποχαυνωμένο τό μυαλό σου, στήν τραγική 
αναζήτηση τής χαμένης σου ψυχής. Κι* αύτές οί βελόνες 
πού κράτησες στά χέρια σου είναι μαχαίρια, φίλε, πού 
σοΰ κόβουν κάθε μέρα τό κορμί, μικρά—μικρά κομμά
τια καί πού σέ λιγοστεύουν. Μαχαίρια πούχουν κόψει 
τά φτερά σου, στό πρώτο σου πέταγμα, καί δέν μπορείς 
πιά νά πετάξεις. Καί τό λουρί πού έφερνες μαζί σου από 
τό μακρινό Μπονκόγκ, είναι τό σχοινί τής αγχόνης σου 
πού σού τύλιξε κι* ίσως νά σοΰ τυλίγει γιά πάντα τό 
λαιμό, γιά νά σοΰ κόψει τήν άνάσα, νά σέ πεθάνει. Καί 
είναι κρίμα νά πεθαίνεις τόσο νέος. Είναι κρίμα νά πε- 
θάνεις κι’ άλλους , γιατί θέλησες έσύ νάσαι «μοντέρνος». 
Δέν σκέφτηκες ποτέ μέχρι τώρα νά ρίξεις μιά ματιά 
στις φυλακές καί στά ψυχιατρεία, νά δεις πόσα ναυάγια 
παραδέρνουν στις τρικυμίες τών παραισθήσεων, πόσες 
φλέβες πετάγονται κάτω άπ* τό δέρμα τους, γεμάτες 
στίγματα, στίγματα πού δέν σβύνουν δσα χρόνια κι* άν 
περάσουν. Δέν σκέφτηκες, πριν μέσα σου βάλεις αύτό 
τό δηλητήριο πού λέγεται ήρωίνη νά πάρεις τούς δρό
μους, νά μπεις σέ νεκροταφεία, νά δεις τάφους καί νά 
συλλογιστείς πόσους άπό αύτούς άνοιξαν τά ναρκω
τικά. Φτωχέ φίλε... Δέν μέτρησες καλά τήν ζωή σου, 
δέν πίστεψες πώς μπορείς καί σύ νά φτιάξεις κάτι τ ί
μιο καί δίκαιο μέσα στό κόσμο.
Αύτό είναι τό νόημα τής ζωής. Μόνο αύτό μένει. Δίπλα 
σου μιά ολόκληρη κοινωνία μοχθεί γιά σένα, γιά δλους 
τούς νέους, παλεύει γιά νά γιατρέψει πληγές, νά δημιουρ
γήσει προϋποθέσεις γιά μιά καλύτερη αύριανή ζωή καί 
σύ κλείνεις τά μάτια σου κι* άδιαφορεΐς άκόμα γιά τόν 
έαυτό σου. Δίπλα σου γυρτά τά μάτια τών ερευνητών 
πάνω στά μικροσκόπια τής έπιστήμης τους, άναζητοΰν 
τις αιτίες τού άνθρώπινου πόνου καί σύ θέλεις νά σπεί
ρεις κι* άλλο κακό, σάν νά μή φτάνει αύτό πού ή άρ
ρωστη ματαιδοξία τ* άνθρώπου σπέρνει κάθε μέρα. 
Μπορούσες καί σύ ν* άγωνιστείς. Νά γίνεις κι* έσύ ένας 
κήρυκας άνθρώπινων άξιών ή έστω ό άπλός τηρητής 
δσων σού δίδαξαν στό σχολείο σου κι* δσων χείλια τίμια, 
σοΰ ψιθύρισαν, Μπορούσες, δέν θέλησες...

Ό  π α ρ α τ η ρ η τ ή ς
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Ιούλης ό άλωνάρης
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Ό  μήνας Ιούλης 
ό άλωνάρης 
μέβα ά π’ τά έθιμα 
κα ι τις παραδόβεις 
τού λαού μας
Τοϋ κ . ΒΑΣΙΛΗ ΠΛΑΤΑΝΟΥ

Ο ΙΟΥΛΗΣ είναι ή καρδιά τοϋ 
καλοκαιριού. Οι αρχαίοι 9Αθηναίοι 
τον ονομάζανε «' Εκατό μβαιώνα» 
κι ήταν δ πρώτος μήνας τής χρο
νιάς τους. Πριν είχε άλλο δνομα. 
*Αρχιζε από τις δεκάξη 9Ιούλη και 
τελείωνε στις δεκατέσσερις Αύγου
στον.

«'Εκατόμβαια» στην 9Αθήνα ονο
μάζανε ενα από τά μεγάλα πανηγύ
ρια πού γινότανε το καλοκαίρι, μέσα 
στον 9Ιούλη. Τά 'Εκατόμβαια δεν 
ήταν από παλιά ντόπια γιορτή τών 
9Αθηναίων, αλλά τη φέρανε άπ9 
άλλο τόπο.

Πρωτογιορταζόταν στην λακω
νική γή, γιά χάρη τών θεών Δία 
και 9Απόλλωνα. Σφάζαν εκατό βό
δια και τά καίγανε στο βωμό γιά νά 
εύχαριστήσουν τούς θεούς. Αύτή  
ή θυσία ήταν άπό τις μεγαλύτερες 
τών αρχαίων. Την έλεγαν «εκα
τόμβη», ονομασία πού βγήκε άπό 
τά εκατό βόδια που θυσιάζανε, και 
την αναφέρει κι δ ”Ομηρος, γιατί 
συχνά φαίνεται πώς γινόταν στις 
μέρες του.

Τά 'Εκατόμβαια τά πήρανε άπό 
τη Λακωνική και στην υπόλοιπη 
Πελοπόννησο, κι άπό κεϊ σιγά—σιγά 
φτάσανε και στην 9Αθήνα.9Από τότε

ο ι9Αθηναίοι άλλαξαν το παλιό όνομα 
τού καλοκαιριάτικου μήνα και τον 
είπαν 'Εκατόμβαιώνα. 'Η  άρχαία 
αύτή συνήθεια τής θυσίας βοδιών 
συνεχίζεται και σήμερα στά έθιμα 
τοϋ λαού μας δπως, στην 'Αγία  
Παρασκευή τής Λέσβου, στά Σπάτα, 
στή Θράκη κι άλλου. Τά βόδια 
σήμερα τά θυσιάζουν σέ άγιους.

Τούτο το μήνα, μιά φορά κάθε 
τέσσερα χρόνια, γινόταν και τά  
μεγάλα Παναθήναια, ή πιο μεγάλη 
και ξακουσμένη γιορτή τής αρχαίας 
9 Αθήνας. Τήν βρήκαν άπ9 τούς 
παλιότερους και τή συνεχίσανε οι 
9Αθηναίοι, γιά χάρη τής μεγάλης 
τους προστράτριας, τής θεάς 9Αθή
νας. 'Η  9Αθήνα γιά τούς 9Αθηναίους 
ήταν σάν τήν Παναγιά τής ορθό
δοξης θρησκείας, γ ι αύτό, πάνω 
στήν 9Ακρόπολη, λαμπρό ναό τής 
φιλοτέχνησε δ μεγάλος καλλιτέχνης 
Φειδίας. Αύτόν τον καλλιμάρμαρο 
με ωραίες κολώνες ναό, πού, σακα
τεμένος όπως τον κατάντησε δ 
βάρβαρος Μοροζίνι, σώζεται και 
σήμερα. Τής Παρθένας 9 Αθήνας 
ο ναός, δ ξακουστός σ9 δλο τον 
κόσμο Παρθενώνας.

ΟΙ 9Αθηναίοι τρελλαινόταν με το 
πανηγύρι τών Παναθηναίων, πού το

σπουδαιότερο μέρος τους ήταν ή 
πομπή. Κάτι ανάλογο με τον 9Επι
τάφιο πού γυρίζουμε σήμερα. Κο
ρίτσια τής 9Αθήνας, με τήν Ιέρεια 
τής θεάς άρχυφάντρα, ύφαίνανε το 
πέπλο εννιά μήνες και το φέρνανε 
στήν 9Ακρόπολη, πάνω σέ ομοίωμα 
πλοίου πού το λέγανε «ιερά ναϋς». 
Βγάζαν το τυλιγμένο στο ξόανο τής 
9Αθήνας παλιό πέπλο και τής φο
ρούσαν το καινούργιο, τό νιόφαντο, 
το νιοϋφασμένο. 'Η  πομπή ξεκι
νούσε οπό τον Κεραμεικό (κάπου 
απ τό σημερινό Γκαζοχώρι) περ
νούσε τήν 9Αγορά, τον 9Ελευσίνιο 
και Πελασγικό και σταματούσε 
στά Προπύλαια τή ς 9Ακρόπολης. 'Η  
πομπή τών Παναθηναίων είχε αφάν
ταστο μεγαλείο κι έπεφτε στο 
τέλος τοϋ μήνα ' Εκατό μβαιώνα.

Τούτος δ μήνας είναι γλυμένος 
πάνω σέ μάρμαρο πού είναι υπέρ
θυρο τής πόρτας τοϋ παρεκκλησιού 
τής Μητρόπολης τής 9Αθηνάς, τον 
° Αγιο 9 Ελευβέριο. Τον συμβολί- 
λίζουνε δυο πρόσωπα δρθια, απ9 τά 
όποια τό ένα είναι δ Θέριτος και τό 
άλλο σπρώχνει τό ιερό καράβι, πού 
στο κατάρτι του έχει τό πέπλο τής 
9Αθηνάς. Πιο πέρα δυο ζωντανά σά 
νά χυμάνε πάνω στο ιερό καράβι.
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Είναι ο Λέων καί δ Σείριος, χδ 
ζώδιο που βρίσκεται δ ήλιος τούτο 
το μήνα.

Οι Ρωμαίοι αλλιώτικα ονομά
ζανε κι αυτοί παλαιόχέρα χδν9Ιούλη. 
"Οταν άλλαξε χό ημερολόγιό 
τους, δ περιβόητος αύτοκράτο- 
ρας 9Ιούλιος Καίσαρας κυβερ
νούσε. Για νά τον κολακέψουνε δώ
σανε τ  δνομά του σε τούτο το μήνα, 
πού, κατά παράξενη σύμπτωση, δ 
αύτοκράτορας είχε γεννηθεί στις 
εφτά του 9Ιούλη. Το 9Ιουλίανό ημε
ρολόγιο, όπως συνηθίσανε νά λένε, 
το είχαμε κι εμείς πριν αρκετά χρό
νια. Τ9 ονομα τούτου του μήνα, το 
πήραν από τη Ρώμη καί τ9 άλλα 
έθνη κι έτσι έμεινε επίσημα ώς τις 
μέρες μας γιά δλο τον κόμμο.

9Εκτός δμως άπ9 αυτά, ο απλός 
ελληνικός λαός με την παρατηρη
τικότητα καί τη σοφία πού τον 
ξεχωρίζει, έδωσε κι άλλα ονόματα 
στον 9Ιούλη, παρόλο που ή 9Εκκλη
σία διατήρησε το παλιό στά «Μη
ναία» της.

Το πιο γνωστό καί λαϊκό άνομα 
είναι το «'Αλωνάρης ή 'Αλου- 
νητής». 'Ο 9Ιούνης είναι γιά το 
λαό ο Θεριστής. Τότε θερίζουνε στά 
χωράφια τά γεννήματα καί τά κου
βαλάνε στ9 αλώνια τά πέτρινα ή 
χωματένια. Τον9 Ιούλη βάζουνε μπρο
στά τ  αλώνισμα.

Στη Μακεδονία καί σ9 άλλους 
τόπους τής 'Ελλάδας, τ9 αλώνισμα 
γίνεται με τη «δουκάνη» ή το 
«ντουγένι». Είναι μιά πλατιά παχιά 
σανίδα πού από κάτω έχουν μπη
γμένα κουτσοπέταλα, παλιοκάρφια 
καί χάλυκες ή στουρναρόπετρες. Τη 
δουκάνη ή το ντουγένι τραβάνε τά 
βόδια καί πάνω κάθεται δ ζευγάς 
καί τά διαφεντεύει. Καθώς περνά 
πολλές φορές ή δουκάνη πάνω από 
τά στάχυα, τά τρίβει καί τά λυώνει. 
Τ9 αλώνισμα στά χωριά μας είναι 
μιά άπ9 τις πιο άμορφες δουλειές του 
ξοχάρη, γι άύτό, μιά καί γίνεται 
αυτό το μήνα, πολύ πρεπούμενα 
λένε τον 9Ιούλη 'Αλωνάρη.

Τον 9Ιούλη γιορτάζονται αρκετοί 
άγιοι κι επειδή είναι καλοκαιριά 
γίνονται πολλά λαϊκά πανηγύρια. 
"Ετσι, στις δυο του μήνα, μεγάλο 
πανηγύρι γίνεται στην παλιά εκ
κλησία τής Παναγιάς τής Βλαχέ- 
ραινας, στην Κυλλήνη 9Ηλείας. Με
τά τη θρησκευτική τελετή, στήν 
παραλία τής Κυλλήνης συγκεντρώ

νονται πολλοί κάτοικοι του νομού 
9Ηλείας καί άπ9 τά 'Εφτάνησα καί

γλεντούν μέ λαϊκά μουσικά συγκρο
τήματα. 'Η  αμμουδιά γεμίζει πα
ρέες, πού στρώνουν τά φαγητά τους 
χάμω καί το ρίχνουν στο φαγοπότι. 
'Η  Παναγιά λέγεται καί Καψοδε- 
ματούσα, γιατί, λένε, καίει τά 
δεμάτια των άλωνιών, δσοι δέν 
τηρούν τήν αργία στή γιορτή της.

Τήν ίδια μέρα στήν Κέρκυρα, ή 
γιορτή τής Παναγιάς τής Βλαχέ- 
ραινας παίρνει παλαϊκό χαρακτήρα. 
'Ολόκληρο το ώραϊο νησί πανηγυ
ρίζει τούτη τή μέρα. Κερκυραιες, 
μέ τοπικές φορεσιές, μέ λουλούδια 
καί λαμπάδες στά χέρια τους, συγ
κεντρώνονται στήν εκκλησία γιά νά 
προσκηνύσουν τήν Βλαχέραινα. Τό 
θέαμα είναι πολύ γραφικό όταν 
αρχίζει τό λαϊκό πανηγύρι, μέ τά 
τοπικά δργανα καί τούς χορούς. Στο 
πανηγύρι πουλιούνται καί ντόπια 
είδη λαϊκής τέχνης καί χειροτεχνίας.

9Εξ άλλου, στο γραφικό βυζαν
τινό μοναστήρι τής Περιβολής, στήν 
"Αντισσα Λέσβου, χτισμένο τό 1100, 
κάτω από βαθύσκιωτες καρυδιές 
καί πλατάνια καί πλάι σ9 ένα πο
τάμι, γίνεται ένα άπό τά μεγαλύ
τερα πανηγύρια τού νησιού τούτη 
τή μέρα. Σαντούρια, κλαρίνα, βιο
λιά, νταούλια, λαϊκοί χοροί, τρα
γούδια, ξεφάντωμα τρικούβερτο.

Στις 14 9Ιούλη, στή Νάξο, γιορ
τάζεται σ9 δλο τό νησί μέ λιτανεία 
καί πανηγύρι, ο Νάξιος άγιος Νικό
δημος δ 'Αγιορείτης. Θρησκευτικό 
πανηγύρι, μέ αγρυπνίες, κοινά δεί
πνα, γίνεται καί στ9 'Αγιονόρος.

Στις 17 9Ιούλη, γιορτή τής 'Αγίας 
Μαρίνας, στο γραφικό παραλιακό 
χωριό 'Αγία Μαρίνα τής Αίγινας, 
μέ τήν ευκαιρία πού είναι καί προ- 
στάτιδά του, γίνεται μεγάλο ψαρο
πανηγύρι, πού παίρνουν μέρος πολ
λοί κάτοικοι τού νησιού καί Πειραι
ώτες. Συγκεντρώνονται λαϊκοί όρ- 
γανοπαιχτες καί τό γλέντι γίνεται 
πάνω στήν αμμουδιά.

Τήν ίδια μέρα έχουμε πανηγύρι 
πού κρατά δυο μερόνυχτα, μέ το
πικούς χορούς καί κρητικές μαντι
νάδες, στή Βόνη τής Κρήτης. 9Επί
σης στο Δεμάτι τής 9Ηπείρου, δπου 
θυσιάζεται βόδι καί μοιράζεται τό 
κρέας στούς πανηγυριστές.

Στις είκοσι 9Ιούλη είναι ή γιορ
τή τ  "Αη Λιά, προστάτη των τσο-

mm m
μπαναραίων, γ ι αυτό καί τά ξωκ- 
κλήσια στή μνήμη του χτίστηκαν 
στις κορυφές των βουνών. Τούτη 
τή μέρα σ9 άλες τις βουνοκορφές 
πού υπάρχει ξωκκλήσι τ 9 "Αη Λιά, 
γίνεται τσομπάνικο πανηγύρι. Σκαρ
φαλώνουν οι κάτοικοι τών χωριών 
μας μέ τον παπά μαζί, γίνονται απλές 
λειτουργιές, θυσιάζονται στον άγιο 
αρνιά «κουρμπάνια». Οι ζυγιές μέ 
τά λαλούμενα, οι Ψησταριές, ή 
δροσιά τού λόγγου, τό άρωμα τών 
άγριολουλουδιών, ή ομορφιά τής 
ράχης καί τού βουνού, ενθουσιάζουν 
τούς πανηγυριστές. Τό γλέντι τρι
κούβερτο κρατά 8λη τή μέρα. Οι 
ξενοχωρίτες, πάνω στο χορό καί 
στο τραγούδι διαλέγουν τις νύφες. 
Γίνονται βουνίσιες εκλογές καί κα
θώς ρίχνουνται οι ντουφεκιές, εκλέ
γεται δ άρχιτσέλιγκας. 9Αργά τό 
βράδυ, σά θά σταματήσει στο βουνό 
τό πανηγύρι, δ καθένας παίρνει τή 
στράτα γιά τό χωριό του. Οι τελευ
ταίοι αντίλαλοι τού κλαρίνου, τού 
νταουλιού καί τού τραγουδιού, σβή
νουν στά χαμηλώματα τών βου
νών, οπού βρίσκονται οι στάνες καί 
τά σπίτια τών τσομπαναραίων, οι 
καλύβες τών χειμαδιών καί τών 
Σαρακατσάνων.

Τό γιατί χτίζουνται τά γραφικά 
κάτασπρα εκκλησάκια στις κορυφές 
τών βουνών, υπάρχει τούτη ή παρά
δοση: 'Ο «" Αη Λιάς» ήτανε θαλασ
σινός. Σά ψήθηκε στήν άρμη 
και στον ήλιο καί χαροπάλεψε πε
νήντα χρόνια μέ τό στοιχειό, τή 
θάλασσα, πού τούπνιξε τά παιδιά 
καί τ  άγγόνια, βαριέστησε ο "Αη 
Αιάς, πήρε ένα κουπί στον ώμο του 
κι άρχισε ν9 ανεβαίνει τή στεριά 
προς τ  άψηλώματα. 'Όποιους αντά
μωνε τούς ρώταγε: «Τι είναι τού
το;» Κι εκείνοι τού απαντήσανε: 
«Φουρναρόξυλο». Τότε ευχαριστή
θηκε. "Εμπηξε τό κουπί στή γή  κι 
έχτισε τήν καλύβα του. 9Εκεί ψη
λά άγιασε} κι οπό τότε τά ξωκκλή- 
σια τ9 'Ά η  Λιά χτίζουνται στις άκρες 
τών νησιών καί στις κορφές τών βου
νών.

Τούτη είναι ή ιστορία τ9 "Αη 
Λιά κατά τά καθέκαστα τού λαού 
μας. Καί τό ξακουστό δνομά του, 
σιγά—σιγά, σκέπασε δλο τό μήνα, 
κι9 δ 9Ιούλης έγινε "Αη Λιάς. Στή 
βόρειο Θράκη οι τσομπάνηδες τον 
γιορτάζουνε μέ θυσίες ταύρων καί 
κοκόρων.



*

ΑΓΓΕΛΟΥ ΠΕΤΡΟ ΥΛΑΚΗ  
’Ε ν ω μ ο τ ά ρ χ ο υ

Σκόρπιες χρυσές, γαλάζιες, πράσινες καί γκρίζες πινελιές, πού ξέ- 
φυγαν άπό κάποιο Θεϊκό πίνακα, για νά φτιάξουν τήν Κασσάνδρα, 

την ΣιΦωνία καί τον "ΑΦοο. Αυτή είναι ή Χαλκιδική.
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ΣΑ Ν  παίρνει κανείς τόν δρόμο γιά 
τήν Χαλκιδική τά πάντα άρχίζόρν νά τοϋ 
μιλοϋν γιά κάποιο όνειρο, πού ξέφυγε κά
ποια βραδυά άπ’ τήν άγκαλιά τού Μορ- 
φέα κι* άπό τά μάτια τής Αφροδίτης καί 
ήρθε καί καρφώθηκε έδώ, σ’ αύτή τήν 
άκρη τής Μακεδονικής γής κι’ άπλώ- 
νεται τώρα καταμεσίς στά μάτια τοϋ 
ταξιδιώτη, έτοιμο νά τοϋ χαρίσει ό,τι 
θελήσει, άπό τίς μικρότερες χαρές τής 
ζωής ώς τίς πιό συγκλονιστικές συγκι
νήσεις.

Χρόνια καί χρόνια ξεχασμένος αύτός 
ό τόπος άπό τούς άνθρώπους, έρχονταν 
στό φώς μόνο όταν αύτοί, στήν άναζή- 
τηση τοϋ πλούτου τους, ζητούσαν νά 
κάνουν δικά τους, τά πλούσια σέ όρυκτά 
σωθικά του. Ξεχασμένα άπ’ όλους, αύτά 
τά τρία πελώρια δάκτυλα άπλώνονταν μέ 
μιά γαλήνη θεϊκή πάνω άπό τή θάλασσα 
καί κρατούσαν πάνω τους, σάν σέ σφικτό 
έρωτικό άγκάλιασμα, όλες τίς όμορφιές 
πού άπλόχερα, σπάταλα σκόρπισε ή φύση.

Έδώ, στή Χαλκιδική, τά πάντα άλλά- 
ζουν χρώμα άπό μέτρο σέ μέτρο κι’ άπό 
ώρα σέ ώρα. Χίλιες πράσινες, γαλάζιες, 
χρυσαφιές άποχρώσεις. Ένας άτέλειωτος 
πίνακας πού βγήκε άπό τά χέρια τοϋ Θεού 
σέ στιγμές άγαλλίασης. Τά δάση, μέ τίς 
κορφές τών πεύκων πού σάν βέλη τεντώ
νονται νά τρυπήσουν τόν ούρανό, μά στέ
κουν μετέωρα άνήμπορα, μαγεμένα θαρρεί 
κανείς, άπ’ τό γαλάζιο πού άντικρύζουν, 
ένα γαλάζιο άπαλό πού άναρριγά καθώς 
στό βάθος τοϋ όρίζοντα σκύβει γιά ν’ 
άγκαλιάσει τήν βαθιά γαλαζοπράσινη 
θάλασσα. Κι* αύτή ήρεμη όσο πουθενά 
άλλοϋ, άλλάζει όλοένα τό χρώμα της πλη
σιάζοντας στή στεριά, γιά νά ντυθεί σ’ 
άραχνούφαντα πέπλα μέ κάτασπρα δια
μάντια στά μαλλιά της, λίγο πρίν άγκα- 
λιάσει τήν άμμο, λίγο πρίν γίνει ένα μαζί 
της, γιά νά γυρίσει πάλι πίσω καί νά ξα- 
νάρθει, νά ξαναφύγει... Ή  άμμος, ψιλή, 
χρυσαφιά, καυτή άπό τόν καλοκαιριάτικο

ήλιο άπλώνεται σέ μιά όνειρεμένη έναλ- 
λαγή μέ σκουρόχρωμα καφετιά καί γκρίζα 
βράχια, όλόϊδιο χρυσό γιορντάνι στίς 
άκτές της. Αύτές οί σκόρπιες στενόμα
κρες χρυσές πινελιές έχουν τόση χάρη, 
τόση όμορφιά πού σπάνια μπορεί κανείς 
νά ξανασυναντήσει.

Αύτή είναι ή Χαλκιδική. Σκόρπιες 
χρυσές, γαλάζιες, πράσινες, γκρίζες πι
νελιές πού ξέφυγαν άπό κάποιο πίνακα 
τοϋ Θεοϋ καί έφτιαξαν τήν Κασσάνδρα, 
τή Σιθωνία, τόν ’'Αθω καί τόν Χολομώντα. 
Κι’ όλα αύτά κάτω άπό τόν πιό ζεστό ήλιο 
τοϋ κόσμου, άπό τόν ήλιο τής Ελλάδας 
πού άκουμπάει πάνω της γιά νά ξεκου
ραστεί άπό τ’ άτέλειωτο ταξίδι του καί 
τής χαρίζει τό πιό φωτεινό πρόσωπο τής 
Μακεδονικής γής καί τούς πιό διάφανους 
καθρέφτες, γιά νά καθρεφτίζεται καί νά 
ρωτάει τόν ήλιο, γιά νά μάθει, άν έχει 
δει στά ταξίδια του πιό όμορφη χώρα. 
Ά ν  οί κάτοικοί της άλλαζαν τ* όνομα, 
άν όλος ό κόσμος τής μιλοϋσε καί τή 
φώναζε «Ήλιόχωρα», τότε τίποτα δέν θά 
ξάφνιαζε τόν ταξιδιώτη. Όμως τώρα, 
καθώς ό παραλιακός δρόμος τόν ξεναγεί 
άπ’ τήν Κασσάνδρα στή Σιθωνία, χίλιες 
έκπλήξεις ξεδιπλώνονται κάθε τόσο κον
τά του, άνάμεσα άπό τά λιόδεντρα, τίς λε
μονιές, τά πευκοδάση, τή θάλασσα καί 
τά μαγευτικά άκρογιάλια γιά νά θαμπώ
σουν τά μάτια όπως θαμπώνει μιά χοϋφτα 
ήλιος πού ξέφυγε άπό τίς πυκνές φυλλω
σιές καί καρφώθηκε στή γή. Κατάφυτες 
κοιλάδες κρατάν καί ξεκουράζουν στήν 
άγκαλιά τους I τό κουρασμένο μάτι τοϋ 
περιηγητή, ένώ τήν ίδια στιγμή ή άνάσα 
του δένεται μύστη ριακά μέ τ’ άγεράκι 
πού ξεχύνεται παιγνιδιάρικο άπό τή θά
λασσα, άπό τήν καρδιά τοϋ ΑΙγαίου. Δί
πλα άπό τή Σιθωνία μένει άσάλευτο τό 
Άθως, καρδιά καί ψυχή τής Χριστιανο
σύνης, κάστρο τοϋ Θεοϋ. άπρόσβλητο κι 
άμόλυντο άπό τ’ άνθρώπινα πάθη. Κι έδώ 
τό πράσινο όργιάζει γιά νά καταλήξει

καθώς τό βουνό όλοένα προχωράει μέσα 
στή θάλασσα σέ τεράστιους γκριζοκί- 
τρινους πέτρινους όγκους, μολυβιά βρά
χια πού κατεβαίνουν χαμηλά μέχρι τή 
θάλασσα καί ένώνουν τόν ύπέρκοσμο αύ- 
τό μέ τήν γή.

Ο ΔΡΟΜΟΣ πού όδηγεΐ άπό τή Θεσσα
λονίκη στή Κασσάνδρα καί πού ξεχύ
νεται άσυγκράτητος μέσα άπό πανέμορ
φους κυματιστούς κάμπους, άφήνοντας, 
δεξιά κ ι άριστερά, γραφικά χωριουδάκια 
ζυγώνει στά Έλαιοχώρια. Πέντε χιλιό
μετρα άριστερά είναι τά Πετράλωνα. ΊΞ£ 
δώ πρίν 18 χρόνια, τό 1959, ό Πετραλω- 
νίτης Χρήστος Σαριγιαννίδης άνακάλυψε 
ψάχνοντας σ’ ένα σπήλαιο ένα κρανίο, 
πού νόμισε έκείνη τή στιγμή πώς είχε 
βρει ένα κρανίο άρκούδας. Ή  έπιστημο- 
νική έρευνα καί ό μόχθος τοϋ καθηγητή 
τής Βιολογίας κ. Κανέλλη καί τών άλ
λων έρευνητών έρριξαν φώς σέ κείνο τό 
σκοτεινό καί άγνωστο σπήλαιο καί κείνο 
τό κρανίο έμεινε στήν ίστορία τής κατα
γωγής καί τοϋ πολιτισμού τοϋ άνθρώ- 
που σάν τό «Κρανίο τών Πετραλώνων», 
τοϋ παλαιοάνθρωπου τοϋ Νεάντερνταλ. 
Ή  ζωή τοϋ άνθρώπου στή Χαλκιδική 
άποδείχθηκε πώς έρχεται άπό πολύ μα- 
κρυά, .άπό τά'βάθη τής πρώτης παλαιο
λιθικής έποχής, άπό τήν τρίτη περίπου 
Μεσοπαγετώδη περίοδο. Τώρα μπροστά 
στό περίφημο πιά «Σπήλαιο τών Πετρα- 
λώνων» συλλογιέται κανείς μέ τί πόνο, τί 
άγωνία, τί άγώνα, πέρασε κι’ έζησε μέσα 
στούς αΙώνες τ’ άνθρώπινο γένος. Έδώ 
σ’ αύτό τό σπήλαιο ό νοϋς τοϋ σύγχρο
νου άνθρώπου δημιουργεί πλασματι
κούς κόσμους, τετράσια δάση, όγκώδη 
φοβερά ζώα, άτέλειωτους πάγους καί 
νεροποντές άσυγκράτητες, άνθρώπους 
πανικόβλητους πού έτρεχαν σέ κάποια 
σπηλιά, σάν κι αύτή, γιά νά προφυλα- 
χτοϋν άπό τόν άφανισμό, νά ζήσουν. 
Άφήνωντας πίσω τά Πετράλωνα καί τόν



πρώτο άνθρωπο τής Χαλκιδικής, ό δρό
μος ζυγώνει στή Νέα Ποτίδαια, τό πρώτο 
χωριό στή χερσόνησο τής Κασσάνδρας, 
πού τήν ένώνει .μέ την Χαλκιδική ένας 
στενός Ισθμός. Ή  Κασσάνδρα πήρε τ’ 
όνομά της άπό τήν Κασσάνδρεια, πόλη 
πού έχτισε ό Κάσσανδρος, όταν ξανά- 
φερε τούς Ποτιδαιάτες στή πατρίδα τους, 
πού δυό φορές είχαν διωχτεί, τήν μιά 
άπό τούς ’Αθηναίους καί τήν άλλη άπό 
τόν γιό τοϋ Άμύντα Φίλιππο. Ό  Παυσα
νίας στα ’Ηλειακά (Α' 23), γράφει: 
«Ποτιδαιάτας δέ δίς μέν έπέλαβεν άνα- 
στάτους έκ τής σφετέρας ύπό Φιλίππου 
τε γενέσθαι τοϋ ’Αμύντου καί πρότερον 
έτι ύπό ’Αθηναίων, χρόνφ δέ ύστερον 
Κάσσανδρος κατήγαγε μέν Ποτιδαιά- 
τας έπί τά οίκεϊα, όνομα δέ ού τό άρχαιον 
τή πόλει, Κασσάνδρεια .δέ έγένετο άπό 
τοϋ οίκιστοϋ». —(Οί Ποτιδαιάτες δυό 
φορές είχαν τήν τύχη νά διωχτοϋν άπό 
τήν πατρίδα τους, άπό τόν Φίλιππο τόν 
γιό τοϋ Άμύντα καί πιό μπροστά άπό 
τούς ’Αθηναίους. Μετά δέ άπό πολλά 
χρόνια ό Κάσσανδρος ξανάφερε τούς 
Ποτιδαιάτες στή πατρίδα τους, χωρίς ή 
πόλη νάχει πια τό παλιό της όνομα, άλλά 
έγινε Κασσάνδρεια άπό τό όνομα τοϋ 
οίκιστοϋ της).

Στούς Ιστορικούς χρόνους ή χερσό
νησος τής Κασσάνδρας λέγονταν Πολ
λή νη καί πιό παλιά άκόμη Φλέγρη, όπως 
μας πληροφορεί ό Ηρόδοτος. ’Εδώ ήταν 
χτισμένες καί άκμαζαν ή Ποτίδαια, ή 
Άφυτις, ή Νέα πόλις, ή Αίγή, ό Θέραμ- 
βος, ή Σκιώνη, ή Μένδη καί ή Σάννη. 
Ή  Ποτίδαια πιό μεγάλη καί πιό ξακου
στή έζησε πολυτάραχα χρόνια καί πέρα
σε στην ίστορία σάν μιά πόλη πού ή γε
ωγραφική της θέση προκαλοϋσετ’άρπαχτ*- 
κά βλέμματα τών δυνατών τής έποχής 
της. Τό 479 π. X. τήν Ποτίδαια πολιορκεί 
ό Άρτάβαζος μέ έξήντα χιλιάδες στρατό, 
όπως μάς λέει ό Ηρόδοτος, μετά τήν άπό- 
στασία τών Ποτιδαιατών άπό τόν Ξέρξη. 
Τότε αύτός ό Ισθμός, πού άπλώνεται χα
μηλά στά πόδια τοϋ έπισκέπτη, έγινε ό 
τάφος πού έθαψε όλες τις φιλοδοξίες τοϋ 
Πέρση στρατηγοϋ. Ό  Ηρόδοτος καθι
σμένος κάπου έδώ, γράφει: «Άρταβάζφ 
δέ έπειδή πολιορκέοντι έγεγόνεσαν τρεις 
μήνες, γίνεται άμπωτις τής θαλάσσης με
γάλη και χρόνον έπί πολλόν. Ίδόντες δέ 
οί βάρβαροι τένεγος γενόμενον παρήισαν 
ές τήν Παλλήνην. ‘Ως δέ τάς δύο μέν μοί
ρας διοδοιπορήκεσαν, έτι δέ τρεις ύπό- 
λοιποι ήοαν, τά διελθόντας χρήν είναι 
έσω έν τή Παλλήνη, έπήλθε πλημμυρίς 
τής θαλάσσης μεγάλη όση ούδαμά κω, 
ώς οί έπιχώριοι λέγουσι, πολλάκις'γινο- 
μένη. Οί μέν δή νέειν αύτών ούκ έπιστά- 
μενοι διεφθείροντο, τούς δέ έπισταμέ- 
νους οί Ποτειδαιήται έπιπλώσαντες πλοί- 
οισι άπώλεσαν»—CΟταν είχαν περάσει 
τρεϊς μήνες άπό τότε πού ό Άρτάβαζος 
πολιορκούσε τήν Ποτίδαια, έγινε μεγά
λη άμπωτις τής θάλασσας καί γιά πολλή 
ώρα, καί οί βάρβαροι πού είδαν ότι ή θά
λασσα είχε χαμηλώσει πολύ, άρχισαν νά 
περνοϋν πρός τήν Παλλήνη. Όταν όμως 
είχαν περάσει τά δύο πέμπτα τής άπόστα- 
σης καί έμειναν άλλα τρία, τότε ύψώθηκαν 
τά νερά τής θάλασσας τόσο, πού όπως 
λέγουν οί ντόπιοι ποτέ δέν έχουν ύψωθή, 
παρ’ όλο πού καί παλιότερα είχαν γίνει 
πολλές πλημμύρες. Όσους άπ’ τούς βαρ
βάρους δέν ήξεραν νά κολυμπούν τούς 
έπνιγε ή θάλασσα, τούς ύπόλοιπους πή
γαν μέ πλοία οί Ποτιδαιάτες καί τούς 
σκότωσαν). Λίγο άργότερα ή Ποτίδαια

παίρνει μέρος στή μάχη τών Πλαταιών 
μέ τριακόσιους στρατιώτες πού πολέμη
σαν γενναία στό πλευρό τών Κορινθίων 
καί τών Αρκάδων Όρχομενίων, έναντίων 
τών Μήδων τοϋ Μαρδόνιου.

Ακολουθώντας τις τεθλασμένες καί 
καμπύλες άκρογιαλιές τής Κασσάνδρας 
ξετυλίγεται στά μάτια τό είδυλλιανό δέ
σιμο τής Παλλήνης καί τής θάλασσας καί 
θαρρεί κανείς πώς τοϋτο τό βουνό καρ
φώθηκε στήν άμμο μέ τά πεύκα. Πανύ
ψηλα πεϋκα πού ξεπροβάλλουν άνάμεσα 
άπό βράχια ή έκεϊ πού τελειώνει ή άμ- 
μουδιά, λίγα μέτρα άπό τή θάλασσα καί 
άγναντεύουν πέρα μακρυά τά καράβια 
πόύ λικνίζονται στό Θερμαϊκό ή στις 
άκτές τής Σιθωνίας. Ό  δρόμος περνά 
πλάι στή θάλασσα, άνάμεσα άπό όργια- 
στική βλάστηση καί όπωροφόρα δέντρα. 
'Ολόκληρη ή Χαλκιδική είναι ένας 
Παράδεισος τοϋ πράσινου, ένα φυσικό 
πανέμορφο περιβόλι γεμάτο λιόδεντρα, 
συκιές, μουριές, μηλιές, άχλαδιές, ροδα
κινιές, βερυκόκκιές, κερασιές, βυσσινιές, 
κυδωνιές, πορτοκαλιές, λεμονιές, καστα
νιές, καρυδιές, άμυγδαλιές καί άλλα δέν
τρα. Κι’ όπου σταματούν τά περιβόλια 
άρχίζουν τά δάση. Δάση άτέλειωτα, πυ
κνά πού σκεπάζουν σά στεφάνια τις πλα
γιές τής Παλλήνης, τοϋ Χολομώντα, 
τοϋ Τταμου καί τοϋ Άθω. Στή Παλλήνη 
τό πεϋκο μ* ένα έναλλασσόμενο ρυθμό 
δίνει τή θέση του στήν έλιά καί στ’ άλ
λα όπωροφόρα, ζωγραφίζοντας ένα φόντο 
μέ πράσινες άποχρώσεις πού άδυνατεϊ νά 
τις άποδώσει καί τό πινέλο τοϋ καλύτε
ρου ζωγράφου. Τά μάτια καταπίνουν, 
άποτυπώνουν βαθιά στή μνήμη τό ειδυλ
λιακό σύνολο πού ξεχύνεται σέ κάθε στρο
φή τοϋ δρόμου. Καί κάθε τόσο δίπλα 
στούς άμέτρητους όρμίσκους, ύψώνονται 
πελώρια ξενοδοχειακά συγκροτήματα μέ 
μοντέρνα ή παραδοσιακή Αρχιτεκτονική, 
πραγματικοί έκπρόσωποι τής σύγχρονης 
οίκοδομικής, πού συνδυάζουν τήν άνε
ση, τήν κοσμοπολίτικη άτμόσφαιρα καί 
τήν όμσρφιά τοϋ έλληνικοϋ τοπίου. Έδώ 
χιλιάδες ξένοι τουρίστες ζοϋν τήν γαλή
νη καί τήν όμορφιά πού Απλόχερα ό ήλιος 
ή θάλασσα καί τά δάση τής Χαλκιδικής 
-σκορπούν. Στά ήσυχα παραθαλάσσια τα- 
βερνάκια, δίπλα στό κύμα, μέ τόν φλοίσβο 
γιά συντροφιά, άπολαμβάνουν τά φρεσκό
τατα ψάρια τής Χαλκιδικής καί άργά τήν 
νύχτα, χαίρονται τό έλληνικό γλέντι σέ 
κάποιο άπό τά πολλά μικρομάγαζα ή 
τά μοντέρνα χορευτικά κέντρα. Σήμερα 
ή Χαλκιδική είναι μιά άπό τις πιό τουρι
στικές περιοχές τής Χώρας μας. Πριν 
λίγα χρόνια ήταν άγνωστη. Ή  μεγάλη 
της όμως ίστορία καί οί άφταστες φυσι
κές όμορφιές, στάθηκαν ή αίτια νά γίνη 
αύτός ό άγνωστος καί άπομακρυσμένος 
τόπος, ένας ζωντανός μαγνήτης τοϋ του
ρισμού καί νά άναπτυχθή μέ ρυθμό γρή
γορο πού προμαντεύει καί προδιαγράφει 
άκόμη μεγαλύτερη άνάπτυξη καί άξιο- 
πσίηση. Στήν χερσόνησο τής Κασσάν
δρας ό δρόμος πού βαδίζει δίπλα στή 
θάλασσα μετά τή Νέα Ποτίδαια συναντά 
τήν Νέα Φώκαια, τήν Άφυτο,—στούς 
άρχαίους κλασσικούς τήν συναντάμε σάν 
Άφυτι— τήν Καλλιθέα, τήν Κρυοπηγή, 
τόν Χανιώτη, τήν Καψόχωρα, γιά ν’ 
άφήσει άριστερά τό Ακρωτήριο Παλιού
ρι, ν’ άνέβει στίς nXaf ιές τής Παλλήνης 
για νά βγεϊ στήν άλλη πλευρά τής Κασ
σάνδρας, στά παράλια τοϋ Θερμαϊκού, 
άφοϋ περάσει τό Παλιούρι, τήν Αγία 
Παρασκευή καί τόν Ά γιο  Νικόλαο. Έδώ



θά ξανασυναντήσει τήν θάλασσα καί θ’ 
Ανταμώσει τήν Νέα Σκιώνη, θ' άφήσει 
Αριστερά τό άκρωτήρι τής Κασσάνδρας, 
θά κατέβει χαμηλά μέχρι τή Σίβιρι πρίν 
φτάσει στή Κασσάνδρεια, στό κεφαλο
χώρι τής Κασσάνδρας πού βρίσκεται 
Ακριβώς στό κέντρο τής χερσονήσου.

'Από τά Νέα Μσυδανιά μιά πινακίδα 
μ' ένα τόξο δείχνει τό δρόμο γιά τή Σι- 
θωνία. Ένας άλλος παράδεισος Ανοίγε
ται στά μάτια τοϋ ταξιδιώτη. "Ηρεμο το
πίο πού συνδυάζει τό πράσινο τών περι- 
βολιών μέ τό γαλάζιο τοϋ ούρανοϋ καί 
τής θάλασσας καί τό γκριζοκίτρινο χρώ
μα τών Ατέλειωτων Αμμουδερών Ακρο
γιαλιών. Πέντε χιλιόμετρα άπό τά Μου- 
δανιά μιά άλλη πινακίδα, ένα άλλο τόξο, 
μιά άκόμη συνάντηση μέ τήν ίστορία. 
Ή  "Ολυνθος ξεκουράζεται μέ τά έρείπιά 
της στήν Αγκαλιά τών αιώνων, αψοϋ γνώ
ρισε μέρες δόξας καί πλούτου καταστρο
φής καί ξολοθρεμοϋ. Ή  "Ολυνθος σή
μερα κοιμάται. Οί σπασμένες πέτρες καί 
τά έρείπια μιλοϋν γιά τήν πολυτάραχη 
ζωή της καί γιά τις μάχες πού έγιναν γύρω 
της όταν ζήτησε ν’ Απαλλαγεί άπό τήν 
κηδεμονία τής 'Αθήνας. Στά μέσα τοϋ 
'Απριλίου τοϋ 421 π. X., όπως Αναφέρει 
ό Θουκυδίδης στήν ίστορία του, (Ε\ 19). 
«"Αρχει δέ τών σπονδών έφορος Πλειστό- 
λας, 'Αρτεμισίου μηνός τετάρτη φθίνον- 
τος, έν δέ Άθήναις άρχων 'Αλκαίος, 
Έλαφηβολιώνος μηνός έκτη φθίνοντος». 
(’Αρχή τής συνθήκης — γιά τούς Λακε
δαιμονίους — θά γίνει τέσσερες μέρες 
πριν άπό τό τέλος τοϋ ’Αρτεμισίου μη
νός, μέ έφόρους τής Σπάρτης τόν Πειστό- 
λα, στήν δέ 'Αθήνα, τήν έκτη ήμέρα πριν 
τελειώσει ό Έλαφηβολίων μήνας, μέ 
άρχοντα τόν 'Αλκαίο), η "Ολυνθος μέ 
συνθήκη τών ’Αθηναίων καί τών Λακε
δαιμονίων, γίνεται αύτόνομη μέν άλλά 
μέ τήν ύποχρέωση νά πληρώνει φόρο, 
τόν περίφημο φόρο τοϋ ’Αριστείδη, (460 
τάλαντα στήν άρχή), στούς ’Αθηναίους: 
«Τάς δέ πόλεις φέρουσας τόν φόρον τόν 
έπ’ Άριστείδου αύτονόμου είναι», (οί 
πόλεις πού θά πληρώνουν τόν φόρο πού 
καθωρίστηκε άπό τόν 'Αριστείδη θά 
είναι αύτόνομες).

Η ΠΑΡΑΛΙΑ τής Γερακινής Απλώνε
ται δεξιά άπό τόν δρόμο πού όδηγεϊ στή 
Σιθωνία, στό βάθος τοϋ κόλπου τής Κασ
σάνδρας. Κι* έδώ τό ίδιο τοπίο, κατάφυτο 
Απαλό στις αίσθήσεις, μαγευτικό. Μά 
πιότερη όμορφιά, σαγήνη πραγματική, 
είναι ή παραλία μέ τήν Ατέλειωτη Αμμου
διά μέ τή χρυσή ψιλή άμμο πού κλείνει 
στις Αγκαλιές της τούς τελευταίους σπα
σμούς τής θάλασσας καί μοιράζεται μαζί 
της τά μυστικά της. Τί μυστικά έχει μιά 
Αμμουδιά; "Οσοι οί κόκκοι τής άμμου, 
τόσες καί οί έμπειρίες, έμπειρίες έκατομμύ 
ρίων Ανθρώπων πού έζησαν έδώ, πού έφτα
σαν έδώ, πού έφυγαν άπό έδώ. 'Ανθρώ
πων πού Αναζήτησαν τήν τύχη τους μέ
σα στό έξωκόσμιο αύτό μέρος τής Χαλκι-

—  ■ ■ »
ΟΙ όμορφιές τοϋ τόπου συμβαδίζουν με 

τήν άλματώδη τουριστική ανάπτυξη πού 
μέσα σέ λίγα χρόνια έχει πάρει τήν έκταση 
άληθινοϋ όργασμοϋ. Τά τεράστια ξενο
δοχειακά συγκροτήματα δηλώνονται παν
τού γιά νά καλοδεχτοϋν καί νά φιλοξε
νήσουν τούς χιλιάδες έπισκέπτες τής 
άσύγκριτης σέ όμορφιά Χαλκιδικής.



δικής. Γιατί δέν είναι δυνατόν αύτή ή 
όμορφιά νάναι πρόσφατη; περαστική. 
Έ χει τό χρώμα καί τό σχήμα τού αίώνισυ 
καί τής αίώνιας όμορφιάς. Ό  δρόμος 
συνεχίζει τήν πορεία του στα παράλια 
τής Σιθωνίας. Σ' ένα άπότομο γύρισμα 
τής πορείας προβάλλει γραφικός, σάν πί
νακας τού Θεόφιλου ό Νέος Μαρμαράς 
μέ τά λιμανάκια καί τΙς άνηφοριές του. 
Κι' είναι, σάν τόν κοιτά κανείς ένας πί
νακας ζωγραφικής ξεχασμένος κάπου 
σ’ ένα δαντελένιο άκρογιάλι, σ’ ένα κλει
στό όρμο κάποιου παραμυθιού. Προνο
μιούχο κεφαλοχώρι, δέν έχει νά ζηλέψει 
σέ τίποτε μεγάλες παραθαλάσσιες πό
λεις. Ή  διαδρομή μετά τόν Νέο Μαρμα
ρά άλλάζει χρώμα. Μικρά χωριά, όμορ
φα καί πεντακάθαρα, τοπίο άλλού άπαλό 
κι' άλλού έπιβλητικό, ή θάλασσα πάντα 
δίπλα νά μουρμουρίζει τίς ίστορίες της 
καί τ' άγεράκι πιό αίσθητό έδώ, μέ μιά 
μυρωδιά θάλασσας καί δάσους. Πίσω 
έχει μείνει τώρα ή Δεστενίκα, ή Τορώνη 
—γνωστή άπό τόν 'Ηρόδοτο καί τόν Θου
κυδίδη—, ό Κουφός, τό Καλαμήσι, τό 
μαγευτικό Σάτρι, καί σ’ ένα παιγνίδισμα 
τού δρόμου, μέ χαμηλούς λοφίσκους έρχε
ται μπροστά ό όρμος τής Παναγιάς, χωρι- 
ουδάκι μικρό, παράλιο , όλο ψαρό βάρκες 
στό λιμανάκι του καί μέ τό καραβάκι πού 
κάνει τά δρομολόγια γιά τ’ Ά γιο  *Όρος. 
Έδώ καί λίγα χρόνια τήν γαλήνη τού 
χωριού σπάζουν τό πρωί καί τ' άπόγευμα 
τά μεγάλα τουριστικά λεωφορεία πού φέρ
νουν τούς τουρίστες τής Κασσάνδρας 
καί τής Σιθωνίας μέχρι έδώ, γιά νά πά
ρουν τό καραβάκι καί νά περάσουν άπέ- 
ναντι στήν άλλη πλευρά τού Συγγιτικοΰ 
κόλπου, στόν Άθω. Φεύγοντας άπ’ τόν 
Όρμο τής Παναγιάς, μέσα στή σκέψη 
άρχίζει ό χρόνος νά μετράει άντίστροφα. 
Αύτή ή σκέψη ότι σέ δυό περίπου ώρες 
τό καραβάκι θάναι κάτω άπό τόν ίσκιο 
τού Άθω, δημιουργεί στή καρδιά ένα 
συναίσθημα παράξενο, πρωτοφανέρωτο, 
ένα αίσθημα πού μοιάζει μέ τάση γιά 
μοναξιά. Δεξιά μένουν πίσω οί όρμίσκοι 
τής Σιθωνίας, ένώ στ' άριστερά, βράχια 
γκριζόμαυρα χτυπιένται άδιάκοπα μέ τό 
κύμα. Στό βάθος τό πράσινο τών πεύκων 
ξεθωριάζει όπως ξεθωριάζουν ζυγώνοντας 
στόν Άθω τά έπίγεια. Τό ταξίδι πρός τό 
Θεό, τό ταξίδι γιά τ* άγιασμένο βουνό 
έχει άρχίσει. Δεξιά - ζερβά άπ’ τό καράβι 
δυό κάτασπρες γραμμές άφροΰ ξεφεύ
γουν άπό τήν καρίνα όρμάν λοξά πάνω 
οτό κύμα, Δόν Κιχώτες στήν άναμέτρη- 
σή τους μέ τήν θάλασσα. Βαθιά καταμε- 
σίς στό πέλαγος ένα τεράστιο μαχαίρι 
ξεπροβάλλει, μετά ένας όγκος σκουρό
χρωμος, μολυβένιος καί, νά, στά μάτια 
μπροστά ένα δελφίνι, όλο παιγνίδια καί 
βουτιές. Σφυρίζει ό καπετάνιος, τρέχουν 
στήν πλώρη οί τουρίστες, οί Φωτογραφι
κές μηχανές σημαδεύουν γιά ν' άποθανα- 
τίσουν τά τελευταία πηδήματα τού δελφι
νιού καί νά μεταφέρουν στίς ψυχρές πα
τρίδες τους στόν Βορρά, λίγη γεύση άπό 
τήν ζωντανή έλληνική θάλασσα, λίγη 
ζωή άπό τήν χώρα καί τή μάνα όλου τού 
κόσμου.

Τώρα καθώς όλα τά μάτια καρφώνο
νται στό Άθως ξυπνάν χιλιάδες στίχοι 
πού τραγούδησαν μέχρι τώρα αύτή τή 
θάλασσα, αύτό τό βουνό, αύτό τό γαλάζιο 
τ' ούρανού. Ζωγράφοι καί ποιητές άπ' 
όλο τόν κόσμο σ' όλες τίς έποχές μέ τούς 
χρωστήρες ή μέ τίς πέννες τους ζωγρά
φισαν καί τραγούδισαν, ύψωσαν ύμνους 
γιά τ' άγιασμένό τούτο βουνό, πού κλείνει
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μέσα του μιά πορεία άνθρώπων πού άγκά- 
λιασαν μέ πάθος τό δίδαγμα τοϋ Χριστού 
καί έμειναν μακρυά άπό τόν άλλο κόσμο, 
για νά προσφέρουν τούς έαυτούς τους πρό
τυπα άπαρνήσεως κάθε πρόσχαρης χαράς 
τής ζωής.

Μορφές άτέλειωτες Αναδύονται άπό 
τά κύμματα. Μορφές πού ξεκινάν άπό τά 
βάθη τών αίώνων, πού σημαδεύουν τήν 
Ιστορία αύτοϋ τοϋ τόπου. Κάποτε στή 
θάλασσα αύτή, ό στόλος τοϋ πανίσχυρου 
Δαρείου έγινε συντρίμια κάτω άπό τόν 
θυμό της, συντρίμια πού Ανάγκασαν τόν 
γιό του τόν Ξέρξη, δώδεκα χρόνια άργό^ 
τέρα, νά σκάψει στό στενότερο κομμάτι 
τοϋ Ά θω  καί νά περάσει άπό κεΐ τά πλοία 
του γιά νά μή δει μιά νέα συμφορά. Καί 
τί δέν έχει νά πεϊ αύτή ή θάλασσα; 
Τήν Αγάπη καί τό πάθος τής Αρχαίας 
Αθήνας καί τής Σπάρτης πού μάτωνε κά
θε τόσο τά γαλάζια νερά; Τήν μεγαλο
πρέπεια τών Βυζαντινών στόλων πού Αρ
μένιζαν στήν Αγκαλιά της; Τήν τιτανική 
προσπάθεια λίγων παλλικαριών πού σή
κωσαν τ' Ανάστημά τους στόν Τόϋρκο καί 
έδωσαν τό αίμα τους στόν μεγάλο ξεση
κωμό; Ό λα  έδώ έχουν κάτι δικό τους 
πού φανερώνεται σάν όραμα μέσα στήν 
πρωινή όμίχλη.

Τό ταξίδι πλησιάζει στό τέλος του. Ή  
σκέψη προσπαθεί νά συνειδοποιήσει ότι 
ύπάρχει. Οί αίσθήσεις ζοϋν μιά έντονη 
εΙκόνα καί ζητοϋν μ’ Ανεξίτηλα χρώματα 
νά χαράξουν βαθιά στή μνήμη ότι τΙς 
συνεπαίρνει. Χωρίς προσπάθεια τό βλέμ
μα τρυπάει καί διαλύει τήν Απόσταση. 
Τό Βουνό μ’ ένα βαθυπράσινο χρώμα έρ
χεται κοντά, πολύ κοντά, καί Αρχίζει ή 
Αναζήτηση τών μοναστή ριών. Κ ι όσο πιό 
κοντά έρχεται, τόσο τό πράσινο γίνεται 
έντονο καί διάφανο καί Αφήνει νά φανοϋν 
γκρίζα τά μοναστήρια, καταγάλανη ή θά
λασσα, άέρινες φιγούρες, τυλιγμένες στά 
μαϋρα οί μοναχοί, πού περπατούν Ανά
λαφρα σάν νά πετοϋν, έξαϋλωμένες, ύπερ- 
κόσμιες, μακρινοί ψαλμοί πού κρατάν 
στά χέρια τους τόν κόσμο τής Χριστια
νοσύνης όλο τόν κόσμο τοϋ Θεοϋ, άγνό 
καί παραδοσιακό όπως τόν έπλασαν οί 
Αγώνες καί οί όραματισμοί τών χιλιάδων 
μαρτύρων πού σέ μιά στιγμή συγκλονι
στικής καί ψυχικής τους Αποκάλυψης τρά
βηξαν τόν δρόμο τής Αγάπης. Τά μονα
στήρια μεγαλώνουν. Δέν είναι πιά οί γκρί
ζες σκιές, μοιάζουν καστράκια θαλασσο
δαρμένα πού γέρνουν πάνω στή θάλασσα, 
γλαροφωλιές καλά χτισμένες στά βρά
χια ή στίς Απόκρυμνες πλαγιές.

Τώρα τό "Αθως Απλώνεται σ’ όλη του 
τήν μεγαλοπρέπεια στά μάτια τοϋ ταξι
διώτη. Δέν μένουν παρά λίγα μέτρα θά
λασσα άνάμεσά τους. Ό  όρίζοντας έχει 
χαθεί. Στή θέση του ένα περίγραμμα γα
λήνης. Τό περίγραμμα τοϋ Θεοϋ; Ό  Θεός 
στή γήινη Αποκάλυψη; Ίσως. Πάντως 
κάτι πέρα άπό τ' Ανθρώπινο. Κάπου έδώ 
τό καραβάκι θά συναντηθεί μ' ένα άλλο 
καράβι, πιό μικρό, γιά νά μποϋν,σέ κείνο 
οί άντρες πού θά συνεχίσουν τό ταξίδι 
τους γιά τό "Αθως καί νά μείνουν στό 
πρώτο μόνο οί γυναίκες πού ή Παράδοση 
τίς κρατάει μακρυά άπό τ' Ά γιο  Όρος, 
άπό τά χρόνια τά πρώτα τής ζωής του.

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ στή Χαλκιδική Ανοί
γει νέους δρόμους. Ό  Χολομώντας κρα
τάει στήν Αγκαλιά του τόν Πολύγυρο, 
τήν γραφική πρωτεύουσα τοϋ Νομού

ποδναι χτισμένη Αμφιθεατρικά στίς πλα
γιές του, τυλιγμένος στά καταπράσινα 
κύματα τοϋ βουνού πού ύψώνεται στήν 
καρδιά τής Χαλκιδικής. Κυκλωμένος ό 
Πολύγυρος άπό πευκώνες Ανασαίνει τόν 
πιό ζωντανό Αέρα τής έλληνικής ύπαί- 
θρου, ξεκουράζει τόν κουρασμένο ταξι
διώτη κάί τοϋ μιλάει γιά τήν ίστορία του 
καί τό αίμα πού πρόσφερε στό δέντρο τής 
λευτεριάς. Δέν ύπάρχουν πιά έρείπια πού 
νά θυμίζουν τό κάψιμό του άπό τούς Τούρ
κους, μά ή μνήμη ή ίερή τών 28 προκρί
των, πού σφάχτηκαν όταν ό Τσάμης 
Καρατάσιος ξεσήκωσε τήν Χαλκιδική, 

"μένει ζωντανή γιά νά θυμίζει στίς έπερ- 
χόμενες γενιές πόσο Ακριβά πληρώνει τήν 
λευτεριά της ή 'Ελλάδα. Στό Μακεδονικό 
άγώνα ό Πολύγυρος ξαναπρόσφερε τό 
αίμα τών παλλικαριών του χωρίς «φειδώ» 
καί βαρυγκόμια. Ό  δρόμος μέσα άπό τούς 
πευκώνες συνεχίζει τό άνέβασμά του στόν 
Χολομώντα. Οί κυμματιστές πλαγιές του 
μένουν πίσω καθώς τό ταξίδι πλησιάζει 
τά Στάγειρά. Τό προσκύνημα στή γή τού 
'Αριστοτέλη γίνεται πραγματικότητα. Ή  
μεγάλη μορφή τής φιλοσοφίας, ό δάσκα
λος όλου τοϋ πνευματικού κόσμου γεννή
θηκε έδώ, σ’ αύτή τήν έρειπωμένη πόλη, 
τό 384 π. X., καί πέθανε έδώ, άφοϋ γύρισε 
καί δίδαξε όλη τήν Ελλάδα καί έγραψε 
Αλήθειες Αξεπέραστες καί φιλοσοφικές 
σκέψεις πού μ' όλο τό πέρασμα τών χρό
νων καί τό φρούντωμα άλλων θεωριών 
έμειναν σάν μόνες διδαχές στήν Ανθρώ
πινη πνευματικότητα. Τά Στάγειρά καί ό 
'Αριστοτέλης. Ό λη  ή δύναμη τοϋ πνεύ
ματος τής Ανθρώπινης ύπαρξης έζησε καί 
δημιούργησε γύρω Απ' αύτές τίς πέτρες 
πού λάμπουν καί ζεσταίνουν όλο τόν ψυ
χικό κόσμο τοϋ προσκυνητή. Έ να προσ
κύνημα στά Στάγειρά δέν είναι παρά ένα 
προσκύνημα στήν 'Αρχαία 'Ελλάδα καί 
στήν φιλοσοφία της καί μιά Αναγνώριση 
όχι τής Αξίας - ή Αξία καθιερώθηκε μέ τό 
πέρασμα τών αίώνων - άλλά τής προσφο
ράς. Χιλιάδες ξένοι τουρίστες μελετη
τές καί θαυμαστές τής Αρχαίας 'Ελλάδας 
στέκονται ώρες όλόκληρες δίπλα άπό αύ- 
τά τά έρείπια, διαβάζουν έδώ τίς θεωρίες 
τοϋ 'Αριστοτέλη καί ζοϋν μέ τόν κόσμο 
τοϋ πνεύματός τους όπως τότε, τά χρόνια 
έκεΐνα, οί μαθητές του, τήν σοφία καί 
τούς συλλογισμούς τού.

Αύτή ή συνάντηση μέ τόν 'Αριστοτέλη 
σ’ αύτό τό είδυλλιακό τοπίο είναι μιά 
Ακόμη προσφορά τής Χαλκιδικής, μιά 
άκόμη γνώση τοϋ Ελληνικού κόσμου καί 
χώρου.

Ή  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ είναι ένας τόπος πού 
ξεχωρίζει γιά τήν άγνή καί ζωντανή φυσι
κή όμορφιά του, γιά τήν ίστορία του καί 
τήν πνευματικότητα πού τής χαρίζει τό 
βουνό τοϋ "Αγιου Όρους. Είναι μιά χερ
σόνησος πού ξέφυγε άπό τό σφιχτό Αγκά
λιασμα τής άλλης Μακεδονίας καί Απλώ
θηκε στό Αίγαίο σχηματίζοντας τίς 
δαντελλένιες της Ακρογιαλιές μέ χάρη καί 
αΙθέρια χορευτικά τινάγματα. Τό ποτραί- 
το της σέ λίγες γραμμές δέν μπορεί ν' 
άποκαλύψει τήν άξία της. Μοιάζει μέ 
σκόρπιες πινελιές κάποιου ζωγράφου 
πού στάθηκε Ανήμπορος, μαγεμένος μπο
ρεί νά πει κανείς, στήν όμορφιά της καί 
πίστεψε πώς θά μπορούσε νά Αγκαλιάσει 
ένα όνειρο. Μά τά όνειρα δέν Αγκαλιάζον
ται. Μόνο νά τά ζήσει κάποιος μπορεί. 
Καί τή Χαλκιδική μόνο νά τή ζήσεις 
μπορείς, νά τήν ζήσεις καί νά τήν Αγα
πήσεις......
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ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Τ Η Σ
ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΕΝΩΣΕΩΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Εξαιρετική έπιτυχία έοημείωοε 
τό Διεθνές Συνέδριο Αστυνο
μικών πού συνήλθε στήν Σουη
δία καί στο όποϊο μετέσχε καί 

ή Ε λ λ ά δ α .
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ΕΓΙΝΕ άπό τΙς 5 μέχρι τΙς 11 Ιουνίου 
στό Γκαίτεμποργκ της Σουηδίας τό έτή- 
σιο συνέδριο της Διεθνούς Ένώσεως ’Α
στυνομικών, στό όποιο πήραν μέρος άντι- 
προσωπεΐες 27 χωρών. Τό Ελληνικό 
Τμήμα έκπροσωπήθηκε άπό τόν Πρόεδρο 
του Εθνικού Τμήματος Ελλάδος, ‘Υπο
στράτηγο Χωροφυλακής έ.ά. κ. ’Αντώνιο 
Δεμέστιχα ycd τόν Γεν. Γραμματέα 
Ταγματάρχη Χωροφυλακής κ. Κων]νο 
Βασιλάκη. Τήν έναρξη τών έργασιών του 
συνεδρίου κήρυξε ό ’Αρχηγός του Κρά
τους, Βασιλεύς τής Σουηδίας Γουσταΰος,
6 όποιος καί παρεκάθησε στη δεξίωση πού 
δόθηκε στη συνέχεια πρός τιμήν τών συ
νέδρων. Ό  Βασιλεύς Γουσταυος, στό 
χαιρετιστήριο μήνυμα πού άπηύθυνε πρός 
τούς άντιπροσώπους τών ’Εθνικών Τμη
μάτων, κατά τήν κήρυξη του συνεδρίου, 
τόνισε τήν άξία του έργου τής Αστυνομίας 
σέ διεθνή έπίπεδα καί κάλεσε τούς άστυ- 
νομικούς όλου του κόσμου σέ άμοιβαία 
συνεργασία γιά τήν έπιτυχία του κοινού 
σκοπού καί τήν πάταξη τού έγκλήματος. 
Κατά τήν διάρκεια τού συνεδρίου συζη
τήθηκαν θέματα σχετικά μέ: α) τήν όργά- 
νωση καί λειτουργία τής Ένώσεως, β) 
τΙς σχέσεις καί τήν συνεργασία μεταξύ 
τών ’Εθνικών Τμημάτων τών διαφόρων 
χωρών, γ) τήν θέση τής Ένώσεως μέσα 
στόν Ο.Η.Ε. καί στό Συμβούλιο τής 
Εύρώπης, δ) τήν παροχή ύποτροφιών σέ 
παιδιά άστυνομικών, ε) τήν φιλοξενία 
παιδιών άστυνομικών σέ θέρετρα άστυ- 
νομιών διαφόρων χωρών, στ) τήν δη
μιουργία ξενώνων γιά τήν διαμονή άστυ
νομικών μελών τής Ένώσεως πού έπι- 
σκέπτονται άλλες χώρες, ζ) τήν παροχή 
βοηθημάτων στίς οίκογένειες τών άστυ
νομικών πού σκοτώνονται κατά τήν έκτέ- 
λεση τών καθηκόντων τους καί η) άλλα 
θέματα σχετικά μέ τό έργο τής Αστυ
νομίας καί Ιδιαίτερα τήν έξύψωση τού 
μορφωτικού καί πολιτιστικού έπιπέδου 
τών άστυνομικών καθώς καί τήν άνοδο 
τής κοινωνικής θέσεωε αύτών καί τών 
οίκογενειών τους.

Ή  Ελληνική άποστολή, χάρις στήν 
άμέριστη συμπαράσταση τού ’Αρχηγείου 
Χωροφυλακής, πέτυχε πλήρως στό έργο 
της καί έντυπωσίασε τούς συνέδρους μέ 
τήν διανομή δώρων άντιπροσωπευτικών 
τής χώρας μας—άντίγραφα άρχαίων άμφο-

ρέων, πορσελάνινα πλακίδια μέ παρα
στάσεις άπό τό άέτωμα τού Παρθενώνα 
κ.λπ., δίσκους ελληνικής μουσικής καί 
βιβλία τουριστικού ένδιαφέροντος— πού 
μοίρασε στούς άντιπροσώπους καί στά 
μέλη τών ξένων άποστολών. Ή  ελληνική 
άντιπροσωπεία δέχτηκε τά συγχαρητήρια 
όλων τών συνέδρων πού έντυπωσιάστηκαν 
μέ τήν τέλεια προβολή τού τουρισμού 
τής χώρας μας καί ύποσχέθηκαν τήν μελ
λοντική όργάνωση έκδρομών στήν Ε λ 
λάδα, γιά νά έχουν τήν εύκαιρία νά γνω
ρίσουν άπό κοντά τήν άρχαία μας κλη
ρονομιά, νά χαροΰν τις φυσικές όμορφιές 
τής χώρας μας καί νά έρθουν σ’ έπαφή 
μέ τούς ‘Έλληνες συναδέλφους τους.

Η  ΔΙΕΘΝΗΣ Ένωση ’Αστυνομικών 
Ιδρύθηκε στή Μεγάλη Βρεττανία τήν 1 
Ίανουαρίου τού 1950 μέ σκοπό τήν προα
γωγή τών σχέσεων μεταξύ τών όργάνων 
όλων τών ’Αστυνομιών τού κόσμου. Άπό 
τό 1955 συνέρχεται κάθε χρόνο τό Διε
θνές Εκτελεστικό Συμβούλιο, πού κατευ
θύνει " διεθνώς τήν δραστηριότητα τής 
Ένώσεως. Στό έμβλημα τής Ένώσεως 
φαίνεται καθαρά ό σκοπός της μέ τήν φρά- 
ση-στή διεθνή γλώσσα Έσπεράντο-aSER- 
VO P E R  ΑΜΙΚΕΚΟ», πού σημαίνει 
«έξυπηρέτηση μέ τήν φιλία». Μεταξύ 
τών Τμημάτων καί τών μελών τους δέν 
ύπάρχει διάκριση σχετικά μέ τόν βαθμό, 
τό φύλο, τό χρώμα, τή φυλή, τό θρή
σκευμα ή τή γλώσσα. Ή  Ένωση δέν 
έχει καμμιά σχέση μέ τις πολιτικές ιδεο 
λογίες καί κατευθύνσεις, ούτε έχει συνδι
καλιστικό χαρακτήρα, είναι άνεγνωρι- 
σμένη άπό τόν Ο.Η.Ε. καί είναι μέλος 
τής UNESCO, παραμένει πάντα άνε- 
ξάρτητη καί διατηρεί φιλικές σχέσεις μέ 
όλες τις σύγχρονες άστυνομικές οργα
νώσεις. Αύτή τή στιγμή ύπάρχουν σ’ 
δλο τόν κόσμο 49 Εθνικά Τμήματα τά 
όποια άριθμοΰν πάνω άπό 130 χιλιάδες 
μέλη. Σκοπός καί άντικείμενο τής Ένώ
σεως είναι ή σύνδεση, μέ πνεύμα άμοι- 
βαίας βοήθειας καί φιλίας, όλων τών άστυ
νομικών άκόμη καί τών άποστράτων. Ε 
πίσης ή ύποβοήθηση τού έργου τής Α 
στυνομίας καί ή άνταλλαγή έπαγγελμα- 
τικών πληροφοριών, μέ τόν δρο δτι αύτό 
δέν είναι άντίθετο μέ τούς ίσχύοντες κα
νονισμούς τής κάθε ’Αστυνομίας, ώς καί ή

έξύψωση τού μορφωτικού καί πολιτιστι
κού έπιπέδου τών άστυνομικών δλου τού 
κόσμου. Μέσα γιά νά έπιτύχουν οί σκο
ποί αύτοί τής Ένώσεως, είναι ή διορ
γάνωση φιλικών έβδομάδων μέ πολιτι
στικές καί ψυχαγωγικές έκδηλώσεις, στίς 
όποιες συμμετέχουν μέλη της, οί ομα
δικές ή άτομικές έκδρομές σέ διάφορες 
χώρες στίς όποιες οί έπισκεπτόμενοι 
άστυνομικοί έρχονται σ’ έπαφή μέ τούς 
συναδέλφους τους καί έξυπηρετοΰνται 
ποικιλοτρόπως, ή δημιουργία άλληλο- 
γραφίας μεταξύ τών μελών τής Ένω- 
σεως ή τών οικογενειών τους καί ή άνταλ
λαγή έπισκέψεων μεμονωμένων μελών 
τής Ένώσεως καί ή φιλοξενία τους— ή 
τών οικογενειών τους—άπό συναδέλφους 
τών χωρών πού έπισκέπτονται.

Τό Ελληνικό Τμήμα τής Διεθνούς 
Ένώσεως ’Αστυνομικών ιδρύθηκε τό 
1965 καί άναγνωρίστηκε τόν ίδιο χρόνο 
άπό τό Συνέδριο τού Εκτελεστικού 
Συμβουλίου τής Ένώσεως, πού έγινε στήν 
Βαρκελώνη. Λειτουργεί ώς Νομικό Πρό
σωπο ’Ιδιωτικού Δικαίου καί είναι όργα- 
νωμένο σέ τοπικές όμάδες μέ περιφέρεια 
τήν έδαφική περιφέρεια τής Άνωτέρας 
Διοικήσεως Χωροφυλακής ή τής Αστυ
νομικής Διευθύνσεως καί διοικεΐταί άπό 
τήν Γενική Διοίκηση καί άπό τις τοπι
κές (περιφερειακές) Διοικήσεις.

Γι’ αύτόν τόν χρόνο, τό Βελγικό Τμήμα 
έπ* εύκαιρία τής 20ής έπετείου άπό τήν 
ίδρυσή του, διοργανώνει διεθνή φιλική 
συνάντηση γιά τό χρονικό διάστημα 1̂ —6 
Σεπτεμβρίου, στήν οποία μπορούν νά 
συμμετά^ουν μέλη δλων τών Εθνικών 
Τμημάτων. Τά έξοδα συμμετοχής καί τά 
έξοδα τής διαμονής (διαμονή σέ μοντέρνο 
ξενοδοχείο, δλα τά γεύματα, έξοδα μικρο- 
ταξιδίων, συμμετοχή σ’ δλες τις γιορτές 
καί τις έκδηλώσεις) είναι 5.000 Βελγικά 
φράγκα, ή προθεσμία δέ συμμετοχής λή
γει τήν 30 ’Ιουλίου 1977.

Ή  έγγραφή νέων μελών γίνεται μέ τήν 
άποστολή αίτήσεως έγγραφής καί τήν 
καταβολή 150 δραχμών έτησίως στήν 
Διεθνή Ένωση Άστυνομικών—Ελλη
νικόν Τμήμα (Ι.Ρ.Α. GR.S)—Αθήνα. 
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται άπό 
τόν Ταγματάρχην Κων]νον Βασιλάκην, 
Άρχηγεΐον Χωροφυλακής — Πανεπιστή
μιού 9, τηλ. 3238-472 καί 3238-208.
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Ή  δύναμις της αγωγής καί γενικά οί 
διάφοροι παράγοντες οί όποιοι ύποβοη- 
θούν ή όχι αότήν, είναι θέμα εύρύτατον 
καί πολύπλοκον, τό όποϊον άπό άρχαιο- 
τάτων χρόνων άπη σχόλη σε ζωηρώς όλους 
τούς περί τά ζητήματα τής άγωγής άσχσ- 
ληθέντας. Συνετέλεσεν δέ είς τό νά δη- 
μιουργηθούν τόσες πολλές θεωρίες περί 
τό θέμα αύτό, μέ τόσες διαφορές μεταξύ 
των καί τόσες άλληλοσυγκρουόμενες γνώ- 
μες, πού ό σημερινός μελετητής δύσκολα 
μπορεί νά καταλήξη καί νά παραδεχθή 
μία άπό αύτές. 'Αναμφιβόλους όμως ή 
μελέτη όλων αύτών τών θεωριών θά συν- 
τελέση έποικοδομητικά είς τό νά συλλά- 
βωμεν τό δλον πρόβλημα τής άγωγής σα
φώς καί άκριβώς καί κατ' έπέκτασιν νά 
μπορέσωμεν νά λάβωμεν τήν σωστή 
θέσιν έναντι αύτοϋ.

Είς τήν παρούσαν έργασίαν θά έκτε- 
θοϋν άντιπροσωπευτικές γνώμες διαφό- 
ρων παιδαγωγών καί ψυχολόγων έν συν- 
δυασμφ πρός τά πορίσματα τής συγχρό
νου έπιστήμης περί τού δυνατού ή μή 
τής άγωγής, περί τής σχέσεως φύσεως 
καί άγωγής κληρονομικότητος καί περι
βάλλοντος τού παιδιού τής προσχολικής 
ήλικίας. Τέλος έκτίθενται .τά μέσα καί 
οί τρόποι διά τών όποίων θά μπορέσωμεν 
νά έχωμεν τά πλέον έποικοδομητικά άπο- 
τελέσματα μιας σωστής προσχολικής 
άγωγής δηλαδή προτόΰ τό παιδί πάει 
στό σχολείο.

ΘΕΠΡΙΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΥΝΑΤΟΥ 
Ή  ΜΗ ΤΗΣ Λ ΙΈ ΓΗ Σ

Ρίχνοντες μιά ματιά στήν Ιστορία 
τής άγωγής, θά ίδούμε ότι πάντοτε οί 
άνθρωποι έφρόντισαν νά διαπαιδαγωγή- 
σουν τά παιδιά των έξ άπαλών όνύχων, 
νά έπιδράσουν έπ’ αύτών άποτελεσματι- 
κώς καί νά τά καταστήσουν όσον μπο
ρούσαν καλλίτερα καί όπως ένόμιζαν 
τελειότερα. Καί έπίστευαν ότι θά έπιτύ- 
χουν αύτό διά τής άγωγής.

Καί πολλοί μέν έπίστευον είς πραγμα
τικήν παντοδυναμίαν τής άγωγής, όπως 
ό Σωκράτης, ό Πλάτων, ό ’Αριστοτέλης, 
ό Πλούταρχος κ.ά. καί τούς όποίους άκοΓ 
λούθησαν πολλοί μεταγενέστεροι, όπως 
ό Έρασμος π.χ. ό όποϊος θέλοντας νά 
δείξη τήν δύναμιν τής άγωγής λέγει χα
ρακτηριστικά. Ή  φύσις δούσα σοι υίόν, 
ούδέν έτερον παρέσχε σοι ή ύλην άκατέρ- 
γαστον. Σόν έργον είναι νά προσδώσης 
τήν άρίστην μορφήν είς ταύτην τήν εύ- 
πειθή καί άκρως εΰπλαστον ύλην. Έαν 
άμελήσης, τούτο θά προκύψη κτήνος. 
Έάν όμως έπιμεληθής, θά έχης ούτως εί- 
τιεΐν Θεόν! Καί ό  Κάντ έπίσης διακήρυτ
τε ότι «ό άνθρωπος ούδέν άλλον είναι 
ή ότι-διά τής άγωγής καθίσταται», ένώ ό 
Γρηγόριος ό Ναζιανζινός άποκαλεί τήν 
άγωγήν «τέχνην τεχνών καί έπιστήμην 
έττιστημών». 'Απόλυτον παντοδυναμίαν 
άναγνωρίζει καί ό LOOKE, λέγοντας 
ότι ή ψυχή τού παιδιού πού έρχεται είς 
τόν Κόσμον δέν είναι παρά «TABULA
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Ύ τ τ ό : ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΗ
’Εκπαιδευτικού - Συγγραφέως

RASA» καί μόνον ή άγωγή δύναται νά 
έπιδράση έπ* αυτής καί νά τήν έμπλουτίση 
μέ διάφορες γνώσεις καί δεξιότητες. 
'Αλλά καί πλεΐστοι άλλοι παιδαγωγοί 
όπως ό Κομένιος, ό PESTALLOZI, 
ό BASEDOW, ό H ER D ER  καί Ιδίως

Ι
ό HERBART, δέν παρέλειψαν νά διαδη
λώσουν ότι ή άγωγή πολλά δύναται νά 
κατορθώση. Πλήν όμως ύπήρξεν καί 
άλλη κατηγορία φιλοσόφων καί παιδα
γωγών διά μέσου τών αιώνων, οί όποιοι 
ύπεστήριξαν έντελώς άντιθέτους γνώμας 
σχετικώς μέ τήν δύναμιν τής άγωγής, 
λέγοντας ότι «τυγχάνει φύσει καθωρισμέ- 
νον τί έκαστος άνθρωπος θά άποβή καί 
ούδεμία έξωτερική τεχνική έπίδρασις 
δύναται νά άλλοιώόη τήν φύσιν αύτοΰ». 
’Από άρχαιοτάτων χρόνων ό Μένανδρος 
ύποστηρίζει τό «φύσιν πονηράν μετα- 
βαλεΐν οό ράδιον»,. ένώ ό 'Αριστοφάνης 
διακηρύττει τό «φύσεως άποστήναι χα
λεπόν».

'Ακολούθησαν άργότερα καί άλλοι, 
άλλά Ιδιαιτέρως έκλόνισαν τήν πίστιν 
είς τήν δύναμιν τής άγωγής τά πορίσματα 
τών έπιστημονικών έρευνών περί τής 
κλη ρονομικότητος.

Τό τί θά άποβή τελικώς ένας άνθρωπος, 
δέν μπορεί νά τό καθωρίση ή έστω νά τό 
μεταβάλη ή άγωγή, διότι είναι τούτο 
έκ φύσεως καθωρισμένον, ύπεστήριξαν 
πολλοί όπως ό BROCA, ό CALTON, 
ό LOMBROSO. Επομένως δέν μπορούμε 
παρά νά δεχθούμε τό πόρισμα τής έπιστη- 
μονικής έρεύνης τό όποιον ούτε π α ν 
τ ο δ υ ν α μ ί α ν  άναγνωρίζει εις τήν 
άγωγήν ο ύ τ ε  ό μ ω ς  κ α ί  ά δ υ -  
ν α μ ί α ν. Κατά τήν σημερινήν μάλιστα 

I έποχήν ή έπιστήμη άναγνωρίζει μεγάλη ν 
δύναμιν είς τήν άγωγήν.

'Αλλά άς ίδούμε πρώτα ποία σχέσις 
ύπάρχει μεταξύ τής φύσεως έκάστου 
άτόμσυ καί τής άγωγής τής όποίας μπο
ρεί τούτο νά τύχη.

ΦΥΣΙΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΟΝΟ
Μ ΙΚΟ Ύ Σ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Έ χει άποδειχθή ότι κάθε άτομον πού 
έρχεται στόν κόσμο, φέρει μαζί του καί

Ιώρισμένας προδιαθέσεις φυσικάς τάς ό
ποίας κυρίως έχει κληρονομήσει άπό τούς 
I προγόνους του.

Ή  έπιστήμη άπέδειξε ότι αύτές οί κλη
ρονομικές προδιαθέσεις, έχουν ώς ύλικόν 
φορέα των τήν χρωματίνην τών χρωματο
σωμάτων καί εύρίσκονται στόν πυρήνα 
τού γεννητικού κυττάρου. Αύτές αί προ
διαθέσεις ή κλίσεις τού άτόμου, όνομά- 
ζονται καταβολές. Δέν είναι δέ αύτές ιδιό
τητες έτοιμες τις όποιες τό άτομον κλη
ρονομεί, άλλά άρχές, προϋποθέσεις, προ

διαθέσεις πού μπορούν νά έξελιχθοϋν σέ 
Ιδιότητες. Ή  έξέλιξίς των αύτή σέ Ιδιό
τητες, έξαρτάται άπό ώρισμένους παρά
γοντες τούς όποιους μπορούμε νά κατα
τάξουμε σέ δύο όμάδες: Σέ έσωτερικούς 
παράγοντες - ποιοτικούς δηλαδή τής 
προδιαθέσεως—καί σέ έξωτερικούς πα
ράγοντες—έπιδράσεις δηλαδή τού περι
βάλλοντος. "Οταν μία προδιάθεσις είναι 
άπό τήν φύσι της ισχυρά καί τύχη εύνοϊ- 
κής έξωτερικής έπιδράσεως, τότε πολύ 
εύκολα ή σχεδόν αύτομάτοος μπορεί νά 
έξελιχθή σέ Ιδιότητα. Άντιθέτως πάλι, 
όταν ή προδιάθεσις είναι ισχυρή καί ή 
έξωτερική έπίδρασι είναι δυσμενής, τότε 
δύσκολα μπορεί νά φανερωθή. "Οταν 
τέλος ή προδιάθεσι είναι άπό τήν φύσι 
της άσθενής εύκολα μέν καταπνίγεται 
άπό δυσμενείς έξωτερικές συνθήκες— 
έπιδράσεις καί δύσκολα έξελίσσεται σέ 
Ιδιότητα, έστω καί κάτω άπό εύνοϊκές 
έξωτερικές έπιδράσεις, πιστεύοντες, στήν 
έπίδρασι πού άσκεΐ ή άγωγή στις έμφυτες 
προδιαθέσεις δηλαδή στή φύσι κάθε άτόΓ 
μου καί πιστεύοντες ότι ή έπίδρασι αύτή 
τής άγωγής δέν είναι τίποτε άλλο παρά 
έπίδρασι τού περιβάλλοντος, θά προσπα
θήσουμε νά άναφέρωμε τούς πιό σημαντι
κούς έξωτερικούς παράγοντες πού άσκοϋν 
τήν πιό μεγάλη έπίδρασι στήν φύσι κάθε 
άτόμου.

ΜΟΡΦΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ή  πιό μεγάλη πηγή, ή καλλίτερα ή 

μόνη πηγή έξωτερικών έπιδράσεων κατά 
τήν προσχολική ήλικία, δέν είναι άλλη 
νομίζομε ν, άπό τό περιβάλλον γενικώς. 
Γενικώς περιβάλλον είναι κάθε τί πού 
μάς περιβάλλει καί μάς περιτριγυρίζει, 
καί εύρίσκεται γύρω μας. Τούτο δέ δέν 
είναι πάντοτε τό ίδιο. Διακρίνομεν τό πε
ριβάλλον σέ φυσικόν καί σέ άνθρώπινον.

Φυσικόν περιβάλλον
Φυσικόν περιβάλλον είναι ή φύσις πού 

μάς περιβάλλει καί συνεχώς, άσυνειδήτως 
καί άπαρατήρητα, άσκεΐ μεγάλη έπίδρασι 
στόν άνθρωπο καί κυρίους στόν νεαρόν 
άνθρωπον πού εύρίσκεται στήν άνάπτυ- 
ξίν του, καί μπορούμε νά είποΰμε ότι 
πράγματι ή φύσις άφήνει ζωηρή τήν 
σφραγίδα της στήν προσουπικότητα τού 
καθενός. "Αν συγκρίνουμε έναν Έσκιμώον, 
έναν κάτοικον Μεσογειακής χώρας καί 
έναν 'Αφρικανόν, εύκολα διαπιστώνομε 
τήν διαφορά των όχι μόνον στό χρώμα 
καί σωματική διάπλασι, άλλά κυρίως στόν 
τρόπο συμπεριφοράς, σκέψεως καί νοο
τροπίας. Διαφορές όμως ύπάρχουν καί 
μεταξύ άτόμων πού ζοΰν σέ διαφορετικές 
περιοχές τής Ιδίας χώρας.

"Αλλη νοοτροπία έχει πχ. ένας νησιώ-

τής καί άλλη ένας πού κατοικεί στό έσω- 
τερικό τής χώρας. Άλλοιώς συμπεριφέ- 
ρεται ένας έργάτης έργοστασίου, ένας 
ψαράς, ή ένας τσοπάνος. Οί διαφορές 
αύτές όφείλονται στήν έπίδρασι διαφό
ρων παραγόντων καί κυρίως στήν έπί- 
δρασι τού κλίματος καί τού έδάφους, 
δηλαδή τού φυσικού περιβάλλοντος.

Επομένως δυνατός έξωτερικός παρά
γων πού έπιδρά στήν φυσιολογικήν 
έξέλιξι κάθε άτόμου καί ιδιαίτερα τού 
παιδιού τής προσχολικής ήλικίας είναι 
φυσικόν περιβάλλον.

Τό ’Ανθρώπινον περιβάλλον
Μέ τόν όρον αύτόν έννοοϋμε τούς συν

ανθρώπους μας πού μάς περιβάλλουν 
καί πού όπωσδήποτε έπιδροΰν σέ ιιάς, 
είτε σάν άτομα είτε σάν όμάδες.

Μπορούμε νά διακρίνωμε τάς έξής 
μορφάς τού άνθρωπίνου περιβάλλοντος, 
τό οικογενειακόν περιβάλλον καί τό 
κοινωνικόν περιβάλλον.

Οικογενειακόν περιβάλλον
Τό παιδί μόλις γεννηθή άρχίζει νά ζή 

μέσα στό οικογενειακόν περιβάλλον 
πού τό έπιδρά καθ’ δλην τήν διάρκειαν 
τής προσχολικής ήλικίας.

α) Έπιδρά στήν σωματική άνάπτυξι 
τού παιδιού, διά τής κανονικής διαίτης, 
τής ένδύσεως, τής περιποιήσεως, τής 
άσκήσεως πρός κίνησι, τής ύγιεινής, 
καί θερμαινομένης καί καθαράς κατοικίας.

β) Έπιδρά στή διανοητική άνάπτυξι 
καί ιδιαίτερα στήν έξέλιξι τής γλώσσης 
τού παιδιού. Τό οικογενειακόν, περιβάλ
λον είναι τό πρώτο Πανεπιστήμιον όπου 
τό παιδί άποκτά τάς πρώτας γνώσεις.

γ) Έπιδρά στήν ήθικότητα τού παι
διού, μέ τό παράδειγμα καί τήν ήθική 
γενική συμπεριφορά τής οικογένειας.

δ) ’Επιδρά στή θρησκευτικότητα τού 
παιδιού, μέ τόν άγνόν θρησκευτικόν 
βίον τής οικογένειας.

ε) 'Επιδρά στήν καλαισθητικότητα τού 
παιδιού μέ τήν τάξιν, τήν καλαισθητικώς 
διευθέτησι τών διαφόρων άντικειμέ^ων 
τού σπιτιού, τούς ώραίους τρόπους συμπε
ριφοράς, καί τις ώραΐες πράξεις, 
στ) Έπιδρά στήν κοινωνικότητα τού 

παιδιού, μέ τήν έκδήλωσιν παραδειγμά
των άγάπης, συμπάθειας πρός τούς συν
ανθρώπους μας.

ζ) ’Επιδρά στό Εθνικό φρόνημα τού 
παιδιού, μέ τήν καλλιέργεια καί τήν 
έκδήλωσι άγάπης πρός τά ’Εθνικά 'Ιδα
νικά. ’Ισχυρότατο όμως μέσον έπιδρά- 
σεως τής οίκογενείας στό παιδί είναι τό 
παράδειγμα. Τό μοναδικό μέσον έπιδρά- 
σεως τής οίκογενείας στό παιδί, είναι ή 
άγάπη καί Ιδιαιτέρως ή άγάπη τών γο
νέων πρός αύτό. Έ να παιδί όμοιάζει 
στούς τρόπους στήν συμπεριφορά, στήν 
γλώσσα καί στή σκέψι, μέ τούς γονείς 
του.

Ό  ρόλος τής μητέρας έξ' άλλου στήν 
άνατροφή τού παιδιού είναι μοναδικός 
καί άναντικατάστατος. Μία ’Ιαπωνική 
παροιμία λέγει, χαρακτηριστικώς : «ό



-  μιμείται δ,τι βλετιει, δ,τι ακούει, δ,τι ζη. Γ ι αυτό το παράδειγμα
των μεγάλων για το παιδί μέσα ατό περιβάλλον δττβν μεγαλώνει παίζει σπουδαίο, 
πρωταρχικό ρόλο, στην διαμόρφωση της προσωπικότητάς του.

Θεός έπειδή δέν ήθελε νά τά κάμη δλα 
μόνος του έπλασε τήν μητέρα».

Η  έπίδρασίς της στην διαμόρφωσι 
τής προσωπικότητάς του καί τοϋ χαρα- 
κτήρος του είναι μοναδική καί άναντι- 
κατάστατος. Είναι πράγματι Θεία ή άπο- 
στολή τής μητέρας.

Ή  έπίδρασίς τής μητέρας εις τήν έξέ- 
λιξιν τοϋ παιδιού, άρχίζει πολύ ένωρίς 
άπό την περίοδο τής κυήσεως άκόμη. 
‘Η έπίδρασίς αύτή γίνεται έντονώτερη 
και περισσότερον φανερή άπό τήν στιγμή 
τής γεννήσεως καί έπειτα μέ τήν ώραία 
έκείνη έκδήλωσι τής Θείας μητρικής 
στοργής στό παιδί. Ή  άγάπη, ή φροντίδα, 
ή έπιμέλεια, ή καθαριότης, ή τάξις, ή 
διατροφή, ή ρύθμισις τής γύρω άτμο- 
σφαίρας πού περιβάλλει τό παιδί, ή 
ένστικτώδης άκόμη διαίσθήσι τών άναγ- 
κών του, ή έκπλήρωσις αυτών, ή άφο- 
σίωσις γενικώς στήν άνατροφή τοϋ παι-
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διοϋ, δέν άποδεικνύουν μόνον τήν ΰπαρ- 
ξιν μιας άληθινής μητέρας, άλλά προ
οιωνίζουν άκόμη καί τήν δημιουργίαν 
μιας αύριανής προσωπικότητος καί ένός 
χαρακτήρος τούλάχιστον εύγενοϋς καί 
ύγιοϋς. Καί διά νά μή ύπερβάλλωμεν, 
μποροϋμε νά κατανοήσωμεν τοϋτο άν 
συγκρίνωμε μιά τέτοια περίπτωσι μητρι
κής στοργής καί φροντίδος καί μιά άλλη 
έντελώς άντίθετον.

Οσον όμως μεγάλη είναι ή έπίδρασίς 
τής μητέρας στήν έξέλιξι τοϋ παιδιοϋ, 
άλλο τόσο μεγάλο ρόλο παίζει καί ή πα
ρουσία, δίπλα στή μητέρα, τοϋ καλοϋ 
πατέρα, μέ τό σοβαρώτερον όπωσδήποτε 
ύφος καί τις λίγες λέξεις πού πάντοτε 
κρύβουν μιά ιδιαίτερη πατρική στοργή.

Είναι ζωντανή ή παρουσία του σάν 
άρχηγοϋ οικογένειας πού όλοι σέβονται 
καί άγαποϋν, είναι ή τροχοπέδη πού όταν 
γνωρίζη καί θέλη έμποδίζει τήν έξέλιξιν

κακών προδιαθέσεων καί Ιδιοτροπιών, 1 
μέ μιά λεπτή καί καλό μελετημένη δεξιό- : 
τεχνία μαέστρου.

Είναι πραγματικόςπατέρας ό άρχηγός 
οικογένειας πού γνωρίζει τόν προορι- ] 
σμόν του καί ιδιαίτερα τόν παιδαγωγικόν 
του ρόλον. Τό παιδί πού δέχεται ισχυρή 
έπίδρασι άπό τήν δλην συμπεριφοράν 
ένός τέτοιου πατέρα, άναμφισβητήτως 
θά έχη όμαλή καί ύγιά έξέλιξι, σέ άντί- I 
θεσι μέ άλλα παιδιά πού στερούνται τε
λείως τής έπιδράσεως τοϋ πατέρα, όρφα- 
νά, ή στερούνται αύτόν κατά μεγάλα 
χρονικά διαστήματα έργαζόμεν.οι, ναυ
τικοί ή τέλος δέχονται έπίδρασι κατα
στρεπτική άπό πατέρα, πού κάθε άλλο 
παρά πατέρας μπορεί νά χαρακτηρισθή. 
Τά παιδιά αύτά καταντούν μελαγχολικά, 
ζωηρά, άτίθασα, άπειθάρχητα καί πολλές 
φορές άνώμαλα διά όλη τους τή ζωή. 
Δέν είναι καθόλου δύσκολο νά καταλά- 
βωμε καί τήν αύριανή προσωπικότητα 
τοϋ παιδιοϋ.

Εκτός όμως άπό τόν πατέρα καί τή 
μητέρα καί τά άλλα μέλη τής οικογέ
νειας άσκοϋν σημαντικήν έπίδρασιν 
στήν όλη προσχολική άγωγή τοϋ παιδιοϋ.

Καί κατά πρώτον ή ΰπαρξις τών άλλων 
άδελφών ή σειρά γεννήσεως αύτών, ή 
άντιθέτως ή μή ΰπαρξις άλλων άδελφών, 
ή ή ΰπαρξις ένός άγοριοϋ μεταξύ πολλών 
κοριτσιών καί άντιθέτως, παίζουν πολύ 
σπουδαίο ρόλο στήν διαμόρφωσι τής 
προσωπικότητος τοϋ παιδιοϋ. Διά τοϋτο 
έπιβάλλεται οί μέν μεγαλύτεροι άδελφοί, 
πού ιδιαιτέρως μιμείται τό παιδί καί εί
ναι πρότυπα παραδειγμάτων, οί δέ γονείς 
νά μή φανερώνουν ποτέ ιδιαίτερη συμπά
θεια διά ένα άπό τά παιδιά των, διότι θά 
είναι πολύ καταστρεπτικόν διά τά άλλα.
Έ ξ άλλου έτσι θά άποφύγωμε τήν άνά- 
πτυξι ζήλειας καί φθόνου μεταξύ τών 
άδελφών καί θά ίσχυροποιήσωμε τήν 
οικογένειαν.

Τέλος ό ρόλος τής γιαγιάς καί τοϋ 
παποϋ στήν προσχολική άγωγή τοϋ 
παιδιοϋ είναι πολύ σπουδαίος. ’Ιδιαιτέρως 
ό ρόλος τής γιαγιάς πού είναι σημαντι
κός καί χρειάζεται ιδιαιτέραν προσοχή. 
Μάς είναι γνωστός άλλωστε ό Ιδιαίτερος 
δεσμός μεταξύ γιαγιάς καί παιδιοϋ, καθώς 
καί ή άδυναμία τής γιαγιάς νά καταπιά
νεται πολλές φορές μέ τήν διατροφήν 
γενικά τοϋ παιδιοϋ, όπως αύτή άπό πα- 
^ιοτάτω ν χρόνων γνωρίζη, χωρίς νά 
άφήνη τήν νεαρή μητέρα ν’ άναλάβη έξ 
όλοκλήρου μόνη της τήν άγωγή τοϋ 
παιδιοϋ της. Έ τσ ι προξενεί πάρα πολύ 
μεγάλη ζημία, όχι μόνον στήν νεαρή μη
τέρα, άλλά κυρίως στό παιδί, πού στό 
τέλος καταντά μαλθακό, Ιδιότροπο καί 
άρκετά κακομαθημένο, καλλιεργώντας 
του μάλιστα καί Ιδιαίτερη καί μεγαλύτερη 
έξάρτησι άπό αύτήν τήν ίδια, παρά άπό 
τούς γονείς του.

Τοϋτο βεβαίως δέν Ισχύει στόν ίδιο 
βαθμό καί διά τόν παποϋ, πού ναι μέν 
θέλει νά δείχνη τήν άγάπη του πρός τά 
έγγονάκια του, άλλά όμως φέρεται πρός 
αύτά περισσότερον λακωνικά.

’Επιβάλλεται, λοιπόν, καί ή στροφή 
τής προσοχής μας πρός τόν ρόλον πού 
παίζουν ό παποϋξ καί Ιδιαιτέρως ή γιαγιά 
στήν προσχολική άγωγή τοϋ παιδιοϋ 
καί στήν ρύθμισι τών έπιδράσεών των 
μόνον έκει πού θά έχωμε θετικά άποτε- 
λέσματα.

Γενικώς ή έπίδρασίς τοϋ οικογενειακού 
περιβάλλοντος θά πρέπη νά ρυθμίζεται 
έτσι ώστε νά άποφεύγη τήν παροχήν στό



ν, παιδί κακών παραδειγμάτων, κακών τρό- 
#·| πών συμπεριφοράς, χρησιμοποίησι χυ

δαίου λεξιολογίου, δημιουργία έπιβλα- 
1(1 βών έξεων καί συνηθειών, βιωμάτων 
b καταστρεπτικών, συμπλεγμάτων κατω- 
ιν I τερότητος καί φόβου ή έγωϊστικών καί 
ή I  Αντικοινωνικών πολλές φορές.

Επιβάλλεται άκόμη Ιδιαιτέρα προσοχή 
)(■ στήν όρθή καί ύποδειγματική χρήσι τών 
ι-| διαφόρων Αμοιβών καί ποινών, ώστε νά 
ε·Ι Αποφεύγεται ή δημιουργία κινδύνων άπό 
ι*| τήν κακήν καί ύπερβολικήν χρήσιν αύ- 
α I τών, άπό τήν οικογένειαν. Ό  έσωτερικός 
u* 1 μας κόσμος λέγει ή MARIA MONTES- 
ι· 80  RI δημιουργεΐται άπό μιά έπιλσγή τοϋ 
,ο έξωτερικοϋ κόσμου, πού γίνεται μέ τήν 
\. ίσωτερική μας δραστηριότητα. Ό ταν δέ 
u τά περιβάλλοντά μας είναι εύνοϊκά καί 
ίς Αριστα δέν μπορεί παρά οί έπιλογές μας 
|. νά είναι εύνοϊκές καί άριστες καί κατά 
ί·Ι συνέπειαν καί ό έσωτερικός μας κόσμος, 
η καί ή προσωπικότης μας. Ό λα  τά παρα

πάνω έκτεθέντα μάς πείθουν διά τόν κο- 
\ λοσσιαΐο ρόλο πού παίζει ή οικογένεια 

στήν διαμόρφωσι καί έξέλιξι τής προσω- 
IV Λικότητος καί τοϋ χαρακτήρος τοϋ παι

διού. Πιστεύεται δέ σήμερον καί άπό τήν 
ιν I  ^πιστήμη ότι πράγματι ποτέ δέν θά μπο- 

I ρέσωμε διά τοϋ σχολείου νά έπιδράσωμε, 
V, I όΰτε καί νά πλησιάσομε τήν έπίδρασι, 
ιν |  πού ή οικογένεια άσκεΐ σέ όλους τούς 

I τομείς τής νεαρής ύπάρξεως κάθε άτόμοο 
η καί συνεπώς καί στήν άγωγή του. Γι’ 
ο αύτό Ακριβώς έπιβάλλεται καί ή στενή 
(( αΗ>νεργασία μεταξύ σχολείου καί οίκο- 
(. ^ενείας καί Ιδιαίτερα ή διευκόλυνσι τοϋ 
ΐ; ίργου τοϋ ένός διά τής βοήθειας τοϋ 

I Αλλου. Γνωρίζοντες δέ τούς όρους κάτω 
|  άπό τούς όποιους ζοϋν σήμερον οί περισ- 
I σότερες έλληνικές οικογένειες γεωργών, 

j. 1 ναυτικών, έργαζομένων, θά πρέπη νά έπι- 
δ,ιώκεται ή συνεχής μέ αύτές συνεργασία 

IV καί έπαφή, καί κυρίως ό διαφωτισμός των 
διά τήν όρθή συμπεριφορά των πρός τά 

15 παιδιά καί τήν συμβολή των στή σωστή
άγωγή των. Διότι πολλοί γονείς σήμερον 

ΐζ I Αγνοούν τόν βασικό ρόλο των στήν άγωγή 
j. τών παιδιών των καί πολλοί άλλοι — οί 

πιό δύσκολοι στήν συνεργασία μας νο- 
,- \ μίζουν ότι κάτι ξέρουν κορσευμένοι στήν 

ουσία άπό κάποια ήμιμάθεια, περισσό- 
j. τέρον έγωϊστική, πού, ώς γνωστό άπο- 
iy τελεί τό μεγαλύτερο σκοτάδι. Καλό δέ
j. θά είναι μιά τέτοια συνεργασία νά μή
ή Η άρχίζη μόνο άπό τότε πού οί γονείς

II  στέλνουν τά παιδιά στό σχολείο, άλλά 
καί πιό ένωρίς, διά νά έχωμε θετικώτερα 
Αποτελέσματα. Διότι όταν τό παιδί έλθη 
στό όργανωμένο σχολικό περιβάλλον, 
ήδη κατά τό μεγαλύτερο μέρος έχουν 

jj τεθή τά θεμέλια τής προσωπικότητάς του 
καί θά είναι πολλαπλασίως δύσκολο, άν 

’ όχι Αδύνατο, τό σχολείο διά νά τά μετα- 
j βάλη. Καί είναι καθήκον όλων νά τύχη 

μιάς τέτοιας προσοχής καί καθοδηγήσεως 
ή σημερινή Ελληνική οικογένεια, τό 

10 κύτταρο αύτό τοϋ "Εθνους, άν λάβωμε 
μάλιστα ύπ’ δψι μας τούς διαφόρους δια- 

Β βρωτικούς καί φθοροποιούς παράγοντες, 
* πού ύποκινοϋνται άπό ποικίλες Ιδέες καί 

• συμφέροντα, καί μόνον σκοπόν έχουν νά 
ii| ξεριζώσουν τήν ύγιά Ελληνική οίκογέ- 
ιύ νεια άπό τις ‘Ιερές Ελληνοχριστιανικές 
\ϋ της ’Αρχές.
Ί Έπίδρασις κοινωνικού 

περιβάλλοντος 
i _  ,

Πέραν τοϋ οικογενειακού, πολύ μεγάλη 
λ έπίδρασιν στήν άγωγή τοϋ παιδιοϋ καί

Ιδιαιτέρως στήν προσχσλική, άσκεΐ καί 
τό κοινωνικόν περιβάλλον. Ό ταν τό 
παιδί έξέλθη άπό τό σπίτι του θά συναν- 
τηθή μέ τά γειτονόπουλα, μέ τούς φίλους 
του καί Αργότερα στό σχολείο μέ τούς 
συμμαθητάς του. Μέ άλλα λόγια δηλαδή 
θά άναπτύξη καινούργιες γνωριμίες καί 
σχέσεις μέ άτομα ξένα πρός τό οικογε
νειακόν περιβάλλον. Οί νέες του όμως 
αύτές σχέσεις θά τοϋ γνωρίσουν ένα 
κόσμο άλλον καί θά τοϋ προσφέρουν 
πολλά νέα έρεθίσματα καί έντυπώσεις, 
πού τό παιδί εύχαρίστως θά δεχθή, οί 
τρόποι, οί πράξεις τό λεξιλόγιο, ή δια
γωγή γενικά τών φίλων του θά τοϋ προ- 
καλέσουν νέα διαφέροντα καί θά τό ώθή- 
σουν στό νά τούς μιμηθή καί νά τούς 
άντιγράψη. ’Από τήν τέτοια συνανα
στροφή θά πλουτισθή όπωσδήποτε μέ 
νέους τρόπους, λεξιλόγιο, φιλαλληλία, 
εύγενή άμιλλα άλλά καί κακές ίσως συνή
θειες καί τάσεις πρός κλοπήν, ψεϋδος, 
έγωισμόν, αύθάδεια καί άλλα, πού μά
λιστα έπιδεικτικώς θά έπαναλαμβάνη 
ένώπιον τών μεγάλων καί Αλλοίμονο 
στούς γονείς πού θά άγνοοϋν τόν λεπτόν 
έκεΐνο τρόπο συμπεριφοράς των, Απέ
ναντι μιάς τέτοιας καταστάσεως.

’Εκτός άπό τήν συναναστροφή μέ τούς 
συνομήλικες, τό κοινωνικόν περιβάλλον 
έπιδρά ίσχυρώς στό παιδί τής προσχο- 
λικής ήλικίας καί διά τής συμπεριφοράς 
τών ένηλίκων. Ό ταν μάλιστα θυμηθούμε 
ότι τό παιδί άντιγράφη καί μιμείται τούς 
μεγάλους, διότι τοϋ άρέσει νά δείχνεται 
καί αύτό σάν μεγάλος, δέν είναι δύσκολο 
νά άντιληφθώμεν πόσην βαθεΐαν έπί- 
δρασιν άσκεΐ στήν ψυχή τοϋ παιδιού 
κάθε έντυπωσιακή συμπεριφορά τών με
γάλων. Ά λλά καί γενικώτερα ή ζωή καί ή 
κίνησις τών συνανθρώπων μας στήν γει
τονιά, στήν άγορά, στήν έκκλησία, τά 
ήθη, τά έθιμα, τό ραδιόφωνο, ή τηλεό- 
ρασι ,τό θέατρο καί ό κινηματογράφος 
πολύ έπιδροϋν στήν εϋπλαστη ψυχή τοϋ- 
παιδιοϋ καί τοϋ γράφουν πράγματι Ανε
ξάλειπτα ίχνη. Άπό τά λίγα αυτά, κατα
φαίνεται ή μεγάλη έπίδρασι καί τοϋ κοι
νωνικού περιβάλλοντος, στήν προσχο- 
λική άγωγή τοϋ παιδιού. Γ ι’ αύτό θά 
πρέπει νά ρυθμίζωμε σωστά—κατά τό 
δυνατόν τις έπιδράσεις του, ώστε νά 
έχωμε καλά Αποτελέσματα καί θετική 
συμβολή στή διάπλασι τής προσωπι- 
κότητος καί τοϋ χαρακτήρος τοϋ παι
διού. Τοϋτο θά τό έπιτύχώμε κυρίως μέ 
τήν διαφώτισι τής κοινωνίας μέ τήν όποια 
αύτή θά μπορέση νά άντιληφθή τόν 
τεράστιον ρόλο της καί τήν μεγάλη εύθύ- 
νη της Απέναντι τών νεαρών της πού αύ
ριο θά τήν κατευθύνουν. "Αθελά μας όμως 
φθάνομε στόν έξής συλλογισμό, όταν 
ή οικογένεια έχη άντιληφθή τόν ρόλο 
της καί τήν εύθύνη της διά τήν όρθή άγω
γή τοϋ παιδιοϋ καί άφοϋ τήν κοινωνία τήν 
άποτελοϋν οικογένειες, δέν μπορεί παρά 
καί ή κοινωνία νά έπιδρά σωστά καί έποι- 
κοδομητικά στήν διάπλασι καί έξέλιξι 
τοϋ παιδιοϋ τής προσχολικής ήλικίας. 
Τοϋτο βεβαίως Αποτελεί άπόδειξι τοϋ 
χαρακτηρισμού, τής οικογένειας σάν 
κυττάρου όχι μόνο τής κοινωνίας, άλλά 
καί τοϋ "Εθνους καί τοϋ κόσμου όλο- 
κλήρου θά μπορούσαμε νά πούμε. Στις 
διάφορες μορφές τοϋ περιβάλλοντος θά 
έπρεπε νά έξετάσωμε καί τό περιβάλλον 
τοϋ Νηπιαγωγείου, τό όποιο είναι πέρα 
γιά πέρα όργανωμένο ύπό τοϋ Ανθρώπου, 
καί προσπαθεί σκόπ.μα καί συνειδητά 
νά έπιδράση στήν όλη άγωγή τοϋ παιδιοϋ. 
Ό πως όμως καί στήν άρχή είπαμε, έπει-

δή τό Νηπιαγωγείο Αποτελεί όργανωμένο 
σχολικό περιβάλλον καί διαφέρει κατά 
πολύ άπό τά διάφορα φυσικά περιβάλ
λοντα, πού ήταν καί τό κυρίως άντικεί- 
μενον τής παρούσης έργασίας, δέν θά 
έξετασθή έδώ τοϋτο.

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ
Μέ τήν έργασία αύτή προσπαθήσαμε 

νά άποδείξωμε μέ λίγα καί όσο μπορού
σαμε πλησιέστερα, τόν ρόλο, γενικώς καί 
τήν σπουδαίαν έπίδρασιν πού άσκοϋν οί 
διάφοροι παράγοντες—κληρονομικότης, 
περιβάλλον — στήν άγωγή τοϋ παιδιοϋ, 
παραλλήλως μέ τήν δύναμι πού έχει αύτή. 
Υπάρχουν καί άλλοι παράγοντες πού 
όπωσδήποτε έπιδροϋν σοβαρώς στήν άγω
γή τοϋ παιδιοϋ, άλλά σκοπίμως καί συνει- 
δητώς έρρίφθη όλο τό βάρος καί ή έκτα- 
σι τής έργασίας στήν έπίδρασι τών δια
φόρων περιβαλλόντων καί Ιδιαίτερα τοϋ 
οικογενειακού, διότι κατά τήν γνώμη μας 
τοϋτο έπιδρά κατά τό μεγαλύτερο μέρος 
στήν ψυχοφυσιολογική άνάπτυξι καί 
έξέλιξι τοϋ παιδιοϋ. ’Εκείνο όμως πού 
έπιβάλλεται νά προσφέρωμε όλοι είναι ή 
προσπάθεια διά τήν ρύθμισι τής έπιδρά- 
σεως τών παραγόντων αύτών έτσι καί νά 
έχωμε καλλίτερα καί θετικώτερα Απο
τελέσματα. Τοϋτο θά τό έπιτύχώμε μόνο 
όταν γνωρίζωμε Ακριβώς τόν τρόπο καί τά 
μέσα μέ τά όποια τά περιβάλλοντα καί 
μάλιστα τά Ανθρώπινα, θά μπορέσουν 
νά έπιδράσουν σωστά στήν όρθή άγωγή 
τών παιδιών. Καί θά μπορέσωμε νά έπι- 
τύχωμε κυρίως διά τής διαφωτίσεως τών 
διαφόρων άτόμων. Διότι όταν τά άτομα 
Αποκτήσουν γνώσι τοϋ ρόλου των στήν 
άγωγή τοϋ παιδιοϋ, θά έπιδράσουν πλέον 
συνειδητώς καί σκοπίμως καί θά πάψουν 
νά θεωρούνται «τυφλοί παράγοντες τής 
Αγωγής», καί άκόμη θά μπορέσουν, διά 
τής συνειδήσεως τοϋ έπιδιωκομένου σκο
πού νά ρυθμίσουν καί τό ίδιο τό φυσικό 
περιβάλλον τοϋ παιδιοϋ. "Ετσι θά γεν- 
νηθή ένα γενικό ένδιαφέρον διά τήν άγωγή 
τοϋ παιδιοϋ. "Οχι μόνο όταν θά άρχίση 
νά πηγαίνη στό σχολείο, άλλά άπό πολύ 
πιό ένωρίς. Όπότε Αργότερα, όταν θά 
έλθη τό παιδί στό σχολείο πού θά παίξη 
τόν ρόλο τής συνισταμένης όλων τών 
δυνάμεων καί προσπαθειών διά τήν όρθήν 
Αγωγήν τοϋ παιδιοϋ καί όχι τήν μοναδική 
δύναμι τής άγωγής διά τής περισσότερον 
συστηματικής, όργανωμένης, σκοπίμου 
καί άπόλυτα συνειδητής έπιδράσεώς του, 
θά μπορέση νά οίκοδομήση πάνω σέ 
γερές βάσεις, μέ περισσοτέραν άνεσι 
καί ώς τις πιό λεπτές λεπτομέρειές της, 
μέ θετικώτερα Αποτελέσματα καί πρα
γματική άξια, ένα λαμπρό καί ύγιές, ήθι- 
κόν καί άνώτερο, λεπτό καί περίτεχνο 
έπιβλητικό καί άποδότικό, χρήσιμο καί 
ώφέλιμο οικοδόμημα μιάς Ανθρώπινης 
προσωπικότητος. Συνείδησι λοιπόν καί 
συντονισμός ένεργειών όλων τών παρα
γόντων πού όπωσδήποτε έπιδροϋν στήν 
ψυχοσωματική διαμόρφωσι καί έξέλιξι 
τοϋ παιδιού, πρέπει νά άποτελοϋν τήν 
βάσι τής άγωγής του καί μάλιστα τής 
προσχολικής πού είναι θεμελιώδης καί 
μάλιστα ή βάσι τής βάσεως κάθε προσω
πικότητος.
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ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΕΛΙΑΕΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΙΑΤΑΞΕΩΝ
Δρόμοι «μετ’ έμποδίω ν»

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ της συχνής άνασκαφής 
των ’Αθηναϊκών δρόμων δέν είναι πρόσφα
το. ’Από τά παλιά χρόνια οί κάτοικοι 
του «κλεινού άστέος» πήγαιναν στίς δου
λειές τους άκολουθώντας «δρόμους μετ’ 
έμποδίων». Μέ μόνη τή διαφορά δτι τότε 
οί όδικές άνασκαφές δέν γίνονταν δπως 
σήμερα γιά διάφορα κοινωφελή έργα,
άλλα γιά νά......... ποτίζουν οί ^Αθηναίοι
τά περιβόλια τους. Αύτή τήν -πληροφο
ρία μας . δίνει μιά Αστυνομική Διάταξη 
τής 24-2-1875, ή όποία στό σκεπτικό της 
παρατηρεί δτι κάτοικοι «διοχετεύουσι 
ΰδωρ πρός άρδευσιν των κτημάτων κειμέ
νων έντός τής πέριφερείας του Δήμου 
Αθηνών διά τής διασχίσεως τών όδοστρω- 
μάτων ή τής κατασκευής φραγμάτων (!) 
έπί αύτών ή τάφρων ( ! ) καταστρέφοντες
Ινεκα τούτου τάς όδούς......... » Γιά τήν
άντιμετώπιση του δλου θέματος άποφα- 
σίσθηκε ή κατασκευή — μέ δαπάνη τών 
ένδιαφερομένων — «καταλλήλων όχετών» 
μετά άπό ειδική άδεια μηχανικού. Αλλά 
οί ’Αθηναίοι δέν είχαν πάρει στά σοβαρά

Χ Ρ Η Σ Τ Ο Υ  Ρ Ε Π  Π A  
Υπομοιράρχου

Η « Επιθεώρησις Χωροφυλακής» στην προσπάθεια 
της νά δώση στούς άναγνώστες της μιά σειρά άπό αυ
θεντικές εικόνες της παλιάς ’Αθήνας, άνατρέχει γιά τό 
σκοπο αυτό στις σελίδες Αστυνομικών διατάξεων τής 
περιόδου 1875—  1919. Έτσι πιστεύει δτι παρουσιάζει 
ενα ενδιαφέρον θέμα —  χωρίς βεβαίως νά τό έξαντλή —  
απο μια καινούργια «οπτική γωνιά», χρησιμοποιώντας 
άγνωστα σέ πολλούς στοιχεία πού έχουν δμως τό χα
ρακτήρα του ιστορικού ντοκουμέντου.
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I τδ θέμα «όδική προστασία». Τδ κακδ 
I συνεχίσθηκε καί μετά τήν άσφαλτόστρω- 
I ση των πρώτων κεντρικών δρόμων. Αύτδ 
I τουλάχιστον προκύπτει άπδ τήν ύπ* άριθ. I 4]19-5-1910 * Αστυνομική Διάταξη δπου 
I διαπιστώνεται δτι ή όδδς Πειραιώς καί 
I διάφοροι άλλοι πολυσύχναστοι δρόμοι είχαν 
I πάθει σοβαρές ζημιές στδν άσφαλτοτάπητα 
I άπδ«τήν έκφόρτωσιν βαρέων άντικειμένων, 
I οΐον σιδηρικών, μεγάλων κιβωτίων, λίθων 
I άγκωναρίων κ.λ.π., τήν ρίψιν θερμών 
I ύγρών καί άκαθάρτων λιπαρών ή έλαίων, 
I τήν ρίψιν άνημμένων άνθράκων ή όίωνδή- 
I ποτέ πεπυρακτωμένων άντικειμένων καί

I I τήν έμπηξιν ήλων πρδς πρόσδεσιν σκιά-
I δων.........» Παρένθεση: Σκοπός μας είναι
I ή παρουσίαση παλαιών ’Αθηναϊκών είκό-

I I  νων δπως τΙς «έβλεπαν» στήν άρχή οί
I Αστυνομικές Διατάξεις. Μέ άλλα λόγια 
I έδώ δέν γίνεται άξιολόγηση άστυνομικοΰ 
I έργου......... Μετά τήν άναγκαία αύτή

!·* ■ διευκρίνηση συνεχίζομε τήν άναδρομή μας 
μέ τή διαπίστωση δτι οί παλιοί ’Αθη
ναίοι 6χι μόνο κατάστρεφαν έπιπόλαια καί 

I άσυλλόγιστα τούς δρόμους, άλλά καί σκόρ- 
I πίζαν στδ κατάστρωμά τους λογής—λογής 

άντικείμενα.. . .  *Όπως προκύπτει άπδ 
τδ σκεπτικδ μιας ’Αστυνομικής Διατάξεως 
της 2-3-1905 «Καρραγωγεΐς άπορρίπτου- 
σι χώματα, συντρίμματα λίθων έξ οίκο- 

I δομών ή άλλων έργασιών εις διαφόρους 
I όδούς τών Αθηνών, καθιστώντες οΰτω

ΙΊ τδ κατάστρωμα αύτών άδιάβατον.........».
Έ να άλλο συνηθισμένο καθημερινδ θέαμα 

J ήταν ή «έξ άτόπου συνηθείας» δπως τονί-

Ι
ζεται στήν ύπ* άριθ. 6]15-7-1910 ’Αστυ
νομική Διάταξη - έκθεση στδ κατάστρω
μα τών δρόμων έμπορευμάτων, τραπεζο- 
καθισμάτων καί άλλων άντικειμένων, γεγο
νός πού δυσκόλευε άφάνταστα τήν κυκλο
φορία. Συνηθισμένη ήταν καί ή έγκατά- 
λειψη - δπως τονίζεται στήν ίδια διάταξη - 
6χι μόνο στούς δρόμους άλλά καί τά πεζο
δρόμια τις στοές καί τις πλατείες «όχημά- 
των έζευγμένων ή μή χειραμαξών ή 
ζώων.........». Σοβαρά τέλος γιά τήν κυ

κλοφορία έμπόδια ήταν οί άκαλυπτο^ καί 
I άφώτιστοι τή νύχτα άσβεστόλακκοι, 'τά 
I οίκοδομικά ύλικά, οί σκαλωσιές κ.λ.π. 
I πού κάλυπταν ένα μεγάλο μέρος τής έπι- 
I φανείας, δρόμων καί πλατειών. Οί διαπι- 
I στώσεις αύτές γίνονται μέ κάθε λεπτομέ- 
I ρεια στήν ύπ* άριθμ. 12 άπδ 3-8-1910 

Αστυνομική Διάταξη «Περί άρσεως παν
τός έμποδίου πρδς έλευθέραν καί άκίνδυ- 
νον διάβασιν διά τών όδών καί πλατειών, 
περί στερεότητος καί άσφαλείας τών 

* Ικριωμάτων τών οίκοδομών καί περί μή 
καλύψεως τών όδών δι* οίκοδομικών 
ύλικών.........».

Πεζοδρόμια «πολλαπλής  
χρήσεω ς....»

Ό  δρος «πεζοδρόμιο» άπασχόλησε γιά 
I πρώτη φορά τήν Ελληνική Νομοθεσία 
I  τδ 1856. Συγκεκριμένα μέ τδ Νόμο ΤΝΗ' 
Η 11-9-1856 άποφασίσθηκε ή κατασκευή 
I τών πρώτων ’Αθηναϊκών πεζοδρομίων. 
I Λίγο άργότερα, μέ τδ έκτελεστικδ Β.Δ. 

) I του Ν. ΤΝΗ' δόθηκαν οί τεχνικές προδια- 
( I  γραφές κατασκευής τών πεζοδρομίων 
ϊ I «διά πλακών σκληρών έχουσών μέγεθος 
* I ίκανδν καί άνάλογον πάχος».

Ά πδ μιά Αστυνομική Διάταξη τής 
)) I 3-3-1896, μαθαίνομε δτι «τινών πεζοδρο- 
i I  μίων τής πόλεως Αθηνών καί μάλιστα 
i I όδών κεντρικωτάτων, αί πλάκες έφθάρη-

σαν τοσουτον ή καί έξετοπίσθησαν, ώστε 
σύν τή άσχημίςι καί τω γινομένω βορβόρ<ρ, 
ύπάρχει κίνδυνος έξαρθρώσεως τών πο- 
δών του διαβάτου.........».

Μέ τήν ίδια Αστυνομική Διάταξη 
ύποχρεώθηκαν δλοι οί ιδιοκτήτες σπιτιών, 
καταστημάτων καί οίκοπέδων—«Ιδίως» 
δπως τονιζόταν—τών όδών Έρμου καί 
Αιόλου νά έπισκευάσουν τά κατεστραμ
μένα πεζοδρόμια—μέ δαπάνη τους φυσι
κά—μέσα σέ 10 ήμέρες. Ή  σπουδή αύτή 
δέν πρέπει νά ήταν άσχετη μέ τδν «πυρετό» 
άπδ τήν τέλεση στήν ’Αθήνα τδν ίδιο μήνα 
τών πρώτων ’Ολυμπιακών άγώνων....

Τέσσερα χρόνια άργότερα καί συγκε
κριμένα στις 14 Μαρτίου 1900, μιά νέα 
’Αστυνομική Διάταξη καλοΰσε τούς Α θη
ναίους νά περιτειχίσουν τά παρόδια οίκό- 
πεδά τους καί νά κατασκευάσουν ή έπι
σκευάσουν πεζοδρόμια, άρχής γενομένης 
άπδ τούς κεντρικούς δρόμους έπειδή «έπε- 
βάλλετο ο6 μόνον ύπδ τής στοιχειώδους 
άνάγκης πρδς διάβασή τών πεζών, άλλά 
καί ύπδ τεχνικών λόγων πρδς διαμόρφω-
σιν καί σκυροστρωσίαν τών όδών.........»
Γιά τή συμμόρφωση τών ένδιαφερομένων 
δόθηκε προθεσμία διάρκειας 60 ήμερών. 
Ή  δαπάνη γιά τήν κατασκευή—έπισκευή 
τών πεζοδρομίων βάρυνε τούς ιδιοκτήτες 
τών «παρόδιων άκινήτων» οί όποιοι ώφει- 
λαν νά τήν προκαταβάλουν «έπί τή βάσει 
άναλογισμοΰ γενησομένου ύπδ τών κ.κ. 
Νομάρχου Αττικής, Δημάρχου Α θη
ναίων καί Νομομηχανικου του σχεδίου 
τής πόλεως ’Αθηνών.........».

Μιά άκόμη «έκστρατεία» γιά τήν κατα
σκευή πεζοδρομίων στούς Αθηναϊκούς 
δρόμους έγινε τδ 190^. Μέ ’Αστυνομική 
Διάταξη πού δημοσιεύθηκε στις 3 Δεκεμ
βρίου 1907 άποφασίσθηκε ή κατασκευή 
«έκατέρωθεν τών έν Άθήναις όδών Κη
φισίας, Πατησίων καί Γ ' Σεπτεμβρίου 
μετά κρασπέδων καί ρείθρων πρδς δια- 
μόρφωσιν τών όδών αύτών». Καί αύτή τή

φορά ή δαπάνη βάρυνε τούς παρόδιους 
Ιδιοκτήτες μέ τδ σύστημα του άναλογι- 
σμου.

Άλλά οί τότε Αθηναίοι τά πεζοδρόμια 
τά χρησιμοποιούσαν περισσότερο γιά 
έπαγγελματικές καί λιγώτερο γιά κυκλο- 
φοριακές έξυπηρετήσεις. Αύτδ προκύπτει 
άπδ πολλές Αστυνομικές Διατάξεις. Σέ 
μιά άπ’ αύτές (ύπ* άριθ. 8 τής 1-5-1903) 
παρατηρεΐται δτι «λίαν άτόπως έπικρατεΐ 
τδ έθιμον νά ψήνωνται εις τάς όδούς καί 
έπί τών πεζοδρομίων άμνοί καί άκροκώ- 
λια (κοκορέτσια κ.λ.π.)» Γι’ αύτδ μέ τήν 
ίδια Αστυνομική Διάταξη άπαγορευόταν 
άκόμη καί ή παραμονή «τών έψημένων 
ή μή πρδς πώλησιν ή έπίδειξιν έπί τών 
όδών καί τών πεζοδρομίω ν........

Θά πρέπει τέλος νά σημειωθή δτι άπδ 
’Αστυνομικές Διατάξεις τής περιόδου 191 Ο
Ι 918 προκύπτει δτι τά ’Αθηναϊκά πεζο
δρόμια, έκτδς άπδ τή μόνιμη σχεδόν κατά
ληψή τους μέ έμπορεύματα, τραπεζοκα
θίσματα καί άλλα χρήσιμα καί· άχρηστα 
άντίκείμενα, σέ μερικές περιπτώσεις ύπήρ-
χε κίνδυνος νά........ καταπιούν—Ιδίως τή
νύχτα—τούς διαβάτες. Αιτία: Οί πόρτες— 
καταπακτές καί οί φεγγίτες πού άνοίγον- 
ταν στήν έπιφάνεια τών πεζοδρομίων γιά 
να έπικοινωνουν μέ ύπόγειους χώρους. 
Πολλές φορές οί μόνιμες αύτές παγίδες 
ξεχνιούνταν άνοιχτές. Έ τσ ι οί πιθανότητες 
τών άτυχημάτων αύξάνονταν ή μειώνονταν 
άνάλογα μέ τήν άφηρημάδα τών περαστι
κών. Παγίδα έπίσης γιά τούς περαστι
κούς άποτελουσαν σκάλες, πλατύσκαλα, 
περβάζια κ.λ.π. πού άνεβοκατέβαζαν τδ 
έπίπεδο τών πεζοδρομίων καί φυσικά 
έμπόδιζαν τήν άνετη κυκλοφορία. Γι’ αύτδ 
καί οί πεζοί δέν τά προτιμούσαν. Μόνο στά 
χρόνια του μεσοπολέμου δταν οί δρόμοι 
άρχισαν νά πλημμυρίζουν άπδ χιλιάδες 
όχήματα, τά Αθηναϊκά πεζοδρόμια βρή
καν «κατά συνθήκην» τούς «πιστούς» 
τους.........

'Η  όδός Πανεπιστημίου στά τέλη του
περασμένου αιώνα, τότε πού στό πεζό-  κάπου στήν 9Αθήνα, στά μέσα-του πέρα- 
δρόμιο ύπήρχαν τραπεζάκια γιά τούς σμένου α?ώνα άπό πίνακα*’ τΰυ Πάν.ου 
άραιούς περιπατητές τής ήσυχης μικρής 9Αραβαντινοϋ πού σώζεται στό 9Εθνικό 
πολιτείας (άριστερά σελίς). *Ιστορικό Μουσείο (φωτογραφία κάτω).

Καταυλισμός έφιππου Χωροφυλακής
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Ο ι πρώτοι κανόνες κυκλο
φορίας οχημάτων

I . "Αμαξες — Κάρρα.

Ή  πρώτη ’Αστυνομική Διάταξη μέ 
την οποία ρυθμίζονταν θέματα τροχαίας, 
εκδόθηκε τό 1843 καί άποσκοποΰσε στη 
ρύθμιση της κυκλοφορίας στο χώρο της 
πλατείας Μοναστηρακίου πού άποτελοΰσε 
τότε την πιο εμπορική καί γενικά πολυ
σύχναστη ’Αθηναϊκή γωνιά. Τό πρώτο 
άρθρο της διατάξεως αύτής άπαγόρευε 
«χάριν εύπρεπείας νά συμφύρωνται άνα- 
μίξ ονοι, ήμίονοι, κάμηλοι, κάρρα κ.λ.π.» 
καί συνιστοΰσε «ή κάθε συνομοταξία 
ζώων νά λαμβάνη ώρισμένο μέρος». Τό 
δεύτερο άρθρο ύποχρέωνε τούς κατόχους 
τών ζώων «νά μή παίρνουν τά ζώα των 
κρυφίως άλλά νά καθαρίζουν πρώτον τήν 
πλατείαν έκ της κόπρου......... ».

Μιά άλλη ’Αστυνομική Διάταξη της 
5-8-1893 άφου παρατηρούσε δτι «πλεί- 
στοι τών ίππων φορτηγών άμαξών δεν 
φέρουσι τό ύποχάλινον καί τούτου ένεκεν 
δυσκόλως διευθύνονται», καλοΰσε δλους 
τούς άμαξηλάτες νά συμμορφωθούν. ’Αλ
λά τήν ’Αστυνομία δέν τήν άπασχολοΰσε 
μόνο τότε ή «άχαλιναγώγητη» κυκλο
φορία τών φορτηγών άμαξών άλλά καί 
τό προβληματικό τους πέρασμα άπό μερι
κούς κεντρικούς δρόμους. Γι’ αύτό μέ 
τήν ’Αστυνομική Διάταξη γης 24-8-1902, 
άπαγόρευσε τήν κυκλοφορία «φορτηγών 
άμαξών μετά βαρέων φορτίων ή δοκών» 
κατα μήκος τών κεντρικών οδών Αιόλου

498

Σταδίου καί Έρμοΰ, μέ τό αίτιολογικόν 
δτι «ού μόνον προξενεί φθοράς εις ταύτας 
άλλά είναι καί έπικίνδυνος, παρακωλύουσα
τήν έλευθέραν δίοδον δι’ αύτών......... ».
Κυκλοφοριακός επίσης περιορισμός άπο- 
φασίσθηκε άρκετά χρόνια άργότερα (1919) 
γιά τήν οδό Σιμωνίδου, δπου τις ώρες 
κυκλοφορίας τού τράμ - άπαγορευόταν ή 
είσοδος δλων τών άλλων-οχημάτων.

"Ενα άλλο πρόβλημα πού άπασχολοΰσε 
τήν ’Αστυνομία, ήταν ή κυκλοφορία κατά 
μήκος τών λεωφόρων ’Αθηνών—Φμλήρου 
’Αθηνών—Συγγροΰ πού χρησιμοποιούσαν 
τότε χιλιάδες πεζοί, έφιπποι καί έπωχού- 
μενοι ’Αθηναίοι γιά νά κατεβαίνουν στή 
θάλασσα καί τις ένδιάμεσες εξοχές. Ή  
λύση δόθηκε μέ τήν ύπ* άριθ. 2]1—2—1908 
’Αστυνομική Διάταξη ή οποία ώριζε τά 
εξής: ’Από τό δεξιό «τω κατερχομένω 
προς Φάληρον» πεζοδρόμιο τής λεωφόρου 
Συγγροΰ άνεβοκατέβαιναν πεζοί, στό άρι— 
στερό έφιπποι καί στό κατάστρωμα τού 
δρόμου τά λιγοστά αύτοκίνητα, οί πολλές 
άμαξες καί τά πάμπολλα ποδήλατα. Τά 
φορτηγά οχήματα καί οί σούστες κυκλο
φορούσαν μόνο άπό τήν παλιά λεωφόρο 
Αθηνών—Φαλήρου.

Δύο χρόνια άργότερα δημοσιεύθηκε ή 
ύπ* άριθ. 13]19-8-1910 ’Αστυνομική 
Διάταξη «περί κινήσεως καί φορτώσεως 
άμαξών καί κάρρων». Στό σκεπτικό τής 
διατάξεως αύτής παρατηρεΐται δτι «έκ 
κακής Ιλξεως τών ήνιόχων τών άμαξών 
καί κάρρων νά έλαύνωσι άπό ρυτήρος τούς 
ίππους των, συμβαίνουσι πλείστα δυστυ
χήματα, έκ τής ύπερβολικής φορτώσεως 
τών κάρρων τά ύποζύγια μή δυνάμενα 
νά έλξωσι τό ύπέρ τάς δυνάμεις των

φορτίον ή μή δυνάμενα νά βαδίζωσι ένεκα 
χωλότητος, ίστανται καθ’ οδόν καί παρα-
κωλύουσι τήν έλευθέραν κυκλοφορίαν__ ».
Οί διατάξεις πού έπακολουθοΰν άναφέρον- 
ται στόν τρόπο φορτώσεως τών άμαξών 
και κάρρων καί τις ύποχρεώσεις τών οδη
γών τους δταν κυκλοφορούν κοντά στις 
γραμμές ή τις στάσεις τού τράμ, μπροστά 
σέ Σχολεία, θέατρα, καί άλλους πολυσύ
χναστους χώρους σέ στενούς δρόμους, 
στροφές, διασταυρώσεις κ.λ.π.

Μέ μιά μεταγενέστερη ’Αστυνομική 
Διάταξη (ύπ’ άριθ. 11J14-11-1919) οί 
Καρραγωγεΐς πού οδηγούσαν φορτηγά 
μόνιππα κάρρα δίτροχα ή τετράτροχα, 
φορτωμένα ή κενά, ύποχρεώνονταν νά 
κατεβαίνουν άπό τή θέση τους καί νά 
οδηγούν τά άλογα κρατώντας τα άπό τό 
χαλινάρι στά έξής σημεία τής ’Αθήνας: 
1 ) Στις πλατείες Ά γ . Άσωμάτων, Με
ταξουργείου, ’Ανεξαρτησίας, Λεβίδου, Έ -  
ξαρχείων, καί Αγίου Νικολάου (Πευκα- 
κίων) καί 2 ) Μπροστά άπό τούς Στρατώνες 
Πυροβολικού, τήν Πύλη τού Άδριανοΰ 
καί τό ’Εθνικό ‘Ωδείο στήν οδό Πειραιώς.

Τέλος ένα χρόνο περίπου, πριν, (27-1 Ο
Ι 918)είχαν όρισθή τά σημεία σταθμεύσεως 
(πιάτσες) τών άμαξών σ’ ολόκληρη τήν 
’Αθήνα. Τά σημεία αύτά ήταν τά έξής:

1 ) Ή  μιά μόνο πλευρά τής οδού Καρα- 
γεώργη τής Σερβίας άπό τό ύψος τών 
οδών Νίκης καί Βουλής (μέ έξαίρεση τήν 
πρόσοψη τού μεγάρου τού τότε ‘Υπουρ
γείου Χτής Συγκοινωνίας, 2) Ή  μιά πλευ
ρά τών παρόδων τών οδών ‘Ερμοΰ, Νίκης 
καί Βουλής, 3) Ή  δεξιά πλευρά τής οδού 
Φιλελλήνων, 4) Ή  μιά πλευρά τής Πανε
πιστημίου : α) μεταξύ ξενοδοχείου Μ. 
Βρεττανίας καί ζαχαροπλαστείου «Γιαν- 
νάκη», β) μπροστά άπό τήν ’Ακαδημία, 
γ) Ά πό τήν οίκία«Θεολόγη» μέχρι τό 
ξενοδοχείο «Πριγκίπησσα Σοφία» καί 
δ) Μεταξύ τών οδών Θεμιστοκλέους καί 
Προαστίου, 5) Ή  μιά πλευρά τών παρό
δων Θεμιστοκλέους καί Προαστίου 6 ) όλό- 
κληρος ό οδικός περίγυρος τής πλατείας 
Όμονοίας μέ έξαίρεση τό χώρο πού άντι- 
στοιχοΰσε στήν πρόσοψη τών ζυθοπωλείων 
«’Ήβη», «Βασιλικόν» καί τό καφενείο 
«Άθήναιον», 7) Ή  μιά πλευρά τής οδού 
Αιόλου άπό τό τέρμα της (Χαυτεία) μέχρι 
τό καφενείο «Παρθένων», 8 ) Ή  μιά πλευ
ρά τής οδού Πεσμαζόγλου άπό τό ύψος 
τού χρηματιστηρίου μέχρι τήν οδό Στα
δίου, 9) Οί δύο πλευρές όλόκληρης τής 
οδού Κοραή μέ έξαίρεση τόν άπέναντι 
άπό τό Ξενοδοχείο «Άθήναι» οδικό χώρο, 
1 0 ) Ή  μιά πλευρά τής οδού Έδουάρδου 
Αώ άπό τήν οδό Σταδίου μέχρι τόν ‘Ιερό 
Ναό Ά γ . Γεωργίου Καρύτση, 1 1 ) Ή  
δεξιά πλευρά τής πλατείας Κολοκοτρώνη 
άπό τήν οδό Σταδίου μέχρι τήν πρώτη 
γωνία τού μεγάρου τής παλαιός Βουλής, 
1 2 ) Ή  μιά πλευρά τής οδού Αίόλου άπέ- 
ναντι άπό τό μέγαρο τής ’Εθνικής Τραπέ- 
ζης, 13) Ή  μιά πλευρά τών όδών Εύπό- 
λιδος καί Κρατίνου, 14) Ή  οδός Άθηνάς 
τρία μέτρα μακρυά άπό τήν έξοδο τού j

Μιά πραγματικά Ιστορική φωτογρα- 
γραφία τραβηγμένη άπό τόν αείμνηστο 
*Αθηναίο φωτογράφο Πέτρο Πονλίδη. 
Φυλάσσεται σαν ιστορικό κειμήλιο στό 
ιστορικό φωτογραφικό αρχείο του ’Αρχη
γείου Χωροφυλακής και είκονίζει τόν 
πρώτο Χωροφύλακα Τροχονόμο στά Χαυ
τεία, γιά τόν όποιο γίνεται λόγος στό 
δημοσιευόμενο άρθρο.





■ηλεκτρικού σιδηροδρόμου μέχρι τό ύψος 
της όδοΰ Εύπόλιδος, 15) Ή  οδός Λυκούρ
γου, 16) Ή  μια πλευρά της όδου Εύριπί- 
δου άπό τό ύψος της όδου Αίολου μέχρι 
τούς 'Αγίους Θεοδώρους, 17) Ή  πλατεία 
Μοναστηρακίου μέ εξαίρεση την άριστερή 
πλευρά του σταθμού, 18) Ή  πλατεία 
των ήλεκτρικών σιδηροδρόμων ’Αττικής 
στην άνατολική πλευρά καί τό κατάστρω
μα της όδου Χαλκοκονδύλη, 19) Ή  πλα
τεία Ρηγίλλης, 20) Ή  μιά πλευρά της 
οδού Στουρνάρα, 2 1 ) Ή  μιά πλευρά των 
οδών Φερών, Βάρνας, ’Ηπείρου καί Ίου- 
λιανου καί 22) Ή  μιά πλευρά όδου *Αγ. 
Κωνσταντίνου «άριστερά τώ κατερχο- 
μένω».

II. Α ύ τ ο κ ί ν η τ α .
Σύμφωνα μέ τήν ύπ’ άριθ. 57]29-8-1918 

’Αστυνομική Διάταξη, κάθε οδηγός αύτο- 
κινητου έπρεπε νά είναι έφωδιασμένος 
μέ άδειες ίκανότητος οδηγού καί κυκλο
φορίας. α.........Ό  όδηγός τού αύτοκινή-
του—τονιζόταν στην διάταξη—θά κανο- 
νίζη τήν ταχύτητα τού σχήματός του συμ-
φώνως προς τάς περιστάσεις.........». Τά
ανώτατα όρια ταχύτητος καθορίζονταν 
ώς έξης: 1 ) 15 χιλιόμετρα μέσα στήν 
’Αθήνα «καί όπου ή θέα δέν είναι έλευθέρα 
ή οσάκις συναντώνται πολλαί άμαξαι, 
κάρρα, ζώα, άνθρωποι ή παιδιά παίζοντα» 
καί 2) 25 χιλιόμετρα μέσα στήν ’Αθήνα 
και «εντός πόλεων, χωρίων, ή συνοικισμών 
η εκτός τούτων οσάκις συναντώνται με μο
νωμένα ι άμαξαι, κάρρα, ή άνθρωποι».

’Ανεξάρτητα μέ τά όρια αύτά, στήν 
’Αθήνα μεταξύ 8 π.μ.—10 μ.μ. έπιβαλ- 
λόταν ή άνάπτυξη ταχύτητος «έν βήματι 
πεζού» στά έξης σημεία: 1) Στόν όδικό 
περίγυρο τών πλατειών Όμονοίας καί 
Συντάγματος, 2) Στή λεωφόρο Πανεπι
στημίου άπό τήν Όμόνοια μέχρι τό Ζυθο
πωλείο «Πάνθεον» καί άπό τό ύψος της 
οδού Βουκουρεστίου μέχρι τό στόμιο της 
λεωφόρου Κηφισίας καί 3) Στήν όδό 
Αιόλου άπό τά Χαυτεΐα μέχρι τή συμβολή 
της μέ τήν όδό Έρμοΰ.

Κάθε αύτοκίνητο έπρεπε νά είναι έφω- 
διασμένο «διά σάλπιγγος βαρέος ήχου 
ίνα παράγη προειδοποιητικόν σημεϊον». 
Τό περίεργο γιά τήν περίπτωση είναι δτι 
μέσα στις πόλεις έπιτρεπόταν ή χρήση 
«μόνον σάλπιγγος», ένώ έξω άπό κατοι- 
κημένες περιοχές έπιτρεπόταν «επί πλέον 
ή ΧΡήσις καί έτέρων οργάνων προειδοποιή- 
σεως». Ποιά νά ήταν τέλος πάντων τά 
περίφημα έκεΐνα «Ιτερα όργανα;».........

Χαρακτηριστικό είναι καί ένα άρθρο 
της διατάξεως πού άπαγόρευε στόν οδηγό 
νά έγκαταλείπη τό αύτοκίνητο του «πριν 
ή ούτος λάβη τά κατάλληλα μέτρα όπως 
έξασφαλίση πάσαν τυχόν άπρόοπτον κίνη-
σιν τού αύτοκινήτου......... » Στόν όδηγό
άπαγορευόταν έπίσης ·νά κατεβαίνη άπό 
τό αύτοκίνητό του άφήνοντας άναμμένη 
τή μηχανή του. Γιά νά «μποΰν» οί διατά
ξεις αυτές φαίνεται δτι στήν ’Αθήνα θά 
είχαν προηγηθη πολλές κωμικοτραγικές
οωτο......... εκκινήσεις..........αύτοκινήτων
χωρίς οδηγούς. ’Εκτός πιά άν είχαν έπη- 
ρεάσει τήν κατάσταση οί άνάλογες σκηνές

της βουβής κινηματογραφικής φαρσοκω
μωδίας—πού μεσουρανούσε έκείνη τήν 
εποχή—μέ τις γνωστές καταδιώξεις αύτο- 
κινήτων χωρίς οδηγό άπό τούς «άφηρη- 
μένους» πάντα Σαρλώ καί Χοντρό—-Λι
γνό.........  Πάντως τό μόνο βέβαιο είναι
τό μικρό βάρος, ή άστάθεια καί γενικά 
τά περίεργα «καμώματα», τών αύτοκινή- 
των τής έποχής έκείνης πού περισσότερο... 
χοροπηδούσαν παρά έτρεχαν. Κάτι ήξερε 
λοιπόν έκεΐνος πού έγραφε τις παραπάνω 
διατάξεις.'.. .....

III. Π ο δ ή λ α τ α .
Τά ποδήλατα έπρεπε νά έχουν ειδικό 

κουδούνι ή σάλπιγγα τών οποίων ή άσκοπη 
χρήση άπαγορευόταν. Έπίσης έπρεπε νά 
διαθέτουν καί φανάρι πού άναβε μισή ώρα 
μετά τή δύση τού ήλίου. Τό ποδήλατο 
ήταν άρκετά διαδεδομένο στήν Ελλάδα 
άπό τήν τελευταία ΙΟετία τού περασμένου 
αιώνα. ’Αρκεί νά σημειωθή δτι στήν ’Αθή
να καί τις μεγάλες ’Επαρχιακές πόλεις 
λειτουργούσαν πολλοί άγωνιστικοί ποδη
λατικοί Σύλλογοι. Τό θέμα έξ άλλου τών 
«ποδηλατουσών γυναικών» δέν ήταν καί 
τόσο σπάνιο. *Όπως δέν ήταν σπάνιες 
καί οί άνατροπές τους άπό τό ποδήλατο 
τις περισσότερες φορές άπό τήν έμπλοκή 
τής μακρυάς καί πολύπτυχης φούστας 
στήν άλυσσίδα ή τά πεντάλ. Μιά σχετική 
άνακοίνωση τού 1899 συμβούλευε τις
γυναίκες: «__ Προσέχετε πολύ εις τό
σειρήτι τό όποιον προασπίζει τό φόρεμά 
σας, διότι τρέχετε τόν κίνδυνο νά περί-

Σ χ έ σ ι ς  π ε ι θ α ρ χ ι κ ή ς  

πρός  π ο ι ν ι κ ή ν  δ ί κ η ν
Γ ρ ά ψ ε ι :
ό κ. ΚΩ Ν)ΝΟΣ Χ ΙΩ ΛΟ Σ  

Δικηγόρος παρ' Ά ρ είω  Πάγω

Κ Α Τ Α  γενικήν αρχήν του πει
θαρχικόν δικαίου, τήν όποιαν καθιε- 
ροϊ και νομοθετικώς δ Δημοσιοϋ
παλληλικός Κώδιξ, ή πειθαρχική δί
κη είναι αυτοτελής και ανεξάρτη
τος τής ποινικής, καθ9 όσον εκα- 
τερα επιδιώκει διαφόρους σκοπούς. 
"Αλλωστε ή ποινική ευθύνη δέν 
συμπίπτει κατ ανάγκην μέ τήν 
πειθαρχικήν, ήτις απορρέει οπωσδή
ποτε εκ τής υπαλληλικής Ιδιότητος 
και είναι εννοιολογικώς ευρυτέρα 
και ενδεχομένως διάφοροξ ταύτης.

Η  έκκρεμοϋσα ποινική δίκη δέν 
αναστέλλει άναγκαίως τήν έγερσιν 
και τήν πρόοδον τής πειθαρχικής 
διωξεως. ήτις είναι ανεξάρτητος 
τής ποινικής, χωρούσα ασχέτως πρός 
τό ποινικώς ή μή κολάσιμον του 
διωκομένου πειθαρχικού παραπτώ
ματος. Δύναται, δμως, ό πειθαρχι
κός δικαστής δι άποφάσεώς του, 
ανακαλούμενης έλευθέρως, να δια- 
τάξη τήν αναστολήν δ ι εξαιρετικούς 
λόγους, τούς όποιους ούτος έλευ
θέρως θά έκτιμήση και μόνον μέχρις

έκδόσεως τής ποινικής άποφάσεώς. 
Η  άπόφασις αυτή περί αναστολής 

είναι προπαρασκευαστική, δυναμέ- 
νη νά άνακληθή υπό του πειθαρχικού 
δικαστοϋ. 'Η  πειθαρχική δίωξις δέν 
κωλύεται διά πράξιν, ήτις ούσα και 
ποινικώς κολάσιμος, ήμνηστεύθη, 
παρεγράφη κατά τόν Ποινικόν Κώ
δικα ή έχαρίσθη.

'Οσάκις έν ποινική άποφάσει, 
καταστάση άμετακλήτω, βεβαιοϋ- 
ται ρητώς ή ϋπαρξις ή ανυπαρξία 
πραγματικών γεγονότων, γίνονται 
ταϋτα δεκτά εις τήν πειθαρχικήν 
δίκην ώς και εις τήν ποινικήν. Ουδό
λως, δμως, κωλύεται εντεύθεν τό 
πειθαρχικόν δργανον νά έκδώση, άντι- 
θετως πρός τήν ποινικήν, άπόφασιν 
απαλλακτικήν ή καταγνωστικήν.

°Οσον αφορά τήν έπίδρασιν, τήν 
όποιαν ασκεί επί τής πειθαρχικής 
δίκης τό δεδικασμένον έκ ποινικών 
αποφάσεων, τό Συμβούλων τή ς9Επι
κράτειας έκρινεν, δτι έφ9 δσον ό ποι
νικός δικαστής, περιβαλλόμενος υπό 
πλειόνων έγγυήσεων ή ό πειθαρχι
κός, έδέχθη τήν ϋπαρξιν ή ανυπαρξί
αν ώρισμενών πραγματικών» περι
στατικών, ό πειθαρχικός δικαστής 
οφείλει νά δεχθη τήν τοιαύτην κρίσιν 
δσον αφορά τό άντικειμενικώς υπο
στατόν τών» περιστατικών» τούτων, 
χωρίς τήν έννοιαν τού πειθαρχικού 
αδικήματος. Κατ9 άκολουθίαν τού-
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πλακή είς τόν κινητή ριον τροχίσκον του 
ποδηλάτου καί νά άγοράσετε—πολύ ακριβά
ένίοτε—κανέν οίκόπεδον__ ». Στήν ίδια
άνακοίνωση διαβάζομε: «Ποδηλάται!. . . .  
Έάν είσθε φρόνιμοι, έάν νομίζητε δτι δέν 
είσθε άχθος άρούρης, έχετε πάντοτε τρο
χοπέδην είς τό ποδήλατόν σας__ Ή  τρο
χοπέδη είναι ή σωτηρία σας είς τούς άπο- 
τόμους κατηφόρους, είς τάς έπικειμένας 
συγκρούσεις σας μέ κάρρα, άμάξάς καί 
ζώα.........».

Ο ί πρώτοι Έ λ λ η νες  

Τροχονόμοι

Μέ τήν ύπ* άριθ. 58J29-9-1918 ’Αστυ
νομική Διάταξη (’Αστυνομικός Διευθυντής 
’Αθηνών Συνταγματάρχης Χωροφυλακής 
Ά π . Παπαοικονόμου) όριζόταν δτι: "Τπο- 
χρεούνται οί όδηγοί οίωνδήποτε όχημάτων 
νά σταματήσωσι ταυτα εύθύς ώς ύποδει- 
χθή αύτοΐς ύπό του κανονίζοντος τήν Τρο
χαίαν κίνησιν άστυνομικου όργάνου, άνα- 
μένοντες έν στάσει καί έπαναλαμβάνοντες 
τήν κίνησιν έπίσης εύθύς άμφ τή πρός τού
το είδοποιήσει του αυτού όργάνου.........».

Οί πρώτοι "Έλληνες τροχονόμοι προ- 
ερχόνταν άπό μιά 20μελή όμάδα Χωροφυ
λάκων της όποίας έπικεφαλής ήταν ό 
’Ανθυπομοίραρχος Περικλής Καλαπόδης. 
Ή  πρώτη αύτή "Τπηρεσία Τροχαίας

των ονχί απλώς ή απαλλαγή, άλλα 
καί ή άθώωσις νπό τον ποινικού 
δικαστον δέν αποκλείει τήν πειθαρ- 
κήν δίωξιν διά τό επί τον αντού 
πραγματικόν περιστατικού στηριζό- 
μενον πειθαρχικόν αδίκημα, τον 
πειθαρχικόν δικαστον έκτιμώντος 
κατ ιδίαν κρίσιν τάς προσκομισθεί- 
σας αποδείξεις. Κατά μείζονα δε λό
γον άθώωσις νπαλλήλον νπό τον ποι
νικόν δικαστηρίον, χωρήσασα λόγω 
αμφιβολιών, δέν αποτελεί δεδικα- 
σμεν ον, ουδέ θεωρείται οπωσδήποτε 
νομικόν κώλνμα διά τήν επιβολήν 
πειθαρχικής ποινής. Σννελόντι εΐ- 
πεΐν, οέσμενσις τον πειθαρχικόν δι- 
καστού εξ άποφάσεως ποινικόν δι- 
καστηρίον νφίσταται μόνον, έφ9 
όσον εις τό σκεπτικόν τής ποινικής 
άποφάσεως βεβαιονται,διά ρητής σκέ- 
ψεως, δτι τό ποινικόν δικαστήριον έδέ- 
χθη ώς άποδεδειγμένην τήν άννπαρ- 
ξίαν τών περί ών πρόκειται πραγμα
τικών περιστατικών. Κατά σννέπειαν 
δέν νφίσταται δέσμενσις τον πειθαρ
χικόν δικαστον, είς ήν περίπτωσιν 
ή άθωότης τον κατήγορονμένον εις 
τήν ποινικήν δίκην άπαγγέλλεται, 
κατά τήν νπό τής άποφάσεως ν'ιοθε- 
τονμένην έκάστοτε διατνπωσιν, λό
γω άμφιβολιών ή λόγω αρσεως τον 
άξιοποίνον ή τον καταλογιστού τής 
πράξεως, κατά τάς οικείας διατά
ξεις τον ποινικόν νόμον. 'Οπωσδή-

στεγαζόταν στό Ισόγειο τής "Υπηρεσίας 
Καταδιώξεως ή Ασφαλείας δπως θά 
λέγαμε σήμερα. Οί πρώτοι άκίνητοι ρυθμι- 
σταί τής κυκλοφορίας είχαν τοποθετηθή 
στις διασταυρώσεις Αιόλου—Σταδίου, Αιό
λου-Πανεπιστημίου, Αίόλου—Έρμου καί 
πλατεία Συντάγματος. Ή  ρύθμιση τής 
κυκλοφορίας γινόταν μέ τή βοήθεια ενός 
μηχανισμού σέ σχήμα όμπρέλλας. Ή  
«όμπρέλλα» αύτή στήν κορυφή της είχε 
δύο έναλλασσομένους δείκτες μέ τις λέξεις: 
«ΕΜΠΡΟΣ» καί «ΣΤΟΠ». Ή  έναλλαγή 
τών δεικτών γινόταν μέ ένα είδικό μοχλό 
πού χειριζόταν ό Χωροφύλαξ Τροχονόμος.

Ό  άείμνηστος "Υποστράτηγος Χωρο
φυλακής Κων]νος Αντωνίου στό έργο του 
«Τστορία τής Χωροφυλακής» (τόμος Β' 
σελ. 1127 — 28) άναφέρει ένα άνεπα- 
νάληπτο περιστατικό πού συνέβη τήν 
πρώτη ή μιά άπό τίς πρώτες ή μέρες τής 
λειτουργίας του πρωτοποριακού γιά τήν 
έποχή του μηχανισμού σηματοδοσίας. 
Κάποια στιγμή—άναφέρει ό "Υποστρά
τηγος Αντωνίου—μπροστά άπό τό Χωρο
φύλακα ρυθμιστή τής κυκλοφορίας στή 
διασταύρωση τών Χαυτείων, έφτασε ή 
άμαξα πού μετέφερε τό Στρατιωτικό 
Διοικητή Αθηνών. ’Εκείνη άκριβώς τή 
στιγμή 6 Χωροφύλαξ έδωσε σήμα ΣΤΟΠ. 
Καί ή συνέχεια: Εκνευρισμένος ό Στρα
τηγός κατέβηκε άπό τήν άμαξα, πλησίασε
τόν τροχονόμο καί άφού τού είπε τά .........
έξ(ωθεν) άμάξης, τόν έπιβίβασε σ’ αύτή 
μέ τό «μηχάνημά» του γιά νά τόν μετα- 
φέρη τελικά στά παραπήγματα δπου καί

ποτέ δε, δέν παραβιάζεται νπό πει
θαρχικής καταδικαστικής άποφά
σεως, τό εξ άθωωτικον βονλενμα- 
τος δεδικασμένον, έφ9 δσον τούτο 
δέν άποφαίνεται κατηγορηματικώς 
περί τής νπάρξεως ή μή ώρισμένων 
πραγματικών περιστατικών, ονδέ 
παρακωλύεται εκ τοιούτον βονλενμα- 
τος ή εκ μέρονς τον πειθαρχικόν δι- 
καστού διάφορος έκτίμησις τον άπο- 
δεικτικού νλικού.

Περαιτέρω, πρός πρόληφιν άντιθέ- 
σεως περί τήν έκτίμησιν τών πρα
γματικών γεγονότων νπό τον πειθαρ
χικόν δικαστον, νποχρεούται νά λάβη 
οϋτος νπ οψιν τήν ϋπαρξιν ή τήν 
άννπαρξίαν πραγματικών περιστα
τικών, διαπιστωθέντων νπό τελε
σίδικον άποφάσεως ποινικού δικα- 
στηρίον. Ονδόλως δμως εμποδίζε
ται εκ τής νποχρεώσεως ταντης ό 
πειθαρχικός δικαστής νά έκδώση 
άπόφασιν διάφορον τής ποινικής, 
πολλώ μάλλον, έφ9 δσον έκ τον σκε
πτικόν τής άθωωτικής ποινικής άπο
φάσεως, δέν έβεβαιώθη ή άννπαρ- 
ξία τών πραγματικών περιστατι
κών, τά οποία σννιστούν, τό, δι δέτι- 
μωρήθη ό νπάλληλος, πειθαρχικόν 
παράπτωμα. 'Ωσαύτως, ή άθωωτι- 
κη άπόφα^ις ποινικού δικαστηρίον 
δέν κωλύει τόν πειθαρχικόν δικα
στήν νά έπιβάλη ποινήν, έφ* δσον 
διά τής έν λόγω άποφάσεως τού

διέταξε νά κρατηθή σέ αύστηρή άπομό-
νωση......... Δέν ύπάρχει άμφιβολία δτι
ό Στρατηγός έκνευρίσθηκε καί άπό τό 
γεγονός δτι ό Χωροφύλαξ παρέλειψε νά 
τού άπονείμη χαιρετισμό. ’Αλλά ό τελευ
ταίος δπως καί δλοι οί άλλοι συνάδελφοί 
του πού έναλλάσσονταν στό πόστο αύτό, 
έκτελοΰσαν έντολή τού έπικεφαλής τής 
τότε όργανωτικής γιά τή Χωροφυλακή 
τριμελούς Βρεττανικής άστυνομικής άπο- 
στολής Φρειδερίκου Χαλλιντέϋ, ό οποίος 
είχε άπαγορεύσει στούς Χωροφύλακες 
Τροχονόμους νά άπονέμουν χαιρετισμό ή 
νά παρέχουν προτεραιότητα, διελεύσεως 
σέ όποιονδήποτε. Φυσικά δλα αυτά τά 
άγνοοΰσε ό Στρατηγός, μέ άποτέλεσμα 
άπό τήν δλη ένέργειά του νά προκληθή 
μεγάλος δημοσιογραφικός θόρυβος. Πα
ράλληλα ό Χαλλιντέϋ παρουσιάσθηκε στόν 
Πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο πρός 
τόν όποιον έδήλωσε δτι θά έγκαταλείψη 
τήν "Ελλάδα έάν δέν γινόταν ή άντικατά- 
σταση τού Στρατιωτικού Διοικητοΰ. Πρά
γματι ό τελευταίος ύστερα άπό τέσσερις 
ή μέρες μετακινήθηκε σέ πόλη τής ’Ηπεί
ρου . . . . . .

Καί μέ τήν έξιστόρηση τού «γραφικού» 
αύτοΰ περιστατικού γυρίζομε τό τελευταίο 
έξώφυλλο τού «άλμπουμ» μέ εικόνες 
άπό τίς κυκλοφοριακές συνθήκες τής πα
λιάς ’Αθήνας μέ τήν έλπίδα 6τι τίς άνα- 
πλάσαμε δσο βέβαια μπορούσαν νά άνα- 
πλασθούν ‘μέσα άπό τίς κιτρινισμένες 
σελίδες μερικών ξεχασμένων ’Αστυνομι
κών Διατάξεων.........

ποινικού δικαστηρίον δέν άνηρέθη- 
σαν τά πραγματικά περιστατικά 
τής, δι ήν ή πειθαρχική ποινή, 
πράξεως.

Έ ξ  άλλον, έκδιδομένης άμετα- 
κλήτον ποινικής καταδικαστικής άπο
φάσεως μετά τήν πειθαρχικήν, έπα- 
ναλαμβάνεται ή ένεκα τής αντής 
πράξεως πειθαρχική δίωξις, έάν 
δικαιολογήται κατά νόμον ή οριστι
κή παύσις τού νπαλλήλον. 9Ενώ, 
έάν έκδοθή άμετάκλητος άθωωτική 
ποινική άπόφασις, τότε, έπαναλαμ- 
βάνεται ή πειθαρχική δίκη πρός 
έξέτασιν έκ νέον κατ9 ονσίαν τής 
δλης πειθαρχικής νποθέσεως νπό 
τού αρμόδιόν δργάνον, κατά τήν 
όποιαν λαμβάνονται νπ9 δχριν καί 
καί έκτιμώνται καί νεώτερα πρα
γματικά περιστατικά, προκύψαντα, 
είτε έκ τής ποινικής δίκης, είτε έκ 
τής νέας άνακρίσεως.

Σημειωτέον, δτι τό πρός έπανά- 
ληψιν τής πειθαρχικής δίκης δικαί
ωμα παραγράφεται μετά διετίαν, 
άφ9 ής καταστή άμετάκλητος ή κατα- 
δικαστική ή άθωωτική άπόφασις 
τού ποινικού δικαστηρίον. Σννεπώς, 
έντός τής προθεσμίας ταύτης, δέον 
τό αρμόδιον δργανον ή ο ένδιαφερό- 
μενος νπάλληλος, κατά περίπτωσιν, 
νά ζητήση τήν έπανάληψιν τής πει
θαρχικής δίκης.
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Μια συχνή πάθησις τών οφθαλμών 
πού προκαλεΐ σοβαρές ένοχλήσεις

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ επιφάνεια τών 
βλεφάρων καί τό πρόσθιον τμήμα 
του βολβού του οφθαλμού μέχρι 
την περιφέρειαν του κερατοειδους 
(σκληροκεράτιον δριον) καλύπτεται 
ύπό μιας λεπτής μεμβράνης βλεν
νογόνου, ή οποία καλείται έπιπε- 
φυκώς. Ουτος άποτελεΐ την συνέ
χειαν του δέρματος τής εξωτερικής 
επιφάνειας τών βλεφάρων. Τό χρώ
μα, ή άγγείωσις καί γενικώς ή έμ- 
φάνισις του φυσιολογικού έπιπεφυ- 
κότος παρουσιάζει μεγάλην ποικι
λίαν, άναλόγως τής ήλικίας καί του 
έπαγγέλματος.

Ή  φλεγμονή του ύμένος αυτού 
καλείται έπιπεφυκΐτις. Νοσηραί εκ
δηλώσεις του έπιπεφυκότος είναι 
συχνάί, όχι μόνον διότι οδτος είναι 
έκτεθιμένος εις εξωτερικούς ερεθι
σμούς καί μολύνσεις καί έπιρρε- 
πής εις άλλεργικάς άντιδράσεις, άλ
λα καί διότι πολλάκις επηρεάζεται 
άπό μεταβολικάς διαταραχάς καί 
ενδογενείς νόσους.

Ή  έπιπεφυκΐτις είναι λίαν συχνή 
πάθησις εις τήν οφθαλμολογίαν. *'Αν 
καί κατά τό πλεΐστον δεν προκαλεΐ 
σοβαράς ενοχλήσεις καί παρατετα- 
μένην άνικανότητα, έν τούτοις ώρι- 
σμέναι μορφαί αύτής καταλήγουν εις 
σοβαράν βλάβην τής όράσεως.

’Από άπόψεως αιτιολογίας αί έπι- 
πεφυκίτιδες οφείλονται εις μολυσμα
τικούς καί άλλεργικούς παράγοντας 
κυρίως. Επίσης ύπάρχουν αί μηχα- 
νικαί έπιπεφυκίτιδες (τραύματα, υ
περιώδεις άκτΐνες...) καί αί συνδε- 
δεμέναι μέ ώρισμένας δερματοπά
θειας, ώς τήν ροδόχρουν άκμήν καί 
τήν πέμφυγα. Αί μολυσματικαί έπι
πεφυκίτιδες, ήτοι αί όφειλόμεναι εις 
ζώντας μικροοργανισμούς δυνατόν 
νά διαιρεθούν εις οξείας, ύποξείας ή 
χρονιάς καί εις είδικάς. Αί όξεΐαι 
περιλαμβάνουν τήν ορώδη, τήν βλεν- 
νοπυώδη ή καταρροϊκήν,.. τήν πυώδη 
καί τήν μεμβρανώδη. Εις τάς ύπο-
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ξείας ή χρονιάς ύπάγονται ή άπλή 
χρονία έπιπεφυκΐτις, ή γωνιαία καί 
ή θηλακιώδης έπιπεφυκΐτις. Τέλος 
εις τάς είδικάς υπάγονται: τό τρά
χωμα, ή φυματίωσις, ή σύφιλις καί 
ή τουλαραιμία.

Αί άλλεργικαί έπιπεφυκίτιδες ο
φείλονται εις εύαισθητοποίησιν εις 
τινα ούσίαν, ώστε περαιτέρω έπαφή 
μέ αύτήν νά προκαλή φλεγμονώδη 
άντίδρασιν. Τοιαΰται είναι: ή άπλή 
άλλεργική έπιπεφυκΐτις, ή έαρινή 
έπιπεφυκΐτις καί ή φλυκταινώδης 
έπιπεφυκΐτις.

Δύο είναι τά σταθερά σημεία, τά 
όποια παρατηρούνται εις μίαν έπι- 
πεφυκίτιδα: ή υπεραιμία καί ή ηύ- 
ξημένη έκκρισις. Ή  πρώτη ποικίλλει 
εις βαθμόν καί εκτασιν, ή δευτέρα 
εις ποιότητα καί ποσότητα, δυνα- 
μένη νά είναι ορώδης, βλεννώδης, 
βλεννοπυώδης ή πυώδης. Ή  ορώδης 
έκκρισις ύποδηλοΐ μόλυνσιν έξ ιών, 
ή πυώδης καί αί λοιπαί έκ βακτηρι
δίων κυρίως. Επίσης δυνατόν νά 
ύπάρχη καί έντονον οίδημα του έπι
πεφυκότος.

Κατωτέρω θά προσπαθήσω μεν έν- 
τός τών έπιτρεπομένων άπό τής θέ- 
σεως ταύτης πλαισίων νά διέλθω- 
με τάς κυριωτέρας μορφάς τών έπι- 
πεφυκιτίδων, τάς οποίας άναφέρα- 
μεν άνωτέρω.

’Ο ξεία  καταρροϊκή ή βλεν- 
νο - πυώδης έπιπεφυκΐτις.

Αυτή οφείλεται εις μόλυνσιν τοϋ 
έπιπεφυκότος κυρίως άπό σταφυλό

κοκκον, αίμόφιλον τον Αιγυπτιακόν 
(ή βάκιλλον του Koch — Weecks) 
καί πνευμονιόκοκκον. Είναι νόσος 
μεταδοτική, δυναμένη νά μεταδοθή 
έκ του έκκρίματος τών έπιπεφυκό- 
των διά μολυσμένων χειρών ή προ
σόψιων ώς καί διά τών μυιών. Με- 
γάλαι έπιδημίαι άναφέρονται εις τήν 
Αίγυπτον, τήν Β. Αφρικήν καί τήν 
’Αραβίαν. Παρ’ ήμΐν παρόμοιαι έπι- 
δημίαι έσημειώθησαν μετά τήν Μι
κρασιατικήν καταστροφήν κατά τήν 
έλευσιν τών προσφύγων.

Συνήθως προσβάλλονται άμφό- 
τεροι οί οφθαλμοί. Ό  άσθενής έγείρε- 
ται τήν πρωίαν μέ τά βλέφαρα συγ- 
κεκολλημένα μεταξύ των, λόγω του 
βλεννώδους έκκρίματος, τό όποιον 
άθροίζεται κατά τήν διάρκειαν τής 
νυκτός. Ή  κατάστασις συνήθως 
χαρακτηρίζεται άπό τούς άσθενεΐς 
ώς «κρύωμα του ματιού». Πλήν τής 
έκκρίσεως ύπάρχει καί ύπεραιμία. 
Εις τάς πλέον σοβαράς περιπτώ
σεις όλα τά άγγεΐα του έπιπεφυκό
τος είναι διεσταλμένα, πλήν έκείνων 
παρά τήν σκληροκεράτιον ζώνην, καί 
ό οφθαλμός λαμβάνει έντονον έρυ- 
θρόν χρώμα. Ή  έκκρισις γίνεται έν 
συνεχεία βλεννοπυώδης καί τελικώς 
πυώδης. Ή  νόσος φθάνει εις τήν άκ
μήν της μετά 3 - 4  ήμέρας. ’Εάν 
μείνη άνευ θεραπείας γίνεται όλιγώ- 
τερον έντονος καί μεταπίπτει εις 
χρονιάν κατάστασιν.

Έπιπλοκαί δυνατόν νά έμφανι- 
σθουν άπό τον κερατοειδή, ώς έλκη 
περιφεριακά καί έπιπολής κερατΐτις 
ώς έπίσης καί ίρΐτις.

Ή  θεραπεία συνίσταται εις τήν 
συχνήν άπομάκρυνσιν τών έκκρι- 
μάτων δι' έκπλύσεως τών έπιπεφυ- 
κότων διά διαφόρων υγρών καί τήν 
άντιμετώπισιν τής μολύνσεως διά 
τών καταλλήλων βακτηριοστατικών 
φαρμάκων είτε ύπό μορφήν σταγό
νων (κολλύρια) ή άλοιφών.

Π υώ δης έπιπεφυκΐτις.

Αυτή οφείλεται κυρίως εις τον 
γονόκοκκον, άλλά πολλάκις καί άλ
λοι κόκκοι ώς σταφυλόκοκκος καί ό 
στρεπτόκοκκος δυνατόν νά προκα- 
λέσουν τήν ιδίαν κλινικήν εικόνα. 
Διακρίνομε δύο μορφάς: τήν έπι- 
πεφυκίτιδα τών ένηλίκων καί τήν 
οφθαλμίαν τών νεογνών.

Γονοκοκκική^. έπιπεφυκΐτις τών 
ένηλίκων: Ευτυχώς σήμερον εις τάς 
προηγμένας κοινωνίας ή έν λόγω 
έπιπεφυκΐτις έχει καταστή σπαν ία. 
’Οφείλεται εις άπ* εύθείας μόλυνσιν 
έκ τών νοσούντων γεννητικών όρ-



γάνων. Χαρακτηρίζεται άπό έντονα 
καί θορυβώδη φαινόμενα (έντονον 
οίδημα των βλεφάρων καί των έπι- 
πεφυκότων, άφθονος πυώδης έκκρι- 
σις, έξοίδησις προωτιαίων λεμφα- 
δένων, πυρετός, έντονον άλγος) καί 
άπό σοβαράς έπιπλοκάς, αί όποιαι 
είναι λίαν συχναί καί ενίοτε κατα
λήγουν εις τύφλωσιν.

’Οφθαλμία των νεογνών: Είναι 
πάθησις τών νεογεννήτων, καί οφεί
λεται εις μόλυνσιν κατά τον τοκε
τόν εκ μολυσμένων γεννητικών ορ
γάνων της μητρός. Παλαιότερον 
έθεωρεϊτο ύπεύθυνος διά τό 50 % 
της τυφλώσεως τών παίδων. Σή
μερον όμως χάρις εις την μείωσιν 
τών περιπτώσεων γονορροίας καί 
εις την πρόοδον την οποίαν παρου- 
σίασεν ή πρόληψις καί ή θεραπεία 
της νόσου εις τάς προηγμένας χώ
ρας, αί περιπτώσεις καί αί επιπτώ
σεις αύτής έχουν μειωθή εις τό έλά- 
χιστον. ’Έτσι σήμερον ή μορφή της 
είναι συνήθως ήπια καί οφείλεται 
είς την Chlamidia Oculogenitalis, 
τον σταφυλόκοκκον ή άλλους μικρο
οργανισμούς.

Γονοκοκκική οφθαλμία: Αΰτη έμ- 
φανίζεται άπό τήν 12ην ώραν έως 
την 5ην ήμέραν της ζωής τών νεο
γεννήτων. Πέραν της 5ης ήμέρας ή 
μόλυνσις επέρχεται μετά τον τοκετόν 
έξ επαφής όθωνίων ή δακτύλων μο
λυσμένων. Προσβάλλει κατά κανό
να άμφοτέρους τούς οφθαλμούς καί 
τά συμπτώματα είναι ώς καί επί 
τών ενηλίκων έντονα (οίδημα βλε
φάρων, καί έπιπεφυκότος, έντονος 
έρυθρότης, κίτρινο παχύρρευστο πυ
ώδες έκκριμα). 'Υπάρχει μεγάλος 
κίνδυνος έξελκώσεως του κερατοει- 
δοΰς είς περίπτωσιν μη έγκαιρου 
εφαρμογής θεραπείας, λόγω τής ί- 
κανότητος του γονοκόκκου νά διεισ- 
δύη είς τό ύγιές έπιθήλιον του κερατο- 
ειδοΰς. Πολλάκις όταν προσκομί
ζονται τά νεογέννητα είς τον οφθαλ
μίατρον έχει έπέλθη ήδη διάτρησις 
του κερατοειδους. Δι* αύτό ή έγκαι
ρος έξέτασις έχει μεγάλην σημασίαν. 
Κάθε έκκρισις εκ τών οφθαλμών τάς 
πρώτας εβδομάδας τής ζωής χρή- 
ζει ιδιαιτέρας προσοχής. ’Επιβάλ
λεται 6θεν μικροβιολογική έξέτασις 
του έκκρίματος διά τήν άνεύρεσιν 
τού άίτιολογικοΰ παράγοντος.

Έπιπεφυκΐτις έξ έγκλειστων: Είναι 
ήπιωτέρα τής προηγουμένης μορφή 
οφθαλμίας τών νεογνών, άπαντώσα 
είς οικογένειας πλέον προηγμένας. 
’Εκδηλώνεται συνήθως μετά τήν 
6ην έως 21ην ήμέραν άπό τόν τοκε
τόν. ’Οφείλεται είς τήν Chlamidia

Διάφορες μορφές έπιπεφυκίτιδος πού προσβάλλουν τούς όφθαλμούς του 
άνθρώπου μέ τά γνωστά ένοχλητικά καί έν πολλοϊς δυσάρεστα, άλλ3 ευτυχώς μικρας 
συνήθως χρονικής διάρκειας άποτελέσματα.

Oculogenitalis (έν βακτηρίδιον τό 
όποιον δρά ώς ιός) καί προκαλεΐται 
άπό μόλυνσιν τών οφθαλμών τών 
νεογνών, κατά τόν τοκετόν άπό μη
τέρας, πασχούσας έκ λευκορροίας. 
Χαρακτηρίζεται άπό οίδημα τού έπι
πεφυκότος καί πυώδη έκκρισιν. Δυ
νατόν νά προκαλέση κερατίτιδα. Τά 
βλέφαρα δέν είναι έξοιδημένα ώς είς 
τήν γονοκοκκικήν οφθαλμίαν.

Θεραπεία: Ή  πρόληψις είναι με
γίστης σημασίας. Προς τούτο κάθε 
ύποπτος κολπική έκκρισις έπιτόκου 
πρέπει νά θεραπεύεται καί νά διατη- 
ρήται σχολαστική άσηψία κατά τόν 
τοκετόν. Τά βλέφοΐρα τού νεογνού 
πρέπει νά καθαρίζωνται καλώς καί 
έπί ύπονοίας μολύνσεως ένστάλαξις 
διαλύματος νιτρικού άργύρου 1% 
ή πενικιλλίνης. ’Επί έκδηλώσεως 
τής νόσου έπιβάλλεται άμεσος έφαρ- 
μογή θεραπείας δι’ άντιβιοτικών ή 
σουλφοναμιδών.

'Απλή χρονιά έπιπεφυκΐτις.

Πρόκειται περί χρονιάς φλεγμο
νής τού έπιπεφυκότος, συνοδευομέ- 
νης ύπό μικρας ποσότητος έκκριμα 
τος. ’Αποτελεί συνέχειαν οξείας έπι
πεφυκίτιδος πλημμελώς θεραπευ- 
θείσης ή ένίοτε καί παρά τήν έφαρ- 
μογήν κανονικής θεραπείας. Εύ- 
νοεΐται άπό τήν υπαρξιν συνεχών

έρεθισμών ώς: κόνις, καπνός, περι
βάλλον θερμόν ή κακώς άεριζόμε- 
νον, άϋπνίαι (ξενύχτι), κατάχρη- 
σις οινοπνευματωδών κ.λ.π. ώς έπί- 
σης καί άπό τυχόν ΰπαρξιν ύπερευ- 
αισθησίας είς άλλεργιογόνα, τά ό
ποια δέν είναι δυνατόν νά έξαλει- 
φθούν. Μόνιμοι έρεθισμοί άπό κα
κώς έκφυομένας (έκτόπους) βλε
φαρίδας, ξένα σώματα έντός τών 
θηλάκων τού έπιπεφυκότος, χρόνιαι 
δακρυοκυστίτιδες, χρόνιαι ρινίτιδες, 
σμηγματόρροιας ιδία τού τριχω
τού τής κεφαλής καί πιτυρίασις δέν 
πρέπει νά παραβλέπωνται.

Τά κύρια συμπτώματα είναι 
«τσούξιμον», αίσθημα ξηρόιτητος 
καί καύσου ή ώς νά ύπάρχη άμμος 
ή ξένον σώμα έντός τών θηλάκων 
τού έπιπεφυκότος. Παρατηρεϊται ευ
αισθησία είς τό φώς καί τά βλέφαρα 
κουράζονται εύκολα. 'Υπάρχουν έπί- 
σης έρυθρότης τού έπιπεφυκότος καί 
έκκριμα έστω καί είς μικρόν βαθμόν. 
Ώρισμένα άτομα παραπονοΰνται πο
λύ ολίγον, ένώ άλλα περισσότερον 
ένδοστρεφή παραπονοΰνται διά σο
βαρά ένοχλήματα.

Θεραπεία: 'Η  θεραπεία συνίστα- 
ται είς τήν έξουδετέρωσιν τού αίτιου 
καί τών παραγόντωνr οι όποιοι εύ- 
νοούν τήν φλεγμονήν αύτήν, καί είς 
τήν έπαναφοράν τού έπιπεφυκότος 
είς τήν φυσιολογικήν του κατάστα-

^ 1
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σιν. Διάθλαστικαί άνωμαλίαι (υπερ
μετρωπία, μυωπία, Αστιγματισμός) 
πρέπει νά διορθώνονται κα;ί ρινικαί 
Μαθήσεις δεν πρέπει νά παραβλέ- 
πωνται. Έ π ί εργαζομένων εις περι
βάλλον δπου ή Θερμοκρασία είναι 
ηύξημένη πρέπει νά γίνεται χρήσις 
προστατευτικών ύάλων. Ενίοτε τί
θεται θέμα άλλαγής επαγγέλματος. 
Τοπικώς συνισταται, κατ’ άρχήν, 
έξουδετέρωσις της μολύνσεως δι* 
άντιβιοτικών ή χημειοθεραπευτικών, 
τά όποια δρουν έπί του αιτίου (κα
τόπιν καλλιέργειας του εκκρίματος) 
καί άκολούθως χρήσις ελαφρών Αντι
σηπτικών. Δέον νά τονισθή δτι ριζι
κή θεραπεία συνήθως είναι άδύνατος 
καί ό ρόλος της περιορίζεται εις την 
βελτίωσιν της καταστάσεως καί την 
Αποτροπήν τών παροξύνσεων.

Ο ξεία  η υποοςεια  
αλλεργική έπιπεφυκΐτις..

Λυτή ελάχιστα διαφέρει κλινικώς 
άπό τάς έπιπεφυκίτιδας μικροβια- 
κής αιτιολογίας. Ή  διαφορά έγκει
ται εις τό δτι έχει μεγαλυτέραν υπε
ραιμίαν, ή έκκρισις είναι ύδαρής καί

ούχί πυώδης, μετά τών χαρακτηρι
στικών δι5 άλλεργικάς εκδηλώσεις 
ήω σινοφίλων κυττάρων. Μεταπί
πτει εις χρονιάν μορφήν καί έχει τήν 
χαρακτηριστικήν τάσιν νά ύπ.οτρο- 
πιάζη εις νέαν έπαφήν μέ τον άλλερ- 
γικόν παράγοντα.

Παρουσιάζεται εις άτομα έχοντα 
Αλλεργικήν προδιάθεσιν, ως εις πάσ- 
χοντας έκ βρογχικου άσθματος, πυ
ρετού έκ χόρτου κ.λ.π. Πλήν τών 
διαφόρων ενδογενούς φύσεως παρα
γόντων ύπάρχουν καί εξωγενείς πα
ράγοντες, οι όποιοι συχνάκις γίνον
ται πρόξενοι έκδηλώσεως της νό
σου. Ουτω συχναί αίτίαι είναι ή 
επαφή μέ διάφορα ζώα, δπως τό 
άλογον καί ή γαλή, μέ διάφορα φυ
τά καί άνθη (ιδίως ή γΰρις τών άν- 
θέων), ως επίσης καί ή τοπική εφαρ
μογή φαρμάκων (κυρίως άτροπίνη, 
πιλοκαρπίνη, έζερίνη, Αντιβιοτικά) 
καί ή χρήσις καλλυντικών τών οφ
θαλμών.

Η θεραπεία άποβλέπει εις τήν 
έξάλειψιν του αιτίου ή τήν άπευαισθη- 
τοποίησιν έναντι αύτου καί τήν άνα- 
κούφισιν έκ τών συμπτωμάτων διά 
ύγρών ψυχρών έπιθεμάτων καί φαρ
μάκων (άδρεναλίνη, κορτικοστερο- 
ειδή καί άντιϊσταμινικά).

Ε α ρ ινή  έπιπεφυκΐτις.

Πρόκειται περί άλλεργικής έπι- 
πεφυκίτιδος, χρονιάς μορφής. Διαρ- 
κεϊ έπί έτη μέ ύποτροπάς κατά 
τούς θερμούς μήνας του έτους, ένώ 
κατά τον χειμώνα ύποχωρεΐ ση
μαντικά ή καί πλήρως. Είναι δηλα
δή νόσος του θέρους μάλλον παρά 
του «έαρος». Προσβάλλει άμφοτέ- 
ρους τούς οφθαλμούς νεαρών άτό- 
μων καί κυρίως παιδικής ήλικίας. 
Διατρέχει ουτω μέ έξάρσεις καί υφέ
σεις επι ετη καί τελικώς έξαφανϊ- 
ζεται χωρίς συνήθως νά άφήση άλ- 
λοιώσεις. Δέν είναι μολυσματική 
νόσος καί πιθανώς οφείλεται εις έξω- 
γενή άλλεργιογόνα.

'Η  «σημειολογία» της είναι χαρα
κτηριστική (ύπερτροφικαί θηλαί, 
βλεννώδης δίκην σχοινιού, έκκρισις 
εις τον κάτω θήλακον του έπιπιφυ- 
κότος κ.λ.π.). Ό  Ασθενής παρου
σιάζει αίσθημα καύσου κατά τούς 
οφθαλμού*:, έντονον «τσούξιμο» καί 
φωτοφοβίαν.

Η θεραπεία είναι καθαρώς συμ- 
πτωματική διά κορτικοστερεοιδών, 
άδρεναλίνης, ύγρών ψυχρών έπιθεμά- 
των καί χρήσιν άπορροφητικών ύά
λω ν.

Ε χθ ρ ό ς ή φίλος  
ό ήλιος τό καλοκαίρι; Η Η Λ Ι Ο Θ Ε Ρ Α Π Ε Ι Α

'Ολόκληρη ή Ελλάδα είναι μιά ήλιό- 
λουστη χώρα. Ό  Ελληνικός ούρανός δέν 
έχει μόνον μιά ζηλευτή ήλιοφάνεια. Έ χε ι 
και κάποια μεσουρανήματα πού στέλνουν 
«όμαδικά πυρά» σέ στερηά και σέ θάλασ
σα.

ΓΓ αύτό, τό θέμα του Ή λιου  και τής 
ήλιοθεραπείας έχει, έδώ στην χώρα μας 
Ιδιαίτερη σημασία.

Τό αν είναι καλός ό ήλιος γιά.τό σώμα 
καί ιδιαίτερα γιά τό δέρμα ή όχι, άνήκει 
στούς ειδικούς, πού όμως δέν συμφωνούν.

"Αλλοι μέν συνιστοϋν τήν ήλιοθερα
πεία, σάν μέσο πού δίνει έκτός άπό τό μαύ
ρισμα τού δέρματος καί κάποια δύναμι στά 
κύτταρα, άλλοι δέ τον κατηγορούν γιά τό 
δτι κάνει πολλή ζημιά στόν όργανισμό 
μας.

Υπάρχει καί ή τρίτη άποψι πού διετύ- 
πωσε γνωστός διεθνούς κύρους δερματο
λόγος, ό Τόμας Ριτζπάτρικ, δτι «ό ήλιος 
είναι ίσα*? καλός γιά τήν ψυχή, άλλά σί
γουρα δέν είναι γιά τό δέρμα».
Γιά άλλους λαούς πού δέν χαίρονται τήν 

παρουσία τού ήλιου δπως ό δικός μας 
λαός τόπρόβλημαείναιπολύ διαφορετικό. 
'Απλό πρόβλημα. Στήν Ελλάδα όμως εί
ναι πάντα μεγάλο καί άνησυχητικό ζήτη
μα, καί ή ήλιοθεραπεία καί γενικά ή έκθε- 
σις τού σώματός μας στόν ήλιο.

Γι* αύτό πρέπει νά άντιμετωπίζεται μέ 
πολλή προσοχή καί κατά περίπτωσι αύτό 
τό μεγάλο ζήτημα.

Τό έλαφρό μαύρισμα κάθε περιπατητοΰ

στόν ήλιο είναι πάντα άκίνδυνο. "Οπως 
καί κάθε πολύ μετρημένη ήλιοθεραπεία. 
Μέ αύτή τίθεται σέ κίνησι ό άμυντικός, 
ό φυσικός άμυντικός μηχανισμός τού 
δέρματος, έναντίον προς τις ύπεριώδεις 
άκτινες καί δπως λένε οί ειδικοί σταθερο
ποιεί στόν όργανισμό τήν βιταμίνη D.

Τό «καβούρδισμα» δμως στόν ήλιο, μέ 
άσκέπαστο μάλιστα τό κεφάλι είναι φοβε
ρά έπικίνδυνο.Τό κάψιμο τού δέρματος κα
ταστρέφει τήν «εύγενή άναπνοή», πού 
γίνεται δι* αύτοΰ καί άνατρέπει πολλά 
άπό τό σύστημα τής φυσικής μας προστα
σίας πού στηρίζεται στά κύτταρα καί σέ 
άλλα εύπαθή όργανα τού σώματός μας.

'Απαραίτητος γιά τήν ζωή ό ήλιος! 
Σύμφωνοι! Ή  έκθεσις δμως σ’ αύτόν έξαρ- 
τάται άν θά είναι βλαπτική ή ώφέλιμη άπό 
δύο τινά κυρίως:α) Τήν φύσι τής Ακτινο
βολίας (άνάλογα άπό τήν ώρα, τόν τόπο, 
τό ύψος, τήν ύγρασία κ.λ.π.) καί β) τήν 
φύσι τού δέρματος πού θά τήν δεχθή. 
Καί άπό κάτι άκόμη σημαντικό. Ά πό τις 
δυνατότητες άντοχής πού παρουσιάζει 
γενικά τό κάθε άνθρώπινο σώμα.

Ή  χρυσή γραμμή τών ’Αρχαίων μας 
«παν μέτρον άριστον» άς έφαρμόζεται 
λοιπόν καί στήν ήλιοθεραπεία.

Ό  ήλιος είναι φίλος πολύτιμος. Είναι 
δυνατόν άθελά του δμως, νά γίνη έχθρός 
μας, άν έμεΐς τού παραδιδόμεθα άνευ δ- 
ρων. Καί έδώ είναι πού δέν πρέπει νά 
έφαρμόζεται άπόλυτη ύποταγή σέ όποια- 
δήποτε σχετική μόδα.
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Σκηνή στο πάρκο

Κάποτε ή ’Άμεσος Έπέμβασις 
επιλαμβάνεται χωρίς τηλεφωνική 
κλήση. Αύτεπαγγέλτως θά λέγαμε. 
"Όπως σ’ αύτδ τδ περιστατικό μας.

Ή  σκηνή διαδραματίζεται στδ 
πάρκο κάποιου προαστίου της Πρω
τεύουσας.

Ή  νεαρή μητέρα προσπαθεί ύπδ 
τήν επίδραση του...περιβάλλοντος να 
ταίση τδν κανακάρη της, δ όποιος 
δέν λέει νά καταπιή. Πράγμα πού 
τήν στενοχωρεΐ άφάνταστα. .Εκείνη 
τή στιγμή σαν «άπό μηχανής θεός» 
γιαύτήν έμφανίζεται ~να περιπολικό. 
Καί τότε καταφεύγει στή γνωστή 
άπειλή «αν δέν φας τδ φαγητό σου, 
θά φωνάξω τδ Χωροφύλακα».

Ξαφνικά ό. μικρός — τριών περί
που χρόνων θάναι —, ξεφεύγει άπδ 
της μάνας τά χέρια καί τρέχει πρδς 
το περιπολικό. Ανήσυχη εκείνη τδν 
κυνηγάει καί τδν φωνάζει.

Ο πιτσιρίκος δμως δέν άκούει 
τίποτα, ρίχνει καμμιά ματιά πίσω 
του καί τρέχει, τρέχει. Κάποτε 
φτάνει στδ άστυνομικδ αύτοκί- 
νητο λαχανιασμένος κι* άρχίζει τδ 
διάλογο μέ τδν έπικεφαλής Ένω- 
μοτάρχη.

—Κύριε Χωροφύλακα, ή μαμά 
μου, λέει θά μέ πάρετε, άν δέν 
φάω 6λο τδ φαγητό μου.

Ό  Ενωμοτάρχης σκύβει, του 
χαϊδεύει τά καστανόξανθα μαλλάκια 
καί χαμογελάει.

Ό  μικρός συνεχίζει: —Παίρ
νετε εσείς δλα τά παιδάκια;

—Το πιστεύεις αύτό; τδν ρωτάει 
ό Ενωμοτάρχης.

;—*Όχι, άπαντά άδίστακτα ό πι
τσιρίκος. 'Η  μαμά λέει ψέμματα. 
Γι αύτδ ήρθα σ’ εσάς.

—Καί γιατί δέν τρως τδ φαγητό 
σου;

—Γιατί δέν μ* άρέσει. "Όλο 
πρασσόρυζο θά τρώω;

Στδ μεταξύ έχει φτάσει καί ή 
μαμά. Φαίνεται κάπως ταραγμένη.

Ζητάει συγνώμη άπδ τδν Ε νω 
μοτάρχη καί προσπαθεί νά άπομα- 
κρύνη τδν μικρόν. Αύτδς άντιστέ- 
κεται μέ πείσμα. Ή  μαμά εκνευρί
ζεται. Μά τί θέλεις τέλος πάντων, 
ρωτάει θυμωμένα. Θέλω νά κάνω 
μιά βόλτα μέ τ  αυτοκίνητο αύτό, 
άπαντάει ό πιτσιρίκος καί δείχνει 
τδ περιπολικό.

Ό  Ενωμοτάρχης ζητάει τήν 
έγκριση της μητέρας. Εκείνη διστά
ζει γιά λίγο, μά δέν άρνεΐται. Καί 
το περιπολικό μέ τδν μικρό επιβά
τη ξεκινάει.

"Ύστερα άπδ μιά μικρή βολτί- 
τσα, σταθμεύει καί πάλι στδ πάρκο. 
Χαρούμενος βγαίνει ό πιτσιρίκος. 
Τρώει μέ ιδιαίτερη δρεξη ένα σου
βλάκι.

Καθώς παραδίνεται στή μάνα 
του δέν παραλείπει νά πή ένα 
«άντίο» στδ φίλο του καί νά του 
τον ίση ιδιαίτερα έτσι, «αύριο θαμά
στε πάλι εδώ». ’Έτσι μέ τδ δικό 
του αύθόρμητο τρόπο ό μικρός άπό- 
δειξε δτι μιά παλιά «παιδαγωγική» 
μέθοδος, πού άκολουθεΐται άπδ πολ
λές μανάδες, δέν είναι καθόλου 
σωστή. Καί, ίσως, αύτή νάναι ή 
αίτια πού σέ μερικές περιπτώσεις — 
εύτυχώς ελάχιστες — ό πολίτης δέν 
βλέπει μέ συμπάθεια τδ όργανο 
της τάξεως.

Γιαύτδ νομίζουμε δτι είχε δίκη ο 
ό Ενωμοτάρχης δταν, μεταξύ σο
βαρού καί άστε ίου, συνέστησε τήν 
κυρία ν’ άλλάξη τή μέθοδο σωφρο
νισμού καί τδ διαιτολόγιο τού γιού 
της.

Ή  έπΐδραση τής μουσικής

Είναι παραδεκτό άπδ δλους δτι 
ή Μουσική εξημερώνει τδν άνθρω
πο. Σ ’ αύτδ συμφωνεί άπολύτως 
καί ή στήλη. Κάποτε βέβαια καί 
εξαγριώνει. Μά θά πήτε δτι αύτδ 
άποτελεϊ εξαίρεση. Καί σ’ αύτδ 
συμφωνούμε. Πάντως κι* έσείς θά 
συμφωνήστε δτι δέν μπορεί παρά 
νά γίνετε . . . .  θηρία άνήμερα, άν 
έχετε τήν άτυχία^ νά μένετε δίπλα 
σέ κάποιο κέντρο διασκεδάσεως, πού 
εκπέμπει δλη τή νύχτα «βαρέα άσμα
τα» καί δέν σάς άφίνει νά κλείστε μάτι.

Βέβαια τδ περιστατικό, μας δέν 
έχει σχέσ7) μέ κέντρα διασκεδά- 
σεως. ’Έχει δμως μέ Μουσική καί 
νομίζουμε δτι τδ ίδιο κάνει.

’Αλλά άς δούμε τις λεπτομέρειες: 
Τρεις νεαροί, μέ τήν βοήθεια Μου
σικής τζάζ, προσπαθούσαν νά μά
θουν δυδ χαριτωμένα σκυλάκια νά 
χορεύουν. Καί πραγματικά τά έξυ
πνα τετράποδα ήταν άρκετά επι
δεκτικά μαθήσεως καί παρουσία
ζαν φανερά σημεία προόδου. Ή  
Μουσική δηλαδή τά είχε έξη μερώ
σει. Αντίθετα είχε . . . .  έξαγριώ- 
σει σέ άφάνταστο βαθμό τούς πε
ρίοικους. ’Ό χι βέβαια, γιατί δέν 
ήταν φίλοι τής Μουσικής, άλλά διότι 
ή εκπαίδευση γινόταν σέ τελείως 
άκατάλληλο χρόνο. Δηλαδή σέ ώρες 
κοινής ήσυχίας. Τελικά τδ έπεισό- 
διο, πού πρδς στιγμήν άπειλήθηκε, 
σταμάτησε στήν άρχή του μέ τήν... 
επέμβαση τής Αμέσου Έπεμβά- 
σεως. 'Η  οποία, δπως άποδεικνύε- 
ται άπδ τά πράγματα, έχει έξ ίσου... 
εύεργετική επίδραση πάνω στούς 
άνθρώπους μέ τή Μουσική.

Μόνο μιά λεπτομέρεια δέν κα
τορθώσαμε νά μάθουμε: άν ή
εκπαίδευση των σκυλιών γινόταν 
γιά πειραματικούς σκοπούς ή επαγ
γελματικούς. Πράγμα δμως πού 
δέν άλλοιώνει τήν κατάσταση καί 
δέν διαφοροποιεί τδ συμπέρασμα 
μας: δτι ή Μουσική- δέν άφίνει 
... κυνικά άδιάφορα ούτε τά σκυλιά. 
Και δτι κάποτε κάνει... — κυνικούς 
τούς άνθρώπους.
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ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΣΥΝΟΑΟ 

Τ Η Σ  Α Ι Ε Θ Ν Ο Υ Σ  

ΟΑΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΑΙΑΣ ( I .R .F .)
ΠρΙν άπό δύο περίπου μήνες καί συγκεκριμένα μεταξύ 27 Μαρτίου 

— 3 ’Α πριλίου, στή Βέρνη καί τό Τουρΐνο , έγινε διαδοχικά ή καθιερωμένη 
σύνοδος της ’Επιτροπής έκπροσώπων Ε θ ν ικ ώ ν  'Ο ργανώσεων της Διεθνούς 
‘Οδικής 'Ομοσπονδίας ( I .R .F .) . ΟΙ διαπιστώ σεις καί τά  συμπεράσματα 
άπό τήν ένδιαφέρουσα αύτή εκδήλωση , περιέχονται σέ μια έμπεριστατω μέ- 
νη έκθεση πού συνέταξε 6 έπικεφαλής τής Ε λ λ η ν ικ ή ς  άντιπροσωπείας καί 
έκλεκτός φ ίλος τής Τροχαίας Χ ωροφυλακής κ . Γ . Μ ακρής, Πρόεδρος τής 
'Ε λληνικής 'Ο δικής 'Ο μοσπονδίας. Μέ τήν ευγενική συγκατάθεση του 
κ » Μακρή , μεταφέρουμε στίς σελίδες μας τά  κύρια σημεία τής έκθέσεώς 
το υ , δίνοντας έτσι τήν εύκαιρία στους άναγνώ στες μας νά ένημερωθουν 
γ ιά  ώρισμένα κυκλοφοριακά προβλήματα πού άπασχολουν σήμερα τΙς 
διάφορες Εύρωπαϊκές Χ ώ ρες.

Π ρ ο τ ά σ ε ι ς

Μ έ ρ ο ς  Β'

Προτάσεις τών 

Εύρωπαϊκών Όδικών 

’Ομοσπονδιών

Ή  Β. R. F. υποστήριξε δτι ή I.R .F . 
είναι ένα Κέντρο έπαφών καί άνταλλαγής 
γνωμών μεταξύ τών Εθνικών ’Οργανώ
σεων σέ συνδυασμό μέ τό πρόγραμμα ερ
γασιών της (υποεπιτροπή ΚΕΜΝΑ). Ή  
B .R .F. έθεσε τό θέμα αύτό γιατί πιστεύει 
δτι σκοπός τών Εθνικών 'Ομοσπονδιών 
καί της I.R .F . είναι ή προστασία τών 
έπιδιώξεων τών μελών της γιά την κυκλο
φορία του Ιδιωτικού αύτοκινήτου μέ κα
λύτερους καί περισσότερους δρόμομς άπέ- 
ναντι στις Εθνικές Κυβερνήσεις, οι όποιες 
επηρεάζονται άπό άντίθετες άπόψεις τό
σο άπό τό εσωτερικό δσο καί άπό τά διά
φορα Διεθνή σώματα. Σκοπός της I.R .F . 
θά πρέπει νά είναι ό συντονισμός σέ διε
θνές έπίπεδο καί ιδίως ή έπιρροή της στά 
διεθνή διακυβερνητικά σώματα. Γ ι’ αύτό

ή I.R .F .—κατέληγε ή πρόταση της B.R. 
F .—θά έπρεπε νά άσχολήται περισσότερο 
μέ την Εύρώπη παρά μέ τις ύπερπόντιες χώ 
ρες. Ή  I. R. F. άντέκρουσε μερικές άπό 
τις άπόψεις αύτές καί έθεσε ένα έρωτημα- 
τολόγιο άπό 1 0  έρωτήματα, στά όποια οι 
παρόντες άντιπρόσωποι έδωσαν τις άκό- 
λουθες άπαντήσεις:

1 . Ή  F: Πρέπει νά έπέρχεται μί<* σύν
θεση τών έπιχειρημάτων τών Εθνικών 
’Οργανώσεων.

2 . Ή  G. Β.: ’Έργο μας πρέπει νά είναι 
ό άγώνας’ έναντίον τών έπηρεασμένων 
άποφάσεων τών πολιτικών.

3. Ή  S: Οί Κυβερνήσεις μπορούν νά 
έπηρεασθοϋν άπό τη διεθνή συνεργασία.

4. Ή  D: Οί Εθνικές ’Οργανώσεις δέν 
έχουν έπαρκή οικονομικά μέσα γιά όποια- 
δήποτε άλλαγή.

5. Ή  SF: Υποστήριξε τήν άποψη τής
I.R .F .

6 . Ή  CH: Νά μιμηθοΰμε τούς σιδηρο
δρόμους στήν προσπάθεια του έπηρεα- 
σμού.

7. Ή  'Ελλάς: 'Υπερθεμάτισε τό ζή
τημα τής έλλείψεως μέσων καί έτόνισε τήν 
άνάγκη διεθνούς συνεργασίας ώστε νά μπο
ρούν νά πεισθοΰν οί Κυβερνήσεις γιά τήν 
ορθή πολιτική.

Στή συνέχεια έγινε συζήτηση πάνω σέ 
1 0  έρωτήματα καί καταλήξαμε σ’ ένα 
σχέδιο προγράμματος έργασίας γιά τό 
1977 - 1978. Τό σχέδιο αύτό πού ύποβλή- 
θηκε γιά έγκριση στήν Εκτελεστική ’Επι
τροπή καί τό Διοικητικό Συμβούλιο, έχει 
τά άκόλουθα κύρια σημεία:

1 . Συνέχιση τών συναντήσεων τών Ε θ 
νικών ’Οργανώσεων καί δυνατή βοήθεια 
άπό τήν I. R. F.

2. Νά έξετασθή σέ ποιές άκόμη χώρες 
θά μπορούσαν νά γίνουν 'Οδικές 'Ομο
σπονδίες.

3. Γιά τό σκοπό ύποβοηθήσεως τών 
Όδικών 'Ομοσπονδιών άλλά καί τών 
Διεθνών ’Οργανώσεων, νά άρχίση άπό 
πλευράς I.R .F . ή εκπόνηση μιας μελέτης 
ή οποία θά προβάλη καί πάλι τά επιχει
ρήματα υπέρ τών όδικών μεταφορών τό
σο στίς άναπτυγμένες δσο καί στίς «ύπό 
άνάπτυξιν» χώρες, άπό άπόψεως οικονο
μιών, ποιότητας ζωής καί ένεργείας.

4. Συντονισμός άπόψεων I. R. F. — 
Εθνικών. ’Οργανώσεων ώστε νά παρου
σιάζεται ένιαία ή πολιτική τους στά πλαί
σια τού δυνατού.

5. Νά άρχίσουν μελέτες τών όδικών 
συνδέσεων πού παρουσιάζουν προβλήμα
τα μέ έπαφή τών άντιστοίχων Εθνικών 
’Οργανώσεων.

6 . Προσπάθεια περαιτέρω διαδόσεως 
τών πλεονεκτημάτων πού παρουσιάζουν 
οί δραστηριότητες τής I.R .F .

7. Περαιτέρω μελέτη τού προβλήμα
τος τού αύτοκινήτου στίς πόλεις καί δια
βίβαση τών διαπιστώσεων —μαζί μέ τή 
σχετική βιβλιογραφία —στίς Εθνικές ’Ορ
γανώσεις.

8 . Παρακολούθηση τού θέματος τών 
διατάξεων τής τροχαίας κινήσεως καί 
είδικώτερα τής σημάνσεως τών σημάτων 
καθώς καί τών όδών Ε.

9. Προετοιμασία μιας σχετικής συναν- 
τήσεως στά πλαίσια τής I.R .F .

10. Διαπίστωση δτι εκτός άπό τόν Ο. 
Η.Ε., οί άλλες διακρατικές ’Οργανώσεις 
(OECD, CEMT κ.λ.π.) δέν συμφωνούν 
πολύ μέ τήν I.R .F . Γι’ αύτό καί έπιβάλ- 
λεται προσπάθεια έπηρεασμού άπό τούς 
άντιστοίχους ΚρΑτικούς έκπροσώπους.

’Από πλευράς G.B.S., καί F  προτά-
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θηκε ή σύγκριση καί συνένωση των έπι- 
χειρημάτων διεθνούς σημασίας γιά τήν 
όδική άνάπτυξη στήν Εύρώπη καί τίς 
άναπτυσσόμενες χώρες. Σχετικά μέ αύτό 
τό θέμα συμφωνήθηκε πώς 0 ,rt νέο υπάρ
χει νά γίνεται γνωστό γραπτώς στήν I. 
R. F.

Ά πό πλευράς Αύστρίας προτάθηκε ή 
καθιέρωση της VIGNETTE (είδους έν
σημου καταβολής προσθέτου φόρου —γιά 
κάθε αυτοκίνητο πού κυκλοφορεί ή απλώς 
διέρχεται άπύ τύ έδαφός της). Ή  Αύστρι- 
ακή ‘Ομοσπονδία βλέτΐει τήν VIGNETTE 
ώς μέσον έξασφαλίσεως χρημάτων γιά 
τοκοχρεωλύσιο δανείων γιά έργα όδο- 
ποιΐας, στύ όποιο τό Κράτος δέν μπορεί 
νά έπέμβη. Πάνω σ’ αύτό έξέφρασα τή 
γνώμη ότι ή μόνη έξασφάλιση είναι όταν 
τά νομοθετημένα διόδια δίνονται ώς CON
CESSION στούς κατασκευαστές, όπως 
συμβαίνει στήν ‘Ιταλία, Γαλλία καί ‘Ισ
πανία. Στή γνώμη μου αύτή άντιτάχθηκε 
ή Αύστρία μέ τόν Ισχυρισμό ότι οΐ συμ
βάσεις μέ CONCESSION είναι οίκΐϊνο- 
μικά δυσμενείς. *Η ‘Ελβετία άντέτεινε 
έπίσης, ότι είναι άντιτουριστικό. Στήν 
‘Ελβετία μπαίνουν κάθε χρόνο 45 έκατο- 
τομμύρια αύτοκίνητα άπό τά όποια μόνο 
4 έκατομμύρια περνούν «Τράνζιτ». Ή  
Γαλλία άναφέρθηκε στό παλαιότερο σχέ
διο τού Διεθνούς Ταμείου ‘Οδοποιίας. Τέ
λος μέ αίτηση της Δυτικογερμανικής ‘Ο
δικής ‘Ομοσπονδίας έγινε έξέταση τού 
προγράμματος τής I.R .F . Γιά τό θέμα 
αύτό γίνεται καί παραπάνω λόγος. Ε π ει
δή 6μως τήν αϊτησι αύτή συνώδευε μία 
σχετική έκθεση άπό τόν παλαίμαχο έκ- 
πρόσωπο τής Δυτικογερμανικής ‘Ομο
σπονδίας κ. Μάκενροτ —δ όποιος προσε
χώς άποχωρει άπό τήν ύπηρεσία —τήν 
άναφέρω ιδιαιτέρως.

Στήν άρχή τής έκθέσεως γίνεται ή δια
πίστωση ότι όταν ιδρύθηκε ή I.R .F . — 
πρίν άπό 30 περίπου χρόνια —ύπήρχε ά- 
πόλυτη ταύτιση των έπιδιώξεών της, τών 
συμφερόντων τών μελών της, τής τάσεως 
τής κοινής γνώμης καί τών μέτρων τής 
πολιτικής τών Κυβερνήσεων. ‘Αποτέλε
σμα όλων αύτών ύπήρξε ή καταπληκτική 
άνάπτυξη τής όδοποιΐας στήν ‘Αμερική 
καί τή Δυτική Εύρώπη. ‘Επίσης καί ή 
οίκονομική γενικά άνάπτυξη καθώς καί 
ή χρήση τού αύτοκινήτου.

Σήμερα όμως δέν παρατηρεΐται ή ίδια 
ταύτότητα άπόψεων καί συμφερόντων, 
ούτε κάν μεταξύ τών μελών τής I.R .F . 
(τό Ιδιο συμβαίνει καί σέ μερικές ‘Εθνι
κές ‘Οργανώσεις). Ταύτόχρονα παρατη- 
ρεΐται ότι άντί γιά οικονομική άνάπτυξη 
έχομε οίκονομική κρίση.

Πρέπει νά ξαναδημιουργηθή —συνεχί
ζει ή έκθεση —ένα κοινό μέτωπο, τό ό
ποιο πρέπει νά θεωρηθή ώς τό πρώτης 
προτεραιότητος θέμα τής I.R .F ., δεδο
μένου ότι έκεινοι πού έχουν άντίθετα συμ
φέροντα άπό τήν όδό καί τό αύτοκίνητο — 
κυρίως τά δημόσια μεταφορικά μέσα — 
δημιουργούν μεγάλη προπαγάνδα καί άν- 
ταγωνισμό, άναγκαζόμενοι κυρίως άπό 
τά έλλείμματα πού έχουν.

Χρειάζονται κυρίως δημόσιες σχέσεις 
καί συνεργασία μεταξύ τών ’Εθνικών 
‘Οργανώσεων καί τής I.R .F . καί μέσω 
αύτών καί τών άλλων Διεθνών ‘Οργανώ
σεων —μέ βάση βεβαίως τήν οδοποιία —J 
γιά τήν δημιουργία μιας καλύτερης μετα
φορικής πολιτικής.

Βεβαίως —καταλήγει ή έκθεση —δη- 
μιουργειται τό ζήτημα τών άναγκαίων 
οίκονομικών μέσων. Αύτό όμως είναι θέ

μα κυρίως τών ‘Εθνικών ‘Οργανώσεων 
καί τών μελών τους, τά όποια πρέπει νά 
άποκτήσουν πάλι τόν παλαιό ένθουσιασμό 
γιά τούς σκοπούς τής I.R .F . καί τών έπί 
μέρους ‘Ομοσπονδιών.

Α ποτελέσματα πειραματι
κών περιορισμών τής 

άστικής κυκλοφορίας I . X. 
όχημάτων

Μέ ύπόδειξη τής Γαλλικής ‘Ομοσπον
δίας έγινε άνασκόπηση τών άποτελεσμά- 
των τών κυκλοφορ ιακών πειραματισμών 
στίς πόλεις BESANGON, Βολωνία, Μό
ναχο καί Νόττιγχαμ. Σέ όλες ,αύτές τίς 
πόλεις, οί περιοριστικοί πειραματισμοί 
τής Ιδιωτικής κυκλοφορίας καί ή παρα
χώρηση τής προτεραιότητος στά δημό
σια (Κοινόχρηστα) μεταφορικά μέσα, 
άπέτυχαν καί έγκαταλείφθησαν σ* ένα 
μεγάλο ποσοστό. Μοναδική έξαίρεση 
άποτέλεσε τό Μόναχο. "Οπως άνέφερε 
ό έκπρόσωπος τής Δυτικής Γερμανίας μία 
αίτία τής έπιτυχίας είναι τά συχνά ΡΑ
Π CINGS στούς δρόμους τής Βαυαρικής 
πρωτευούσης. Έπίσης καί τό γεγονός ότι 
ό πεζός δέν βαδίζει στούς πεζοδρόμους 
περισσότερο άπό 300 μέτρα φορτωμένος 
μέ τά ψώνια του. Οίκονομικά ή έπένδυση 
τών 2 δίς DM άφησε έλλειμμα 10  %. 
Τώρα ζητούν άλλο 1 δίς DM. Ή  Μ. Βρετ- 
τανία άνέφερε τίς περιπτώσεις πολλών 
μικρών πόλεων όπου οί κάτοικοι γιά νά 
βελτιωθούν οί συνθήκες δομήσεως έζή- 
τησαν δρόμους. Έ γώ  άνέφερα τήν περί
πτωση τών SLUMS τού Ίλισσοΰ.

Γιά τό BESANGON, ή Γαλλική ‘Ορ
γάνωση ύπέβαλε μία έκθεση βασιζομένη 
στήν έκθεση IR T  No 11  τού ‘Ινστιτούτου 
Ερευνών Μεταφορών. Ά πό τήν έκθεση 
αύτή άναφέρω τά κυριώτερα σημεία λό
γω τού ότι μελετώνται καί γιά τήν ‘Αθή
να άνάλογα μέτρα.

Τά μέτρα στήν πόλη BESANGON 
(125.000 κάτοικοι) είχαν σχέση: α) μέ 
τόν περιορισμό (άπαγορεύσεως διόδου καί 
«πάρκινγκ») τού ιδιωτικού αύτοκινήτου, 
β ) τή διευκόλυνση (ταχύτης, συχνότης καί 
κομφόρ) τής μεταφοράς μέ λεωφορεία, 
μικρολεωφορεία καί συλλογικά ταξί στό 
κέντρο τής πόλεως (καί κυρίως τό σχημα- 
τιζόμενο άπό ένα θύλακα του ποταμού 
DOUBS), καί γ) τό σχηματισμό μιας 
ζώνης πεζών (σύστημα πεζοδρόμων). 
Ταύτόχρονα διευκολύνθηκε ή παράκαμψη 
τού κέντρου τής πόλεως άπό τά Ιδιωτικά 
αύτοκίνητα μέ δύο κλάδους παρακαμπτη- 
ρίων λεωφόρων.

’Επίσης καθιερώθηκαν κέντρα σταθμεύ- 
σεως γιά όσους αύτοκινητιστές έπιθυμοΰν 
νά συνεχίσουν τό ταξίδι τους, στό κέντρο 
τής πόλεως. Ά ς  δούμε όμως άπό διάφο
ρες σκοπιές τά μέτρα αύτά.

1η Παρατήρηση: Είναι άδιανόητος ο
ποιοσδήποτε περιορισμός τού αύτοκινή- 
του στό κέντρο μιας πόλεως χωρίς προη
γουμένως νά δημιουργηθοΰν παρακαμ
πτήριοι δρόμοι, χώροι σταθμεύσεως μπρο
στά άπό τό όριο άπαγορεύσεως, άλλά 
—όπως θά δούμε παρακάτω—καί πεζο
δρόμοι.

2η Παρατήρηση: Ή  παρατήρηση αύτή 
έχει οίκονομικό χαρακτήρα. Καί αύτό 
έπειδή δημιουργεΐται τό έρώτημα γιά τό 
ποιοι καλούνται νά πληρώσουν τή δαπάνη.

'Ο Πρόεδρος τής 'Ελληνικής 'Ο
δικής 'Ομοσπονδίας κ. Γεώργιος Μακρής 
αποσπάσματα από τήν εκθεση τοϋ οποίου 
δημοσιεύονται στίς σελίδες αυτές γιά τά 
συμπεράσματα άπό τό πρόσφατο συνέ
δριο τών Ευρωπαϊκών 'Οδικών 'Ομοσπον
διών.
Στήν περίπτωση τού BESANGON άπό 
τή δαπάνη —συμπεριλαμβανομένης καί 
τής έξυπηρετήσεως τού δανείου -Επιβα
ρύνθηκαν κατά 38 %  οί χρήστες, 28,7 % 
οί δημότες καί 33,3 %  οί έπιχειρήσεις 
τής περιοχής. Δηλαδή μόνο κάτι παρα
πάνω άπό τό 1]3 πληρώνουν όσοι χρησι
μοποιούν τά κοινόχρηστα μεταφορικά μέ
σα. Τήν ύπόλοιπη δαπάνη καλύπτει ό Δή
μος καί ή φορολογία στίς έπιχειρήσεις τής 
περιοχής. Τό τελευταίο είναι δυνατό στή 
Γαλλία βάσει ένός Νόμου τού 1971. (Στό 
σημείο αύτό θά πρέπει νά σημειωθή ότι 
σύμφωνα μέ τό Νόμο τού 1971 οί έπιχει- 
ρήσεις τής Παρισινής περιοχής πληρώ
νουν τό 1 ο]ο τών άποδοχών τού προσω
πικού τους γιά νά καλύψουν τίς έκπτώ- 
σεις πού κάνουν οί δημόσιες ή δημοτικές 
έπιχειρήσεις μεταφορών ειδικά γιά τούς 
έργάτες τους. Ή  διαφορά πού δέν χρησι
μοποιείται μπορεί νά μεταφερθή στό λο
γαριασμό έπενδύσεων τής έπιχειρήσεως. 
Ά πό τήν πληρωμή έξαιροΰνται γενικά οί 
έπιχειρήσεις έκείνες οί όποιες έξασφαλί- 
ζουν κατοικία στούς έργάτες τους κοντά 
στήν περιοχή έργασίας).

Δεύτερο οίκονομικό θέμα είναι τά*δη- 
μιουργούμενα έλλείμματα στήν έκμετάλ- 
λευση τών πολυτελεστέρων καί πιό έξυπη- 
ρετικών δημοσίων μεταφορών.

Στήν περίπτωση τού BESANGON, τά 
όχηματοχιλιόμέτρα τών δημοσίων μετα
φορών αύξήθηκαν κατά 1ΘΟο]ο. Άλλά 
καί τό έλλειμμα αύξήθηκε κατά 180 ο]ο. 
Αύτό τό έλλειμμα έβάρυνε τό Δήμο μόνο 
κατά 6 ,6  ο]ο. Τό ύπόλοιπο έβάρυνε τίς 
έπιχειρήσεις γιά τίς όποιες μιλήσαμε πα
ραπάνω.
3η Παρατήρηση: Ποιός έμεινε εύχαρι- 

στημένος άπό τή νέα διαρρύθμιση; Φυσι
κά οί χρήστες τών δημοσίων μεταφορικών 
μέσων άπάντησαν μέ πλειοψηφία (άλλά 
μόνο 78 ο]ο) ότι προτιμούν τή νέα διαρ
ρύθμιση. Γενικά οί κάτοικοι έκριναν τή 
νέα κατάσταση ώς έξής:

—Διευκολύνει τήν κυκλοφορία: 13,38% 
—χωρίς άλλαγή: 31,38%
—έχειροτέρευσε: 26,24%
Δηλαδή σέ καμμία περίπτωση δέν είναι 

ούτε κάν οί μισοί πού τήν προτιμούν.
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4fl Παρατήρηση: Ποιοι κάνουν χρήση 
της νέας διαρρυθμίσεως; *Άν καί όπως 
είδαμε τό κύκλο φοριακό έργο διπλασιά
σθηκε οί χρήστες (πελάτες) αύξήθηκαν 
μόνο κατά 75 %  (βελτιώθηκε δηλαδή τό 
έπίπεδο έξυπηρετήσεως). Κατά έπάγ- 
γελμα οί χρήστες ήταν:

—Εργάτες: 15 %
—‘Υπάλληλοι: 29,5 %
—’Ελεύθεροι κ.λ.π.:

Έπαγγελματίες 7 %
—’Ανεπάγγελτοι: 26 %
-Μ αθητές: 22,5 %
Κντυπωση προκαλεϊ τό μεγάλο ποσοτ 

στό των άνεπαγγέλτων, τό όποιο γίνεται 
περισσότερο άντιληπτό άν έξετασθή τό 
κίνητρο τής μετακινήσίως μέ τά δημόσια 
μεταφορικά μέσα. Τά κίνητρα έχουν ώς 
έξης:

—Εργασία: 36 %
—Παιδεία: *6 %
—Λοιπά: 48 %

άπό τά όποια ψώνια: 18 %
—’Επισκέψεις: 17 %
—Σχόλη: 1 1 %
—Διάφορα: 2  %
Παράλληλα οί μετακινήσεις μέ Ιδιω

τικά αύτοκίνητα άπλώς μετατοπίσθηκαν 
λίγο άπό τό κέντρο πρός τήν περιφέρεια 
χωρίς νά άλλάξουν άριθμητικά. Στό κέν

τρο τής πόλεως αύξήθηκαν τά δημόσια 
μεταφορικά μέσα κατά 5% , ενώ τά 
Ιδιωτικά έλαττώθηκαν κατά 5% . Στις 
ώρες αίχμής^δμως αύξήθηκε ή άναλογία 
των Ιδιωτικών μεταφορικών μέσων. Ή  
αύξηση των μετακινήσεων μέ δημόσια 
μεταφορικά μέσα όφείλεται. κυρίως στην 
αύξηση τών ^μετακινήσεων άπό άνεπάγ- 
γελτες γυναίκες καί ηλικιωμένους γιά 
ψώνια καί σχόλη. Αύτό - ένισχύεται καί 
από τήν έπομένη παρατήρηση.

5η Παρατήρηση : Οί μετακινήσεις
μέ δημόσια μεταφορικά μέσα στό 
κέντρο αύξήθηκαν 13 φορές, άλλά τό 
9Θ %  άπό τους χρήστες δέν χρησιμο
ποιούσε προηγουμένως τά .δημόσια μετα- 
φορ*κά μέσοι. Μόνο τό 30%  άπό αύτούς 
χρησιμοποιούσε προηγουμένως Ιδιωτικό 
αύτοκίνητο, 40%  πήγαινε πεζή καί 10%  
μέ ποδήλατο____

6η Παρατήρηση: ’Επίπλωση στό
περιβάλλον: Παρατηρήθηκε μία καλυτέ
ρευση τής περιεκτικότατος σέ μονοξίδιο 
τού άνθρακος στήν άτμόσφαιρα του κέν- 
τρου (χωρίς νά άναφέρεται ή άναπόφευκτη 
αύξηση τών_ καπνών, του διοξειδίου του 
θείου καί των φαινολών άπό τήν αύξηση 
τών λεωφορείων στό κέντρο). Άναμφι- 
σβητητη υπήρξε ή κοολυτέρευση τής κινή-

σεως τών πεζών στούς πεζοδρόμους, άλλά 
καί η αύξηση κατά 3 DB τής άκουστικής 
όχλησεως στούς δρόμους του κέντρου άπό 
τά αύξημένα λεωφορεία. Στις ώρες 
αιχμής εξακολουθούν οί δυσκολίες.

Σ υ μ π έ ρ α σ μ α  : Τό συμπέρασμα 
πού μπορεί νά έξαχθή είναι ότι έκτός άπό 
τό θετικό άποτέλεσμα των πεζοδρομίων, 
όλη ή νέα διαρρύθμιση στό BESANGON, 
μέ VfC15**  επιβάρυνση τών δημοτών καί 
των Επιχειρήσεων, έγινε γιά νά κάνουν 
τις μή παραγωγικές μέ δημόσια μεταφο
ρικά μέσα μετακινήσεις οί άνεπάγγελτοι, 
αντί να πηγαίνουν πεζή όπως πήγαιναν 
προηγουμένως. Αύτό δείχνει που φθάνει 
η υπερβολή. Στην Αθήνα όμως, ή στάθμη 
έξυπηρετησεως μέ τά δημόσια μεταφο
ρικά μέσα είναι τόσο χαμηλή, ώστε πρέπει 
να γίνουν άκόμη πολλά προκειμένου νά 
φθάσωμε σέ μία καλή άναλογία μεταξύ 
Ιδιωτικών καί δημοσίων μεταφορικών 
μέσων.

Π ροσεχή Συνέδρια τής I.R.F.

e 1.— Τό Τόκυο 16—21]10]77. Έχουν 
ύποβληθη ήδη 69 άνακοινώσεις, κινη
ματογραφικές ταινίες κ.λπ. Ταξίδια δργα- 
νωνουν ή Γαλλία, Αύστρία, Γερμανία,

ΣΤΗ Ν  αίθουσα της Ιατρικής Σχολής του Ερασμίου Πα
νεπιστήμιου του Ροττερνταμ τής ’Ολλανδίας, έγινε άπό τις 13 — 17 
Ιουνίου, το 4ο Συνέδριο του Διεθνούς Ποινικού καί Σωφρονιστι

κού Ιδρύματος μέ θέμα «Ποινικές καί Σωφρονιστικές άπό- 
ψεις για θέματα οδικής κυκλοφορίας».

^Στό Συνέδριο πήραν μέρος 20 χώρες (16 τής Εύρώπης καί 
5 τής Αμερικής, Ασιας και Αφρικής), πού εκπροσωπήθηκαν 
άπό διεθνούς φήμης Καθηγητές Ποινικού Δικαίου, Εγκλημα
τολογίας, Νομικούς και Αξιωματικούς — υπεύθυνους γιά τά 
θέματα κυκλοφορίας τών χωρών τους—Γενικούς Εισαγγελείς, 
Γενικούς Γραμματείς των Υπουργείων Δικαιοσύνης καί άλλους 
επιστήμονες, συνολικά ,70  στον άριθμό.

Τήν ελληνική άντιπροσωπεία άποτελοΰσαν ό Συνταγμα- 
Χωροφυλακής κ. Δημήτριος Μπαριάμης, Διευθυντής 

'Υποδιευθύνσεις Τροχαίας Προαστίων Πρωτευούσης, ό Διευ
θυντής Τροχαίας ’Αθηνών, ’Αστυνομικός Διευθυντής Α.' κ. 
Βασ. Πεππας, ως εκπρόσωποι του 'Υπουργείου Δημοσίας Τά- 
ξεως και ο ^Εισαγγελεύς Πρωτοδικών Κατερίνης κ. Βασ. Παπα- 
δογιαννης. ^Επίσης συμμετείχε ώς προσκεκλημένος τού 'Ιδρύ
ματος και ο επι σειρά πολλών χρόνων Γενικός Διευθυντής τού 
Υπουργείου Δικαιοσύνης καί ήδη συνταξιούχος, κ. Τριαντα- 

φυλλίδης.
Κατα την διάρκεια του συνεδρίου ό Συνταγματάρχης κ. 

Δημ. Μπαριάμης άνέπτυξε τις ελληνικές θέσεις γύρω άπό τά 
θέματα της οδικής κυκλοφορίας καί τόνισε τήν άνάγκη τής άνα- 
προσαρμογης ̂  της Νομοθεσίας του αυτοκινήτου στά σημερινά 
δεδομένα, ^για να μπορεί η ποινική άντιμετώπιση τού παρα
βάτη^ να εχει το επιθυμητό σωφρονιστικό άποτέλεσμα καί νά 
βοηθήσει  ̂ ικανοποιητικά στην εξασφάλιση καλών συνθηκών 
κυκλοφορίας και στον περιορισμό των τροχαίων άτυχημάτων.

Τό Διεθνές Ποινικό καί Σωφρονιστικό 'Ίδρυμα (INTER
NATIONAL PENAL AND PENITENTIARY FOUNDA
TION) είναι Διεθνής ’Οργανισμός, άναγνωρισμένος άπό τον 
Ο.Η.Ε., ο οποίος συγκαλει κατα διαστήματα Διεθνή Συνέδρια.

Στις φωτογραφίες στιγμιότυπα έξω άπό τό Πανεπιστή
μιο τού Ρότερνταμ οπού συνεκλήθη τό Συνέδριο καί άπό μιά 
φιλική συζητηση σ ενα' απο τα διαλείμματα τών συσκέψεων.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
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Άγγλίοϊ, Σουηδία, Φινλανδία καί ή Ε λ 
λάς.

2. — Τό Συνέδριο της Μέσης ’Ανατολής 
πού δέν έγινε στή Βηρυττό, θά γίνη στό 
Κάιρο μεταξύ 2—7 ’Απριλίου 1978.

3. — Ή  4η Αφρικανική Διάσκεψη θά 
γίνη στό Ναϊρόμπι τής Κένυας τό Φθι^

Συνήλθε στήν ’Αθήνα ή 45η 
Σύνοδος του Συμβουλίου 
'Υπουργών τής Ε .Δ .Υ .Μ .

ΤΠΟ τήν Προεδρία του 'Υπουργού 
Συγκοινωνιών κ. Άχιλλέως Βογιατζή 
πραγματοποιήθηκε στήν Αθήνα άπό 1— 2 
’Ιουνίου 1977 ή 45η Σύνοδος τού Συμ
βουλίου της Εύρωπαικής Διασκέψεως 
‘Υπουργών Μεταφορών (Ε.Δ.Υ.Μ.). Στή 
Σύνοδο αύτή πήραν μέρος οί ‘Υπουργοί 
Μεταφορών ή άντιπρόσωποί τους τών 19

νόπωρο του 1978.
4. — Τό μεταπροσεχές Διεθνές Συνέδριο 

θά γίνη στή Σουηδία ή τήν Βραζιλία.
5. — Τέλος ή προσεχής Συνεδρίαση τού

Δ.Σ. τής I.R .F . θά γίνη στήν ’Αγγλία 
(Λονδίνο ή Άσκοτ) μεταξύ 28—29
Νοεμβρίου 1977.

Εύρωπαϊκών χωρών—μελών τής Ε.Δ.Υ.Μ. 
τών ‘Εταιρικών χωρών—μελών (Η.Π.Α. 
Καναδά—Αύστραλίας—’Ιαπωνίας) καί τής 
Εύρωπαικής Οικονομικής Κοινότητος.

Τούς συνέδρους προσεφώνησε μέ μία 
σύντομη καί περιεκτική δμιλία του ό 
‘Υπουργός Συγκοινωνιών κ. Βογιατζής, 
ό όποιος άφου διεμήνυσε τή χαρά τού 
Ιδίου καί τής Κυβερνήσεως γιά τήν άπο- 
δοχή τής Ε.Δ.Υ.Μ. νά συνέλθη στή ’̂ .θήνα, 
ύπογράμμισε τή μεγάλη σημασία πού 
έχουν οί συλλογικές δραστηριότητες του 
σύγχρονου άνθρώπου σέ όλους τούς τομείς 
καί Ιδιαίτερα στόν τομέα τών μεταφορών, 
τις όποιες παρωμοίασε μέ τις άρτηρίες 
τού άνθρώπινου όργανισμού. Στή συνέχεια 
ό κ. ‘Υπουργός διάβασε τά τηλεγραφήματα 
τών ξένων συναδέλφων του οί όποιοι δέν 
κατώρθωσαν γιά σοβαρούς λόγους νά 
παραστοΰν στή διάσκεψη καί ώρισαν 
άναπληρωτές τους.

Ή  έναρξη τής διασκέψεως άρχισε εύθύς 
άμέσως μέ τήν έξέταση τών θεμάτων 
τής ήμερησίας διατάξεως. ’Από όλα τά 
θέματα πού συζητήθηκαν τό Συμβούλιο 
τών ‘Υπουργών έδωσε ιδιαίτερη σημασία: 
1 ) στόν καθορισμό τού προγράμματος 
εργασιών τής Ε.Δ.Υ.Μ. μέσα στήν έπό- 
μενη διετία 1978—1979, 2) στά προβλή
ματα πού άνακύπτουν κατά τις μεταφορές 
άπό τή Δυτική Εύρώπη πρός καί άπό τις 
χώρες τής Μ. Ανατολής καί 3) σέ ώρι- 
σμένα προβλήματα, σχετικά μέ τις όδικές 
μεταφορές καί τήν όδική άσφάλεια.

Τά έπίσημα κείμενα τών συζητήσεων 
θά δοθούν στή δημοσιότητα μετά ένα 
τρίμηνο περίπου. Τό συμπέρασμα πού 
προκύπτει άπό τήν ένδιαφέρουσα αύτή 
έκδήλωση είναι ότι έκτός άπό τήν καθ’ 
έαυτή σημασία της, παράλληλα είχε Ιδιαί
τερη βαρύτητα γιά τή χώρα μας έν όψει 
τής έντάξεώς της στήν Ε.Ο.Κ. καί αύτό 
έπειδή ή Ε.Δ.Υ.Μ. είναι ένας μεγάλος 
διεθνούς κύρους ’Οργανισμός άπό τόν 
όποιο—στά 24 χρόνια τής λειτουργίας 
του—ξεκίνησαν άρκετές σημαντικές άπο- 
φάσεις καί άλλαγές γιά τις διεθνείς με
ταφορές.

Ό  Τ ρ ο χ α ί ο ς

ΊΑΝΤΗΣΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗ- 
Ν ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΚΤΑΣ 

ΤΟΥ ΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΣΤΙΣ 23 Ιουνίου, έγινε στο γραφείο του Διευθυντοΰ της 
Ύποδιευθύνσεως Τροχαίας Προαστίων Πρωτευούσης, συνάν
τηση γνωριμίας τού νέου Διευθυντου Συνταγματάρχου κ. Δη- 
μητρίου Μπαριάμη καί τών Διοικητών τών Τμημάτων Τρο
χαίας Προαστίων Πρωτευούσης, μέ τούς συντάκτες του ήμε- 
ρήσιου καί περιοδικού τύπου τών Αθηνών, μέ σκοπό την καλ
λιέργεια πνεύματος φιλίας καί συνεργασίας, γιά τήν καλύτερη 
αντιμετώπιση τών κυκλοφοριακών προβλημάτων πού καθημε
ρινά αυξάνονται κάτω άπό την πίεση της αύξήσεως τών κυκλο- 
φορούντων αύτοκινήτων. Ό  τύπος μέ τήν υπεύθυνη γνώμη του 
έχει τήν δύναμη νά βοηθήσει στή λύση προβλημάτων σχετι
κών μέ θέματα τροχαίας καί κυκλοφορίας, ιδιαίτερα στην άγω- 
γή καί στήν καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας και υπευθυ
νότητας τών οδηγών σέ σχέση μέ τά όργανα καί τις διατάξεις 
της τροχαίας, στοιχεία άπαραίτητα γιά τήν μείωση τών παρα
βάσεων καί τον περιορισμό τών άτυχημάτων σέ μηδενικές εκα
τοστιαίες άναλογίες. Αύτή ή συνάντηση γνωριμίας, έγκαινιάζει 
τήν πραγματοποίηση της επιθυμίας γιά μιά στενότερη επαφή, 
σέ θέματα πού άφοροΰν τό άντικείμενο ευθύνης της Τροχαίας 
Πρωτευούσης, στά πλαίσια της εκστρατείας γιά τήν ένημέρωση 
τών οδηγών καί τήν κατατόπισή τους σέ 6τι δυσχέρεια άντιμε- 
τωπίζουν. Επίσης κατά τή διάρκεια της συναντήσεως οί συν
τάκτες τού Αθηναϊκού Τύπου συζήτησαν θέματα καί προβλή
ματα πού άντιμετωπίζουν καί έχουν άντικείμενο τήν Τρο
χαία.

Στούς προσκεκλημένους προσφέρθηκαν ποτά καί άναψυ- 
κτικά καί ή συζήτηση έγινε σ’ ένα κλίμα έγκαρδιότητος και 
κατανοήσεως

Παρέστησαν, ό Διευθυντής της Διευθύνσεως Προαστίων 
Πρωτευούσης Ταξίαρχος κ Σωτ. Πουλόπουλος, ό Δ]ντής της 
Διευθύνσεως Τροχαίας τού Αρχηγείου Χωροφυλακής Συνταγ
ματάρχης κ. I. Πιπλάκης, οί 'Υποδιευθυνταί της Δ.ΑΠ.Π. 
καί της Υ.Τ.Π.Π., οί Διοικητές τών Τμημάτων Τροχαίας Χωρ]κής 
καί άλλοι ειδικής άρμοδιότητος ’Αξιωματικοί. Στις φωτογρα
φίες οί συντάκτες τού ’Αθηναϊκού τύπου με Αξιωματικού/ 
τού Σώματος κατά τή διάρκεια τής συναντήσεώς τους.
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Ε ν ω μ ο τ ά ρ χ η ς

ΜΕΤΑ άπό έννιά μήνες άγώνα ήρθε ή 
ώρα τής άνακωχής για δσους δέν έφτασαν 
στό τέρμα. Για τούς άλλους, αότούς πού 
έφτασαν, δέν ύπάρχει άνακωχή. Ό  άγώ- 
νας τους θά συνεχιστή σ’ άλλα πεδία 
μάχης, πιό ψηλά ή έξω άπό τόν πνευ
ματικό χώρο, μέσα στήν κοινωνία μέ 
τήν μορφή τής έπαγγελματικής άποκατα- 
στάσεως. Αύτή ή συνέχεια τοϋ άγώνα 
είναι πραγματικά έξαντλητική, μέ μόνη 
ξεκούραστη νότα, τήν έλπίδα γιά τήν έπι- 
τυχία. Οί άλλοι, αύτοί πού δέν έφτασαν 
στό τέρμα, άποκαμωμένοι άπό τόν Ανή
φορο, σταμάτησαν νά ξανασάνουν, νά 
πάρουν δύναμη καί κουράγιο, γιά νά 
συνεχίσουν μετά άπό λίγο. Ό λ α  τά Πνευ
ματικά Ιδρύματα τό φθινόπωρο θ’ άνοί- 
ξουν πάλι καί μαζί τους θά ξαναρχίσει ό 
άγώνας. Στό διάστημα τής άνακωχής θά 
γίνει ό άπολογισμός. Μιά ματιά πίσω— 
στή χρονιά πού πέρασε, ένα ζύγισμα τής 
προσπάθειας καί τής έπιτυχίας, μιά αιτιο
λόγηση τής άποτυχίας, όχι γιά νά δικαιο
λογηθεί, άλλά γιά νά διαπιστωθούν τά 
λάθη καί oi έλλείψεις. Μιά ματιά στή 
χρονιά πού πέρασε θά άποκαλύψει πολλά. 
Γιά πολλούς ό άγώνας κερδίθηκε κι* 
άνέβηκαν ένα σκαλοπάτι πιό πάνω. Γιά 
άλλους χάθηκε καί γλίστρησαν, δέν μπό
ρεσαν ν’ Ανέβουν, έμειναν έκεϊ όπου θέ
λησαν νά ξεκινήσουν. Ή  άποτυχία είναι 
μιά λέξη σκληρή πού κουβαλά μέσα της 
άπογοητεύσεις καί πίκρες, γιατί όπως 
καί ή έπιτυχία, είναι κι* αύτή ή δικαί
ωση τής προσπάθειας καί μιά άποτυχία 
δέν σημαίνει παρά άπουσία προσπάθειας.. 
Αύτό όμως δέν είναι άπόλυτο. Υπάρχουν 
προσπάθειες άτυχες ή άτυχες καταστάσεις 
πού έφραξαν τόν δρόμο γιά άξιόλογες 
προσπάθειες. Ό  άπολογισμός πού θά 
γίνει τώρα θά άποδείξει τά λάθη καί ταυτό
χρονα θ’ άποκαλύψει τΙς άδυναμίες. Έ τσ ι 
μέ τό ξεκίνημα τής νέας χρονιάς δέν θά 
πρέπει νά ύπάρχουν προβλήματα. Ό  
καθένας θά ξέρει πού θά ρίξει τό βάρος 
τής προσπάθειάς του, θά ξέρει τά «εύαί- 
σθητα» σημεία του καί θά προφυλαχθή. 
Τό καλοκαίρι είναι περίοδος γιά ξεκού
ραση καί γι’ άνασυγκρότηση. Παράλ
ληλα μέ τήν ξεγνοιασιά πρέπει νά βα
δίζει καί ή σκέψη τοϋ «αύριο». Αύριο, 
πού θά σημάνει καί πάλι ή άρχή, τά πάν
τα πρέπει νάναι έτοιμα.

Γιά τούς μαθητές, τίς μαθήτριες, τούς 
σπουδαστές, τις σπουδάστριες, τούς 
φοιτητές καί τίς φοιτήτριες είναι ή έπο- 
χή πόύ μέ μεγάλη άνείτη θά μπορέσουν 
νά διαβάσουν, τόσο, πού βά τούς άφήσει 
περιθώρια καί γιά διακοπές καί ταυτό
χρονα θά τούς καλύψει τά κενά, πού ή 
βιαστική μελέτη κι* ό περιορισμένος χρό
νος, στό διάστημα τής σχολικής περι
όδου, είχαν δημιουργήσει.

’Επικρατεί ή άντίληψη ότι οί διακοπές 
τού καλοκαιριού πρέπει νά χαρακτηρί
ζονται άπό τήν άπουσία τοϋ βιβλίου καί

ότι ή μόνη Απασχόληση τών μαθητών 
πρέπει νά είναι τά σπόρ ή ή Ανέμελη καί 
ξεκούραστη—φυσικά—ζωή, γιά νά μπο
ρέσουν μέ περισσότερη δύναμη νά ξαναρ
χίσουν. 'Ο χι. Τό βιβλίο είναι ή καλύτερη 
συντροφιά καί ή καλύτερη διασκέδαση 
όταν δέν ύπάρχει ό παράγοντας τού έξα- 
ναγκασμοΰ. Κι* ένα βιβλίο μπορεί νά 
περιορίζεται στά στενά πλαίσια τοϋ σχο
λείου ή ν’ Απλώνεται πέρα άπ’ αύτά, μέ 
τήν διαφορά ότι πάνω άπ’ όλα θά είναι 
ένα σωστό βιβλίο, πού θά βοηθήσει στό 
άνοιγμα τής πνευματικότητας τοϋ μελε
τητή. Τά βιβλία τοϋ λογοτεχνικού χώρου 
ή τής έπιστημονικής έρευνας ποτέ δέν 
βλάπτουν καί ποτέ δέν κουράζουν, Αρκεί 
νά έκπληροϋν τήν έπιθυμία τοϋ μελετητή. 
Ακόμη καί πέρα άπό τήν άποψη τής έπι- 
μόρφωσης, τά ίδια βιβλία, έχουν τήν δύ
ναμη νά προσφέρουν τήν σωστή ψύχα- 
γώγηση, πού θά βοηθήσει τήν Ανάπτυξη 
καί τήν διαμόρφωση τοϋ χαρακτήρα τοϋ 
κάθε Ατόμου καί θά τοϋ προσφέρει περισ
σότερα κριτήρια στήν Αντιμετώπιση τών 
διαφόρων καταστάσεων, πού θά Αντιμε
τωπίσει στό δρόμο του. ’Αντίθετα, μιά 
τρίμηνη άποχή άπό τόν χώρο τοϋ βιβλίου, 
μεγαλώνει τήν άντίληψη, ότι τό διάβασμα 
είναι κάτι παραπάνω άπό άγγαρεία καί 
ότι τό μόνο πού γεμίζει τά κενά τοϋ Ατό
μου καί ικανοποιεί τίς έπιθυμίες του είναι 
ή Ανέμελη καί φυγόπονη ζωή μέ μιά δόση 
τεμπελιάς. Όμως, ή-υιοθέτηση αύτών τών 
Αντιλήψεων, σέρνει μοιραία μαζί της καί 
τήν άποτυχία, δχι μόνο στόν δρόμο τοϋ 
μαθητή, άλλά καί σ’ δλες τίς φάσεις τής 
ζωής. Ή  Αγωνιστικότητα δέν σταματάει 
ποτέ, δταν στόχος τοϋ καθενός είναι τό 
άνέβασμά του στόν δρόμο πού Ακολού
θησε. Οί έποχές πού προσφέρουν δια
σκέδαση καί ξεκούραση είναι πλασμα
τικές καί έχουν άξία μόνο δταν κατάλ
ληλα χρησιμοποιηθούν γι’ αύτό.Ή ξεκού
ραση πετυχαίνεται πιό εύκολα μέ ένα 
μετρημένο πρόγραμμα, στό όποιο θά 
παίζει σημαντικό ρόλο ή ψυχική διά
θεση καί ή χωρίς καταπίεση Απασχό
ληση σέ κάτι χρήσιμο. Αύτό είναι Ανάγ
κη οί νέοι νά τό κατανοήσουν σέ βάθος 
καί νά έκμεταλλευθοϋν τίς διακοπές τοϋ 
καλοκαιριού προσφέροντας δ,τι καλύτερο 
μπορούν στόν έαυτό τους κι* δ,τι πιό χρή
σιμο στις σπουδές τους. ’Ακόμη καί τήν 
ώρα πού θά χαίρονται τήν θάλασσα 
ή τήν ήρεμη Ατμόσφαιρα τοϋ βουνού, 
μπορούν νά έχουν συντροφιά ένα βιβλίο. 
’Ακόμη περισσότερο τίς στιγμές πού θ’ 
άναζητοϋν κάτι γιά νά γεμίσει ή ώρα τους 
ή νά σπάσει ή πλήξη, πρέπει νά τρέξουν 
σ’ αύτό καί νά είναι σίγουροι πώς θά 
κερδίσουν πολλά. 'Αλλωστε, μ’ ένα βλέμ
μα δίπλα τους, μπορούν νά δοϋν, πώς οί 
διακοπές δέν είναι μόνο γι’ αύτούς πού 
θέλουν νά ξεκουρασθοϋν Αδρανώντας, 
άλλά καί γιά κείνους πού άντί νά ξεκου
ραστούν, σπρωγμένοι άπό τήν φτώχεια,
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Συντονιστική Επιτροπή για τήν αντιμετώ
πιση τού δέματος τών ναρκωτικών.

έργάζονται και μάλιστα σέ δουλιές πού 
δέν έχουν τίποτε κοινό μέ τόν άγώνα τους 
καί τά όνειρά τους. Αύτό καί μόνο μπο
ρεί νά τούς δώσει μιά είκόνα γιά τό πόσο 
προνομιούχοι θά είναι οί ίδιοι, &ν άφιε- 
ρώσουν λίγες ώρες τήν ήμέρα ή έστω μιά 
ώρα τήν ήμέρα στό διάβασμα κάποιου 
βιβλίου, πού κάποιο άπό τά χιλιάδες κενά 
θά καλύψει. Τό άτομο πού έχει άποφασί- 
σει νά άκολουθήσει τόν δύσκολο δρόμο 
τών σπουδών, νά άνέβει τά σκαλιά τού 
Γυμνασίου, τού Λυκείου καί άκόμη πιό 
πολύ, τόν δρόμο γιά μιά άνώτερη καί 
άνώτατη έκπαίδευση, πρέπει νά ξέρει 
ότι ό άγώνας του δέν θά σταματήσει ποτέ 
καί ότι ή ζωή του θά είναι μοιρασμένη 
σέ έποχές μάχης, έποχές προετοιμασίας 
καί σέ μικρά διαστήματα άνάπαυσης. 
Ποτέ δέν θά έχει τό δικαίωμα νά πει 
πώς τώρα «τέρμα»—«άρχή μετά άπό 
τρεις μήνες». Τό μόνο πού μπορεί νά 
πει, είναι, πώς «τώρα ένα διάλειμμα γιά 
καλύτερη προετοιμασία». Αύτό τό δι
καίωμα τό άφαιρεΐ ή προϋπόθεση τής 
έτΐίτυχίας, γιατί σέ άντίθετη περίπτωση 
δέν ύπάρχει θέμα μελέτης καί ή σωστή 
άντιμετώπιση έπιβάλλει τήν άλλαγή 
τής πορείας καί τήν στροφή σέ κάποιο 
έτίάγγελμα, γιά νά μήν φεύγουν άδικα τά 
πιό πολύτιμα χρόνια.

'.Τό καλοκαίρι έχει έρθει λοιπόν. "Ας 
μή πάει χαμένο κι’ άς προσθέσει κι’ αύτό 
κά^ι πού άργότερα θά χρειασθή ή πού 
θά προσφέρει γαλήνη καί άγωγή σωστή 
τής ψυχής. Τό κέρδος θά είναι άρκετά 
μέγάλο καί θά φανεί στήν κατάλληλη 
στιγμή. Τήν άξια πού έχει τό κάθε τι 
στή ζωή τήν κατανοούμε μόνο όταν είναι 
μακρυά μας γιά πάντα. Γι’ αύτό είναι κρί
μα νά χάσουμε τόσο εύκολα κάτι, πού 
άξίζει—καί άξίζει πολύ—αύτό πού μάς 
προσφέρει τό καλοκαίρι μέ τις διακοπές 
τού.

Τ νημέρω ση τών νέων  
γιά  τον κίνδυνο  
τών ναρκωτικών

Ή  Χωροφυλακή άρχισε άπό καιρό 
τή προληπτικό της έργο στόν άγώνα κατά 
τών ναρκωτικών. Τό σύνθημα: «Μακρυά 
άίιό τήν κοινωνία τών νέων μας τά ναρ
κωτικά», ξαπλώνεται σ’ όλη τήν Ελλάδα 
μέ όμιλίες, προβολές εικόνων καί έχρώ- 
μων διαφανειών καί κατατοπιστικές συζη
τήσεις στά Σχολεία καί στις διάφορες όρ- 
γανώσεις τών νέων. Οί κίνδυνοι γιάτή 
χρήση τών ναρκωτικών παρουσιάζονται 
μέ τήν άληθινή τους όψη, χωρίς νά ύπερ- 
βάλονται καί νά δημιουργείται κίνδυνος 
άντιθέτων άποτελεσμάτων. Στήν φωτο
γραφία μας ό Άντισυνταγματάρχης κ. 
Ν. Τζαμουράνης, Τμηματάρχης τού Τμή
ματος Ναρκωτικών τού ’Αρχηγείου Χω
ροφυλακής, κατά τήν διάρκειαν διαφωτι- 
στικής όμιλίας, στόν Κινηματογράφο 
«Κανάρια» Ηλιουπόλεως, πρός τούς μα
θητές τού Γυμνασίου ‘Υμηττού. Μετά τήν 
όμιλία κατά τήν όποια άναπτύχθηκαν θέ
ματα σχετικά μέ τήν κυκλοφορία τών ναρ
κωτικών καί τών άλλων έπικινδύνων σύ- 
σιών, τόν τρόπο παγιδεύσεως τών νέων 
άπό τούς λαθρεμπόρους καί τά άποτελέ- 
σματα άπό τήν χρήση τους.

Μέ πρωτοβουλία τού ’Αρχιεπισκόπου 
’Αθηνών κ. Σεραφείμ συγκροτήθηκε Προ
σωρινή Συντονιστική ’Επιτροπή γιά τήν 
άντιμετώπιση τών ναρκωτικών, πού άπο- 
τελείται άπό τόν κ. Τσεβά, Πρόεδρο τής 
Εταιρίας Προστασίας ’Ανηλίκων καί 
’Αντεισαγγελέα Έφετών, Γ. Καββαδία, 
Διοικητή Ι.Κ.Α., καθηγητήν Πανεπι
στημίου, Π. Σακελλαρίδη, Πρύτανη Ε.Μ. 
Πολυτεχνείου, ’Ιωάννη Κασσωτάκη, Δι
καστή ’Ανηλίκων, Σπ. ’Αλεξίου, Δημο
σιογράφο, Ν. Συνοδικό, Σύμβουλο Όργα- 
νώσεως, Δ. Γόνατά, Συνταγματάρχη Χω
ροφυλακής έ.ά., τ. Σύμβουλον Δημοσίων 
Σχέσεων Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως 
καί Βασίλη Κροντηρά, Σύμβουλο Μέσων 
Μαζικής Ένημερώσεως καθώς καί άπό 
τόν έκπρόσρπο τού Πανελληνίου Συν
δέσμου Γονέων καί Κηδεμόνων κ. Εύστα- 
θόπουλο καί τόν Πρόεδρον τού ’Οργα
νισμού Προλήψεως τού ’Εγκλήματος κ. 
Γ. Νικοδότην.

Ή  Προσωρινή Συντονιστική ’Επιτρο
πή, άπό τά πρώτα στοιχεία πού συγκέν
τρωσε, διαπίστωσε ότι τό πρόβλημα τών 
ναρκωτικών είναι γιά τή χώρα μας μιά 
πραγματικά έθνική άπειλή καί ότι πρέπει 
νά άντιμετωπιστεί μέ συνδυασμένες ένέρ- 
γειες τής Πολιτείας καί τών Κοινωνικών 
’Οργανώσεων. Μέ άνακοίνωσή της ή 
Επιτροπή κοινοποίησε τις άποφάσεις, 
τούς σκοπούς καί τούς στόχους της πού 
είναι: 1) Νά μή ύποτιμηθή τό φαινόμενο 
τών ναρκωτικών άλλά καί νά μή μεγαλο- 
ποιηθή, γιατί ή μεγαλοποίησή του άπο- 
τελεί έναν άκόμη κίνδυνο. 2) Νά συνεγεί-

Ε νδιαφέρουσα ανακοίνωση

Τά φροντιστήρια «ΣΤΟΧΟΣ»—Τζώρτζ 
26, ’Αθήνα—μέ άνακοίνωσή τους γνωστο
ποίησαν στό’Αρχηγεΐο Χωροφυλακής ότι 
προσφέρουν έκπτωση 30% στά παιδιά

ρει όλους όσους μπορούν νά έχουν μιά 
ύπεύθυνη γνώμη σέ μιά συντονισμένη 
καί όργανωμένη άντιμετώπιση τού προ
βλήματος. 3) Νά μεθοδεύσει τήν διαφώ
τιση όλόκληρου τού Ελληνικού λαού καί 
ιδιαίτερα τών Νέων μέ τόν όρθό τρόπο, 
γιατί πάντα ύπάρχει κίνδυνος ή μεγάλη 
προβολή τού φαινομένου νά αύξήσει άντί 
νά μειώσει τούς κινδύνους.

’Απευθύνοντας μήνυμα πρός τούς Νέους 
όλης τής Χώρας ή Προσωρινή Συντονι
στική Επιτροπή κάλεσε μέ τό σύνθημα 
«νά μή περάσουν τά ναρκωτικά στήν κοι
νωνία τών νέων μας» όλους τούς ύπευθύ- 
νους πολίτες στόν άγώνα έναντίον τής 
κοινωνικής αύτής πληγής. Τά ναρκωτικά 
είναι ή συνηθέστερη καί γνωστότερη 
αιτία τών έγκλημάτων, γιατί άλλοιώνουν 
τό πνευματικό ύπόβαθρσ τού άτόμου,μετα
μορφώνουν τόν χαρακτήρα καί τά αίσθή- 
ματά του καί έξαφανίζουν τις ήθικές άνα- 
σχέσεις του, μεταβάλλοντας τόν άνθρωπο 
σέ άβουλο όργανο τού πάθους καί τών 
ήδονιστικών του όρέξεων. Είναι παρά
γοντας έκφυλισμοϋ, κατάπτωσης καί άπο- 
σύνθεσης, άτομικής, οικογενειακής καί 
κοινωνικής . Τέλος ή Προσωρινή Συντο
νιστική ’Επιτροπή φιλοδοξεί άλλά καί 
έλπίζει ότι οί νέοι θά άναλάβουν στά στι- 
βαρά τους χέρια αύτόν τόν άγώνα καί θά 
γίνουν οί σημαιοφόροι καί πρωτοπόροι, 
οί μαχητές καί οί έμπνευστές του. Καί 
τούτο γιατί αύτός ό άγώνας είναι υπόθεση 
δική τους καί σ’ αύτούς άνήκει ή τιμή τού 
μεγάλου χρέους.

τώνάνδρώντής Χωροφυλακής,ύποψήφιους 
Άνωτάτων ή Άνωτέρων Στρατιωτικών καί 
άλλων Σχολών, στά θερινά έντατικά φρο
ντιστηριακά μαθήματα όλων τών κύκλων. 
(Β έγγραφές στά φροντιστήρια «ΣΤΟ
ΧΟΣ» συνεχίζονται μέ τήν δημιουργία 
νέων τμημάτων.
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Η ΒΛΑΣΦΗΜ ΙΑ ΣΤΙΓΜ Α

„ είς τήν παγκόσμιον όρμονίαυ της φύσεως
οπού οι καλλικέλαδοι ήχοι μυριάδων πουλιών, ένού- 
μενοι με το θρόισμα των φύλλων καί τόν φλοίσβο 
του κύματος, πλημμυρίζουν την ατμόσφαιραν καί 
συνθρουν τόν παναρμόνιον ύμνον τού Δημιουργού 
τον οποίον κάθε δημιούργημα ψάλλει με τόν ίδικόν 
του τροπον, μοναδικόν καί τραγικά θλιβερόν φαι- 
νομενον δυσαρμονίας άποτελεΐ ό άνθρωπος. Αύτό 
δηλ. τό λογικόν δημιούργημα, τό όποιον δύναται 
με_την δυναμιν τού στοχασμού καί τάς δονήσεις 
του αισθήματος νά προσέγγιση τόν Δημιουργόν 
του και Πάνσοφον Θεόν, αύτό άκριβώς τό δημιούρ
γημα αποτελεί μίαν θλιβερόν παραφωνίαν είς τήν 
παγκόσμιόν αρμονίαν τής φύσεως, διότι άντί ύμνων 
και ωδων λατρευτικών, εκτοξεύει κατά τού Θεού 
υρρεις και Βλασφημίας.

Μάς επροίκισεν ό Θεός με νούν, διά νά σπουδά- 
ζωμεν τα  μεγαλεία Του,, μάς έγέμισε τά  στήθη μέ ψυ
χισμόν, δια νά νοιώθωμεν τήν προς ημάς άγάπην 
Του και να τήν άνταποδίδωμεν, μάς έδωκεν οφθαλ
μούς, δια ν’  ̂άνακαλύπτωμεν τήν σοφίαν τού Δη- 
μιουργού καί είς τά  πλέον ταπεινά άγριολούλουδα. 
Μαςεδωκεν οικόμη τήν γλώσσαν καί τόν εναρθρον 
λογον, δια νά κάμωμεν τό δργανον τής ομιλίας μας 
λύραν και δια νά ύμνώμεν δΓ αύτής τό ύπερύμνητο 
Kcu υπερυψούμενον Όνομα, τό όποιον καθημερι- 
νως και ποικιλοτρόπως μεγαλύνεται καί ύμνεϊται 
οπτο την οτψνχον φυσιν.
. Ιδού, ό λόγος διά τόν όποιον ή βλασφημία είναι 
η__πιο φριχτή αμαρτία έπιτελεϊται επάνω είς τήν 
γην. Είναι άρρωστεια τής ψυχής. Ή  βλασφημία 
ε ναι στίγμα τού νεωτέρου ελληνισμού, καρκινώ- 
δες απόστημα πολλών καρδιών της εποχής μας.
Ας σταθούμε λοιπόν είς αύτό τό φαινόμενον μέ 

σοβαρότητα κα| προσοχήν. "Ας άτενίσωμε μέ δέος 
το φοβερον αυτό πάθος τής άνθρωπίνης ψυχής.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ;

(Είνοτ άσέβεια. Διότι προσβάλλει κατ’ εύθεϊαν 
J°M  ο°υ· °  άμ.αΡΤάνωυ παραβαίνει νόμον, λέγει

, ΜΑΒ,ασιλει°5' °  δε βλασφημών είς αύτήν άθετεΐ την Θεότητα».
Είναι καί άγνωμοσύνη. Διότι ύβρίζομεν τόν Εύερ- 

γετηι> Θεόν, παρά τού Ό ποιου μόνον εύλογίας 
δωρήματα και εύεργεσίας άπολαμβάνομεν.

Είναι άγένεια είς ύψιστον βαθμόν, έφ’ όσον οί 
τρσποι καλής συμπεριφοράς ούδέ τόν συνάνθρω
πον δεν μας επιτρέπουν νά ύβρίσωμεν. Πολλώ μάλ- 
λον τον Θεόν. 1

Είναι βαρβαρότης. Διότι προδίδει ψυχήν άκατέρ- 
γαστον μέ βάρβαρα αισθήματα καί ψυχικά βιώματα.

Σ ε β .  Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ ο υ  Τ α λ α ν τ ί ο υ  
κ .  Α Μ Β Ρ  . Ο Σ Ι Ο Υ

Eivm καί απιστία. Διότι όποιος πιστεύει είς τόν 
Θεόν, εαν δεν τόν ά γα πά  εξ όλης τής καρδίας, τού- 
λαχιστον τον φοβείται καί διά τούτο δέν τολμά 
να τον υβριση.

Τί Πναι ή βλασφημία; Είναι μία τρέλλα, διότι μό
νον ένας τρελλός άνθρωπος μπορεί νά άνοιξη τό 
στόμα του διά νά ύβρίση τό Ό νομα τού Θεού.

> ^ 1·ηΑ ^ ασ<Ρημία είναι ^ °Ηαρτία, τήν όποιαν 
ουδέ ο Διάβολος δέν άποτολμά νά διαπράξη. «Καί 
•τα δαιμόνια πιστεύουσι καί φρίττουσι» σημειώνει 
η Αγια Γραφή.

ΤΙ ΜΑΡΤΥΡΕΙ Η ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ:

*Η βλασφημία κατά τούτα είναι μία έκδήλωσις 
δια της οποίας δυνάμεθα νά είσχωρήσωμεν είς τά  
αδυτα τής άνθρωπίνης_ψυχή5 καί νά λάβωμεν τήν 

ταυτότητα τού Βλασφημούντος άνθρώπου.
, Η βλασφημία λοιπόν μάς άποκαλύπτει κατά κα

νόνα μιαν  ̂άκάθαρτον καί βαρβαρώδη καρδίαν. 
Αι αναθυμιάσεις μιάς άκαθάρτου καρδίας είναι πάν
τοτε βρωμεραι καί δυσώδεις, τόσον βρωμεραί 
οσον αποκρουστική καί άκάθαρτος είναι ή βλασφη
μία. Θα ηδυνάμεθα νά τήν παρομοιάσωμεν μέ τήν 
αναπνοήν τού σώματος. Καθώς ή άναπνοή Ινός 
ασθενούς είναι πνιγηρά καί κάκοσμος, ούτω πως 
και η βλασφημία είναι ή άποκρουστική άναπνοή, ήτις
καρδίανTOtl °ΠΓ°  P'aV Kai παραμορφωμένη ν

Η βλασφημία πάλιν μαρτυρεί μίανάνανδρον ψυ
χήν. Οι νέοι συνήθως βλασφημούν, διά νά δείξουν 
οτι είναι  ̂πλέον άνδρες. Καί οί μεγάλοι βλασφημούν 
. επιδειξουν καί έκείνοι τόν άνδρισμόν των. 
Α λλ αυτοί οί παλληκαρισμοί ύποχωρούν άστρα- 

πιαιως, όταν ό άνθρωπος γίνεται τό άθυρμα είς 
τα^ χέρια του  Θεού κατά τήν ώραν μιάς τρικυμίας 
η ενός έκαστου κινδύνου τής ζωής. Σ’ αύτήν τήν 
ώραν «οί παλληκαράδες» βλάσφημοι γίνονται τρε-
μαμενοι ικέτες τής μεγαλωσύνης καί τού έλέους τού 
Θεού.

Καί κόττι άκόμη θά ήδυνάμην νά προσθέσω. Ή  
βλασφημία είναι μία άνοησία καί εκείνος πού τήν 
χρησιμοποιεί φωράται ώς ένας άνόητος άνθρωπος 
Δια τον άπλούστατον λόγον, ότι ή βλασφημία δέν 
διόρθωνες τήν άτυχίαν, τήν όποιαν άντιμετωπίζο- 
μεν καθ ην ώραν βλασφημώμεν, καί όχι μόνον δέν 
προσφέρει καμμίαν λύσιν, άλλά πολύ περισσότερον 
απομακρύνει^ τόν Θεόν άπό κοντά μας, είς μίαν φά-
τ  V ΤΨ Ι 03*® ^“5. κατά τήν όποιαν ή παρουσία 

ον θα μάς ήτο λίαν χρήσιμος και απαραίτητος.



ΤΟΥ ΝΕΩΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Eis την τελευταίαν άνάλυσιν ό βλάσφημος ομοιά
ζει με τον άνθρωπον, ό όποιος λιθοβολεί τον ουρα
νόν. Οι λίθοι όμως τους οποίους εκτοξεύει κατά 
τού ουρανού επιστρέφουν διά νά του συντρίψουν 
τό κεφάλι «Καθώς εκείνος, λέγει ό "Ay. Νικόδημος 
ό ‘Αγιορείτης, όπου ρίπτει πέτραν εις τον ουρανόν 
δέν βλάπτει τον ουρανόν, εδώ, άλλά βλάπτει τον 
έαυτόν του, επειδή γυρίζει ή πέτρα καί του συντρί
βει την κεφαλήν, έτσι και όποιος βλάσφημε! κατά 
του Θεού, δεν βλάπτει τον Θεόν, άλλά μόνον και 
μόνον βλάπτει τον έαυτόν του και τήν ψυχήν του 
κολάζει ό άθλιος».

ΤΟ ΣΤΙΓΜΑ ΤΟΥ ΝΕΩΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Αυτό λοιπόν τό τρομερά άποκρουστικόν ψυχικόν 
πάθος, αυτό τό καρκινώδες άπόστημα τής άνθρω- 
πίνης καρδίας άπλοΰται ολόγυρά μας. ΑΙ βλασφη- 
μίαι τών Ελλήνων του 20ου αίώνος μολύνουν τον 
καταγάλανον ουρανόν τής Πατρίδας μας. Βλασφη- 
μίαι άκουονται παντού και καθ’ όλην τήν διάρκειαν 
τής ή μέρας. Βλασφημίαι άκουονται είς τάς οικίας, 
εις τάς οδούς, είς τά γραφεία, είς τάς οικοδομάς, είς 
τήν ξηράν, είς τήν θάλασσαν, είς τους αιθέρας, παν
τού όπου ό άνθρωπος περίπατε!, εργάζεται, ά- 
ναπαυεται, διασκεδάζει. «Βλασφημίας δε τρόποι 
πολλοί και διάφοροι» θά επανελάμβανεν ό ιερός Χρυ
σόστομος. «Ό  Θεός καθ’ έκάστην ήμέραν υβρίζεται, 
τί λέγω, καθ’ έκάστην ήμέραν; καθ’ έκάστην μεν 
ούν ώραν, παρά πλουτουντων, παρά πενήτων, 
παρά τών εν άνέσει, παρά τών εν θλίψει, παρά τών 
έπηρεαζόντων, παρά τών έπηρεαζομένων... Τον Θε
όν καθ’ έκάστην παροργίζομεν τήν ήμέραν.......»
(Migne Ρ. G. 49, 56). Αί βλασφημίαι διοχετεύονται 
καί δΓ αύτών έτι τών τηλεφωνικών δικτύων τής 
χώρας μας.

Ό  ούρανός κατακλύζεται άπό τάς βλασφήμους 
φωνάς τών Ελλήνων!.

Καί τό χειρότερον είναι, ότι οι "Ελληνες είς τήν συν
τριπτικήν των πλειοψηφίαν δεν βλασφημοΰν άπό 
άπιστίαν ή άσέβειαν. Δέν βλασφημοΰν διά νά δεί
ξουν ενσυνείδητον έκδίκησιν κατά του Θεού. Δέν 
βλασφημοΰν οί πολλοί διότι διακατέχονται άπό 
κάποιαν μανίαν κατά του Θεού. Ό χ ι. Δέν συμβαίνει 
τοιουτον τι. Οί πλε!στοι τών νεοελλήνων βλασφη
μοΰν άπό συνήθειαν. Έξ έπιδράσεως του ένός έκ 
του έτέρου. Βλασφημοΰν είς ώραν εκνευρισμού καί 
ύπερεντάσεως. Βλασφημοΰν εύκαίρως - άκαίρως. 
Πολύ δέ συχνά διά τά πιο άσήμαντα πράγματα. Διό
τι έκόπηκε τό κορδόνι τών ύποδημάτων, ή διότι μάς 
έτρύπησε ένα άγκάθι. Τί δέ νά είπη τις καί διά τάς 
περιπτώσεις έκείνας, κατά τάς οποίας οί άνθρωποι

βλασφημοΰν χάριν άστείου. Αύταίαί άσήμαντοι άφο- 
φορμαί κινούν τήν γλώσσαν μας είς ύβρεις εναντίον 
τοΰ Θεού. Οί νεοέλληνες βλασφημοΰν άπό κεκτη- 
μένην ταχύτητα.

Καί ό ούρανός βομβαρδίζεται κάθε στιγμήν όχι 
άπό φωνάς δοξολογίας προς τον Θεόν, άλλά άπό 
κραυγάς άσεβείας, άπό βλασφήμους φωνάς άνθρώ- 
πων άνοήτων καί επιπόλαιων. Άλλ* αύτό είναι φαι- 
νόμενον τού νέου έλληνισμοΰ. Διότι είς τά κρησφύ- 
γεται τών κλεφτών καί αρματολών ούδέποτε έπε- 
τρέπετο νά άκουσθή βλάσφημος λέξις. Ά λλά καί ό 
θρυλικός «Γέρος τοΰ Μωρία», ό γενναίος Θεόδωρος 
Κολοκοτρώνης, ούδέποτε ήνείχετο βλασφημίαν εις 
τό στρατόπεδόν του. Έκ δέ τών νεωτέρων στρατη
γώ ν άξιον ιδιαιτέρας σημειώσεως είναι τό παρά
δειγμα τοΰ ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτου, ό 
όπο!ος κρατών τό Τίμιον Σταυρόν καί δΓ αύτοΰ δίς 
καταναυμαχήσας έξω τών Δαρδανελλίων τον Τουρ
κικόν στόλον, δέν έπέτρεπε ν’ άκουσθή βλασφημία 
καί νά «μαγαρισθοΰν», ώς έλεγε, τά καράβια τής 
Ελλάδος.

Α γ α π η τ έ  ά ν α γ ν ώ σ τ α

Πρέπει νά συνέλθωμεν. Ή  βλασφημία εάν δέν 
άπομακρυνθή εγκαίρως άπό τήν ψυχήν μας θά μάς 
συντρίψη τό κεφάλι μας. Διά τούτο τρία πράγματα 
θά πρέπει νά προσέξωμεν.

α) Θά άγωνισθώμεν πάση δυνάμει νά άποβάλω- 
μεν τήν κάκιστη ν καί θεομίση τον ταύτην συνήθειαν 
τής βλασφημίας άπό τήν ίδικήν μας καρδίαν. Ποτέ 
πλέον βλάσφημος λόγος άς μή μολύνη τό στόμα μας.

β) Θά προσπαθήσωμεν νά διορθώσωμεν καί 
εκείνους, οί οποίοι βλασφημοΰν καί άνήκουν είς τό 
άμεσον περιβάλλον μας. Τά παιδιά μας, τούς άδελ- 
φούς, τούς γονείς, τούς συγγενείς, τούς γείτονας, 
τούς φίλους, τούς ύφισταμένους. Ά ς τούς βοηθή
σω με νά συνειδητοποιήσουν όλοι αύτοι ότι ή βλα
σφημία είναι μία άνοησία καί μία τρέλλα. Δέν είναι 
ούτε άνδρισμός, ούτε εξυπνάδα.

καί γ )  Ά ς προσπαθήσωμεν ήμείς τούλάχιστον 
νά άγιάζωμεν τό άγιον όνομα τού Κυρίου, τήν ώραν 
κατά τήν όποιαν κάποιος άλλος δίπλα μας βλάσφημε! 
τον Θεόν.

Ημείς άς προσπαθήσωμεν νά έξιλεώσωμεν τον 
Θεόν κατά τήν θλιβερήν ταύτην στιγμήν καί νά 
άποτρέψωμεν τήν δικαίαν άγανάκτησιν καί οργήν 
Του.

Ό  προκείμένος άγών θά είναι σκληρός. Άλλά 
καί ώραΐος. Ά ς άποδυθώμεν είς αύτόν μέ όλην μας 
τήν δύναμιν, μέ όλην μας τήν καρδίαν.

513



Η εθνική μνήμη 
τιμά τόν 
ηρωισμό καί τήν 
θυσία τών 
Σουήιωτών γιά 
τήν πατρίδα

"Ομιλία του Γενικού Γραμματέως του Υπουργεί
ου Δημοσίας Τάξεως κ. ‘Αναστασίου Μπάλκου 
κατά τήν διάρκειαν του εορτασμού.

ΜΕ ΕΠΙΣΗΜΟΤΗΤΑ και Εθνικό 
παλμό γιορτάσθηκε στό Σούλι τήν 5-6-77 
ή έπέτειος τού όλοκαυτώματός του άπό 
τόν Σαμουήλ. Τήν 08.30' έτελέσθη θεία 
Λειτουργία στόν Τερό Ναό τοϋ 'Αγίου 
Δονάτου, χοροστατοϋντος τοϋ Σεβασμι- 
ωτάτου Μητροπολίτου Παραμυθίας— Φι- 
λιατών—Γιρομερίου καί Πάργας κ. Τί
του και άκολούθησε δοξολογία και έκφώ- 
νηση τοϋ πανηγυρικοϋ τής ήμέρας άπό 
τόν Επιθεωρητή Δημοτικής Έκπαιδεύ- 
σεως Θεσπρωτίας κ. Κ. Κουρή, ό όποιος 
άναφέρθηκε μέ σαφήνεια και γλαφυρό- 
τητα στό ίστορικό τής έπετείου.

Στις 11.30' οί έπίσημοι καί τό πλήθος 
πού παρευρέθηκε, παρακολούθησαν τήν 
άναπαράσταση τής άνατινάξεως τοϋ 
Κουγκίου, ένώ ό νοϋς γύρισε πίσω περίσ
τερο άπό ένάμισυ αίώνα καί στάθηκε σιω
πηλός, γεμάτος σεβασμό καί ύπερηφά- 
νεια γιά τό τεράστιο μέγεθος τής θυσίας 
έκείνης. Μιας θυσίας πού άντήχησε σ’ 
όλο τόν κόσμο καί δίδαξε δτι ό Έλληνας 
γιά να κερδίσει τήν έλευθερία δέν ύπολο- 
γίζει τήν ζωή του άρκεΐ αύτή νά δοθεί γιά 
τήν Ελλάδα. Θύμισε άκόμη ή θυσία τοϋ 
Σουλίου, δτι τά βράχια καί οί λαγκαδιές 
τής Η πείρου είναι γιά τούς Ήπειρώτες 
ή ψυχή τους, ή οίκογένειά τους τό Ιδα
νικό πού λέγεται Πατρίδα. Μιά Πατρίδα 
πού άντεξε καί άντέχει χιλιάδες χρόνια 
τώρα, γιατί έχει τόν Μαραθώνα, τις Θερ
μοπύλες, τό Ζάλογγο, τήν Άραπίτσα,

τό Άρκάδι, τήν Πίνδο, τό Νυμφαίο, τό 
Λιτόχωρο καί τήν Χαλανδρίτσα σάν 
όδηγούς στήν πορεία της,

Έ ξ άλλου ό Γενικός Γραμματεύς τοϋ 
Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως κ. ’Ανα
στάσιος Μπάλκος σέ λόγο του πού έξε- 
φώνησε συνδύασε τήν παλαιά θυσία τών 
Σουλιωτών μέ τά νεώτερα πολεμικά κατορ
θώματα κατά τήν διάρκεια τοϋ τελευταίου 
πολέμου στά όποια καί ό ίδιος πρωτα- 
γωνίσθησε καί είπε τά έξής:
«"Όπως σάς είναι γνωστό, οί σημερινές 

γιορτές έπαναλαμβάνονται κάθε χρόνο, 
τήν τελευταία Κυριακή τοϋ Μαΐου, γιά 
νά τιμήσουν τούς άγώνες τών κατοίκων 
τής ήρωΐκής περιοχής τοϋ ΣΟΥΛΙΟΥ, 
κατά τήν μακρά περίοδο τής Τουρκικής 
κατοχής. Νομίζω, δμώς, δτι δέν θά είναι 
άσέβεια πρός τή μνήμη τών Σουλιωτών 
τής Τουρκοκρατίας, άν, μέ εύκαιρίες σάν 
τή σημερινή, ένθυμούμεθα έπίσης κι* 
άλλους μεταγενέστερους άγώνες, στήν 
ίδια αύτή περιοχή, άπό τούς άπόγονους 
τών ίδίων έκείνων ήρώων τοϋ ΣΟΥΛΙΟΥ.

Είμαι άνάμεσα στούς λίγους προνο
μιούχους πού εύτύχησαν νά πολεμήσουν 
σ’ αύτά έδώ τά βουνά κατά τήν διάρκεια 
τής νεώτερης κατοχής, τής άξονικής. 
Είχα, σάν στρατιωτικός, τή μεγάλη τύχη 
νά διοικώ άντάρτες—κατοίκους άπ’ αύτά 
τά χώματα: τοϋ Σουλίου, τοϋ Φαναριού, 
τής Λάκκος—Σοϋλι. Στή μνήμη δσων 
άπό τούς συμπολεμιστάς μου δέν ζοϋν

πλέον, άφιερώνω αύτά τά λίγα λόγια, τής 
τελείως γενικής ένημερώσεώς σας πάνω 
στούς νεώτερους άγώνες αύτής τής περιο
χής.

Κατά, τή διάρκεια, λοιπόν, τής άξο
νικής κατοχής, δλος αύτός ό χώρος μέχρι 
καί τόν ΑΧΕΛΩΟ ή ΑΡΑΧΘΟ άργότερα, 
ήλέγχετο άπό τίς 'Ομάδες τοϋ Στρατηγού 
Ζέρβα. Δέν ύπάρχει τσουγκάρι, δένδρο, 
μονοπάτι ή βρύση τής περιοχής αύτής, 
πού νά μή συνδέεται μέ κάποιες άναμνή- 
σεις δσων έζησαν καί πολέμησαν έδώ. 
’Αλλ’ άφοϋ δέν είναι δυνατόν νά μιλήσω 
γιά δλα, άς μνημονεύσω τάσοβαρώτερα 
περιστατικά, δπως έρχωνται στή μνήμη 
μου: Τή «Σκάλα τής Παραμυθιάς», πού 
τόσο άκριβά τήν πλήρωσαν οί κατα- 
κτηταί στίς πολλές προσπάθειές τους νά 
την πατήσουν, άλλά καί πού τόσο άκριβά 
την πλήρωσε ή Παραμυθιά δταν θέλησαν 
νά έκδικηθοϋν γιά τίς άποτυχίες τους.

Τή «Σκάλα τής Τζαβέλαινας», πασί
γνωστη άπό τήν έποχή τής Τουρκοκρα
τίας, πού ποτέ δέν τόλμησε κανείς άπό 
τούς νεώτερους κατακτητές, Γερμανός, 
Ιταλός ή Τσάμης, νά δοκιμάση νά τήν 
παραβιάση. Δυτι^ώτερα, δεσπόζοντας 
τοϋ «Γλυκή», είναι τά ύψώματα τοϋ «Περ- 
χάτι», πού τά έπανδρώναμε κάθε φορά πού 
ύπήρχε κίνδυνος νά κινηθοϋν οί κατα- 
κτηταί πρός τό ’Ανατολικό Φανάρι ή 
τό Σούλι.

Ά πό τά ύψώματα τού «Περχάτι», μετά
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άπό μιά δραματική σύσκεψη, μιά νύχτα 
τού 'Ιουλίου τού 1943, Αποφασίσαμε νά 
συμπτυχθούμε όταν είχαμε πιά ούσια- 
στικά κυκλωθή άπό τΙς Γερμανικές έκκα- 
θαριστικές δυνάμεις, πού σκόπευαν, μαζύ 
μέ τούς Τσάμηδες, νά «πατήσουν» τό 
Φανάρι.

Άπό τά Ανατολικά τού «Περχάτι» 
ύψώματα παρακολουθήσαμε τήν έπομένη 
νύχτα τό «πατημένο» Φανάρι νά καίγεται 
άπ’ άκρου σ' άκρο—κάθε Χωριό μιά 
λαμπάδα. Κι' άκούγαμε τούς κροταλι
σμούς τορτούρας, καθώς έρριχναν 
Αδιάκριτα σέ κάθε ζωντανό πού άνεκά- 
λυπταν, ζώο ή άνθρωπο, άνδρα ή γυναίκα 
γέρο ή παιδί.

Κάναμε τότε, καθώς άντικρύζαμε 
αύτό τό τρομερό θέαμα, ό μακαρίτης δ 
Λοχαγός Μαραγκός, ό μακαρίτης ό 
Άνθ]γός Παπακωνσταντίνου καί μιά 
φούχτα άλλοι, κάναμε έναν όρκο, δώσαμε 
μιά ύπόσχεση. 'Αλλά δέ θέλησε ό Θεός νά 
γίνουμε έμεΐς οί έκδικηταί τού καμένου 
Φαναριού. 'Οταν ήρθε ή ώρα τής άπο- 
χωρήσεως τών Γερμανών, χρειάστηκε νά 
τούς χτυπήσω μέ τό Τάγμα μου, τό 1]24, 
στό Άσπροχάλικο τού Ά η —Γιώργη 
τής ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ, μέ ύποστήριξη τού 
Πυροβολικού τού μακαρίτη Παπακων
σταντίνου. Άλλ* άλλοι Απέδωσαν τή 
δικαιοσύνη, όπως έπρεπε.

Στό πυκνό δάσος τού «Βορίλα», πού 
Αρχίζει άπό τό ΤΡΙΚΑΣΤΡΟ καί φθάνει

ώς τή ΔΡΑΚΟΤΡΥΠΑ, Αναβολικά τού 
ΓΛΥΚΗ, πλαισιώνοντας τόν ΑΧΕΡΟΝ
ΤΑ άπό τις δυό όχθες, κρύφτηκαν σέ μιά 
άπό τίς γερμανικές έκκαθαρίσεις, έκα- 
τοντάδες γυναικόπαιδα, πού τά προστα
τεύαμε καμμιά πενηνταριά Αντάρτες. 
Τό δάσος ήταν κυκλωμένο, καθώς όλα 
τοΰτατά ύψώματακατέχονταν άπό άγρυπνα 
γερμανικά φυλάκια.‘Ή  παραμικρή κίνηση 
προκαλούσε άφθονα πυρά πολυβόλων καί 
όλμων. 'Αλλά, γιά καλή μας τύχη, οί 
Γερμανοί, μή ξέροντας τή μικρή μας δύ
ναμη, δέν τόλμησαν νά προχωρήσουν σ’ 
έκκαθάριση. Προτίμησαν νά ζητήσουν 
ένισχύσεις ή—όπως μάς παρήγγειλαν μ’ 
ένα τσομπάνο άπ’ τό Τρίκασιφο—νά 
περιμένουν έμπρηστικά βλήμαπι, γιά 
νά μάς κάψουν ζωντανούς.

Μάς έσωσε τότε τό έπεισόδιο τού ΚΟΜ
ΜΕΝΟΥ τής Άρτας. Οί Γερμανοί πή
ραν έπείγουσα διαταγή νά φύγουν Αμέσως 
άπό τήν περιοχή μας. Ή ταν τόσο βια
στικοί πού στό ΤΡΙΚΑΣΤΡΟ άφησαν τά 
κλεμένα άρνιά νά καίγωνται στίς σούβλες 
πάνω στίς φωτιές καί τά τσουκάλια νά 
βόάζουν μόνα τους. Ό ταν έφθασαν άπ’ 
έξω άπό τήν Ά ρτα, ήταν τέτοια ή μανία 
τόυς πού έξόντωσαν όλο τό χωριό ΚΟΜ
ΜΕΝΟ, σκοτώνοντας άκόμη καί τά μωρά 
στίς κούνιες τους. Ή ταν ή τύχη πού περί- 
μενε τά δικά μας γυναικόπαιδα άν έμπαι
ναν στό «Βορίλα».

Α λλά άς σταματήσω έδώ. Είναι βλέ

πετε, τόσα πολλά αύτά πού θά μπορούσε 
νά θυμηθή κανείς καί νά μιλά γιά ώρες 
κι' ώρες. . . .  Τελειώνω, λοιπόν Κάνοντας 
μιά εύχή: Στίς έπόμενες γιορτές τού 
Σουλίου νά μνημονεύεται κι’ αύτή ή νεώ- 
τερη Ιστορία—γιά νά μήν τήν ξεχνάμε 
οί παληοί, γιά νά τήν μαθαίνουν οί νεώ- 
τεροι».

Στίς 12.15' έγινε έπιμνημόσυνη δέηση, 
προσκλητήριο νεκρών καί κατάθεση 
στεφάνων. Αμέσως μετά Ακολούθησε δε
ξίωση τών έπισήμων στό χώρο τού Βου- 
λευτηρίου τού Σουλίου. Στίς 13.00 
τοπικά συγκροτήματα χόρεψαν ’Εθνικούς 
χορούς.

Στίς έκδηλώσεις παρευρέθησαν ό 'Υ
φυπουργός ’Εσωτερικών κ. Γκελεστάθης, 
ό Γενικός Γραμματέας τού 'Υπουργείου 
Δημοσίας Τάξεως κ. Άναστ. Μπάλκος, 
Βουλευτές τού Νομού, Νομάρχες τής 
Ηπείρου, λοιπές πολιτικές άρχές, ό 
Διοικητής τής ΥΠΙ Μεραρχίας, ό Α \ 
Επιθεωρητής Χωροφυλακής 'Υποστρά

τηγος κ. Μιλτ. Άργιάννης, ό Ανώτερος 
Διοικητής Ηπείρου Ταξίαρχος κ. ’Ιωάν. 
Γιαννουράκος, άλλες Στρατιωτικές άρ
χές, έκπρόσωποι Έφεδροπολεμιστικών 
Οργανώσεων, Συλλόγων, Σωματείων καί 

πλήθος κόσμου. Στίς φωτογραφίες στι
γμιότυπα άπό τίς έκδηλώσεις.
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I  ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ Αστυνομικό

Γ Ι ΑΝΝΗ ΜΑΡΗ Μυθιστόρημα

6. Ενα πτώμα

ΔΕΝ ήξερα πιά τί νά πιστέψω. "Οσο 
ήταν μαζί μου —καί ή Άννιώ έφυγε άπό 
τό δωμάτιό μου πάλι ξημερώματα— τήν 
πίστευα. "Τστερα ol άμφιβολίες έζωσαν 
τήν ψυχή μου σαν φίδια. Π  ο ιός έλεγε ψέ
ματα, Ό  άνθρωπος του τραίνου πού δέχτη
κε ένα όνομα πού δέν ήταν δικό του ή ή 
Άννιώ, πού άντιμετώπιζε τήν άποκάλυψι 
του ψέματός της, μ* ένα άκόμη μεγαλύ
τερο ψέμα. *Άν μέν είχε κοροϊδέψει 6 άν- 
θρωπάκος του τραίνου, τί ζητούσε έδώ; 
Κι* άν μέ κορόΐδευε ή Άννιώ, ποιό σκο
τεινό βάθος γεμάτο ψέμα, θράσος, ξετσι
πωσιά κρυβόταν κάτω άπό τήν όμορφη 
έπιφάνεια πού είχα άγαπήσει; Τό πρωί 
σηκώθηκα άπό τό κρεβάτι σαν άρρωστος. 
Στή βεράντα ό Εύθυμιάδης διάβαζε μιά 
πρωινή μακεδονική έφημερίδα. Έ κει άρ- 
γότερα, όπως παίρναμε οί δυό μας τό πρωι
νό —οί κυρίες δέν εΐχαν σηκωθή άκόμη, 
όπως τό συνήθιζαν —ό κηπουρός του μάς 
έφερε τό τοπικό νέο.

—Τό χωριό είναι άνάστατο. Βρήκαν 
έναν άνθρωπο νεκρό.

—Ποιόν; ρώτησε ό Εύθυμιάδης, πού ό
πως όλοι οί ξένοι πού έχουν σπίτι σέ κά
ποιο χωριό, ήθελε νά κάνη λίγο τόν ντό
πιο.

—Κανείς δέν τόν ξέρει. Δέν είναι άπό 
δώ.

στα ρηχό

Παρακολουθούσα άδιάφορος ώς έκεί- 
νη τήν στιγμή τήν κουβέντα τους, βυθι
σμένος στις σκέψεις πού μέ βασάνιζαν: 
Τά τελευταία λόγια μ* έβγαλαν άπό τις 
σκέψεις μου.

—Ξένος; ρώτησε ό Εύθυμιάδης.
—Ναί. Δυό - τρεις είπαν πώς τόν εί

χαν δη νά τριγυρίζη έδώ τις τελευταίες 
μέρες. Δέν είχε μείνει όμως σέ ξενοδο
χείο ή σέ σπίτι. Φαίνεται πώς κοιμόταν 
στά χαλάσματα τού κάστρου.

—Δέν βρήκαν χαρτιά έπάνω του;
—'Ο χι. Τίποτα.
—Καί πώς πέθανε;

Παρακολουθούσα μ* ένα ενδιαφέρον πού 
όλο καί δυνάμωνε τις έρωτήσεις τού φίλου 
μου καί τις άπαντήσεις τού κηπουρού του. 
Μιά άόρατη άνησυχία μού έσφιγγε τήν 

καρδιά.
—Πνίγηκε. Τόν έβγαλε ή θάλασσα. 

Ό  ένωμοτάρχης όμως είπε, πώς διέκρινε 
ένα χτύπημα στό κεφάλι του. "Ισως τά 
κύματα τόν χτύπησαν στά βράχια.

—Πού τόν έχουν αύτόν τόν άνθρωπο; 
ρώτησα άπότομα.

Ό  Εύθυμιάδης μέ κύτταξε μέ κάποια 
έκπληξι, άλλα δέν μίλησε.

—Είναι άκόμη στήν άκρογιαλιά, άπάν- 
τησε ό κηπουρός.

—Πάμε νά δούμε;

Η έκπληξι τού Εύθυμιάδη έγινε μεγα
λύτερη .Τί μάς ένδιέφερε; Καταλάβαινα 
πώς ή στάσι μου ήταν περίεργη κι* όμως 
σηκώθηκα.

—Πάω νά δώ, είπα.
*Από τήν πρώτη στιγμή, πού άρχισα 

νά προσέχω τήν κουβέντα γιά τό νεκρό, 
μέ είχε πιάσει μιά άδικαιολόγητη δυσφο
ρία. Φανταζόμουν πώς ήξερα ποιός ήταν 
ό άγνωστος. Ξεκίνησα κάτω άπό τά έκ
πληκτα βλέμματα τού Εύθυμιάδη καί τού 
άνθρώπου του.

*Από μακρυά είδα τή μικρή συγκέν- 
τρωσι στήν άκρογιαλιά. Πλησίασα. Οί 
περίεργοι μού έκρυβαν τό πτώμα. Παρα- 
καλοΰσα μέσα μου νά μήν είναι ό νεκρός, 
εκείνος πού φοβόμουν. Έφτασα κοντά 
στήν μικρή ομάδα καί κύτταξα.

’Ακίνητο, παραμορφωμένο άπό τό νε
ρό, άλλά όχι τόσο, ώστε νά μή τό γνωρί
σω, είδα τό πτώμα τού άνθρώπου τού τραί
νου. Τού άνθρώπου πού μού είχε παρουσια- 
στή σάν Σεβαστόπουλος —ή πού ήταν ό 
Σεβαστόπουλος.

"Ακόυσα κάποιον πλάϊ μου νά λέη.
—Ό  γιατρός.

"Ένας χωροφύλακας άνοιξε δρόμο άνά- 
μεσα στούς περίεργους γιά νά περάση ό 
μελαχροινός, νέος άκόμα, άντρας. Ό  για
τρός έσκυψε πάνω στό πτώμα.

—Ό  θάνατος δέν ήρθε άπό πνιγμό, εί
πε.

Δέν μπορούσα νά βλέπω καλά, άλλά 
άκουσα πάλι τόν γιατρό πού έλεγε:

—Τόν χτύπησαν, πριν τόν ρίξουν στό 
νερό. Ξέρετε ποιός είναι;

—"Οχι, άποκρίθηκε ό άστυνομικός.
Είδα τόν γιατρό πού σηκωνόταν. Οί 

περίεργοι παραμέρισαν καί είδα πάλι τό 
άκίνητο πρόσωπο τού τρομοκρατημένου 
άνθρωπάκου τού τραίνου. Οί ντόπιοι γύ
ρω σχολιάζαν τό γεγονός. Πήρα, παγω
μένος, τό δρόμο γιά τή βίλλα.

Ό  γιατρός είχε πή: «Τόν σκότωσαν 
πριν τόν ρίξουν στό νερό». "Ηξερα ποιοι 
τόν σκότωσαν ή τουλάχιστο ποιούς φοβό
ταν. Ά πό τό δρόμο είδα τήν Άννιώ πού 
μιλούσε στή βεράντα μέ τόν Εύθυμιάδη. 
Κάτι τής είχε πή 6 φίλος μας καί ή ωραία 
γυναίκα γελούσε.

—Λοιπόν; μού είπε ό Εύθυμιάδης ό
ταν πλησίασα. Τί έγινε μέ τό δυστύχημα;

—Δέν ήταν δυστύχημα, άπάντησα κα
κόκεφα.

—Δέν..;
—"Ηταν έγκλημα.
—Γιά ποιό έγκλημα μιλάτε: ρώτησε ή 

Άννιώ.
—Σκότωσαν κάποιο γνωστό μου, είπα.
Μέ κύτταξαν κι οί δυό, σάν νά τρελ- 

λάθηκα ξαφνικά.
—Γνωστό σου; ρώτησε ό Εύθυμιάδης 

έκπληκτος.
—Ναί. Τόν άνθρωπο πού ταξιδέψαμε 

μαζί. Τόν άνθρωπο πού μού άφησε τή 
βαλίτσα του.

Κύτταξα τήν Άννιώ στά μάτια. Χωρίς 
νά θέλω έβαλα στή φωνή μου κάποια 
κακ(α.

—’Εκείνον πού μού είχε πή πώς λε
γόταν Σεβαστόπουλος, είπα.

Ή  Άννιώ δέν μίλησε. Ό  Εύθυμιάδης 
μέ κυττοΰσε μέ τό βλέμμα τού άνθρώπου, 
πού δέν καταλαβαίνει.

—Σοΰ είχε πή. . ;
—Ναί, ένα όνομα πού φαίνεται πώς 

δέν ήταν δικό του.
—Δέν καταλαβαίνω τίποτε.

Δέν καταλάβαινα όμως ούτε κι έγώ.
Φοβόταν. "Ηταν γιά μένα ή ζωντανή
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*0 ’Ο λύμπιος, Αρχιτέκτονας ύπό τήν Α θή να , προσκαλείται στόν Π λα- 
ταμώνα άπό τό ζεύγος ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ. Στό τραίνο, ένας άνδρας φοβισμένος 
πού βρέθηκε γιά  λίγο στό βαγόνι το υ , τού άφήνει μιά βαλίτσα καί πήδα στό 
κενό .Δυό Ανθρωποι πού παρακολουθούσαν τόν συνταξιδιώτη το υ , ένδιαφέρ— 
θηκαν γιά  τήν Ανεύρεσή τ ο υ . Στή Βίλλα τού Εύθυμιάδη φ ιλοξενείται καί ή 
Ά ν ν ιώ  Λεονάρδου, μιά όμορφη νεαρή γυναίκα . Ά νοίγοντας τήν βαλίτσα 
τού συνταξιδιώτη δέν βρίσκουν τίποτε τό ύποπτο . Τήν έπομένη, ό 'Ο λύμπιος 
δταν άνοίγει τήν βαλίτσα του διαπιστώνει δτι κάποιος τού τήν έχει Ανακατέ
ψει . Ποιός δ μ ω ς ; 'Υ ποπτεύεται δλους καί κανένα. "Οταν Αργότερα πηγαί
νουν γιά  μπάνιο στή παραλία δπου βρισκόταν ή Ά ν ν ιώ , βλέπουν ένα άνδρα 
κοντά της πού τούς φάνηκε δτι μιλούσε μαζύ τ η ς . Ή  Ά ν ν ιώ  δμως τό άρ- 
ν ε ίτα ι. Τελικά ό 'Ο λύμπιος άνέφερε μόνο στόν Εύθυμιάδη γιά  τό Ανακάτεμα 
της βαλίτσας του καί τό μεσημέρι ό Εύθυμιάδης τού φέρνει μιά φ ω τογραφ ία  
στή όποία έκπληκτος ό 'Ο λύμπιος δέν δυσκολεύεται νά Αναγνωρίσει τόν έναν 
άπό τούς δυό άνδρες τού τραίνου πού παρακολουθούσαν τόν άγνωστο συντα
ξιδιώ τη του πού ρίχτηκε στό κενό . Τό βράδυ ό 'Ο λύμπιος καί ή Ά ν ν ιώ  βρέ
θηκαν στό κρεββάτι τού 'Ολύμπιου καί ξαφνικά μέσα στή νύκτα τά  γα υ γ ί- 
σματα τω ν σκυλιών τού Εύθυμιάδη τόν κάνουν νά πεταχ^εΐ στό μπαλκόνι 
καί νά διακρίνει ένα άνδρα νά δρασκελίζει τόν τοίχο  τού κήπου φ εύ γο ντα ς. 
Τό άλλο βράδυ ή Ά ν ν ιώ  στό δωμάτιο τού 'Ο λύμπιου τού φανερώνει δτι είναι 
κόρη 'Εβραίου καί δτι ό πατέρας της πού σκοτώθηκε άπό τούς Γερμανούς 
άφισε στόν Ανακριτή, γιά  νά σωθεί ή μητέρα της καί ή ίδ ια , πίνακες μεγάλης 
Αξίας πού είναι κρυμμένοι κάπου στόν Πλαταμώνα καί πού τό σχεδιάγραμμα 
τό έχει κάποιος Σεβαστόπουλος. Ό  'Ο λύμπιος κατάλαβε δτι αύτός πρέπει 
νά είναι ό συνταξιδιώτης τού τρα ίνου .

Ό  'Ο λύμπιος τό πρω ί πηγαίνει γιά  μπάνιο μόνος του δταν Ακούει κάποιον 
νά τού φ ω νάζει κύριε, κύριε, γυρίζει καί βλέπει τόν ...συνταξιδιώ τη  του 
πίσω  άπό τά β ρά χ ια . Τούς ξέφ υγα  τού λέει ."Οχι Ακόμα κύριε Σεβαστόπουλε.

Ξαφνιάστηκε ό ξένος δταν άκουσε τό δνομά του . Ξέρω Ακόμα τήν συνεταί
ρο σου καί τήν Ιστορία σου. Ό  Σεβαστόπουλος έδειξε άγνοια γιά  τά  δυό τε
λευταία . Στή Βίλλα ό 'Ο λύμπιος λέει κρυφά στή Ά νν ιώ  γιά  τήν συνάντηση 
μέ τόν Σεβαστόπουλο καί δτι έκανε τόν Αδιάφορο δταν τού είπε γ ι ' α ύ τή ν .

Πέρασαν τρεις ήμέρες, δταν πηγαίνοντας γιά  μπάνιο ό 'Ο λύμπιος μέ τις  
δυό γυναίκες διασταυρώθηκαν μέ τόν Σεβαστόπουλο, άλλά αύτός έκανε 
δτι δέν πρόσεξε τήν Ά νν ιώ  ούτε έκείνη τόν Σεβαστόπουλο. Α φ ο ύ  κολύ
μπησαν καί βγήκαν έξω ή Ά ν ν ιώ  ρωτά τόν 'Ο λύμπιο ποιός είναι αύτός πού 
τούς γνέφ ε ι. Γυρίζει καί βλέπει τόν Σεβαστόπουλο .Γιατί δμως ή Ά ν ν ιώ  δέν 
έδειξε ένδιαφέρον γιά  τόν Σεβαστόπουλο; Γ ιατί ό Σεβαστόπουλος Αγνόησε 
τήν Ά νν ιώ  ; 'Η  Λιλή λέει στό 'Ο λύμπιο δτι δέν ξέρει πολλά γιά  τήν Ά ννιώ · 
Αύτός τά χει χα μ ένα . 'Υ ποψ ιάζεται συνενόηση Ά ν ν ιώ ς  καί Εύθυμιάδη καί 
δτι ή Ά νν ιώ  λέει ψέμματα γιά  τούς πίνακες καί Σεβαστόπουλο. "Οταν τήν 
ρωτά σχετικώ ς αύτή τού λέει δτι ό Σεβαστόπουλος πού ήταν στή θάλασσα 
δέν είναι ό γνωστός της !!!

Η είκόνα του φόβου. Τόν έφερα στό νοΰ μου, 
1 δπως καθόταν Απέναντι μου, στό τραίνο, 
I μέ τά δειλά του χαμόγελα καί τή βαλίτσα 
I σφιγμένη πάνω στα γόνατά του. Φοβόταν 
I καί τώρα ήξερα πώα είχε δίκιο νά φο- 
I βάται.

—Ποιός τόν σκότωσε; ρώτησε ή Άννιώ.
Έκείνη τήν ώρα τήν μίσησα. Ή  φωνή 

I της, ήρεμη καί σταθερή, έρχόταν σέ τόση 
I Αντίθεση μέ τήν ταραχή μου, πού μου 
I  φάνηκε πώς μέ κορόΐδευε.

—Δέν ξέρουν, Απάντησα. Τόν χτύπησαν 
I  κι ύστερα τόν έρριξαν στή θάλασσα.

—Τόν δύστυχο.
—-Είναι περίεργο νά μή ξέρουν ποιός 

I είναι, είπε ξανά ό Εύθυμιάδης. Αύτός ό 
Η άνθρωπος θά έπρεπε νάχη κάποια ταυ- 
I τότητα έπάνω του, κάποιο χαρτί, κάτι 
I πού νά φανερώνη ποιός είναι.

—Δέν είχε τίποτε. Έ τσ ι μου είπαν.
—Τότε αύτοί πού τόν σκότωσαν, θά 

Η τόν λήστεψαν. Θά πήραν τό πορτοφόλι του.
—Έ τσι φαίνεται.
Δέν ήταν τύπος, αύτός ό κακοντυμένος 

I άνθρωπάκος, πού θά τόν σκότωνε ένας 
I κακοποιός γιά νά τόν ληστέψη.Άν τού 
I έκλεψαν τό πορτοφόλι θά του τδκλεψαν 
I  γιά νά του πάρουν τά χαρτιά του—ή καί 
I κάτι άλλο.

—"Οσα χρόνια είμαστε έδώ, δέν έγινε 
I στόν Πλαταμώνα έγκλημα, έλεγε ό Εύ- 
I θυμιάδης.

Δέν τόν άκουγα. Τό τρομαγμένο πρό
σωπο τού άνθρωπάκου δέν έλεγε νά φύγη 
άπό τά μάτια μου.

—Μέ συγχωρήτε, είπα, άλλά θά άνέβω 
στό δωμάτιό μου.

Έφυγα, ένώ οί άλλοι μέ παρακολου
θούσαν μέ κάποια Απορία.

"Ηθελα νά μείνω μόνος μου. Νά βάλω 
σέ μιά τάξι τις μπερδεμένες σκέψεις μου. 
Ποιός είχε πει ψέματα; Ό  άνθρωπάκος, 
πού είχε δεχτή ένα όνομα, πού δέν ήταν 
δικό του ή ή Άννιώ; Θύμωνα τώρα μέ τόν 
έαυτό μου, πού δέν είχα έπιμείνει νά 
μάθω γιατί αύτός ό άνθρωπος βρισκόταν 
έδώ. «Έ χω  μιά δουλειά», είχε πή. "Αν 
έπέμενα περισσότερο ίσως μου έλεγε ποιά 
ήταν ή «δουλειά» του. Κι' άν μου έλεγε, 
θά ήξερα ποιός είπε ψέματα.

Πόση ώρα πάλευα μέ τις σκέψεις καί τά 
μπερδεμένα μου αισθήματα; Δέν θά 
μπορούσα νά τό πώ. Σχεδόν τρόμαξα, 
όταν είδα τήν Άννιώ στην πόρτα, πού 
έβγαζε στό μπαλκόνι.

—Μά, τί έπαθες; μοΰ είπε.
—Αύτό τό έγκλημα. . .
—Έ να πτώμα δέν είναι βέβαια ώραΐο 

θέαμα, άλλά έσύ κάνεις σάν νά σκοτώθηκε 
κάποιος δικός σου. 01 Εύθυμιάδηδες κάτω 
δέν ξέρουν τί νά σκεφτοΰν.

Τήν κύτταξα ίσια μέσα στά μάτια.
—Έ γώ  τί νά σκεφτώ, Άννιώ;
—Γιά ποιό πράγμα;

—Γι' αύτόν, γιά σένα, γιά μάς. Γιατί 
τόν σκότωσαν, Άννιώ.

—Πώς θέλεις νά ξέρω;
—Στ' Αλήθεια, δέν ξέρεις;
Γιά μιά στιγμή φάνηκε έτοιμη νά άφή- 

ση τό δωμάτιο, θυμωμένη άπό τά λόγια 
πού τής έλεγα. Δέν τδκανε.

—Μά, γιά τόνομα τού Θεού, τί σοΰ 
συμβαίνει; Γιατί αύτό τό έγκλημα σέ 
Αναστάτωσε έτσι;

Γιατί; Γιατί χίλιες τρομερές σκέψεις 
περνούσαν άπό τό νοΰ μου. Γιατί χίλιοι 
φόβοι, πού δέν έπαιρναν καθαρό σχήμα, 
δηλητηρίαζαν τό αίμα μου.

—Είσαι βέβαιη πώς αύτόν τόν άνθρωπο 
δέν τόν έλεγαν Σεβαστόπουλο, ρώτησα.

—Μά, φυσικά, στό είπα. Τόν Σεβαστό
πουλο τόν ήξερα. Αύτόν δέν τόν είχα ξανα- 
δή ποτέ μου. Αύτός ό άνθρωπος. . ^

Σταμάτησε Απότομα. Ή  Ανησυχία 
έγινε πιό καθαρή στά μάτια της.

—Γιατί μέ ρωτάς; είπε.
Ή  Ιδέα πέρασε γρήγορα άπό τό μυαλό 

μου. Ή  Άν^ιώ Ανησυχούσε μήπως είχα 
μάθει τήν ταυτότητα τού άνθρωπάκου καί 
είπα ψέματα. Γι' αύτό βρισκόταν στό 
δωμάτιό μου. Γιά νά σιγουρευτή. Ά πε- 
φάσισα νά παίξω τό μικρό Απελπισμένο 
παιγνίδι μου.

—Άννιώ, τής είπα, άν αύτός ό άνθρω
πος ήταν στ' Αλήθεια ό Σεβαστόπουλος, 
τί πρέπει νά σκεφτώ;

Γιά λίγο δέν Απάντησε. Τό είδα καθαρά 
πώς πίσω άπό τό όμορφο, λείο μέτωπό 
της, οί σκέψεις περνούσαν γρήγορα.

—Ά ν  ήταν στ' Αλήθεια ό Σεβαστό
πουλος. . .;

Ή  μικρή μου παγίδα είχε πιάσει. Δέν 
ήταν βέβαιη πώς δέν είχαν βρή τήν ταυ
τότητα.

—Ναί.
—Τότε θά πή πώς γιά λόγους πού δέν 

μπορώ νά τούς σκεφτώ, ό άνθρωπος πού 
μοΰ παρουσιάστηκε στό Παρίσι σάν 
Σεβαστόπουλος, έλεγε ψέματα.

'Ή  ήταν άθώα ή ήταν πολύ δυνατή. 
Είχε μιά έτοιμη άπάντησι γιά όλα.

—Άλλά δέν τό πιστεύω, κατέληξε. 
Γιά πέσμου. Τί φαντάζεσαι;

Φοβόμουν κι ό ίδιος νά φανερώσω τί 
θά μπορούσα νά φανταστώ.

—Τίποτα, είπα. Προσπαθώ νά κατα
λάβω.

—Θά γυρίσω στούς φίλους μας. "Αρ
χισαν νά παραξενεύονται μέ τήν στάσι σου.

Δέν δοκίμασα νά τήν κρατήσω. Τήν 
Αγαπούσα—καί μέ τρόμαξε.

Κατέβηκα στή βεράντα μισή ώρα Αργό
τερα, άφοΰ χρειάστηκε νά έπιστρατέψω 
όλη μου τή δύναμι, γιά νά ξαναβρώ τήν 
ψυχραιμία μου. 'Επιτέλους αύτοί οί 
φιλόξενοι άνθρωποι δέν μοΰ χρωστούσαν 
τίποτε. Περίμενα πώς θά βρώ τόν Εύθυ
μιάδη μέ τήν Άννιώ καί τόν βρήκα μέ 
τήν γυναίκα του. Ή  Λιλή είχε έρεθιστή 
μέ τό νέο τού έγκλήματος. "Ηθελε νά 
κάνη τήν τρομαγμένη, άλλά ήταν φανερό 
πώς αύτό τό έντυπωσιακό γεγονός τήν 
διασκέδαζε. Ό  «Πλαταμώνας» της Απο
κτούσε περισσότερο ένδιαφέρον γινόταν 
συνταρακτικός. Μπορούσα άπό τώρα νά 
τήν φανταστώ νά γράφη τό συναρπαστικό 
νέο στις φίλες της.

—Μού είπαν πώς είδες μέ τά μάτια 
σου τό πτώμα, έκανε μέ μιά παιδιάστικη 
έρεθισμένη περιέργεια.

—Ναί.
—Θά ήταν φρικτό, έ;
—Φρικτό.
—Δέν ξέρουν ποιός τόν σκότωσε;
—“Οχι.
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Μυθιστόρημα

I  ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ Αστυνομικό

Κύτταξα γύρω μου. Που ήταν ή *Awtco; 
Ή  νέα γυναίκα κατάλαβε τή σημασία 
αύτοΰ του βλέμματος.

—Ψάχνεις τήν φίλη μας;
—Που είναι;
—Δέν στην έκλεψαν μέ πείραξε. Πάει 

μιά βόλτα ώς τό μοτέλ καί θά γυρίση. 
Τόπος μυστηρίων έγινε 6 Πλαταμώνας, 
αύτό τό είκοσιτετράωρο. Τώρα τό έγκλημα, 
τη νύχτα οΐ άόρατοι.

—Ποιοι άόρατοι; ρώτησα, μέ ένα άό- 
ρατο αίσθημα άνησυχίας.

Ό  Εύθυμιάδης χαμογέλασε.
— Η  Λιλή είδε τή νύχτα κάποιο όνειρο.
—Δέν ήταν όνειρο, έπέμεινε ή ωραία

γυναίκα, μέ τό πείσμα χαϊδεμένου παι
διού. Ή ταν πραγματικό.

—Μά, τί έγινε; ρώτησα.
—Ή  Λιλή, μου έξήγησε ό Εύθυμιάδης 

μέ τόν συγκαταβατικό τρόπο πού άντι- 
μετωπίζει ένας μεγάλος τίς φαντασιο
πληξίες των παιδιών, νόμισε πώς άκουσε 
κάποιον νά περπατά τά ξημερώματα στόν 
κήπο.

—Δέν νόμισα, τόν άκουσα, έπέμεινε 
πεισμωμένη ή γυναίκα. Μέ ξύτυνησε τό 
σφύριγμα.

*0 Εύθυμιάδης χαμογέλασε. Κάτι 
έπίφοβο κι άόριστο έσφιξε τήν καρδιά μου.

—Ποιό σφύριγμα; ρώτησα.
—"Ενα σφύριγμα σάν συνθηματικό. Νά 

έτσι.
Ή  όμορφη γυναίκα προσπάθησε μέ 

άστεΐα, χαριτωμένο τρόπο, νά μιμηθή τό 
σφύριγμα, πού νόμισε πώς άκουσε.

—"Αν ήταν κάτι τόσο δυνατό, ώστε νά 
σέ ξυπνήση, θά ξυπνούσε καί κάποιον άπό 
μάς, είπε ήσυχα ό άντρας της. Εμένα, τό 
Γιώργο ή τήν Άννιώ.

—Μπορεί καί νά είχα ξυπνήσει έκείνη 
τήν ώρα μόνη μου, έπέμεινε ή νέα γυ
ναίκα. Μιά φορά τό άκουσα. Κι ύστερα 
άπό λίγο άκουσα στόν κήπο βήματα. Σι
γανά, προσεκτικά, σάν τά βήματα άν- 
θρώπου πού δέν θέλει νά τόν άντιληφθούν.

— Αγάπη μου, σου είπα, σου φάνηκε, 
έπέμεινε ήσυχα καί τρυφερά ό Εύθυμιάδης.

—Κι έγώ σου λέω, τό άκουσα.
— Μά, άγάπη μου, άν κάποιος ξένος 

έμπαινε στόν κήπο θά χάλαγαν τόν κόσμο 
τά σκυλιά. Μή μου πής πώς άκουσες καί 
τά σκυλιά νά γαυγίζουν.

—"Οχι δέν τά άκουσα.
—Βλέπεις;
’Αλλά ή χαϊδεμένη γυναίκα έπέμεινε 

πεισμωμένη:

—Δέν ξέρω τί λές, μά μιά φορά έγώ 
τά βήματα τά άκουσα.

«"Αν κάποιος ξένος έμπαινε στόν κήπο 
τά σκυλιά θά γαύγιζαν». ’Αλλά άν δέν 
έμπαινε κάποιος ξένος, μά έβγαινε κά
ποιος δικός μας; Κάποιος πού τά σκυλιά 
τόν γνώριζαν; δέν μπόρεσα νά μή σκε- 
φτώ.

—Σάς είπα: Ό  Πλαταμώνας έγινε 
τόπος μυστηρίου.

—Θάνεβουν έτσι τά οίκόπεδα, τής είπε 
χαμογελώντας ό άντρας της. Κι έχεις 
άγοράσει τή μισή περιοχή.

Δήν τήν έπαιρνε στά σοβαρά.
’Εγώ όμως τήν έπαιρνα. Βέβαια άν κά

ποιος ξένος έμπαινε στόν κήπο τά σκυ
λιά «θά χαλούσαν τόν κόσμο», όπως είχε 
πή ό φίλος μου. "Αν όμως έβγαινε κά
ποιος άπό τούς ένοίκους, έκεΐνος πού τόν 
είχε καλέσει τό περίεργο σφύριγμα, τά 
σκυλιά θά έμεναν ήσυχα. ’Εκείνος. ’Αλλά 
ποιός; Κύτταξα τό χαμογελαστό, ήσυχο, 
πρόσωπο τού Εύθυμιάδη. *0 φίλος μου 
διασκέδαζε^, μέ τίς «φαντασιοπληξίες» 
τής γυναίκας του. Δέν ήμουν τρελλός νά 
σκεφτώ, ότι αύτός ό άνθρωπος μπο
ρούσε νά έχη όποιαδήποτε σχέσι μέ τά 
μυστήρια, πού μέ βασάνιζαν; Καί ή 
Άννιώ; Ή  Άννιώ είχε, περάσει τή 
νύχτα της στό κρεβάτι μου.

Ποιά ώρα νομίζετε ότι άκούσατε 
τά βήματα; ρώτησα τή Λιλή.

—"Οχι «περίπου». Ξέρω άκριβώς. Κύτ
ταξα τό ρολόϊ στό κομοδίνο μου. "Ηταν 
τέσσερις καί τέταρτο. Σκέφτηκα γιά μιά 
στιγμή νά ξυπνήσω τόν κύριο—είπε δεί
χνοντας θυμωμένη τόν άντρας της—άλλά, 
βλέπεις, τόν λυπήθηκα. Ροχάλιζε τόσο 
μακάρια!

"Ωστε έκείνη τήν ώρα ό Εύθυμιάδης 
κοιμόταν στό πλευρό τής γυναίκας του. 
Ή ταν ήλίθιο νά τόν ύποπτευθώ. Τέσσερις 
καί τέταρτο. Ποιά ώρα είχε φύγει ή 
Άννιώ άπό τό δωμάτιό μου. · Δέν μπο
ρούσα νά πώ.

—Πραγματικά, ό Πλαταμώνας έγινε 
περίεργος, είπα. Πάω νά μάθω κανένα 
νεώτερο.

Τά μάτια τής νέας γυναίκας, έλαμψαν.
—Νάρθώ κι έγώ ;
—Τά πτώματα δέν είναι γιά τίς νέες 

κυρίες, τής είπε ό άντρας της.
—Δέν είμαι μωρό.
’Αφήσαμε τή βίλλα μαζί, ένώ ό Εύθυ

μιάδης μάς φώναζε πώς είμαστε διεστραμ
μένοι. Ό  Πλαταμώνας είχε άναστατωθή 
άπό τό έγκλημα. Έ ξω  άπό τό Αστυνομι
κό Τμήμα οί περίεργοι έξακολουθοΰσαν 
νά είναι συγκεντρωμένοι. Ό  ένωμοτάρ- 
χης βγήκε στήν πόρτα, είδε τήν Λιλή 
Εύθυμιάδη καί έσπευσε νά τήν χαιρε- 
τίση. Ό  φίλος μου καί ή γυναίκα του 
άποτελοΰσαν τά έπίσημα πρόσωπα τής 
περιοχής. Ή  Λιλή τόν ρώτησε γιά τό 
έγκλημα κι ό άστυνομικός βιάστηκε νά 
τής δώση όλες τίς νεώτερες πληροφορίες.

—Αύτός ό δύστυχος έφτασε τελευταία 
έδώ. Είναι περίεργο, γιατί δέν θέλησε νά 
μείνη σέ κάποιο ξενοδοχείο ή σπίτι. Πριν 
άπό λίγο μόλις άνακαλύψαμε, πώς κοιμό
ταν στά έρείπια τού κάστρου.

—"Ισως δέν είχε χρήματα, είπε ή Λιλή.
—Αύτή θά ήταν ή πιό φυσική έξήγησις. 

Δέν είναι όμως σωστή. Είχε χρήματα. 
Καί μάλιστα άπροσδόκητα πολλά, γιά 
Ιναν τύπο μέ τό σουλούπι του. Τά βρή
καμε κρυμμένα έπάνω του.

—Μά, δέν τόν λήστεψαν; ρώτησα.
—Φαίνεται πώς οί Λησταί δέν τά βρή

καν, είπε ό άστυνομικός. Γιατί ένώ τού

άδειασαν τίς τσέπες άπό κάθε τί, τά 
λεφτά τά άφησαν.

—Ή ταν έπιδέξια κρυμμένα; ρώτησα.
—"Οχι, κι αύτό είναι τό περίεργον.
—Τότε ίσως οί λησταί δέν ένδιαφέ- 

ρονταν γιά χρήματα.
Ή  Λιλή γέλασε.
—Ξέρετε κανένα ληστή, πού δέν ένδια- 

φέρεται γιά χρήματα; είπα.
Ό  νέος ένωμοτάρχης όμως δέν γελούσε. 

Μέ κυττοΰσε σοβαρά καί, θά μπορούσα 
νά πώ, φιλύποπτα. Σκέφτηκα πώς, δ,τι 
είπα, έκείνος τό είχε σκεφτή πολύ πιό 
πρίν.

—Τότε γιατί θά μπορούσαν νά ένδια- 
φέρωνται; μέ ρώτησε.

Κι* άμέσως γύρισε στή Λιλή:
—Ό  κύριος είναι πού μένει μαζί σας, 

στό σπίτι σας;
Ή  Λιλή βιάστηκε νά δώση πληροφο

ρίες γιά μένα καί τό έπάγγελμά μου.
—Λοιπόν κ. ’Ολύμπιε, γιά ποιό πράγμα 

νομίζετε πώς θά ένδιαφέρωνται οί δολο
φόνοι; μέ ρώτησε ό ένωμοτάρχης.

Σήκωσα τούς ώμους μου. Παίζαμε ένα
μικρό θεατρικό παιγνιδάκι ό άστυνομικός_» » /κι εγω.

—Δέν ξέρω. Είπατε πώς δέν βρήκατε 
χαρτιά πάνω στό θύμα. Ούτε ταυτότητα, 
ούτε διαβατήριο, ούτε τίποτε άλλο.

—Άκριβώς.
—"Ισως, λοιπόν, οί λησταί νά ένδιαφέ- 

ρονται γι’ αύτά τά χαρτιά, είπα.
—"Ισως, έκανε ό ένωμοτάρχης.
Καταλάβαινα πώς αύτό άκριβώς είχε 

σκεφτή κι* έκείνος, πολύ πιό πρίν.
—Κύριε ’Ολύμπιε, είπε έξαφνα ό άστυ

νομικός, είπατε «ταυτότητα, διαβατήριο 
κ.λπ.». Γιατί νομίζετε πώς ένας φουκα- 
ρατζικος, σάν κι* αύτόν, έπρεπε νά έχη 
διαβατήριο έπάνω του; ‘Υπάρχουν έδώ 
γύρω πενήντα άνθρωποι κι* άνάμεσα σ’ 
αύτούς κι* έμείς. Ασφαλώς κανείς μας 
δέν έχει έπάνω του διαβατήριο. Γιατί 
άναφέρατε τό διαβατήριό. Έ χετε  κανένα 
λόγο νά πιστεύετε πώς αύτός ό άνθρωπος 
μάς ήρθε άπό τό έξωτερικό;

Αύτός 6 νέος έπαρχιακός χωροφύλακας 
ήταν πολύ περισσότερο έξυπνος άπ* όσο 
νόμιζα.

—"Οχι. Τό είπα έτσι στήν τύχη.
Ό  άστυνομικός δέν έπέμεινε, άλλά δέν 

φάνηκε καί νά πιστεύη. "Οταν γυρίζαμε 
στό σπίτι ή Λιλή, πού ήξερε τά πράγματα 
τού τόπου σάν ντόπια, μέ πληροφόρησε 
πώς ό νέος ένωμοτάρχης ήταν πτυχιοΰχος 
τής νομικής καί πρώτης τάξεως παιδί.

—Καί τούς στέλνουν νά θαφτούν έδώ 
στήν έρημιά. Δέν είναι έπάγγελμά, τό 
έπάγγελμά τους.

Άλλά έγώ είχα πολλά πράγματα νά 
σκεφτώ κι* όχι τίς δυσκολίες ένός πτυ- 
χιούχου τής νομικής πού διάλεξε γιά έπάγ- 
γελμα τήν Χωροφυλακή.

"Οταν φτάσαμε στό σπίτι ή Άννιώ 
είχε γυρίσει. Χωρίς καλά- καλά νά ξέρω 
κι’ ό ίδιος γιατί, προσπάθησα νά μή μείνω 
μαζί της. Βρισκόμουν σέ μιά άθλια κατά- 
στασι. Τήν ήθελα, τήν άγαποΰσα, όπως 
καί πρίν κι* όμως ένοιωθα πώς κάτι ύπήρ- 
χε άνάμεσά μας πού μάς χώριζε. Δέν 
ήξερα τί άκριβώς ζητούσε άπό μένα, σέ 
τί μοΰ είχε πή ψέματα, κι* όμως τό ένοιω
θα πώς ύπήρχε^κάτι πού μοΰ έκρυβε. Ή  
Ιστορία τής συλλογής τού πατέρα της, 
δέν ήταν άκριβώς αύτή πού μοΰ είχε πή.

Καί σάν γιά νά γίνη τό βάσανό μου 
άκόμα μεγαλύτερο ή Άννιώ μοΰ φερόν- 
ταν πιό τρυφερά άπό όποτεδήποτε πρίν. 
Δέν μού κρατούσε καμμιά κακία γιά τίς

518



ύποψίες μου, τΙς προσβλητικές έρωτήσεις, 
τΙς άμφιβολίες μου.

Στύ μεσημεριάτικο ύπνο φοβόμουν πώς 
θάρθη νά μέ βρή. Δέν είχα τύ κουράγιό 
νά τήν άντιμετωπίσω, γιατί δέν είχα ξεκα
θαρίσει τΐ ήμουν γιά κείνην. 'Ένας έρα- 
στής πού τήν ήθελε, ένας άνθρωπος πού 
ένοιωθε πώς τύν κορύΐδευάν, ένας τρο
μαγμένος πού φοβόταν πώς ή άγαπη- 
μένη του είχε σχέσει μέ έγκλημα;

Γιά νά άποφύγω τή συνάντησι πού μέ 
φόβιζε δέν κοιμήθηκα. Βγήκα μιά βόλτα, 
όταν οι άλλοι άνέβηκαν στύ δωμάτιό τους. 
Κι* έπεσα έπάνω στύν «πτυχιοΰχο της 
"νομικής».

Μπορούσε νά είναι τυχαίο κι* ό νέος 
ένωμοτάρχης έκανε 6 ,τι περνούσε άπύ τύ 
χέρι του γιά νά πιστέψω πώς είναι τυ
χαίο. Έ γώ  δμως είχα τήν έντύπωσι πώς 
μέ περίμενε. Πώς είχε στήσει ένα είδος 
καρτέρι έξω άπύ τή βίλλα τού Εύθυμιάδη, 
ένα καρτέρι πού είχε γιά στόχο του έμένα.-

Μοΰ μίλησε γιά τήν ύπόθεσι τού άν- 
θρωπάκου, πού δέν είχε προχωρήσει 
ούτε βήμα γιά τύν μοίραρχο πού θά 
έφτανε άπύ τήν πρωτεύουσα, γιά τήν 
περιφέρεια πού είχε άναστατωθή. Κι* 
άπότομα ρώτησε:

—Γιατί σάς ένδιαφέρει τόσο πολύ κ. 
’Ολύμπιε αύτή ή ύπόθεσι;

—Μ* ένδιαφέρει;
—ΝαΙ. Τύ πρωί πήγατε στύ μέρος πού 

βρέθηκε τύ πτώμα καί ρωτούσατε. Λίγο 
άργότερα ήρθατε μέ τήν κ. Εύθυμιάδη σέ 
μένα. ΟΙ έρωτήσεις σας καί κυρίως 6 
τρόπος μέ τύν όποιο κάνατε αύτές τΙς 
έρωτήσεις δέν έδειχναν άπλώς έναν περί

εργο. Τύν γνωρίζατε αύτύν τύν άνθρωπο, 
κ. ’Ολύμπιε;

Έπρεπε νά πώ ψέματα;
—Κατά κάποιο τρόπο, ναί, άπάντησα.
Μιά μικρή λάμψι πού φάνηκε στά 

μάτια τού άστυνομικοΰ, έσβυσε άμέσως.
—Κατά κάποιο τρόπο;
—Δέν ξέρω τύ όνομά του, άλλά ταξί

δεψα μαζί του είπα. *Ίϊταν στύ ίδιο τραίνο 
μέ μένα.

—’Αλλά έσεΐς, έχετε καιρό έδώ κι* 
αύτύς έμφανίστηκε τελευταία.

Έπρεπε νά πώ δλα δσα ήξερα; ό νέος 
άστυνομικύς περίμενε, μέ τύ έξυπνο βλέμ
μα του καρφωμένο στά μάτια μου.

—Διέκοψε τύ ταξίδι του, είπα. Πήδησε 
άπύ τύ τραίνο.

--Πώς;
’Αποφάσισα νά μιλήσω.
—Έ χω  τήν έντύπωσι πώς φοβόταν δτι 

τύν παρακολουθούσαν.
Τού μίλησα γιά τούς δυύ ξανθούς κρε

μανταλάδες, χωρίς νά άναφέρω τήν Ιστο
ρία τής βαλίτσας.

—Αύτούς τούς δύο άνθρώπους τούς 
ξαναείδατε;

Είχα πάρει πιά τήν άπόφασί μου. 
—Ναί. Έδώ.
Μοΰ έρριξε ένα βλέμμα πού έλεγε κα

θαρά: «Καί γιατί δέν μοΰ τύ είπατε άπύ 
τήν άρχή». ’Αγνόησα τύ βλέμμα καί τήν 
σημασία του καί τού μίλησα γιά τούς 
ξανθούς.

—Είπατε πώς τούς φοβόταν;
Αύτύ έδειχνε. 'Όταν μάλιστα πήδησε 

άπύ τύ τραίνο τύν κυνήγησαν. "Υστερα 
έκαναν τήν έμφάνισί τους έδώ.

—Αυτά είναι δλα δσα ξέρετε;
Δίστασα λίγο πρίν άπαντήσω.
—Ναί.
—Θά τά ξαναπούμε — άν θέλετε.
Ό  νεαρός άστυνομικύς ήταν έτοιμος 

νά φύγη. Κοντοστάθηκε γιά λίγο — σάν 
νά μήν ήταν βέβαιος άν έπρεπε νά πή 
αύτύ πού θά έλεγε.

—Κύριε, ’Ολύμπιε, ρώτησε, έχετε 
ύπ* δψι σας άν αύτοί οΙ δύο τύποι, πού 
λέτε, ήρθαν ποτέ στή βίλλα τού φίλου 
σας;

Δέν κατάλαβα καλά τήν έρώτησι. "Αν 
είχαν έρθει στή βίλλα τού φίλου μου; ’Αλ
λά ποιά δουλειά μπορούσαν νά έχουν μέ 
τύ σπίτι τού Εύθυμιάδη;

—Θέλω νά πώ, είπε ό άστυνομικύς μέ 
κάποιο δισταγμό, άν είχαν όποιαδήποτε 
σχέσι μέ τή βίλλα τού φίλου σας — ή μέ 
τούς άνθρώπους πού μένουν έκεΐ.

—Ό χ ι. Δέν νομίζω. Γιατί;
"Ημουν τρομαγμένος μ’ αύτύ πού πί

στευα πώς θ* άκούσω. "Ακόυσα δμως κάτι 
όλότελα διαφορετικό.

—Γιατί τύν έναν άπ’ αύτούς, έχθές κατά 
τύχην, τύν είδα νά μιλά μέ τύν Μήτσο. 
Ξέρετε τύν άνθρωπο πού είναι στήν ύπη- 
ρεσία τού φίλου σας.

"Ωστε 6 «ύπηρέτης γιά δλες τΙς δου
λειές» τού Εύθυμιάδη είχε «πάρε - δώσε» 
μ’ αύτούς τούς κυρίους;

—Μπορεί δμως νά ήταν καί κάτι τυ
χαίο, βιάστηκε νά συμπληρώση ό άστυ- 
νομικός.

Σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι

Προσοχή! Τό ραντάρ έλέγχει τήν ταχύτητά σας

ΤΟ ΣΩΜΑ τής Χωροφυλακής, μετά τήν έπιτυ- 
χία πού σημείωσε ή χρήση τών ραντάρ γιά τήν 
έπισήμανση τής ταχύτητος, προμηθεύθηκε πρόσ
φατα νέους τύπους φορητών καί άκινήτων, ραν
τάρ έπισημάνσεως τής ταχύτητος άπό τούς πε
ρισσότερο τελειοποιημένους καί χρησιμοποιού
μενους άπό τίς πλέον σύγχρονες άστυνομίες τών 
άλλων κρατών.Μέ τά νέα ραντάρ θά έφοδιασθοϋν

οί κυριώτερες 'Υπηρεσίες Τροχαίας Κινήσεως 
τής Χωροφυλακής πού καθημερινά σχεδόν άντι- 
μετωπίζουν κρούσματα άπειθαρχίας κ α ί . άσυ- 
νειδησίας τών περισσότερο «θερμόαιμων» όδη- 
γών. Στή φωτογραφία οί ειδικευμένοι μηχα
νικοί τού έργοστασίου παραγωγής έπιδεικνύουν 
στούς 'Αξιωματικούς τού Σώματος τά νέα ραντάρ 
στήν πρώτη τους δοκιμαστική χρησιμοποίηση.
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Α Θ Λ Η Τ Ι Κ Η

ΟΠΩΣ τόσα χρόνια'τώρα, έτσι καί έ- 
φέτος την ίδια άκριβώς έποχή τόν χαρού
μενο άνοιξιάτικο μήνα τοϋ Μάη, τά βλέμ
ματα έκατομμυρίων φίλων τοϋ αύτοκινή- 
του σ’ όλόκληρη την Εύρώπη στράφηκαν 
στούς πρόποδες τοϋ ίεροϋ βράχου τής 
Άκροπόλεως άπό όπου ξεκίνησε καί τε
ρμάτισε τό 24ο ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ. 
Τό Εθνικό μας ράλλυ. Ή  διοργάνωση 
αύτή έχει πετύχει την διεθνή άναγνώ- 
ριση, ή όποία καί πάλι ζωντάνεψε γιά 
24η φορά.

Χωρίς άμφιβολία τό «ράλλυ Άκρόπο- 
λις» είναι ίσως τό όμορφότερο άλλά καί 
συνάμα καί τό πιό δύσκολο καί Εντυπω
σιακό μετά τό γνωστό «ράλλυ Άφρικα» 
όποϋ ή βαθμολογία του μετρά οτό Παγκό
σμιο πρωτάθλημα«ΚΑΊΓΑΣΚΕΥ ΑΣΤΩΝ»

Πάμπολλα είναι τά Εμπόδια πού παρου
σιάζονται κατά τήν διάρκεια τών «2.759 
χιλ.» τής διαδρομής του τόσο σέ αύτοκί- 
νητα όσο καί στά πληρωματά τους καί 
όταν μάλιστα οί περισσότερες συμμετο
χές είναι ξένοι όδηγοί καί οί «ειδικές, 
διαδρομές» είναι ά γ ν ω σ τ ε ς  στούς 
περισσότερους άπ’ αύτούς. Γι* αύτό ή 
παρουσία καί ή συμβολή τών άνδρών τής 
Ελληνικής Χωροφυλακής όπως άλλωστε 
μάς είπαν όδηγοί καί παράγοντες τοϋ 24ου 
ράλλυ *Ακρόπολις, ύπήρξε κάτι παραπά
νω άπό άπαραίτητη καί πώς οί άνδρες τοϋ 
Σώματος μέ συνέπεια καί εύψυχία όλό- 
κληρο τό 24ωρο έδωσαν τό δυναμικό 
«παρών» τους καί βοήθησαν άποτελε- 
σματικά τούς Έλληνες καί Ξένους ραλ- 
λίστες, όπου κι* άν χρειάσθηκε καί συνέ
βαλαν άποφασιστικά στήν όμαλή διεξα
γωγή του.

ΕΝΑΡΞΗ — ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ — 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

Μετά άπό δύο χιλιάδες Επτακόσια πε-

2 $ 4 ρ α λ λ υ
Α Κ Ρ Ο Π Ο Λ ΙΣ

Σ Π Υ Ρ Ο Σ  Τ Ζ Ε Τ Ζ Ι Α Σ  
Π ο λ ι τ ι κ ό ς  ' Υ π ά λ λ η λ ο ς  

Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς
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νήντα έννέα χιλιόμετρα γεμάτα ύπερέν- 
ταση, ύπεράνθρωπες προσπάθειες καί πο
λύ σκόνη άπό τά 165 αύτοκίνητα πού ξε
κίνησαν τήν Δευτέρα τό πρωί στις 30 
Μαΐου τό 24ο ράλλυ Άκρόπολις μόνο τά 
29.... κατόρθωσαν νά «δοϋν» τήν καρρώ 
σημαία τού τερματισμού, κάτω άπό τήν 
Άκρόπολι.

Καί αύτό ήταν μιά τρανή άπόδειξη καί 
δικαίωση τής φήμης πώς τό ράλλυ Άκρό- 
πολις είναι ένα άπό τά πιό σκληρά 
καί δύσκολα τού παγκοσμίου πρω
ταθλήματος.

"Ας δούμε όμως τώρα πιά είναι τά 
πλήρη στοιχεία πού συνθέτουν τήν εικόνα 
τού 24ου ράλλυ Άκρόπολις στις ειδικές 
διαδρομές, στις έγκαταλείψεις καί κυ
ρίως στόν πίνακα τών τελικών άποτε- 
λεσμάτων.

Πρώτος σταθμός άνασυγκροτήσεως 
ήταν ή Καλαμπάκα. Γιά νά φθάσουν ό
μως έκεΐ οί όδηγοί έπρεπε νά περάσουν 
14 ειδικές διαδρομές. Ή  πρώτη τής Δε- 
κέλειας δέν έγινε.

Μετά τήν κάλυψη τής πρώτης αύτής 
φάσεως τών 1.780 χιλ., μέ 7 ειδικές δια
δρομές βρέθηκαν καί πάλι ρί όδηγοί στήν 
Καλαμπάκα, γιά νά ξεκινήσουν μέ προο
ρισμό τήν Γλυφάδα 1.939 χιλ.

Τό βράδυ τής Τρίτης 31-5-1977, έφθα- 
σαν στόν σταθμό άνασυγκροτήσεως τής 
Γλυφάδας 49 μόνο πληρώματα μέ πρώ
τους τούς όδηγούς Βάλτεγκόρντ—Κλάρκ 
—Σέλλστρομ—Λάμπινεν καί τόν Έ λ 
ληνα «ΣΙΡΟΚΟ». Τό άπόγευμα τής Τε
τάρτης 1-6-1977 τά 48 πληρώματα ξεκίνη
σαν γιά τήν τελική φάση τού 24ου ράλλυ 
Άκρόπολις γιά νά καλύψουν τά ύπόλοι- 
πα 1000 χιλ. τού γύρου τής Πελοποννή- 
σου, όπου ύπήρχαν 17 ειδικές διαδρο
μές άπό τις όποιες τελικά πραγματοποιή
θηκαν 13. Ό  Σουηδός Βάλτεγκόρντ 
κέρδισε τις 9. Ό  Άγγλος Κλάρκ τις 3 
καί ό περυσινός κάτοχος τού 23ου ράλλυ 
Άκρόπολις Σουηδός Σέλλστρομ 1.

Επιτέλους μετά άπό όκτώ χρόνια 
προσπάθειας ό Σουηδός Μπγιόν Βάλτεγ
κόρντ μέ συνοδηγό τόν συμπατριώτη του 
Τορτσέλιους κατόρθωσε νά κερδίση τό 
24ο ράλλυ Άκρόπολις, διατηρώντας τήν 
άνετη πρωτοπορία του, τήν όποια άπό- 
κτησε άγιό τήν δεύτερη κι' δλας ήμέρα 
τής σκληρής κούρσας. Μετά άπό τήν θαυ
μάσια νίκη του αύτή μέ χρόνο 9 ώρες 
3Γ57" ό Σουηδός ραλλίστας χάρισε στή 
«ΦΟΡΝΤ» μιά λαμπρή νίκη πού τοποθέ
τησε τό αύτοκίνητό της στήν πρώτη θέση

στό κύπελλο κατασκευαστών.
Τή δεύτερη θέση κατέκτησε μιά άλλη 

«ΦΟΡΝΤ ΕΣΚΟΡΤ RS» μέ όδηγό τόν 
άγγλο Ρότζερ Κλάρκ καί μέ χρόνο 9 
ώρες 37'44". Μέ τήν διπλή νίκη της αύ
τή ή «ΦΟΡΝΤ» κατόρθωσε νά πλησιάση 
τούς «Δύο Βαθμούς» τής «ΦΙΑΤ» πού 
προηγείται σταθερά στή βαθμολογία γιά 
τό Παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Στή τρίτη θέση βρίσκουμε τόν περυ- 
σινό θριαμβευτή τού «Ράλλυ Άκρόπολις» 
ΣουηδόΧ.Σέλλστρομ μέ μιά«ΝΤΑΤΣΟΥΝ 
160Ζ» καί μέ χρόνο 9 ώρες 47Ί9".

Ό  Φινλανδός Σ. Λάμπινεν μέ τό «ΦΙΑΤ 
ΑΜΠΑΡΘ 131 ράλλυ» καί μέ συνοδηγό 
τόν Σ. Άμιντρεάσου κέρδισε τήν τετάρ- 
τη θέση μέ χρόνο 9 ώρες 54'42".

Ό  Έλληνας πρωταθλητής μας «ΣΙ
ΡΟΚΟ» μέ συνοδηγό τόν Μακρυνό, 
όδηγώντας μέ δεξιοτεχνία τήν «ΝΤΑ- 
ΤΣΟΥΝ 160 Ζ» τερμάτισε πέμπτος μέ 
χρόνο 10 ώρες 10'27", άποδεικνύοντας 
γιά άλλη μιά φορά τήν μεγάλη του άξια.

Αύτοί ήταν οί πρώτοι πέντε πού κατόρ
θωσαν νά τερματίσουν τό έφετεινό «24ο 
ΡΑΛΛΥ—ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ».

ΤΗΝ Παρασκευή τό βράδυ 4-6-1977 
στά «ΑΣΤΕΡΙΑ —ΓΛΥΦΑΔΑΣ» ή ΕΛΠΑ 
παρέθεσε έπίσημο γεύμα πρός τιμή τών 
Ξένων άποστολών. Στήν ύπέροχη αύτή 
βραδιά, έκτός τών άλλων έπισήμων, ιδιαί
τερα εύχάριστη αίσθηση έκανε ή παρου
σία τού Αρχηγού Χωροφυλακής Άντι- 
στρατήγου κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΥΤΣΙΑ- 
ΝΑ, τού Αρχηγού τής Αστυνομίας Πό
λεων κ. Θ. ΤΖΗΜΑ καί τού προέδρου 
τής Διεθνούς άγωνιστικής έπιτροπής 
Βέλγου κ. ΟΥΖΕ, οί όποιοι ήταν καί 
τά τιμώμενα πρόσωπα.

Ό  Γενικός Γραμματεύς τής ΕΛΠΑ 
κος Άλεξ. Κανελλόπουλος κατά τήν διάρ
κεια τού λόγου του μίλησε μέ τά κολακευ- 
τικώτερα λόγια γιά τήν θερμή συμπαρά
σταση τής Χωροφυλακής καί τής Αστυ
νομίας Πόλεων, πού είχε σάν άποτέλεσμα 
όταν γινόταν ή μετάφραση τού κειμένου 
τού λόγου του γιά τούς ξένους φιλοξε
νούμενους διεκόπτετο μέ παρατετα- 
μένα χειροκροτήματα. Ανάμεσα στά 
τηλεοπτικά συνεργεία Ελληνικών καί 
Ξένων σταθμών καί στά μικρόφωνα τών 
Δημοσιογράφων πού πλησίασαν στή 
«ΡΑΜΠΑ» τού τερματισμού ή «ΑΘΛΗ
ΤΙΚΗ ΕΓΠΘΕΩΡΗΣΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑ
ΚΗΣ» βρέθηκε κοντά στόν Σουηδό θριαμ
βευτή καί άλλους παράγοντες τού 24ου

Ράλλυ Άκρόπολις οί όποιοι είπαν τά 
έξής:

ΜΠΓΙΟΝ ΒΑΛΤΕΓΚΟΡΝΤ (Νικη
τής του 24ου Ράλλυ Ά κ ρ ό π ο λ ις ).

«Ή  άλήθεια είναι πώς κυνηγώ τό 
«ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ» άπό τό 1964. Είναι ή 
πρώτη φορά πού τό κερδίζω καί νοιώθω 
άπόλυτα Ικανοποιημένος.

ΤΗταν σκληρό καί δύσκολο πάλι έφέ- 
τος τό ράλλυ, άλλά εύτυχώς δέν είχα 
προβλήματα. Εκείνο όμως πού προκαλεΐ 
χρόνια τώρα έντύπωση είναι ή άψογη 
διοργάνωση τού ράλλυ Άκρόπολις καί 
ή θερμή παρουσία καί συμπαράσταση τής 
Ελληνικής Χωροφυλακής, έτοιμη κάθε 
στιγμή νά προσφέρη τήν βοήθειά της 
όπου καί δποτε χρειασθή... Συγχαρητή
ρια.

ΚΩΝ)ΝΟΣ ΔΑΡΔΟΥΦΑΣ (Πρόε
δρος Ε .Λ .Π .Α .) .

Τό 24ο Ράλλυ Άκρόπολις ήταν τό 
τελευταίο άπό όσα έχουν γίνει μέχρι σή
μερα. Πραγματοποιήθηκε ρεκόρ συμ
μετοχών καί άπό πλευράς άγωνιστικής 
άλλά καί καλύψεως άπό τά Ελληνικά 
καί Ξένα είδησεογραφικά πρακτορεία. 
Αύτό πού θέλω νά τονίσω ιδιαίτερα είναι 
ή μεγάλη προσφορά τής Χωροφυλακής 
σέ όλη τήν διάρκειά του. Δέν είναι ύπερ- 
βολή αύτό πού θά πώ. «Ό τι Ράλλυ.. .  
χωρίς τήν Χωροφυλακή δέν θά ύπήρχε...

ΤΖΑΝΗΣ ΤΖΑΝΕΤΑΚΗΣ (Γενικός 
Γραμματεύς ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙ
ΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ε .0  .Τ .) .

Τό ράλλυ Άκρόπολις όπως καί κάθε 
άλλη μεγάλη έκδήλωση βοηθά άποτε- 
λεσματικά τόν τουρισμό. Εφέτος ή διορ
γάνωσή του είχε πολύ μεγάλη έπιτυχία 
καί οί άπεσταλμένοί τών μέσων ένημερώ- 
σεως όταν έπιστρέψουν στις χώρες τους 
μέ αύτά πού θά γράψουν... θά διαφημή- 
σουν έμμεσα τήν Ελλάδα καί τόν τουρι
σμό μας.

Αύτό πού θέλω νά τονίσω ιδιαίτερα 
είναι ή συμβολή τής Ελληνικής Χωρο
φυλακής. Γιά νά πετύχη τό ράλλυ Άκρό- 
πολις χρειάζεται σέ όλη τήν διαδρομή 
του έπίβλέψη καί αύτό μόνο ή Χωροφυ
λακή μπορεί νά τό κατορθώση. Εφέτος 
εύτυχώς δέν είχαμε κανένα δυσάρεστο 
συμβάν καί αύτό όφείλεται κατά μεγαλύ
τερο μέρος στήν Ελληνική Χωροφυ
λακή. Θέλω είλικρινά νά εύχαριστήσω 
καί νά συγχαρώ άπό τήν θέση τού Γ. Γ. 
EOT., τούς άνδρες τού Σώματος γιά τήν 
άπέραντη βοήθειά τους στήν διεξαγωγή 
τού 24ου ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ».
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ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΙ- ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ 
Α Ξ  Σ Ω Μ Α Τ Ι Κ Ω Ν

Άπεστρατεύθη τή αίτήσει του ό Ά ντι- 
συνταγματάρχης ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΈΛΟΥ 
Φαίδων.

Πρός πλήρωσιν τών έκ τής άποστρα- 
τείας δήμιο οργή θεισών κενών όργανικών 
θέσεων προήχθησαν οί έξής Αξιωματι
κοί:

Είς Άντισυνταγματάρχην ό Ταγμα
τάρχης ΡΟΜΟΣΙΟΣ Γεώργιος.

Είς Ταγματάρχην ό Μοίραρχος ΣΦΕΝ- 
ΔΟΥΡΑΚΗΣ Μιχαήλ.

Είς Μοίραρχον ό ‘Υπομοίραρχος ΛΟΥ- 
ΚΑΚΟΣ ’Αριστοτέλης.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟI ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Α \ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ: Ό  εί- 
σιτήριος διαγωνισμός τής Σ.Α.Χ. έτους 
1977 δΐενεργειται είς ’Αθήνας (Μεσο
γείων 96) άπό τής 18ης μέχρις 23ης τρέ
χοντος μηνός. Οί τελικός κριθέντες ίκα- 
νοί πρός συμμετοχήν είς τόν διαγωνισμόν 
ύποψήφιοι άνδρες προσεκλήθησαν ήδη 
να παρουσιασθοϋν έγκαίρως πρός ύγειο- 
νομικήν έξέτασιν. Ούτοι θά έξετασθοϋν, 
διαδοχικώς είς τά κάτωθι μαθήματα:

Είς τά Ελληνικά (18]7), τόν Ποινικόν 
Κώδικα (19]7), τήν Ποινικήν Δικονομίαν
(20] 7), τόν Κανονισμόν Χωροφυλακής
(21] 7) και τήν Ιστορίαν (22]7) ύποχρεω- 
τικώς. Οί δηλώσαντες ύποψήφιοι ότι 
έπιθυμοϋν τήν έξέτασίν των είς ξένας 
γλώσσας, θά όποστοϋν τήν δοκιμασίαν 
αύτήν, προαιρετικώς, τήν 23]7]77. Ό  
άριθμός τών είσακτέων έχει καθορισθή 
ήδη είς 150 οί όποιοι θά είσαχθοϋν, κατά 
σειράν έπιτυχίας, καί 30 έπί πλέον τού
των, είσακτέους καθ’ ύπέρβασιν, σύμφωνα 
μέ τάς εύεργετικάς διατάξεις τού οικείου 
νόμου.

Β'. ΣΧΟΛΗ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ: Ό  
είσιτήριος διαγωνισμός τών ύποψηφίων 
Δοκίμων ’Ενωμοταρχών δΐενεργειται άπό 
13ης μέχρις 15ης τρέχοντος μηνός είς τήν 
Σ.Ο.Χ. ’Αθηνών (Μεσογείων 96) καί τήν 
Θεσσαλονίκην (Τανταλίδου 8). Προσε
κλήθησαν ήδη νά συμμετάσχουν είς αύτόν 
οί κριθέντες ίκανοί ύποψήφιοι Ιδιώται καί 
άνδρες τής Χωροφυλακής. Ό  διαγωνι
σμός θά διεξαχθή χωριστά διά τούς άπο- 
φοίτους Γυμνασίου καί τούς μ ή άποφοί- 
τους Γυμνασίου ύποψηφίους. Ούτοι θά 
έξετασθοϋν ύποχρεωτικώς είς τά Ε λλη
νικά (13]7), τά Μαθηματικά (13]7), τήν 
Ιστορίαν (14]7) καί τήν Γεωγραφίαν 
(14]7), καί είς τάς ξένας γλώσσας (15]7) 
προαιρετικώς. Ό  άριθμός τών είσακτέων 
είς τήν Σ.Ο.Χ. πρός έκπαίδευσιν, κατά 
τόν προσεχή Σεπτέμβριον, καθωρίσθη 
εις 648 ήτοι 432 άποφοίτους Γυμνασίου 
ίδιώτας καί άνδρες καί 216 μή άποφοί
τους άνδρας τής Χωροφυλακής.
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ΝΕΟΙ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΕΣ
—Κατά τό Α' 6μηνον 1977 έξεπαι- 

δεύθησαν εύδοκίμως εις τά Παραρτήματα 
τής Σ.Ο.Χ. 633 νέοι Χωροφύλακες, ήτοι 
389 εις τό Π.Σ.Ο.Χ. Ρόδου καί 244 εις τό 
Π.Σ.Ο.Χ. Κρήτης (Ρέθυμνον). Ούτοι 
μετά τήν λήξιν τής έκπαιδεύσεώς των 
έτοποθετήθησαν εις διαφόρους Υπηρε
σίας τοϋ Σώματος.

—Κατά τό Γ ' ΙΟήμερον τρέχοντος 
μηνός θά έξέλθσυν άπό τό Π.Σ.Ο.Χ. Ρό
δου 139 νέοι Χωροφύλακες προερχόμενοι 
έξ ιδιωτών προϋπηρετησάντων εις τό 
στράτευμα, οί όποιοι θά έπανδρώσουν 
διαφόρους ‘Υπηρεσίας Χωροφυλακής.

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙ- 
ΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΩΝ
Κατά τό Α' 6μηνον 1977 (Ιανουάριος— 

’Ιούνιος) έπραγματοποιήθησαν αί κάτωθι 
κατά βαθμούς προαγωγαί ‘Υπαξιωματικών 
καί Χωροφυλάκων τών Γενικών καί τών 
Ειδικών τοϋ Σώματος Υπηρεσιών: 63 
Ένωμοτάρχαι προήχθησαν εις Άνθυπα- 
σπιστάς. Είς Ένωμοτάρχας προήχθησαν 
364 Ύπενωμοτάρχαι καί 780 Χωροφύ
λακες οί όποιοι συνεπλήρωσαν 22ετή 
πραγματικήν είς τό Σώμα ύπηρεσίαν καί 
έχουν δλα τά καθοριζόμενα ύπό τοϋ Νό
μου προσόντα, προήχθησαν είς Ύπενω- 
μοτάρχας.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΙ ΥΠΑΞΙΩΜΑ- 
ΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΩΝ

Κατά τό Α' 5μηνον 1977 (Ιανουάριος— 
Μάιος) άπεστρατεύθη σαν έκ τοϋ Σώματος 
διά διαφόρους λόγους 185 Ένωμοτάρχαι, 
5 ‘Υπενωμοτάρχαι καί 85 Χωροφύλακες. 
Είς αύτούς συμπεριλαμβάνονται καί 6 
άποβιώσαντες ήτοι 4 Ένωμοτάρχαι, 1 
‘Υπενωμοτάρχης καί 1 Χωροφύλαξ.

Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Ε Ι Σ
Κατά τό 2μηνον Ιουνίου—Ιουλίου 

1977 έπραγματοποιήθησαν ή συνεχίζον
ται άκόμη αί κάτωθι μετεκπαιδεύσεις ή 
σεμινάρια έπιμορφώσεως άνδρών Χωρο
φυλακής:

1) Είς Ρόττερνταμ ‘Ολλανδίας διά θέ
ματα ‘Οδικής Κυκλοφορίας, 1 Συνταγμα
τάρχης (13—17]6]1977. 2) Εις τήν έν 
Άθήναις Εταιρείαν CONTROL DATA 
δι’ Όργάνωσιν—λήψιν άποφάσεων καί 
ήλεκτρονικούς ύπολογιστάς, 1 Ταγμα
τάρχης (6—22]6] 1977) καί 1 Ταγ]ρχης μέ 
1 Ύπομ]ρχον διά πληροφοριακά συστή
ματα. 3) Εις τήν Διεύθυνσιν Έγκληματο- 
λογικών 'Υπηρεσιών CΑθήνας) διά θέ
ματα Δακτυλοσκοπίας, 12 Ύπαξ κυματικοί 
(άπό 2]6]1977 μέχρι 11]7]1977). 4) Διά 
θέματα Δημοσίας ’Ασφαλείας 30 Ύπα- 
ξιωματικοί καί Χωροφύλακες ήτοι άνά 
15 εις τήν Υ.Α.Π.Π. (Αθήνας) καί τήν 
Υ.Γ.Α. (Θεσσαλονίκην) άπό 6ης μέχρι 
18-6-1977 καί 5) Είς τό Τμήμα Δημοσίων 
Σχέσεων]Α.Χ., 2 Χωροφύλακες, διά θέ
ματα χειρισμού Κινηματογραφικών μη
χανών (6—11]6]77).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ 
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
Έκοινοποιήθη είς τάς ‘Υπηρεσίας τοϋ 

Σώματος Διαταγή τοϋ ’Αρχηγείου άνα- 
φερομένη εις τήν σημερινήν οικονομικήν 
κατάστασιν τοϋ Ε.Τ.Ε.Χ. Είς αύτήν άνα- 
φέρονται στοιχεία ώς πρός τό άποθεμα- 
τικόν Κεφάλαιόν του τό όποιον τήν 31- 
12-1976 άνήρχετο εις 558.781.971 δρα- 
χμάς. ‘Υπεδείχθη δέ άρμοδίως είς τό 
Διοικητικόν Συμβούλιον τοϋ Ταμείου νά 
μεριμνήση διά τήν σύνταξιν οικονομο
τεχνικής μελέτης πρός άνεύρεσιν τής 
ύπαρχούσης άναλογικής σχέσεως μετα
ξύ τών Μετόχων—Μεριδιούχων καί τής 
σχέσεως Ισοδυναμίας τών δικαιωμάτων 
καί τών ύποχρεώσεων αύτών. Άναλόγως 
τών έξαχθησομένων σχετικών πορισμά
των τής μελέτης αύτής, θά ύποβληθή 
σχετική πρότασις, έφ’ όσον συντρέξη 
τομιύτη περίπτωσις, διά τήν άναπρο- 
σαρμογήν τής σημερινής τιμής κάθε Με
ριδίου καί τήν ταύτόχρονον τροποποί- 
ησιν τών άντιστοίχων διατάξεων τοϋ 
ίσχύοντος Π.Δ. 428]1976 «Περί τοϋ Ε π ι
κουρικού Ταμείου Χωροφυλακής».

ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ 
ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Άνεκοινώθη άρμοδίως πρός ένημέρω- 
σιν τών ήσφαλισμένων τοϋ Ε.Τ.Ε.Χ. ότι 
άπεφασίσθη ή, κατά τό τρέχον έτος, χο- 
ρήγησις είς αύτούς προσωπικών δανείων, 
συνολικού ποσού 7.900.000 δραχμών.

Δικαιοϋχοι διά τήν λήψιν δανείου άπό 
τό Ε.Τ.Ε.Χ. είναι οί έχοντες 15ετή τούλά- 
χιστον άσφάλισιν εις αύτό Μέτοχοι (έν 
ένεργεία άνδρες ) ή Μεριδιοϋχοι του 
(συνταξιούχοι) οί όποιοι δέν έχουν όφει- 
λήν έκ δανείου είς ΤΑΑΧ.,ΤΑΟΧ,Μ.Τ.Σ., 

Μ.Τ.Π.Υ. κ. ά.
Τό ΰψος κάθε χορηγουμένου δανείου 

δέν μπορεί νά ύπερβή τάς τακτικάς άπο- 
δοχάς 2 μηνών κάθε Μετόχου (βασικός 
μισθός μετά τών έπιδομάτων πολυετίας 
καί εύδοκίμσυ παραμονής) ή τά μερίσματα 
3 μηνών τοϋ ένδιαφερομένουΜεριδιούχοο 
(συνταξιούχου) τοϋΕ .Τ.Ε.Χ.Τοϋτο μπορεί 
νά φθάση μέχρι 5.000 δραχμές, έφόσον τά 
3 μηνών μερίσματα τοϋ μεριδιούχου 
είναι κατώτερα τοϋ ποσοΰ τών 5.000 
δραχμών.

Τά δάνεκ* τοϋ Ε.Τ.Ε.Χ. έξοφλοΰνται είς 
24 τοκοχρεωλυτικός δόσεις μέ έπιβάρυν- 
σιν τών δανειοληπτών ήσφαλισμένων του 
είς ποσοστόν 11, 60% ήτοι τόκον 8%  καί 
χαρτόσημον 3, 60%, προμήθειαν Τραπέ- 
ζης 15 δραχμ. περίπου καί ταχυδρομικά 
τέλη 7 δραχμάς, κατά περίπτωσιν.

Τά δάνεια αύτά χορηγούνται άποκλει- 
στικώς καί μόνον ·διά τήν άντιμετώπισιν 
έκτάκτων άναγκών τών ήσφαλισμένων του 
ήτοι :διάθάνατον,τοκετόν, βαρεΐαν νόσον, 
άναγκαίαν ίατρικώς λουτροθεραπείαν ή 
έκτακτον άνάγκην στεγάσεως τοϋ δανειο
δοτούμενου ή τών κατά νόμον δικαιούχων 
μελών τής Ιδίας αύτσϋ ή τής πατρικής του



ΠΑΙΔΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ 

ΕΙΣ Α Γ Ι Ο Ν  Α Ν Δ Ρ Ε Α Ν  - Α Τ Τ Ι Κ Η Σ

οίκογενείας. Περισσότεροι πληροφορίαι 
διά τά άπαιτούμενα δικαιολογητικά πρός 
λήψιν δανείου τοϋ Ε.Τ.Ε.Χ.,τήν διαδικα
σίαν ύποβολής των κ. ά. περιέχονται είς 
τήν ύπ’ άριθ. 517]11]2β έ. έ. διαταγήν τοϋ 
’Αρχηγείου.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μέσα είς \ά  πλαίσια τής καταβαλλσ- 
μένης κυβερνητικής προσπαθείας διά 
τόν περιορισμόν τής ρυπάνσεως τών 
θαλασσών και τής μολύνσεως τής άτμο- 
σφαίρας, άπεφασίσθη άρμοδίως ή συ>κρό- 
τησις ειδικής μονάδος προστασίας τοϋ 
περιβάλλοντος. Ή  νέα αύτή μονάς άπο- 
τελεΐται άπό άστυνομικούς καί ειδικούς 
έπιστήμονας τοϋ Υπουργείου Βιομηχα
νίας—Ένεργείας τό όποϊον, λόγω άρμο- 
διότητος, έντείνει καθημερινά τήν δρά
στη ριότητά του είς τόν τομέα τοϋ περιο
ρισμού τής ρυπάνσεως τοϋ περιβάλλον
τος ύπό τών βιομηχανιών καί διαφόρων 
άλλων πηγώνμολύνσεως.Πρόςύλοποίησιν 
τοϋ σχεδίου αύτοϋ έπελέγησαν ήδη ύπό 
τοϋ ’Αρχηγείου 16 άνδρες τής Χωροφυ
λακής οί όποιοι παρηκολούθησαν εί- 
δικόν σεμινάριον έπιμορφώσεως (10— 
20]5-1977) είς τό Ύπουργεΐον Βιομηχα
νίας—Ένεργείας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΔΟΙΠΟ
ΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΔΡΩΝ 

ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
Διά τόν περιορισμόν τής γραφειοκρα

τίας, τό'Αρχηγεΐον άπεφάσισε τήν άπλού- 
στευσιν τής διαδικασίας τών ύποβαλλσμέ- 
νων δικαιολογητικών πρός άναγνώρισιν 
τών γενομένων δαπανών όδοιπορικών 
έξόδων ύπό τών κινουμένων διά λόγους 
ύπηρεσίας άνδρών Χωροφυλακής. Πρός 
τόν σκοπόν αύτόν έκοινοποίησεν άρμο
δίως έπισήμους πίνακας τοϋ Κεντρικού 
Λιμεναρχείου Πειραιώς διά τάςΜιλιομε- 
τρικάς άποστάσεις μεταξύ τών κυριωτέ- 
ρων τής χώρας Λιμένων. Βάσει τών πινά
κων αύτών θά έκδίδωνται τοϋ λοιπού ύπό 
τώνΔιοικητών, αί προβλεπόμεναι βεβαιώ
σεις μιλιομετρικής άποστάσεως τών 
πραγματοποιουμένων διαδρομών αί όποΐαι 
καί θά έπισυνάπτωνται τελικά είς τά 
ύπομνήματα όδοιπορικών έξόδων τών 
ένδιαφερομένων άνδρών. Σχετική άπό- 
φασις τοϋ Υπουργείου Οικονομικών κα- 
θώρισεν ότι θά καταστή δυνατή συντόμως 
ή έκτύπωσις σχετικών πινάκων καί άπό 
τάς Νομαρχίας ώς πρός τάς χιλιομετρι
κός άποστάσεις μεταξύ τών πόλεων, κω
μοπόλεων καί χωρίων τής άρμοδιότητός 
των. Οί πίνακες αύτοί θά κοινοποιηθούν 
άκολούθως είς δλας τάς Δημοσίας Ύπη
ρεσίας είς τρόπον ώστε νά έκδίδωνται, βά
σει αύτών αί άπαιτούμεναι έκάστοτε βε
βαιώσεις χιλιομετρικών άποστάσεων καί 
έπισυνάπτωνται είς τά σχετικά ύπομνή
ματα. Περισσότεραι πληροφορίαι περιέ- 
χονται είς τήν ύπ* άριθ. 507]1]28ρμθ έ.έ. 
διαταγήν τοϋ ’Αρχηγείου.

'Αξία έπαίνου είναι ή καταβαλλομένη 
προσπάθεια τοϋ Σώματος κατά τήν 
τελευταίαν ΙΟετίαν, ώς πρός τήν όργάνω- 
σιν καί λειτουργίαν τών Κατασκηνώ
σεων Χωροφυλακής πού λειτουργούν ύπο- 
δειγματικά είς τόν πευκόφυτον χώρον τοϋ 
'Αγίου Άνδρέου—'Αττικής. Ή  μέριμνα 
αύτή τής ήγεσίας τοϋ Σώματος άποβλέπει 
είς τήν ούσιαστικήν ένίσχυσιν καί τήν 
ψυχαγώγησιν τών άνηλίκων παιδιών τών 
οικογενειών τών έν ένεργείςι άνδρών, τών 
συνταξιούχων καί τών πολιτικών ύπαλ- 
λήλων Χωροφυλακής. Σύμφωνα πρός τήν 
γενομένην άνακοίνωσιν τοϋ 'Ιδρύματος 
Παιδικών ’Εξοχών Χωροφυλακής 'Αθή- 
ναι, Βερανζέρου 13, όροφος 7ος, (Τηλέφ. 
361-9675) έλήφθη άρμοδίως άπόφασις, 
όπως έφέτος αί Παιδικαί Έξοχαί Χωρο
φυλακής λειτουργήσουν εις 3 περιόδους 
κατά τό άπό 1-7-1977 μέχρι 9-9-1977 χρο
νικόν διάστημα, εις τόν προαναφερθέντα 
χώρον.

Είς τάς κατασκηνώσεις θά φιλοξενη
θούν 180 περίπου έν δλφ άγόρια καί κο
ρίτσια ήλικίας 7 -1 6  έτών, σύμφωνα μέ 
τήν δυνατότητα τοϋ ύπάρχοντος χώρου 
πρός φιλοξενίαν. Ή  πρώτη περίοδος 
άρχισε τήν 1-7-1977 καί θά λήξη τήν 22- 
7-1977. Κατ’ αύτήν θά φιλοξενηθούν παι
διά (άγόρια - κορίτσια) 7 -9  έτών. Είς τήν 
δευτέραν περίοδον (25]7 - 15]8]1977) θά 
φιλοξενηθούν μόνον κορίτσια 10-16 
έτών. Εις τήν τρίτην (τελευταίαν) περίο
δον (18]8—8]9]1977) θά φιλοξενηθούν μό
νον άγόρια 10-16 έτών.

Έάν αί αιτήσεις συμμετοχής διά τήν 
κατασκήνωσιν ύπερβαίνουν τήν δυνατό
τητα τοϋ 'Ιδρύματος τότε θά προτιμηθούν 
τά έχοντα άνάγκην μεγαλυτέραν διά τήν 
διαμονήν εις έξοχήν παιδιά. Τοϋτο θά

Έδημοσιεύθη προσφάτως δ ύπ' άριθ. 
597 Νόμος (Φ.Ε.Κ. τεύχος Α' φύλ. 160] 
9-6-1977) Hg τών διατάξεων του οποίου 
έρρυθμίσθησαν νομοθετικώς συνταξιοδο- 
τι*ά θέματα τών Άνθυπασπιστών καί 
τών έκ τούτων προερχομένων ’Αξιωμα
τικών Χωροφυλακής. Τό κείμενον τούτου 
έχει ώς άκολούθως:

*Α ρ θ ρ ο ν 1: ’Ανθυπασπισταί, Άνθυ- 
παστυνόμοι καί Πυρονόμοι, ώς καί οί έκ 
τούτων προερχόμενοι 'Αξιωματικοί τών 
'Ενόπλων Δυνάμεων, τών Σωμάτων 'Α
σφαλείας καί του Λιμενικού Σώματος, 
δικαιούνται συντάξεως βάσει άποδοχών 
άς έλάμβανον ή έδικαιοΰντο νά λαμβά
νουν έν ένεργεία, κοίτ' έφαρμογήν του 
άρθρου 52 του Ν.Δ. 445]1977 «Περί 
Ιεραρχίας καί προαγωγών τών Άνθυπα- 
σπιστών καί μονίμων καί έθελοντών όπλι- 
τών τών 'Ενόπλων Δυνάμεων».

νΑ ρ θ ρ ο ν 2: —1. Αί διατάξεις του

πιστοποιηθή ίατρικώς κατά τήν ύγειονο- 
μικήν έξέτασιν τών ένδιαφερομένων παι
διών τής κατηγορίας αύτής. Ή  ύγειονομι- 
κή έξέτασις τών ύποψηφίων κατασκηνω
τών παίδων θά γίνεται 3 -5 ήμέραςπρό τής 
ένάρξεως κάθε κατασκηνωτικής περιόδου 
εις τό Πολυΐατρεΐον Χωροφυλακής ’Αθη
νών (Κοδράτου 6-8 Τηλέφ. 52.32.705) 
κάθε ή μέραν 10.00'—12.00' έκτός Κυρια
κών ή άργιών. Τά παιδιά πού τυχόν διαμέ
νουν έκτός ’Αττικής, θά έξετάζωνται άπό 
’Ιατρόν τής Χωροφυλακής, κατά τήν πρώ- 
την ήμέραν τής παροοσιάσεώς των είς τόν 
χώρον τών Παιδικών ’Εξοχών. Ή  ήλικία 
τών παιδιών θά άποδειχθή άπό τήν άστυ- 
νομικήν ταύτότητα ή τήν ληξιαρχικήν 
πράξιν γεννήσεώς των ή τήν βεβαίωσιν 
Δήμου ή Κοινότητος ή τών ’Εκπαιδευτη
ρίων είς τά όποια φοιτοϋν.

Ή  έφάπαξ οικονομική εισφορά ύπέρ 
τοϋ Ιδρύματος καθωρίσθηείς400δραχμάς 
διά τά παιδιά τών ύπηρετούντων καί τών 
συνταξιούχων ’Αξιωματικών καί Άνθυ- 
πασπιστών καί εις 300 δραχμάς διά τά 
παιδιά τών έν ένεργείςι ή συντάξει Ύπα- 
ξιωματικών, Χωροφυλάκων καί Πολιτικών 
Υπαλλήλων Χωροφυλακής.

Ή  μεταφορά τών κατασκηνωτών άπό 
τόν χώρον συγκεντρώσεώς των (Σύνταγμα 
Χωροφυλακής Μακρυγιάννη) εις τόν 
Ά γιον  ’Ανδρέαν κάί τανάπαλιν θά πρα
γματοποιείται μέ λεωφορεία ύπηρεσιακά. 
Αί έπισκέψεις γονέων ή κηδεμόνων εις 
τόν κατασκηνωτικόν χώρον θά γίνωνται 
κάθε Πέμπτην—Κυριακήν, έκτός τής 
πρώτης τοιαύτης κάθε περιόδου, 5—8 μ.μ. 
Λσιπαί πληροφορίαι δίνονται εις τούς 
ένδιαφερομένους είς τά ώς άνω γραφεία 
τοϋ Ιδρύματος Παιδικών ’Εξοχών Χωρο
φυλακής.

προηγουμένου άρθρου έχουν έφαρμογήν 
καί έπί έκείνων τών 'Ανθυπασπιστών, 
'Ανθυπαστυνόμων καί Πυρονόμων καί 
τών έκ τούτων προερχομένων 'Αξιωμα
τικών τών 'Ενόπλων Δυνάμεων, τών Σω
μάτων 'Ασφαλείας καί του Λιμενικού 
Σώματος, ώς καί τών οικογενειών αύτών, 
οιτινες έξήλθον τής ύπηρεσίας άπό τής 
ένάρξεως ίσχύος του Ν.Δ. 445]1974 καί 
έντευθεν, ών ή σύνταξις κανονίζεται βάσει 
άποδοχών του άρθρου αύτοϋ.

—2. Ή  αύξησις τής συντάξεως τού
των, παρ' ών ή σχετική αϊτησις δέον νά 
ύποβληθή έντός προθεσμίας ένός έτους 
άπό τής ίσχύος τοϋ παρόντος Νόμου, δρί- 
ζεται πληρωτέα άπό τής πρώτης τοϋ 
μηνός ^τής χρονολογίας έκδόσεως τής 
σχετικής πράξεως ή άποφάσεως.

’ Α ρ θ ρ ο ν 3: Ή  Ισχύς τοϋ παρόντος 
άρχεται άπό τής δημοσιεύσεώς του είς 
τήν Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΑ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ
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φώτα - επικαιροτιΐΒ - νώτο - επικηιροτπο
ΠΡΟΣΦΑΤΑ, σαράντα τρεις ’Αξιωματικοί, 

Άνθοπασπιστές καί Ένωμ)ρχες— Διοικητές 
Υπηρεσιών Τουριστικής ’Αστυνομίας δλης τής 
'Ελλάδος—παρακολούθησαν στην ’Αθήνα σε
μινάριο, σχετικό μέ θέματα πού άφοροΰν τόν 
Τουρισμό καί τήν Τουριστική Νομοθεσία, στά 
πλαίσια τής γενικής προσπάθειας γιά τήν Τουρι
στική άνάπτυξη τής χώρας. Κατά τήν διάρκεια 
τοϋ Σεμιναρίου άνώτεροι ύπάλληλοι τού Ε.Ο.Τ. 
καί ’Αξιωματικοί τής Χωροφυλακής, ειδικευμέ
νοι σέ θέματα Τουρισμού, άνάπτυξαν θέματα 
σχετικά μέ τήν άντιμετώπιση τών τουριστών, τήν 
έξυπηρέτησή τους, τόν έλεγχον τών ξενοδοχι- 
ακών έπιχειρήσεων καί τήν έφαρμογή τής Τουρι
στικής Νομοθεσίας καί άντάλλαξαν άπόψεις μέ 
τούς παρακολουθοΰντες τό Σεμινάριο Διοικητές 
τών 'Υπηρεσιών Τουρισμού, τούς όποιους, τήν 
πρώ^ι ήμέρα τού Σεμιναρίου, προσφώνησε ό 
Διευθυντής έκπαιδεύσεως τού Ε.Ο.Τ. κ. Δρίβας. 
Στή φωτογραφία στιγμιότυπο άπό τίς έργα- 
σίες τού Σεμιναρίου.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ, 'Ανώτεροι 'Αξιωματικοί, προ
ερχόμενοι άπό 'Υπηρεσίες Χωροφυλακής όλης 
τής Χώρας, ένημερώθησαν άπό τόν Διευθυντήν 
καί τούς ’Αξιωματικούς τής Ύποδιευθύνσεως 
ΜηχανοκινήτωνΜονάδων Προαστίων Πρωτευού- 
σης σέ θέματα λήψεως μέτρων τάξεως -άντιμετω- 
πίσεως έκτάκτων καταστάσεων καί ύλοποίηση 
σχεδίων έπιχειρήσεων, καθώς καί στά προβλή
ματα πού άντιμετωπίζονται κατά τήν άποκατά- 
σταση τής τάξεως. Μέ τή λήξη τής έκπαιδεύσεως 
ό Διευθυντής τής Ύποδιευθύνσεως Συνταγματάρ
χης κ. Δ. 'Ελευθερίου, δεξιώθηκε τούς έκπαι- 
δευθέντες 'Αξιωματικούς, τούς όποίους δέχτηκε 
πρίν άναχωρήσουν γιά τίς 'Υπηρεσίες τους, ό 
’Αρχηγός Χωροφυλακής Αντιστράτηγος κ. 
Νικόλαος Κσυτσιανάς, ό όποιος άπηύθυνε όδη- 
γίες καί συστάσεις γιά τήν καλύτερη έκτέλεση 
τών καθηκόντων τούς. Στή φωτογραφία ό κ. 
Α ρχηγός μέ τούς έκπαιδευθέντες ’Αξιωματικούς.
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ΕΙΚΟΣΙ πέντε κατώτεροι Αξιωματικοί, προ
ερχόμενοι άπ’ όλες τίς Ύπηρεοίες Χωροφυλα
κής, παρακολούθησαν τόν περασμένο μήνα, τίς 
έργασίες είδικοΰ ’Επιμορφωτικού Σεμιναρίου, 
σχετικού μέ θέματα ’Αγορανομίας. Κατά τήν 
διάρκεια τού Σεμιναρίου άνώτεροι ύπάλληλοι 
τού Υπουργείου Εμπορίου καθώς καί ’Αξιωμα
τικοί τής Χωροφυλακής, είδικευμένοι σέ θέματα 
άγορανομίας— άνέπτυξαν θέματα σχετικά μέ τά 
προβλήματα τού άγορανομικοΰ έλέγχου καί 
τήςπρακτικής έφαρμογής τής σχετικής νομοθεσί
ας. ’Επίσης άντηλλάγησαν άπόψεις καί πραγμα
τοποιήθηκαν έπισκέψεις, έκπαιδευτικοΰ ένδια- 
φέροντος, σέ πολλά καταστήματα τής περιοχής 
τών Προαστίων, μέ σκοπό τόν συνδυασμό τής 
θεωρητικής καί πρακτικής ένημερώσεως. Τό 
Σεμινάριο έληξε μέ όμιλία σχετική μέ τήν έφαρ
μογή τής Άγορανομικής Νομοθεσίας, στίς 
Σχολές Χωροφυλακής, μέ όμιλητή τόν Διοικητή 
τής Σ.Α.Χ. Συνταγματάρχη κ. Σπ. Φτερνιάτη. 
Στή φωτογραφία στιγμιότυπο άπό τήν έπί- 
σκεψη τών έκπαιδευομένων ’Αξιωματικών σέ 
μεγάλο κατάστημα τών Προαστίων.



φώτα - εηικαιρατηο -  φώτα -  επικαιροτηο
ΠΡΟΣΦΑΤΑ, στήν ‘Ολλανδία έγινε τό ΥΠΙ Πρω
τάθλημα Τζοϋντο τοϋ Σ.Ι.Σ.Μ., στό όποιο πήραν 
μέρος 15 κράτη άπ’ όλο τόν κόσμο. Τήν πρώτη 
θέση κέρδισε ή Γαλλία μέ τρία χρυσά, πέντε άργυ 
ρά καί δύο χάλκινα μετάλλια. Τήν δεύτερη θέση 
κέρδισε ή Κορέα μέ τρία χρυσά, ένα άργυρό καί 
ένα χάλκινο καί τήν τρίτη ή ‘Ιταλία μέ ένα 
χρυσό, δύο άργυρά καί τέσσερα χάλινα. Ή  Ε λ 
ληνική άποστολή πέτυχε μιά καλή έμφάνιση, 
άφησε καλές έντυπώσεις γιά τό ήθος τών άθλη- 
τών της καί άπέδειξε ότι, μέ μιά πιό συστηματική 
προετοιμασία μπορεί άνετα νά διακριθή στό νέο, 
γιά τά άθλητικά δεδομένα τής χώρας μας, άθλη
μα. Στή φωτογραφία μας, ό Μοίραρχος κ. Χρή- 
στος Κωστοκανέλλης-κάτοχος μαύρης ζώνης 
καί έκπαιδευτής στή Σχολή Καράτε τοϋ Σώμα
τος τής Χωροφυλακής, άρχηγός τής Ελληνικής 
άποστολής, μέ τούς άρχηγούς τών άποστολών 
τής Φιλανδίας, Κορέας, Κουβέιτ, τής ‘Αστυνο
μίας Πόλεων καί τής ‘Ολλανδίας.

ΤΟΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ μήνα έκπαιδεύθηκαν στίς 
έγκαταστάσεις τής 'Υπηρεσίας Φυσικής ‘Αγω
γής καί ‘Αθλητισμοϋ στό Λαγονήσι, στή Σχολή 
Τζοϋντο—Καράτε 41 ΎπαξιωματικοΙ καί Χωρο
φύλακες προερχόμενοι άπ’ όλες τίς Υπηρεσίες 
Χωροφυλακής, στό Τζοϋντο Καράτε.
Μέ τήν λήξη τής έκπαιδεύσεως, διοργανώθηκε 
μικρή δεξίωση κατά τήν διάρκεια τής όποιας ό 
Β \ Ύπαρχηγός Χωροφυλακής Υποστράτη
γος κ. Π. Ψάρης άπηύθυνε χαιρετισμό πρός τούς 
έκπαιδευθέντες καί στή συνέχεια ό Διοικητής 
τής Σ.Ο.Χ. Ταξίαρχος κ. *Εμ. Δρακάκης άναφέρ- 
θηκε μέ σύντομη όμιλία του στήν έκπαίδευση καί 
στή^ χρησιμότητά της. Στή φωτογραφία ό 
Β'. Ύπαρχηγός Υποστράτηγος κ. Ψάρρης, ό 
Δ]τής τής Σ.Ο.Χ. Ταξίαρχος κ. Δρακάκης, Ό  
Ύποδ]τής τής Σ.Ο.Χ. Συνταγματάρχης κ. Τζι- 
νιέρης, ό Δ]τής τής Υ.Φ.Α. Άντ]ρχης κ. Καρα- 
γιάννης καί οί έκπαιδευθέντες μετά τών έκπαιδευ- 
τών άξιωματικών.

ΚΑΤΑ τήν διάρκεια τών πανηγυρικών έκδη- 
λώσεωντής 36ης έπετείουτήςΜάχης τής Κρήτης, 
πού γιορτάστηκε πρόσφατα στή Μεγαλόνησο, 
ό Πρόεδρος τής Παγκρητίου Ένώσεως κ. Βο- 
γιατζάκης, άπένειμε στόν Αρχηγό τοϋ Στρατοϋ 
’Αντιστράτηγο κ. Ά γ. Γκράτσιο, στόν Αρχηγό 
Χωροφυλακής ‘Αντιστράτηγο κ. Νικ. Κουτσια- 
νά καί στόν έκπρόσωπο τών Νεοζηλανδών είδικά 
άναμνηστικά μετάλλια, για τή συμμετοχή τους 
στή μάχη τής Κρήτης. Μετά τήν άπονομή τών 
μεταλλίων δόθηκε πρός τιμήν τών έπισήμων καί 
τών προσκεκλημένων μικρή δεξίωση. Στή φωτο
γραφία ό κ. ‘Αρχηγός ένώ συνομιλεί μέ τούς 
προσκεκλημένους κατά τήν διάρκεια τής δεξιώ- 
σεως.
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ε π ικ α ιρ ο τη τε ς
Ειδήσεις καί σχόλια άπό την δραστηριότητα 
τω ν  Υ π η ρ ε σ ι ώ ν  Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς .

Ε ΙΣ  τά Γραφεία του Περιοδικού, έλή- 
φθη ή κατωτέρω έπιστολή του κ. ΚΑΚΑ- 
ΔΕΛΗ, Προέδρου του Λιμενικού Τα
μείου Λέσβου, την όποίοιν δ^μοσιεύομεν, 
χάριν των 'άναγνωστών μας, ως έχει: 

«Κύριοι. Είχα την εύτυχία νά γνωρίσω 
τον έξαίρετο στήν Μυτιλήνη Διοικητή 
Ασφαλείας Ταγματάρχη κ. Π. Σελίμη, 
ό όποιος μου πρότεινε την έγγραφή μου 
ώς συνδρομητοΰ του Περιοδικού «Έ πι- 
θεώρησις Χωροφυλακής», πού έκδίδει 
ή ύπηρεσία σας. Έ χω  στά χέρια μού άρ- 
κετά μηνιαία τεύχη του Περιοδικού αύτοΰ 
καί έπειδή τόσο ή έμφάνισή του όσο καί τό 
περιεχόμενό του μου προξενούν βαθυ- 
τάτη εύχάριστη έντύπωση αισθάνομαι τήν 
ύποχρέωση νά γράψω δύο λόγια καί νά 
έκφράσω τόν ένθουσιασμό μου γιά τό 
ωραίο αύτό έπίτευγμα του εύγενικου Σώ
ματος της Ελληνικής Χωροφυλακής, του 
Σώματος πού άνέκαθεν άγαπώ καί Ιδιαί
τερα έκτιμώ γιά τις Εθνικές ύπηρεσίες του 
καί γενικώτερα τόν μεγάλο κοινωνικό 
ρόλο του γιά τήν τάξη καί τήν άσφάλεια. 
Έ χ ω  τή ζωηρή έντύπωση — καί έτσι 
πρέπει νάναι — ότι τό Περιοδικό σας 
αύτό είναι ό ζωντανός καθρέπτης μέσα 
στόν όποιο παρουσιάζεται ή όμορφη καί 
έκπληκτική εΙκόνα μιας κρατικής 'Υπη
ρεσίας πού έκτελεΐ όχι μόνο στό άκέραιο 
τό ρόλο της στό κοινωνικό σύνολο στά 
μέτρα τής πρακτικής λογικής καί του 
συνειδητού, άλλα καί πέραν αύτου στις 
περιοχές του συναισθήματος, τής ψυχής 
όπου ή «άνθρωπιά» βρίσκει τή δικαίωσή 
της μέ τήν έφαρμογή τής έντολής του 
Θεανθρώπου «άγαπάτε άλλήλους».

Καί τί νά πρωτοθαυμάσει κανείς στό 
υπέροχο Περιοδικό σας; Τις καλλιτε
χνικές μαύρες καί έγχρωμες φωτογραφίες; 
Τή σοφή Ιεράρχηση των διαφόρων με
γάλης σημασίας κειμένων, τό λογοτεχνικό 
τομέα τού Περιοδικού, τή ζέστα τού πατρι
ωτισμού καί των ιερών μας παραδόσεων 
ώς φυλής; Τις τόσο ένδιαφέρουσες πλη
ροφορίες γιά τό έργο τής Χωροφυλακής; 
Σταματώ γιατί θαρρώ πώς θά γινόμουνα 
βαρετός μέ τήν άκράτητη διάθεσή μου νά 
έκδηλώσω τόν άμετρο ένθουσιασμό μου 
γιά τό έργο σας αύτό. Περιορίζομαι λοι
πόν μιά φορά νά έκφράσω τά θερμά μου 
συγχαρητήρια καί νά ευχηθώ όπως τό 
Περιοδικό αύτό άποκτήση τόσο μεγάλη 
κυκλοφορία όση χρειάζεται γιά νά μή 
λείπει άπό καμιά Ελληνική οίκογένεια. 
Ναί, γιατί ή έκδοση αύτή τού Αρχηγείου 
Χωροφυλακής άπευθύνεται στήν ΕΛΛΗ
ΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, τά θεμέλια τής 
οποίας δέν πρέπει νά κλονισθοΰν άπό. τή 
λαίλαπα τής ξενομανίας καί τού πηθικι- 
σμού πού οι μετακινήσεις πληθυσμών μέ 
τήν έκμηδένιση τών άποστάσεων παίρνει 
μορφή τρομερής άπειλής στά όσια >ίαί τις 
ιερές παρακαταθήκες τών προγόνων πού 
μάς χάρισαν μέ τις θυσίες των τή λεφτε- 
ριά».

Γ. ΚΑΚΑΔΕΛΗΣ 
Πρόεδρος τής Λιμενικής Επιτροπής 

Λέσβου

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Επιθεωρητής Χωροφυ
λακής τής Κάμπριας τής ’Αγγλίας κ. Τ. 
FRA SER , ό όποιος προσφάτως έπεσκέ- 
φθη μέ τήν σύζυγόν του τήν χώρα μας 
καί διήλθεν τάς διακοπάς του, έπιστρέ- 
φων είς τήν πατρίδα του, άπέστειλε εύχα- 
ριστήριον έπιστολήν πρός τόν ’Αρχηγόν 
Χωροφυλακής ’Αντιστράτηγον κ. Νικό
λαον ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΝ διά τάς πολλαπλάς 
έξυπηρετήσεις καί περιποιήσεις πού έτυχε 
άπό ’Αξιωματικούς Χωροφυλακής. Με
ταξύ άλλων άνέφερε: «Ό  Διεθνής ’Αστυ
νομικός Σύλλογος μού συνέστησε τόν 
Γενικόν Γραμματέα τού Ελληνικού Τμή
ματος αύτοΰ κ. Κωνσταντίνον ΒΑΣΙ- 
ΛΑΚΗΝ, ό όποιος μάς συνήντησε λίγο 
μετά τήν άφιξίν μας είς ’Αθήνας. Αύτός 
μέ τήν σειρά του μάς συνέστησε τόν Τα- 
ξίαρχον κ. Τσίντζον, ό όποιος εύγενώς 
μάς συνέστησε νά έπισκεφθοΰμε τό ’Αστυ
νομικόν Τμήμα Κηφισίας καί έρρύθμισε 
έπίσης τά τής έπισκέψεώς μας είς τήν 
Σχολήν ’Αξιωματικών τήν ή μέραν τού 
Πάσχα, γιά τάς έορταστικάς έκδηλώσεις 
όπου μάς περιποιήθηκαν ίδιαιτέρως. 
ΤΗτο ή πιό άξέχαστη εύκαιρία καί θεω
ρούμε αύτή σάν «προνόμιον» πού έκλή- 
θημεν νά τήν παρακολουθήσουμε. Ή  
σύζυγός μου καί έγώ θά έπιθυμούσαμε νά 
εύχαριστήσουμε έσάς καί τούς δικούς σας 
’Αξιωματικούς διά τόν τρόπον πού μάς 
φροντίσατε καί νά σάς πούμε πόσο πολύ 
έκτιμοΰμε κάθε τι πού κάνατε γιά μάς 
ώστε οί διακοπές είς τήν ’Αθήνα νά είναι 
εύχάριστες».

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ Συμβούλιον τού 
Συνδέσμου Φίλων Χωροφυλακής Η ρ ά 
κλειας Σερρών μετά τών μελών του καί

έτέρων κατοίκων τής πόλεως, έπραγμα- 
τοποίησαν προσφάτως έκδρομήν μορφω
τικού χαρακτήρος είς τήν Πελοπόννησον. 
Οί άνδρες τών 'Υπηρεσιών Χωροφυλακής 
Πελοποννήσου, μέ ένθερμον ένδιαφέρον, 
παρέσχον είς τούς έκδρομείς κάθε είδους 
έξυπηρέτησιν καί συμπαράστασιν ώστε 
ή έκδρομή των νά στεφθή ύπό πλήρους 
έπιτυχίας.

Τό άνωτέρω Διοικητικόν Συμβούλιον, 
δι* έπιστολής του πρός τόν Αρχηγόν τού 
Σώματος ’Αντιστράτηγον κ. Νικόλαον 
ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΝ έξέφρασε τάς εύχαρι- 
στίας αύτοΰ καί τών λοιπών έκδρομέων 
διά τάς προσφερθείσας ύπηρεσίας καί 
περιποιήσεις τών όποίων έτυχον άπό τούς 
άνδρας 'Υπηρεσιών Χωροφυλακής Πελο
ποννήσου.

Ό  κ. D.G. MATHEW, Ναυτικός καί 
’Αεροπορικός Ακόλουθος τής έν Έλλάδι 
’Αγγλικής Πρεσβείας παρευρεθείς είς 
τάς έορταστικάς έκδηλώσεις έπί τή 
έπετείω τής Μάχης τής Κρήτης, έπε- 
σκέφθη τό Παράρτημα Σχολής 'Οπλιτών 
Χωροφυλακής Ρεθύμνου καί έτυχεν έκ 
μέρους τού Διοικητοΰ αύτοΰ Άντισυν- 
ταγματάρχου κ. Νικ. ΓΑΡΝΕΛΗ καί 
τών λοιπών ’Αξιωματικών ένθουσιώδους 
ύποδοχής, έφιλοξενήθη ύπ* αύτών καί 
ένημερώθη έπί τού τρόπου λειτουργίας 
τής Σχολής. Διά τήν φιλοξενίαν καί ύπο- 
δοχήν έξέφρασε πρός τόν κ. ΓΑΡΝΈΛΗΝ, 
δι* έπιστολής του, τάς καλλιτέρας εύχα- 
ριστίας καί φιλοφρονήσεις καί ηύχήθη ό
πως ή Σχολή συνεχίσει τήν άρίστην πρό
οδόν της.
« Η  έκπαίδευσις τών άνδρών τής Σχολής, ή 
άψογος έμφάνισις καί ή άρίστη κατάρτισίς 
των άποτελαΰν, ώς άνέφερε, έγγύησιν 
διά τήν πρόοδον τού Σώματος τής Χωρο
φυλακής».

Ό _ κ . ΦΙΑ. ΔΗΜΟΥΛΗΣ, δι’ έπι
στολής του πρός τήν Διεύθυνσιν ’Αστυ
νομίας Θεσσαλονίκης, έξέφρασε τάς εύχα- 
ριστίας του πρός τόν 'Υπενωμοτάρχην κ. 
Γεώργ. ΚΑΜΠΑΡΑΚΗΝ, διά τήν άνεύ- 
ρεσιν καί παράδοσιν ύπό αύτοΰ τού άπο- 
λεσθέντος χαρτοφύλακός του.
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ΕΚΑΤΟΝΤΑΜΕΛΕΣ κλιμάκιον του Πα
νελληνίου Συλλόγου Μακεδονομάχων 
Θεσ]νίκης «*0 Παύλος Μελας» έπεσκέφθη 
προσφάτως περιοχάς της Εδέσσης πρός 
στέψιν των προτομών καί μνημείων των 
άγωνιστών του Μακεδονικού Άγώνος. 
Τήν έκδήλωσιν αύτήν έθεσε ύπό τήν προ
στασίαν της ή Διοίκησις Χωροφυλακής 
Εδέσσης καί παρέσχε πρός τό άνωτέρω 
κλιμάκιον κάθε ήθικήν συμπαράστασιν. 
Μετά τό πέρας της έκδηλώσεως δ Διοι
κητής. καί οί άνδρες αυτής έδεξιώθησαν τα 
μέλη του κλιμακίου καί τούς έκπροσώπους 
των τοπικών άρχών τής Εδέσσης. Είς 
τήν φωτογραφίαν στιγμιότυπον άπό τήν 
έκδήλωσιν.

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΠΟΥΡΓΟΝ Δημ. Τάξεως 
κ. Γεώργιον Σταμάτην άπεστάλη επι
στολή ύπό τής κ. Βενετ. Γεωργακοπούλου, 
κατοίκου Κηφισιάς διά τής όποίας έκφρά- 
ζεται ή ευγνωμοσύνη της διά τούς άνδρας 
τής ‘ΥποδΊνσεως ’Ασφαλείας Προαστίων 
Πρωτευούσης, οί όποιοι έντός βραχυ- 
τάτου χρόνου άνεκάλυψαν καί συνέλαβον 
τούς δράστας κλοπής πολλών έκατομμυ- 
ρίων.

Τό περιεχόμενον .τής έπιστολής έχει 
ώς έξής:

Έ ν Κηφισιφ τή 6-6-1977 
Έξοχώτατον Κύριον 
Γεώργιον Σταμάτην 

‘Υπουργόν Δημοσίας Τάξεως.
Έξοχώτατε κ. ‘Υπουργέ,
Τήν 27-5-1977 έκ τής έν Κηφισιφ καί 

έπί τής όδου Κανάρη άριθμ. 17 κατοικίας 
μου έκλάπησαν διά ρήξεως του χρηματο
κιβωτίου μου τιμαλφή μου άξίας πλέον 
τών 3.000.000 δραχμών.

Έ π ί τόπου κατέφθασεν δ Διοικητής 
Π.Α. Κηφισιάς Ταγματάρχης κ. ΙΩΑΝ
ΝΗΣ ΚΟΥΠΑΡΙΤΣΑΣ καί ό Μοίραρ
χος κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΣ.

Παραχρήμα ό Δ]τής τής *Υποδ]νσεως 
Ασφαλείας Προαστίων Πρωτευούσης Τα- 

ξίαρχος κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑ
ΣΙΟΥ έδωσεν έντολήν είς τά ’Όργανα του 
Τμήματος Διώξεως Κλεπτών—Διαρρη
κτών, άτινα, έν συνεργασία μετά τών 
όργάνων του Π.Α. ‘Αγίας Βαρβάρας 
Αιγάλεω, έπέτυχον διά τής έπιδεξιότητος 
καί άκαταπονήτου δράσεως τών Ταγμα
τάρχου κ. ΟΔΥΣΣΕΩΣ ΚΟΥΚΟΥ καί 
Μοιράρχου κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑ- 
ΡΑΓΙΑΝΝΗ τήν έντός βραχυτάτου χρο
νικού διαστήματος δυσχερεστάτην, ώς έκ 
τών συνθηκών διαπράξεως τής κλοπής 
ταύτης, άνακάλυψιν καί σύλληψιν τών δρα
στών Κων]νου Σουλεϊμάνη καί ’Αθανασίου 
Ζαΐμη, ώς καί τήν είς χειρας αυτών κατά- 
σχεσιν του συνόλου σχεδόν τών κλοπι
μαίων καί τήν άπόδοσιν τούτων είς έμέ.

Χάριτας καί εύγνωμοσύνην όφείλω πρός 
Υμάς καί δι* ‘Υμών πρός τά όργανα ταυτα 

τής Χωροφυλακής μας καί ιδιαιτέρως πρός 
τά Όργανα του Τμήματος Διώξεως Κλε
πτών— Διαρρηκτών τής *Υποδ]νσεως 
Ασφαλείας Προαστίων Πρωτευούσης, 

έν τω προσώπφ άπάντων τών όποίων 
έκφράζεται έπιβεβαιούμενον διά μίαν εί- 
σέτι φοράν τό λαμπρόν έργον τής Χωρο
φυλακής καί συνεχώς έπεκτείνεται καθο- 
λικευομένη ή έκτίμησις του κοινού πρός 
τήν Αστυνομίαν.

Μετά πάσης ύπολήψεως. 
ΒΕΝΕΤΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ
Ά νθυπασπιστής Χωροφυλακής

Α' Κ Α Λ Λ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Μια άξιόλογη πολιτιστική έκδήλωση 
πού θαύμασαν οί φιλότεχνοι στό Ζάππειο 

Μέγαρο άπό τήν 8η ώς τήν 18η ’Ιουνίου 
ήταν ή Καλλιτεχνική Έκθεση τών ύπαλ- 
λήλων τοϋ Υπουργείου Οίκο νομικών.

Στα έγκαίνια τής έκθέσεως παρέστησαν 
οί ‘Υφυπουργοί Οίκονομικών κ.κ. %  Φι- 
κιώρης καί Μ. Έβερτ, οί βουλευταί Ν.Δ. 
κ. Δ. Φράγκος, ΕΔΗΚ κυρία Β. Τσου- 
δεροϋ, ό τέως ‘Υπουργός Οίκονομικών καί 
Βουλευτής τής ΕΔΗΚ κ. Ί.Πεσματζόγλου 
ό Γεν. Γραμματεύς τοϋ Ύπ. Οίκονομικών 
κ.Ν.Βαλής, ό Γεν.Δ]ντής καί ό Δ]ντής Πο
λιτιστικών ‘Υποθέσεων τοϋ Ύπ. Πολι- 
τισμοϋ καί ’Επιστημών κ.κ. Μαραγγίδης 
καί Κόκκινος, άνώτεροι Υπάλληλοι τοϋ 
Υπουργείου Οικονομικών ώς καί πλήθος 
κόσμου τής καλλιτεχνικής καί πνευματι
κής ζωής. Τήν Χωροφυλακή έξεπροσώ- 
πήσε στήν έκδήλωση αύτή ό Διευθυντής 
Οίκονομικοϋ τοϋ ’Αρχηγείου Χωροφυ
λακής, Συνταγματάρχης κ. Σ. Πυρπίλης.

Στόν έπισκέπτη προσφέρθηκε ποικι
λία τέχνης καί τεχνοτροπίας κάτω άπό 
τούς ήχους κλασσικών συμφωνιών πού 
τύλιγαν άρμονικά τά χρώματα καί τά σχή
ματα.

Έκτέθησαν συνολικά 416 έργα 80 καί 
πλέον καλλιτεχνών ύπαλλήλων τοϋ Υ 
πουργείου Οίκονομικών.

Τό μεγαλύτερο μέρος τής έκθέσεως 
έκάλυψε ή Ζωγραφική .Στούς πίνακε.ς δια- 
κρίναμε λίγο -πολύ τήν έπιρροή όλων τών 
καλλιτεχνικών ρευμάτων. Θαυμάσαμε 
κλασσική ζωγραφική, έξπρεσιονισμό, κυ
βισμό, σουρεαλισμό, κολλάζ, ζωγραφική 
νάϊβ, άκόμη καί άφηρημένη τέχνη... 
Οί καλλιτέχνες χρησιμοποίησαν όλα τά 
ύλικά καί τά μέσα, γυαλί, ξύλινα καί 
κέρινα χρώματα, λάδι, σπάτουλα, άκουα-

ρέλλα, μολύβι, κάρβουνο, σινική ώς καί 
κομμάτια χρωματιστό χαρτί καί ύφασμα 
γιά τήν σύνθεση τών έργων τους. ’Ιδιαί
τερα μας έντοπωσίασε ή φωτογραφία πού 
κάθε άλλο παρά έρασιτέχνες δημιουργούς 
πρόδινε. Καί έδώ βρήκαμε ποικιλία Τέ
χνης, άπό τή φυσική ώς τήν σουρεαλιστι
κή καλλιτεχνική φωτογραφική σύνθεση.

Στήν έκθεση Οίκονομικών - καλλιτε
χνών ξεχώρισαν τά έργα χαλκογραφίας 
ένώ ήταν έντονη ή παρουσία έκθεμάτων, 
ξυλογλυπτικής, γλυπτικής καί κεραμικής 
γιά τήν φιλοτέχνηση τών όποίων άπαι- 
τοϋνται Ιδιαίτερα προσόντα.

Πρέπει τέλος νά έπαινεθή τό κέντημα, 
τό έλληνικό κέντημα πού έδωσε μιά ζεστή 
νότα στήν έκθεση αύτή. Θαυμάσαμε τούς 
όμορφους τσεβρέδες καί τήν σταυροβε
λονιά πού δέν είχαν νά ζηλέψουν τίποτα 
άπό τήν γραμμή καί τά χρώματα τών ζω
γράφων.

Τά θέματα τών περισσοτέρων έργων 
έμπνευσμένα άπό τήν έλληνική ύπαιθρο 
καί τό έλληνικό σπίτι άντανακλοϋσαν 
τήν νοσταλγία γιά τήν Ιδιαίτερη πατρίδα, 
τό χωριάτικο νοικοκυριό άκόμα καί τόν 
θαυμασμό γιά κάποια άξέχαστη στιγμή ή 
ένα μοναδικό έλληνικό τοπίο.
Θερμά συγχαρητήρια άξίζουν οί καλλι
τέχνες καί οί όργανωτές τής άξιόλογης 
αύτής καλλιτεχνικής έκδηλώσεως. Εύχό- 
μαστε νά βρεθοϋν πολλοί μιμητές γιά νά 
θαυμάζουμε πιό συχνά παρόμοιες πρωτο
βουλίες.
Στίς φωτογραφίες στιγμιότυπα άπό τήν 
έκδήλωση.

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ 
* Ανθυπομο Ιραρχος
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’Απατεώ νες γαμπροί

ΜΙΑ άπό τις μοντέρνες καί προσοδο
φόρες «μπίζνες» τής έποχής μας, πού 
άνθεΐ και ευδοκιμεί, τελευταία, στόν χώρο 
τής άπάτης, είναι ή άνεύρεση πολύφερνης 
νύφης, άπό αύτοσχέδιους καί αύτοτιτλο- 
φορούμενους σάν «φτασμένους» ύποψή- 
φιους γαμπρούς, οί όποιοι ένδιαφέρονται, 
πρωταρχικά, γιά τήν ζεστή καί πλουσιο
πάροχη «φερνή», μέ άλλα λόγια — δη
λαδή — τήν έλληνοπρεπέστατη προίκα, 
τής ύποψηφίας νύφης. Πιστεύουν, οί 
άνθρωποι αύτοί, ότι μπορούν νά βγάλουν 
ξεκούραστα λεφτά, μέ άνεση καί εύθυμία, 
άσκώντας ένα εύχάριστο έπάγγελμα, πού 
προσφέρει κέφι και χαρά σέ τρυφερές, 
άλλά καί πολλές φορές άπελπισμένες 
ύπάρξεις. Μεθοδεύουν, λοιπόν, ένα «πλά
νο ένεργείας», πού βασικά είναι άπλό καί 
πρακτικό στήν νοητική του σύλληψη, 
άλλά παράλληλα είναι εύχάριστο καί 
έλκυστικό στην .... αίσθητική του έκ- 
τέλεση, έπειδή άκριβώς χαροποιεί καί 
παρηγορεϊ πονεμένες καρδιές, πού έχουν 
άνάγκη άπό στοργή καί βάλσαμο άγά- 
πης, γιά τίς τόσες «λαβωματιές» τής 
ζωής. Οί ύποψήφιοι αύτοί γαμπροί παί
ζουν θαυμάσια τόν ρόλο τού παρηγορητή 
ή καί τού φύλακα άγγελου, πού ήλθε σάν 
σωστή άποκάλυψη στό δρόμο τής ζωής 
τής ύποψήφιας νύφης, γιά νά τής προσφέ
ρει μία ζεστή άνθρωπιά καί μιά τρυφερή 
καρδιά, πού κουβαλάει μέσα της άνε- 
κτίμητους θησαυρούς, οί όποιοι κο
σμούν έναν σύγχρονο άνδρα, καθώς καί 
αίσθήματα άγάπης, κατανοήσεως καί 
άφοσιώσεως γιά τήν γυναίκα, πού σέ 
λίγο θ ά .. .. γίνει (;) — ύπστίθεται — ή 
Ήγερία καί ό δρομοδείκτης τής ζωής 
του. Ό  τρόπος δράσεως τών άπατεώνων 
αύτής τής κατηγορίας είναι άπλός καί 
τυποποιημένος, άρκεί νά κάνουν τίς 
σωστές έκτιμήσεις στήν μεθόδευση καί 
ύλοποίηση τού σχεδίου, πού βασικά 
άποσκοπεϊ στήν πομπώδη έμφάνιση τών
δήθεν προσόντων τους καί στήν__
«έφφετζίδικη» παρουσίαση τών άνύπαρ- 
κτων άρετών τους. Οί σύγχρονοι, λοιπόν, 
αύτοί Καζανόβες κάνουν τήν πρώτη έμ- 
φάνισή τους μέ διάφορες άγγελίες σέ
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έφημερίδες, περιοδικά καί σέ μερικά 
άκόμη λαθρόβια έντυπα, λαϊκής κυρίως 
καταναλώσεως, ζητώντας γνωριμία μέ.. 
«δεσποινίδα ή κυρία άναλόγου ήλικίας καί 
άναλόγων προσόντων, διαθέτουσα βέ
βαια καί άνάλογον προίκα μέ «σκοπό» 
τόν γάμο». Στην ίδια άγγελία παραθέτουν 
άκόμη, είδική «λίστα» τών προσόντων 
καί τών άλλων άρετών πού τούς διακρί
νουν, ύπογραμμίζοντας Ιδιαίτερα τό με
γάλο ταλέντο, πού τούς δόθηκε μέ τόση 
άπλοχεριά άπό τήν φύση, σάν «θεία 
δωρεά» καί τιμητική διάκριση, σέ αύτούς 
είδικά τούς λίγους έκλεκτούς τής ζωής. 
"Οταν πλέον ή άγγελία δημοσιευθή καί 
κυκλοφορήσει στά πέρατα τής χώρας, οί 
ύποψήφιες νύφες συγκινοΰνται άφάνταστα 
άπό τούς τίτλους, τά προσόντα καί τίς 
άρετές τών γαμπρών καί άρχίζουν άπό 
τήν στιγμή έκείνη νά ζοΰν σέ κόσμους 
φανταστικούς καί όνειρικούς, σχεδιά
ζοντας τήν τρισευτυχισμένη ζωή, πού 
τούς έτοίμασε ή^καλή τους μοίρα. Ά ρχί
ζουν νά άπαντοΰν στόν «ταλαντούχο» 

i  καί «προσοντοΰχο» κύριο καί νά ζητούν 
Λ  προσωπική γνωριμία, άπαριθμίζοντας 

συνάμα τά οικονομικά μεγέθη καί τά 
άποθεματικά πού διαθέτουν, καθώς καί 
τήν όλη οίκονομική έπιφάνεια τού «προι
κώου». Ά πό έκείνη τήν στιγμή ό κύβος 
έχει «ριφθή» καί άρχίζει ό πρώτος κύκλος 
τών σκληρών διαπραγματεύσεων γιά τήν 
άπόσπαση τού προικώου, είτε σέ κινη
τές άξιες, είτε σέ άκίνητα είναι, άρκεϊ νά 
ρευστοποιείται σέ πρώτη ζήτηση καί νά 
έπενδύεται, σύμφωνα μέ τήν διάθεση 
καί τήν έπιθυμία τού γαμπρού. Καί 
πραγματικά αύτό άκριβώς συμβαίνει, 
δηλαδή οί ύποψήφιες ύποχωροΰν στις 
άπαιτήσεις τού γαμπρού καί αύτός μέ 
την σειρά του, άφού «βάλλει» στό χέρι 
τήν πολυπόθητη προίκα, πρώτη του 
φροντίδα είναι νά έξαφανισθή, ώστε νά 
χαθούν μιά γιά πάντα τά ίχνη του. Ά πό 
τό σημείο, λοιπόν, αύτό άρχίζει ή παρέμ
βαση^ τής Χωροφυλακής, γιατί τά εύ- 
συγκίνητα καί συνάμα έπιπόλαια θύματα, 
θά καταφύγουν στίς Υπηρεσίες της, γιά 
να διεκτραγωδήσουν τό πάθημά τους καί 
νά ̂  κλάψουν γιά τόν έξανεμισμό μιας 
όλόκληρης περιουσίας, πού συνήθως εί
ναι άποτέλεσμα πολύχρονης καί πολύ
μοχθης προσπάθειας, άλλά καί στερή
σεων πολλών καί μεγάλων. Έ τσι— ή 
κάπως έτσι περίπου—άρχίζει τό περίεργο 
«λάβ στόρυ» τών σύγχρονων Δόν Ζουάν, 
καί οί καταγγελίες πού έπακολουθοΰν 
έξαναγκάζουν τίς ‘Υπηρεσίες μας νά 
έπιδίδονται στήν δίωξη, στόν έντοπισμό 
καί τήν σύλληψη τών έπικινδύνων άπα
τεώνων αύτής τής κατηγορίας, οί όποίοι 
τίς περισσότερες φορές πείθουν τά άνύ- 
ποπτα θύματά τους γιά τόν έπικείμενο 
γάμο καί τούς άποσποΰν δεκάδες έκατομ- 
μυρίων, γιά νά έξαφανισθοΰν στήν συ
νέχεια καί νά μή δώσουν ξανά σημεία 
ζωής. Ένας τέτοιος άπατεώνας όλκής — 
καί μάλιστα έπιστήμων — έκανε πρόσφα
τα τήν έμφάνισή του στό προσκήνιο καί 
άφού «τραγάνισε» κάμποσα έκατομμύρια 
άπό τις νύφες—θύματα, έπεσε κι* αύτός 
μέ τήν σειρά του ιά δίκτυα τής Ύποδ] 
νσεως Ασφαλείας Προαστίων Πρω- 
τευούσης, γιά νά άκολουθήσει σάν κατά
ληξη τήν σκληρή μοίρα καί τό πεπρω
μένο τών όμοιων του. Πρόκειται γιά τόν 
όδοντογιατρό Κων]νο I. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ,
48 χρόνων, άπό τά Χανιά τής Κρήτης, 
πού πήρε σάν—  προκαταβολές προίκας 
πολλά έκατομμύρια άπό τίς δέκα πέντε

καί πλέον άρραβωνιαστικές, μέ τόν 
ισχυρισμό πάντοτε ότι πρόκειται νά άγο- 
ράσει τά άναγκαϊα μηχανήματα, γιά νά 
όργανώσει τέλεια τό άνύπαρκτο όδον- 
τιατρεΐο του. Διέμενε ήγεμονικά, σέ 
πολυτελή «σουίτα» τού Χίλτον καί ή 
διεύθυνση πού έδινε στίς δημοσιευόμενες 
άγγελίες ήταν «"Αθενς—Χίλτον», γεγο
νός πού έντυπωσίαζε τά θύματά του καί 
έτρεχαν νά καταθέσουν στόν δήθεν μεγα
λόσχημο κύριο περιουσίες όλόκληρες, 
σ α ν.. . .  προγαμιαίες προκαταβολές. Διέ
διδε, άκόμη, ότι έκπροσωποΰσε μεγάλο 
άμερικανικό δημόσιο όργανισμό στήν 
Ελλάδα καί ότι οί είσπράξεις του ξε- 

περνούσαν τίς 500.000 δραχμές τόν μήνα! 
Αύτό, μάλιστα, τό χρησιμοποιούσε σάν 
τέλειο δόλωμα καί έτσι είχε καταφέρει 
νά γίνεται πιστευτός καί ν ά .. .  τσιμπούν 
—̂ άθρόα—τά ύποψήφια θύματά του. Σέ 
βάρος του έκκρεμοΰσαν δύο έντάλματα 
συλλήψεως καί καταδικαστικές άπο- 
φάσεις γιά ύπεξαιρέσεις καί άπάτες Ιδιαι
τέρως μεγάλης άξίας, πού τόν φιλοδω
ρούσαν —έτσι χονδρικά—μέ 60 μήνες 
φυλάκιση. Δέκα, περίπου, άπό τά θύματά 
του, παρουσιάστηκαν στήν Ασφάλεια 
Προαστίων καί κατέθεσαν ότι ό όδοντο- 
γιατρός τούς πήρε . . .  άθροιστικά τό 
άστρονομικό ποσό τών δώδεκα έκατομ- 
μυρίων δραχμών, μέ τόν γνωστό τρόπο 
τών δημοσιεύσεων άγγελιών στίς έφη
μερίδες, ότι ζητάει σύζυγο μέ άνάλογα 
προσόντα καί μέ σκοπό τόν γάμο. Ά πό 
τήν άνάκριση προέκυψε ότι ό «πολύς» 
όδοντογιατρός έβαλε στό χέρι πάνω άπό 
τριάντα έκατομμύρια, πού προέρχονταν 
άπό καταθέσεις καί ρευστοποιήσεις άκι- 
νητων τών διαφόρων άφελών θυμάτων του, 
τά όποια καί κατασπατάλησε στή συνέ
χεια κάνοντας την μεγάλη ζωή του. Καί 
νά σκεφθή κανείς, ότι ό άρχιτέκτων τού 
άλυσιδωτοΰ σχήματος τής κακοηθέστα
της άπάτης, ήταν ένας πραγματικός έπι
στήμων, πού θά μπορούσε άνετα νά κάνει 
μιά λαμπρή καί άξιοζήλευτη καρριέρα.

—ΠΑΡΟΜΟΙΟ φαινόμενο παραγωγι
κού καί άδίστακτου Καζανόβα παρου- 
σιάσθηκε πρόσφατα καί στήν Θεσσαλο
νίκη, άλλά ή δράση του ήταν συγκριτικά 
πολύ κατώτερη άπό αύτή τού όδοντο- 
γιατρού. Ό  νέος «Παναγής» όνομάζεται 
Μιχάλης ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ, είναι 45 χρό
νων καί φυσικά άνεργος καί άνεπάγγελτος. 
Είχε, όμως, πολλές φιλοδοξίες καί προ
παντός τήν βεβαιότητα, ότι σύντομα θά 
κάνει τήν τύχη του καί θά «πιάσει τήν 
καλή», παριστάνοντας τόν άκριβό γα
μπρό. Πήγε, λοιπόν, στήν Θεσσαλονίκη 
μέ Ι.Χ. αύτοκίνητο, πού είχε ύπεξαιρέσει 
άπό φίλο του στήν Αθήνα, καί έκεϊ 
έκανε τήν έμφάνισή του σάν Πλοίαρχος 
τού Εμπορικού Ναυτικού. Πρώτη του 
δουλιά ήταν νά συγκεντρώσει όλες τίς 
άγγελίες πού είχαν δημοσιευθή άπό ύπο
ψήφιες νύφες σέ έφημερίδες καί περιο
δικά καί στήν συνέχεια νά παρουσιά
ζεται ό ίδιος σάν ένδιαφερόμενος γα
μπρός, άρχίζοντας διαπραγματευτικές συ
ζητήσεις μαζί τους, μέ άπώτερο σκοπό 
νά καθορίσουν τό ύψος τής προίκας καί 
τήν προγαμιαία προκαταβολή πού θά 
έπαιρνε γιά τήν πραγματοποίηση τού 
άρραβώνα. Μόλις ’άποσπούσε ένα Ικανο
ποιητικό ποσόν έξαφανιζόταν καί έπαυε 
νά δίνει σημεία ζωής. Μέ τήν μέθοδο 
αύτή συγκέντρωσε πολλές δεκάδες χιλιά
δες δραχμές, άλλά τό θλιβερό φινάλε.του 
ήταν νά πέσει κι* αύτός, όπως άλλωστε



πολλοί όμοιοι προκάτοχοί του, στα 
χέρια τών άνδρών τής Ύποδ]νσεως Γε
νικής 'Ασφαλείας Θεσσαλονίκης «διά 
τά περαιτέρω».

Ν έες σπείρες κλεφτών 
έξαρθρώθηκαν

Οί κλοπές καί οί διαρρήξεις πού Εξι
χνιάσθηκαν άπό τήν 'Ασφάλεια Προα
στίων, κατά τήν διάρκεια τοϋ μηνάς, 
ήταν σοβαρές καί οί φθορές σέ ξένες 
περιουσίες άνέρχονταν σέ έκατομμύρια 
δραχμές. Μία τέτοια σοβαρά διάρρηξη 
έγινε πρόσφατα στό σπίτι τής συνταξι
ούχου καθηγητρίας, Βενετίας ΓΕΩΡΓΑ- 
ΚΟΠΟΥΛΟΥ στήν όδό Κανάρη, στήν 
Κηφισιά, άπό τό όποιο ό διαρρήκτης 
«σήκωσε» όλόκληρο χρηματοκιβώτιο βά
ρους 60 περίπου κιλών, καί στήν συνέ
χεια τό μετέφερε σέ γειτονικό οικόπεδο, 
όπου πέτυχε νά τό σπάσει. Μέσα ύπήρ- 
χαν, 32 βαρύτιμα κοσμήματα, 9 δακτυ
λίδια χρυσά καί πλατινένια, μενταγιόν 
διάφορα, άγκράφες, κολλιέ, βραχιόλια 
κ.λπ. καθώς ιςαί 800 δολλάρια, συνολικής 
άξίας άνω τών 3.000.000 δραχμών. Στήν 
βιασύνη του, μάλιστα, ό δράστης δέν 
πρόσεξε ένα κολλιέ άξίας 700.000 δρα
χμών, πού είχε κρυφθή στό έσωτερικό 
τοϋ χρηματοκιβωτίου καί έτσι ήταν τό 
μόνο πού έναπέμεινε στήν Ιδιοκτήτρια 
άπό τό πολύτιμο περιεχόμενο τοϋ χρημα
τοκιβωτίου. Μετά άπό τήν καταγγελία 
τής διαρρήξεως κοινητοποιήθηκε άμέσως 
τό Τμήμα Διώξεως τής Ύποδιευθύνσεως 
'Ασφαλείας Προαστίων Πρωτευούσης 
καί μέσα σέ 48 ώρες πιάστηκαν ό 20χρο- 
νος τσιγγάνος Κων]νος ΣΟΥΛΙΜΑΝΗΣ 
ή ΣΕΛΕΤΜΑΝΗΣ μαζί μέ τόν συνεργά
τη του, έπίσης τσιγγάνο Θανάση ΖΑΤΜΗ 
25 χρόνων, κάτοικοι καί οί δύο Μενιδίου. 
Ή  έντόπιση τών δύο κακοποιών έγινε στή 
Α γία Βαρβάρα—Αιγάλεω, άπό όργανο 
τοϋ έκεί Παραρτήματος 'Ασφαλείας, τήν 
στιγμή πού παζάρευαν τήν πώληση τής 
πολύτιμης λείας. Στήν άνάκριση όμολό- 
γησαν τήν πράξη τους καί ύπέδειξαν τά 
κλεμμένα κοσμήματα, πού ήταν κρυμμένα 
στό αύτοκίνητο τοϋ Ζαΐμη. Ό λα  έπι- 
στράφηκαν, στήν Ιδιοκτήτρια, ή όποια 
καί δημοσία διατύπωσε τις άπειρες εύχα- 
ριστίες της και τήν άπεριόριστη εύγνω- 
μοσύνη της πρός τούς άνδρες τής Χωρο
φυλακής, γιά τήν εύσυνειδησία καί τήν 
προσήλωση στό βαρύ καί δύσκολο κα
θήκον τους.

ΜΕ ΤΡΕΙΣ έπικίνδυνους κλέφτες αύτο- 
κινήτων άσχολήθηκε πρόσφατα ή 'Ασφά
λεια Προαστίων, οί όποιοι είχαν άφαι- 
ρέσει καί στήν συνέχεια λεηλατήσει πάνω 
άπό πενήντα αύτοκίνητα Ιδιωτικής χρή- 
σεως. Ή  μέθοδος πού άκολουθοϋσαν ήταν 
σχεδόν στερεότυπη καί περίπου ή ίδια 
σέ όλες τις περιπτώσεις. Τις μεταμεσο
νύκτιες ώρες έπισήμαιναν τό αύτοκίνητο 
πού είχαν σκοπό νά κλέψουν καί άφοϋ

Ενα μικρό φωτογραφικό δείγμα άπό 
τόν άγώνα της Χωροφυλακής έναντίον 
τών παρανόμων. Κατασχεθέντα ναρκω
τικά σέ άθώα πακέτα άπό τσιγάρα, κλεμ
μένα άντικείμενα άξίας πολλών Εκατομ
μυρίων άπό αλλοδαπό διαρρήκτη, συ
σκευή παρανόμως λειτουργοϋντος ραδιο
φωνικού στάθμου.
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παραβίαζαν τήν πόρτα ή τό τριγωνικό 
παράθυρο, έμπαιναν μέσα καί στήν συνέ
χεια πραγματοποιούσαν τίς έπιθυμητές 
διαδρομές μόνοι ή μέ τίς τρυφερές τους 
ύπάρξεις. Μετά άπό τίς εύχάριστες αύτές 
κούρσες συνόδευαν σαν γνήσιοι ίππότες 
τίς ντάμες στα σπίτια τους καί αύτοί 
έπιδίδονταν στην λεηλασία τοϋ αύτοκι- 
νήτου. Άφαιρούσαν, δηλαδή, κασεττό- 
φωνα, ραδιόφωνα καί δ,τιδήποτε άλλα 
«άξεσσυάρ» είχε μέσα καί στήν συνέχεια 
τό έγκατέλειπαν καί έφευγαν, κατά τόν 
ίδιο τρόπο, βέ άλλο κλεμμένο αύτοκί- 
νητο. 'Έπειτα πουλούσαν τήν συγκομιδή 
σέ γνωστούς τους κλεπταποδόχους καί 
μέ τίς είσπράξεις πού πραγματοποιούσαν, 
συνέχιζαν τήν «ντόλτσε βίτα» τό έπό- 
μενο βράδυ. Μέ τήν μέθοδο αύτή έκαναν., 
τζίρο μισού περίπου έκατομμυρίου καί 
ζημιές στά κλεμμένα αύτοκίνητα πάνω 
άπό ένα έκατομμύριο. Έπειτα άπό σύν
τονες καί έντατικές ένέργειες τής ’Ασφά
λειας Προαστίων Πρωτευούσης έντοπί- 
σθηκε ή σπείρα τών κακοποιών καί συνε- 
λήφθησαν οί έπικίνδυνοι δράστες πού 
τήν άποτελοΰσαν. Αύτοί ήταν οί: α) 
Κοσμάς ΔΕΛΗΣ, 18 χρόνων, άνεργος, β) 
Γεώργιος ΣΕΝΤΟΥΚΑΣ, 20 χρόνων, 
άνεργος, γ) Σπύρος ΤΣΙΑΤΟΥΡΑΣ 18 
χρόνων, άνεργος, δ) Μάριος ΚΥΡΙΑ- 
ΚΛΙΔΗΣ, 20 χρόνων, σερβιτόρος καί 
ε) Χρήστος ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ, 18 χρό
νων, οίκοδόμος.

ΑΠΟ ΤΟ Παράρτημα ’Ασφαλείας 
Έλευσϊνος συνελήφθησαν οί δράστες 
τής ληστείας σέ βάρος τού Νικολάου 
Κατσίκη, 39 χρόνων, ναυτικού, άπό τήν 
Κάλυμνο, πού μέ άπειλές καί σωματική 
βία έξαναγκάσθηκε νά τούς παραδόσει, 
σέ έρημικό δρόμο τής πόλεως, τά χρή
ματα πού είχε μαζί του. Τήν σπείρα άπο
τελοΰσαν οί α) ’Αναστάσιος ΑΔΑΜ, 23 
Χρόνων, β) Παναγιώτης ΑΔΑΜ, 18 
χρόνων, γ) Πέτρος ΛΕΒΑΝΙΟΣ, 23 χρό
νων καί δ) Νικόλαος ΤΣΑΚΙΡΗΣ, 20 
χρόνων, κάτοικοι όλοι Έλευσϊνος. Ή  
άποκάλυψη καί σύλληψη τών δραστών 
έγινε άπό τήν ’Ασφάλεια Έλευσϊνος, μέ 
βάση τά έλάχιστα περιγραφικά στοιχεία 
πού μπόρεσε νά συγκροτήσει τό θύμα, 
κατά τήν στιγμή τής ληστείας, γιαυτό καί 
άνήκει δίκαιος έπαινος καί θερμά συγχα
ρητήρια στούς εΰσυνείδητους άνδρες τής 
Χωροφυλακής, πού συγκροτούν τήν νευ
ραλγική αύτή Υπηρεσία τού Σώματος.

ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ ήταν τέλος ή πρόσφα
τη έπιτυχία τής ’Ασφαλείας Προαστίων 
Πρωτευούσης μέ τήν σύλληψη τού Γερ
μανού διαρρήκτη Γιόχαν Χάν Σούλτς, 
πού σάν στόχο του είχε βάλλει διάφορες 
βίλλες στις περιοχές Βούλας, Βουλια
γμένης, Βαρκίζης, Άναβύσσου, Λεγραι- 
νών, Σουνίου, Ραφήνας καί άλλων πα
ραλιακών προαστίων τής 'Αττικής. Ό  
άδίστακτος διαρρήκτης, πού κατάγεται 
άπό τό Βερολίνο καί τό κύριο έπάγγελμά 
του είναι ήλεκτρολόγος, είχε σάν πάρερ
γη άλλα Ιδιαίτερα προσοδοφόρα άπα- 
σχόληση τήν διαρρηκτική τέχνη. Γιά 
μία όλόκληρη τετραετία είχε γίνει σω
στός «λυμεώνας καί όλετήρας» τής περιο
χής, άνοίγοντας πολυτελείς βίλλες άπό τίς 
όποιες «σήκωνε» όποιοδήποτε φορητό 
άντικείμενο εΰρισκε μέσα. Έπαιρνε άπό 
μπιζού, τηλεοράσεις μέχρι πλυντήρια καί 
ψυγεία, τά όποια στήν συνέχεια πουλούσε 
στό Μοναστηράκι ή σέ διάφορα άλλα κα
ταστήματα μέ σπασμένες τιμές. Ή  μεθο-

530

δολογία τής δράσεώς του ήταν άπλή καί... 
συνοπτική. ’Επισήμαινε στήν άρχή τήν 
μοναχική βίλλα άπό τήν όποια έλειπαν 
οί ένοικοι καί στήν συνέχεια τήν άνοιγε 
μέ άντικλεΐδι ή παραβιάζοντας τήν πόρτα 
ή τό παράθυρο. ’Ενοίκιαζε έπειτα φορτη
γό ή δίκυκλο καί φόρτωνε τά βαρύτερα 
είδη, λέγοντας στούς όδηγούς δτι είναι 
ό Ιδιοκτήτης καί δτι θέλει νά άντικατα- 
στήσει τά παλαιά είδη μέ καινούργια. 
Τά κλεμμένα άντικείμενα πού βρέθηκαν 
στό σπίτι του καί αύτά πού κατά καιρούς 
είχε έκποιήσει, άνέρχονται σέ πολλά 
έκατομμύρια, γιαυτό καί καταβάλλεται 
μεγάλη προσπάθεια άπό τήν ’Ασφάλεια 
Προαστίων Πρωτευούσης, γιά νά ταξι
νομηθούν καί νά παραδοθοΰν στούς κατό
χους τους. Ή  καταπληκτική έπιτυχία τής 
‘Υπηρεσίας αύτής έτυχε ίδιαίτερης προ
βολής άπό τά μαζικά μέσα ένημερώσεως 
καί έγιναν διεξοδικές καί λεπτομερέστατες 
περιγραφές άπό τής πλευράς τού τύπου, 
μέ έκτεταμένα καί έγκωμιαστικά ρεπορτάζ 
γιά τήν Χωροφυλακή άπό γνωστούς καί 
δόκιμους δημοσιογράφους.

Ά π ό  τόν αδυσώπητο αγώ
να κατά τών Ναρκωτικών

ΜΕΓΑΛΗ έπιτυχία τής 'Ασφαλείας 
Προαστίων Πρωτευούσης ήταν ή σύλ
ληψη στό άεροδρόμιο τού Ελληνικού 
τού ’Ιωάννη ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ, 21 χρόνων, 
άπό τήν Κυψέλη, πού ήταν μαθητής τής 
τελευταίας τάξεως Ιδιωτικού Γυμνασίου. 
Ό  ώριμος αύτός μαθητής είχε δυστυχώς 
προσβληθή άπό τήν μιαρή καί έπικα- 
τάρατη άρρώστεια τής έποχής μας, ή 
όποια προσβάλλει έπιδημικά συνήθως 
τούς νέους μας, πού παρασύρονται άπό τίς 
έπιπόλαιες συντροφιές τους καί άρχί- 
ζουν, δειλά στήν άρχή καί άσυγκράτητσ 
κατόπιν, τήν χρήση τών ναρκωτικών. 
Έτσι, λχππόν, άρχισε καί ό Θεοδωρίδης 
καί στήν συνέχεια θέλησε νά μεταβληθή 
σέ έμπορο ναρκωτικών, πιστεύοντας, δτι 
τό άντικείμενο αύτό πρσσφέρεται γιά 
έμπόριο, έπειδή άρχικά μέν άφήνει με
γάλα περιθώρια κέρδους, άλλά καί στήν 
συνέχεια τού έξασφαλίζει άνετα τήν 
άναγκαία ποσότητα γιά προσωπική του 
χρήση. Ετοιμάζει, χωρίς καθυστέρηση, 
τά ταξιδιωτικά του έγγραφα καί μέ τήν 
πρώτη πτήση τής ‘Εταιρείας ΤΑΗΙ 
«πετάει» στό Μπανγκόκ γιά τήν προ
μήθεια τών ναρκωτικών πού έπιθυμεί. 
’Αφού προμηθεύτηκε ποσότητα ήρωΐνης 
σέ σκόνη, θέλησε νά τήν περάσει άπό 
τόν έλεγχο τού άεροδρομίου τού Ελλη
νικού μέ τόν έξής πρωτότυπο τρόπο. 
Πήρε μία κοΰτα τών 10 πακέτων τσιγά
ρων MALBORO καί άπό δύο κουτιά 
άφαίρεσε μέ Ιδιαίτερη προσοχή τό δια
φανές περίβλημα. Στήν συνέχεια έκοψε 
τήν βάση τού πακέτου, καί άφαίρεσε τά 
20 τσιγάρα πού ήταν σέ κάθε κουτί. Στά 
κενά πλέον τοποθέτησε σακουλάκια 
νάϋλον μέ τό σκληρό καί πανάκριβο 
ναρκωτικό καί στήν συνέχεια έπανακόλ- 
λησε, μέ άπίθανη δεξιοτεχνία, τήν βάση 
τού κάθε κουτιού καί τό διαφανές του 
περίβλημα. Επίσης σέ τρίτο πακέτο είχε 
άποκρύψει, μέ τόν ίδιο τρόπο, «τσιγαρι
λίκια» άπό άκατέργαστη Ινδική κάνναβι, 
βάρους 20 περίπου γραμμαρίων καί έτσι 
δλα μαζί προσπάθησε νά τά περάσει μέσα 
στήν άθώα κούτα, γιά τήν όποια τό πολύ— 
πολύ νά τού έπιβαλόταν ένα συμβολικό

πρόστιμο, λόγφ λαθραίας προελεύσεώς 
της. *Η έρευνα πού έπακολούθησε στίς 
άποσκευές του έφερε στήν έπιφάνεια καί 
τά άπαραίτητα σύνεργα γιά τήν χρήση 
τής ήρωΐνης: μία κασεττίνα πού είχε μέσα 
σύριγγα, βελόνες, γάζες, Ιμάντα κ.λπ. 
Έ τσι, λοιπόν, μέ τήν άποκάλυψη καί 
σύλληψη τού νέου αύτοΰ παιδιού, έκλεισε 
καί τυπικά ή ποινική πλευρά τού θέματος, 
ώστόσο δμως μένει άνοιχτή ή πελώρια 
ήθικο—κοινωνική δψη τού προβλήματος, 
τήν όποια θά πρέπει άπόλυτα νά συνειδη
τοποιήσουν—̂κατά πρώτιστο λόγο— οί 
ύπεύθυνοι γονείς, οί όποιοι έχουν βαρύ
τατη καί ίερή ύποχρέωση νά έλέγχουν 
τίς κινήσεις καί τίς ύποπτες διασυνδέσεις 
τών παιδιών τους καί νά ένημερώνουν τίς 
‘Υπηρεσίες Χωροφυλακής, συνεργαζό- 
μενοι μέ έμπιστοσύνη καί συνέπεια μα
ζί τους.

Ή  μάστιγα τών πειρατι
κών σταθμών

Σωστή μάστιγα είχε καταντήσει, τε
λευταία, ή παράλογη καί έξωφρενική μό
δα τών λεγομένων«παράνομωγ πειρατικών 
σταθμών», τήν όποια είχαν άναγάγει σέ 
κύρια ψυχαγωγική άπασχόλησή τους οί 
σημερινοί «έξευρωπαΐσμένοι καί κουλ
τουριάρηδες» νεοέλληνες. ’Επειδή 
λοιπόν πίστευαν ώρισμένοι ίσως νά πι
στεύουν άκόμη πώς άν κάποιος περιχαρα- 
κωθή στήν άσφάλεια τών τεσσάρων τοί
χων ένός άπομακρυσμένου καί λιγότερο 
χρησιμοποιουμένου δωματίου τού σπ«.τ„οΰ 
του, έχει παράλληλα καί τό δικαίωμα νά 
έκπέμπει, στούς έλληνικούς αίθέρες, δτι 
άηδιέστερο καί έμετικό είναι δυνατόν 
νά διανοηθή άνθρώπινο μυαλό, δίχως νά 
ένδιαφέρονται, οί άνθρωποι αύτοί, γιά τό 
άν προκαλοΰν μέ τήν ραδιοπειρατεία τους 
έπικίνδυνες καταστάσεις στίς άεροπορικές 
καί θαλάσσιες συγκοινωνίες

Οί άλλεπάλληλες κρατικές πα
ραινέσεις καί ύποδείξεις, καθώς ιςαί 
οί «κατά κόρον» έπαναλαμβανόμενες 
άστυνομικές συμβουλές γιά νά σταματή
σει τό κακό, πού είχε παραγίνει τελευταία 
κανένα θετικό άποτέλεσμα δέν είχαν, 
γιαυτό καί έξαναγκάσθηκε ή πολιτεία νά 
ψηφίσει πρόσφατα αύστηρότατο νόμοκατά 
τών έπικινδύνων αύτών σαπροφύτων, πού 
μέ έγκληματική άδιαφορία καί πωρωμένο 
«άμοραλισμό» έξακολουθοΰσαν τό έπι- 
κίνδυνο καί πολλές φορές άνθρωποκτόνο 
έργο τους. Έ τσι, μέ τήν έπιψήφηση τού 
νόμου, τό κράτος έδειξε τό άμέριστο έν- 
διαφέρον του, προμηθεύοντας τίς ‘Υπη
ρεσίες Χωροφυλακής τής χώρας,μέ τέλεια 
ήλεκτρονικά μηχανήματα άμεσου έντο- 
πισμοΰ δλων τών πειρατικών ραδιοφωνι
κών σταθμών, σέ άκτίνα πολλών χιλιο
μέτρων. Αύτό είχε σάν άποτέλεσμα οί 
‘Υπηρεσίες μας νά άποδυθοΰν σ’ ένα έπί- 
μονο καί άδυσώπητο άγώνα κατά τών 
ραδιοπειρατών καί νά τούς καταλαμβά
νουν- στήν κυριολεξία—«έξ άπίνης» τήν 
ώρα τής άνιαρής καί συνάμα «βλακικής» 
δουλιάς του, δπως πρόσφατα τό’Αστυνομι
κό ΤμήμαΛευκάδος έντόπισε δύο τέτοιους 
σταθμούς, κατάσχεσε όλόκληρο τόν 
έξοπλισμό τους καί άσκησε τά νόμιμα 
κατά τών παραβατών ίδιοκτητών.

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ  Π Ε Τ Ρ Ο Υ Τ Σ Ο Σ  
'Ανθ)στής Χωροφυλακής
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jjL ’Α πέρ α ντο ς  ξενώ να ς  τώρα τ ό  
κ α λ ο κ α ίρ ι  ή π α τ ρ ί δ α  ^.ας. ’Ε

κ α το μ μ ύ ρ ια  τ ο υ ρ ί σ τ ε ς  Απ' ολα τά  
μέρη τ ή ς  γ ή ς  κ α τα κ λύ ζο υ ν  τ ο ύ ς  Αρ
χ α ι ο λ ο γ ι κ ο ύ ς  χώρους κ α ί  τ ά  μου
σ ε ί α ,  παρακολουθούν  τ ί ς  π ο λ ι τ ι σ τ ι 
κ έ ς  κ α ί  κ α λ λ ι τ ε χ ν ι κ έ ς  έ κ δ η λ ώ σ ε ις  
κ α ι  Απολαμβάνουν τ ό ν  Υπέροχο ή λ ι ο  
τ ή ν  θάλασσα κ α ί  δ λ ε ς  τ ί ς  ά λλες  
φ υ σ ικ έ ς  ό μ ο ρ φ ι έ ς  τ ή ς  χώρας μ ας .

* 0 ’ α ν δ ρ ε ς  τ ή ς  Χωροφυλακής 
κ α ί  ε ί δ ι κ ώ τ ε ρ α  δ σ ο ι  Υπηρε

το ύ ν  σ τ ί ς  Ύ π η ρ ε σ ί ε ς  Ε λ έ γ χ ο υ  Δ ια 
β α τ η ρ ίω ν ,  ’Α λ λ ο δα π ώ ν ,Τ ρ ο χα ία ς  κ α ί  
Τουρ ι σ μ ο ύ , έ ρ χ ο ν τ α ι  κάθε  μέρα σ ’ έ -  
παφή μέ τ ο ύ ς  ξ έ ν ο υ ς  κ α ί  μέ τή ν  
εΥ γενε  ιά  τ ο υ ς , τ ή ν  π ρ ο θ υ μ ία  τ ο υ ς  
κ α ί  τή ν  τ έ λ ε ι α  Υ πηρεσιακή  τ ο υ ς  
κ α τ ά ρ τ ι σ η ,  γ ί ν ο ν τ α ι  o t  Ανώνυμοι 
Αλλά κ α ί  σ π ο υ δ α ι ό τ ε ρ ο ι  π ρ ε σ β ε υ τ έ ς  
καλής  θελή σ εω ς .

Δ ίπλα  στόν  ξ έ ν ο  τ ο υ ρ ί σ τ α  
κ α ί  π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ ο  κ ο ν τ ά  Απ’ 

δλο υ ς  ε ί ν α ι  o t  α ν δ ρ ε ς  τ ή ς  Χωροφυ
λ α κ ή ς .  Πρώτοι α Υ το ί  θ α  τ ο ν  καλωσο
ρ ίσ ο υ ν  στά  σ ύ ν ο ρ α ,θ ά  τ ό ν  προστα 
τε ύ σ ο υ ν  κ α ί  θά  τ ο ν  καθοδηγήσουν  
σ τ ο ύ ς  έ λ λ η ν ι κ ο ύ ς  δ ρ ό μ ο υ ς ,  θ α  τού  
συμπαρασταθούν κ α ί  θ ά  λύσουν κάθε  
πρόβλημα πού θ ά  το ύ  παρουσιασθή.

*  Τό Σώμα τ ή ς  Χωροφυλακής κ α -  
• τ α β ά λ λ ε ι  κάθε  π ρ ο σ π ά θ ε ια  ν '  

Αφήσει  τ ί ς  κ α λ ύ τ ε ρ ε ς  έ ν τ υ π ώ σ ε ι ς  
σ το ύ ς  έ π ι σ κ έ π τ ε ς  τ ή ς  χώρας μας 
γ ι α τ ί  γ ν ω ρ ί ζ ε ι  πώς ή Ανάπτυξη τού  
τ ο υ ρ ισ μ ο ύ  έ ξ α ρ τ & τ α ι  κ α ί  Από τ ί ς  
Ε ν τ υ π ώ σ ε ις  πού  θά  πάρουν μ α ζ ί  
τ ο υ ς  o t  ξ έ ν ο ι ,  φ ε ύ γ ο ν τ α ς  γ ι ά  τή ν  
π α τ ρ ί δ α  τ ο υ ς .
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