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Ή νύφη
τού Θερμαϊκού

Μιά πόλη, 
μιά ιστορία είκοσι 
π έντε  αιώνων, 
γεμάτη ηρωισμούς, 
κατορθώματα,θυσίες, 
μιά ιστορία ελληνική.
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ΜΕΣΑ στήν αγκαλιά τον Θερμαϊκόν ζεϊ και θεριεύει 
εδώ και 2.293 χρόνια ή Θεσσαλονίκη - ή πόλη πού 
το 316 π.Χ. έκτισε 6 Κάσσανδρος ό γιος τον 9Αντί
πατρον και απο τα πρώτα χρόνια άρχισε νά γίνεται 
περιοχή Ιστορικών σνναντήσεων μεταξύ των Μακεδό- 
νων βασιλέων και των ξένων επίδοξων κατακτητών. 
Μεγάλη άνάπτνξη δίνονν στην πόλη τα νανπηγεΐα, 
πον ο τελενταϊος βασιλιάς της Μακεδονίας Περσέας 
πυρπόλησε, αφού νικήθηκε από τις ρωμαϊκές Λεγεώνες 
τον Αιμίλιον Παύλον. ΟΙ Ρωμαίοι κατακτητές έδωσαν 
νεα ζωη στη πόλη. Με την κατασκευή τής 9Εγνατίας 
οδού ή Θεσσαλονίκη βρέθηκε στο κέντρο τού διαμετακο- 
μιστικον εμπορίου καθώς και στο κέντρο κάθε στρα
τιωτικής μετακίνησης, με αποτέλεσμα νά ανθίσει 
οικονομικά και πολιτιστικά και νά γίνει το μεγαλύτερο 
εμπορικό κέντρο τής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Με 
το πέρασμα τών χρόνων γίνεται έδρα τον Ρωμαίου 
ανθύπατον τής Μακεδονίας, τής 9Ιλλυρίας και τής 
Αχαιας και στρατιωτικό κέντρο άπ9 δπον ξεκινούν 

οι Ρωμαϊκές εκστρατείες. 'Η  μοίρα της πλέον στην 
Παγκόσμια 'Ιστορία διαγράφεται καθαρά. Τά πανύ
ψηλα τείχη της και ή οχυρή θέση της χρησιμεύουν 
σάν πρώτο καταφύγιο του Πομπήιον και τών διαλυ
μένων λεγεώνων τον κατά τήν καταδίωξή τους από 
τον Γάιο 9Ιούλιο Καίσαρα μετά τή μάχη τδόν Φαρσά
λων τό 48 π.Χ.

Οσες μπορες όμως κι αν πέρασαν, από τήν άμορφη 
νεράιδα πον απλώνει τήν ματιά της πάνω στά πρασι
νογάλαζα νερά τον Θερμαϊκόν, καμμιά δεν στάθηκε 
ικανή να τής σβύσει τήν 'Ελληνικότητά της, νά τής 
δώσει άλλο χρώμα και πνοή, άλλη ψυχή. 'Η  Θεσσα
λονίκη εμενε παντα 'Ελληνική, μαγεύοντας με τήν 
ομορφιά τηςκάθε ξένο που τήν επισκέπτονταν. Μέσα 
στους πλακόστρωτους δρόμους και στά στενά καλντε
ρίμια της άνάσαινε πάντα ή ψυχή τον 'Έλληνα και 
κρατούσε ασβηστα τα έθιμα τής Μακεδονίτισσας 
πρωτεύουσας.

Wk 54 μ.Χ . αρχίζει γιά τήν Μητρόπολη τον Βορρά 
μια. άλλη εποχή, μια εποχή σταθμός στήν Ιστορία 
και στη ζωη τον τοπον. Τό κήρυγμα τύς αγάπης τον 
υπέροχου Ναζωραίον οδηγεί τά βήματα τον 9Απόστο
λον Παύλον, πον φτάνει γιά νά διδάξει στους Θεσσά
λον ικεϊς τη νεα θρησκεία, τή σωτηρία τής ψυχής τον 
άνθρωπον. Είναι τα δύσκολα χρόνια πον πάνω τους 
χαράκτηκε ή σφραγίδα τον Νέρωνα.

Κ ι  ̂οι Θεσ σάλον ικεις, αγνοώντας τους διωγμούς 
και τα βασανιστήρια, άγκαλιάζουν τήν θρησκεία τον 
Χρίστον και πυκνώνουν τις φάλαγγες τών μαρτύρων. 
Το 253 μ .Χ  ή πόλη, γιά τήν όποια ό Λουκιανός 
αναφέρει ως «πόλεως τών έν Μακεδονία τή Μεγίστη», 
δεχεται τις ορμητικές επιθέσεις τών Σκνθών. Είναι 
ή εποχή του Βαλεριανοϋ. Τά τείχη σώζουν τήν πόλη, 
οι ήμερες δόξας ξανάρχονται. Οι αντοκράτορες Δέκιος, 
Γάλλος και Αιμιλιανος την χρησιμοποιούν σάν ορμη
τήριο για τους νικηφόρους άγώνες τους εναντίον τών 
βορείων εισβολέων. Ο Γαλέριος από εδώ εκστρατεύει 
κατά τών Περσών και τών Γότθων. 'Ο ίδιος τό 303 μ .Χ . 
χτίζει τήν περίφημη «"Αψίδα», πού έμεινε στήν ιστο
ρία τής πόλης με τό άνομα «Καμάρα». Τρία χρόνια 
αργότερα το 306 μ.Χ. ό ίδιος αντοκράτορας δίνει 
διαταγή κι δ έπαρχος τής πόλης Δημήτριος, μεγάλος

προστάτης και πιστός τον Χριστιανισμόν, θανατώνεται 
μετά από φρικτά βασανιστήρια. 'Η  9Εκκλησία τον 
ονομάζει 0Αγιο κι ή Θεσσαλονίκη Προστάτη. 'Ο  
*Αγιος Δημήτριος αφήνει χήν τελευταία τον πνοή 
λίγο μετά τήν νίκη τον Νέστορα κατά τού Λυαίου, 
ψιθυρίζοντας λόγια απο το κήρυγμα τής αγάπης τον 
Χρίστον. Στον τάφο τον το λείψανο ανάβρυζε συνέχεια 
μύρο πού γιάτρευε άλες τις άρρώστειες. Εκατό χρό
νια περίπου αργότερα, ό έπαρχος τον 9Ιλλυρικόν Λεόν- 
"ΐίοζ} εκτισε τον περίφημο Ναο τον 'Αγιον Δη μητριόν, 
πού από εκείνη τή στιγμή έγινε τό σύμβολο τής Θεσ
σαλονίκης  ̂ και ο τοπος απ δπον οι Θεσσαλονικεις 
ύψωναν τις θερμές προσευχές τους στον προστάτη τής 
πόλης, σέ̂  κάθε κίνδυνο πού τήν απειλούσε. Τώρα ή 
Θεσσαλονίκη,^ η πόλη τον Μνροβλήτη, μπαίνει σέ μιά 
άλλη ιστορική φάση, σέ μιά άλλη εποχή πού ό ξανα
γεννημένος Ελληνισμός ονομάζεται Βυζάντιο και γιά  
χίλια περίπου χρονιά χαράζει αυτός τις τύχες τον 
κοσμον.^ 'Η  9Αλεξάνδρεια, ή 9Αντιόχεια και ή Ρώμη 
αργοσβήνουν. Στο κοινώνικοϊστορικό στερέωμα βασι
λεύουν ή Κωνσταντινούπολη και ή Θεσσαλονίκη. 
Γίνονται κι οι δυο «καρφος» στά μάτια τών γειτονικών 
λαών πον προσπαθούν να επιβιώσουν κατακτώντας τες. 
Στα χρονιά τον Ιουστινιανού ή απειλή μεγαλώνει. 
Οι Σκύθες, οι Γότθοι, οι Ούνοι, ο'ι "Αβαροι, ο'ι Σλαύοι, 
ο'ι Σαρακηνοι τριγνρνούν τήν πάμπλοντη και πανίσχυρη 
πόλη, μ  αρπακτικες ορεξεις, γεμάτοι μίσος και φθόνο. 
Τό 577, τήν ημέρα τού 'Αγίου Δημητρίον ο'ι ορδές 
τών Σλαύων εμφανίζονται στήν Θεσσαλονίκη. "Ομως 
ή πόλη δέν πέφτει. Μετά από εκατό χρόνια, τό 677 
η πόλη πολιορκειται και πάλι. Και ξανά ο Μνροβλήτης 
την σώζει. Νεα επίθεση καί νέα απόκρουση τόόν 
βαρβαρών γίνεται το 837 γιά νά λυγίσει, μισό alcova 
άργότερα, ή ένδοξη πόλη στήν ορμή τών ΣαραΖηνών 
πειρατών, πον το 904 με 54 πλοία και μέ άρχηγό τον 
εξωμότη Λέοντα τον Τριπολίτη αράζουν στον μυχό 
τού Θερμαϊκού. Τό 1081 ό Ρομπέρτος Γνσκάρδος 
με τριαντα χιλιάδες Νορμανδούς, έπιχειρει νά τήν 
καταλαβει. Κ ι αυτός φεύγει ήττημένος και ντροπια
σμένος. *Ομως ο'ι Νορμανδοι ξαναγύρισαν. Εκατό 
χρόνια άργότερα, τό 1185, μέ πεισμονές και άγριες 
επιθεσείς, ή Θεσσαλονίκη πέφτει στά χέρια τους.

ΜΕΤΑ ΤΟ ΥΣ Νορμανδούς έρχονται ο'ι Φράγκοι. 
Κι  ̂αυτοί μέ τό άνομα τού Χριστού στά χείλη τους, 
σφάζουν και λεηλατούν. Η  γενναία πόλη δέν αντέχει 
πια. Λυγίζει κάτω απο την ορμή τόόν έπιβονλεντών. 
Το 1204 γίνεται πρωτεύουσα του Φραγκικού Κράτους, 
μέ βασιλιά τον Βονιφάτιο τον Μομφερατικό. Τό 1223 
δ Δεσπότης τής 9Ηπείρου Θεόδωρος "Αγγελος τήν 
κυριεύει, διώχνει τους Φράγκους και στέφεται εκεί 
βασιλιάς.

ΣΤΟ  ΠΡΟΣΚΗ ΝΙΟ τής 'Ιστορίας έχουν κάνει 
απο καιρό την εμφάνιση τους οι Τούρκοι. 'Ορμητικοί 
Αν ατ ο λιτές πολεμούσαν γιά μιά νέα θρησκεία, χωρίς 

νά ξέρουν τίποτε άλλο έκτος από τήν φωτιά και τον 
χαλασμό. Τό Βυζάντιο κτυπιέται από παντού και 
κλονίζεται. Η  παρακμή συνοδεύεται από τήν απειλή 
τής καταστροφής και τής άφάνειας. Τό 1381 στρα
τοπεδεύουν έξω από τά τείχη της ο'ι Τούρκοι. Τό 1422 
άλλες τουρκικές δυνάμεις τήν περισφίγγουν. ΟΙ κά
τοικοι με την βοήθεια Βενετικών στρατευμάτων αντι
στέκονται. Τότε χτίζεται στο λιμάνι της και δ περί-
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φημος Πύργος. "Ομως τα πάντα βαδίζουν προς την κα
ταστροφή. Τό 1430 ή Θεσσαλονίκη πέφτει στα χέρια 
των 9 Οθωμανών, που ξεχύνονται στους- δρόμους της 
πόλης για να ικανοποιήσουν τις επιθυμίες του προ
φήτη τους, να σφάξουν, να βιάσουν, να λεηλατήσουν, 
να γκρεμίσουν. Ό  Μούρατ 6 Β '. χτίζει το παλάτι του 
καί άφοϋ τελειώνουν οι θυσίες των Χριστιανών, δίνει
έντολή να.........μη ελαττωθεί ό πληθυσμός της. 'Η
έρημη πόλη δέχεται τώρα κατά χιλιάδες τούς κυνη
γημένους από την Ευρώπη 'Εβραίους, πού ή εγκα
τάστασή τους, παίρνει μορφή ομαδικού άποικισμοϋ. 
Σιγά-σιγά αρχίζει στα χρόνια τής Τουρκοκρατίας 
να ξαναβρίσκει την παλιά της μορφή και να ζει πάλι 
με τον ίδιο ρυθμό ζωής. "Ομως τούς γλυκούς ήχους 
πού σκόρπαγαν τα τραγούδια των Θεσσαλονικέων 
τούς έκοβε πάντοτε ή προσευχή του μουεζίνη, πού 
καλοϋσε τούς πιστούς του, και τούς θέριωνε ή ελπίδα 
για μια νέα όμορφη μέρα, δπου ή ελευθερία θά ξα
νάρχονταν στήν δουλωμένη Μακεδονίτισσσ πρωτεύ
ουσα. 'Ο Πύργος κάτω στο λιμάνι κάθε μέρα γέμιζε 
ραγιάδες πού τόλμησαν νά ονειρευτούν μέρες ελευθε
ρίας. 9Εκεί οι δήμιοι τού Σουλτάνου προσφέραν στούς 
αδούλωτους "Ελληνες τό τίμημα τής ελευθερίας - τον 
θάνατο. «Κανλή Κουλέ» τον έλεγαν - «Πύργο τού 
αίματος» - και θύμιζε σ9 δλους πόσο ακριβά πληρώ
νεται ή ανεξαρτησία. Λίγο αργότερα από τον Ρωσ- 
σοτουρκικό πόλεμο οι Τούρκοι Άσπρισαν τον Πύργο, 
πού δ χρόνος είχε μαυρίσει τούς τοίχους και τ9 αγκω
νάρια του και τον είπαν «Μπιάζ Κρυλέ» - Λευκό 
Πύργο και μ9 αυτό τό δνομα μπήκε από τότε στήν 
ιστορία τής Θεσσαλονίκης, σάν σύμβολό της πιά 
και σάν σφραγίδα της.

'Η  Πόλη τού Μυροβλήτη, Άργησε πολύ νά δει τήν 
μέρα τής έλευθερίας. Μισό σχεδόν αιώνα - 482 χρόνια - 
έζησε κάτω από τον τούρκικο ζυγό. Πρώτο μήνυμα και 
αέρα τής ανεξαρτησίας ένιωσε στις 18 τού 90κτώβρη 
τού 1912, δταν τά μεσάνυχτα εκείνης τής μέρας, δ 
'Υποπλοίαρχος Νικόλαος Βότσης μπήκε στο λιμάνι και 
τό τορπιλλοβόλο του τορπίλλισε και βύθισε τό τούρκικο 
θωρηκτό «Φετχή Μπουλέ». 9 Οκτώ μέρες αργότερα, 
δ 'Ελληνικός Στρατός, με 9Αρχιστράτηγο τον Διά
δοχο Κωνσταντίνο, μετά από θριαμβευτική πορεία 
φτάνει στήν Θεσσαλονίκη, γιά νά μπει τό πρωί τής 
26ης τού 90κ  τώβρη, ήμερα τ 'Αγίου Δη μητριού, δ 
' Υπομοίραρχος Χωροφυλακής Μανωλκίδης, επικεφαλής 
έφιππου και πεζής δυνάμεως Χωροφυλακής, φέρνον
τας πρώτος τό μήνυμα τής έλευθερίας, πού τόσο Άργησε 
και τόσο πληρώθηκε με αίμα. Τήν Άλλη μέρα τά νικη
φόρα ελληνικά στρατεύματα μπήκαν στή Θεσσαλο
νίκη και ύψωσαν τήν κυανόλευκη. 01 κάτοικοί της 
παραληρούν από ένθουσιασμό. Τά επόμενα χρόνια 
η Θεσσαλονίκη γίνεται έπίκεντρο πολιτικών ζυμώ
σεων και στρατιωτικών γεγονότων και βλέπει τό 
"Εθνος νά ξαναζεί μέσα στις περιπέτειες τού Α  Π αγ
κόσμιου Πόλεμου τήν νέα του διχόνοια. Τό 1922 
μετά τήν Άτυχη έκστρατεία στή Μικρά 9Ασία, φτάνουν 
στή Θεσσαλονίκη χιλιάδες "Ελληνες πρόσφυγες, 
ξεριζωμένοι από τον τόπο πού τρεις χιλιάδες χρόνια 
εζησαν και έδημιούργησαν τήν συνέχεια τού'Ελληνικού 
Ιωνικού πολιτισμού. Τήν πρόσκαιρη φτώχεια τήν 
διαδέχτηκε μιά νέα ζωή πού ξεπετάχτηκε από τό 
σμίξιμο τής ελληνικής φυλής κι έτσι ή ξεσπιτωμένη

απ τή γή της προσφυγιά έγινε παράγοντας προόδου 
γιά τον τόπο. Τό 1926 ιδρύεται τό 9Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο και λειτουργεί γιά πρώτη φορά ή 
Διεθνής *Εκθεση. Ταυτόχρονα αρχίζουν οι έργασίες 
γιά τήν άναστήλωση τού Ναού τού 'Αγίου Δη μητριού, 
πού είχε αποτεφρώσει ή πυρκαϊά τού 1917. Και ή 
πορεία τής πόλης συνεχίζεται δίπλα στήν ιστορική 
πορεία τής χώρας. 'Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος - 
έπιβεβαίωση τής θηριωδίας και τής ατέλειωτης λαι
μαργίας τού ανθρώπου — περισφίγγει τήν 'Ελλάδα. 
'Η  Θεσσαλονίκη δοκιμάζεται από τις Γερμανοΐταλικές 
αεροπορικές έπιθέσεις. Τά έχθρικά σμήνη βομβαρδί
ζουν σκληρά τήν πόλη τού Μυροβλή τη. Οι κάτοικοί της 
προσφέρουν δ,τι μπορούν στον αγώνα. Τά νοσοκομεία 
γεμίζουν από τραυματίες στρατιώτες αλλά και Άμα
χους πού τραυματίστηκαν κατά τις αεροπορικές έπι- 
θέσεις. Καθημερινά σειρές αιμοδοτών Θεσσαλονικέων 
προσφέρουν τό αίμα τους γιά τήν σωτηρία τών πλη
γωμένων. Στις 8 9Απριλίου τού 1941 ή Θεσσαλονίκη 
μέ κομμένη τήν ανάσα άντικρύζει τά Γερμανικά στρα
τεύματα κατοχής. 9Αρχίζει γιά τήν πολύπαθη πόλη 
μιά νέα σειρά αγώνων. 'Η  πείνα και τά σαμποτάζ 
ζωγραφίζουν τό παγωμένο από τό Βαρδάρη πρόσωπό 
της δλο αγωνία και φρίκη. Στο βάθος βαθιά στον ορί
ζοντα και στον τάφο τού Προστάτη της, δμως, ανθί
ζουν οί ελπίδες γιά τήν ελευθερία πουρχεται τον 9Οκτώ
βριο τού 1944. Και πάλι ακολουθούν δύσκολα χρόνια, 
μά ή Θεσσαλονίκη θά μείνει πάντα 'Ελληνική. 'Ελλη
νική κι 9Ελεύθερη.

ΣΗΜΕΡΑ ή Πρωτεύουσα τής Μακεδονίας, γεμάτη 
ζωή και ομορφιά, απλώνεται σ9 δλο τό μήκος τού 
Θερμαϊκού και αντιπροσωπεύει τήν Βόρεια 'Ελλάδα 
στο χώρο τών κοινωνικοπολιτιστικών ένδιαφερόντων 
και έκδηλώσεων. 'Η  μεγάλη έμπορική και βιομηχα
νική ανάπτυξη έδωσε νέα ζωή στή μεγαλούπολη τού 
Βορρά και τό 9Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, ή 'Εται
ρεία Μακεδονικών Σπουδών, τό "Ιδρυμα Μελετών 
Χερσονήσου τού Αίμου καιτά Άλλα Πνευματικά 'Ιδρύ
ματα τής Θεσσαλονίκης δυναμώνουν και καλλιεργούν 
μιά ζηλευτή πνευματική ζωή. Οι αρχαιολογικοί θη
σαυροί της και τών γύρω περιοχίον πού ζωντανεύουν 
τήν 'Ελληνική 'Ιστορία καθώς καί τά Βυζαντινά 
μνημεία καί τά έργα Τέχνης συγκεντρώνουν πλήθος 
'Ελλήνων καί Ξένων μελετητών, πού προσπαθούν νά 
διδαχτούν τον τρόπο μέ τον όποιο κρατήθηκε στή ζωή 
αυτή ή Πόλη είκοσι τρεις αΙώνες, αιώνες πού Άλλαξαν 
τήν ιστορία τής γής,καί πού δέν είναι Άλλος από τήν 
αγάπη τών ανθρώπων της γιά τον τόπο τους καί ή 
πίστη τους στά Ιδανικά καί στά ιερά τής Φυλής.

Η  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ περήφανη καί πανέμορφη 
συνεχίζει τήν ιστορική της πορεία ανάμεσα στούς 
αΙώνες καί στήν δόξα, χαμογελώντας πικρά σάν θυ
μάται τις τόσες ορδές τών βαρβάρων πού πέρασαν 
καί σκόρπισαν γύρω τους τήν καταστροφή χωρίς νά 
μπορέσουν νά τήν αφανίσουν ενώ οι ίδιοι αφανίστηκαν. 
Συνεχίζει τον ιστορικό της δρόμο μέ προστάτη τον 
Πολιούχο της "Αγιο Δημήτριο καί μέ δύναμη τήν 
πίστη πώς ή 'Ελλάδα θά ζήσει γιατί πρέπει νά ζήσει 
μιά κι αυτή δίδαξε στον κόσμο τις αξίες τής Ανθρώ
πινης ζωής.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΤΡΟ ΥΛΑΚΗΣ, Ε νω μ οτά ρχης
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Αποψη του Αευκου Πύργου άπό τήν παραλία στήν άρχή 
του αιώνα μας (έπάνω). ’'Αποψη του Αευκου Πύργου άπό τήν 
θάλασσα κατά τήν ϊδια έποχή (κάτω).



ά λ λ θ Τ 3 Β



Κρήτες Χωροφυλακές μΕ Επικεφαλής τόν Άντισυνταγματάρχη Μομφερατο 
μπαίνουν θριαμβευτικά στήν μόλις άπελευθερωθεΐσα Θεσσαλονίκη (Επάνω).

Τα Ελληνικά στρατεύματα παρελαύνουν στοός δρόμους της Θεσσαλονίκης τήν 
ήμΕρα τής Εορτής του 'Αγίου Δημητρίου 1912 (κάτω).

Η Θεσσαλονίκη λίγο μετά τόν τελευταίο παγκόσμιο πόλεμο μέ τά γραφικά 
παλαιά κτίσματά της (δεξιά).





Ή  Χωροφυλακή δεμένη μέ τήν πόλη της Θεσσαλονίκης άπό 
τήν ήμέρα πού αύτή άπόκτησε τήν έλευθερία της ζή μαζύ της 
τήν έξέλιξη καί τήν πρόοδο πού σήμερα τήν έχουν φέρει σέ ζη
λευτά έπίπεδα σύγχρονης μεγαλούπολης δχι μόνον μέσα στόν 
έλληνικό χώρο.
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Σύγχρονα κτίρια καινούργιοι λεωφόροι, μεγάλες πλατείες, έντονος ρυθμός 
ζωής χαρακτηρίζουν τήν σημερινή Θεσσαλονίκη των 700.000 κατοίκων, μια μεγαλού
πολη πού δέν έχει τίποτα νά ζηλέψει από παρόμοιες πόλεις της Εύρώπης. Ή  Χωρο
φυλακή νοιώθει υπερήφανη πού ή ήσυχία καί ή άσφάλεια των κατοίκων της έξασφα- 
λίζεται χάρις στήν δραστηριότητα των άνδρών της.
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ΧΡΟΝΙΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ-
ΤΗΤΟΣ

Στϊβος ειρηνικής άμιλ
λας των Λαών ό χώρος τής 
Διεθνούς 3Εκθέσεως Θεσ
σαλονίκης στέλνει το μή
νυμα τής ανθρώπινης συνα- 
δελφώσεως. Οι σημαίες πού 
κυματίζουν πλάι — πλάι 
συμβολίζουν αυτόν τον ει
ρηνικό και δημιουργικό ρόλο 
τής Διεθνούς 3 Εκθέσεως.
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Ή  Έκθεσις και 
ή 'Ιστορία της

Συμπληρώνονται έφέτος 60 χρόνια άφ' 
ότου ή Δ.Ε.Θ. άνοιξε είς τό κοινόν τάς 
πύλας της. Ή  πράξις έπεβεβαίωσε την 
θεωρίαν ότι αύτή είναι καθρέπτης τής 
Ελληνικής ζωής.

Ή  θεωρία αύτή έχει καί άλλας άπο- 
δείξεις, προπάντων δέ είς τούς τομείς 
τής οικονομικής δράστηριότητος καί 
άναπτύξεως τής χώρας. Προηγείται όμως 
τής έπί μέρους άναφοράς είς αύτούς ή 
άναγκαία άποτίμησις τοϋ γεγονότος, ότι 
ή Διεθνής Έκθεσις Θεσσαλονίκης, με 
τήν έξηκονταετίαν τη£, καλύπτει τό 
έν τρίτον τοϋ έλευθέρου βίου τής νεω- 
τέρας Ελλάδος καί τό μέγιστον μέρος 
άπό τής άπελευθερώσεως τοϋ βορείου 
τμήματός της. Είναι δη>ΰιδή, συνδεδε- 
μένη μέ τήν ίστορίαν τής χώρας.

Ή  σύνδεσις αύτή είναι στενωτάτη, 
μέχρι ταυτίσεως, καθ’ όσον άφορ$ είς 
τήν νεωτέραν ίστορίαν τής Θεσσαλο
νίκης. Ή  Έκθεσις ήνδρώθη μαζί μέ τήν 
άνδρωσιν τής πόλεως. Καί όσον καί άν 
τό έκπέτασμα τών πτερύγων της έκά- 
λυψεν όλόκληρον τήν χώραν, ή δέ έκθε- 
σιακή λάμψις της ήξηκτινώθη είς τόν 
διεθνή χώρον, αί ρίζαι της, έν τούτοις, 
έμειναν είς τήν Θεσσαλονίκην, άπό τήν 
όποιαν άντλεΐ ίστορικόν γόητρον καί είς 
τήν όποιαν μεταγγίζει τήν πρώτην αΐσθη- 
σιν τών μεταβολών καί μεταδίδει τούς 
παλμούς τών νέων ίδεών. Καί είναι άσφα- 
λώς άξιοσημείωτον, άπό τήν άποψιν τής 
συνδέσεως τής Έκθέσεως μέ τήν ίστο
ρίαν τής πόλεως, τό γεγονός ότι ή Έκθε- 
σις άποτελεΐ ίστορικήν συνέχειαν τών 
«Δημητρίων», θρησκευτικής, πολιτιστι-

Νικόλαος Γερμανός, ό ιδρυτής καί 
έμψνχωτής τής Διεθνούς 9Εκθέσεως Θεσ
σαλονίκης.

κής καί έμπορικής έκδηλώσεως τής 
Βυζαντινής Θεσσαλονίκης όσον άφορςί 
δέ τήν νεωτέραν ίστορίαν, είναι άρκετόν 
νά ένθυμηθή κανείς τά γεγονότα.

"Οταν ό Νικόλαος Γερμανός, είς τόν 
όποιον δικαιωματικώς άνήκει ό τίτλος 
τοϋ πατρός τής Έκθέσεως, συνέλαβε καί 
έθεσεν είς έφαρμογήν τήν ίδέαν, ή Θεσ
σαλονίκη μόλις είχε άρχίσει νά συνέρ
χεται άπό τήν μεγάλην πυρκαΐάν τοϋ 
1917, ένώ ή χώρα έκυπτεν ύπό τό βάρος 
τής Μικρασιατικής Καταστροφής. Αί 
τραγικαί λιτανεΐαι τών προσφύγων, αί 
γενοκτονίαι καί οί έξανδραποδισμοί 
άποτελοϋν, είς διαφόρους χώρας, δρα
ματικήν έμπειρίαν τοϋ δευτέρου ήμίσεος 
τοϋ 20οΰ αΐώνος. *Αλλά, είς τό πρώτον 
ήμισυ αύτοϋ ήρχισαν ώς έμπειρίαι τοϋ 
έλληνικοϋ λαοϋ, ό όποιος έπέπρωτο νά 
τάς ύποστή καί όλως προσφάτως είς τήν 
Κύπρον. Προηγήθη καί είς τοϋτο ή 
Ελλάς, κατά τό έπαχθές προνόμιόν της 
νά βαστάζη τάς άμαρτίας τοϋ Κόσμου. 
Τότε δέν ύπήρχεν ή τηλεόρασις διά νά 
βρέχεται άπό μακρυά τό πικρό ψωμί τής 
προσφυγιάς μέ τά δάκρυα τών άπανταχοϋ 
τής γής θεατών. Άλλά τό έν καί ήμισυ 
έκατομμύριον τών Ελλήνων προσφύγων 
άνήλθον είς τήν σκηνήν τοϋ πρωτοφα- 
νοϋς δράματος άνευ θεατών. Εκτός όλί- 
γων, ίσως πού παρηκολούθουν άπαθεϊς 
τάς φλόγας τής Σμύρνης καί έλαχίστων 
άλλων μετρημένων είς τά δάκτυλα καί 
έπωνύμων είς τάς όδούς τών έλληνικών 
πόλεων, οί όποιοι έκλαυσαν μαζί με 
τούς Έλληνας.

Άπό τάς έκατοντάδας χιλιάδας αύτών 
τών προσφύγων, έν σημαντικόν μέρος 
είχε σκηνοπηγήσει τήν άρχικήν άπελ- 
πισίαν του καί τάς πρώτας, βραδύτερον, 
έλπίδας του είς τήν Θεσσαλονίκην καί 
τάς παρυφάς της. Καί έχρειάζετο τό 
προαιώνιον κύτταρον τής έλληνικής 
ζωτικότητος διά νά άνθήσουν, είς αύτήν 
τήν κοιλάδα τών δακρύων, όπως είχε 
γίνει ή Ελλάς, τά πρώτα άνθη τής έλ- 
πίδος.

Είς αύτήν τήν έποχήν έγεννήθη ή 
Διεθνής Έκθεσις Θεσσαλονίκης. Τά 
τής ίδρύσεώς της άποτελοϋν κεφάλαιον, 
τό όποιον έχει γραφή ήδη είς τήν ίστο
ρίαν. Διότι, ώς άναφέρεται καί είς είδικόν 
τεϋχος τό όποιον έξεδόθη τό 1965, έπί 
τή συμπληρώσει 40 έτών άπό τής ίδρύ- 
σεως τής Έκθέσεως, ή προσπάθεια διά 
τήν καθιέρωσίν της «δημιουργούσε καί 
τά δικά της, τά Ιδιαίτερό της προβλήματα, 
ώς, δηλαδή, τήν έξεύρεσιν τοϋ καταλλή
λου χώρου, τών άπαραιτήτων κεφαλαίων 
καί τών ίκανών άνθρώπων διά τήν δη
μιουργίαν τών πρώτων, τών στοιχειωδών 
έγκαταστάσεων καί τήν λειτουργίαν τής 
έμποροπανηγύρεως».

Οί ίδρυται τής Έκθέσεως

Ό  ρόλος τής προσωπικότητος είς τήν 
ίστορίαν στασιάζεται, καθ’ όσον άφορά 
τά μεγάλα γεγονότα καί τήν πορείαν τής 
άνθρωπότητος. Άφόβως, όμως, δύναται 
νά ύποστηριχθή ότι παραμένει άναμφι- 
σβήτητος, καθ’ όσον άφορά είς τήν δη
μιουργίαν σημαντικών έργων. Ό  ρόλος 
αύτός προσωποποιούμενος είς τόν Νι
κόλαον Γερμανόν, είναι Αποφασιστικός 
διά τήν Έκθεσιν. Είς τό προαναφερθέν 
τεϋχος, μέ λιτός, άλλά παραστατικός γραμ- 
μάς, παρουσιάζεται ή δράστηριότης του:

«Είς τήν άντιμετώπισιν τών προβλη
μάτων—άναφέρεται — ό Νικόλαος Γερ
μανός άπέδειξεν ότι δέν διέθετε μόνον 
τήν ίκανότητα νά όνειροπωλή, άλλά καί 
τήν ίκανότητα νά δίδη σάρκα καί όστά 
είς τά όνειρά του. Καί έτσι, παρ’ δλην 
τήν έλλειψιν κατανοήσεως, τήν όποιαν 
συναντούσε, άνεπηρέαστος άπό τά σκώμ
ματα τών έμφανιζομένων πάντοτε είς 
άναλόγους προσπάθειας εύφυών, χωρίς 
νά πτοήται άπό τήν δυσπιστίαν τους ή νά 
άποθαρρύνεται άπό τήν σχεδόν γενικήν 
άδιαφορίαν, έπέμενεν είς τήν πραγματο- 
ποίησιν τής ίδέας του καί τελικώς συγ
κέντρωσε μίαν όμάδα έννέα άνθρώπων 
καί μαζί τους έπροχώρησε».

Μέ τήν έπιμονήν του καί τήν άκαμπτον 
θέλησίν του, ό Νικόλαος Γερμανός έθεσεν 
είς κίνησιν τόν τροχόν τής ίστορίας τής 
Έκθέσεως. Τό σχετικόν κεφάλαιον άνα- 
γράφει ώς έξής:

«Είς άπάντησιν σχετικής άναφοράς 
τοϋ Γερμανού, τό Ύπουργεΐον Εθνικής 
ΟΙκονομίας, διά τοϋ ύπ’ άριθ. 16968] 
30-4-25 έγγράφου του, άπεδέχετο τήν 
όργάνωσιν διεθνούς έμποροπανηγύρεως 
είς Θεσσαλονίκην ύπό τούς έξής δύο 
βασικούς όρους: α) τής έκ τών προτέρων 
διασφαλίσεως τής έπιτυχίας καί β) τοϋ 
καθορισμού τών λεπτομερειών τής όργα- 
νώσεως τής όλης έκδηλώσεως. Τό γε
γονός ότι τό Κράτος άπεδέχετο τήνπρό- 
τασιν ένός Ιδιώτου διά τήν Τδρυσιν καί 
λειτουργίαν μιάς διεθνούς έκθέσεως, τής 
πρώτης είς τήν Ελλάδα, άπετέλει σημαν
τικήν έπιτυχίαν τοϋ Γερμανού. Χαρα
κτηριστικόν, πάντως, στοιχεϊον τοϋ έν 
λόγω έγγράφου είναι τό ότι όμιλεΐ περί 
τής Έκθέσεως έκείνου τοϋ έτους, χωρίς 
νά καθορίζη δ,τιδήποτε περί συνεχείας, 
πράγμα τό όποιον δηλοϊ, φυσικά, ότι 
Υπήρχε κάποια έπιφυλακτικότης ώς πρό 
τάς προοπτικός έπιτυχίας. Μετά τήν έκδο- 
σιν τής άποφάσεως, συνεκροτήθη είς τό 
γραφεΐον τοϋ τότε διευθυντοϋ τής Εθνι
κής Τραπέζης Δ. Βαρλαμίδου σύσκεψις, 
είς τήν όποιαν έλαβον μέρος, πλήν τοϋ 
Ν. Γερμανού, οί Ν. Δαρβέρης, Μ. Μαυ- 
ρογορδάτος, Στ. Γρηγοριάδης, Άν. Λευ- 
θεριώτης, Δ. Κουκουμπάνης, Ζ. Βέρος, 
Ν. Λούβαρης καί Β. Δημητρίου. Ή  έπι- 
τροπή αΰτη έξέλεξε πρόεδρόν της τόν 
Δ. Βαρλαμίδην, ώρισε ώς μέλη τής Εκτε
λεστικής έπιτροπής τούς Ν. Γερμανόν, 
Δ. Κουκουμπάνην, Ν. Λούβαρην καί 
Άνδρ. Λευθεριώτην, μέ πρόεδρόν της 
τόν Γερμανόν, ό όποιος θά ήτο καί ό 
γενικός διευθυντής τής Έκθέσεως. Τέ
λος ύπό τοϋ τότε Γενικοϋ Διοικητοϋ 
Μακεδονίας Α. Παναγιωτοπούλου διω- 
ρίσθη είς τήν Δ.Ε.Θ. κυβερνητικός έπί- 
τροπος. ’Ολίγον άργότερον ό Γενικός 
Διοικητής Παναγιωτόπουλος έξελέγη έπί- 
τιμος πρόεδρος τής 'Οργανωτικής Έπι
τροπής, ή όποια μάλιστα συνεπληρώθη 
μέ τόν Δήμαρχον Π. Συνδίκαν, τόν Πρό
εδρον τοϋ 'Εμπορικού ’Επιμελητηρίου Δ. 
Παπακωνσταντίνου, τόν Πρόεδρον τοϋ 
Συνδέσμου Βιο μη χάνων Κ. Λαμνίδην, 
τόν Πρόεδρον τοϋ 'Επαγγελματικού 'Επι
μελητηρίου Άρ. Κατσαρόν καί τόν δημο
σιογράφον Π. Λούβαρην. Ούτω έπετεύχθη 
ή συμμετοχή τοϋ Δήμου καί τών παραγω
γικών τάξεων είς τήν όργάνωσιν τής 
Έκθέσεως».

Αί βάσεις διά τήν ΐδρυσιν καί λειτουρ
γίαν τής Διεθνούς Έκθέόεως Θεσσαλο
νίκης είχαν τεθή. Καί παρά τήν σωρείαν 
τών προβλημάτων, τά όποια έπρεπε νά 
άντιμετωπισθόϋν, κατέστη δυνατόν τήν 
Κυριακήν, 3 Σεπτεμβρίου 1926, νά τε-
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Μια άποψη της Δ ιεθνονς yΕκθέσεως 
άπό τήν λειτουργία της τά πρώτα μετα
πολεμικά χρόνια.

λεσθούν τά έγκαίνια τής 1ης Διεθνούς 
Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, είς τά όποια 
παρέστησαν έκ μέρους τής Κυβερνήσεως 
οί * Υπουργοί Οικονομικών καί Γεωργίας, 
ό Γενικός Διοικητής Μακεδονίας, ό 
Δήμαρχος καί τό Δημοτικόν Συμβούλιον, 
ό Δήμαρχος 'Αθηναίων, αί ΠολιτικαΙ καί 
Στρατιωτικοί ΆρχαΙ κ.ά.

Ό  τίτλος τής Εκθέσεως
'Από τό στάδιον άκόμη τών πρώτων 

σκέψεων διά τήν ίδρυσιν τής Εκθέσεως, 
προέκυψε τό ζήτημα, έάν θά ώνομάζετο 
διεθνής έκθεσις ή διεθνής έμποροπανή- 
γυρις. Δέν ύπήρχε βεβαίως άμφιβολία 
ότι ήτο έμποροπανήγυρις μέ πραγμα- 
τικώς έμπορικόν σκοπόν καί ύπό τήν 
έννοιαν, ή όποια προσδιορίζει τήν Ιδιό
τητα τού μέλους τής ίδρυθείσης τό 1925 
Ένώσεως Διεθνών Έμποροπανηγύρεων 
(Υ.Φ.Ι.), είς τήν όποίαν άνήκει καί ή 
ΔΕΘ άπό τού έτους 1927 καί ότι άντιδιε- 
στέλλετο σαφώς άπό τάς παγκοσμίους 
έκθέσεις πού έχουν άλλην άποστολήν καί 
άλλην χρησιμότητα. 'Αλλά, ό Νικόλαος 
Γερμανός, ώς άναφέρεται είς ειδικήν 
μελέτην έκδοθεΐσαν ύπό τής ΔΕΘ τό 
1963, ήθέλησε νά άποφύγη τήν λέξιν 
έμποροπανήγυρις, διά δύο λόγους: πρώ
τον διότι είναι έπτασύλλαβος καί δι' 
αύτό πολύ δύσχρηστος καί δεύτερον διά 
νά ύπάρξη διαφορισμός μέ τάς τοπικάς 
μικράς έμποροπανηγύρεις τής έποχής

έκείνης.Είςτόν Ιδρυτικόν τής ΔΕΘ νόμον 
όμως, ό Νικόλαος Γερμανός, παρά τόν 
τίτλον διεθνής έκθεσις Θεσσαλονίκης 
παραθέτει τήν λέξιν FOIRE διά νά μή 
άφήση καμμίαν άμφιβολίαν ώς πρός τόν 
χαρακτήρα της.

Αί φάσεις τής ζωής τής 
Εκθέσεως

'Ασχέτως τού έννοιολογικοϋ καί ού- 
σιαστικοϋ προσδιορισμού τής ΔΕΘ, ώς 
έκθέσεως ή ώς έμποροπανηγύρεως τό 
πραγματικόν γεγονός είναι ότι ή λειτουρ
γία της έξυπηρέτησε μίαν πραγματικήν 
άνάγκην, άφ' ένός, τό δέ έπίπεδόν της, 
άφ' έτέρου, ύπήρξεν έκάστοτε άνάλογον 
πρός τό έπίπεδόν άναπτύξεως τής έλλη- 
νικής οικονομίας. Ή  ΰπαρξις αύτής τής 
άντιστοιχίας είναι δυνατόν νά σκιαγρα- 
φηθή έν γενικαΐς γραμμαίς: Όταν κατά 
τά πρώτα έτη λειτουργίας τής ΔΕΘ, ή 
έλληνική οικονομία διήνυε τήν νηπια- 
κήν ήλικίαν τού βιομηχανικού της στα
δίου, ήτο δέ κυρίως γεωργική καί βιο
τεχνική, παρόμοιον χαρακτήρα είχον 
καί αί έτήσιαι έπιδείξεις τής 'Εκθέσεως. 
Βραδύτερον καί έν δσφ έπήρχετο βαθμι
αία μεταβολή είς τήν δομήν τής Ελληνι
κής οικονομίας, μετεβάλλετο καί ό 
χαρακτήρ τής Εκθέσεως, ή όποία είχεν 
ήδη άνδρωθή κατά τά τελευταία πρό τού 
πολέμου έτη. Δέν διέτρεχε πλέον τόν 
κίνδυνον νά θεωρηθή ώς μία έκ τών έπαρ- 
χιακών έμποροπανηγύρεων, άλλά είχε 
γίνει μία ρωμαλέα οικονομική έκδήλωσις 
διεθνούς άκτινοβολίας καί συνέβαλλεν 
όχι μόνον είς τήν εισαγωγήν τών άγαθών 
καί τεχνολογίας, άλλά καί εις τήν προ
βολήν τής έλληνικής παραγωγής, όπως 
καί εις τήν προώθησιν τών έλληνικών

έξαγωγών. Ή  έξέλιξις αύτή άνεκόπη άπό 
τήν έκρηξιν τού πολέμου, ό όποιος έχά- 
ραξε βαθεΐαν τομήν είς τήν ιστορίαν τής 
'Εκθέσεως καί τήν έχώρησεν είς δύο 
περιόδους, τήν προπολεμικήν καί τήν 
μεταπολεμικήν. 'Αξίζει ,έν τούτοις, νά 
τονισθή, ότι, παρά τάς ύφισταμένας ρε
γάλας διαφοράς μεταξύ τών δύο περιόδων, 
ύπάρχει είς άμφοτέρας έν κυριαρχούν στοι- 
χείονόμοιότητος: Άναφέρεται δέ τούτο 
είς τόν βασικόν προσανατολισμόν τής 
’Εκθέσεως, ώς όργάνου ειρηνικών άναζη- 
τήσεων. Δραματική έπιβεβαίωσις ύπήρξε 
κατά τό φθινόπωρον τού έτους 1940, κατά 
τό όποιον έλειτούργησεν ή 15η περίοδος 
τής Διεθνούς ’Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, 
ένώ είς τόν όρίζοντα διεγράφετο ή άπειλή 
τής έναντίον τής 'Ελλάδος έπιθέσεως. 
Ή  15η ΔΕΘ ένεκαινιάσθη τήν 22αν 
Σεπτεμβρίου καί έκλεισε τάς πύλας της 
τήν 22αν 'Οκτωβρίου. Μίαν έβδομάδα 
άργότερον έκηρύχθη ό πόλεμος. Πολλοί 
έκθέται δέν έπρόλαβον ούτε τά έκθέματά 
των νά άποκομίσουν άπό τά περίπτερα. 
Τοιαΰτα γεγονότα άποκτούν συμβολικόν 
χαρακτήρα. Άποδεικνύουν τήν έμμονήν 
τής χώρας είς τάς είρηνικάς μεθόδους, 
καί τά έπακολουθήσαντα άποδεικνύουν 
μέ ποιον τρόπον γνωρίζει ή φιλειρηνική 
'Ελλάς νά προασπίζη τήν τιμήν της καί 
τά καταπατώμενα δίκαιά της.

Ή  Δ.Ε.Θ. μετά τόν πόλεμον

Ή  δευτέρα έποχή τής Διεθνούς Έκθέ
σεως Θεσσαλονίκης άρχίζει άπό τού 
έτους 1951. Αί έγκαταστάσεις της είχον 
ύποστή βαρυτάτας καταστροφάς. Καί 
τό κεφάλαίόν τής άνασυγκροτήσεως 
τής 'Εκθέσεως καί τής έπαναλειτουργίας
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Χαρακτηριστικό στιγμιότυπο από την 
λειτουργία τής Διεθνούς 3 Εκθέσεως πριν 
ακόμα πάρει την -σημερινή της μορφή.

της άνήκει ήδη είς τήν ίστορίαν και έχει, 
έπίσης, γραφή. 'Ως άναφέρεται είς τό 
είδικόν προμνημονευθέν τεϋχος, τό όποιον 
έξεδόθη έπί τή συμπληρώσει 40 έτών άπό 
τής ίδρύσεως τής Έκθέσεως, ήδη άπό 
τοΟ έτους 1949 εϊχον γίνει αί πρώται 
ένέργειαι, διά νά άρχίση έκ νέου νά 
^ειτουργή ή ΔΕΘ, άφοϋ προηγουμένως 
θά κατεσκευάζοντο μερικά βασικά έργα 
ύποδομής, πράγμα τό όποιον καί έπε- 
τεύχθη. Ή  δέ 16η έπίδειξις τής ΔΕΘ τοϋ 
1951, «έδωσε είς τήν Θεσσαλονίκην τήν 
αϊσθησιν δτι, μετά πάροδον μίας ταρα
χώδους δεκαετίας, ή πόλις έπανεύρισκε 
τόν κανονικόν ρυθμόν τής είρηνικής 
ζωής».

Ραγδαία ύπήρξεν ή άνάπτυξις τής Διε
θνούς Έκθέσεως Θεσσαλονίκης κατά 
τήν μεταπολεμικήν περίοδον. Ή  πρώτη 
δεκαετία μέχρι τοϋ 1960 χαρακτηρίζεται 
άπό τήν έκτέλεσιν μεγάλων έργων είς τόν 
χώρον τής Έκθέσεως, άπό τήν διεύρυνσιν 
τής καλυπτομένης έπιφανείας, άπό τήν 
όργάνωσιν τοϋ χώρου καί άπό τήν βελτί- 
ωσιν τών συνθηκών λειτουργίας. Πρό
κειται περί άναπτύξεως, ή όποια καί πάλιν 
συνεπορεύθη μέ τήν άνάπτυξιν τής έλλη- 
νικής οικονομίας. Ήδη, ή έμφασις είς τήν 
άνάπτυξιν τής έλληνικής οικονομίας 
μεταφέρεται άπό τόν άγροτικόν τομέα— 
ή σημασία τοϋ όποίου όμως παραμένει 
ούσιώδης—είς τόν βιομηχανικόν. Άντι- 
στοίχως, τονοϋται καί ό βιομηχανικός 
χαρακτήρ τής ΔΕΘ. Παραλλήλως δέ

εύρύνεται ό ρόλος της καί γιγαντοϋται ή 
Έκθεσις, είς τήν όποιαν μετέχουν πλέον 
δεκάδες χωρών καί πολλαι έκατοντάδες 
Ελλήνων καί ξένων έκθετών. Τό φαι- 
νόμενον συνεχίσθη καί κατά τήν δευ- 
τέραν δεκαετίαν, μέ κορυφαΐον σημείο ν 
τήν 30ήν περίοδον τοϋ 1965, κατά τήν 
όποιαν έσημειώθησαν άριθμοί—ρεκόρ, 
είς όλα τά μεγέθη τής Έκθέσεως, ήτοι: 
23 κρατικαί συμμέτοχα! 598 Έλληνες 
έκθέται, (βιομήχανοι 186, βιοτέχναι 412), 
έκθέται έξωτερικοϋ 2.058 (κρατικών συμ
μετοχών 689,Ιδιωτικών συμμετοχώνΐ .369).

’Αλλά κατά τήν δεκαετίαν αύτήν, όπως 
καί κατά τήν διανυομένην δεκαετίαν τοϋ 
1970—1980, διαπιστοϋται ή ϋπαρξις ένός 
έτεροχρονισμοϋ μεταξύ άναπτύξεως τής 
έλληνικής βιομηχανίας καί διευρύνσεως 
τοϋ τομέως τής βιομηχανικής συμμετοχής 
είς τήν Έκθεσιν.

Δραστικός έκσυγχρονισμος 
τής Δ.Ε.Θ.

Όπως ή άνάπτυξις τής έλληνικής βιο- 
μηχανίας άποτελεϊ θεμελιώδες γεγονός 
τής προσφάτου οικονομικής ιστορίας τής 
χώρας, μέ εύρυτάτους άντικτύπους είς 
όλόκληρον τήν ζωήν της, καθ’ δμοιον 
τρόπον, ή μή άνάλογος αύξησις τής συμ
μετοχής της είς τήν Διεθνή Έκθεσιν 
Θεσσαλονίκης έξετιμήθη ώς γεγονός 
έπιβάλλον γενικήν έπανεξέτασιν τοϋ 
θεσμοϋ, άναζήτησιν τών αιτίων καί θερα
πείαν τών ύφισταμένων άδυναμιών.

Τό κρίσιμο ν έρώτημα έν προκειμένω 
συνίστατο εις τό έάν ή Έκθεσις συμβάλλη 
είς τούς έμπορικούς γενικώς στόχους, 
είς τούς όποιους περιλαμβάνεται ή έσωτε- 
ρική άγορά καί είς τούς έξαγωγικούς, 
δλως ιδιαιτέρως, στόχους τής έλληνικής

παραγωγής. Έξ άντικειμένου προκύπτουν 
αί άκόλουθοι, κατά ποοσέγγισιν, άπαν- 
τήσεις.

—Ή  Διεθνής Έκθεσις Θεσσαλονίκης 
συμβάλλει σημαντικώς είς τούς έμπο- 
ρικούς στόχους τής άγροτικής παραγωγής 
καί προωθεί άποφασιστικώς τήν έξαγώ- 
γικήν προσπάθειαν, συμβάλλουσα είς 
τήν διεύρυνσιν τών ξένων άγορών είς 
τάς όποιας τά έλληνικά άγροτικά προϊ
όντα είναι ήδη έπαρκώς γνωστά.

—Ή  Δ Ε Θ  συμβάλλει κυρίως είς τήν 
έπίτευξιν τών έξαγωγικών στόχων τής 
έλληνικής βιοτεχνικής παραγωγής.

—Ή  Δ Ε Θ  ύπό προστατευτικόν κα
θεστώς, δέν θεωρείται ώς άπαραίτητος I 
συντελεστής διά τούς έμπορικούς στό
χους τής έλληνικής βιομηχανικής παρα
γωγής, δεδομένου δτι, διά τά προϊόντα 
της, ή έλληνική άγορά είναι έξησφαλι- 
σμένη. *Ως πρός δέ τούς έξαγωγικούς 
στόχους, ό ρόλος τής Δ Ε Θ θά δύναται 
νά έκτιμηθή ώς Αποφασιστικός, έφ* 
δσον έπέλθουν τά άποτελέσματα έκ τών 
ήδη άποφασισθεισών καί πραγματοποι- 
ουμένων βελτιώσεων. Ή  πλήρης σύνδεσις 
μέ τήν Εύρωπαϊκήν Οικονομικήν Κοινό
τητα θά καταστήση τήν Έκθεσιν ση
μαντικόν παράγοντα διά τήν διατήρησιν 
τών θέσεων τής έλληνικής βιομηχανικής 
παραγωγής είς'τήν έλληνική ν Αγοράν.

Έν δψει τών Απαντήσεων τούτων καί 
τής σημασίας τοϋ βιομηχανικού τομέως, 
ή Διεθνής Έκθεσις Θεσσαλονίκης, δια- 
νύουσα ήδη τήν περίοδον τής πλήρους 
ώριμότητος καί διαθέτουσα δλην τήν 
ικανότητα προσαρμογής καί άνανεώσεως, 
έχώρησεν Αποφασιστικώς είς τήν λήψιν 
τών άναγκαίων μέτρων, διά νά δυνηθή νά 
έκπληρώση εις τό άκέραιον τόν σημαν
τικόν ρόλον της. Εις τά μέτρα αύτά περί- I 
λαμβάνονται:
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—Ή  σύντμησις τοϋ χρόνου λειτουρ
γίας της.

—Ή  βελτίωσις και ή όργανωτική της 
άρτίωσις.

—Ή  τόνωσις τοϋ έμπορικοϋ χαρα- 
κτήρος της.

—Ή  καθιέρωσις κλαδικών έκθέσεων.

Τό μεγάλο μήνυμα

Συμπληρώνουσα 42 έτη λειτουργίας καί 
60 έτη άπό τής ίδρύσεώς της ή ΔΕΘ εύρί- 
σκεται είς τήν κρίσιμον καμπήν τής Ιστο
ρίας της καί άποδεικνύει ότι έχει τό 
σφρίγος καί τήν σοφίαν, ό συνδυασμός 
τών όποιων τής έπέτρεψε νά είσέλθη μέ 
άρίστας προοπτικός είς τό δεύτερον ήμι- 
συ αίώνος ζωής. Διατηρεί άκέραιον τόν 
χαρακτήρα της ώς γενικής έκθέσεως, 
άλλα έπιφέρει τάς άπαραιτήτους τροπο
ποιήσεις, είς τρόπον ώστε νά ίκανοποι- 
οΟνται έντός αυτής τό αίτημα τής έξει- 
δικεύσεως καί οί όροι συμφερούσης λει
τουργίας διά τούς Έλληνας παραγωγούς. 
Συγχρόνως, δραστηριοποιεί τήν πείραν 
καί τό δυναμικόν της διά τήν όργάνωσιν 
κλαδικών έκθέσεων, όπως ή Διεθνής 
Έκθεσις Γούνας, ή Διεθνής Έκθεσις 
Μαρμάρου, κ.ά.

ι Διά τοϋ τρόπου αύτοϋ, άνιχνεύουσα 
Ιπρωτοποριακώς τό μέλλον, έχουσα βα- 
* θείας ρίζας είς τό παρελθόν καίάντιμε- 
τωπίζουσα μέ ίσχυράν θέλησιν καί πρα
κτικόν νοϋν τάς άπαιτήσεις τοϋ παρόντος, 
ή Διεθνής Έκθεσις Θεσσαλονίκης στέλ- 
λει έν μήνυμα αισιοδοξίας: Αύτή ή όποία 
ύπήρξε πάντα καθρέπτης τής έλληνικής 
ζωής καί οίκονομίας, θά καθρεπτίζη 
διαρκώς κάτι καλύτερον καί διαρκώς κατά 
καλύτερον τρόπον.

Κατά τά 42 έτη λειτουργίας τής Διε
θνούς Έκθέσεως Θεσσαλονίκης, μετέ- 
σχον έπισήμως εις αύτήν, κατά διαφόρους 
περιόδους, 48 συνολικώς χώραι. Με- 
τέσχον, έπίσης, δύο 'Οργανισμοί Διε
θνείς: ήτοι, τό ΝΑΤΟ κατά τό έτος 1952 
καί ή Εύρωπαϊκή Οικονομική Κοινότης, 
κατά τό 1975. Μεταξύ αύτών θά ήδύνατο 
νά άριθμηθή ή Γερμανία διά τώνπρότοϋ 
πολέμου συμμετοχών της, ή όποία μετα- 
πολεμικώς άριθμεΐται διά τών συμμετο
χών τής 'Ομοσπονδιακής Γερμανικής 
Δημοκρατίας καί τής 'Ανατολικής Γερ
μανίας.

Αί συμμετασχοϋσαι χώραι κατά χρο
νικήν σειράν πρώτης συμμετοχής είναι 
αί έξής: Σοβιετική Ένοχης, Ούγγαρία, 
Πολωνία, Ελβετία, Ρουμανία, Βουλγα
ρία, Γιουγκοσλαβία, 'Ιαπωνία, ’Αλβανία, 
Κύπρος, Τσεχοσλοβακία, Αίγυπτος, 'Ιτα
λία, Σουηδία, Τουρκία, Φινλανδία, Βέλ- 
γιόν, Γερμανία, (προπολεμική), Δανία, 
Νορβηγία, 'Ομοσπονδιακή Γερμανική 
Δημοκρατία, Ανατολική Γερμανία, Ι 
σραήλ, Η Π Α, 'Ισπανία, Μεγάλη Βρε- 
ταννία, Αύστρία, Φορμόζα, 'Ολλανδία, 
Γαλλία, Βραζιλία, Νέα Ζηλανδία, Αύσ- 
τραλία, Ιράκ, Κογκό, Συρία, Νότιος 
’Αφρική, Καμερούν, Λιβύη, Γουατεμάλα, 
’Αργεντινή, Καναδάς, Νότιος Κορέα, 
Δημοκρατία Κεντρικής Αφρικής, Λί
βανος, ’Ινδία, Σουδάν, Νιγηρία, Κίνα 
Λαϊκή κ.ά.

Τόν μεγαλύτερον άριθμόν συμμετοχών 
έπραγματοποίησε ή Γιουγκοσλαβία ή 
όποία συμμετέσχε 38 φορές. Τόν άμέσως 
έπόμενον άριθμόν περισσοτέρων συμ
μετοχών έχει ή Ιταλία μέ 29 καί άκο- 
λουθοϋν: Ούγγαρία μέ 28, Τσεχοσλοβα

'Η  Διεθνής νΕκθεσις Θεσσαλονίκης σήμερα. “Ενα μοντέρνο συγκρότημα που 
κάθε χρόνο τόν Σεπτέμβριο συγκεντρώνει στους χώρους της τό ενδιαφέρον όλης τής 
Ευρώπης.

κία μέ 26, Ρουμανία, Βουλγαρία, 'Ομο
σπονδιακή Γερμανική Δημοκρατία καί 
Ισραήλ μέ 25, Πολωνία μέ 24, Αύστρία 
μέ 22, Κύπρος μέ 19, Ήνωμέναι 
Πολιτεΐαι μέ 18, Γαλλία μέ 17, Σοβιετική 
Ένωσις καί ’Αλβανία μέ 14, Ιαπωνία μέ 
13, Νότιος ’Αφρική μέ 12 καί άλλαι 
χώραι μέ όλιγωτέρας συμμέτοχός.

Ό  μεγαλύτερος άριθμός έπισήμων συμ
μετοχών έσημειώθη κατά τό έτος 1965 
μέ 23 συμμέτοχός καί ό μικρότερος άρι
θμός κατά τό πρώτον έτος τής μεταπολε

μικής περιόδου τής Δ Ε Θ  μέ μίαν έπί- 
σημον ξένην συμμετοχήν. Ένδιαμέσως, 
ό άριθμός τών έπισήμων συμμετοχών κατά 
περίοδον, έκυμάνθη μεταξύ 2, 5, 14, 18, 
20 μέχρι καί 22.

Κατά τό ένακτήριον διά τήν Διεθνή 
Έκθεσιν Θεσσαλονίκης έτος 1926, αί 
πρώται συμμετασχοϋσαι δύο χώραι ήσαν 
ή Σοβιετική Ένωσις καί ή Ούγγαρία, 
κατά δέ τό ένακτήριον μεταπολεμικώς 
έτος 1951 ή μοναδική συμμετασχοϋσα 
χώρα ήτο ή Γιουγκοσλαβία.
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τήν απόλυτη έπιτυχία των φιλότιμων προσπα
θειών αύτών πού μόχθησαν καί μοχθούν για 
τήν συνεχή ανοδική πορεία της.

® Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι πλέον 
ένας καθιερωμένος καί αναγνωρισμένος θεσμός 
προβολής του Έθνους. Προβολής τής έπιστη- 
μονικής, τής^τεχνολογικής, τής οικονομικής, 
της κοινωνικής καί τής πολιτιστικής προόδου 
του . Είναι ό χαρακτηριστικός δείκτης τής ανο
δικής πορείας τής Εθνικής οικονομίας μας καί 
ό καθρέφτης των έπιτευγμάτων, στον τομέα 
αύτό, του Ελληνικού Λαού. Ή  προβολή κάθε 
χρονο των έλληνικών καί ξένων προϊόντων καθι
έρωσε τήν Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης σαν

, Ε Διεθνής Έκθεση άνοιξε πριν λίγες 
μερες τις πύλες της καί κατακλύζεται από έκα- 
τοντάδες χιλιάδες επισκέπτες πού διαπιστώνουν 
απο^κοντά^τήν παραγωγή των κρατικών, κλα
δικών καί ιδιωτικών έταιριών καί όργανισμών.
Επίσης παρακολουθούν τις διάφορες εκπολι

τιστικές και πνευματικές έκδηλώσεις πού συνο
δεύουν τήν λειτουργία της Έκθέσεως καί έκφρά- 
ζουν τό ένδιαφέρον τους, σάν κοινωνικό σύ
νολο, για τήν πρόοδο τού τόπου σ’ δλους τούς 
τομείς άναπτύξεως. Πάνω άπ’ δλα δμως, ή 
κοσμοσυρροή αύτη, άποκαλύπτει τήν καθιέ
ρωση της Δ .Ε ·Θ. σάν θεσμού προβολής της 
Χωράς μας στόν διεθνή χώρο καί διαβεβαιώνει



μόνιμο τόπο γόνιμων άνταλλαγών στα θέματα 
της γενικής οικονομίας καί του έμπορίου, γε
γονός έξαιρετικά άξιόλογο για τήν μελλοντική 
ένταξη τής χώρας μας στήν Ευρωπαϊκή Οικονο
μική Κοινότητα.

Μέ τήν λειτουργία τής 42ης Διεθνούς Έκθέ- 
σεως Θεσσαλονίκης άποδεικνύεται ή πίστη τής 
χώρας μας στήν ειρηνική άμιλλα καί στήν διεθνή 
συνεργασία. ’Επίσης έκφράζεται ή σημαντική 
γεωγραφική συμβολή της στήν άνάπτυξη—σέ 
διεθνή έπί Δύσεως, τής ’Ανατολής, τής Μέσης 
’Ανατολής καί τής ’Αφρικής. Ή ύλοποίηση αύτή 
τής συμβολής στα τοπικά πλαίσια τής Βορείου 
Ελλάδος, τονίζει τήν ιστορική συνέχεια τής

Θεσσαλονίκης. 6χι μόνο στήν οικονομική άνά
πτυξη των Βαλκανίων, άλλά καί τις σχέσεις 
οικονομίας καί έμπορίου τής Δύσεως καί τής 
’Ανατολής, ιστορική συνέχεια, πού έχει άρχή 
τήν πρώτη συνάντηση των ’Εθνών, στό υπο
χρεωτικό σταυροδρόμι τής Έγνατίας 'Οδού.

Ή  Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης έκφράζει 
τήν πραγματοποίηση των όνείρων του Έθνους 
για μια παγκόσμια προβολή καί αναγνώριση 
τής δημιουργικότητας καί τής οικονομικής παρα
γωγικής δραστηριότητας τής Ελληνικής κοι
νωνίας καί διαβεβαιώνει τήν έτοιμότητα τής 
Χώρας μας για τήν διαδραμάτιση θετικού ρόλου 
στήν οίκονομία τής Ευρώπης.



ΜΙΑ Ιδανική έμποροβιομηχανική πολι
τε ία , στα πρότυπα πού τήν διαμορφώνει 
σήμερα ή καταναλωτική κοινω νία , μέ τήν 
αλματώδη άνάπτυξη της οικονομίας καί 
μια παρουσίαση της παραγωγικότητος του 
άνθρώπου είναι ή άνάλυση, μέ λ ίγα  λόγια , 
τοΰ τίτλου «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑ
ΛΟΝΙΚΗΣ» , πού λειτουργεί περιοδικά— 
κάθε Σεπτέμβριο—σέ μόνιμο χώ ρ ο , στήν 
καρδιά της δμορφης συμπρω τεύουσας. Σ ' 
αυτό τό χώ ρο , πού γιά  δυό έβδομάδες κάθε 
χρόνο, συγκεντρώ νονται, σέ διεθνή έπί— 
πεδα , τά  έπιτεύγματα  της έπιστήμης, της 
τεχνολογίας, της βιομηχανίας—β ιοτεχν ία ς, 
τοΰ έμπορίου κ .λ π . ,  σ' ένα Ιδανικό καί 
ευγενικό ταυτόχρονα, οίκονομικοτεχνικό 
άνταγω  νισμό έγχω ρ ίω ν  καί άλλοδαπών βιο
μ ηχανικώ ν, β ιοτεχνικώ ν καί έμπορικών 
έταιριών καί όργανισμών, τό Σ ώ μα της 
Χωροφυλακής παρουσιάζει μιά πρότυπη 
άστυνόμευση —δημιούργημα εύσυνειδησίας, 
μόχθου καί ευθύνης όλοκλήρου τοΰ Σ ώ μ ατος.

Πρόκειται γιά  τήν 'Υποδιεύθυνση ’Α
στυνομίας Διεθνούς Έ κθέσεω ς Θεσσαλο
ν ίκης, πού λειτουργεί κατά τό χρονικό 
διάστημα τής Έ κθέσεω ς καί έπανδρώνεται 
μέ 'Α ξιω ματικούς, Ύ παξιω ματικούς καί 
Χ ω ροφύλακες, πού έπ(λέγονται άπό τΙς 
'Υπηρεσίες δλης τής χώ ρας καί ιδιαίτερα 
τής Βορείου 'Ε λλάδος. Ά π ο τελειτα ι άπό 
Τμήματα : Τ άξεω ς, Τ ροχαίας, Τουρισμού, 
'Α σφ αλείας, 'Αλλοδαπών καί 'Αγορανο
μίας καί προσφέρει τΙς υπηρεσίες τής άπο- 
κλειστικά καί μόνον στούς χώ ρους τής 
Έ κθέσ εω ς, δπου γ ιά  τήν στέγαση τώ ν  'Υ
πηρεσιών καί τώ ν  άνδρών έχει άνεγερθή 
ειδικό κ τ ίρ ιο . Ή  υποδειγματική λειτουρ
γ ία  τής πρότυπης αύτής Ύ ποδιευθύνσεω ς, 
πού ύπάγεται στήν Δ)νση 'Αστυνομίας 
θεσ )ν ίκη ς, έκπληρώνει ένα καί μόνο σκο
πό : τήν έξυπηρέτηση τώ ν χιλ ιάδω ν έπι— 
σκεπτών καί τήν προσφορά στήν έθνική 
προσπάθεια τής οίκονομικοβιομηχανικής 
καί έμπορικής άναπτύξεω ς, κάθε βοηθείας, 
Ικανής νά συμβάλει στήν έπ ιτυχ ία  τώ ν έπ ι- 
διωκομένων σ κοπώ ν. ΟΙ άνδρες τής Χωρο
φυλακής πού έπιλέγονται γ ιά  νά έπαν- 
δρώσουν τΙς 'Υπηρεσίες τής Ύ ποδιευθύν- 
σεω ς, μέ άπόλυτη γνώση τής εύθύνης, 
προσφέρουν άκούραστα τΙς ύπηρεσίες τους 
δίνοντας άπό τόν έαυτόν τους καθημερινά 
καί τό τελευταίο άπόθεμα ά ντο χή ς .

ΟΜΩΣ ή παρουσία τής Χωροφυλακής 
δέν έξαντλεΐται έ δ ώ . Μιά έκπληξη γ ιά  τούς 
έπισκέπτες, τονίζει τήν δραστηριότητά τη ς . 
Ε ίναι τό είδικό περίπτερο τής Χωροφυλακής 
πού γιά  πρώ τη φορά μετά άπό πολλά χρό
νια , παρουσιάζει, συστηματικά π ιά , τό 
έργο καί τήν προσφορά τη ς , μιά προ
σφορά μοναδική στόν Έ λλαδικό χώ ρο , 
άφοΰ φ έτος κλείνει 144 χρόνια στήν ύ πη- 
ρεσία τοΰ Ε λληνικού  Λ αού. Αυτό δέν είναι 
δ ιαφήμιση. Ε ίναι ή παρουσίαση τής 'Ιστο
ρίας καί τής ’Αποστολής τη ς , είναι τό άνοι
γμα  άγάπης γιά  νά γνω ρίσει ή 'Ελληνική 
κοινωνία τό Σώ μα πού Ιδρύθηκε γ ιά  νά τήν 
ύπηρετήσει καί πού τήν ύπηρετει πιστά 
ένάμισυ αίώνα τώ ρα . Ε ίναι μιά χειρονομία 
άληθινής φ ιλ ία ς πού προσφέρουν δλοι γε
νικά οί άνδρες τής Χ ωροφυλακής στόν 
Έ λληνα  π ο λ ίτη . Ε ίναι ή έκδήλωση τής 
άνάγκης νά γνωρίσουν δλοι οί "Έ λληνες 
τ ΐ είναι ήΧωροφυλακή κ α ΐτ ίτο ύ ς  προσφέρει. 
Πίστη δλων είναι δτι ή προσφορά θά έχει 
τήν προσδοκουμένη άνταπόκριση, γιά  τήν 
συνέχιση τής άποστολής μας μέ περισσότερο 
κουράγιο καί θέληση.
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Η Α Π Ο Φ Α Σ Ι  
ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
Υπό: ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ, Ταγματάρχου Χωροφυλακής

Η ΖΩΗ του ανθρώπου είναι μία 
αλληλουχία άποφάσεων. Ό  άνθρω
πος σ9 δλα τά στάδια τής καθημερι
νής του ζωής και γιά τήν αντιμε
τώπισα των διαφόρων προβλημά
των καί περιπτώσεων, οί όποιες 
εμφανίζονται ενώπιον του, αντι
δρά μέ αποφάσεις.

Σε κάθε εσωτερικό ή έξωτερικό 
έρεθισμό, ή άντίδρασι έκδηλώ- 
νεται μέ άντίστοιχες αποφάσεις, 
τις όποιες άλλοτε μεν λαμβάνει τό 
άτομο παρορμητικά, άλλοτε δέ 
μετά από λογική κρίσι καί επεξερ
γασία των στοιχείων καί των πλη
ροφοριών τις όποιες έχει στην 
διάθεσί του.

Ή ορθή ή ή εσφαλμένη άντιμε- 
τώπισι μιας καταστάσεως, ή έπι- 
τυχία ή ή αποτυχία σ’ ένα τομέα 
καί άκόμη ή εύτυχία ή ή δυστυχία 
στη ζωή ενός ατόμου, έξαρτάται 
σέ μεγάλο βαθμό άπό τήν άπόφασι 
τήν οποία θά λάβη τούτο στην 
δεδομένη στιγμή.

Πολλές άπό τις άποφάσεις πού 
λαμβάνει ό άνθρωπος στην καθη
μερινή του ζωή, είναι απλές καί 
συνηθισμένες. Συναρτώνται μέ θέ
ματα στιγμιαία καί παροδικά καί 
δέν δημιουργούν σοβαρές έπιπτώ- 
σεις.

Ωρισμένες δμως άπό αυτές σχε
τίζονται μέ προβλήματα μεγάλης 
σπουδαιότητος καί έχουν σοβαρές 
συνέπειες καί κάποτε καθορίζουν 
τήν έξέλιξι καί τό μέλλον τού άν- 
θρώπου.

Αναλόγως τής σπουδαιότητος 
καί τής βαρύτητος μιας άποφάσεως, 
απαιτείται καί ή άνάλογη προσο
χή κατά τήν λήψι αύτής. Χρειάζε
ται εμπεριστατωμένη μελέτη καί 
όρθή έκτίμησι των γεγονότων καί 
τότε μόνον προχωρή κανείς στήν

λήψι τής άποφάσεως, έφ9 δσον κα
τά τό άνθρωπίνως δυνατόν, εξα
σφαλίζονται οί προϋποθέσεις γιά 
τήν καλύτερη άντιμετώπισι τής 
καταστάσεως καί τήν επιτυχία τού 
σκοπού.

Ή  άπόφασι νά γίνη κανείς αστυ
νομικός είναι μεγάλης σημασίας. 
Διότι ή άπόφασι αύτή δέν έχει 
μόνον έπιπτώσεις στήν ζωή καί 
τό μέλλον τού συγκεκριμένου άτό- 
μου, άλλά έχει προεκτάσεις καί 
στούς άλλους άνθρώπους καί τήν 
κοινωνία. Τούτο συμβαίνει, διότι 
ό άστυνομικός δέν ασκεί έπάγγελ- 
μα, άπό τήν επιτυχία ή τήν άπο- 
τυχία τού οποίου ώφελήται ή βλά
πτεται μόνον αύτός ό ίδιος, πρά
γμα τό όποιον συμβαίνει ίσως σέ 
άλλα επαγγέλματα. Ή  έπιτυχία ή 
ή αποτυχία τού άστυνομικού, ση
μαίνει τήν διασφάλιση ή δχι των 
δικαιωμάτων καί των έλευθεριών 
των πολιτών. Τήν προστασία ή 
δχι τής ζωής, τής τιμής, τής ελευ
θερίας, τής περιουσίας, καί τής 
ήσυχίας των καί τήν προάσπι
σή ή δχι τής Πατρίδος. Τό βαρύ καί 
ύπεύθυνο αύτό έργο, άνυψώνει, τό 
αστυνομικό έπάγγελμα σέ λειτούρ
γημα καί προσδιορίζει τήν εύθύ- 
νη πού άναλαμβάνει ό άστυνομι
κός. ΓΥ αύτό τον λόγο εκείνος ό 
όποιος θά σκεφθή νά γίνη άστυνο- 
νομικός, πρέπει νά σταθμίση σω
στά τά γεγονότα, πριν πάρη τήν 
άπόφασι του.

Ή  έκτέλεσι τού άστυνομικού έρ
γου άπαιτεΐ ηύξημένη προσπάθεια, 
υψηλό ήθικό, ύπομονή καί καρτε
ρικότητα, ένότητα άντιλήψεως καί 
δράσεως, αύστηρή καί ευσυνείδη
τη πειθαρχία καί ύπεράνω δλων 
άπεριόριστη άγάπη καί σεβασμό 
προς τον άνθρωπο.

Χωρίς τις ιδιότητες αυτές ό άστυ
νομικός είναι άκατάλληλος γιά 
τήν άποστολή του. Θά άποβή έπι- 
ζήμιος καί γιά τον έαυτόν του καί 
γιά τό Σώμα στο όποιο υπηρετεί, 
άλλά ταυτόχρονα θά είναι έπιβλα- 
βής καί στο κοινωνικό σύνολο, τό 
όποιο άναλαμβάνει νά προστατεύ- 
ση καί νά περιφρουρήση.

Οί Κανονισμοί τής Χωροφυλα
κής καθορίζουν μέ τρόπο σαφή τις 
ιδιότητες μέ τις όποιες πρέπει νά 
κοσμήται ό άστυνομικός. ’Εκείνος 
ό όποιος θά άποφασίση νά ύπηρε- 
τήση τό Σώμα, χρειάζεται νά άπο- 
δεχθή κατ9 άρχήν, μέ ελεύθερη 
βούλησι νά θυσιάση ώρισμένες 
άπό τις έλευθερίες καί τά δικαιώ- 
ματά του, γιά νά μπορέση νάπροσ- 
τατεύση καλλίτερα καί άποτε- 
λεσματικώτερα τις έλευθερίες καί 
τά δικαιώματα τών πολιτών. Είδι- 
κώτερα, σέ δ,τι άφορά τις ιδιότη
τες τού άστυνομικού τής Χωροφυ
λακής, άναφέρονται τά έξής: «Ή  
τιμιότης, ή δικαιοσύνη καί ή ει
λικρίνεια, ή σωφροσύνη καί ή με
τριοπάθεια, ή ευστάθεια, ή εύπρο- 
σηγορία καί ή άξιοπρέπεια πρέπει 
νά διακρίνουν τον χαρακτήρα τού 
άνδρός τής Χωροφυλακής. Προς 
τις ιδιότητες αύτές πρέπει νά προσ
ηλώνεται ούτος, διότι μέ αύτές ένι- 
σχύεται στο συναίσθημα τού 
τού καθήκοντος, άποκρυσταλλώνει 
μέσα του τήν συνείδησιν τού 
δικαίου, άφοσιώνεται στήν ισό
τητα, ένεργεί*' λελογισμένα, άπο- 
κτά τήν έξιν τής εύθύτητος, έμφα- 
νίζει εις έαυτόν τό ήθος καί είκο- 
νίζει τον άνδρα στον όποιον ή 
Πολιτεία ένεπιστεύθη τήν υψηλήν 
άποστολήν τής περιφρουρήσεως 
τής Πατρίδος καί τής προστασίας 
τών άτομικών δικαιωμάτων καί



τών έλευθεριών τών πολιτών».
’Ακόμη ό άστυνομικός, μέσα 

στήν άπόφασί του, νά είναι άστυ
νομικός* πρέπει νά περιλαμβάνη 
καί νά άποδέχεται τό σύνολον τών 
νομικών διατάξεων οί όποιες διέ- 
πουν τήν ζωή καί προσδιορίζουν 
τό έργο του. Μέσος όρος δέν δπάρ- 
χει. Τό νομικό καθεστώς είναι ένι- 
αίο καί άδιαίρετο. Ή  άποδοχή 
του πρέπει νά είναι πλήρης καί 
όλοκληρωτική.

Βάσει τών νομικών κανόνων, 
ή Υπηρεσία ρυθμίζει καί καθορί
ζει πάύ θά ύπηρετήση, τι ύπηρεσία 
θά έκτελέση, ύπό ποιές συνθήκες 
θά έργασθή. Ακόμη ή έμφάνισί 
του, ή σταδιοδρομία του, ή βελτίω
σα τών συνθηκών τής ζωής του, ή 
έξέλιξί του καί οί άποδοχές του, 
άποφασίζονται καί καθορίζονται 
άπό τήν Πολιτεία. Ό  ίδιος δέν 
έχει άλλα δικαιώματα έκτός έκεί- 
νων πού τοϋ παρέχουν οί Κανονι
σμοί.

Θά παρατηρήση ίσως κανείς δτι 
οί συνθήκες πού δημιουργοϋνται 
είναι σκληρές. Τούτο είναι γνω
στό. Ή  αύστηρότητα τοϋ νομικού 
καθεστώτος, οί ίδιάζουσες συνθή
κες έργασίας καί οί ηύξημένες 
άπαιτήσεις τής Πολιτείας άπό τόν 
άστυνομικό, προσιδιάζουν πρός τό 
λειτούργημα τό όποιον καλείται 
νά έκτελέση ό άστυνομικός.

Ό  άστυνομικός δέν είναι έργά- 
της, ούτε τεχνίτης, ούτε ύπάλλη- 
λος. Είναι λειτουργός. Είναι κοι
νωνικός παράγων. Μέσα του κυ
ριαρχεί ή Ιδέα τού καθήκοντος. Τό 
πνεύμα τής προσφοράς ύπηρεσιών. 
9Αγωνία γιά τά προβλήματα τών 
άλλων. Τά κάνει δικά του προβλή
ματα καί είναι πάντα έτοιμος γιά 
κάθε θυσία.

ΓΥ αύτόν άκριβώς τόν λόγο, γιά 
νά μπορέση κανείς νά μείνη άστυ
νομικός, γιά νά λάβη καί νά τη- 
ρήση αύτή τήν άπόφασι, πρέπει 
νά κρίνη όρθά καί λογικά. Πρέπει 
νά άποδεχθή όλόκληρο τό πλαί
σιο καί νά ζήση μέσα σ’ αύτό. "Ο
σο πιό πολύ συνειδητοποιεί καί 
δέχεται κανείς τόν χώρο μέσα στον 
όποίο θά ζήση, τόσο πιό άνετα 
αίσθάνεται. Τό θέμα είναι καθαρά 
ψυχολογικό. Υπάρχουν πολλά πε
ριθώρια νά γίνη ή ζωή τού άστυ- 
νομικοΰ άνετη καί εύχάριστη. ’Αρ
κεί νά μπορέση αύτός ό ίδιος νά

έπιτύχη τήν άπαιτουμένη προσαρ
μογή. Νά δεχθή ώρισμένα πρά
γματα ώς δεδομένα καί νά τά πι- 
στέψη βαθειά μέσα στή ψυχή του. 
Τότε δλα θά γίνουν πιό εύκολα. 
Θά βρή ψυχική ήρεμία. Θά άνα- 
καλύψη δτι ό χώρος μέσα στόν 
όποιο κινείται είναι άρκετά άνετος. 
Ή  δουλειά του θά γίνη διασκέ
δασα, θά γίνη χαρά.

’Αντίθετα άν δέν κατορθώση νά 
προσαρμοσθή στίς συνθήκες τής 
ζωής τού άστυνομικοΰ, άν δέν άπο
δεχθή τούς κανόνες πού καθορίζει 
τό νομικό καθεστώς, τότε είναι 
βέβαιο δτι θά ύποφέρη. Θά αίσθά- 
νεται διαρκώς τήν πίεσι τών Κα
νονισμών καί τών διαταγών. Ό  
χώρος θά γίνη δι* αύτόν άσφυκτι- 
κός. Ή  έργασία του θά είναι κουρα
στική καί άνυπόφορη καί μέ τήν 
πάροδο τού χρόνου θά τόν κατα- 
λάβη τό άγχος καί ή άπογοήτευσι. 
Μέσα στήν ψυχή του θά ένσταλά- 
ζη ή πικρία καί χωρίς νά τό άντι- 
ληφθή, θά γίνη στοιχείο άρνητι- 
κό, άκατάλληλο γιά τό άστυνο
μικό έργο.

"Οταν ό άστυνομικός φθάση σ’ 
αύτή τήν κατάστασι, έχει πλέον 
έξοφλήσει, σάν δργανο τής τά- 
ξεως. Τό μόνο πράγμα πού τοϋ άπο- 
μένει είναι νά άναθεωρήση τήν 
άπόφασί του νά είναι άστυνομικός. 
"Οταν άναλογισθή τις εύθϋνες του, 
δταν σταθμίση τήν θέσι του άνά- 
μεσα στούς συναδέλφους του καί 
έναντι τής κοινωνίας καί διαπι- 
στώση, δτι τού είναι άδύνατον νά 
προσαρμοσθή, ή καλύτερη λύσι 
γι’ αύτόν, γιά τό Σώμα καί γιά τήν 
κοινωνία είναι νά άλλάξη έπάγ- 
γελμα. Νά διαλέξη κάτι άλλο νά 
κάνη. Αύτό είναι άπαραίτητο, διό
τι άν παραμείνη, κατ’ άρχήν θά 
βλάψη τόν ίδιο τόν έαυτό του. Ή  
συσσώρευσι τής πικρίας, τής άπο- 
γοητεύσεως καί τής άγανακτήσεως 
θά προσβάλουν τήν ύγεία του.

Πέραν δμως αύτοϋ θά βλάψη καί 
θά έπηρεάση άρνητικά καί τό περι
βάλλον μέσα στο όποίο ζή. "Ο,τι 
έχει μέσα του θά τό έκδηλώνη 
στούς συναδέλφους του. Ένας άπο- 
γοητευμένος, άγανακτισμένος καί 
πικραμένος άνθρωπος, μόνο άπο
γοήτευσι, άγανάκτησι καί πίκρα 
μπορεί νά προσφέρη. Καθένας προσ 
φέρει έκεϊνο πού έχει μέσα του.

Τό ίδιο θά συμβή καί κατά τήν

έκτέλεσι τής άποστολής του. Δέν 
θά είναι σέ θέσι νά σταθή στό έπί- 
πεδο πού πρέπει. Ό  άγανακτισμέ- 
νος καί άπογοητευμένος έαυτός 
του, θά τοϋ είναι έμπόδιο. Θά χάση 
τήν ήρεμία, τήν πραότητα, τήν 
ψυχραιμία καί τήν νηφαλιότητα, οί 
όποιες είναι άπαραίτητες σέ κάθε 
ύπηρεσιακή έκδήλωσι καί είναι 
ένδεχόμενο τήν δική του νευρικό
τητα νά τήν μεταδώση καί στούς 
άνθρώπρυς μέ τουζ όποιους θά έλθη 
σ’ έπαφή. Τά άποτελέσματα μιάς 
τέτοιας καταστάσεως είναι εύκολο 
νά τά προ βλέψη ό καθένας.

Ό  άστυνομικός πρέπει νά είναι 
ψυχικά ύγιής. Νά διαθέτη άκατά- 
βλητη άντοχή καί Ιώβειο ύπομονή. 
Μέσα του πρέπει νά πλημμυρίζη 
άπό άγάπη καί αίσιοδοξία. Νά έρ- 
γάζεται μέ ένθουσιασμό καί νά 
έκδηλώνη σέ κάθε του ένέργεια 
ένδιαφέρον, στοργή καί άνθρω- 
πισμό.

Γιά νά τό πετύχη αύτό, πρέπει 
νά άποδεχθή μέ έλεύθερη καί άνε- 
πηρέαστη σκέψι τούς κανόνες τού 
άστυνομικοΰ παιγνιδιού. Νά άφο- 
σιωθή στό καθήκον. Νά άγαπήση 
τούς συνανθρώπους του.

"Εργο τής Πολιτείας είναι νά 
έπιλύη τά προβλήματα τών άστυ- 
νομικών. Νά συμπαρίσταται σ’ αύ- 
τά ήθικώς. Νά άναγνωρίζη καί νά 
έκτιμά όρθά τό έργο τους. Νά περι- 
φρουρή τό κύρος καί νά προστα- 
τεύη τήν τιμή καί τήν άξιοπρέ- 
πειά τους.

Μ’ αύτές τις προϋποθέσεις είναι 
δυνατόν νά έχωμε σωστούς άστυνο- 
μικούς, όρθά τοποθετημένους άπέ- 
ναντι στό καθήκον καί άποφασι- 
σμένους νά έπιτελέσουν τήν άπο- 
στολή τους μέ ένθουσιασμό καί 
άγάπη.

Τό Σώμα τής Χωροφυλακής, έξαρ- 
τά πάντοτε, άπό τό 1833 μέχρι 
σήμερα τήν έπιτυχία του καί τήν 
άποτελεσματική συμβολή του στήν 
κοινωνική προσπάθεια τοϋ Ελλη
νικού λαού, στήν πίστι τών άνδρών 
του, στά ύψηλά ίδανικά, στήν άπό- 
λυτη προσαρμογή τους στό πνεύμα 
τών Κανονισμών τού Σώματος, στό 
υψηλό αίσθημα εύθύνης, στήν υπο
ταγή τοϋ άτομικοΰ συμφέροντος 
στό γενικό καί στήν άκλόνητη 
άπόφασί τους, νά μείνουν πιστοί 
στόν δρκο τού άστυνομικοΰ, μέχρι 
τέλους.
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, ^ να απο τα οημαντικώτερα φαινόμενα τής ιστο
ρίας τον άνθρωπον είναι ή τρομακτική αύξηση τον 
πληθυσμούς της γης κατά τις τελενταΐες γενιές. Ή  
αύξηση αυτή είναι αποτέλεσμα τής προόδου, τον 
πολιτισμόν καί τής επιστήμης άνά τον κόσμον, όπως 
φαίνεται άπό τον Πίνακα 1:

Το 1650 ο πληθνσμός τής γής ήταν 500 εκατομμύρια.

Τό 1850 έγινε ένα δισεκ. (διπλασιάσθηκε σέ 200 
χρονιά).

Τό 1930 έγινε δύο δισεκ. (διπλασιάσθηκε σέ 80 
χρονιά).

Το 1975 εγινε 4,5 δισεκ. (διπλασιάσθηκε σέ 45 
χρονιά) μέ προοπτική νά φθάαει τα 6,5-7 δισεκ. 
το έτος 2.000 εάν ή αύξηση έξακολονθήσει μέ τον 
ίδιο ρυθμό. *Από αυτά τά 3 ]4  θά απαρτίζονται 
ojco τους υπό ανάπτυξη λαούς.

(Πηγή : L’ Economie dans le Monte Medical e par 
Bonamour, Καθηγητοϋ της' Ιατρικής Οικονομίας 
στην Ιατρική Σχολή των Παρισίων).

Το γεγονος αυτό, ενώ άπό άνθρωπιατικής πλευράς 
είναι ευχάριστο, έχει επιπτώσεις πού θίγουν δλους 
τους τομείς της Δημοσίας ζωής και της ασφάλειας 
των διάφορων λαών. Δημιουργεί τεράστια και δυσε
πίλυτα προβλήματα τά κυριώτερα των οποίων είναι 
τα έξης:

Πρώτο. Διατροφή. Η  επιβίωση του πληθυσμού 
της γης γίνεται δλο και πιο δύσκολη διότι οι τροφές 
αρχίζουν *α σπανίζουν, γεγονός πού απασχολεί ήδη 
τους ειδικούς άνά τον κόσμο γιά την εξεύρεση και 
άλλων πηγών διατροφής του ανθρώπου, π.χ. άπό τά 
φύκια, τά παράγωγα πετρελαίου κ.λ.π.
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Τού Βουλευτοϋ ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΑΒΑΚΗ 
«’Από τήν δοθεΐσαν την 3-6-1977 διάλεξιν εϊς τήν 

Σχολήν Αξιωματικών Χωροφυλακής»,

Δεύτερο. Θά δημιουργήσει οπωσδήποτε χωροτα
ξικό πρόβλημα, μέ τήν ελάττωση τοϋ ζωτικού χώρου 
π ^  αντιστοιχεί σέ κάθε άνθρωπο, μέχρι σημείου ποό 
οι ειδικοί προβλέπουν δτι θά έρθει μέρα πού οι άνθρω
ποι  ̂0α είναι' στριμωγμόνοι σάν σαρδέλλες. ( ’Ίσως 
αυτό το συναίσθημα ύποσυνειδήτως νά σπρώχνει τον 
άνθρωπο σήμερα σέ άναζήτηση και άλλου πλανήτη).

Τρίτο. Θά δημιουργήσει πρόβλημα άσφάλειας των 
διάφορων λαών εάν δέν δημιουργηθοϋν συνθήκες μιας 
Παγκόσμιας Ειρήνης πράγμα δυστυχώς απίθανο 
σύμφωνα με τά σημερινά δεδομένα. ( Ή  ένωση τής
Ευρώπης θα προσφέρει τεράστιες υπηρεσίες στον 
τομέα αυτό).

Η  αύξηση̂  τοϋ πληθυσμού τής γή ς  δέν είναι δμοιο- 
γενης, γενικά οι υπό ανάπτυξη χώρες έχουν ταχύτερο 
ρυθμό(αυξησεως, αντίθετα οί ενημεροϋσες καί βιομη
χανικά αναπτυγμένες χώρες έχουν πολύ χαμηλό ρυθμό 
αυξησεως. Γενικά υπολογίζεται δτι ή δημογραφική 
αύξηση τού πληθυσμού είναι κατά 3-6 φορές μέγα- 
λυτερη στις υπό ανάπτυξη χώρες άπό τις αναπτυγμέ
νες. Ενω στις υπό ανάπτυξη χώρες τό ποσοστό αύξή- 
σεως, κυμαίνεται άπό 2-4ο ]ο , στις αναπτυγμένες 
κυμαίνεται από 0,5-1ο ]ο  (Πίνακας II) :

Λατινική ’Αμερική
*Αφρική
Ινδίες

3-4ο ]ο  κατ’ έτος 
2-3ο ]ο  κατ’ έτος 
2ο ] ο κατ έτος

Ευρώπη καί γενικά άναπτυγμένες χώρες 0,5-Ιο Ίο 
κατ έτος. J



Πτώση της γεννητικότητας σε διάφορες ενήμερου- 
σες χώρες (Πίνακας γ ) :

Γαλλία 18ο ]  0 μεταξύ 1972-1976
9 Αγγλία 23ο ]° » 1971-1975
Κάτω Χώρες 28ο ]° » 1969-1975
Δυτική Γερμανία 39ο ]° » 1968-1973
Καναδάς 20ο ]0 » 1964-1968
9Αμερική 22ο ]  0 » 1964-1973
'Ελλάδα 29ο ]  0 » 1930-1975

(Πηγή: Academie des Sciencies Morales, et Poli
tique, Inquietude Demographique en Occident, 
La Nouvelle Presse Medicale 19-3-77, σελίδα 975).

Στις ανωτέρω άναφερόμενες χώρες ή ελάττωση τον 
ποσοστού γεννήσεως παρατηρήθηκε κατά την τελευ
ταία δεκαετία, ενώ πριν είχε ανοδική πρόοδο.

'Η  'Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ τών πρώτων εκ τών 
αναπτυγμένων χωρών πού παρουσιάζει πτώση τής 
γεννητικότητας.

Τα αίτια τής έλαττώσεως τών γεννήσεων στη χώρα 
μας είναι πολλά. Τα κυριώτερα είναι τά παρακάτω 
άναφερόμενα.

Πρώτο. 'Η  εξωτερική μετανάστευση. 'Ο αριθμός 
τών 'Ελλήνων πού μετανάστευσε στο εξωτερικό από 
το 1951 μέχρι σήμερα ανέρχεται σε 1.500.000. ’Απ’ 
αυτούς ένα μέρος έχει επιστρέφει .Δυστυχώς δεν 
υπάρχουν στοιχεία πόσοι έπέστρεψαν.

Δεύτερο. 'Η  εσωτερική μετανάστευση, δηλαδή ή 
διακίνηση του πληθυσμού από τήν ύπαιθρο στις με
γάλες πόλεις καί κυρίως στήν 9Αθήνα, Πειραιά, 
Θεσσαλονίκη, Λάρισα κ.λ.π. 'Η  εσωτερική αυτή 
μετανάστευση έχει σάν συνέπεια τήν ελάττωση τών 
γεννήσεων στή χώρα μας διότι στα χωριά οι νέοι 
κάνουν περισσότερα παιδιά, πρώτο διότι παντρεύονται 
σε μικρή ηλικία πριν ακόμη εκπληρώσουν τή στρατιω
τική τους υποχρέωση και δεύτερο διότι ή άνατροφή 
τών παιδιών στο χωριό δεν παρουσιάζει τόσες δυσκο
λίες δσες στις πόλεις. Οι νέοι εγκαθιστάμενοι στις 
μεγάλες πόλεις, διατηρούν γιά λίγο τις συνήθειες τού 
χωριού αλλά σιγά-σιγά ακολουθούν τις συνήθειες τών 
πόλεων, παντρεύονται σέ μεγαλύτερη ηλικία και κάνουν 
λιγότερα παιδιά.

Τρίτο. 'Η  συγκέντρωση τών περισσοτέρων ιδρυ
μάτων, εργοστασίων, βιομηχανιών κ.λ.π. στις μεγάλες 
πόλεις αναγκάζει το νέο νά μεταβαίνει οτήν πόλη προ- 
κειμένου νά βρει εργασία ή νά σπουδάσει, τον όποιο 
συνήθως ακολουθούν οι γονείς με αποτέλεσμα νά 
έρημώνεται το χωριό.

Τέταρτο. 'Η  μεγάλη διαφορά τών συνθηκών δια- 
βιώσεως μεταξύ υπαίθρου καί πόλεων. Ευτυχώς, τά 
τελευταία χρόνια ή διαφορά αυτή δσο πάει και ελατ
τώνεται διότι οι συνθήκες διαβιώσεως στήν ύπαιθρο 
βελτιώνονται αίοθητά.

Πέμπτο. 'Η  ευημερία. Είναι παρατηρημένο όπως 
και ανωτέρω τονίσαμε δτι δσο περισσότερο εύημερεί 
ένας Λαός τόσο λιγότερα παιδιά κάνει.

*Η  συγκέντρωση τών περισσοτέρων μέσων παραγωγής στις 
πόλεις όδηγεϊ στήν εγκατάλειψη τής ύπαιθρον και αυτό δεν 
είναι βέβαια χωρίς επιπτώσεις στο δημογραφικό μας πρόβλημα.



"Εκτο. 'Η  αυξημένη θνησιμότητα της βρεφικής 
ηλικίας και προπαντός τής νεογνικής ιδιαίτερα στην 
ύπαιθρο. Τό γεγονός αυτό δυστυχώς μάς κατατάσσει 
στην τελευταία σειρά μεταξύ τών πολιτισμένοι λαών 
τοϋ κόσμον, δεδομένου δτι στις πολιτισμένες χώρες ή 
θνησιμότητα τής βρεφικής ηλικίας ανέρχεται σε 10-16 
τοΐς χιλίοις με πρώτες την 'Ελβετία, Φιλανδία και 
Σουηδία που κυμαίνεται μεταξύ 10-11 τοΐς χιλίοις, 
ενώ στην 'Ελλάδα ή θνησιμότητα τής βρεφικής ηλι
κίας ανέρχεται σε 26 τοΐς χιλίοις στην κεντρική 'Ελ
λάδα, σι 60-65 τοΐς χιλίοις στην ύπαιθρο και ιδιαίτερα 
στη Θράκη. Για τό θέμα αυτό έχουμε ασχοληθεί επαν
ειλημμένα ατό παρελθόν άλλα καί στη Βουλή εκθέσαμε 
τίς άπόψεις μας (βλέπε 1. 'Η  Προστασία τής Υ γείας  
υπό I. Δαβάκη, 2. 'Η  προστασία τής παιδικής ηλικίας 
νπο 1. Δαβακη Δελτιον Παιδιατρικής 'Εταιρείας Α θ η 
νών 1975). 1

'Η  πτώση αυτή τής γεννητικότητας από τή μία 
μεριά καί ?? αύξηση τής θνησιμότητας τής βρεφικής 
και νεογνικής ηλικίας απο τήν άλλη μάς κατατάσσουν 
δυστυχώς ατήν πρώτη κατηγορία μεταξύ τών λαών 
που φθίνουν δημογραφικώς σε πολύ μειονεκτική θέση 
evavrc των γειτόνων μας δτιως φαίνεται από τον παρα
κάτω πίνακα:

Π ΙΝ Α Κ Α Σ  γ ι
Χ ώ ρ ε ς Γ ό μ ο ι Γεννήσεις Θάνατοι 

άνά χιλίους κατοίκους
9 Αλβανία 7 33 8,1
Βουλγαρία 8,5 17,2 9,8
Γιουγκοσλαβία 8,5 17,9 8,4
'Ελλάδα

, 7,6
16,1 8,5

Τουρκία (Δεν ύπάρ- 
χουν στοι-

37,5 16,1

( Πηγή : Ηνωμένα *Εθνη 1974)

Απο τον παραπάνω πίνακα φαίνεται καθαρά το 
χαμηλό ποσοστό γεννήσεων στην 'Ελλάδα σε σχέση 
με τις γειτονικές μας χώρες ιδιαίτερα με τήν 9Αλβανία 
και τήν Τουρκία.

Αογω τής ελαττωσεως τής θνησιμότητας τής 
γεροντικής ηλικίας στή χώρα μας, ή 'Ελλάδα έρχεται

ϋτην πρώτη σειρά μεταξύ τών χωρών πού έχουν τούς 
περισσότερους γέροντες (1.100.000) ποσοστό 12ο Ιο 
ηλικίας άνω τών 65 ετών.

I I  Ι Ι Γ Ε Ι Ι Ε Ι  Ν Α  I Ι Ν Π

Ή  αύξηση τών γεννήσεων καί ή ελάττωση τής 
θνησιμότητας είναι οι δύο κυριώτεροι παράγοντες πού 
συμβάλλουν στήν αύξηση τοϋ πληθυσμού ενός λαού. 
Δυο είναι οί ηλικίες τοϋ ανθρώπου πού παρουσιάζουν 
αυξημένη θνησιμότητα, ή γεροντική καί ή παιδική 
και απο την παιδική, ή βρεφική ηλικία καί προπαντός 
ή νεογνικη.

Οσον αφορά τή γεροντική ηλικία ή θνησιμότητα 
στη χωρά μας έχει κατέλθει πάρα πολύ, δπως καί 
ανωτέρω άναφέραμε.

Δυστυχώς δεν συμβαίνει τό Ιδιο καί μέ τή θνησιμό
τητα τής παιδικής ήλικίας καί ιδίως τής βρεφικής 
και νεογνικής ή οποία μάς κατατάσσει στήν τελευταία 
κλίμακα μεταξύ τών πολιτισμένων λαών. Πάρα πολύ 
αυξημένη στην 'Ελλάδα είναι ή νεογνική θνησιμότητα 
και εκεί πρέπει να στραφεί ή προσοχή μας διότι είναι 
δυνατό να σώζουμε τέσσερις έως πέντε χιλιάδες άνθρώ- 
πινες ζωές τ<5 χρόνο αντί ελάχιστης καί Ισως αντί 
ουδεμιας δαπανης αρκεί νά οργανώσουμε καλά τήν 
προστασία τής νεογνικής ήλικίας δπως επανειλημμένα 
μεχβ1 σήμερα τονίσαμε. Δεν γνωρίζουμε νά υπάρχει 
άλλος τομέας Υγείας πού νά μπορούμε νά γλυτώσουμε.

Απο τον πίνακα φαίνεται δτι ορισμένες υπό άνάπτυ- 
ξη χώρες θά διπλασιάσουν τον πληθυσμό τους σε 30 
εως 40 ή τό πολύ 50 χρόνια. Αυτό σημαίνει δτι στο διά
στημα αυτό θά πρέπει νά διπλασιάσουν (Πίνακας III):

%  σγροτικη τους παραγωγή γιά νά έπαρκέσει 
0τή διατροφή τους

—Τά Νοσοκομεία τους
—Τους Ιατρούς τους καί γενικά τούς 9 Επιοτή μονές 

τους n
Τα διάφορά 'Ιδρυματά τους

—Τούς δρόμους τους
Τις βιομηχανίες και τά εργοστάσιά τους κ.λ.π. καί 
φυσικά τη γή  τους γιά νά έπαρκέσει.

Είναι αυτονόητο δτι δεν θά τό κατορθώσουν καί 
μοιραία δεν θά μπορέσουν νά άποφύγουν τήν πείνα



και τήν άθλιότητα. 01 τεράστιες αυτές βιοτικές ανάγ
κες θά τούς αναγκάσουν να αναζητήσουν πόρους από 
τις ενημερούσες χώρες, δημιουργώντας σ’ αυτές 
προβλήματα ασφαλείας πολύ επικίνδυνα. Στις αναπτυσ
σόμενες χώρες το ποσοστό τών νέων είναι πολύ ψηλό
τερο και το ποσοστό τών γερόντων πολύ χαμηλότερο 
σέ σύγκριση μέ τις αναπτυγμένες και ευημεροϋσες 
χώρες, δεδομένου δτι δ μέσος δρος ζωής του ανθρώπου 
στις υπανάπτυκτες χώρες κυμαίνεται από 55-60 
χρόνια, στις αναπτυγμένες χώρες από 75-80 χρόνια. 
Το ποσοστό τών γερόντων ως εκ τούτου στις αναπτυ
γμένες χώρες είναι πολύ υψηλό και κυμαίνεται μεταξύ 
11 έως 13ο ] ο. Στην 'Ελλάδα ό αριθμός τών γερόντων 
(άνω τών 65) ανέρχεται περίπου σέ ένα εκατομμύριο 
εκατό χιλιάδες δηλαδή ποσοστό 12ο ] ο περίπου του 
συνόλου του πληθυσμού.

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Στην * Ελλάδα οι αρχές τού παρόντος αιώνα μας 

βρήκαν σέ ένα στάδιο υπό ανάπτυξη χώρας, γρήγορα 
δμως και ειδικά τις τελευταίες δεκαετίες πλησιάσαμε 
ή μάλλον φτάσαμε σχεδόν σέ δλους τούς τομείς τις 
αναπτυγμένες χώρες. 'Η  ταχεία αυτή πρόοδος είχε 
σάν αποτέλεσμα τήν πτώση τής γεννητικότητος και 
τή δημιουργία δημογραφικού προβλήματος, πού μάς 
κατατάσσει στήν πρώτη κατηγορία μεταξύ δλων τών 
λαών πού φθίνουν δημογραφικώς. Το γεγονός αυτό 
μάς επιβάλλει ιδιαίτερη προσοχή γιά νά μή μετανοή
σουμε κάποτε ο’ικτρά, διότι ή ευθύνη μας θά είναι 
μεγάλη έναντι τών έπερχομένων γενεών. ’Αριθμοί 
γεννήσεων στήν 'Ελλάδα άνά ΙΟετία (Πίνακας j y ):

1921 106.935
1930 199.565
1940 179.500
1950 151.134
1960 157.239
1970 142.273

(Πηγή: 'Υπουργείο Κοινωνικών 'Υπηρεσιών).

(βλέπε 1. 'Η  προστασία τής παιδικής ηλικίας υπό
I. Δαβάκη, Παιδιατρική τεύχος 1-1975, 2.1. Δαβάκη: 
'Η  προστασία τής 'Υγείας, Δελτίον Π.Ι.Σ. 1976 ώς 
και αγόρευσή μας στή Βουλή).

ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΤΟ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ 
ΛΗΦΘΟΥΝ ΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΜΕΤΡΑ

1. Προστασία τής εγκύου διά τής Ιδρύσεως συμ
βουλευτικών σταθμών κυρίως στήν ύπαιθρο.

2. *Ιδρυση Νεογνολογικών Κέντρων άναλόγως τών 
αναγκών καί δχι στήν τύχη. ’Ήδη άρχισε ή δημιουργία 
κέντρων στις μεγάλες πόλεις καί, ιδιαίτερα στήν 
’Αθήνα δημιουργούνται Κέντρα Νεογνολογικά ώστε 
πιθανώς ή ’Αθήνα νά έχει περισσότερα κέντρα από 
δσα χρειάζεται. Μέ άλλα λόγια κάνουμε καί εδώ τό 
ίδιο σφάλμα πού έγινε μέ τά Νοσοκομεία.

3. 'Η  Ιδρυση επαρκών βρεφοκομικών και νηπιαγω- 
γικών σταθμών κατά συνοικίες. Κρίνουμε σκόπιμο 
και προτείνουμε νά γίνει μελέτη από ειδικούς μήπως 
θά ήταν προτιμότερο νά χορηγείται άδεια δύο ετών 
στήν έργαζομένη μητέρα μέ σχετικώς μειωμένες απο
δοχές ώστε ή έργαζομένη μητέρα νά είναι η πληρω- 
νομένη τροφός τού παιδιού της. Είναι κατά τή γνώμη 
μας ή καλύτερη λύση, αλλά πρέπει νά μελετηθεί δ 
τρόπος εφαρμογής και οι οικονομικές επιπτώσεις.

4. Μηνιαία οικονομική ενίσχυση πέραν τών δύο 
παιδιών μέ αϋξουσα κλίμακα.

5. Φορολογικές διευκολύνσεις άναλόγως τής οικονο
μικής καταστάσεως.

6. Φορολογία αγάμων άναλόγως τής ηλικίας.
7. ’Αποκέντρωση τών διαφόρων μεγάλων ιδρυμά

των, εργοστασίων, βιομηχανικών επιχειρήσεων κ.λ.π. 
ούτως ώστε ό νέος προκειμένου νά σπουδάσει ή να 
έργασθεϊ νά μήν άναγκάζεται νά μεταβαίνει στήν 
Πρωτεύουσα.

8. ’Εκπαίδευση άνωτέρου και κατωτέρου προσω
πικού στήν περίθαλψη τού νεογνού.

9. ’Οργάνωση μεταφοράς τού προώρου νεογνού 
άπό τού τόπου γεννήσεως στο ειδικό νεογνολογικό 
κέντρο.

10. ’Αξιοποίηση τού βιβλιαρίου'Υγείας τού Παιδιού.

'Η  παιδική καί 
νεανική ήλικία τιρέ- 
πει νά γίνουν αντι
κείμενο Ιδιαίτερης 
μέριμνας έκ μέρους 
τής Πολιτείας γιατί 
αποτελούν τό ύπό- 
βαθρον τών αυριανών 
γενεών πού Θά δώ
σουν στή χώρα εύ
ρωστο ανθρώπινο δυ
ναμικό γιά τήν ανά
πτυξη και τήν πρό
οδό της.

ΖΥΜΠΕΡΑΖΜΑ
’Από δσα παραπάνω πολύ συνοπτικά άλλά και μέ 

σαφήνεια εκθέσαμε, εύκολα βγαίνει τό συμπέρασμα 
δτι ή 'Ελλάδα δσο πάει καί φθίνει δημογραφικά (λόγω 
τής βαθμιαίας έλαττώσεως τής γεννήσεως καί τής 
αυξημένης βρεφικής καί νεογνικής θνησιμότητες 
σέ σχέση μέ τις άλλες άναπτυγμένες χώρες). ’Αντίθετα 
οι γειτονικές μας χώρες καί μάλιστα ορισμένες άπό 
αυτές αυξάνονται πληθυσμιακώς μέ γοργό ρυθμό.

Τό γεγονός αυτό μπορεί νά είναι γιά μάς ευχάριστο 
άπό πλευράς άπολαύσεως άγαθών, είναι δμως πολύ 
πιθανό, εάν δχι βέβαιο, δτι θά παρουσιάσει εθνικούς 
κινδύνους γιά τις έπερχόμενες γενιές, ειδικά εάν δεν 
γίνει ή εάν δεν μπούμε στήν Πανευρώπη. Τήν ευθύνη 
δμως θά τήν έχουμε εμείς καί δχι οι άπόγονοί μας, 
αυτός άλλωστε είναι καί ό κύριος σκοπός τής παρού- 
σης μελέτης.
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^  ναρκιοτικά δέν έπαψαν ούτε και θά πάψουν ποτέ νά συγκινοΰν τήν κοινή γνώμη, γιατί 
^  ^ ° ! εη Ρ \τ0υΛ έξάπ^ σΤ> ’ Ιδίως άτίς χώρες της Δυτικής Εύρώπης καί τής Βορείου ’Αμερικής, 
και τα «λιβερα αποτελέσματα, που έπιφέρει ή κατάχρησή τους, όδηγοΰν σέ επανάσταση τήν συνεί
δηση κάθε άνθρωπου πού σκέπτεται σωστά^ Εύτυχώς στήν πατρίδα μας ή σύγχρονη αύτή μάστιγα 
οέν εχείτ Λαβή τις διαστάσεις Ανησυχητικού κοινωνικού φαινομένου ·

*? _έλλτίνικί1 κοινωνία στήν συντριπτική της πλειοψηφία στέκεται άπόλυτα ύγιής στήν 
σημερινή δημιουργική της πορεία καί τά σποραδικά κρούσματα καταχρήσεως ναρκωτικών άποδο- 
κιμαζονται σάν κάτι τό αποκρουστικό. "Αν δμως ό φοβερός έχθρός τών ναρκωτικών δέν έχει 
άλωσει ακόμα την κοινωνία μας καί Ιδίως τήν νεολαία μας αύτό δέν σημαίνει δτι 6 έχθρός δέν βρί- 
. « S f  πρ° τ .& *  κ«λών άπρειλώντας. Γι’ αύτόν άκριβώς τόν λόγο ή πολιτεία άνέλαβε μιά 
μεγάλη έκστρατε^ διαφωτίσεως, Ιδιαίτερα τής νεολαίας, γιά τούς κινδύνους άπό τά ναρκωτικά. 
Τό περιοδικό «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ» μετά τήν σημαντική άπήχηση πού είχε ή 
πρόσφατη δημοσίευση ειδικού αφιερώματος στήν καταπολέμηση τών ναρκωτικών, συνεχίζει 
τήν δημοσίευση άρθρων σχετικών μέ τό φλέγον αύτό θέμα πιστεύοντας δτι συμβάλλει στήν δια
φώτιση του κοινού γιά τόν φοβερό αύτόν έχθρό τού άνθρώπου.



I. Ε ι σ α γ ω γ ή

Oi ΐοξικομανίες  

κ α ί

oi οχέσεις ΐους  

μ ε

ΐ ή ν  καΐάπΐωοη  

κ α ί

ΐ ό  έ γ κ λ η μ α

Γ ρ ά ψ ει:
Ό  Άντισαγγελεύς Έφετών 
κ. Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Σ  Τ Σ Ε Β Α Ζ  
Πρόεδρος της 'Εταιρείας 
Προστασίας ’Α ν η λ ί κ ω ν

Νέοι καί Νέες:
Έ χετε τό μεγάλο προνόμιο νά ζήτε τήν 

ωραιότερη περίοδο της άνθρωπίνης ζωής. 
Τά νιάτα, όσο κι * άν είναι φευγαλέα, 
άστατα καί παροδικά, δροσίζουν σαν άνοι- 
ξιάτικη πνοή τήν άνυδρη ξέρα του παρά
λογου κόσμου μας καί γεμίζουν άπό εύ- 
φροσύνη, έμπιστοσύνη καί έγκαρδίωση 
τίς άδειασμένες ψυχές καί ξαναδίνουν φτερά 
στίς ξεφτισμένες έλπίδες πού τραγικά 
χρεωκοπημένες κτίζονται στύ περιθώριο 
του πολιτισμού μας. Τύ χαρούμενο όραμα 
των έναλλασσομένων άνθρωπίνων γενεών 
ζή πάντοτε μέ ένταση καί ένάργεια, στή 
συνείδηση κάθε πνευματικού άνθρώπου 
καί υπό ποικίλους έκφράζεται Ιριδισμούς 
ψυχικών άποχρώσεων. Είναι άγχος, άνη- 
συχία καί διαρκής άγωνία, εύγενική όμως 
καί έλπιδοφόρα μαζί προσδοκία. Είναι 
παλμός εύγενικών ψυχικών άνατάσεων, 
άλλά καί όραμα θειο ύψηλών πνευματικών 
πτήσεων. Είναι ιδέα καί πνεύμα, γιατί 
είναι της ζωής ή μετουσίωση του πνεύ
ματος, ή συμπύκνωση καί τής όμορφιας 
τής ζωής ή ύπέροχη έκφραση. Χρειάζεται 
όμως άνησυχία καί προσοχή στήν σύντομη 
αύτή πορεία τής νιότης, γιατί ή ροή τής 
ζωής καί τής Ιστορίας της έχει γίνει σή
μερα πάρα πολύ γρήγορη. "Ολα τρέχουν 
καί άλλάζουν γύρω μας μέ ίλιγγιώδη 
ταχύτητα. Καί αύτός 6 γοργός βιολογικός, 
ψυχολογικός καί κοινωνικός μετασχημα
τισμός, μαζί μέ τό πλήθος τών προβλη
μάτων πού προκαλει, μεγαλώνει τρομα
κτικά τό λεγόμενο χάσμα τών γενεών, 
σάς άπομακρύνει άπό μάς, άσύγκριτα 
περισσότερο ίσως άπ* ό,τι είχαμε άπο- 
μακρυνθεΐ άπό τούς γονείς μας.

’Ανυπόμονος καί βιαστικός ό νέος του 
συγχρόνου κόσμου τρέχει έκπληκτος, 
συνεπαρμένος καί άφηνιασμένος στόν 
ξέφρενο ρυθμό του τεχνοκρατικου πολι
τισμού μας. Π ρ ο σ ο χ ή  όμως γιατί 
στήν πρώτη του δρόμου στροφή έλλοχεύει 
ό θανάσιμος κίνδυνος. Είναι οί σειρήνες 
τής έποχής μας πού ξελογιάζουν καί παρα
σύρουν τόν νέο έξω άπό τήν σωστή καί 
άληθινή του πορεία. Καί είναι πολλά 
δυστυχώς σέ παγκόσμια κλίμακα τά θύ
ματά τους, πολλοί νέοι πού έκφράζονται 
μέ τόν άρνητικό μηδενισμό τής δίχως 
Ιδεολογικό ύπόβαθρο άνταρσίας. ’Αγνοούν 
τήν πίστη, άρνοΰνται τίς Ιδέες, μυκτηρί
ζουν τΙς πνευματικές άξίες καί μέ φανα
τισμό πολεμουν τήν καθιέρωση καί Ιεράρ
χησή τους. Μέ ναρκωτικά, διεγερτικά 
καί παραισθησιογόνα. Επιδιώκουν τήν 
φυγή άπό τήν πραγματικότητα. Φθείρουν 
καί καταστρέφουν τής τρυφερής ήλικίας 
τήν έωθινή δροσιά καί μέ τά ράκη τής 
άδειασμένης καί τραγικής τους ύπάρξεως 
στρώνουν τά άκάθαρτα ρείθρα τών πεζο
δρομίων του πολιτισμού μας. Καί έπειδή 
τότε, άλλά καί πάντοτε, ή μεγαλύτερη 
εύθύνη θά βαρύνη έμάς, σπεύδουμε νά 
σταθούμε δίπλα σας καί νά στήσουμε 
έκεΐ ένα δρομοδείκτη πορείας άληθινής 
γιά νά άποφύγετε τούς σκοπέλους καί 
τίς σειρήνες καί νά μεταβλήθήτε σέ ύπάρ- 
ξεις ύπεύθυνες, ήθικές, πνευματικές καί 
δημιουργικές.

II. ’Απολαυστικά μέσα. 
Γενικές παρατηρήσεις.

Καί τού δρομοδείκτη ή πρώτη έπιγρα-

643



«Καλπασμός στον όλεθρο» αΕνας παρα
στατικός άλλα ταυτόχρονα και διδακτικός 
σχεδιασμός για την σύγχρονη μάστιγα 
των ναρκωτικών.

φή άναφέρει: μακρυά άπό τίς τοξικομα
νίες. Είναι πληγή κοινωνική καί συνώνυμο 
της κατάπτωσης, του έξευτελισμοΰ καί 
του έγκλήματος. Είναι ή συνηθέστερη, 
έμφανέστερη καί γνωστότερη αίτια των 
έγκληματων. Είναι παράγων εκφυλισμού 
καί^ κοινωνικής άποσύνθεσης, γιατί άλ- 
λοιώνει τό πνευματικό υπόβαθρο του 
άτόμου, μεταμορφώνει τον χαρακτήρα 
καί τα αισθήματα του καί έξασθενίζει τις 
ηθικές ανασχέσεις του, μεταβάλλοντας 
τόν άνθρωπο σέ άβουλο όργανο του πά
θους καί των ήδονιστικών του όρέξεων.

Εύθύς μετά τής πείνας τόν κορεσμό, 
δ άνθρωπος άνεζήτησε καί άλλες ούσίες 
για μεγαλύτερη ποικιλία, έντονώτερη άπό- 
λαυση καί ηδονή. Για τεχνική μακαριό
τητα, ληθη, φυγή άπό τήν πραγματικό
τητα καί τεχνητή εύτυχία. Οί περισσότε
ρες από τις ούσίες αύτές άνήκουν στό 
φυσικό βασίλειο καί όλες έξασκοΰν μια 
Ιδιαίτερη καί εύχάριστη, κατ’ αρχήν, 
έπίδραση στόν όργανισμό. Καί σύμφωνα 
μέ την Ιδιομορφία τής έπίδρασης τους 
αύτής τις διακρίνουμε σέ τρεις (3) κατη
γορίες: ^
α) σ τ ά  ε ύ φ ρ α ν τ ι κ ά  μ έ σ α ,  δπως 
δ καφές, τό τσάϊ, δ καπνός κ.λ.π. 
β) σ τ α  μ ε θ υ σ τ ι κ ά  μ έ σ α ,  δπως 
τό οινόπνευμα, τό χασίς, καί ή κοκαΐνη καί 
γ) σ τ ά  ν α ρ κ ω τ ι κ ά  μ έ σ α ,  
όπως τό δπιο, ή ήρωίνη, ή μορφίνη, τό 
L.S.D. κ.λ.π. Κύριο χαρακτηριστικό 
των ούσιών αύτών είναι δτι, σέ μικρές 
δόσεις άρχικώς λαμβανόμενες προκαλοΰν 
άπατηλή εύφορία καί ήδονή καί έκ του 
λόγου^ τούτου παρασύρουν τό άτομο σέ 
διαρκή χρήση. Ή  διαρκής δμως χρήση 
προκαλεί έθισμό του όργανισμοΰ στήν 
λαμβανομένη ούσία, ώστε μόνο μέ αύξα- 
νόμενες δόσεις μπορεί νά έπιτευχθή ή 
αύτή έπίδραση σ’ αύτόν. Καταλήγουμε 
όμως έτσι στήν ύποδούλωση καί ροπή 
πρός τίς τοξικές ούσίες μέ δύναμη φυσικού 
ένστίκτου άκαταβλήτου, γιά νά έλθη ίσως, 
κάποτε η στιγμή πού ή συνεχώς αύξανο- 
μένη δόση θά είναι τόσο μεγάλη, ώστε 
να σκοτώση τόν τοξικομανή.

III. Ιστορική έξέλιξη.
Τά τοξικά δηλητήρια δέν είναι έφεύ- 

ρεση τού σημερινού διεφθαρμένου πολι
τισμού. Είναι παλαιά όσο καί δ άνθρωπος 
καί τόν συνοδεύουν, άφ* δτου έξω άπό 
την έξη τής διατροφής άνεζήτησε στόν 
άπειρο πλούτο τού φυτικού βασιλείου τήν 
ποικιλία καί τήν άπόλαυση σάν συμπλή
ρωμα τής τροφής του. Ό  "Ομηρός μάς 
πληροφορεί στήν Όδύσσεια (Ραψ. Δ' 
στιχ. 219-232) δτι ή ωραία Ελένη προσέ- 
φερε στούς συνδαιτημόνες ποτά μέσα στά 
δποια έχυνε φάρμακο « ν η π ε ν θ έ ς  
τ* ά χ ο λ ό ν  τ ι  κ α κ ώ ν  έ π ί λ η -  
θ.ο ν ά π ά ν τ ω  ν» δηλαδή ν η π ε ν 
θ έ ς  — καταργητικό τού πένθους, ά χ  ο- 
λ ο ν — καταργητικό τής πικρίας καί λύ
πης καί έ π ί λ η θ ο ν  — προκλητικό 
λησμοσύνης καί λήθης.

Η  περιγραφή τής σχετικής περικοπής 
άπό τήν ’Οδύσσεια είναι ή έξής:

«κρυφά βοτάνι στό κρασί πού πίνανε 
τούς ρίχνει,
πούσβηνε πόνους καί καημούς καί τά 
πικρά φαρμάκια.



Μεσ* στό ποτήρι άνάμικτο σάν τδπινε 
κανένας,
δλη τή μέρα δέν μπορούν τά δάκρυα 
νά του τρέχουν,
κι' άν πέθαινε ό πατέρας του κι' ή μάν
να του, κι' έμπρός του 
σφαγμένο άν έβλεπε Αδελφό καί γιό του 
άγαπημένο.
Τέτοια βοτάνια μαγικά είχε του Δία
ή , _ ,
παρμένα άπ' τήν Πολύδαμνα του Θωνα 
τή γυναίκα
στήν Αίγυπτο, δπου ή πλούσια γης 
βγάζει Ανακατωμένα 
άλλα βοτάνια ώφέλιμα καί άλλα θα
νατηφόρα».
Περιγραφή καταπληκτική σέ αίσθη- 

τική Αρτιότητα άλλά καί πληρότητα: βιο
λογικών καί ψυχολογικών παρατηρήσεων, 
κλινικών συμπτωμάτων του τοξικομα
νούς, καί προελεύσεως τών φαρμάκων 
καί τοξικής έπενέργειας τούτων. Καί οΐ 
διαπορουντες σχολιαστές του ‘Ομήρου 
υποθέτουν δτι το φάρμακο ήταν όπιον. 
’Άλλοι 6μως δπως: ό Πλούταρχος καί ό 
Φιλόστρατος πιστεύουν δτι ή λέξη «νηπεν
θές» ύπονοεΐ φάρμακο υπαρκτό, άλλά έχει 
άλληγορική σημασία καί σημαίνει τήν 
χάρι καί γοητεία της Ελένης. Καί ή 
δυναστεία του κάλλους στό μυστήριο 
της άνθρωπίνης ψυχής ύποδηλουται άπό 
τόν στίχον «ού νέμεσις έοιήδ* άμφί γυναικί 
πολύν χρόνον άλγεια πάσχειν» — δέν είναι 
κρίμα νά ύποφέρουμε άπό μιά τέτοια
γυναίκα.......................»· Όδυσ. Γ 156,
157.

Στόν 'Όμηρο όμοίως όφείλουμε τήν 
γνωστή φαρμακεία της Κίρκης στούς 
ύπό τόν Εύρύλοχο έταίρους του Όδυσσέα, 
τούς όποίους έκανε νά ξεχνούν οίκογένεια 
καί πατρίδα, καθώς καί της εΰγ^στης 
καί μεθυστικής ούσίας του λωτοΰ, πού 
προκαλοΰσε λησμοσύνη τών δεινών καί 
κάθε νοσταλγίας. Ό  'Ηρόδοτος Αναφέρει 
δτι οΐ Σκΰθες μεθούσαν είσπνέοντες τύν 
καπνό σκόνης κανναβουριοΰ (χασίς) πού 
τό έρριχναν πάνω σέ πυρακτωμένες πέτρες.
(Βιβλ. IV Κεφαλ. 74 καί 75, καθώς καί I 
κεφ. 202). Άλλά καί στίς ποικίλες 
μορφές ίερομαντών τής άρχαιότητος άνευ- 
ρίσκομε τεκμήρια καί στοιχεία χρησιμο
ποίησης τοξικών ούσιών χάριν θρησκευ
τικών σκοπών. Σ ’ αύτές μπορούμε νά κα
τατάξουμε τήν χρησμολογία τής γνωστής 
μας Πυθίας. Ό  θεμελιωτής τής Φαρμακο
λογ ίας-'Έλληνας βοτανολόγος του Α' μ.Χ. 
αιώνα Διοσκορίδης καί ό Ρωμαίος Πλίνιος 
ό Πρεσβύτερος παρέχουν πληροφορίες 
γιά τόν τρόπον παρασκευής, άλλά και νο
θείας του όπίου στήν έποχή τους. Στοιχείο 
Αποδεικτικό δτι ήκμαζε καί στούς μακρι
νούς αύτούς χρόνους τό έμπόριο τών ναρκω- 
τικών. Καί διά μέσου τών αιώνων τής 
Ιστορίας του Ανθρωπίνου πολιτισμού 
πορεύεται καί ή τοξικομανία μέχρι τήν 
σύγχρονη έποχή, γιά νά άναπτυχθή Ιδιαί
τερα άπό τΙς άρχές τού 20οΰ αιώνα καί 
μετά τόν Α/ παγκόσμιο πόλεμο. *Έκτοτε 
αύξάνεται κατά πρόοδο γεωμετρική καί 
έχει λάβει τρομακτικές, σέ παγκόσμια 
κλίμακα, διαστάσεις, Ιδιαίτερα μεταξύ 
τών νέων διαφόρων Χωρών. Ειδική έκθεση 
τού Ο.Η.Ε. Αναφέρει δτι σέ 200 καί πλέον 
έκατομμύρια ύπολογίζονται οί μαριχουα- 
νομανεΐς, άπό τούς όποίους οί περισσό
τεροι διαβιοΰν στήν Άσία, τήν Βόρεια 
Αφρική καί τήν Μέση Ανατολή. Καί 
στήν ’Αμερική δμως καί στήν Εύρώπη 
είναι μεγάλο τό ποσοστό τών τοξικομανών. 
Οί στατιστικές παρατηρήσεις μεταξύ τών 
νέων Ανεβάζουν σέ Ανησυχητικό ποσοστό

τόν Αριθμό τών παιδιών πού κάνουν χρήση 
ναρκωτικών. Δέν είναι Ανάγκη δμως νά 
άναφερθουν Αριθμοί, γιατί ή καθημερινή 
πραγματικότητα τών είδήσεων καί τών 
Αστυνομικών δελτίων μας Αποκαλύπτει 
τά τραγικά γεγονότα. Καί θά θυμασθε, 
δσοι διαβάζετε Εφημερίδες, πρόσφατα 
σχετικά δημοσιεύματα γιά τήν χρήση 
ναρκωτικών στήν Ελλάδα, έξ αίτίας 
τής όποίας τρυφερές νεανικές ύπάρξεις 
ώδηγήθηκαν στήν καταστροφή καί τόν 
θάνατον. Γιατί, καθώς έτόνισα ήδη, οί 
δόσεις τού δηλητηρίου άναγκαστικώς 
καί συνεχώς αύξανόμενες κάποτε σκοτώ
νουν. Αύτή είναι ή μοιραία κατάληξη τού 
τραγικού θύματος, άν δέν διακοπή έγκαιρα 
μέ τήν θεραπεία καί Αποτοξίνωση ή όλι- 
σθηρή κατολίσθησή του στόν κατήφορο 
τού όλέθρου. Τό θέμα τών ναρκωτικών 
είναι τεράστιο καί Αποτελεί Αντικείμενο 
έρεύνης πολλών έπιστημών, δπως: τής 
φαρμακολογίας καί τοξικολογίας, τής 
ψυχιατρικής καί ψυχιατροδικαστικής, τής 
έγκληματολογίας καί εγκληματολογικής 
κοινωνιολογίας, τής παιδαγωγικής καί 
τού ποινικού δικαίου.

IV. Βιολογικές και κλινικές 
παρατηρήσεις.

Μέ τίς λαμβανόμενες δόσεις τής τοξικής 
ούσίας Αναπτύσσεται δεσμός έσωτερικός 
μεταξύ αύτής καί τής προσωπικότητος 
τού λαμβάνοντος Ανθρώπου. Ά πό τό περιε
χόμενο τής ούσίας καί τήν άνθεκτικότητα 
τού ’Οργανισμού έξαρτάται ή τοξική δύ
ναμη καί τό είδος τής έπίδρασής της στόν 
Ανθρώπινο ’Οργανισμό. Χαρακτηριστικό 
τών ούσιών αύτών είναι δτι μέ μικρές, 
σχετικά, ποσότητες μπορούν νά προκα- 
λέσουν μεγάλες μεταβολές καί Αλλοιώσεις 
στή βιοχημική Ισορροπία τού ’Οργανισμού. 
Καί δσο πιό μικρές ποσότητες Αρκοΰν γιά 
νά έπιφέρουν τίς διαταραχές αύτές, τόσο 
μεγαλύτερη είναι ή τοξικότητα τής κάθε 
ούσίας. Ή  δημιουργία τού έθισμοΰ έξαρ- 
τάται άπό τήν τύχη τής ούσίας μέσα στόν 
’Οργανισμό καί αύτή Από τήν τοξικότητα 
τής ούσίας καί τήν άνθεκτικότητα τού 
’Οργανισμού σ’ αύτήν. Έθισμό προκα- 
λούν δλες οί ούσίες, μά περισσότερο άπ* 
δλες τά ναρκωτικά. *Η μακρόχρονη χρήση 
άπό τέτοιες ούσίες προκαλει ποικίλες καί 
σοβαρές βλάβες σέ διάφορα δργανα καί 
στό σύνολο τού ’Οργανισμού, πού έκδη- 
λώνεται μέ σωματικά ή καί ψυχικά συμ
πτώματα. Καί τότε μιλάμε γιά σωματικές 
βλάβες καί ψυχικές Ανωμαλίες. Ά πό τήν 
προσωπικότητα έξαρταται πρίν άπ* δλα 
ή γνωριμία μέ κάθε Απολαυστική ούσία 
καί άπό τήν δομή καί τίς προϋποθέσεις 
της ή συνέχιση καί ή διάρκεια στή χρήση 
της. Καί οί προϋποθέσεις αύτές βρίσκονται 
στήν έλλειψη ώριμότητος τού Ατόμου, 
στήν Ανεπάρκεια καί τήν στιγμιαία ή μό
νιμη Αδυναμία ή στήν άπλή έξασθένηση 
τής προσωπικότητάς του. Ή  περίοδος τής 
νεότητας, ή νεανική καί έφηβική ήλικία, 
έχουν Ιδιαίτερη σημασία γιά τήν Απόκτηση 
τέτοιων καταστρεπτικών έξεων, γιατί 
ό νέος, άπειρος, Ανώριμος καί άγνός 
καθώς είναι, άγνοει τούς κινδύνους καί 
τίς συνέπειες, έπηρεάζεται εύκολώτερα 
άπό τό περιβάλλον του καί μέ καταπλήσ- 
σουσα Ικανότητα μιμείται καί Αντιγράφει 
τούς γύρω του καί τήν κοινωνία τών ένηλί- 
κων. Ή  πρόσκαιρη Απογοήτευση, τό 
πείσμα, ή περιέργεια, ή προσπάθεια γιά 
ένίσχυση τής σχολικής του Απόδοσης καί

ή έπιθυμία τού Αδυνατίσματος σπρώχνουν 
πολλές φορές τούς νέους στήν χρήση 
ναρκωτικών. Θά Αναφέρω έδώ μιά ιδιαί
τερα χαρακτηριστική περιγραφή γιά τούς 
φοβερούς αύτούς κινδύνους σέ βάρος τών 
νέων τού Καθηγητοΰ Στριγγάρη: «Νεαρά 
άτομα —γράφει — καπνίζοντας τσιγάρα ή 
πίνοντας σέ μιά ταβέρνα, έχουν μ* αύτό 
τήν Απόδειξη τού Ανδρισμού τους καί 
ικανοποιούν τόν αύξημένο έγωισμό τους, 
γιατί έλεύθερα» καί Αντίθετα στή γνώμη 
τών κηδεμόνων τους πραγματοποιούν 
έκεινο πού «θέλουν». Μέ τό κάπνισμα 
καί τό πιοτό Αποκτούν ύποκειμενικά Ισο
τιμία μέ τούς ώριμους άνδρες, στό καπη
λειό, στήν κουβέντα. Καί αύτή ή Ικανο
ποίηση είναι τόσο Ισχυρή, ώστε ύπερνικά 
τίς Αρχικές δυσκολίες τής «Απόλαυσης» 
καί τίς δυσάρεστες συνέπειες άπό τήν 
άμεση έπίδραση τής ούσίας στόν Αμάθητο 
όργανισμό. Ακριβώς αύτό τονίζουν οί 
χασισοπότες, δτι ή πρώτη γνωριμία 
δημιουργεί πλήθος δυσάρεστες έντυπώσεις 
καί χρειάζεται νά μάθη τό άτομο τήν 
ένέργεια τού χασίς γιά νά τό άπολαύση. 
Ή  έπανειλημμένη χρήση Απολαυστικής 
ούσίας, άσχετα άπό τόν ένδεχόμενον έθι
σμό, δένει τό άτομο μαζί της, γιατί τού 
Αναπτύσσει ώρισμένες τάσεις, Απαιτήσεις, 
Ανάγκες, έπιθυμίες, ένδιαφέροντα, κλίσεις 
καί γεμίζει σιγά-σιγά σημαντικό μέρος 
τού χρόνου του. Ά πό αύτή τήν πλευρά 
δημιουργοΰνται συνήθειες, πού μοιάζουν 
πολύ μέ άλλα «πάθη», δπως ή χαρτοπαι
ξία καί ύστερα άπό ένα βαθμό έπιβάλλον- 
ται μέ μεγάλη ένταση στήν προσωπικό
τητα. Καί κυριαρχούν σ’ αύτήν μέ τρόπο 
αύτοματοποιημένων μηχανισμών καί κα
νονίζουν τίς ένέργειες τού Ατόμου. Γίνονται 
έξεις γιά τήν χρήση ναρκωτικών ούσιών 
στήν Αναζήτηση τής Απόλαυσης καί Απο
τελούν διαστροφές τής αύτοσυντήρησης. 
Γιατί ό κορεσμός σέ τροφή, ή μονοτονία 
τών έναλλασσομένων γευμάτων, ή έκλέ- 
πτυνση καί ή διαφοροποίηση στήν γεύση 
δημιουργούν τάσεις καί Απαιτήσεις γιά 
κάτι άλλο, καινούργιο, καλύτερο, περισ
σότερο Απολαυστικό καί ήδονιστικό. Καί 
ή έξη όδηγει Αναπότρεπτα στόν έθισμό 
καί τήν ύποδούλωση. Καί τά δύο μαζί 
έπηρεάζουν καί μεταβάλλουν τόν χαρα
κτήρα τού Ατόμου καί τού προσδίδουν τήν 
γενική ιδιορρυθμία τού τοξικομανή μέ 
τήν Ιδιαίτερη, κατά τήν λαμβανομένη 
ούσία, συμπτωματολογία, πού προσδιο
ρίζει τόν τύπον: τού Αλκοολικού, τού 
χασικλή, τού ήρωινομανή, τού μορφινο- 
μανή κ.λ.π. Κοινό πάντως γνώρισμα 
δλων τών τοξικομανών είναι ή Απόλυτη 
έξάρτησή τους άπό τήν Απολαυστική 
ούσία, ή ύποδούλωση στό πάθος τής διαρ
κούς ικανοποίησης καί Απόλαυσης, σέ 
συχνότερες καί μεγαλύτερες πάντοτε 
δόσεις, ή έξασθένηση τών ήθικών Ανα
στολών τού Ατόμου καί ή έλλειψη ή 
μείωση κάθε . κριτικής καί βουλητικής 
αύτοκυριαρχίας Απέναντι στό πάθος.

y . Κοινωνιολογικές παρα
τηρήσεις.

Ή  χρήση καί κατάχρηση τών τοξικών 
ούσιών δημιουργούν Ιδιαίτερες σχέσεις 
καί μορφές έπικοινωνίας μεταξύ τών 
Ανθρώπων, έτσι πού ή γνωριμία τής ού
σίας νά είναι μοιραία καί Αναπότρεπτη 
γιά δλα τά άτομα τού αύτοΰ κύκλου. Νά 
υπενθυμίσω τούς γνωστούς τεκέδες δπου 
οί θαμώνες παραδίδονται στήν άποχαύνω-
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Βαθειά μέσα στις φλέβες ό νέος αυτός 
άνθρωπος βάζει τον Θάνατο τον ναρκω
τικόν, εξοντώνοντας δ ίδιος τόσα παρά
λογα τον έαντό τον.

ση της ήδονιστικής άπολαύσεως καί τά 
κοινόβια των χίππυς, 6που τήν κραιπάλη 
των τοξικών άπολαύσεων διαδέχεται τό 
όργιο των άκολάστων καί έγκληματικών 
πράξεων. Των τελευταίων αύτών έκδη- 
λώσεων έλαβα προσωπική πείρα σαν 
Είσαγγελεύς Πρωτοδικών Ηρακλείου στά 
Μάταλα της Κρήτης. Καί είδα έκεΐ τήν 
κατάπτωση, τόν έκφυλισμό, τήν ταπεί
νωση, τήν έξουθένωση καί τό σεξουαλικό 
έγκλημα, τό κοινότερο καί άηδιαστικώ- 
τερο. Προσέξτε δμως άκόμη καί τά άθωό- 
τερα πάρτυ πού σάς προσκαλοΰν, γιατί 
είναι ένδεχόμενο—καί έχει συμβή—νά σάς 
προσφέρουν έκεΐ τσιγάρο ή ποτό στά 
όποια νά έχουν άναμίξει ναρκωτικά.

Ή  άνάγκη κυκλοφορίας καί προμηθείας 
των ναρκωτικών ουσιών άναπτύσσει τήν 
γεωργική καί βιομηχανική τους παραγωγή 
καί τήν έμπορική προσφορά τους. Στις 
«έξωτικές χώρες» της νΑπω ’Ανατολής 
καί μάλιστα στήν άπέραντη Κίνα παρά- 
γετρι τό όπιο καί ή ήρωίνη, στήν ’Αμερική 
ή μορφίνη καί ή ήρωίνη καί στήν γειτο
νική μας Τουρκία τό όπιο σάν Εθνικό 
προϊόν της. Καί άπό τά ορμητήριο^ αυτά 
έξαπλοΰται ένα τεράστιο καί άπέραντο 
δίκτυο διεθνούς λαθρεμπορίου ναρκωτικών 
πού άγκαλιάζει άτυχώς όλες τίς Χώρες 
του κόσμου, γιατί είναι τεράστια τά 
οίκονομικά συμφέροντα τών άδιστάκτων 
έμπόρων του λευκού θανάτου. Τόν Ιούλιο 
1969 προσγειώθηκε στό· Ηράκλειο Κρή
της άεροπλάνο τετρακινητήριο πού μετέ
φερε φορτίον ένός τόννου κατεργασμένης 
Ινδικής κάνναβης (χασισίου) άπό τήν 
Βηρυττό πρός τήν Καλλιφόρνια τών 
Η.Π.Α. Καί πρόσφατα στόν Ισθμό τής 
Κορίνθου κατασχέθηκε δλόκληρο πλοίο 
πού μετέφερε τόννους χασίς άπό τόν 
Λίβανο στήν Ευρώπη. Καί τό μικρολα- 
θρεμπόριο όμως όργιάζει στήν προσπά
θεια άνάπτυξης του κύκλου τών άφελών 
καί τραγικών θυμάτων τών ναρκωτικών 
ούσιών. Στό βάθος ένός μοναχικού καί 
ειρηνικού καφφενείου ή σέ Ιδιαιτέρους 
χώρους πολυτελών Ξενοδοχείων καί Ζα
χαροπλαστείων προσφέρονται σέ γνω
στούς πελάτες τοξικές ούσίες γιά άπόλαυση. 
Καί είναι άφάνταστη ή έφευρετικότητα 
πού ή πανούργα φύση τών άπογόνων τού 
Όδυσσέως άνακαλύπτει, γιά νά άποκρύ- 
πτη καί μεταφέρη αύτές τίς ούσίες: Μέσα 
σέ καρύδια, ξύλινα έργαλεΐα, έπιπλα καί 
σκεύη, κορνίζες ζωγραφικών πινάκων, 
έλαστικά αύτοκινήτων, σόλες καί τακού
νια παπουτσιών, μπαστούνια καί στά 
άπόκρυφα άκόμη μέρη τού άνθρωπίνου 
σώματος. *0 μηδενισμός τών γεωγραφι
κών άποστάσεων, ή ταχύτης καί ή συχνό- 
της τής άνθρώπννης έπικοινωνίας καί οί 
άπειρες εύκαιρίες καί δυνατότητες πού 
προσφέρει ή κοινωνία τής άφθονίας καθι
στούν εύκολη τήν άνεύρεση καί άνετη, 
όχι όμως καί άκίνδυνη, τήν χρήση τής 
ναρκωτικής ούσίας. Χρειάζεται συνεπώς 
Ιδιαίτερη προσοχή στις συναναστροφές 
μας καί τίς κοινωνικές σχέσεις μας, γιατί 
μέ πονηρία πάντοτε καί άποτελεσματικό 
καμουφλάζ πλησιάζει ό πειρασμός γιά 
νά παρασύρη καί καταστρέψη τό θύμα του.
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VI. Είδη τοξικών ουσιών 
ένέργειες—τρόπος δρά- 
σεως καί συμπτώματα.

ΟΙ διάφορες το£·*'ές ούσίες διακρίνονται, 
καθώς έτονίσθηκ ήδη, σέ εύφραντικές, 
μεθυστικές καί ναρκωτικές. *0 τεράστιος 
όμως άριθμός τους δημιουργεί πολύπλοκα 
προβλήματα κατατάξεως καί σωστής 
ταξινομήσεώς τους. ΤΙς κυριώτερες άπ' 
αύτές θά μπορούσαμε νά διαχωρίσουμε 
στίς έξης πέντε (5) βασικές κατηγορίες: 
Α \ Ψ ε υ δ α ι σ θ η σ ι ο γ ό ν ε ς  (χα- 

σίς, μεσκαλίνη, L.S.D., κ.λ.π.).
Β'. Δ ι ε γ ε ρ τ ι κ έ ς  του κεντρικού 

νευρικού συστήματος (Κ.Ν.Σ., κο
καΐνη, άμφεταμίνη, κ.λ.π.).
Γ \  Κ α τ α σ τ α λ τ ι κ έ ς  τού κεντρι
κού νευρικού συστήματος (οίνόπνευμα, 
βαρβιτουρικά) .
Δ'. Κ α τ ’ έ ξ ο χ ή ν  ν α ρ κ ω τ ι κ ά  
(όπιο καί τά παράγωγα αύτοΰ μορφίνη καί 
ήρωίνη καί
Ε \  ’Ο ρ γ α ν ι κ ο ί  δ ι α λ ύ τ ε ς  καί 
ά τ μ ο I ίαίθέρας, χλωροφόρμιο, νά- 
φθες κ.λ.π.).
Ζ'. ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΙΟΓΟΝΕΣ ΟΥ
ΣΙΕΣ: Κύριο χαρακτηριστικό τους είναι 
6τι διαταράσσουν τήν ψυχική Ισορροπία 
τού άτόμου, έξασθενίζουν τήν διανοητική 
του Ικανότητα καί προκαλοΰν παραισθή
σεις καί ψευδαισθήσεις.
I. X α σ ί ς : Είναι ή ρετσίνα πού
παράγει τό φυτόν «Ινδική κάνναβις»: 
Ή  λέξη είναι άραβική καί σημαίνει «ξερό 
χόρτο». Εύδοκιμει σέ όλες σχεδόν τΙς 
περιοχές της γης καί σκοπός της καλλιέρ
γειας της είναι ή παραγωγή ίνών, σπόρων 
καί χασίς. *Από τΙς Ινες κατασκευάζονται 
σχοινιά, σπάγγοι, τό καναβάτσο των 
ραπτών κ.ά. Οί σπόροι χρησιμοποιούνται 
γιά τήν διατροφή των πουλιών καί τήν 
έξαγωγή λαδιού γιά διάφορες βιομηχανικές 
χρήσεις. Τό χασίς μέ τό όνομα μ α ρ ι 
χ ο υ ά ν α  είσήχθη άπό τό Μεξικό στίς 
Η.Π.Α. Ξερά φύλλα καί άνθη τού φυτού 
άνακατεμένα δίδουν τήν έντύπωση χοντρο
κομμένου καπνού. Τό πρώτο τσιγάρο 
μαριχουάνας, πού προσφέρεται δωρεάν 
είναι τό είσιτήριο γιά τήν χώρα της κολά- 
σεως τών ψευδαισθησιογόνων. *Η μαρι
χουάνα είναι εύρύτατα γνωστή στήν 
νεολαία καί τούς άρχαρίους τοξικομανείς, 
γιατί θεωρείται ‘,άνοήτως, άβλαβής καί 
πολλοί έκ περιεργείας τήν δοκιμάζουν. 
Κατά κανόνα όμως όδηγεΐ στά «σκληρά 
ναρκωτικά» τά όποια, όριστικά πλέον 
καί άμετάκλητα, αιχμαλωτίζουν τό τρα
γικό θύμα τους καί τό παρασύρουν στήν 
βαθμιαία σωματική, ψυχική καί διανοη
τική του κατάρρευση. Τό χασίς τρώγεται 
(χασισοφάγοι), πίνεται (χασισοπότες), 
συνηθέστερα όμως καπνίζεται ύπό μορφήν 
τσιγάρου (τά τσιγαρλίκια) ή πρωτογό
νων ναργιλέδων (λουλάς). *Η πρώτη 
χασισική μέθη χαρακτηρίζεται άπό τήν 
παρουσία πολλών σωματικών διαταραχών, 
όπως βήχας, ζάλες, ναυτία, τάση πρός 
έμετό, ξηρότητα στούς βλενογόνους κ.λ.π. 
καθώς καί άπό δυσφορία καί διάφορα 
άνάμικτα συναισθήματα. Ή  έπανειλημ- 
μένη όμως χασισική μέθη κυριαρχεί στόν 
πνευματικό καί ψυχικό χώρο τού άτόμου. 
Προκαλει μετατόπιση της συνείδησης, 
συσκότιση καί διαταραχή στόν ειρμό τών 
σκέψεων καί έσφαλμένη άντίληψη τού 
χώρου καί τού χρόνου. Ή  βασική διάθεση 
τού άτόμου είναι συχνά εύφορική, μέ

Ισχυρή τάση γιά γέλοια, κινήσεις, χορούς, 
περιπάτους, συζητήσεις κ.λ.π. 01 ψυχικές 
άνησυχίες διαλύονται, οί άντίστοιχες δια
θέσεις άμβλύνονται καί τά προβλήματα 
έπιλύονται. Οί φαντασιώσεις άντικαθι- 
στοΰν τήν πραγματικότητα καί τό άτομο 
ζή καί κινείται μέσα σ* αύτές. *Ένας τυ
χαίος, μονότονος καί δυσαρμονικός ήχος 
έκλαμβάνεται σάν μουσική άρμονία καί 
μία μικρολακούβα νερού σάν άπέραντη 
λίμνη. Μιά δυσαρμονία άναπτύσσεται 
άνάμεσα στό «έγώ», τού χασισοπότη καί 
στό περιβάλλον του, πού μπορεί νά φτάση 
μέχρι τήν έμφάνιση παρανοϊκών ιδεών 
καί τόν διχασμό της προσωπικότητος. 
’Έχει τήν ψευδαίσθηση ότι Ιππεύει, κο- 
λυμβά ή πέτα μέ φανταστικά φτερά. 
Καί πολλές φορές ρίχνεται στό κενό, γιά 
νά πετάξη καί βεβαίως τσακίζεται. *0 
χασισοπότης νομίζει ότι ό κόσμος ξέρει 
πώς είναι «μαστούρης» καί ότι όλοι 
γυρίζουν καί τόν κοιτάζουν μέ περιέργεια, 
άποδοκιμασία καί περιφρόνηση. Γι' αύτό 
καί ένα αίσθημα άνησυχίας καί φόβου 
τόν καλύπυτει, πού μαζί μέ τίς όπτασίες 
του, τίς παραισθήσεις καί τίς γνήσιες 
ψευδαισθήσεις μπορεί νά τόν γεμίσουν 
τρόμο καί φρίκη. Ή  διάρκεια της χασισι- 
κής μέθης έλαττώνει σημαντικά τήν Ικα
νότητα έργασίας καί έτσι τό έπάγγελμα 
έγκαταλείπεται, άμβλύνει όμως άκόμη 
καί τήν γενετήσια όρμή. Ό  Γάλλος Ποιη
τής Θεόφιλος Γκωτιέ, σέ μιά καταπλη
κτική άφήγησή του γιά τίς συνέπειες της 
χασισικής μέθης (μέ τόν τίτλο «Ή  λέσχη 
τών χασισοποτών») δίνει μιά συγκλονι
στική είκόνα της ψυχικής καταστάσεως 
τών τοξικομανών «πληθωρική χαρά καί 
θεϊκή άρμονία, τελικά όμως τρομεροί 
έφιάλτες καί άφατη άγων ία» καί προσθέ
τει ότι, «ένας χασισοπότης δέν θά ένδια- 
φερόταν ούτε γιά τό ωραιότερο κορίτσι 
της Βερόνας». Κατά τόν καθηγητήν 
Ίωακείμογλου τό φάομακον τούτο ού- 
δ?μίαν ώφέλειαν έφερεν είς τήν άνθρωπό- 
τητα, άλλα τούναντίον μόνον βλάβας καί 
ή θεραπευτική ίκανότης του «ίσοΰται τφ 
μηδενί». Οί ψυχικές διαταραχές, ή άπου- 
σία άνασταλτικών έλατηρίων, ή άπώλεια 
τού ήθικοΰ συναισθήματος, οί καταστάσεις 
φόβου καί πανικού καί οί παρανοϊκές ιδέες 
πού τόν κατακλύζουν καθιστούν τόν χασι
σοπότην άτομο έπιθετικό, άντικοινωνικό 
καί έγκληματικό.

2) Δεύτερο ναρκωτικό της κατηγορίας 
τών ψευδαισθησιογόνων είναι τό L.S. D. 
Παρασκευάσθηκε κατ' άρχήν στά έργα- 
στήρια της SANDOZ—τό 1938—άπό ένα 
παρασιτικό φυτό, πού προσκολλάται συνή
θως στήν σίκαλη καί όνομάζεται «έρυσι- 
βώδης όλυρα». Χρησιμοποιείται γιά τήν 
μελέτη τών ψυχώσεων καί της σχιζο
φρένειας, γιατί, μέσω αύτοΰ, ό άσθενής 
ψυχολύεται καί μπορεί νά παρουσιάση 
εικόνες τού ύποσυνειδήτου του. Τό ναρκω
τικό τούτο προκαλει όπτικές ψευδαισθή
σεις μέ ιδιαίτερο τονισμό τών χρωμάτων 
στίς πράσινες, κόκκινες καί μπλέ άποχρώ- 
σεις, διαταραχές στήν άντίληψη τόπου καί 
χρόνου, δξυνση της άκοής καί της άφής, 
ψυχικές μεταπτώσεις καί σοβαρές διατα
ραχές τού ψυχικού «έγώ» καί της προσω
πικότητος τού άτόμου, πού μπορεί νά 
όδηγήσουν στόν πανικό, τίς βίαιες έκρή- 
ξεις καί στήν αύτοκτονία. Είναι χαρακτη
ριστικές οί προσωπικές έντυπώσεις έρευ- 
νητοΰ άπό τήν χρήση τού δηλητηρίου, 
όπως άναγράφονται στό προσωπικό ση
μειωματάριό του «Παρετήρησα μετά φό
βου—γράφει— ότι τό περιβάλλον μου ύφί- 
στατο προοδευτικώς άλλαγήν. Τά πάντα

έφαίνοντο παράξενα καί δέν ήδυνάμην 
νά έκφράσω τόν έαυτόν μου. Ή  φαντα
σία μου ήτο άχαλίνωτος. Τά όπτικά μου 
πεδία έταλαντεύοντο καί έκαστον έκ τών 
πραγμάτων έφαίνοντο νά παραμορφώ
νεται, ώς είς ένα έλαττωματικόν καθρέ- 
πτην. Κατελήφθην άπό τήν έντύπωσιν 
ότι θά παρεφρόνουν καί τό χειρότερον 
ήμουν ένήμερος της καταστάσεώς μου. 
'Η  διάνοια καί ή παρατηρητικότης μου 
ήσαν προφανώς άμείωτοι». Τό L.S.D. 
είναι κατ' έξοχήν παραισθησιογόνο φάρ
μακο καί έχει τήν έμφάνιση άχρωμης, 
άοσμης καί άγευστης σκόνης. Πρόσφατα* 
έκυκλοφόρησε καί σέ δισκία πολύ μικρού 
μεγέθους, τά καλούμενα MICRO DOTS, 
καί έτσι καθίσταται εύχερής καί διευκο
λύνεται ή λαθρεμπορία τών ναρκωτικών. 
Ή  διάρκεια της τοξικής μέθης είναι 6 
μέχρι 36 ώρες. Οί έξ αύτής όμως διατα
ραχές τής άντιλήψεως καί τά αίσθήματα 
άλλοτριοπροσωπίας συχνά έπανέρχονται 
αύτόματα στό άτομο μετά πάροδο έβδο- 
μάδων, μηνών ή καί έτους άκόμη άπό 
τήν τελευταία χρήση. Ώ ς πρός τίς ψευ
δαισθήσεις άναφέρεται περίπτωσις φοιτη- 
τοΰ, ό όποιος έζησε μιά έφιαλτική ήμέρα, 
νομίζοντας ότι τό άνάστημα του ήτο μή
κους 15 έκ. μόνον. Καί άλλη περίπτωσις 
νεαρού, νοσηλευομένου σέ κλινική, ό 
όποιος παρέμεινε έπί μήνες κλειδωμένος 
καί άπαγόρευε νά τόν πλησιάζουν καί 
τόν έγγίζουν, νομίζοντας ότι είναι πορ
τοκάλι καί μέ τό παραμικρό άγγισμα θά
γινόταν............ χυμ,ός. Καί αύτοί πού
δέχονται ότι τό L.S.D. δέν όδηγει άνα- 
πότρεπτα στήν τοξικομανία άναγνωρί- 
ζουν ότι ή χρήση του, άσχετα άν όδηγή 
σέ μιά κόλαση ή σ' έναν έκστασιακό παρά
δεισο, είναι πράξη έπικίνδυνη άκόμη καί 
σέ άπόλυτα έλεγχόμενες καταστάσεις, 
γιατί διακυβεύεται ή ψυχική ισορροπία 
καί ή διανοητική λειτουργία τού άτόμου.

Β) Δ ι ε γ ε ρ τ ι κ ά  τού Κ.Ν.Σ.: 
1) Κ ο κ κ α ΐ ν η :  Είναι δραστική ού- 
σία, πού βρίσκεται μέσα στά φύλλα τού 
φυτού «ΕRYTHOXYLON COCA» τής 
Ν. 'Αμερικής. Οί ιθαγενείς τών *Ανδεων 
έγνώριζαν τήν κόκα σάν τό θειον φυτόν 
τών ’Τνκας καί έπίστευαν ότι τό μάσημα 
τών φύλλων του τούς δίνει δύναμη καί 
άντοχή. Θεραπευτικώς ή κοκαΐνη χρησι
μοποιείται σάν τοπικό άναισθητικό. Οί 
τοξικομανείς τήν παίρνουν σέ «πρέζα» μέ 
έπάλειψη στό δέρμα, σέ ποτά (κοκκαϊνο- 
σαμπάνια), μέ ένέσεις καί μέ τό κάπνισμα. 
Είναι τό πιό δραστικό καί περισσότερο 
έπικίνδυνο άπό τά ναρκωτικά. Περιωρι- 
σμένες δόσεις παράγουν τήν κοκκαΐνη καί 
μέθη, πού προκαλει ποικίλα ψυχοπαθο- 
λογικά φαινόμενα, έγκεφαλική διέγερση 
καί κατάσταση εύφορίας καί ίλαρότητας. 
Δημιουργειται άρχικά ύπερδιέργεση τής 
γενετησίου έπιθυμίας, πού καταλήγει 
όμως στήν άνικανότητα ή τήν διαστροφή, 
συχνά δέ στήν όμοφυλοφιλία καί τήν 
ήθική κατάπτωση. Επακόλουθα έπίσης 
τής κοκκαΐνομανίας είναι ή μείωση τής 
διανοητικής ίκανότητος, ή έξασθένηση 
τής μνήμης, οί συχνές παρανοϊκές Ιδέες, 
οί φοβερές όπτικές παραισθήσεις καί οί 
ψευδαισθήσεις, ότι δηλαδή διάφορα άντι- 
κείμενα κινούνται στό δέρμα του ή σκί
ζουν τήν σάρκα τού άτόμου. *0 κοκκαϊ- 
νομανής έκλαμβάνει τούς πάντας σάν 
έχθρούς του, γ ι' αύτό είναι έριστικός, 
καχύποπτος καί ζηλότυπος. 'Από τήν 
έλληνική πρακτική άναφέρεται περίπτωση 
κοκκαϊνομανούς, 0 όποιος έπί ώρες κυ
λιόταν μέσα σέ άκάθαρτο καί βρωμερό 
λάκκο, γιά νά ξεκολλήσουν, δήθεν, άπό
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Στο απλανές βλέμμα τής νέας διακρί- 
νεται καθαρά το αποτέλεσμα από τήν 
κατάχρηση των ναρκωτικών. "Ενα άτομο 
χαμένο για τήν κοινωνία, μια ναρκομανής.

τδ σώμα του φίδια, πού είχαν ριχθή πάνω 
του καί μέ μορφασμούς φρίκης ξεκολλούσε 
^, Μ-έ τα χέρια του τά φανταστικά
αυτα έρπετα. *Ενα Ιδιότυπο συναίσθημα 
Θανάτου κατακλύζει τύν τοξικομανή, γ ι’ 
αυτό καί συχνά έγκαταλείπει τήν κοκ- 
καΐνη καί καταφεύγει στό χασίς καί άλλα 
ναρκωτικά. Ή  διέγερση της γενετησίου 
όρμής τύν έξωθή στην διάπραξη έγκλη- 
μάτων κατά των ήθών, ή άνικανότητά του 
γιά έργασία καί ή έλλειψη των μέσων 
έξασφαλίσεως του δηλητηρίου τύν παρα
σύρουν στίς κλοπές, ύπεξαιρέσεις, άπά- 
τες,  ̂ πλαστογραφίες, έταιρισμύ κ.λ.π. 
καί ή ειδική έπίδραση της κοκκαΐνης στίς 
ψυχικές λειτουργίες γίνονται αίτία δια- 
πραξεως έγκλημάτων κατά της ζωής. 
Ή  Χ Ρ ή σ ι ς  τ ή ς  κ ο κ κ α ΐ ν η ς  
στήν Ελλάδα είναι περιορισμένη, εύτυ- 
χώς. Καί, κατά τύν καθηγητή Γαρδίκα, 
παρατηρείται μόνον «εϊς τινας γυναίκας 
του υποκόσμου καί τής πλουτοκρατίας 
καί άργοσχόλους νέους έπιζητουντας και
νουργείς συγκινήσεις».

_2) Στήν κατηγρρία των διεγερτικών 
τών Κ.Ν.Σ. άνήκουν καί ο ί ά μ φ ε - 
τ  α μ Τ ν ε ς. Είναι φάρμακα συνθετικά 
καί χρησιμοποιούνται γιά τήν θεραπεία 
παρκινσονικών καταστάσεων, του άλκοο- 
λισμου, τής ύποστάσεως τής παχυσαρκίας 
κ.λ.π. Προκαλουν μέν αισθήματα εύεξίας, 
αυτοπεποιθησεως καί αλαζονείας, κατα
λήγουν όμως στύ τοξικύ σύνδρομο πού 
χαρακτηρίζεται άπύ ζωηρές όπτικές καί 
άκουστικές ψευδαισθήσεις καί γενική 
μεταβολή στήν συμπεριφορά. Είναι οί 
λεγόμενες «ψυχώσεις έξ άμφεταμινών», 
πού προσομοιάζουν μέ τήν σχιζοφρένεια. 
Οί έντονα καί σκληρά έργαζόμενοι χρησι
μοποιούν τις άμφεταμΐνες γιά τήν κατα
πολέμηση τής κούρασης καί τής υπνηλίας 
καί οί φοιτητές γιά νά αύξήσουν ,δήθεν, 
την πνευματική ίκανότητά τους. Πλα- 
νώνται 6μως γιατί ή χρήση της έλαττώνει 
τήν μνήμη καί έξασθενίζει τήν κρίση. 
Ιδιαίτερη λοιπόν χρειάζεται προσοχή 
στήν χρήση της.

Γ ) Κ α τ α σ τ α λ τ ι κ ά  τ ο υ  
Κ.  Ν.  Σ.:

1) Ο ί ν ό π ν ε υ μ α :  Είναι τύ άρ- 
χαιότερο άπύ τά μεθυστικά καί ήδονιστικά 
φάρμακα ύπύ τήν μορφή του κρασιού. Ή  
Παλαιά Διαθήκη καί τά ‘Ομηρικά έπη 
πολλά διηγούνται γιά τήν πλατιά διάδοσή 
του καί τΙς συνέπειες τής καταχρήσεώς 
του. ’Αμφισβητείται άν τύ οίνόπνευμα 
όδηγή στήν τοξικομανία. Είναι βέβαιο 
όμως ότι ή άλκοολική μέθη προκαλεί 
Ισχυρότατα παθολογικά ψυχοσωματικά 
φαινόμενα. Εξασθένηση τής προσωπικό
τητας, κατάργηση, του μηχανισμού τών 
αναστολών καί σημαντική έλάττωση τής 
αύτοκυριαρχίας, μέ άμεσο έπακόλουθο 
την έπικράτηση συγκινητικών τάσεων 
καί τήν έπιτάχυνση τών συναισθηματικών 
έκδηλώσεων. ’Έχει στατιστικώς παρατη- 
ρηθή δτι τά μισά έγκλήματα βίας έχουν 
σάν αίτία τους τύ οίνόπνευμα. Γι’ αύτύ 
καί ό Κλεμανσώ διεκήρυξέ’δτι «τύ οινό
πνευμα σέ φονικά άποτελέσματα ύπερ- 
βαίνει καί τίς πιύ αίματηρές μάχες τής
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‘Ιστορίας». Εισέρχεται ταχύτατα στό 
αίμα, συγκεντροΰται κατά προτίμηση 
στούς νευρικούς Ιστούς καί έπιφέρει βλά
βες καί άλλο ιώσεις των κυττάρων καί 
των ιστών. Ή  απλή χρήση δταν καταστη 
άκρατη καί άνέλεγκτη όδηγεΐ στήν άλκοο- 
λική μέθη, αύτή στήν παθολογική άλκοο- 
λική μέθη καί ή τελευταία στύν άλκοολι- 
σμύ καί τύν χρόνιο άλκοολισμό. Καί δλοι 
γνωρίζουμε τά θλιβερά άποτελέσματα 
του άλκοολισμου καί τύ τραγικό κατάντη
μα τού άλκοολικού. «Ευφραίνει μέν οίνος 
καρδίαν άνθρώπου», έν μέτρίρ δμως λαμ- 
βανόμενος. Ό  «κεκραμένος οίνος καί τό 
«μηδέν άγαν» των * Αρχαίων * Αθηναίων, 
άλλά καί ή πρός Τιμόθεον συμβουλή του 
Παύλου «όλίγω οϊνω χρώ», άς άποτελοΰν 
πάντοτε του μέτρου τήν χρυσή τομή.

2) Στήν κατηγορία των κατασταλτικών 
του Κ.Ν.Σ. ύπάγονται τά ή ρ ε μ ι σ τ ι -  
κ ά καί β α ρ β ι τ ο υ ρ ι κ ά .  Είναι 
τά φάρμακα της έποχής μας καί ή φαρμα
κομανία τών ήμερών μας. ’Ανησυχία, 
άνασφάλεια, άβεβαιότης, καταπιέσεις, άγ
χη καί φόβοι έξωθοΰν στά «δεκανίκια» 
τών ήρεμιστικών, ύπνωτικών καί βαρβι- 
τουρικών. ’Ασκουν μέν καί αύτά δράση 
καταπραϋντική καί προκαλοΰν αισθήματα 
ψυχικής εύφορίας, είναι δμως δυνατόν νά 
προκαλέσουν συνήθεια. Καί τότε τό άτομο 
εισέρχεται στόν έπικίνδυνο χώρο της 
τοξικομανίας, γιατί τά μέν άποτελέσματά 
τους είναι άμφίβολα, ή διαρκής δέ χρησι
μοποίησή τους προκαλει κακή έξη καί 
ό άνθρωπος ζή άδρανής σ’ ένα έξωπρα- 
γματικό κόσμο ψυχολογικού ληθάργου, 
πού πολλές φορές όδηγεΐ στήν κατάρρευση 
καί στήν αύτοκτονία.

Δ) Κ α τ ’ έ ξ ο χ ή ν  ν α ρ κ ω τ ι -  
κ ά (δπιο καί τά παράγωγά του).

I. *Ό π ι ο : Είναι δηλητήριο γνω
στό μέ τό δνομα «άφιόνι» καί άποτελεΐ 
τόν στεγνωμένο χυμό άπό τό φυτό «ύπνο
φόρος μήκων». Είναι σχεδόν όμοία μέ τήν 
γνωστή μας κόκκινη παπαρούνα καί καλ
λιεργείται κυρίως στήν Μ. Άσία, τήν 
Περσία, τις Ινδίες καί τήν Κίνα. Τις 
ναρκωτικές του ένέργειες τις γνωρίζουν 
οί άνθρωποι άπό τούς προϊστορικούς χρό
νους. Άναφέρεται στόν *Όμηρο, άπεικο- 
νίζεται στό στεφάνι τού Μορφέα, Θεού 
τού ύπνου, άπαντάται στήν Κρήτη κατά 
τήν 'Τστερομΐνωική III περίοδο γιά θρη
σκευτικούς σκοπούς καί τό έμπόριό του 
ήκμαζε στούς ρωμαϊκούς χρόνους. Ή  
διάδοση τού όπίου είναι στις ήμέρες μας 
ίλιγγιώδης, γιατί έκτός τών θεραπευτι
κών του σκοπών, έξυπηρετεΐ καί τεράστια 
οίκονομικά συμφέροντα τών λαθρεμπό
ρων τού λευκού θανάτου. Άπετέλεσε αι
τία πολέμου, τού περιβόητου «πολέμου 
τού όπίου» μεταξύ ’Αγγλίας καί Κίνας 
τό 1840 καί έξακολουθοΐ νά είναι σήμερα 
τό άντικείμενο ένός άκηρύκτου, φοβερού 
καί καταχθονίου πολέμου μεταξύ τών 
παραγωγών καί καταναλωτριών Χωρών 
τού κόσμου.

Τά κυριώτερα άμεσα καί έμμεσα παρά- 
γωγα τού όπίου είναι ή μορφίνη, ή ήρωίνη, 
τό λαύδανο κ.ά. *Η μ ο ρ φ ί ν η  άπο
τελεΐ θειο δώρο μαζί καί θεία κατάρα, 
γιατί ένώ άνήκει στά έκλεκτά καί πιό 
άποτελεσματικά παυσίπονα, είναι δηλη
τήριο φοβερό γιά τόν άνθρωπο. Στήν 
άρχική χρήση της, έκτός πού σταματάει 
τούς πόνους, δημιουργεί εύχάριστη μακα
ριότητα καί έξαφανίζει τις φροντίδες 
καί τά προβλήματα της ζωής. Μόλις 
δμως έπέλθει ή έξη καί ό έθισμός—καί 
ποτέ δέν βραδύνουν—ή τεχνιτή αύτή εύ- 
δαιμονία άφήνει τή θέση της στήν δυσφο

ρία, τή δυσθυμία, τό φόβο καί τήν άνησυ- 
χία. Καί έπέρχεται, σιγά—σιγά, έξασθέ- 
νηση τής άντίληψης καί τής μνήμης, άνι- 
κανότης τής συγκέντρωσης καί προσοχής, 
παράλυση τής βούλησης, ήθική πόρωση καί 
συναισθηματική άλλοίωση. Ή  αύτοκρι- 
τική καί αύτοκυριαρχία σβήνουν, καί μόνο 
τό ένδιαφέρον γιά τήν άπόκτηση τού δη
λητηρίου ρυθμίζει τήν συμπεριφορά τού 
τοξικομανούς. Κύριο χαρακτηριστικό γνώ
ρισμα τής μορφινομανίας είναι ό ταχύς 
έθισμός στό δηλητήριο καί τό συνεχώς 
έντεινόμενον αίσθημα τής «πείνας», ύπό 
ύπό τήν μορφή τής συχνότερης καί μεγα
λύτερης δόσης. Γι’ αύτό καί ή άπότομη 
στέρηση τού δηλητηρίου προκαλει στόν 
τοξικομανή σοβαρές διαταραχές στήν 
Ισορροπία τού συμπαθητικού συστήματος 
καί τόν καθιστά παράφορο, τού προκαλει 
παραισθήσεις καί τόν έξωθεΐ στήν άντι- 
κοινωνικότητα καί τό έγκλημα. ΟΙ Κινέζοι 
λέγουν δτι μέ τήν μορφίνη λησμονούμε τό 
παρελθόν, περιφρονοΰμε τό παρόν καί 
άδιαφοροΰμε γιά τό μέλλον I

Ά πό τήν μορφίνη, μέ είδική χημική 
έπεξεργασία, παράγεται ή ή ρ ω ί ν η ,  
μιά άσπρη σκόνη, δέκα φορές τοξικότερη. 
Θεωρείται τό σκληρότερο καί πιό έπικίν
δυνο ναρκωτικό, μαζί μέ τήν κοκκαΐνη. 
Έξασθενίζει τόν άνθρωπο σωματικά, 
πνευματικά καί ψυχικά καί τόν καταστρέ
φει κοινωνικά. Ό  τοξικομανής γίνεται 
δύστροπος, φιλύποπτος, εύερέθιστος, άστα
τος καί ρέπέι σέ έγκλήματα βίας καί κατά 
τής ζωής. Ή  άκατάσχετη «πείνα» γιά 
τήν «ήρώ» δπως τήν άποκαλοΰν χαϊδευτι
κά, είναι τόσο Ισχυρή—τονίζει ό καθηγη
τής Στριγγάρης—ώστε μόλις κατορθώ
σουν καί τήν προμηθευθοΰν καί έτοιμάσουν 
τήν «πρέζα», τότε μόνο γιά λίγες στιγμές 
αίσθάνονται Ικανοποίηση καί εύχαρίστηση. 
'Όλες οί ψυχικές έκδηλώσεις γίνονται 
«νωθρές, άργές καί σιγαλές». Ό  ήρωινο- 
μανής άδιαφορεΐ γιά δλους καί γιά δλα. 
Μόνη του φροντίδα καί σκέψη τό δηλη
τήριο καί γιά νά τό άποκτήση μετέρχεται 
κλεψιές, ύπεξαιρέσεις, άπάτες καί κάθε 
μορφής κακουργία, έκμεταλλευόμενος συγ
γενείς, γνωστούς καί φίλους καί κατρα- 
κυλόντας μέχρι τό τελευταίο σκαλί στοΰ 
κακού τήν σκάλα, δηλαδή τήν άτίμωση 
καί τόν θάνατο.

VII· Τοξικομανία και 
έγκλημα.

Ή  τοξικομανία είναι άναμφισβήτητη 
πηγή έγκλήματος καί παρουσιάζεται ύπό 
ποικίλες νομοτυπικές μορφές έγκλημα- 
τικής δράσεως, τίς έξής:

1. *Η κρατική καί κοινωνική κατά τής 
τοξικομανίας άντίδραση θεωρεί πράξεις 
άξιόποινες καί τιμωρεί, μέ ποινές μάλι
στα κακούργηματικές, τήν εισαγωγή στήν 
έπικράτεια, τήν άποθήκευση, πώληση, 
άγορά, παρακατάθεση, κατοχή, μεταφορά, 
καλλιέργεια καί τήν χρήση ναρκωτικών 
ούσιών γιά σκοπούς μή θεραπευτικούς 
(άρ. 3 καί 7 Ν.Δ. 743]70).

2. Έγκλήματα τελούνται έκ μέρους 
τοξικομανών, εύρισκομένων ύπό τήν έπή- 
ρεια τής ναρκωτικής ούσίας. Στήν κατη
γορία αύτή κατατάσσονται:

α) Έγκλήματα βίας κατά προσώπων 
καί πραγμάτων, π.χ. έπιθέσεις καί σωμα
τικές βλάβες, καθώς καί φθορές περιου
σιακών στοιχείων.

β ) Έγκλήματα κατά τών ήθών καί τής 
τιμής , π.χ. άποπλανήσεις άνηλίκων, βια

σμοί γυναικών, πράξεις όμοφυλοφιλίας, 
διασυρμοί καί προσβολές τής τιμής προ
σώπων.

γ) Έγκλήματα διάφορα έξ άμελείας, 
έκεΐ δπου άπαιτεΐται ή άσκηση κάποιου 
έπαγγέλματος. Οί διεγερτικές μέν συνέ
πειες τής τοξικής ούσίας συμβάλλουν στήν 
ένεργητική παραγωγή τών έγκλημάτων, 
τά παραλυτικά δμως συμπτώματά της, 
δπως ή άβουλία, ή έλλειψη προσοχής, 
ή έξασθένηση τής μνήμης, ή μείωση τής 
Ικανότητας άντιδράσεως κ.λ.π. συντείνουν 
σημαντικά στήν πραγμάτωση έγκλημά
των έξ άμελείας, π.χ. ό οδηγός γίνεται 
πρόξενος τροχαίου άτυχήματος κατά τό 
όποιο τραυματίζονται ή σκοτώνονται 
άνθρωποι ή ό γιατρός όδηγεΐ στόν θάνατο 
τόν άσθενή του μέ τίς λανθασμένες θερα
πευτικές έπεμβάσεις του όπότε τελείται 
άνθρωποκτονία έξ άμελείας.

δ) Έγκλήματα ψευδών καταμηνύσεων 
καί ψευδορκίας. Ό  έπηρεασμός τών 
μνημονικών λειτουργιών καί οί διάφορες 
ψευδαισθήσεις άπό τήν χρήση τών ναρκω
τικών άπομακρύνουν τόν τοξικομανή άπό 
τήν πραγματικότητα καί πολύ συχνά τόν 
παρασύρουν σέ καταγγελίες άνυπόστατες 
καί ψευδείς. Εμφανίστηκαν περιπτώσεις 
κατά τίς όποιες έγχειριζομένη γυναίκα 
καί ύπό νάρκωση διατελοΰσα κατήγγειλε 
τόν χειρουργό έπί βιασμώ, κοκαϊνομανής 
έκακοποίησε βάναυσα τήν σύζυγόν του, 
γιατί, μολονότι βρισκόταν μόνος μαζί της, 
έξ αΙτίας τών ψευδαισθήσεών του έβλεπε 
διαφόρους—άνυπάρκτους βέβαια—άνδρες 
νά άσελγοΰν μέ αύτήν.

3) Έγκλήματα διαπράττονται άπό το
ξικομανείς δταν στερούνται τού ναρκωτι
κού των π.χ. πράξεις βίας, κατά προσώ
πων, όμοίως καί πραγμάτων, διαρρήξεις, 
κλοπές, πλαστογραφίες, ληστείες καί 
άπάτες, μέ στόχο τήν έξασφάλιση τής 
πολυπόθητης πρέζας. Ό  τοξικομανής 
είναι έρμαιο τού πάθους του καί γιά νά τό 
ίκανοποιήση μετέρχεται δλα τά μέσα 
χωρίς καμμιά άπολύτως ντροπή. Κλέβει 
χρήματα γιά νά άγοράση τό δηλητήριο, 
ή ζητιανεύει, άνοίγει φαρμακεία γιά νά 
τό προμηθευθή, πλαστογραφεί Ιατρικές 
συνταγές καί έξαπατα τόν φαρμακοποιό. 
Τό θράσος του μπορεί νά φθάση σέ 
άκραΐες καί μακάβριες άκόμη ένέργειες: 
παραδείγματα άπό τήν έλληνική πραγμα
τικότητα:

α) Ό  τοξικομανής Α γιά νά έξαπατήση 
τούς συγγενείς του καί τούς άποσπάση 
χρήματα τούς είδοποιεΐ μέ φίλους του 
φερετροποιούς δτι αύτοκτόνησε. Καί γιά 
νά πεισθοΰν οί δύσπιστοι, στά τεχνάσμα- 
τά του συγγενείς μπήκε μέσα στό φέρετρο, 
τό όποιο οί φίλοι του διεκόμισαν έξω 
άπό τό σπίτι του. Επέτυχε νά τούς έξα
πατήση καί είσέπραξε τά χρήματα. Σέ 
λίγο δμως καί στήν πρώτη γωνία τού 
δρόμου τυχαία διαβάτες είδαν έντρομοι κά
ποιον νεκρόν νά βγαίνη άπό τό φέρετρο. 
Άντιλαμβάνεσθε τήν συνέχεια.

β) Δύο νεαρές κοπέλλες καταδικάσθη
καν πρόσφατα γιατί διέρρηξαν φαρμακείο 
τών ’Αθηνών μέ σκοπό νά προμηθευτούν 
ναρκωτικά φάρμακα.

4. Έγκλήματα διαπραττόμενα σέ βά
ρος τών τοξικομανών, διατελούντων ή 
δχι ύπό τήν έπήρεια τού ναρκωτικού π.χ. 
έκβιάσεις, βιασμοί γυναικών καί καταχρή
σεις σέ άσέλγεια νεαρών άτόμων, ύστερα 
άπό άπονάρκωση μέ τήν χρήση ναρκωτικού 
στό τσιγάρο ή τό ποτό. Έδώ ό ναρκομα
νής, ό άβουλος καί άνίκανος πρός άντί- 
σταση, είναι τό θύμα τού έγκλήματος. 
Ή  ζωή καί ή πλούσια έγκληματικήπρακτι-
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Τά ναρκωτικά και το έγκλημα είναι 
σχεδόν συνώνυμα. Τον τοξικομανή, μι
κρή, ελάχιστη απόσταση τον χωρίζει 
από την διάπραξη εγκληματικών πρά- 
ξεων.

κή της έχουν νά έπιδείξουν άπειρη ποικι
λία έγκλημάτων ύπο καί κατά των τοξι
κομανών. Γιατί, δπως τονίσθηκε ήδη, 
τά ναρκωτικά καί τό έγκλημα είναι συνώ
νυμα. Τον' τοξικομανή ένα μόνον βήμα, 
μικρό, εύκολο καί άσήμαντο τον χωρίζει 
από τό έγκλημα. Καί ό νομοταγής, άξιο- 
πρεπής καί σωστός πολίτης, μετατρέπε- 
ται άπό την μιά στην άλλη στιγμή σέ 
κοινό κακοποιό καί ράκος κοινωνικό, 
θλιβερό καί άπόβλητο.

VIII· Μειωτικές συνέπειες 
και κατάντημα του 
τοξικομανούς.

Τό όργανωμένο κοινωνικό σύνολο καί 
ή ίσχύουσα τάξη δικαίου άποδοκιμάζουν 
έν τονα τόν τοξικομανή καί τόν θέτουν στό 
περιθώριο τής κοινωνικής δραστηριότα
τος. Καθίσταται κατ’ άρχήν πρόσωπο 
άπολιτικό. *Η σωματική καί πνευματική 
του κατάπτωση καί ή γενική άλλο ίωση 
τής προσωπικότητάς του τόν άπομακρύ- 
νουν άπό κάθε πολιτική δραστηριότητα, 
σύμφυτη πρός τήν Ιδιότητα του πολίτη, 
άλλά καί ό νόμος άπαγορεύει νά εκτεθούν 
υποψήφιοι καί νά εκλεγούν βουλευταί 
πρόσωπα πού έχουν καταδικασθή γιά 
άδικήματα περί τά ναρκωτικά. *0 κώδικας 
οδικής κυκλοφορίας άπαγορεύει τήν οδή
γηση οχημάτων «είς άτομα τελοΰντα 
υπό τήν έπήρειαν οινοπνεύματος ή τοξικών 
ούσιών» (άρ. 110 παρ. ϊ  καί 3 Κ.Ο.Κ., 
ώς άντικατεστάθη δι’ άρ. ΙΝ .Δ . 200 ]1969) 
Ή  τοξικομανία είναι άσυμβίβαστη πρός 
τήν χορήγηση ή άναθεώρηση έπαγγελμα- 
τ ικής ή έρασιτεχνικής άδείας όδηγοΰ
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(άρ. I  Β.Δ. 482]67). Κατά τόν άστικό 
Κώδικα (άρ. 1705 παρ. 4) «τίθεται υπό 
δικαστικήν άντίληψιν, δστις ένεκεν τοξι
κομανίας άδυνατεΐ νά έπιμεληθή των ύπο- 
θέσεών του ή έκθέτει έαυτόν ή τήν οίκα- 
γένειάν του είς τόν κίνδυνον τής στερή- 
σεως ή θέτει έν κινδύν<ρ τήν άσφάλειαν 
των άλλων». Τέλος ή τοξικομανία θά 
μπορούσε νά θεωρηθή σάν άσθένεια ή 
κατάσταση τής υγείας πού συνεπάγεται 
κληρονομικές μειονεξίες γιά τούς άπογό- 
νους των μελλονύμφων καί νά έπηρεάση 
έντεΰθεν τόν γάμο (άρ. I  καί 3 Α.Ν. 
300 ]1968). Είναι πολλές συνεπώς οί 
άποδοκιμασίες τού νόμου είς βάρος τού 
τοξικομανούς. Είναι βαρύτερες δμως οί 
συνέπειες πού ή ίδια ή κατάσταση τής 
τοξικομανίας προκαλει καί τό κατάντημα 
στό όποιο οδηγεί τό τραγικό θύμα της. 
Μέ τίς άνωτέρω κατά περίπτωση ναρκω
τικού περιγραφές παρουσίασα τίς ποικίλες 
θλιβερές έμφανίσεις τών τοξικομανών. 
Τά κύρια δμως άτομικά καί κοινωνικά 
συμπτώματα τής τοξικομανίας είναι τά 
έξής: Σωματική έξασθένηση, πνευματική 
κατάπτωση καί ήθική έξαθλίωση, πού 
συνεπάγονται : πρόκληση σωματικών καί 
ψυχικών άσθενειών, νοητική καί βουλη
τική έξασθένηση, έξαφάνιση τού μηχανι
σμού τών άναστολών, άποχαλίνωση καί 
έξαχρείωση. Ή  κυριαρχία τού ναρκωτικού 
είναι τόσο άπόλυτη πού άντικαθιστά τιμή, 
υπόληψη καί έπάγγελμα. Κάθε συναίσθη
μα κοινωνικό, οίκογενειακό καί φιλικό 
άποδυναμοΰται, ψυχραίνεται καί σιγά, 
σιγά σβύνει καί τό άτομο περιέρχεται 
σέ κατάσταση «ήθικής άνοίας». Επακο
λουθεί ή έπαγγελματική άδιαφορία, ή 
άπομάκρυνση άπό τήν έργασία καί ή 
τελική τού τοξικομανούς αύτοεγκατά- 
λειψη, γιά νά καταντήση πολλές φορές, 
πραγματικό άνθρώπινο ράκος, στήν πιό 
άθλια μορφή τής άλητείας καί έπαιτείας, 
παράσιτο τής κοινωνίας καί ντροπή γιά 
τήν οίκογένειά του, τρόφιμος ίσως κά
ποιου θλιβερού φρενοκομείου, ή μόνιμος 
ένοικος κάποιου συνοικιακού νεκροτα
φείου I Καί γιά νά θυμηθούμε τόν Δάντη 
ισχύει έδώ ή τραγική προειδοποίηση 
πού έθεσε στήν πύλη τής κολάσεώς του: 
«άφήστε κάθε έλπίδα, εσείς πού μπαί
νετε».

IX. ’Αγώνας κατά τής το
ξικομανίας.

’Ανέκαθεν οί άνθρωποι καί τά οργανω
μένα κοινωνικά σύνολα άντέδρασαν καί 
άντιδροΰν κατά τής τοξικομανίας. Συμ
βάσεις διεθνείς ύπεγράφησαν (δπως: τής 
Χάγης τό 1912, τής Γενεύης τό 1925, 
τού Bangkon (Βανγκόν) τό 1931, τής 
Γενεύης τό 1936, τών Παρισίων τό 1948 
κ.λ.π.) καί διάφοροι δραστηριότητες συχνά 
άναπτύσσονται στά πλαίσια τού Ο.Η.Ε. 
άπό τήν «’Επιτροπήν έπί τών ναρκω
τικών», τό «Διεθνές Γραφεΐον Δημοσίας 
‘Υγείας» καί διαφόρους έπιτροπάς. Οί 
έσωτερικές δέ νομοθεσίες τών διαφόρων 
Χωρών τιμωρούν μέ αύστηρότατες ποινές 
τά διάφορα έγκλήματα περ,ί τά ναρκω
τικά. Παρά ταΰτα δμως ή μάστιγα τής 
τοξικομανίας συνεχώς έξαπλοΰται ,άνα
πτύ σσεται καί γιγαντούται. Σατανικές 
έπιχειρήσεις έμπορων τού «λευκού θανά
του», βασιλέων τού ύποκόσμου, άλλά καί 
προσώπων «ύπεράνω πάσης ύποψίας» 
έχουν άπλώσει σ’ ολόκληρο τόν κόσμο 
τά πλοκάμια τής έγκληματικής δράσεώς

τους. Γιατί; Εύλογο τό έρώτημα. Είναι 
πολλοί οί λόγοι πού προκαλοΰν τήν διά
ψευση τόσων έλπίδων. Κατ* άρχήν ή 
άνειλικρίνεια τών διαφόρων Κρατών στίς 
διεθνείς συζητήσεις. Κρατών πού τροφο
δοτούν τό διεθνές λαθρεμπόριο τών ναρ
κωτικών γιά νά αύξήσουν τά ’Εθνικά 
’Έσοδά τους.

Παράδειγμα κλασσικό ή γειτονική μας 
Τουρκία (μέγας παραγωγός τής μήκωνος 
τής ύπνοφόρου), άπό τήν οποία παράγεται 
ό χυμός τού όπίου. Συντελούν όμοίως οί 
άπειρες δυνατότητες πού προσφέρονται 
σήμερα άπό τήν κοινωνία τής άφθονίας 
στήν εύκολη καί ταχεία διακίνηση καί 
διάθεση τών ναρκωτικών ούσιών. Καί 
προστίθεται ό σατανικός καγχασμός τών 
έμπόρων τού λευκού θανάτου., πού άνάλ- 
γητοι, κυνικοί καί άδίστακτοι κυνηγούν 
τά θύματά τους στά τέσσερα σημεία τού 
‘Ορίζοντος μεταξύ τών άδαών, των άδυ- 
νάμων, τών άπογοητευμένων καί ήλιθίων. 
Καί ό τεχνοκρατικός πολιτισμός μας 
προσφέρει στρατιές ναυαγών πού συγ
κροτούν τού λευκού θανάτου τά θλιβερά 
καραβάνια.

X. Ε π ί λ ο γ ο ς .

‘Υπάρχει άραγε διέξοδος καί θερα
πεία; Βεβαίως ΝΑΙ. Δέν είναι τού παρό
ντος άρθρου ή ύπόδειξη μέτρων γιά τήν 
άσκηση όρθής κρατικής πολιτικής στόν 
τομέα τών ναρκωτικών. Μπορούμε δμως 
νά μιλήσουμε γιά τήν συμμετοχή σας 
στόν άγώνα κατά τής τοξικομανίας καί 
τά άκαταμάχητα δπλα πού διαθέτετε 
σ’ αύτόν. Είναι ή γνώση τής άλήθειας, 
ή συναίσθηση τού χρέους σας έναντι τής 
κοινωνίας καί τών άνθρώπων καί ή συνει
δητή καί υπεύθυνη πορεία σας στή ζωή. 
Οί νέοι πρέπει νά σταθούν στήν πρωτο- 
πορεία τού άγώνα κατά τών ναρκωτικών 
καί νά πάρουν στά στιβαρά χέρια τους 
τήν εύθύνη αύτοΰ τού άγώνα. Γνωρίσατε 
ήδη τήν τραγική άλήθεια πάνω στό πρό
βλημα τών ναρκωτικών. Συναισθανθήτε 
πάντοτε τό χρέος σας σάν άνθρώπων 
πνευματικών. Χρέος πρός τούς εαυτούς 
σας άλλά καί τούς γύρω σας. Καί θυμηθήτε 
πώς ή άπλή φυσική ύπαρξη δέν δημιουργεί 
δικαιώματα στή ζωή. Μόνο ή δυνατότης 
ή απλή αυτή φυσική ύπαρξη νά μεταβληθή 
σέ ύπαρξη ήθική καί πνευματική, σέ πηγή 
δημιουργίας καί άξιών, αύτή μόνον ή 
δυνατότης θεμελιώνει τά δικαιώματα τής 
ζωής γιά τά άτομα καί τά έθνη καί δικαιώ
νει τό νόημα τής ύπάρξεώς μας πάνω στή 
γή. Συμβουλευθήτε, τόν δρομοδείκτη τής 
άρετής γιά νά χαράξετε τήν συνειδητή, 
ύπεύθυνη καί σωστή πορεία σας στή ζωή. 
Θ ά  τ ή ν  β ρ ή τ ε  μέσα στούς κόλ
πους τής οίκογενείας σας, γιατί ή εύγε- 
νική καί ήθική έλληνική οίκογένειά παρα
μένει, δπως καί άλλοτε τόνισα, κύτταρο 
μοναδικό δμαλοΰ κοινωνικού βίου καί 
άναντικατάστατο έργαστήριο διαπλάσεως 
ψυχών καί άναδείξεως χαρακτήρων. Θ ά 
τ ή ν  ά ν τ  λ ή*σ ε τ  ε άπό τό εύγενικό 
ελληνικό ήθος, άπό τήν άπαράμιλλη πολι
τιστική μας παράδοση, άπό τόν πνευμα
τικό περίγυρο τού σχολείου σας καί άπό 
τίς ύψηλόφρονες παραινέσεις τών δασκά
λων σας. Θ ά  τ ή ν  έ μ π ν ε υ σ θ ή -  
τ  ε τέλος άπό τήν συναίσθηση τού ύψη- 
λού χρέους σας στή ζωή, πού είναι ό άντί- 
λαλος τής φωνής τού Θεού στήν ψυχή σας. 
Καί τότε μή φοβηθήτε, ή νίκη είναι δική 
σας καί ή ζωή σάς άνήκει.



Φ Ω Τ Ι Ο Υ  Π Ε Τ Σ Α  
Κ α θ η γ η τ ο ϋ

Η ΕΝΟΤΗΤΑ τοϋ έλληνικοΰ 
πολιτισμού και ή συνέχειά του, 
άνά τούς αιώνες τής 'Ιστορίας, 
είναι βεβαιωμένη άπό τις ίστορίκες 
και τις άρχαιολογικές πηγές. Έν 
τούτοις ύπάρχουν Ιδιομορφίες κα
τά τόπους, τις όποιες έπέβαλαν 
οί γεωγραφικές συνθήκες. Θά άνα- 
φέρω ένα μόνον παράδειγμα :

Στά νησιά τοϋ Αίγαίου τά παιδιά 
παίζουν σκαλίζοντας τό μάρμαρο, 
όπως καί κατά τήν άπώτατη άρ- 
χαιότητα πού μάς έδωσε τά πο
λυάριθμα μαρμάρινα κυκλαδικά ει
δώλια καί τά θαυμάσια άρχαϊκά 
άγάλματα, τούς κούρους καί τις 
κόρες. Αντίθετα στά βουνά τής 
Πίνδου τά παιδιά παίζουν σκαλί
ζοντας τό ξύλο δπως οί πατέρες 
τους τις άγκλίτσες ή τά θαυμάσια 
τέμπλα τών έκκλησιών.

Άτυχώς τό ξύλο δεν διατηρείται 
δπως τό μάρμαρο. Δημιουργειται 
έτσι μιά πλαστή εικόνα γιά τήν 
έλληνική άρχαιότητα. Νομίζομε 
δτι πολιτισμός ύπήρχεν έκει δπου 
ύπήρχε μάρμαρο, ένώ στήν περιο
χή τοϋ ξύλου ήταν πεσμένο δήθεν 
τό πολιτιστικό έπίπεδο. Παρά τις 
μικρές διαφορές έπιπέδου πού μπο
ρεί νά ύπάρχουν πράγματι, κατά 
καιρούς καί κατά τόπους ό έλλη- 
νισμός ήταν ένιαιος στά βουνά καί 
στούς κάμπους καί στά λιμάνια καί 
στά νησιά.

Βέβαια κατά καιρούς άναπτύχθη- 
καν ώρισμένα κέντρα έλληνικοΰ 
πολιτισμού περισσότερο. ’Ακμή 
καί παρακμή είναι ή Ιστορική μοί
ρα τοϋ άνθρώπου. Μετά τή μινωϊκή 
Κρήτη, ήλθε ή σειρά τών πολυ
χρύσων Μυκηνών. ’Ακολούθησαν 
ή ’Αθήνα, ή Σπάρτη, αί Θήβαι. 
Μέ τήν σειρά του πήρε τήν πρω
τοπορία ό Μακεδονικός Ελλη
νισμός, πού έφθασε τόν έλληνικό 
πολιτισμό στά πέρατα τοϋ άρχαίου 
κόσμου.
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eH  πρόσοψη τον μεγάλου τάφου 
στα Αενκάδια τής Ναούσης είναι 
9 μ. ψηλή και άλλο τόσο πλατειά. 
Είναι εικόνα διωρόφου κτηρίου με 
μια δωρική στοά στο ισόγειο και 
ιωνική στον όροφο. Τετράμορφη 
ζωγραφική παράσταση: ό νεκρός 
( αριστερά) ακολουθεί τον Ψυχο
πομπό 'Ερμή προς τους Κριτάς 
του °Αδου Αιακό και Ραδάμανθυ 
(δεξιά): Στις μετότιες ζωγραφι
σμένες σκηνές κενταυρομαχίας συμ
βολίζουν τήν πάλη τοϋ cΕλληνισμού 
προς τή βαρβαρότητα. Ή  συνεχής 
ζωοφόρος, πλασμένη μέ κονίασμα, 
είκονίζει μάχη Μακεδόνων προς 
βαρβάρους, στην οποία προφανώς 
διεκρίθη ό νεκρός, ό όποιος είκο- 
νιζόταν πιθανώς και στο αέτωμα. 
Ό  Τάφος χρονολογείται περί το 
300 π.Χ. και ανήκει πιθανώτατα 
σέ βετεράνο τής κοσμογονικής 
εκστρατείας τοϋ Μεγάλου 9Αλε
ξάνδρου, ό οποίος είκονίζεται μέ 
δερμάτινο θώρακα, δόρυ στο δεξΐ 
και ξίφος.

Έν τούτοις δεν έχομε στη Μα
κεδονία τά έργα τέχνης, πού δια
τηρούνται σέ δλλα κέντρα έλλη- 
νικοϋ πολιτισμού δπως αί Άθήναι 
και τά μεγάλα Ιερά τών Δελφών, 
της Όλυμπίας, τής Δήλου κ.ο.κ.

Ό χι γιατί στά χρόνια τής άκμής 
της ή Μακεδονία ήταν λιγώτερο 
πολιτισμένη. Οί λόγοι είναι άλλοι.

Μνημονεύσαμε ήδη τά σχετικώς 
φθαρτά ύλικά, πού χρησιμοποιού
σαν οί Μακεδόνες. Ξυλεία άντι 
μάρμαρο, κονίαμα και ζωγραφιές, 
άντι μαρμάρινα γλυπτά. Μέ τά 
φθαρτά ύλικά δέν γίνονται λιγώ
τερο ώραια άνάκτορα. Τό άνά- 
κτορο τού 'Αρχελάου στήν Πέλλα 
ήταν περίφημο. Τό είχε ζωγραφί
σει ό καλύτερος ζωγράφος τής έπο- 
χής, ό Ζεύξης. Ά λλ' ούτε άπό τό 
άρχιτεκτόνημα ούτε άπό τις ζω
γραφιές μας έμειναν δείγματα.

Στή Μακεδονία έξ άλλου ή 
άρχαιολογική σκαπάνη δέν άρχισε 
νά δουλεύη άπό τήν ήρωΐκή έποχή 
τού Σλήμαν και τού Έβανς, γιατί 
ή Μακεδονία τότε ήταν άκόμα 
τουρκοκρατούμενη. Κατά τό 1957 
μόνον άρχισαν μεγάλης κλίμακος 
άνασκαφές στήν Πέλλα, τήν πρω
τεύουσα τού Αρχελάου καί τού 
Φιλίππου, καί γενέτειρα τού Με
γάλου Αλεξάνδρου. Έκεΐ, άκρι- 
βώς, παρατηρούμε μερικά χαρα
κτηριστικά γνωρίσματα τής τέχνης 
στή Μακεδονία. Ό χ ι μόνον τά 
κτήρια, άλλά καί τά τείχη τής πό-

λεως είχαν μόνον τά θεμέλια λίθινα 
καί μικρό μέρος τής άνωδομής. Οί 
τοίχοι ήταν άπό πλήθρες καί θαυ
μάσιο κονίαμα, πού μιμούνταν τό 
μάρμαρο καί στο κονίαμα ζωγρα
φίζονταν διακοσμήσεις καί παρα
στάσεις όλόκληρες.

ΚΑΙ στις μέρες μας τά άρχοντι- 
κά, τής Κοζάνης καί τής Σιάτιστας 
π.χ., έχουν τά ίδια βόρεια χαρα
κτηριστικά: Πολυώροφη ξυλοδομή, 
πολύχρωμη ξυλόγλυπτη διακόσμη- 
ση.'Αντίθετα στά νησιάτά σπίτιαεΐ- 
ναι άπλούστερα, γιατί δέν έχουν τήν 
ίδια σημασία. Ό  νησιώτης θυμά
ται τό σπίτι του μόνον γιά ίσκιο 
τό μεσημέρι καί ύπνο τή νύχτα, 
ένώ οί βόρειοι χαίρονται πιο πολύ 
τό σπίτι τους όλες τίς ώρες, όλες 
τις μέρες, όλες τίς έποχές τού έτους 
καί μάλιστα στις μεγάλες οικο
γενειακές καί κοινωνικές έκδηλώ- 
σεις, τίς δποϊ^ς ό νησιώτης μπορεί 
νά γιορτάση καί στο ύπαιθρο.

Έτσι καταλαβαίνομε γιατί, ένώ 
δέν έχομε διατηρημένους ναούς, 
θέατρα καί άλλα μνημεία στή Μα
κεδονία, άποκαλύφθηκαν μέ τίς 
άνασκαφές κυρίως σπίτια μέ ψη
φιδωτά δάπεδα καί τάφοι μέ ζω
γραφιές.
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*0 χάλκινος κρατήρας τον Δερβενιού 
ένα ώραιότατο έκθεμα πού κοαμεϊ το 
Μουσείο Θεσσαλονίκης με θαυμάσιες ανά
γλυφες παραστάσεις και λεπτή τέχνη χρο
νολογούμενος γύρω στο 330 π.Χ.

Αύτά λοιπόν είναι τά μεγάλα 
θέματα τής Μακεδονικής άρχαιο- 
λογίας : 1) Τό άνάκτορο τής Βερ
γίνας καί τά σπίτια κυρίως τής 
Όλύνθου καί τής Πέλλας, 2) Τά 
ψηφιδωτά δάπεδα τών ίδιων τό-, 
πων καί 3) οί Μακεδονικοί τάφοι, 
πού ήταν κτήρια ύπόγεια καί δια
τηρήθηκα·

"Οταν άποκαλύπταμε τόν με
γάλο τάφο στά Λευκάδια τής Νά
ουσας, οί περίοικοι δυσκολεύον
ταν νά πιστέψουν, δτι αύτό τό 
μνημείο ήταν τάφος. "Ενας χαρα
κτηριστικά μέ ρώτησε :

—"Αμ fiv είναι τάφος έτούτο, 
τί σπίτι πρέπει νά είχε αύτός I

Δέν είχαν άρχίσει άκόμα οί άνα- 
σκαφές τής Πέλλας, πού έδωσαν 
τήν άπάντηση.

Ή πρόσοψη τού μεγάλου τάφου 
στά Λευκάδια είναι πράγματι μιά 
εικόνα διώροφου μακεδονικού σπι
τιού. Τά οπίτια δέν διατηρήθηκαν 
άτυχώς παρά μόνον ώς τό ύψος 
τών ψηφιδωτών δαπέδων. Μπο
ρούμε όμως νά κρίνωμε έξ δνυχος 
τόν λέοντα. Καί νά τιμούμε άνά- 
λογα τή μακεδονική φάση τού 
ένιαίου έλληνικού πολιτισμού.

Πουθενά στόν έλληνικό κόσμο 
δέν όπάρχουν τόσο λαμπρά σπίτια, 
δσο τά μακεδονικά, τίποτε δέν 
ύπάρχει στήν τέχνη τού ψηφιδω
τού καλύτερο άπό τά ψηφιδωτά τής 
Πέλλας καί δέν ύπάρχουν πλου- 
σιώτεροι τάφοι στολισμένοι μέ 
ζωγραφιές, δπως οί όπόγειοι κα
μαρωτοί μακεδονικοί τάφοι μέ τή 
ναόσχημη κατά κανόνα πρόσοψη.

Κατά τά άλλα δέν ύπάρχει δια
φορά στίς μορφές τής τέχνης, δπως 
δέν ύπήρχαν διαφορές σημαντικές 
άνάμεσα στά διάφορα τμήματα τού 
Ελληνισμού. Οί ίδιοι ρυθμοί (ό 
Ιωνικός, ό Δωρικός, ό Κορινθια
κός) στήν άρχιτεκτονική, τά ίδια 
θέματα στή γλυπτική καί τή ζωγρα
φική, οί ίδιοι διακοσμητικοί τρό
ποι. ’Ακριβώς δπως είναι βασικά 
τό ίδιο έλληνικό αίμα, ή ίδια γλώσ
σα, ή ίδια θρησκεία, οί ίδιες παρα
δόσεις, ό ίδιος πολιτισμός. Σ’ 
όλόκληρο τόν άρχαΐο έλληνικό 
κόσμο ύπάρχει μιά ένότητα, σ’ 
δλους τούς αίώνες τής Ιστορίας 
καί μιά συνέχεια.
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ΕΜΠΡΗΣΤΑΙ
θά να το ι, τραυματισμοί, άνεπανόρθωτες ζημίες της δασικής καί γεωρ

γικής μας περιουσίας είναι κάθε χρόνο ό θλιβερός άπολογισμός άπό τΙς 
πυρκαΐές στή χώ ρα  μ α ς .

Ot τεράστιες έκτάσεις άπό τά  καψαλισμένα δάση έχουν άρχίσει ήδη 
νά δίνουν ένα πένθιμο τόνο στό άλλοτε καταπράσινο καί πρόσχαρο Ε λ λ η 
νικό το π ίο .

Καθημερινά άπό τά  πλέον άκραΐα σημεία της Πατρίδος μας φθάνουν 
άπελπισμένα μηνύματα πού ζητούν τήν ένίσχυση της Χ ωροφυλακής γ ιά  
τήν κατάσβεση τω ν  π υρκα ϊώ ν. Σημαντικές δυνάμεις διατίθενται κάθε 
χρόνο γ ιά  τήν καταστολή—τω ν πυρκαϊών ένώ οΐ άνδρες του Σώ ματος λαμ
βάνουν ειδική έκπαίδευση γ ιά  τήν άποστολή α υ τή .

Ώ ρισ μένα  στατιστικά στοιχεία  σχετικά  μέ τά  κοινωνικά χαρακτη
ριστικά τω ν  καταδικαζομένων Ε λ λ ή ν ω ν  γ ιά  έμπρησμό μάς πληροφορούν 
δ τ ι : ή πλειονότης (5]6) άνήκει στό άνδρικό φ ύ λ ο , είναι ήλικίας άπό 35—55 
έτώ ν , παντρεμένοι μέ παιδιά  καί κατοικούν κυρίω ς σέ άγροτικές περ ιοχές.

Ε ίναι παράλληλα άξιοσημείωτο δτι οΐπερισσότερες ποινές πού έπ ιβ άλ- 
λοντα ι, είναι στερητικές τής έλευθερίας γ ιά  χρονικό διάστημα μέχρις ένός 
μηνός, ένώ πολλοί έπιτυγχάνουν τήν άναστολή τής έκτελέσεω ςτής πο ινής. 
•Ο νομοθέτης έν τούτο ις παραδεχόμενος τήν έπικινδυνότητα τής καταστά- 
σεως προβλέπει ποινές βαρύτατες πού φθάνουν ώ ς τήν ισόβιο κάθειρξη.

Έ χ ε ι  γενικά διαπιστω θεί δ τι στήν πλειονότητα πρόκειται γ ιά  έμπρη- 
σμούς έξ άμελείας κατά τήν διάρκεια άγροτικώ ν έργασιών ή πλημμελώ ς 
τηρουμένων προστατευτικώ ν διατάξεων καί μέτρων κατά τού π υ ρ ό ς.

Δέν είναι σπάνια έν τούτοις στήν Ε λ λ ά δα  τά  έγκληματικά περιστα
τικά  άπό ψ υχικές δ ιαταραχές, ένώ πρόσφατα διαδίδονται φ ήμες γ ιά  έμ— 
πρησμούς τώ ν  δασών μας μέ σκοπό τήν οικοπεδοποίηση. . .

’Α διαφορία, άσυνειδησία, ψ υχική  δ ιαταραχή, έγκληματικό συμφέρον, 
είναι μερικές άπό τΙς α ιτίες πού μάς στερούν τούς πνεύμονες τώ ν  δασών 
μας καταδικάζοντάς μας στόν άργό θάνατο άπό $σφυξία  άνάμεσα στό μπε
τό ν , στό πλαστικό καί στήν άσφαλτο μιάς άδίστακτης τεχνολογικής προόδου 
πού κινδυνεύει νά καταστραφή άπό τά  Ιδια της τά  έπ ιτεύγματα  ·

*Η άστυφιλία^ ή σύγχρονη θόμησις, ή έναποθήκευσις εύφ λέκτω ν 
ύ λ ώ ν , ή έξέλιξις τώ ν  μεταφορώ ν, οΐ κατασκηνώ σεις, ή ευκολία μέ τήν 
όποια τά  σύγχρονα παιδιά  άποκτούν ένα κουτί σ π ίρ τα . · . είναι λ ίγα  άπό 
τά  τεχνολογικά έπιτεύγματα  πού ή άπερίσκεπτη μεταχείρησίς τους θά 
άφανίση τούς Ιδιους τούς δημιουργούς.

*0 έπισημαινόμενος κίνδυνος είναι πρώτου μεγέθους στήν παγκόσμια 
ήδη κ λ ίμ α κ α . Στό Ε ξω τερ ικό  έχουν Ιδρυθή ειδικά κέντρα έρευνών πού 
άναζητούν μέ διεπιστημονική συνεργασία νέες μεθόδους προλήψεως καί 
καταστολής τώ ν  έμπρησμώ ν.

Ή  ’Ελληνική Χωροφυλακή διαθέτει συνεχώ ς σημαντικές δυνάμεις 
γ ιά  τό σκοπό αύτό , ένώ παράλληλα έχει έκδόσει πλήθος διατάξεων σχε
τικώ ν μέ τήν πρόληψη καί καταστολή τής πυρκα ϊά ς. Σκοπός τώ ν  μέτρων 
αύτώ ν είναι ή εύαισθητοποίησις τού κοινού συναισθήματος γ ιά  τόν πλέο 
έντατικό αυτοέλεγχο ώστε νά ά ποφ εύγω ντα ι, στά πλαίσια  τού δυνατού, 
άπό τούς Ιδιους τους πολίτες τά  περισσότερα α ίτια  πού προκαλούν αύτές 
τΙς συμφορές.

Ύττό : PIERRE GRAPIN 
Καθηγητου, Διευθυντου του Εθνι
κού Κέντρου Κοινωνικών Έρεϋνων 
Γαλλίας.

Μετάφρασις —  Άπόδοσις : 
’Ανδρομάχης Τζουμέρκα 
’Ανθυπομοιράρχου.

Ή  φωτιά φυσικό - χημικό 
φαινόμενο

Χωρίς ποτέ νά έχη δοθή ένας όρισμός 
άναμφισβήτητος, ή φωτιά άποτελεϊ τήν 
όρατή έκδήλωση τής καύσεως ή τό σύνο
λο τών φυσικό - χημικών φαινομένων πού 
συμβαίνουν, έφ’ όσον ένα σώμα ένώνεται 
μέ τό όξυγόνο. ’Ονομάζουν τήν καύση 
βραδεία όταν δέν άποδεσμεύει θερμότητα 
ή φώς καί ταχεία (VTVE) στήν άντίθετη 
περίπτωση.

Κατά ένα μεγάλο διάστημα τοϋ 18ου 
αιώνα έξηγοϋσαν τό φαινόμενο αύτό μέ 
τήν θεωρία τής φλογιστικής τοϋ STAHL, 
άστάθμητη Ιδιότητα πού χαρακτήριζε 
όλα τά καύσιμα σώματα, όπως π.χ. ή «Ιδιό
τητα τής ύπνώσεως» χαρακτηρίζει τό ό
πιο, καί τής όποίας ή έξοδος παρήγαγε 
τήν φωτιά. Γνωρίζομε ότι ό Γάλλος σο
φός Λαβουαζιέ έδικαίωσε τήν θεωρία 
αύτή άποδεικνύοντας τόν σπουδαίον ρό
λο τοϋ άναφλεκτικοϋ πού διαδραματίζει 
τό όξυγόνο πού περιέχεται στήν άτμό- 
σφαιρα. Συμβαίνει όμως κατ’ έπέκταση 
νά όνομάζωμε καύσεις, άντιδράσεις στις 
όποΐες τό όξυγόνο είναι άσχετο, όπως 
έκεΐνες πού ένώνουν τό άντιμόνιο καί τό 
άρσενικό μέ τό χλώριο καί άποδεσμεύε-
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ται φώς καί θερμότητα. Τέλος, ή έντασις 
τής καύσεως είναι κυρίως συνάρτησις 
τής ποσότητος τοϋ άέρος πού ύπάρχει 
στό χώρο, τοϋ βαθμού τής προσμίξεώς 
του μέ τό καύσιμο ύλικό καί τής θερμό- 
τητος τών διαφόρων στοιχείων, όλων δη
λαδή τών άπαραιτήτων συνθηκών καί μέ 
τεράστια σημασία όταν πρόκειται γιά 
πυρκαΐά.

Ή φωτιά άνθρώπινο 
φαινόμενο

Ή  φωτιά στήν εύεργετική της μορ
φή, ύπήρξε άναμφίβολα ένα άπό τά κύρια 
στοιχεία τής άνθρωπίνης έξελίξεως, Ισως 
άκόμη καί τής Αναδύσεως τοϋ ’Ανθρω
πίνου είδους. 'Υπήρχε στήν έποχή τής 
έμφανίσεως τών άνθρωποειδών καί συν
δεόταν κυρίως μέ τά άπολιθωμένα λεί
ψανα τοϋ άνθρωποπιθήκου. Συνεπώς, 
μπορούμε τούλάχιστον νά σκεφθοϋμε ότι 
ή χρήσις, καί κατόπιν ή παραγωγή τής 
φωτιάς, άντιπροσωπεύει μία άπό τις 
πιό άποφασιστικές κινήσεις πού έκτό- 
ξευσαν τόν έρχομό τοϋ άνθρώπινου εί
δους ταύτόχρονα μέ τήν βασική προϋπό
θεση τής έπιβιώσεως.

Προκαλώντας έναν τρομερό πανικό 
στά περισσότερα ζώα, φορέας τής θερ- 
μότητος καί τοϋ φωτός, ή φωτιά έδωσε 
τήν νίκη στήν μάχη ένάντια στά άγρια 
θηρία, ένάντια στό κρύο καί τό σκοτάδι, 
πού ήταν οί μεγαλύτεροι έχθροί τών τρο 
γλωδυτών στών όποίων τΙς προϊστορικές 
σπηλιές άνακαλύπτουμε σήμερα τά πρώτα 
βήματα τής ζωής τοϋ είδους μας. Μέ τήν 
φωτιά ό άνθρωπος σκλήρυνε τίς λόγχες 
τοϋ κυνηγιού καί τής άμυνας, έψησε τίς 
ώμές δύσπεπτες τροφές, χάραξε καλλι
τεχνικά σχήματα στά σκοτεινά τοιχώ
ματα τών σπηλαίων όπου ίσως καί νά 
γεννήθηκε ή γραφή, άργότερα δημιούρ
γησε τήν Αγγειοπλαστική καί ύστερα 
έλυωσε καί έπεξεργάστηκε τά μέταλλα, 
δηλαδή τίς περισσότερεςς έκδηλώσεις

πού όνομάζομε σήμερα πολιτισμό. Ή  
δύναμη τής στερήσεως τής φωτιάς άπό τόν 
άντίπαλο, τόν καιρό πού ήταν μέν γνωστή 
ή χρήσις άλλά όχι καί ή παραγωγή της, 
άποτελοϋσε τό χειρότερο πλήγμα στόν 
πόλεμο μεταξύ τών πρωτογόνων φυλών 
ένώ ή άνησυχία γιά τό πώς θά διατηρή
σουν τήν ίερή φλόγα είχε διαδοθή σέ 
πάρα πολλές προϊστορικές καί ίστορικές 
τελετουργίες (Προ—κολομβιανή ’Αμε
ρική, Ρωμαϊκές έστιάδες κ.λπ.).

Εύεργετική άλλά καί καταστρεπτική, 
άντιπροσωπεύει μία τέτοια δύναμη άκόμα 
καί άν κατευθύνεται άπό άδύναμα χέρια, 
πού ή μαγική σκέψη πάντοτε τήν συνέ
δεσε μέ ύπέργειες δυνάμεις καί τήν συνέ- 
ζευξε στούς μύθους της γιά τό καλύτερο 
ή τό χειρότερο. Τήν συναντάμε στόν 
ήλιο καί στόν κεραυνό, άλλά καί στήν 
καυτή άνάσα τών ήφαιστίων, νά βγαίνη 
άπό τήν ένωση τών στοιχείων τοϋ κέν
τρου τής γής, ένώ οί συμβολιστές τήν 
βλέπουν σάν πηγή ζωής, ξαναγεννή- 
ματος. καθάρσεως (καθαρά καί φωτιά 
στή Σανσκριτική διάλεκτο είναι, ή ίδια 
λέξη), σάν δπλο τοϋ θεοϋ τής δικαιοσύνης 
άλλά καί σάν τρομακτικό στοιχείο τών 
άντρων τής κολάσεως. Ό λοι γνωρίζουν 
δτι παρά πολλές τελετές μαγείας χρησι
μοποιούν τήν σχεδόν ύπνωτιστική δύ
ναμη τής γοητείας πού άσκεΐ ό χορός 
τής φωτιάς, Απ’ δπου έκτοξεύεται ένας 
κόσμος όλόκληρος φρικιαστικών άρχε- 
τύπων.

Τόσο μεγάλη είναι ή άνισότης μεταξύ 
τής δυνάμεως τής φωτιάς άπό έκείνη τοϋ 
άνθρώπου, ώστε ή χρήση της φάνηκε 
γρήγορα σάν ένα είδος κλοπής είς βάρος 
τών θεών, δπως μάλιστα τό έρμηνεύει καί 
ό μύθος τοϋ Προμηθέα δεσμώτη, μέ τό 
σηκώτι αίώνια κατασπαρασσόμενο άπό 
ένανγύπα,τιμωρούμενον άναμφίβολα άπό 
έκείνους είς βάρος τών όποίων Αμάρτησε 
Μπορούμε παράλληλα στόν μοναδικό 
αύτό τρόπο τιμωρίας, νά διακρίνουμε, 
μέ τήν μορφή τοϋ μύθου, τά άποτελέσματα 
ώς πρός τήν λειτουργία τοϋ ήπατος, πού 
άπορρέουν άπό τό πέρασμα τών ώμών

στά ψημένα τρόφιμα ή τούλάχιστον γιά 
μερικά άπό αύτά.

'Από τίς διάφορες αύτές όπτικές γω
νίες θεωρούμενη ή φωτιά, παίρνει πρω
ταρχική θέση στόν παγκόσμιο συμβο
λισμό, στήν ’Ανατολή δπως καί στή Δύση, 
στήν Εύρώπη δπως καί στήν 'Αφρική, 
στήν ’Ασία καί στήν 'Ωκεανία.

Οί διάφορες αύτές μορφές τής φωτιάς 
έχουν συγκεντρωθή στόν 'Ινδικό δογμα
τισμό δπου οί θεότητες AGNI, INDRA 
καί SURUA είναι οί τρεις φλόγες τών 
έπίγειων, ένδιάμεσων καί ούράνιων κό
σμων, μέ άλλα λόγια πρόκειται δηλαδή 
γιά τήν κοινή φωτιά, τόν κεραυνό καί τόν 
ήλιο, στά όποϊα προστίθεται ή φλόγα τής 
διεισδύσεως ή τής άπορροφήσεως (VAI- 
SHVANARA) καθώς καί ή φλόγα τής 
καταστροφής (ή άλλη μορφή τής Θεό- 
τητος AGNI).

’Εκτός άπό τήν ύψηλή σειρά πού παίρ
νει πραγματικά καί συμβολικά στήν Ιστο
ρία τής άνθρωπότητος, ή φωτιά έχει καί 
μία κοινωνιολογική έννοια τήν όποια 
συναντάμε στήν μεταφορική χρήση τής 
λέξεως «έστία». Χρησιμοποιήθηκε μά
λιστα σάν δημογραφική μονάδα κατά τήν 
έποχή τοϋ Μεσαίωνα, δταν άνεφέροντο σέ 
ώρισμένες κοινωνίες άποτελούμενες άπό 
«Ανθρώπους πού μοιράζονταν τήν ίδια 
φωτιά ή έστία, τό Ιδιο ψωμί καί Αλάτι», 
πλήρωναν τούς φόρους κατά «έστίες» ή 
άκόμη δταν συναντάμε στίς διηγήσεις τής 
έποχής έκείνης δτι τό Α ή Β χωριό είχε 
π.χ. διακόσιες πενήντα έστίες. Συμβαίνει 
άκόμη νά φθάσωμε ώς τίς Ιδιωματικές 
έκφράσεις πού πάρα πολλές άναφέρονται 
στήν φωτιά δπως π.χ. ή φλόγα τής δη
μιουργίας, δπου καπνός καί φωτιά, παι
γνίδια μέ τήν φωτιά κ.λπ. διαβεβαιώ- 
νοντας έτσι παντοϋ τήν φυσική καί πολι
τιστική παρουσία της.

Χό φαινόμενο τής πυρκαΐας
Ή  φωτιά βέβαια δέν έχει μόνον εύεργε- 

τικά άποτελέσματα. ’Ανεξάρτητα άπό
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κάθε μυθολογία,. συχνά παίρνει μιά φο 
βερή μορφή, έκείνην τής πυρκαΐας.

Δέν πρόκειται έδώ γιά την χαλιναγω
γημένη φωτιά τών βιομηχανιών, τών μετα
φορικών μέσων, τής θερμάνσεως ή άκόμη 
τής άπλής μαγειρικής, έδώ είναι ή «άγρια 
φωτιά», ή καταστροφική και συχνά έγκλη- 
ματική, Ιδιόμορφο φαινόμενο, τοϋ όποιου 
οί συνέπειες προκαλοϋν πάντοτε ένα 
δίκαιο τρόμο.

"Αν και είχαμε στό παρελθόν μεγάλο 
άριθμό πυρκαΐών πού έμειναν όνομαστές 
στήν ίστορία, σήμερα ή έξάπλωσις τής 
πυρκαΐας έχει λάβει άνυπολόγιστες δια
στάσεις. Σύμφωνα μέ τις στατιστικές τοϋ 
Πυροσβεστικού Σώματος τής περιοχής 
τών Παρισίων, άπό 10.062 πού-ήταν τό 
1970 καί 10.364 τό ί971 ό άριθμός αύξή- 
θηκε σέ 10.642 τό 1972, δηλαδή έχομε 
έξάπλωση περίπου 3 ο]ο τό έτος. Οί 
στατιστικές τοϋ 1973 καί οί έπόμενες, 
δέν ύπάρχει άμφιβολία ότι δέν θά παρου
σιάσουν ούδεμία κάμψη τής καμπύλης τών 
πυρκαΐών. Μία ιδιαίτερα τραγική πυρ- 
καϊά ήταν έκείνη τοϋ Κολλεγίου τής 
όδοϋ 'Εδουάρδου Πεγερόν όπου πάνω άπό 
20 μικροί μαθητές άπηνθρακώθησαν ένώ 
άργότερα άκολούθησαν πολλές άλλες.

Στίς έπαρχιακές Γαλλικές πόλεις μετα
ξύ τοϋ 1972 καί 1973 όλοι θυμούνται πλή
θος πυρκαΐών σέ χορευτικά κέντρα, άπο-
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θήκες, διάφορες βιομηχανίες, τυπογρα
φεία, κλωστοϋφαντουργεία.. .

Στίς ύπαίθριες περιοχές τής Γαλλίας σέ 
λιγώτερο άπό 10 χρόνια, δηλαδή μεταξύ 
τοϋ 1962 καί 1972 κατεστράφησαν άπό 
πυρκαΐές πολλές έκατοντάδες χιλιάδες 
έκτάρια.

Ή  κατάσταση δέν είναι καλύτερη στίς 
άλλες Εύρωπαΐκές χώρες. Καί γιά νά 
άναφερθοϋμε μόνον στίς πρόσφατες τρα
γωδίες, ύπενθυμίζομε τήν τρομακτική 
πυρκαΐά πού έξερράγη στό Κέντρο Ψυχα 
γωγίας DOUGLAS τής νήσου MAN τής 
Μεγάλης Βρεταννίας ή όποια έσημείωσε 
41 νεκρούς καί 30 τραυματίες. Στήν Δανία 
έπίσης ύπελήγισαν 35 νεκρούς στήν πυρ- 
καϊά πού έξερράγη στό Ξενοδοχείο 
HAFNIA σγήν Κοπεγχάγη καί πού 
ύπήρξε τό τραγικώτερο γεγονός τό όποιο 
ποτέ συνέβη στήν πόλη αύτή.

Ή  πυρκαΐά πού έξερράγη τό βράδυ 
τής 13ης Μαΐου 1972 στόν έβδομο όροφο 
τών μεγάλων καταστημάτων SENNICHI 
στήν Όζάκα τής ’Ιαπωνίας άπηνθράκωσε 
108 άτομα, σχεδόν δηλαδή όσα καί μία 
πλέον πρόσφατη πυρκαΐά στό KUMA
MOTO. "Αν μάλιστα πιστέψομε στα 
συμπεράσματα τοϋ «Μητροπολιτικοϋ 
Συμβουλίου κατά τών πυρκαΐών» σέ περί
πτωση πού έκραγή μία γενική πυρκαΐά στό 
Τόκυο, 600.000 άτομα θά χάσουν τήν

ζωή τους στίς φλόγες σέ λιγώτερο άπό 
5 ώρες. Τέλος στό SAN—PAOLO τής 
Βραζιλίας τήν 1η Φεβρουαρίου 1974 
220 άτομα άπηνθρακώθησαν καί 450 
έτραυματίσθησάν σέ μία φοβερή πυρ- 
καϊά.

Μορφές και σύνθεσις τής 
πυρκαΐας

Σύμφωνα μέ τήν ταξινόμηση τοϋ ποι
νικού νομοθέτη γιά τήν όποία χρησιμο
ποίησε άρκετά έμπειρικά κριτήρια, μπο
ρούμε νά διαχωρίσωμε τίς πυρκαΐές 
άνάλογα μέ τήν φύση τών άγαθών πού 
κάηκαν καί άνάλογα μέ τήν άρχική αίτια 
τοϋ δυστυχήματος.

Πρέπει έν τούτοις νά ληφθοϋν ύπ* δψιν 
καί άλλοι παράγοντες όπως ή συνεργία 
καί τό ποσοστό έξαπλώσεως τής πυρκαΐας 
πού είναι πολύ σημαντικοί καί άποτελοϋν 
άναπόσπαστο μέρος τοϋ φαινομένου αύτοϋ

’Αρχικά σέ δ,τι άφορά τήν φύση τών 
άγαθών πού κάηκαν πρέπει νά τονισθή 
δτι δέν είναι μόνον δικαστικής άξίας, 
κυρίως στό πεδίο έπιβολής ποινής, άλλά 
δτι έχει παράλληλα μία οίκονομική καί 
στατιστική σημασία σχετικά μέ τήν έκτί- 
μηση τοϋ προσανατολισμού καί τήν κα
μπύλην τών πυρκαΐών, άπαραίτητες προϋ
ποθέσεις γιά μία όρθολογιστική πολιτική 
κατά τής πυρκαΐάς.

Αύτό πού δίνει στήν πυρκαΐά ένα ίδιαί- 
τερο χαρακτήρα είναι δτι οί συνέπειές της 
είναι άπρόβλεπτες καί ώρισμένες φορές 
χωρίς κανένα κοινό μέτρο μέ τό αίτιο 
πού τήν προκάλεσε. Είναι δυνατόν παρα
δείγματος χάριν ή φωτιά πού έβαλαν έκ 
προθέσεως στό ύπόγειο ένός κτιρίου νά 
σβήση μόνη της καί νά μήν προκαλέση 
σημαντικές ζημίες. Αντίθετα ή πυρκαΐά 
πού είναι συνέπεια τής καύσεως τών ξη- 
ρών χόρτων τοϋ χωραφιού μπορεί νά 
καταστρέψη πολλά έκτάρια καί νά ση- 
μειώση πολυάριθμα θύματα, κυρίως μά
λιστα δταν συμβή νά κυκλώση τήν νύκτα 
μία πυκνοκατοικημένη κατασκήνωση.

Σέ τελευταία άνάλυση .διευκολύνει τήν 
κατάσταση ό διαχωρισμός μεταξύ πυρ
καΐάς κατοικιών ή χώρων πού χρησιμο
ποιούνται γιά κατοικία άπό έπιβατικά 
Οχήματα, βαγόνια ή άλλα μεταφορικά μέ
σα τά όποια άποτελοϋν μέρος άποστολής 
θερισμένων σπαρτών, ξυλείας, σανοϋ 
κ.λπ.

Ή  ποινική νομοθεσία παραδέχεται καί 
θεσπίζει τίς διακρίσεις αύτές πού είναι 
χρήσιμες καί συνδέονται μέ τίς κλασικές 
κατηγορίες, άλλά πού παρουσιάζουν τήν 
δυσχέρεια μιάς κάποιας «διαστίξεως» πού 
διασπά ένα φαινόμενο τοϋ όποιου ή 
ένότητα έχει Ιδιαίτερη σημασία, καί 
κυρίως μέ τίς σύγχρονες προοπτικές δπου 
ή πρόληψις διαδραματίζει σημαντικώ- 
τερο ρόλο άπό τήν καταστολή.

Συνεπώς έάν ή πρόληψις ύπάρχει τού- 
λάχιστον, μόνον ,στούς κανονισμούς, 
πρόσφατα τραγικά γεγονότα άπέδειξαν 
δτι δέν έχει τήνέπιβεβλημένη προτεραιό
τητα οΰτε τήν άποτελεσματικότητα έξ 
αίτιας τής πλημμελούς ένημερώσεως ώς 
πρός τά σύγχρονα έπιστημονικά έπιτεύ- 
γματα.

Άπό τήν άποψη αύτή, οί πυρκαΐές 
πρέπει νά έξετάζωνται δχι μόνο άπό τήν 
δικαστική άποψη τών κάιομένων άγα
θών δσο καί άπό τήν συνεργία τών δια
φόρων ύλικών στήν άρχική άνάφλεξη,



Τά δάση έχουν άνάγκη από τήν προ
στασία του άνθρώπον, από τήν δική μας 
προστασία, για να μπορέσουν νά διατη
ρηθούν καί νά συνεχίσουν τήν πολύτιμη 
προσφορά τους.

στήν ταχύτητα έξαπλώσεως τής φωτιάς 
καί στήν σημαντικότητα τών παρεπο
μένων συνεπειών πού είναι οΐ έκρήξεις 
καί κυρίως ο( άσφυξίες.

Πρέπει νά ύπενθυμίσωμε δτι ώρισμένα 
ύλικά έχουν χαρακτηρισθή ώς κατ' 
έξοχήν εύφλεκτα, γιατί, όπως καί τό 
οινόπνευμα, Αναφλέγονται δύσκολα στό 
κρύο, φουντώνουν όμως εύκολα, άν έχουν 
προθερμανθεΐ. Συνεπώς μπορούμε νά 
πούμε δτι δσο ή θερμοκρασία Ανεβαίνει, 
τόσο ό άριθμός τών ύλικών πού μετα- 
τρέπονται σέ εύφλεκτα αύξάνει, ένώ προ- 
καλούν μέσα σέ ένα κτίριο πού καίγεται 
μία νέα αύξηση τής θερμοκρασίας καί 
οΰτω καθ' έξής, γιά νά φθάσουν νά γί
νουν φρικτό παρανάλωμα δπου τά πάντα 
είναι διάπυρα.

Αύτό συμβαίνει κυρίως μέ τήν περί
πτωση τού χλωριούχου πολυβινυλίου 
P.V.C. (πλαστικού) πού τό χρησιμοποιούν 
γιά έπένδυση τών έξωτερικών τοίχων τών 
συγχρόνων κτιρίων, τού Αφρολέξ άπό 
πολυουρεθάνη πού χρησιμοιποεΐται στά 
ψευδούποστηλώματα, τού στρώματος τού 
πολυστερενίου πού χρησιμοποιείται γιά 
τήν κατασκευή πλακών όροφής κ.λπ. 
τών όποίων ή «άνθεκτικότητα στήν φω
τιά» άπετέλεσε Αντικείμενο σοβαρών 
μελετών τού Επιστημονικού καί Τεχνι
κού Κέντρου Οίκοδομών πού ύπάγεται 
στό 'Υπουργείο Άνοικοδομήσεως, στό 
έργαστήριο 'Αρχηγείου 'Αστυνομίας τών 
Παρισίων καί στήν 'Εθνική 'Υπηρεσία 
Συντη ρήσεως τεχνών καί έπαγγελμάτων 
τής Γαλλίας.

'Ακόμη καί τά μέταλλα καίγονται 
χωρίς νά άναφέρωμε τό μαγνήσιο πού 
Αναφλέγεται εύκολώτερα σέ μία ώρισμένη 
θερμοκρασία, τά μέταλλα δπως τό Αλου
μίνιο καί ό σίδηρος είναι εΰλεκτα, 
«πυροφόρα» δέ σέ κατάσταση λεπτεπί
λεπτων στρωμάτων ή πολύ ψιλής σκόνης.

Οί σκόνες, έκτός άπό τά όρυκτά, δπως 
ή ζάχαρη, τό Αλεύρι, διάφορα δημητριακά 
ή τό πριονίδι είναι κάτι περισσότερο άπό 
εύφλεκτες, είναι έκρηκτικές μέ τήν μικρό
τερη σπίθα, καί είναι πασίγνωστο δτι οί 
έκρήξεις Αποτελούν ένα άπό τά άλληλέν- 
δετα και πλέον καταστρεπτικά φαινόμενα 
τής πυρκαϊάς, δπως πολλές φορές έχει 
διαπιστωθή στά άλευροποιεΐα. Προκα- 
λεΐται συνήθως έκρηξις τών Αλεύρων άπό 
μία σπίθα πού ένδεχομένως νά όφείλεται 
σέ Ασήμαντο βραχυκύκλωμα.

Γιά νά γίνη Απόλυτα κατανοητή ή 
διαδικασία τών συνδεδεμένων μέ τίς πυρ- 
καϊές έκρήξεων, πρέπει νά έπανέλθωμε 
στό γενικό φαινόμενο τής καύσεως καί 
νά διαχωρίσωμε τήν πυρόλυση άπό τήν 
κατ' έξοχή καύση. Οί φλόγες είναι ή 
όρατή άποψη τής καύσεως πού παρά- 
γεται μόνο μεταξύ Αερίων, δπως τό όξυ- 
γόνο τό όποιο ένώνεται μέ άλλα Αέρια πού 
άποδεσμεύονται άπό τήν πυρόλυση, δη
λαδή, άπό τήν Αποσύνθεση στερεών ή 
ύγρών καυσίμων μέ τήν έπίδραση τής 
θερμότητος. Έτσι μπορούμε νά πούμε 
δτι δέν Αναφλέγονται τά ξύλα, τό κάρ
βουνο ,τό οίνόπνευμα κ.λπ., άλλά τά 
Αέρια πού άποδεσμεύονται μέ τήν έπί
δραση τής θερμότητος. Ή  θερμότητα 
αύτή παράγεται, διατηρείται καί αύξά-

νεται άπό τίς φλόγες, ένώ οί φλόγες αύτές 
τροφοδοτούνται άπό τά Αέρια πού Απελευ
θερώνονται άπό τό καύσιμο ύλικό μέ τήν 
έπίδραση τής θερμότητος καί οΰτω καθ' 
έξής-----

'Η φλόγα έχει τήν τάση νά άνεβαίνη 
καί έρμηνεύεται μέ τόν τρόπο αύτό, γιατί 
τά καύσιμα καίγονται καλύτερα, ύψηλά, 
παρά χαμηλά, μέσα σέ ένα δωμάτιο. 'Εξη
γείται λοιπόν γιατί μία άνεξέλεκτη 
πυρκαΐά Αποτελεί ένα είδος όμοιομόρφου 
έπιταχυνομένης κινήσεως δπου ή θερ- 
μότης παράγει άκόμα περισσότερη θερ
μότητα, μέχρι τήν τελεία ή σχεδόν τελεία 
καταστροφή τών ύλικών τά όποια προο
δευτικά μετατρέπονται σέ εύφλεκτα καί 
συμβάλλουν δλα στήν αύξηση τής θερμο
κρασίας τού καμινιού. Ταύτόχρονα έρμη- 
νεύεται καί τό φαινόμενο τής έκρήξεως 
ώρισμένων δένδρων κατά τήν διάρκεια 
μιάς πυρκαίάς δάσους δπου έκτοξεύονται 
διάπυρα κομμάτια (μερικές φορές σέ πολύ 
μεγάλη Απόσταση δταν πρόκειται γιά 
αύτό πού όνομάζουν «κύκλους φωτιάς») 
συμβάλλοντα έτσι στήν γρήγορη έξά- 
πλωση τής φωτιάς καί διογκώνοντας 
σημαντικά τόν κίνδυνο πού διατρέχουν 
οί πυροσβέστες.

Ένα άλλο φαινόμενο, έξ ίσου τρομερό, 
καί τό ίδιο συνδεδεμένο μέ τίς πυρκαΐές 
είναι ή Ασφυξία. Είναι δυνατόν νά άπορ-

ρέη άπό πάρα πολλές αίτιες Ανεξάρτητες 
ή συσχετιζόμενες. Σέ πρώτη φάση τά 
ύλικά τήν στιγμή πού καίγονται κατανα
λώνουν όξυγόνο καί μέ τόν τρόπο αύτό 
συναγωνίζονται τούς ζώντες όργανι- 
σμούς πού έχουν καί αύτοί άνάγκη άπό 
όξυγόνο γιά νά έπιζήσουν. Δέν είναι 
δυνατόν νά ύπάρξη ζωή δταν στήν Ατμό
σφαιρα ύπάρχει λιγώτερο άπό 16 ο]ο όξυ- 
γόνου καί συνεπώς ή καταστροφή τού 
όξυγόνου πού προκαλεΐ ή πυρκαΐά Απο
τελεί μία πρωταρχική αίτια θανάτου από 
Ασφυξία.

Σέ δεύτερη φάση, δεδομένου δτι καί
γονται οί ένώσεις τού άνθρακος, θεω
ρούμε δτι τό τελικό προϊόν τής καύσεως 
είναι τό μονοξίδιον τού άνθρακος, άλλά 
ή τελεία ή πλήρης καύση πού διαλύεται 
σέ διοξείδιο τού άνθρακος (C02), είναι 
βασικά συνάρτηση τής θερμοκρασίας καί 
τού Αερισμού πού προμηθεύει μία Αρκε
τή ποσότητα όξυγόνου.

Συνεπώς σέ δλες σχεδόν τίς πυρκαΐές, 
καί κυρίως σέ έκεΐνες στό έσωτερικό τών 
κτιρίων ή καύση δλων τών ένώσεων τού 
άνθρακα δέν γίνεται πλήρης καί τότε 
παράγεται τό μονοξείδιο τού άνθρακα 
(CO) πού είναι θανάσιμο δηλητήριο.

Μεγάλος άριθμός είδικών ύποστηρίζει 
δτι στίς περισσότερες πυρκαΐές τά θύ
ματα πεθαίνουν δηλητηριασμένα πριν νά
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άναφλέξεως τών πλαστικών ύλών, προ
σθέτουν ένώσεις τοϋ άντιμονίου, τοϋ 
χλωρίου, κασσιτέρου, τών άντι-όξειδω- 
τικών κ.λπ. δηλαδή τών ούσιών τών ό
ποιων τά μόρια έλευθερώνονται μέ τήν 
δύναμη τής θερμότητος, καί οί όποιες 
είναι ένωμένες κυρίως μέ πλούσια κα
τράμια ή μέ ύδρογονάνθρακες, καί πού 
άποτελοϋν έναν θανάσιμο κίνδυνο, όχι 
μόνον γιά τά πρόσωπα πού παγιδεύτηκαν 
άπό την πυρκαΐά άλλά καί γιά τούς πυρο
σβέστες.

Ή  διαβρωτική έπίσης δύναμη τών 
προϊόντων τής φωτιάς είναι συχνά ύπεύ- 
θυνη γιά σημαντικώτερες ύλικές ζημίες 
άπό έκεινες πού προκάλεσαν οί ίδιες οί 
φλόγες καί συγκεκριμένα γιά τις μηχανές 
άκριβείας όπου καί οί καταστροφές είναι 
τεραστίων διαστάσεων (15—20 φορές 
μεγαλύτερη ζημιά άπό την φωτιά).

Σέ μία πρόσφατη καταστροφή ένός 
Μπόϊνγκ 707 τής έταιρίας VARIG, οί 
έπιβάτες βρέθηκαν στις θέσεις τους, θύ
ματα κεραυνοβόλου άσφυξίας καί όχι 
Ισχυρού χτυπήματος ή πυρκαΐάς.

ΟΙ ΕΜΠΡΗΣΤΑΙ
Ή  Ελληνική ποινική νομοθεσία χαρα

κτηρίζει τήν πυρκαΐά σάν διακεκριμένη 
περίπτωση φθοράς (άρθρο 382) στό κεφά
λαιο «Εγκλήματα κατά τής Ιδιοκτησίας» 
καί τιμωρεί τόν ύπαίτιο μέ στέρηση έλευ- 
θερίας τούλάχιστον τριών μηνών.

Ή  παράβασις τών διατάξεων προφυ- 
λακτικών άπό πυρός (άρθρ. 133 Κεφ. 
«Πταίσματα» τοϋ Π.Κ.) τιμωρείται μέ 
φυλάκιση ώς τριών μηνών καί έφ’ όσον 
άλλη διάταξις δέν προβλέπει αύστηρό- 
τερη ποινή. 'Ο έμπρησμός, τέλος, κατα
τάσσεται στά «κοινώς έπικίνδυνα έγκλή- 
ματα» καί ό δικαστής έχει δικαίωμα νά 
έπιβάλη ποινή κακουργήματος άκόμη 
δέ καί ισόβια κάθειρξη.

'Ωρισμένοι ξένοι κώδικες όπως ό 
Δανικός, ό ’Ιταλικός καί ό 'Ελβετικός

φθάνουν στό σημείο νά κατατάξουν τήν 
πυρκαΐά μεταξύ τών «Εγκλημάτων κατά 
τής Δημοσίας Ασφαλείας».

Ό  Γαλλικός Ποινικός Κώδιξ κατα
τάσσει τόν έκ προθέσεως έμπρησμό (άρθρ. 
434) στό Κεφάλαιο τών «Κακουργημάτων 
καί Πλημμελημάτων κατά τής ιδιοκτη
σίας», στό τμήμα τοϋ Κώδικος πού άνα- 
φέρεται στις «καταστροφές, φθορές καί 
ζημίες» δηλαδή στην έπιβουλή κατά τών 
άγαθών. ’Ακολουθούν μάλιστα μακροσκε- 
λέστατες άπαριθμήσεις τών άντικειμένων 
κατά τήν διάρκεια τών όποιων βλέπομε 
ότι έπαναλαμβάνονται κριτήρια πού άφο- 
ροϋν στά άτομα. Πρώτα άπό όλα θίγεται 
ή κατοικία, ή καταστροφή τής όποιας 
έχει σάν έπακόλουθο τόν θάνατο ή τόν 
τραυματισμό τών άτόμων. ’Εδώ βέβαια 
πρόκειται γιά τό άτομο τοϋ θύματος, 
άλλά θά ήταν έν τούτοις άδιανόητο νά 
άγνοήσωμε ώρισμένες συστάσεις γιά τόν 
ίδιο τόν έμπρηστή.

Πρόθεση, άδιαφορία, άμέλεια, δικαί
ωμα τοϋ ιδιοκτήτου, συμπεριφορά μετά 
άπό τό άδίκημα.. .  Πάντως έκτός άπό 
αύτή τήν καθαρά ποινική άποψη, είναι 
άναμφίβολα χρήσιμο νά διερωτηθοϋμε 
καί γιά τήν προσωπικότητα τών έμπρη- 
στών άπό έγκλημάτολογική άποψη.

Ον κατηγορίες τών 
έμπρηστών

’Από ώρισμένες έρευνες τοϋ ’Εθνικού 
Κέντρου Σωφρονιστικού Προσανατολι
σμού τών φυλακών FRESNES τής Γαλ
λίας, τά 2]3 τών μελετουμένων περιπτώ
σεων έμπρηστών δέν είχαν σοβαρό ποι
νικό παρελθόν. 51 ο]ο ήσαν άγαμοι καί 
20 ο]ο χήροι, έν διαστάσει ή διαζευ
γμένοι. 43 ο]ο τών περιπτώσεων έκρί- 
θησαν έντελώς ύπεύθυνοι, γιά τις πρά
ξεις τους. Σέ 32 ο]ο τών περιπτώσεων 
άναγνωρίσθηκαν έλαφρυντικά, ένώ γιά 
τις ύπόλοιπες 25 ο]ο τό άκαταλόγιστο.

άπανθρακωθοϋν. Είναι γνωστό άλλωστε 
ότι τό μονοξείδιο τοϋ άνθράκος δεσμεύ
εται, όπως τό όξυγόνο, άπό τήν αιμοσφαι
ρίνη, άλλά ή διαφορά είναι ότι στήν άντί- 
δραση αύτή (πού δημιουργεί τήν καρβο- 
ξυαιμοσφαιρίνη—δηλητηρίαση τοϋ αί
ματος) ύπάρχει διακόσιες φορές περισ
σότερη χημική «άπληστία» καί σταθερο
ποίηση παρά μέ τό όξυγόνο. Σάν άπο- 
τέλεσμα έχουμε λοιπόν, ότι άκόμα καί άν 
ύπάρχη στήν άτμόσφαιρα άρκετή ποσό
τητα όξυγόνου, ή παρουσία τοϋ μονοξει- 
δίου τοϋ άνθρακα τό έμποδίζει νά άνα- 
μιχθή μέ τό αίμα, άνάλογα μέ τήν ύπάρ- 
χουσα ποσότητα τών δύο άερίων. ’Εάν 
παραδείγματος χάριν ύπάρχει διακόσιες 
φορές περισσότερο όξυγόνο άπό μονο
ξείδιο τοϋ άνθρακα στήν άτμόσφαιρα, ή 
αιμοσφαιρίνη θά δεσμεύση μισό όξυ
γόνο καί μισό μονοξείδιο τοϋ άνθρακα, 
στερώντας έτσι άπό τά κύτταρα τοϋ άν- 
θρωπίνου σώματος τό άλλο μισό όξυγόνο 
πού κανονικά θά έπρεπε νά ύπάρχη στό 
αίμα, πράγμα πού είναι άσυμβίβαστο μέ 
τήν διατήρηση τής ζωής.

Σέ ίσο όγκο καί άνάλογα μέ τήν άερι- 
ζομένη έπιφάνεια οί πλαστικές ύλες όταν 
καίγονται άποδεσμεύουν τόσο άέριο όσο 
καί τό ξϋλο, άλλά δέκα φορές ταχύτερα..

Ένα άφρολέξ πλαστικό καίγεται εύκο- 
λώτερα άπό μία συμπαγή μάζα. Πάντως 
καί οί δύο θά διαλυθούν καί θά ένεργο- 
ποιηθή έτσι ή καύση.

Τό μονοξείδιο τοϋ άνθρακα δέν είναι 
τό μόνο τοξικό άέριο τής καύσεως. Σχε
τικά μέ δ,τι άφορά τις πλαστικές ΰλες, 
ένα κιλό χλωριοϋχο πολυβινύλιο P.V.C. 
καιγόμενο άποδεσμεύει 280 λίτρα ύδρο- 
χλωρικοϋ όξέος καί ή πολυουρεθάνη 
έλευθερώνει άπό 5 ώς 30 λίτρα ύδρο- 
κυάνειο στό κιλό, ένα όξύ πού, όπως όλοι 
γνωρίζουν, άποτελεΐ κεραυνοβόλο δηλη
τήριο.

Συμβαίνει μάλιστα ώρισμένες διαδικα
σίες πυρακτώσεως νά ένισχύουν τά κατα
στροφικά άποτελέσματα τής πυρκαΐάς. 
Συγκεκριμένα γιά νά αύξήσουν τόν βαθμό
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Στάχτες καί αποκαΐδια έκεϊ πού άλλοτε 
εσφυζε ή ζωή. 01 προσπάθειες των αν
θρώπων δεν μπόρεσαν να δαμάσουν τήν 
φωτιά καί μαζύ μέ αυτήν τήν κατα
στροφή.

Σέ 12ο]ο τών περιπτώσεων έγινε διά
γνωση σοβαρής καταστάσεως άλκοο- 
λισμοΰ.

'Υπολογίζεται δτι οί μισές περιπτώσεις 
πυρκαϊάς άποτελοϋν έγκληματικά περι
στατικά καί σχεδόν όλες οί ύπόλοιπες 
όφείλονται σέ άμέλεια καί άδιαφορία. 
Στήν πραγματικότητα δέν ύπάρχει πυρ- 
καϊά πού νά μήν άναμιγνύεται τό ποι
νικό στοιχείο καί πρέπει νά τονισθή δτι 
πρόκειται γιά φαινόμενο πού πολύ συχνά 
τό παραμελούν, έξ αιτίας τής έλλείψεως 
όλοκληρωμένων έπιστημονικών μελετών.

"Αν έξαιρέσωμε τούς ψυχοπαθείς πού 
βάζουν φωτιά χωρίς ειδικό λόγο έπάνω 
σέ μία «κλασική» κρίση, καί μέ κάποια 
σχετική έπιφυλακτικότητα γιά τήν «πυ
ρομανία», πού θά ήταν, σέ οίαδήποτε 
νοσολογική κατηγορία καί άν άνήκει, 
μιά νοσηρή τάση πού στρέφεται στήν 
πυρκαϊά, διακρίνομε μεταξύ τών «φυσιο
λογικών» έγκληματιών τέσσερες κατη
γορίες έμπρηστών άνάλογα μέ τήν «αίτι- 
ολογία».
ΟΙ έμπρηστές άπό συμφέρον. Συνήθως 
κατατάσσονται μεταξύ τών άπατεώνων 
καί μάλιστα άπατεώνων είς βάρος τών 
άσφαλειών. Δέν πρόκειται στήν ούσία 
γιά τά χρησιμοποιούμενα μέσα πού είναι 
άναμφισβήτητα έγκληματικά, έπειδή φα
νερώνουν πλήρη άδιαφορία γιά τήν ίδια 
τους τήν Ιδιοκτησία, διότι έδώ δόν θί
γεται ή Ιδιοκτησία τρίτων. 'Εδώ πρό
κειται κυρίως γιά άνθρώπινες ύπάρξεις 
πού ένδεχομένως νά πλήξη ή πυρκαϊά 
έξ αΙτίας τής φύσεώς της καί κυρίως άπό 
τήν γρήγορη έξάπλωσή της.

Δυστυχώς ή άποψη αύτή δέν έξετά- 
ζεται καί συνεπώς ή άπάτη είς βάρος τών

άσφαλειών άποδοκιμάζεται άπό τήν κοι
νή γνώμη στόν Ιδιο βαθμό μέ τήν φορο
διαφυγή, καί σέ πολλές περιπτώσεις παίρ
νει τήν κυνική δψη ένός ώραίου κατορ
θώματος είς βάρος τής άσφαλιστικής 
έταιρίας.

Εντελώς διαφορετικοί είναι οί έμπρη- 
σταί γιά έκδίκηση. 'Αποτελούν συνήθως 
μία είδική κατηγορία έπειδή τά κατορθώ- 
ματά τους ήταν καί είναι άκόμη καί σή
μερα, ώς Ινα βαθμό, άγροτικό κυρίως φαι
νόμενο. Κύριος στόχος συνήθως είναι 
οί σταύλοι, άχυρώνες, σιταποθήκες, μύ
λοι. 'Επιδιώκουν τήν άνωνυμία καί προ
βάλλουν τήν δικαιολογία τής «κακιάς 
ώρας» γιά νά καταλογίσουν τήν κατα
στροφή στά «δαιμόνια». Μερικές φορές 
μάλιστα πρόκειται γιά έκδήλωση συγ
γενή μέ τό έθνο—κοινωνιολογικό φαι
νόμενο τής «χωρίς διάκριση έκδική- 
σεως», δπου βάζουν φωτιά σέ ότιδήποτε 
γιά νά έκδικηθούν τήν κοινωνία, τήν 
κακοτυχία ή γιά μία άπογοήτευση... 
Όέμπρηστής έξ αίτιας παιγνιδιοΰείναι 
συχνά τό μικρό παιδί. Ή  πράξη του σκοπό 
έχει «νά χαρή τήν φωτιά» ή είναι τό 
άποτέλεσμα έπίμονης προσπάθειας νά 
έπιτύχη νά άνάψουν φλόγες γιά νά τρο- 
μοκρατήση τούς μεγάλους μέ μιά κίνηση 
τόσο έπιθετική δσο καί άνώφελη.
'Ο διεστραμμένος έμπρηστής, συναν- 
τάται σέ δλες τίς ήλικίες καί ήδη είναι 
έκδηλη μιά κάποια νοσηρότητα πού 
συγγενεύει μέ έκείνη τού «πυρομανούς» 
έάν δεχθούμε δτι ύπάρχει. Στόν χαρα
κτήρα αύτόν έπικρατεΐ μιά αίσθηματική 
άπόλαυση στή θέα τής φωτιάς. 'Η άπό- 
λαυσις αύτή φθάνει στόν παροξυσμό τής 
μέθης δταν αύτός ό ίδιος είναι ό δράστης 
καί έχει τήν εύκαιρία μάλιστα νά θαυ- 
μάση μέ ύπερηφάνεια τά καταστροφικά 
άποτελέσματα μιας δυνάμεως Ισχυρό
τερης άπό αύτόν, άλλά πού ό ίδιος προ- 
κάλεσε..

Οί άστυνομικές έπιστημονικές έρευνες 
γιά τίς πυρκαϊές, ώρισμένες φορές άπο- 
καλύπτουν, βάσει τού τρόπου ένεργείας,

τήν πραγματική αίτία στίς διάφο ρες περι
πτώσεις τών έμπρηστών γιά τούς όποίους 
δέν θά ήταν εύκολο νά διαχωρίσουμε 
ποιός είναι πραγματικά ό πιό έπιζήμιος 
ένώ μπορούμε νά πούμε μέ βεβαιότητα 
δτι ώρισμένοι, έγκληματολογικά, είναι 
πιό έπικίνδυνοι άπό τούς άλλους.

Θά ήταν πολύ χρήσιμο, άν στά πλαί 
σια τών γενικών γνώσεων δπως καί σ’ 
έκεϊνα τής καθημερινής χρησιμότητος 
καταρτίζαμε μιά στατιστική πού νά έμφα- 
νίζη τήν «συμβολή» κάθε μιάς κατηγορίας 
έμπρηστών στό σύνολο τών έμπρηστών.

Δυστυχώς ή συνειδητοποίηση τού 
φαινομένου τών έμπρηστών παραμένει 
στό έπίπεδο τών «συμβάντων» πού χά
νονται στήν καθημερινή ένημέρωση χωρίς 
ποτέ ν' έμβαθύνωνται τά αίτια καί νά 
ύπολογίζεται ή εύθύνη μιάς έκάστης 
κατηγορίας έμπρηστών, άκόμη καί σέ 
περίπτωση πού οί κατηγορίες αύτές συν
δυάζονται μεταξύ τους.

Σάν συγκεκριμένο παράδειγμα φέρομε 
τόν έμπρησμό άπό μαθητές τού Κολλε- 
γίου τής όδού Έδ. Πεγερόν στή Γαλλία 
πού έχουμε ήδη άναφέρει. Α ν  καί οί 
μικροί έμπρηστές ύπάκουσαν στά συναι
σθήματα έκδικήσεως, έν τούτοις, τό 
στοιχείο τού παιγνιδιού ήταν έκδηλο 
στή πράξη αύτή δπως καί ή «νοσηρή 
έπιθυμία γιά έξύψωση» κυρίως σέ ένα 
άπό τά παιδιά πού ήταν κοντό, άσθενικό 
καί καχεκτικό καί άντιδροΰσε μέ τό νά 
παίζη τόν ρόλο τού «σκληρού». Ό  έμπρη- 
σμός αύτός δέν άργησε νά βρή μιμητές 
καί μέσα σέ δεκαπέντε ήμέρες άπό τό 
συμβάν άκολούθησαν έξη άλλοι έμ- 
πρησμοί σέ σχολικά κτίρια δημοτικών 
καί γυμνασίων. Πάντως γιά τήν στιγμή 
οί είδικοί ύποστηρίζουν δτι είναι πολύ 
δύσκολη ή διάκρισις μεταξύ τού παιδιού 
«έμπρηστοΰ» καί τού παιδιού «έγκλημα- 
τίου» γενικά.

Μιά Ιδιόμορφη περίπτωση έμπρησμοΰ 
γιά λόγους «έξυψώσεως» ή «άνακτήσεως 
κύρους» πού συνέβη πολύ πρόσφατα 
στό FRESNOU-IE-GRAND τής Γαλ
λίας, σχεδόν άπίστευτη, ήταν έκείνη 
τών έμπρηστών πυροσβεστών. ’Επειδή 
ώρισμένοι άπό τούς πυροσβέστες τής 
πόλεως δέν έβρισκαν άρκετές τίς πυρ- 
καϊές, άναψαν μερικές μόνοι τους γιά 
νά τίς σβύσουν καί νά συναγωνισθούν ό 
ένας τόν άλλον σέ ζήλο καί θάρρος.. .
Όπως καί άν έχει ή κατάσταση διάφοροι 

ψυχαναλυτές ύποστηρίζουν δτι πολλά 
άτομα έχουν έπιθυμίες έμπρησμοΰ έπειδή 
πρόκειται γιά μιά παντοδύναμη φαντα
σίωση καί ό ένας στούς δύο—έμπρηστές, 
συμβαίνει νά έχη ίδή κατά τήν διάρκεια 
τής έφηβείας του ένα άξιοσέβαστο πρό
σωπο νά βάζη φωτιά σέ δάσος σέ μιά 
έκδρομή.

"Οπως μέ δλους τούς έγκληματίες γε
νικώς καί στήν περίπτωση αύτή θεωρείται 
σημαντικό έάν κατορθώσωμε νά άποκα- 
λύψωμε έπιστημονικά τούς παράγοντες 
(γενικούς καί όργανικούς) τών όποιων ή 
σύμπτωση μέ τήν «περίσταση» παράγει 
ένα έγκληματικό άποτέλεσμα.

Φαίνεται έν τούτοις, δτι άκόμη καί 
στόν πιό έπικίνδυνο έμπρηστή κυριαρχεί 
ταύτόχρονα—ή δειλία καί συναισθήματα 
άδυναμίας, κατωτερότητος καθώς καί 
πανίσχυρες καί άχαλίνώτες «παρανοϊκές» 
έγωΐστικές άντιδράσεις. "Ισως σέ μερι
κούς άπό αύτούς ή ϊδια ή φωτιά νά άσκή 
μιά μαγεία καί μία έλξη τό ίδιο «παρά
φορη» μέ τά ναρκωτικά.
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ΓΝΩΡΙΣΤΕ  

ΤΟΥΣ ΑΛΗΘΙΝΟΥΣ 

ΦΙΛΟΥΣ ΣΑΣ
Π Η Χ Α  Κ Λ Ε Α Ρ Χ Ο Υ ,  ’Α ν θ υ π ο μ ο ι ρ ά ρ χ ο υ

Η έττικράτησις φιλοδίκαιου έν τή κοινωνία πνεύματος, ή 
έξασφάλισις τής τάξεως καί άσφαλείας καί ή παγίωσις τής κοι
νωνικής ειρήνης, δεν συνιστούν μονομερή ΰπόθεσιν τής ’Αστυνο
μίας. Εις τήν τελικήν των άνάλυσιν είναι σχέσις άμφιμερής, ήτοι 
του Πολίτου καί τής ’Αστυνομίας.

Ό  Έλλην Χωροφύλαξ, άπό τής πλευράς του, ώς σάρξ έκ 
τής σαρκός του Ελληνικού Λαού, ε’ις τήν υπηρεσίαν του οποίου, 
εθελουσίως, εθεσεν εαυτόν, εμφορείται ΰπό του ιδανικού να κα- 
ταστή βοηθός και συμπαραστάτης του Πολίτου εις πάσαν νόμιμον 
έκδήλωσιν και δραστηριότητα, να περιφρουρήση τήν γαλήνην, 
τήν ήσυχίαν καί τα δημοκρατικά του δικαιώματα καί νά συμβάλη 
εις τήν εΰημερίαν του.

Εις τον Πολίτην εναπόκειται νά τον βοηθήση.
ΕΛΕΧΘΗ, προσφυώς, δτι «εις 

τήν έποχήν μας, ή όποια χαρακτηρί
ζεται άπό συνεχείς κοινωνικός 
ανακατατάξεις, κρίσεις των άξιων, 
ιδεολογικούς άναπροσανατολισ- 
μούς και διαρκείς συγκρούσεις 
ιδεών, ή κοινωνική ειρήνη είναι 
αίτημα καθολικόν και όνειρον των 
λαών».

Πράγματι, ένώ ό σημερινός άν
θρωπος κατέκτησε τήν σελήνην 
και ένίκησεν εις τον άγώνα του 
διαστήματος, δεν κατώρθωσε νά 
νεκρώση τά πάθη του και νά χαλι- 
ναγωγήση τά ένστικτά του.

Τούτο έχει ώς συνέπειαν τήν 
άντίθετον προς τά άληθή συμφέ
ροντα τής κοινωνίας δράσιν ώρι- 
σμένων άτόμων.

Διά τον λόγον αύτόν ήναγκάσθη 
ή ώργανωμένη κοινωνία, νά λάβη 
ειδικήν μέριμναν-διά τήν όργάνω- 
σιν τής ’Αστυνομίας προς προστα
σίαν τών μελών της.

Ή  έπίτευξις τού σκοπού αύτού 
προϋποθέτει τήν γνωριμίαν τού 
Έλληνος πολίτου και τού φρου
ρού τής έννόμου τάξεως, Έλληνος 
Χωροφύλακος, τήν κατανόησιν τού 
ύπ’ αύτού έκτελουμένου, νυχθημε

ρόν, έργου καί, έν τελευταίςι άνα- 
λύσει, τήν συνεργασίαν αύτών.

Μόνον ή συνεργασία αύτών εί- 
νει ικανή νά έπιφέρη τήν πραγμά
τωσαν τών προοδευτικών τής κοι
νωνίας σκοπών.

Καλούνται, όθεν, οί πολιται νά 
συνεργασθοΰν μέ τον Χωροφύλα
κα, Και πρώτον, νά τον γνωρίσουν.

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ 
Ο ΕΛΛΗΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΞ

Είναι έκείνος, πού μετά τών λοι
πών συναδέλφων του ,μέ άγρυπνον 
όμμα επιτηρεί διά τήν τήρησιν τής 
τάξεως και ’Ασφαλείας και τήν 
έφαρμογήν τού Νόμου έφ’ όλο- 
κλήρου σχεδόν τού Έλλαδικοΰ 
χώρου.

Είναι ό έκτελεστής τών Νόμων, 
πού οί ίδιοι οί πολιται, διά τών 
άντιπροσώπων των, θέτουν.

Είναι αύτός, πού έκουσίως ύπέ- 
βαλεν έαυτόν «εις στέρησιν δικαι
ωμάτων καί έλευθεριών τινων, ϊνα, 
ουτω, έξασφαλίση κάλλιον τήν 
διατήρησαν αύτών εις τούς Πολί- 
τας».

Αύτό άκριβώς είναι τό νόημα 
τής άποστολής του. Ή  α ύ τ ο θ υ- 
σ ί α.

Είναι φίλος σας έτοιμος νά σάς 
συνδράμη εις οίανδήποτε περίπτω- 
σιν άνάγκης.

Είναι ένα παιδί άπό τήν συνοι
κίαν σας, πού έπέλεξε ώς έπάγγελ- 
μα τό λειτούργημα έφαρμογής τών 
Νόμων.

Είναι άνθρώπινον πλάσμα μέ όλα 
τά προτερήματα καί έλαττώματα 
τών άλλων άνθρώπων.

Είναι εις τάς πλείστας τών περι
πτώσεων σύζυγος καί πατέρας, 
μέ τάς στενοχώριας, τήν ύπερη- 
φάνειαν καί τήν κατανόησιν, πού 
ή πατρότης ένσταλάζει.

Είναι Έλλην Πολίτης καί θεο
σεβής, πιστεύων εις τήν ’Ορθό
δοξον Χριστιανικήν Θρησκείαν, 
σεβόμενος τάς Θρησκευτικός πε
ποιθήσεις καί τά δικαιώματα τών 
άλλων.

Δικαιούται ώς άνθρωπος νά σκέ
πτεται, έλευθέρως, καί νά πιστεύη 
εις τήν ιδεολογίαν του. Ευρίσκε- 
ται όμως εις τήν δύσκολον θέσιν 
—αυτό έπιβάλλει ή άποστολή του 
—νά μή έκδηλώνη τό «πιστεύω» 
του, τά άνθρωπιστικά συναισθή- 
ματά του.

Προέρχεται έξ όλων τών κοινω
νικών τάξεων τού Λαού. Συναλλάσ
σεται μεθ’ όλων τών άνθρώπων καί 
ή συνεχής έπαφή του μετά τών 
άλλων τον έπιφορτίζει μέ τον ρό
λον τού ψυχολόγου, τού διδασκά
λου, τού κληρικού, τού γονέως καί 
τού άδελφοϋ.

Είναι—ύπεράνω όλων—υπερα
σπιστής όλων, άνεξαρτήτως οικο
νομικής καταστάσεως, πίστεως ή 
θέσεως εις τήν ζωήν.

Τσταται ώς άσπίς μεταξύ τών 
νομοταγών καί τών δυνάμεων τού 
πονηρού, άγρυπνος φρουρός τού 
Έθνους, τής Τάξεως, τής ’Ασφα
λείας καί τής Ελευθερίας τών Πο
λιτών.

Είναι ή συνέχεια αύτών, πού έχά- 
ρισαν εις τήνιένδοξον Χωροφυλα
κήν θυσίας αίματος καί όλοκαυ- 
τώματα, θυσίας προσφερθείσας εις 
τον βωμόν τής Πίστεως καί τής 
Πατρίδος.

Είναι ό δείκτης πορείας τού πα- 
ραπαίοντος σημερινού άνθρώπου.
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Τ Ι Κ Α Ν Ε Ι

Περιφρουρεΐ τήν δημοσίαν τά- 
ξιν καί άσφάλειαν.

Προστατεύει τήν ζωήν, σωματι
κήν άκεραιότητα, τιμήν, τήν έλευ- 
θερίαν, τήν περιουσίαν καί τά δη
μοκρατικές κατωχυρωμένα δικαι
ώματα τών πολιτών.

Άσχολεΐται μόνον μέ τήν ύπη- 
ρεσίαν καί τήν συνεχή πρός τόν 
πολίτην προσφοράν.

Εργάζεται, άγογγύστως, καθ’ δ- 
λας τάς ώρας τοϋ 24ώρου, άνεξαρ- 
τήτως καιρικών συνθηκών.

Τελεί συνεπώς έν ύπηρεσίφ, ά- 
κόμη, καί δταν είναι έλεύθερος ταύ- 
της, είναι δέ δυνατόν νά καλήται 
δι* όπηρεσίαν καί δταν άκόμη τελή 
έν άδείςι.

Προστατεύει τόν άθώον άπό τήν 
άδικίαν, τόν άδύνατον άπό τήν 
καταπίεσιν καί τόν έκφοβισμόν, 
τόν φιλήσυχον άπό τήν βίαν ή άτα- 
ξίαν.

Διατηρεί θαρραλέαν ψυχραιμίαν 
πρό τοϋ κινδύνου, εΙρωνείας ή χλευ
ασμού.

Διώκει τό έγκλημα χωρίς φό
βον ή κακήν θέλησιν καί ούδέποτε 
κάνει χρήσιν μή άπαραιτήτου βίας 
ή σφοδρότητος.

«Αναλίσκεται άλλοις ύπηρετών».
Κινδυνεύει διά νά είναι άσφαλεΐς 

οί πολΐται.
Αγρυπνεί διά νά είναι ήσυχοι 

έκεΐνοι.
Πίπτει έπι τοϋ καθήκοντος διά 

νά ϊστανται έκεΐνοι.
Άγωνιςί οδτος διά νά διάγουν 

άμέριμνοι έκεΐνοι.
Εθίζεται νά διώκη τήν άνομίαν, 

τό κακόν καί τήν άμαρτίαν, άκόμη, 
δχι μόνον όσάκις τήν άνακαλύπτει 
είς τό πρόσωπον τών άλλων, άλλά 
καί κάθε φοράν πού άνακαλύπτει 
σπέρματα αυτών έντός τοϋ ίδιου 
του στήθους. Καί τοϋτο καταξιώ
νει τήν άποστολήν του.

Τόν καθιστςί άληθή κοινωνικόν 
έργάτην, δργανον άσφαλείας καί 
προόδου τής κοινωνίας.

Ή άποστολή του, πολλάκις, δδη- 
γεΐ τά βήματά του είς τά μολυσμέ- 
να ΰδατα τής άμαρτίας. Τά πόδια 
του βαδίζουν, ύποχρεωτικώς, έκεΐ 
πού τό έδαφος είναι βορβορώδες. 
Τά χέρια του, πολλάκις, έρχονται 
είς τήν άνάγκην νά έγγίσουν τά 
σεσηπότα μέλη τής κοινωνίας. Τά 
μάτια του άτενίζουν συχνά τά 
διάφορα κοινωνικά άποστήματα.

Κινδυνεύει σωματικώς καί ψυχι- 
κώς. Τό μολυσματικόν μικρόβιον 
τής ήθικής σήψεως καί διαφθοράς 
δέν πρέπει νά τόν έγγίση. Εισερ
χόμενος είς τήν βρωμερότητα τών 
καταγωγίων, ούτος πρέπει νά παρα- 
μείνη άδάμας.

’Αναλίσκεται καί έκδαπανάται, 
συνεχώς, καί μοχθεί καί κοπιάζει., 
νυχθημερόν, διά τήν περιφρούρη- 
σιν τής έλευθερίας τής Πατρίδος, 
τήν γαλήνην καί τήν άσφάλειαν 
τοϋ τόπου.

Θά έπεθύμει, καλύτερον, νά τερ
ματίση τήν καθημερινήν του ύπη- 
ρεσίαν, χωρίς νά λάβη τήν πείραν 
τής παραστάσεώς του ώς μάρτυρος 
τοϋ άνθρωπίνου πόνου καί τής 
άθλιότητος, άλλά κάποιος πρέπει 
νά έκτελέση αύτό τό άχαρι έργον 
καί νά ζή συνεχώς τήν πραγματι
κότητα.

Καί τό τραγικώτερον δλων:
«Ώς δργανον τής τάξεως, ύπό 

τήν έκτελεστικήν του μορφήν δέν 
είναι δυνατόν νά άποκαλύψη οϋτε 
τό άνθρωπιστικόν περιεχόμενον 
τής συνείδήσεώς του, οϋτε άκόμη 
τό άνθρωπιστικόν άλλά καί εύγενές 
περιεχόμενον τής έκτελουμένης ά- 
ποστολής του».

ΠΩΖ ΜΠΟΡΕΙΤΕ 
ΝΑ ΤΟΝ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ

Ύπακούετε είς τούς Νόμους καί 
διδάξατε μέ τό παράδειγμά σας τόν 
σεβασμόν πρός τούς Νόμους.

Καλέσατε τήν ’Αστυνομίαν είς 
βοήθειαν, δταν ή ζωή σας εύρί- 
σκεται έν κινδύνφ ή δταν ή οίκο- 
γένειά σας άπειλήται ή ένοχλεΐται.

Νά συνεργάζεσθε πλήρως μετά 
τής ’Αστυνομίας. ’Εάν π.χ., ’Αστυ
νομικός ζητήση τά στοιχεία ταύτό- 
τητός σας συνεργασθήτε μέ εύχα- 
ρίστησιν. Ίσως νά τό φέρετε βα- 
ρέως, δτι σάς ζητούνται τά στοι
χεία σας, πλήν δμως, ύπάρχει πάν
τοτε μία νόμιμος αίτία διά τήν ένέρ- 
γειαν αύτήν.

Τηρήστε τούς Νόμους, τάς ’Ασ
τυνομικός καί λοιπάς Διατάξεις, 
τάς τεθείσας χάριν τής άσφαλείας 
τοϋ κοινού.

'Οταν καταλαμβάνεσθε παραβά- 
ται τοϋ Νόμου, νά παραδέχεσθε δτι 
έχετε άδικον. ’Εάν θεωρήτε έαυτόν 
άθώον, τό Δικαστή ριον είναι τό

μέρος νά άγωνισθήτε διά τήν ύπό- 
θεσίν σας.

Άγωνισθήτε έναντίον παντός έγ- 
κλήματος ώργανωμένου ή μή. Μή 
καλύπτετε τούς άδικοπραγοϋντας, 
διότι ώς λέγει ό ’Αριστοτέλης, «οί 
κηδόμενοι τών πονηρών βούλονται 
άπολέσαι τούς άγαθούς».

Δώσατε πληροφορίας σχετικός 
μέ έκβιαστικάς πράξεις ή διαρπα- 
γάς γενομένας παρ’ έκβιαστών, ή 
περί παντός τελεσθέντος ή μελε- 
τωμένου έγκλήματος.

Τό άπόρρητον τών πληροφοριών 
σας θά παραμείνη σεβαστόν.

Ή  παράλειψις τών μαρτύρων, νά 
καταθέτουν, ή μπόδισε πολλάς άνα- 
κρίσεις νά τελεσφορήσουν.

Ύπεράνω δλων, νά ένθυμήσθε 
δτι ό ’Αστυνομικός ύπάρχει διά 
νά ύπηρετή τό σύνολον καί ή άπο
στολή του δέν είναι μόνον νά συλ- 
λαμβάνη τόν ένοχον άλλά καί νά 
προστατεύη τόν άθώον.

Στό σπίτι σας, στήν έργασία σας, 
στήν ψυχαγωγίαν σας, παντοϋ, θέ
λετε ήσυχία, άσφάλεια, προστα
σία. Ή Χωροφυλακή σάς τά έξασ- 
φαλίζει δλα.

Σκεφθήκατε ποτέ ποία θά ήτο ή 
κατάστασις άν δέν ύπήρχε, έστω 
καί'μία ήμέρα ή Χωροφυλακή; Βο
ηθήστε την λοιπόν μέ τό παρά
δειγμά σας, μέ τήν συμμόρφωσίν 
σας είς τούς Νόμους καί τάς συ
στάσεις της.

Πάντοτε θά έχετε κάτι νά ζητή
σετε άπό τόν Χωροφύλακα.

Πράξετε καί έσεΐς δ,τι σάς ζητεί. 
’Αγαπήστε τούς άνδρες τής Χωρο
φυλακής. Έχουν δπως καί έσεΐς, 
τά προβλήματά τους, τίς άνάγκες 
τους, τά δνειρά τους, τίς φιλοδο
ξίες τους. Δείξτε κατανόησι στίς 
ύπηρεσιακές τους δυσκολίες, στά 
ξενύχτια τους, στίς ταλαιπωρίες, 
στούς κινδύνους, στίς εύθϋνες τους. 
Βοηθήστε τους, δσο μπορείτε, διά 
νά έκτελοϋν καλύτερα δ,τι τούς 
έπι βάλλει τό καθήκον καί ή άπο
στολή των.

Νά είσθε πάντα βέβαιοι, δτι θά 
βρίσκετε τήν άναγνώρισιν, τήν 
άνταπόκρισιν τήν ειλικρινή, τήν 
άμεσον βοήθειαν.

Μέ μιά τέτοια συμπεριφορά βο- 
ηθεΐτε, άποτελεσματικώς, τόν φί
λον καί συμπαραστάτην σας Χω
ροφύλακα, κάνετε καλό είς τόν 
έαυτόν σας, είς τόν τόπον σας, είς 
τήν ΕΛΛΑΔΑ.
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ΦΩΤΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Ά ν τ)ρ χο υ  Χ ωρ)κής 
Π τυχιούχου τη ς Παντείου Σχολής Π . Ο . Ε ·

Καθηγητοΰ της Έ γκληματολογικής Τακτικής καί Ά νακρ ιτικης εις τάς 
Σχολάς ’Α ξιω ματικώ ν Χωροφυλακής καί Πυροσβεστικού Σ ώ μ α το ς .

: 0  ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ καί περιοδικός 
τύπος κατ5 έπανάληψιν ήσχολήθη 
μέ τό ώργανωμένον έγκλημα καί εις 
διάφορα δημοσιεύματα μέ τίτλους 
αΌργάνωσις καί έγκλημα», «εισέ
βαλε τό ώργανωμένον έγκλημα εις 
τήν Ελλάδα», «Οι νονοί κ.λ.π.» 
προέβαλεν έγκλήματά τινα διαπρα- 
χθέντα εις τον Έλλαδικόν χώρον 
υπό Ελλήνων ή ’Αλλοδαπών εγκλη
ματιών, ώς μορφάς ώργανωμένου 
έγκλήματος.

Εις τά άναφερόμενα εις τον τύπον 
εγκλήματα συμπεριλαμβάνονται άν- 
θρωποκτονίαι, ληστεΐαι, έκβιάσεις 
εις βάρος καταστηματαρχών, άρ- 
θρωποκτονίαι, άρχαιοκαπηλεΐαι, πα
ραβάσεις άγορανομικαι, πνευματι
κής ιδιοκτησίας καί σχετικαί μέ 
το λαθρεμ,πόριον κ.λ.π.

Δέν επιχειρώ διά του παρόντος

νά κρίνω τά δημοσιεύματα, άλλά 
έπιθυμώ νά άντιληφθουν οι άναγνώ- 
σται του περιοδικού υπό ποιαν μορ
φήν εξετάζεται τό ώργανωμένον 
έγκλημα υπό της εγκληματολογίας, 
ώς κοινωνικόν φαινόμενον, πώς προσ
διορίζεται ή έννοια αύτου υπό τών 
διατάξεων του Ποινικού Δικαίου, 
πότε διεπράχθη εν Έλλάδι καί υπό 
ποιας προϋποθέσεις είναι δυνατή 
ή υπαρξις αύτου.

Ώ ς κοινωνικόν φαινόμενον τό 
ώργανωμένον έγκλημα άποτελει 
πραγματικόν γεγονός (ψυχικόν καί 
φυσικόν) καί υπό τήν μορφήν αύτήν 
εξετάζεται ύπό τής έγκληματολο- 
γίας.

Ή  έννοια του ώργανωμένου έγ
κλήματος δέν προσδιορίζεται ύπό 
τών διατάξεων του Ποινικού Δι
καίου καί ώς έκ τούτου δέν είναι 
νομική, άλλά αί σχετικαί αύτου δια
τάξεις περί συστάσεως καί συμμο
ρίας, περί συμμετοχής εις τό έγκλη
μα καί ή περί αυτών θεωρία μας 
παρέχουν τήν^δυνατότητα έρεύνης.

Αί διατάξεις του ίδιου δικαίου, 
περί έπιμετρήσεως τής ποινής έχουν 
βέβαια ιδιαιτέραν άξίαν διά τούς 
δράστας του ώργανωμένου έγκλή
ματος, άλλά δέν μεταβάλλουν τήν 
βάσ.ν του όλου θέματος, δτι δηλαδή 
τό ώργανωμένον έγκλημα δέν άνήκει 
εις τό πεδίον τής έγκληματολογίας.
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Τούτο έχει μελετηθή μέχρι σή
μερον, άλλά δχι πλήρως, διότι αί 
περί αύτού μελέται άναφέρονται 
εις τήν ιστορικήν έξέλιξιν των μορ
φών της έμφανίσεώς του εις τήν 
’Ιταλίαν καί τήν ’Αμερικήν καί 
ούχί εις τήν ούσίαν αύτου.

Εις πλείστας επίσης χώρας, μέλη 
καί μή του Διεθνούς ’Οργανισμού 
Έγκληματολογικής ’Αστυνομίας 
(INTERPOL), δεν έχει καν μελε- 
τηθή ή καί αν έχη μελετηθη δέν 
έλήφθησαν ιδιαίτερα μέτρα προς 
άντιμετώπισίν του, πλήν εκείνων 
τα όποια έχουν ληφθή διά τό κοινόν 
έγκλημα καί μόνον υπό έλαχίστων 
χωρών έχουν ληφθή ειδικά τοιαΰτα.

Η Γενική Γραμματεία του Διε
θνούς ’Οργανισμού Έγκληματολο
γικής ’Αστυνομίας (INTERPOL) 
άπό 12—14 Νοεμβρίου 1962 εις 
Παρισίους ώργάνωσε τον πρώτον

κύκλον μελετών έν σχέσει μέ τό 
ώργανωμένον έγκλημα, τό όποιον 
μετά ταύτα κατά τάς έτησίας γενι- 
κάς συνελεύσεις τού Δ.Ο.Ε.Α. (IN
TERPOL) άπλώς έθίγετο καί άπό 
τού έτους 1975 άπετέλεσε ιδιαίτερον 
θέμα συζητήσεως, χωρίς δμως μέχρι 
σήμερον νά καθορισθούν διεθνώς 
κοινά μέτρα άντιμετωπίσεώς του, 
εκτός τών παρ’ έκάστης χώρας 
ληφθέντων μεμονωμένως τοιούτων.

Ώργανωμένον επομένως έγκλη
μα δύναται νά χαρακτηρισθή δτι εί
ναι πάσα άξιόποινος πράξις ή οποία 
τελείται υπό κατ’ επάγγελμα 
εγκληματιών, ώργανωμένων εις 
έγκληματολογικάς οργανώσεις επί 
σκοπώ περιποιήσεως οικονομικών 
ή ετέρων οφέλημάτων εις αύτάς.

Τό έγκλημα τούτο δύναται νά 
εμφανίζεται υπό πλείστας 6σας μορ- 
φάς άξιοποίνων πράξεων, άλλά διά

νά είναι δυνατή ή δπαρξις του πρέ
πει νά συνυπάρχουν οί κατωτέρω 
δύο βασικοί παράγοντες ήτοι: 

α. Οί δράσται νά είναι κατ’ επάγ
γελμα έγκληματίαι καί νά τελούν 
εγκλήματα πρός οικονομικόν ή έτε
ρον δφελος.

β. Οί κατ’ επάγγελμα έγκλημα- 
τίαι νά είναι ώργανωμένοι εις έγκλη- 
ματικάς οργανώσεις.

Έγκληματικαί οργανώσεις έχουν 
συσταθεί καί δρούν άπό πολλών 
έτών εις μέν τήν ’Ιταλίαν ή CAMO- 
RA τής Νεαπόλεως καί ή M.A.F.I.A 
τής Σικελίας, εις δέ τάς 'Ηνωμένας 
Πολιτείας τής ’Αμερικής αί γκαγκ- 
στερικαί οργανώσεις τών μεγαλου- 
πόλεων Νέας 'Υόρκης, Σικάγου 
κ.λ.π. πόλεων.

Εις τάς Άμερικανικάς αύτάς έγ- 
κληματικάς οργανώσεις, έφ’ δσον 
επικρατεί τό ’Ιταλικόν στοιχεΐον 
άποκαλοΰνται ύπό τών άρχηγών των 
Ίταλιστί (COSA NOSTRA) καί 
άπαρτίζονται εκ διαφόρων FAMI
LIAR.

Τά κυριώτερα γνωρίσματα τών 
ώργανωμένων αύτών εγκληματικών 
οργανώσεων είναι δτι:

α. Αύται έχουν ίεραρχικήν διάρ- 
θρωσιν ήτοι:

’Αρχηγόν, Ύπαρχηγόν, Συμβού
λους, Κλιμάκια καί ’Εκτελεστικά 
’Όργανα.

β. 'Η εγκληματική αύτών δρά
στη ριότης κατανέμεται μεταξύ τών 
μελών άναλόγως τής θέσεως τήν 
οποίαν κατέχουν εις τήν ίεραρχικήν 
τάξιν τής όργανώσεως.

γ. Τά μέλη τών έν λόγω οργα
νώσεων κατά τήν διάπραξιν τών 
έγκλημάτων φέρουν οπλισμόν παντός 
τύπου καί χρησιμοποιούν αύτόν 
πρός έπιτυχίαν τού σκοπού των.

δ. Οί ώργανωμένοι έγκληματίαι 
δρούν δι* έμφανοΰς ή συγκεκαλυμ- 
μένης τρομοκρατίας.

ε. Η μεταξύ τών μελών ύφιστα- 
μένη πειθαρχία είναι σιδηρά καί 
διέπεται ύπό άγράφου Κώδικος 
((ήθικής ή σιωπής».

στ. Αί αύται. οργανώσεις δρούν 
έπί μονίμου βάσεως καί είναι μα- 
κράς διάρκειας.

ζ. Τά μέλη αύτών έκπαιδεύονται 
εις τήν χρήσιν τών δπλων καί ετέ
ρων μέσων, τάς μεθόδους διαπρά- 
ξεως τών έγκλημάτων καί τήν δύ- 
ναμιν άντοχής εις έξετάσεις έν περι- 
πτώ σει συλλήψεώς των.

Αί εις 'Ηνωμένας Πολιτείας τής 
’Αμερικής δρώσαι έπαγγελματικαί 
έγκληματικαί οργανώσεις έπιδίδον- 
ται κυρίως εις:
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TO ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΑΗΜΑ

α. Ληστείας κατά Τραπεζών, 
’Οργανισμών κ.λ.π. επιχειρήσεων.

β. Παντοειδείς πράξεις βίας προς 
λήψιν χρημάτων ή άλλων άνταλλα- 
γμάτων υπό τών ενδιαφερομένων 
προς διάπραξιν τών εν λόγω πρά
ξεων κατ’ άντιπάλων ή άνταγων ι
στών των.

γ. Παροχήν προστασίας προς λή
ψιν χρημάτων ή άλλων άνταλλαγμά- 
των διά τήν έξασφάλισιν τής στα
διοδρομίας τών προστατευομένων 
ύπ’ αύτών άτόμων ή επιχειρήσεων, 
ώς καί τής κανονικής αύτών λει
τουργίας.

δ. Εκβιαστικήν καί μονοπωλια
κήν διάθεσιν τών εμπορευμάτων 
τών προστατευομένων ύπ’ αύτών 
επιχειρήσεων.

ε. Όργάνωσιν παρανόμων επιχει
ρήσεων κερδοφόρων άθλητικών άγώ- 
νων, ιδία πυγμαχίας καί πάλης, 
μέ προκαθωρισμένο τό άποτέλεσμα 
αύτών «SICE».

στ. ’Οργάνωσιν παρανόμων επι
χειρήσεων σωματεμπορίας, εμπο
ρίας ναρκωτικών ή άλλων άπηγο- 
ρευμένων ειδών.

ζ. Έκμετάλλευσιν νομιμοφανών 
έπιχειρήσεων, ώς κέντρων διασκε- 
δάσεως, τυχηρών παιγνίων ή έτέ- 
ρων κατηγοριών καταστημάτων.

η. Άπαγωγάς προσώπων διά τήν 
λήψιν χρηματικών ποσών (λίτρων) 
άεροπειρατίας κ.λ.π. έγκλήματα 
βίας.

*Υπό τήν άναπτυχθεΐσαν συγκρό- 
τησιν καί δραστηριότηταέπαγγελμα-

τικαί έγκληματικαί οργανώσεις δεν 
ύπάρχουν εις τήν Ελλάδα καί έπο- 
μένως δεν είναι δυνατόν νά ύπάρχη 
εις τήν χώραν μας ώργανωμένον 
έγκλημα ύπό τήν καθορισθεΐσαν 
έννοιαν.

Επειδή δμως τό ώργανωμένον 
έγκλημα ύπάρχει σήμερον εις Εύρω- 
παϊκάς χώρας καί τήν ’Αμερικανι
κήν ^Ηπειρον καί δεν ύφίσταται 
εις τήν Ελλάδα δεν έπεται, δτι δεν 
δύναται καί νά έπεκταθή ή δργανα 
τών εγκληματικών αύτών οργανώ
σεων νά άναλάβουν δρασιν καί εις 
τήν χώραν μας, διότι ώς είναι γνω
στόν δλων τών άλλων μορφών έγ- 
κληματικαί ένέργειαι διαπράττονται 
καθημερινώς ύπό ήμεδαπών καί 
άλλοδαπών, άνευ μάλιστα Ελλήνων 
συνενόχων, τών δε σοβαρών εγκλη
μάτων, ώς άνθρωποκτονιών, λη
στειών, κλοπών κοσμηματοπωλείων, 
παραβάσεων ναρκωτικών, έμπορίας 
αύτοκινήτων κ.λ.π. οι δράσται ή σαν 
άλλοδαποί.

Τούτο περικλείει σοβαράς άνησυ- 
χίας, διότι μέ τήν μεγάλην αδξησιν 
τών τηλεπικοινωνιακών καί συγκοι
νωνιακών μέσων έπετεύχθη επαφή 
καί συνεργασία τών ήμεδαπών καί 
άλλοδαπών, έκ δέ τών ραγδαίων 
έξελίξεων έπήλθον διαφοροποιήσεις 
είς τόν άτομικόν, τόν οικογενειακόν, 
τόν έπαγγελματικόν, τόν οικονομι
κόν καί κοινωνικόν βίον τών Ελλή
νων καί άναπόφευκτα προκύπτουν 
προβλήματα, έχοντα σχέσιν μέ τήν 
έγκληματικότητα άλλά καί τήν δυ

νατότητα τής έμφανίσεως μορφών 
ώργανωμένου εγκλήματος εις τόν 
Έλλαδικόν χώρον.

Τά προβλήματα αύτά είναι:
α. Ή  δυνατότης ύπό τών διε

θνών επαγγελματικών εγκληματι
κών οργανώσεων, δπως 6 Έλλαδικός 
χώρος περιληφθή εις τό πεδίον δρά
στη ριότητος των.

β. Ή  δυνατότης δημιουργίας έν 
Έλλάδι επαγγελματικών έγκλημα^ 
τικών οργανώσεων ύπό Ελλήνων 
εγκληματιών, δχι του ίδιου άπολύ- 
τως τύπου πρός τάς ’Οργανώσεις 
τής ’Αμερικής, τής ’Ιταλίας καί τών 
άλλων Εύρωπαϊκών χωρών, άλλά 
έτέρου τύπου προσιδιάζοντος εις τάς 
Έλληνικάς συνθήκας καί περιστά
σεις.

Τό πρώτον πρόβλημα τής δυνα- 
τότητος του νά καταστή ή Ελλάς 
πεδίον εγκληματικής δραστηριότα
τος άλλοδαπών ή διεθνών εγκλημα
τικών οργανώσεων, προκύπτει σα
φώς έκ τών κατωτέρω διαπραχθέν- 
των σοβαρών εγκλημάτων υπό άλλο
δαπών εγκληματιών έν Έλλάδι ήτοι

α. Αί υπό τών στυγερών Γερμα
νών έγκληματιών DUFT καί BAS- 
SENAHUER, μέ πρωτοφανή διά 
τά έγκληματολογικά χρονικά τής 
Ελλάδος άναλγησία, διαπραχθεΐ- 
σαι τόν Μάρτιον του έτους 1969 
εις περιοχήν Βοιωτίας καί ’Αττικής 
ληστεΐαι κατά τάς οποίας έδολοφο- 
νήθησαν πέντε άθώοι καί έτεροι 
έπτά έτραυματίσθησαν, ίνα οφέλη- 
θουν μηδαμινά χρηματικά ποσά ή 
διά νά ικανοποιήσουν τά κτηνώδη 
έγκληματικά των ένστικτα, άπε- 
δείχθη έκ τής έρεύνης, δτι οΰτοι 
ήσαν μέλη έγκληματικής όργανώ- 
σεως, δρώσης εις τήν Δυτικήν Γερ
μανίαν.

Δέν άπεδείχθη βεβαίως, αν αί 
έν λόγω ληστεΐαι διεπράχθη σαν 
διά λογαρισμόν τής όργανώσεως 
εις τήν οποίαν άνήκον οί γερμανοί 
έγκληματίαι, άλλά δέν δύναται καί 
ν’ άποκλεισθή τούτο.

β. Ή  ύπό του ’Ιταλού TRAN- 
CHINA AND REA τήν 22-12-1972 
διαπραχθεΐσα διάρρηξις τού έν Άθή- 
ναις κοσμηματοπωλείου «COLD— 
COIN)), ό όποιος συνελήφθη ύπό 
τών ’Ιταλικών ?Αρχών, έκ τής έρεύ
νης τής ύποθέσεως ή άνάκρισις 
έστράφη καί κατ’ άλλων έν Ιταλία 
συνενόχων αύτοΰ, οί όποιοι είχον 
σχέσιν πρός τόν TRANCHINA 
καί τόν έβοήθησαν ή άνεμείχθησαν 
πρός διάθεσιν τών *έξ Ελλάδος 
έξαχθέντων κλοπιμαίων.

γ *Η διαπραχθεΐσα τήν μεσημ-
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βρίαν τής 16-7-77 ένοπλος ληστεία 
είς βάρος του CLUB MEDITEΕ
ΚΑΝΕ Κερκύρας υπό των αύτοκα- 
λουμένων Γάλλων υπηκόων LE- 
GANDRE MICHEL, DEURA- 
UX PHILIPPE καί MICHEL
άγνώστου έπωνύμου, μετά των συνε
νόχων των MONSELLES ALES- 
SIO καί VALLE DANIELLA 
καθ’ ήν έφονεύθη είς Γάλλος υπάλ
ληλος του CLUB καί έτραυματί- 
σ'θησ'αν Ιτερα άτομα άφηρέθηααν 
δέ 450 διαβατήρια καί 7.000.000 
δραχ. περίπου είς συνάλλαγμα φέρε
ται, δτι εϊχεν όργανωθή έπιμελώς 
τόσον είς τόν τρόπον τελέαεως, 6σον 
καί είς τόν τρόπον διαφυγής των 
έγκληματιών.

Αί έν συνεχεία διαδοχικαί εντός 
Ιδνθημέρου λαβοΰσαι χώραν λη- 
στεΐαι είς βάρος των CLUB ΜΕ- 
DITERRANE Γαλλίας καί ’Ιτα
λίας κατά τόν αύτόν περίπου τρόπον 
καί ή άφαίρεσις έξ αύτών διαβατη
ρίων καί χρημάτων ενισχύει την 
άποψιν, δτι καί αί τρεις ληστείαι 
έχουν κοινά γνωρίσματα κατά την 
μέθοδον ένεργείας, τόν στόχον, τήν 
διαφυγήν καί τό προϊόν ληστείας 
καί έπομένως είναι δυνατόν οί δρά- 
σται νά είναι οί ίδιοι είς τάς τρεις 
περιπτώσεις ή νά άνήκον είς κοινήν 
διεθνή εγκληματικήν όργάνωσιν, ή 
οποία άσχολεϊται καί μέ τήν άφαί- 
ρεσιν καί διάθεσιν διαβατηρίων, 
έχουσα διεθνείς διασυνδέσεις πρός 
έπιτυχίαν του σκοπού.

Έ κ των τριών ώς άνω σοβαρών 
έγκλημάτων καί έτέρων διαπρα- 
χθέντων υπό άλλοδαπών έγκλημα
τιών δέν άποκλείεται ΰπαρξις δπι- 
σθεν τών δραστών, ξένων εγκλημα
τικών οργανώσεων, αί όποίαι νά 
περιέλαβον είς τήν σφαίραν τής δρά
στη ριότητός των καί τόν Έλλαδικόν 
χώρον.

Τό Δεύτερον πρόβλημα, τό άνα- 
φερόμενον είς τήν άντιμετώπισιν 
τής δυνατότητος νά δημιουργηθοΰν 
είς τήν Ελλάδα αύτόχθονες έγκλη- 
ματικαί όργανώσεις πρέπει νά άπο- 
τελέση άντικείμενον ιδιαιτέρας με
λέτης καί τούτο διότι έλαβον χώραν 
εγκλήματα είς τά όποια ύπάρχουν 
ενδείξεις, αί όποίαι έκ πρώτης δψεως

καταμαρτυρούν κοινά γνωρίσματα 
τών έγκληματιών, ώς πρός τόν τρό
πον ένεργείας, τόν στόχον, τά οικο
νομικά οφέλη καί τάς μετά τών 
μελών διασυνδέσεις.

Έκ τών κατωτέρω έγκλημάτων 
τά οποία διεπράχθησαν ύπό Ελλή
νων έγκληματιών διαπιστούται σα
φώς ή υπαρξις ένδείξεων δημιουρ
γίας έγκληματικών καί έν Έλλάδι 
οργανώσεων. Τά έγκλήματά ταΰτα 
είναι:

α. *Η διαπραχθείσα είς Κηφισσιά 
τό έτος 1972 ληστεία είς βάρος τής 
Ελένης ΖΟΤΡΑ, ή οποία έτελέσθη 
βάσει σχεδίου τό οποίον κατήρτισεν 
ό άρχηγός τής σπείρας, ό οποίος 
ναι μέν δέν έλαβε μέρος κατά τήν 
τέλεσιν τής πράξεως, άλλ’ δμως 
παρηκολούθησε τήν έφαρμογήν τού 
σχεδίου καί είσέπραξε τά οικονο
μικά οφέλη.

β. *Η σπείρα τών Ίωάννου ΚΑΛ- 
ΠΑΚΗ, Φιλίππου ΜΑΥΡΟΓΙΑΝ- 
ΝΗ κ.λ.π. συνενόχων των ή οποία 
τό έτος 1969 άντί οικονομικών 
οφέλη μάτων κατ’ έντολήν διαφόρων 
ιδιοκτητών είς τάς ’Αθήνας, τόν 
Πειραιά καί τά Προάστεια ένέπρησε 
τά καταστήματά των, κατά τρόπον 
ώστε νά άποδοθή ό έμπρησμός είς 
τυχαίον γεγονός, διά νά είσπρα- 
χθοΰν τά ποσά τής πυρασφαλείας 
διεπιστώθη, δτι ένήργει βάσει κα
λώς ώργανωμένου σχεδίου καί κατά 
τά πρότυπα τών έγκληματικών ορ
γανώσεων τής ’Αμερικής.

Θά ήδύναντο νά περιγραφοΰν καί 
άλλα έγκλήματα, ώς ή άνθρωπο κτο- 
νία τού ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΤΛΟΤ δια
πραχθείσα είς 'Ηράκλειον ’Αττικής 
τό έτος 1972 ύπό τών ΣΟΥΛΗ καί 
ΜΑΚΡΗ μαθητών τεχνικής Σχο
λής, αί είς Βρηλίσια ’Αττικής ύπό 
τού Βασιλείου ΛΥΜΠΕΡΗ καί 
τών συνενόχων του διαπραχθείσαι 
άνθρωποκτονίαι δι* έμπρησμοΰ τής 
συζύγου , τών τέκνων του καί τής 
πενθεράς του, ώς καί έτέρων έγκλη
μάτων άρχαιοκαπηλείας, έμπορίας 
ναρκωτικών, έμπορίας κλαπέντων 
ή ύπεξαιρεθέντων όχημάτων κ.λ.π. 
τά όποια προανακρούουν τόν κίνδυ
νον δημιουργίας ώργανωμένου έγ- 
κλήματος.

Τά μέτρα τά όποια έπί τού παρόν
τος δύνανται νά συμβάλλουν είς τήν 
πρόληψιν τού ώργανωμένου έγκλή- 
ματος ύφ’ οίανδήποτε μορφήν είναι: 

α. *Η βαθυτέρα διερέύνησις ώρι- 
σμένων Αποθέσεων, ώς αί άνωτέρω 
περιγραφείσαι καί διά τής έρεύνης 
αύτών νά έπιδιώκεται ή συναγωγή 
συμπερασμάτων, έάν οί δράσται 
ένήργησαν ώς μέλη έπαγγελματ ικών 
έγκληματικών οργανώσεων, οπότε 
νά έπεκτείνεται ή δίωξις καί κατά 
τών ίσταμένων είς τάς άνωτέρας 
βαθμίδας τής έγκληματικής ιεραρ
χίας ή νά λαμβάνωνται καί έτερα 
κατ’ αύτών μέτρα.

Δέν θά ήτο άσκοπον μάλιστα 
δπως οί Αρμόδιοι έν συσκέψει έκθέ- 
τουν τά συμπεράσματά των, περί 
εμφανίσεως ή ου ώργανωμένου εγ
κλήματος καί είσηγοΰνται τά πρός 
άντιμετώπισιν τού προβλήματοί 
άναγκαία πρός τούτο μέτρα.

β. Ή  μεγίστη προσοχή είς τήν 
χορήγησιν άδειών λειτουργίας παι- 
γνίων, καί έτέρων δραχμοβόρων 
μηχανημάτων.

γ. 'Η σύστασις ειδικής ύπηρε- 
σίας προλήψεως τού ώργανωμένου 
έγκλήματος.

δ. *Η άστυ;ομική συνεργασία, 
διότι ώς λόγος άναπτύξεως τού 
ώργανωμένου έγκλήματος είς Η.Π.Α 
άναφέρεται καί ή έλλειψις συντονι
σμού τών ένεργειών τών πολλών 
έκεί Αστυνομιών.

ε. Ή  δραστηριότης τών Σωμά
των ’Ασφαλείας είς τάς μεγάλας 
πόλεις θεωοεΐται ώς τό πλέον άπα- 
ραίτητον μέτρον, διότι είς ταύτας 
έχουν σημειώσει πρόοδον πάσης 
μορφής έγκλήματα.

στ. Τό ήθος τών ’Αστυνομικών 
και τών άρμοδίων οργάνων τής πο
λιτείας, Αποτελεί φραγμόν κατά 
τού ώργανωμένου έγκλήματος, διότι 
ή άνάπτυξις του είς άλλας χώρας 
έν πολλοίς, οφείλεται καί είς τό 
γεγονός, δτι έπαγγελματικαί έγκλη- 
ματικαί οργανώσεις, είοεχώργισαν 
δι’ άθεμίτων μέσων είς κυκλους 
προσώπων κατεχόντων καιρίας θέ
σεις είς τόν Κρατικόν Μηχανισμόν 
καί οδτω έπιτυγ χάνουν συγκαλύ- 
ψεως καί προστασίας.

Φέρεται είς γνώση τών κ.κ. συνδρομητών του περιοδικού δτι 
Α Ι Μ Α -  λόγω του είδικοΰ άφιερώματος του τεύχους στήν Διεθνή Έκθεση

Θεσσαλονίκης, ή συνέχεια του Αστυνομικού διηγήματος τού Γιάν- 
Κ Ο ΙΙΜ Π Σ Η  νη Μαρή «Ή περιπέτεια» Αναβάλλεται γιΑ τό έπόμενο τεύχος.

Έκ τής Διευθύνσεως τοΰ Περιοδικού.
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ΜΙΑ ΛΗΣΤΕΙΑ 

ΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑ
ΤΟΝ ΜΗΝΑ πού πέρασε, μιά Ελληνική επαρχια

κή πόλη, ένιωσε τήν άγωνία καί τον τρόμο του εγκλή
ματος άπο κοντά. Στή Θήβα, δυο επίδοξοι ληστές, 
σχέδιασαν καί θέλησαν νά πραγματοποιήσουν μια 
ληστεία κοίί μάλιστα στο 'Υποκατάστημα της Εθνι
κής Τράπεζας Ελλάδος, δπου, δπως υπολόγισαν, θά 
υπήρχε πολύ χρήμα, αρκετό γιά τις άνάγκες τους. 
"Ομως ή τύχη δεν δούλεψε γι’ αύτούς. Περισσότερο 
ψύχραιμοι οί πελάτες τής Τράπεζας καί γρηγορό
τεροι οί άνδρες τής Χωροφυλακής, άνέτρεψαν τά σχέ
διά τους, μέ άποτέλεσμα νά ναυαγήσει ή μεγάλη «δου
λειά», πού έτοίμαζαν άπο καιρό ό Κων]νος Κυριάκος 
καί ό Θεοδόσης Παγανόπουλος. "Ομως ας δούμε το 
φαινόμενο αύτό άπο τήν δική μας σκοπιά, τήν σκο
πιά του «Παρατηρητή».

Μεγάλος πειρασμός το χρήμα. Τήν καταστροφική 
του επίδραση πάνω στον άνθρώπινο χαρακτήρα γρή
γορα καί σωστά τήν κατάλαβε ό Λυκούργος, ό νομο- 
θέτης τής Σπάρτης, καί έκοψε νομίσματα άσήκωτα 
άπο το βάρος καί δυσκολοχρησιμοποίητα, πού ήταν 
ένας έμμεσος τρόπος γιά τήν έμπόδιση τής φιλαργυ- 
ρίας. "Ομως οί συνθήκες τής οικονομίας μέ τήν συνε
χή πρόοδο τής ζωής δεν ήταν δυνατόν νά κρατήσουν 
σ ενέργεια αύτό τύ σύστημα. Μέ τήν πάροδο των 
χρόνων τύ χρήμα έγινε το άπαραίτητο μέσο γιά τήν 
επιβίωση των άνθρώπων, των κοινωνιών καί των 
Κρατών δλου του κόσμου, άκόμα καί γιά τήν άφεση 
τών άμαρτιών στήν εποχή του Μεσαίωνα. "Οταν 
στον Παγκόσμιο χώρο έκανε τήν εμφάνισή της ή 
καταναλωτική κοινωνία, το χρήμα έγινε ό σύγχρο
νος Θεός του άνθρώπου, γενικά —μέ εξαιρέσεις 
τόσες, δσες είναι άπαραίτητες γιά νά έπιβεβαιωθή ό 
κανόνας—μιά καί ό άληθινος Θεός τοποθετήθηκε άπο 
τούς ίδιους πάλι τούς άνθρώπους, στά στενά τείχη 
τής Εκκλησίας καί στούς τοίχους τών έκκλησιών. 
'Η άνθρωπότητα άρχισε, χωρίς καλά - καλά νά το 
καταλάβει, τον μεγάλο της άγώνα γιά νά επιβιώσει 
οικονομικά, άφου ή οικονομική επιβίωση είναι καί ή 
πρωταρχική βάση τής βιολογικής επιβίωσης. Τούτο 
άποτελεί τήν άνατροπή τής παλαιός άντίληψης γιά 
τήν επιβίωση του άνθρώπου, πού άφου κατώρθωνε 
νά τραφεί άπο τήν γή ή το ζωικό βασίλειο καί άφου 
εξασφάλιζε καί τήν τροφή τής άλλης ήμέρας, επιθυ
μούσε νά επιβιώσει οικονομικά γιά περισσότερη σι
γουριά ή καί πολυτέλεια. "Ετσι σήμερα ό άνθρωπος άπο 
τήν στιγμή πού θά καταλάβει τον γύρω κόσμο, θά 
νιώσει τήν άνάγκη τού χρήματος, άνάγκη γιατί μ’ 
αύτο θά εξαγοράσει τή τροφή του, το ντύσιμό του, 
τήν κατοικία του, τήν ύγεία του, τήν ζωή του, τήν 
άνεσή του καί τήν πλασματική εύτυχία του. "Ομως

στο χορό αύτον τού κοινωνικού συνόλου γιά τήν επι
βίωσή του καί τήν οικονομική του άπο κατάσταση, 
δλοι δέν είναι πρώτοι, δέν .μπορούν νά σύρουν πρώτοι 
τον χορό, τόσο άπο οικονομία τής φύσης δσο καί άπο 
μιά άπλή γεωμετρική κατανομή. Οί προσωπικές δυ
νατότητες τού καθενος καί ή εύνοια τής τύχης καί 
τών συμπτώσεων, είναι παράγοντες πού κρατούν 
κατά κάποιο τρόπο ένα χρονόμετρο καί μετρούν τήν 
άξια σέ πρώτους, δεύτερους, τρίτους κ.λ.π., χωρίς 
αύτο νά εμποδίζει μιά έπόμενη άλλαγή καί άνακα- 
τανομή, αν οί παράγοντες πού άναφέραμε δουλέψουν 
γιά κάποιο άλλον πιο εύνοϊκά. 'Υπάρχουν δμως καί 
άτομα μέσα στήν κοινωνία πού χωρίς νά θελήσουν νά 
πασχίσουν γιά τήν τίμια οικονομική τους άποκατά- 
σταση, ονειρεύονται καί σχεδιάζουν ένα καλύτερο 
αύριο μέ τρόπους ευκολου πλουτισμού, πού άπο τήν 
μιά στιγμή στήν άλλη προσφέρουν στον άνθρωπο πού 
ονειρεύεται τά εύκολα χρήματα, μιά άνετη ζωή, χωρίς 
πίκρες, χωρίς κόπο. Είναι ή περίπτωση τών άνθρώ
πων, πού μέ το δραμα τού χρήματος στά μάτια τους 
καταφεύγουν στο έγκλημα —δλων τών μορφών—γιά 
νά το άποκτήσουν. Έτσι έχουμε τις διάφορες μορφές 
εγκλημάτων εύκολου πλουτισμού, τήν άπάτη, τήν 
κλοπή, τήν ληστεία κ.λ.π. Ή  ληστεία, πού είναι άλ
λωστε καί το θέμα μας είναι ή άφαίρεση τών ξένων 
κινητών άγαθών, χρημάτων κοσμημάτων, κ.λ.π. πού 
πετυχαίνεται μέ τήν άπειλή ή μέ τήν χρησιμοποίηση 
σωματικής ή καί ψυχολογικής βίας. Είναι ή περισ
σότερο βαρειά μορφή τών εγκλημάτων πού έχουν 
σάν σκοπό το παράνομο περιουσιακό δφελος. Καί τού
το γιατί ή πιο συνηθισμένη μορφή της είναι ή άπειλή 
τής ζωής τού θύματος. «Τά λεφτά σου ή τήν ζωή 
σου» άπειλεΐ ό ληστής. Ζήτα τά χρήματα, γιά νά 
μή τού άφαιρέσει τήν ζωή. Πόσο τήν έκτιμα σέ χρή
μα τήν ζωή; Πόσα θέλει γιά νά μήν σκοτώσει; "Οσα 
έχει τό θύμα. Καί εκατό άκόμα δραχμές είναι γιά τον 
ληστή τό άντίτιμο μιας ζωής, πού κατά τήν άποψή 
του, δικαιωματικά χαρίζει, σάν νάναι αύτός έκείνος 
πού άρχικά τήν πρόσφερε. Κι* αν τό θύμα δέν υπα
κούσει; Κι* αν προβάλλει άντίσταση; Τότε ό ληστής, 
ό πωρωμένος πιά άνθρωπος καί ή προσωποποίηση 
τού κτήνους θά γίνει ό τιμωρός, σάν νά δικαιούται 
μέ τήν άπεριόριστη φυσική οικονομία τον μόχθο τού 
τρίτου, σάν νά τού άνήκει τό ξένο καί τούτο κάτω άπο 
τήν σημαία τού άντικοινωνικοΰ χαρακτήρα. "Ισως 
δμως καί νά μή τολμήσει. Συνήθως οί ληστές τολ
μούν. Καί τούτο γιατί πρέπει νά διαλέξουν καί γιατί 
έχουν συνηθίσει νά παίζουν τήν ζωή τους στά ζάρια 
τής παρανομίας. Γιατί ξεκινώντας γιά τήν ληστεία, 
άφήσανε σέ κάποια γωνιά, τά λιγοστά θρύψαλλα τού 
άνθρώπινου χαρακτήρα πού ίσως είχαν μείνει μέσα 
τους καί βαδίσανε μέ βήμα σταθερό, ξέροντας πώς 
μόνο ή μορφή τους διατηρεί τ* άνθρώπινα γνωρί
σματα. Τά ζάρια τής παρανομίας είναι γλυκά γιατί 
κυλούν πάντα σέ κατηφορικά έπίπεδα. Ό  άνήφορος 
είναι κάτι τό άγνωστο γι’ αύτά. Είναι ή άφετηρία 
τής πτώσης, ό χαμένος παράδεισος. Πωρωμένες 
προσωπικότητες μέ ζωώδη ένστικτα γιά ψυχοπνευ- 
ματικές λειτουργίες καί εξωτερικά μ* ανθρώπινη μορ
φή είναι οί ληστές. ’Αδίστακτοι στά σχέδιά τους, 
αν καί τήν πρώτη φορά πάντα σχεδόν έτοιμόρροποι
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νά σαρωθούν, πού γλυτώνουν χάρη στον τρόμο καί 
τύν φόβο πού κατορθώνουν νά σκορπούν στά θύματά 
τους ή στούς άνύποπτους διαβάτες, προβάλλοντες στά 
μάτια δλων κάποιο δπλο. Άλλωστε, έχουν καί τύ 
προνόμιο του αιφνιδιασμού. Προχωρούν μέ βήματα 
διατακτικά πρύς τύ θύμα, τύ κοιτάζουν μέ άγωνία, 
κοιτάζουν καί γύρω τους, πάντα μέ τήν ίδια άγωνία 
στά μάτια τους, προσπαθούν νά πάρουν θάρρος, θυ
μούνται τις γκαγκστερικές ταινίες τού σινεμά καί 
τού προτείνουν τύ μαχαίρι ή τύ δπλο, ζητώντας 
ταυτόχρονα χρήματα μέ βραχύλογες φράσεις, χρή
ματα, πού σάν τού ζεστάνουν τήν τσέπη, θά τύν κά
ψουν, γιατί θά τελειώσουν γρήγορα—στήν πιύ εύνοική 
γι’ αύτύν περίπτωση πού δέν θά συλληφθή—καί θά 
θελήσει νά τ’ άντικαταστήσει εφαρμόζοντας καί πάλι 
τύ παλιύ σχέδιο, ώσπου κάποια φορά θά έρθη τύ τέλος. 
'Απλώνει λοιπύν τήν τσάντα καί περιμένει. Μαζί μ* 
αύτύν περιμένει κι* ό συνεργύς ή οί σύνεργοί. 'Η άγω
νία φαίνεται, δσο κυλά ή ώρα, καθαρά στά μάτια τους. 
*Ίσως τρέμουν καί τά χέρια τους. 'Η καρδιά τους 
σίγουρα πάει νά σπάσει. Φοβούνται τύ άπρόοπτο. 
Κάθε εγκληματίας φοβάται τύ άπρόοπτο, τύ τυχαίο, 
αύτύ πού ξέχασε νά υπολογίσει. Φοβάται τήν σιγου
ριά τού έαυτοΰ του. Τά λάθη, πού πιθανύν νά έχει 
άρχίσει νά κάνει, ούτε τά σκέπτεται. Είναι γεγονύς 
άλλωστε δτι κάθε εγκληματίας είναι καί ένα μίγμα 
καχυποψίας καί θρασυδειλίας. Θρασύδειλος γιατί 
ξέρει πώς είναι άνίκανος γιά κάτι πού χρειάζεται 
κόπο καί ύπομονή. Γιά κάτι πού άπαιτεΐ θυσίες. 
Γιατί ξέρει πώς δέν έχει δίκαιο, πώς άδικεί. Ό  δί
καιος έχει πάντα τήν τόλμη καί τύ θάρρος. Ό  άδικος 
καί παράνομος, τύ θράσος καί τήν δειλία. Τύ ένα είναι 
άποτέλεσμα καί συνοδύς τού άλλου. Τρέμει λοιπύν 
ή καρδιά του περιμένοντας νά τελειώσει ή επιχεί
ρηση, άγνοώντας πώς άπύ κείνη τήν στιγμή άρχίζουν 
οί πιύ δύσκολες γι* αύτύν ώρες. Οί ώρες της κατα
δίωξης, οί ώρες τής άναζήτησης, τής πτώσης τού 
πέλεκυ τής δικαιοσύνης πάνω στά άνομα χέρια του. 
Αύτύ ούτε πού τύ σκέφτεται. Εκείνο πού σκέφτεται 
είναι νά τελειώσει, V* άπομακρυνθή, νά χαρεί τήν 
λεία του. Αύτή τήν ώρα, άν κάποιος τύχει καί φανεί 
λίγο πιύ ψύχραιμος, λίγο πιύ τολμηρός, δλα γκρεμί
στηκαν γιά κείνον. Τά πάντα είναι ζήτημα ψυχραι
μίας καί έτοιμότητας. Αύτύ τύ κατάλαβαν στήν Εθνι
κή Τράπεζα τής Θήβας οί άκινητοποιημένοι πολίτες 
και θέλησαν ν’ άποδείξουν δτι μέ τήν ιδιωτική συμπα
ράσταση δέν μπορεί νά περάσει τύ έγκλημα. Άπύ τήν 
άλλη πλευρά υπήρξε καί καταπληκτική ή έτοιμό- 
τητα των άνδρών τής Χωροφυλακής, τύ αίσθημα 
εύθύνης καί τύ συναίσθημα τής αύτοθυσίας σάν κα- 
θαρύ κίνητρο δημιουργίας. Έτσι ναυάγησαν τά σχέ
δια των επίδοξων ληστών. 'Όμως ή κατάσταση πήρε 
μια άλλη, άπρόσμενη, κατά κάποιο τρόπο, τροπή, 
τραγική καί σκληρή συνάμα, εύτυχώς δμως μόνο γιά 
τους δράστες. Καί λέγοντας εύτυχώς εννοούμε δχι 
γιατί κι αύτοί δέν είναι άνθρωποι καί δέν έχουν τύ 
δικαίωμα τής ζωής, άλλά γιατί υπαίτιοι αύτής τής 
κατάστασης ήταν αύτοί καί μόνο. Τήν στερνή στιγμή 
κι* ενώ τά χέρια τους ήταν βαρειά άπύ χιλιάρικα, είδαν 
τα πάντα νά χάνονται. Τά τόσα δνειρα νά γίνονται 
στάχτη. 'Η τύχη τους, τούς οδηγούσε στή φυλακή

καί στήν τιμωρία. Σάν άστραπή άπ* τύ μυαλύ τού 
πιύ σκληρού πέρασε ή σκέώη πώς άν άντιστέκονταν 
δυναμικά ίσως νά γλύτωναν καί τήν βρώμικη έλευ- 
θερία τους καί τά χρήματα. Καί γυρνώντας τύ δπλο 
σημάδεψε καλά τύν 'Υπομοίραρχο Γκόβαρη Αποστό
λη καί πίεσε τήν σκανδάλη τού δίκανου. ΤΗταν μιά 
πράξη άπελπισίας, τύ κύκνειο άσμα τους. 'Η σφαίρα 
δέν βρήκε τύν στόχο τύν επιθυμητό, στάθηκε τυχερός 
ό φρουρός τού Νόμου. Τράβηξε ίσα γιά τήν κοιλιά 
τού σύνεργού Παγανόπουλου Θεοδόση καί τύν σώ
ριασε κάτω, τιμωρία τού Θεού γιά τύ άνοσιούργημα 
πού ετοίμαζε ό συνεργός του. Έτσι ξαπλώθηκε νε
κρός στά χέρια τών πολιτών πού τύν κυνηγούσαν, 
ό ένας άπύ τούς δυό, ό πιύ άτυχος, άφήνοντας πίσω 
27 άδεια χρόνια, χρόνια πού θά μπορούσαν νά γίνουν 
ή άρχή μιας δημιουργικής πορείας.

Αύτή ή ληστεία 7ίού τέλειωσε μέ τύν φόνο Τού 
ληστή άπύ τύν σύνεργό του, άπόδειξε δτι στή χώρα 
μας μπορεί ν* άντιμετωπισθή μέ επιτυχία τύ πρόβλημα 
αύτό, άν ύπάρξουν οί κατάλληλες προϋποθέσεις συνερ
γασίας μεταξύ Αστυνομίας καί Πολίτη, πού έχει 
κι* αύτύς καθήκον νά καταπολεμήση κάθε μορφή 
έγκληματικότητας, έστω κι άν αύτή δέν στρέφεται 
άπολειστικά εναντίον του. Πάντοτε δμως μιά έκδή- 
λωση βίας είναι φαινόμενο μιας άντικοινωνικότητας 
καί άμεσα ή έμμεσα στρέφεται έναντίον δλων τών 
νομοταγών πολιτών. Αύτή είναι ή πηγή τού καθή
κοντος τού κάθε πολίτη, γιά νά βοηθήσει καί νά 
συνεργαστεί μέ τά άστυνομικά δργανα γιά τύ δικό του 
πάλι συμφέρον. 'Η ψυχραιμία καί ή άποφασιστικό- 
τηα τών πολιτών στήν περίπτωση πού εξετάζουμε 
έδωσαν τήν εύκαιρία στήν έτοιμότητα τών οργάνων 
τής τάξεως νά δράσουν άποτελεσματικά. 'Η άπό- 
πειρα τού δράστη έναντίον τού 'Υπομοίραρχου δείχνει 
την εκ διαμέτρου άντίθετη άποφασιστικότητα τών 
εγκληματιών, πού δέν πρέπει νά καταβάλει τήν 
προσπάθεια γιά τήν πάταξη τού εγκλήματος, άλλά 
νά τήν ένισχύει μέ τήν γνώση τού κινδύνου πού άπειλεί 
τύ κοινωνικό σύνολο, καί ταυτόχρονα μέ τήν αύξηση 
τού αισθήματος τής εύθύνης. 'Η άστυνόμευση χωρίς 
τήν συνδρομή τών νομοταγών πολιτών, γίνεται άδύ- 
νατη καί άδύναμη καί τούτο γιατί ή πολυμορφία τού 
άστυνομικού έργου καλύπτει δλους τούς τομείς τής 
δημόσιας κοινωνικής ζωής, μέ άποτέλεσμα νά ύπάρχει 
ύπεραπασχόληση καί διαμοιρασμύς τών ύπηρεσιών. 
*Η συνδρομή τών πολιτών, άφοπλίζει τήν δύναμη τών 
άντικοινωνικών στοιχείων καί ή άποτελεσματικότητα 
τής άστυνόμευσης έγγίζει τά δρια τού άπόλυτου, 
γεγονύς ιδιαίτερης σημασίας γιά τήν άσφάλεια τής 
καλής λειτουργίας τών δικαιωμάτων τού καθενός, 
σάν μέλους του κοινωνικού συνόλου. 'Η άντιμετώπιση 
τής πρόσφατης ληστείας #στή Θήβα, είναι έργο πού 
οφείλεται άποκλειστικά καί μόνο στήν ευσυνειδησία, τή 
βοήθεια καί συνεργασία τών πολιτών μέ τήν Χωροφυ
λακή καί δίνει τήν εύκαιρία γιά μιά επανεξέταση τής 
προσωπικής εύθύνης τού κάθε κοινωνικού μέλους 
καί τήν ορθή γραμμή πάνω στήν οποία μπορεί νά 
θεμελιωθή σταθερά ή σχέση φιλίας καί συνεργασίας 
τών πολιτών καί τών άνδρών τής Χωροφυλακής, γιά 
τήν άντιμετώπιση κάθε μορφής βίας.

Ό  π α ρ α τ η ρ η τ ή ς

669



Α Γ Γ Ε Ι Α Κ Α  
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Ύ  π  ό :
Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ  Τ Α Σ Ι Ο Υ  

’Επιάτρου Χ ωροφυλακής 
Ειδικού Παθολόγου

Ύπό τόν γενικόν βρον άγγειακά έγκε- 
φαλικά έπεισόδια περιλαμβάνονται ή εγκε
φαλική θρόμβωσις, ή έμβολή καί ή έγκε- 
φαλική αιμορραγία. Θά άναφερθώμεν 
κεχωρισμένως εις έκάστην περίπτωσιν 
καί έν γενικαΐς γραμμαις.

1 .  ’Εγκεφαλική θρόμβω σις. Αίτιολογι- 
κοί παράγοντες οί όποιοι συντελούν εις 
την δημιουργίαν έγκεφαλικής θρομβώ- 
σεως είναι ή άρτηριοσκλήρυνσις, ή έγκε- 
φαλική θρομβοφλεβϊτις άπό φλεγμονές 
ώτός, προσώπου, παραρινοκολπίτιδες, μη- 
νιγγΐτις, ή έγκεφαλική σύφιλις, διάφο
ροι νόσοι του αίματος, ή ύπότασις, ( οξεία 
άπώλεια αίματος, έμφραγμα μυοκαρδίου, 
τραυματικόν καί χειρουργικόν SHOCK) 
καί τέλος ώς έπιπλοκή της άρτηριογρα- 
φίας.

Συνήθως επί θρομβώσεως συνυπάρχει 
ύπέρτασις ώς προδιαθετικός παράγων της 
άρτηριοσκληρύνσεως καί σακχαρώδης δια
βήτης. Δυνατόν νά ύπάρχη άγγειακή νό
σος άλλαχου του σώματος ώς στηθάγχη, 
έμφραγμα μυοκαρδίου, διαλείπουσα χω- 
λότης κ.λ.π. Είναι νόσος της προκεχωρη-

μένης ήλικίας, δυνατόν δμως νά συμβή 
καί είς την 4ην δεκαετηρίδα της ζωής. 
Ή  θρόμβωσις συμβαίνει κυρίως είς τό 
σημειον του άγγείου 6που ή άθηρωματώ- 
δης πλάκα προκαλεΐ τήν μεγαλυτέραν στέ- 
νωσιν. *Ως άποτέλεσμα τής θρομβώσεως 
θά είναι ή μαλάκυνσις τής περιοχής του 
έγκεφάλου ή δποία άρδεύεται άπό τό άπο- 
φραχθέν άγγεΐον, έκτός έάν δημιουργηθή 
παράπλευρος κυκλοφορία. Ή  είσβολή εί
ναι βαθμιαία μέ πρόδρομα συμπτώματα 
ώς αίμωδίες, διπλωπίαν, δυσαρθρίας καί 
κεφαλαλγίαν, διαρκείας άπό όλίγων δευ
τερολέπτων ώς μιας ώρας. Τό έπεισόδιον 
συμβαίνει κυρίως κατά τήν έγερσιν του 
άσθενοΰς τήν πρωίαν μέ έκδηλον ήμι- 
πληγίαν ή όλίγον μετά τήν έγερσιν. Δυνα
τόν νά έχω μεν φευγαλέα έπεισόδια ισχαι
μίας τύυ έγκεφάλου καί κατόπιν νά συμ
βή πλήρες έπεισόδιον μέ παράλυσιν. Ή  
προσβολή δυνατόν νά καταλαμβάνη διά
φορα μέλη συγχρόνως ή νά άρχίζη άπό 
τό ένα μέλος ή τό έν ήμισυ του προσώπου 
καί νά έπεκτείνεται κατόπιν είς ετερα τμή
ματα. Κατά τό διάστημα αύτό δυνατόν νά 
έμφανίζει βελτίωσιν ή έπιδείνωσιν τής

καταστάσεώς του. Διά τήν διάγνωσιν τής 
έγκεφαλικής θρομβώσεως μεγίστην συμ
βολήν παρέχουν ή έξέτασις του έγκεφα- 
λονωτιαίου ύγρου, ή άρτηριογραφία του 
έγκεφάλου καί τό Scanning του έγκε
φάλου. Ή  πρόγνωσις έξαρτάται άπό τήν 
έντόπισιν καί τό μέγεθος του έμφράκτου. 
'Ε π ί μικρών έμφράκτων ή έπάνοδος είναι 
ταχεία καί πλήρης. Έ π ί έκτεταμένου 
έμφράκτου τής βάσεως ό άσθενής πίπτει 
συνήθως είς βαθύ κώμα καί καταλήγει 
έντός όλίγων ήμερών έπί τά χείρω έξέ- 
λιξις όφειλομένη είς αύξησή τής στενώ- 
σεως του άγγείου άπό θρόμβον του τοιχώ
ματος. Ή  πορεία καί ή πρόγνωσις έξαρ- 
τώνται έπίσης άπό τήν έπιτυχή καταπο- 
λέμησιν των λοιμώξεων του άναπνευστι- 
κοΰ καί ούροποιητικου συστήματος, είς 
τάς όποίας είναι λίαν έπιρρεπείς οίάσθε- 
νεΐς. Είς τό άπώτερον μέλλον τά 20 % έμ- 
φανίζουν έπαναλαμβανομένας έπιληπτι- 
κάς κρίσεις. Θεραπευτικώς μεριμνουμεν 
διά τήν άποφυγήν τών κατακλίσεων, δια- 
τηροΰμεν έλευθέρας τάς άναπνευστικάς ο
δούς, διορθώνομεν τήν άπώλειαν αίμα
τος έάν ύπάρχει. Ή  χειρουργική θεραπεία 
συνίσταται είς θρομβαρτηρεκτομήν. Πε
ραιτέρω συνιστάται φυσιοθεραπεία πρός 
έπαναφοράν τής κινητικότητος καί άπο
φυγήν μυϊκών συσπάσεων.

2 . 'Ε γκεφ αλική  έμ βολή . Αίτιολογικοί 
παράγοντες είναι διάφοροι καρδιακαί άρ- 
ρυθμίαι, έμφραγμα μυοκαρδίου κ.λ.π. Τό 
έμβολον έγκαθίσταται είς τόν διχασμόν 
κυρίως τών άγγείων ή είς άλλο έστενω- 
μένο τμήμα του άγγείου καί προκαλείται 
τό έμφρακτον. Λόγω τής ταχύτητος μέ 
τήν οποίαν συμβαίνει ή έμβολή δέν ύπάρ- 
χει χρόνος διά τήν άνάπτυξιν παραπλεύ
ρου κυκλοφορίας. Εισβάλλει άποτόμως ώς 
κεραυνός έν αίθρίφ. Τά νευρολογικά συμ
πτώματα είναι τά ίδιαώς καί είς τήνθρόμβω- 
σιν. Θεραπευτικώς γίνεται άντιπηκτική 
θεραπεία διά νά προλάβωμεν φήν δημιουρ
γίαν νέων έμβόλων. Χειρουργικώς γίνε
ται έμβολεκτομή.

3 . 'Ε γκ εφ α λ ικ ή  αίμορραγία. ΑΙ δύο 
σπουδαιότεραι αίτίαι είναι ή άρτηριακή 
ύπέρτασις καί ή ρήξις άνευρύσματος έγκε- 
φαλικου άγγείου, τά όποια καταλήγουν 
είς άποπληξίαν. Σπανιώτεραι αίτίαι είναι 
νοσήματα του αίματος καί ώς έπιπλοκή 
τής άντιπηκτικής θεραπείας. Ή  έμφά- 
νισις είναι άπότομος καί ή έξέλιξις τα
χεία. Δέν προηγούνται πρόδρομα συμ
πτώματα. Συμβαίνει ή αίμορραγία κατά 
τήν δραστηριότητα του άτόμου, έμφάνισις 
κατά τόν ύπνον σπανία. 'Υπάρχει συνή
θως ένα αίμορραγικόν έπεισόδιον καί δέν 
προβλέπεται άλλο είς τό έγγύς μέλλον. 
Τό πρόσωπον άποκλίνει πρός τό ένα μέ
ρος, ή ομιλία καθίσταται άκατανόητος καί 
ή κατάστασις δυνατόν νά έπιδεινωθή είς 
κώμα. Τά 7 0 - 75%  περίπου τών άσθε- 
νών άποθνήσκουν έντός 1 - 3 0  ήμερών. 
Τά ύπόλοιπα βαθμιαίως έπανέρχονται. 
'Από θεραπευτικής άπόψεως συνιστώνται 
άπόλυτος άνάπα^σις, καταστολή τού βη- 
χός, ήπια καθαρτικά, ήρεμιστικά, άναλγη- 
τικά. Έλάττωσις τής πιέσεως τού αίμα
τος διά φαρμάκων πρός καταστολήν τής 
αιμορραγίας, μετά προσοχής όμως πρός 
άποφυγήν θρομβωτικών έπεισοδίων. Δια- 
τήρησις έλευθέρων τών άναπνευστικών 
όδών καί καταπολέμησις.-τών λοιμώξεων 
του άναπνευστικου ή ούροποιητικου συ
στήματος έάν έμφανισθουν.
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Φιλοξενία
ΕΚΕΙ  Ο Π Ο Υ  ΑΕΝ Ε Ζ Β Υ Ι Ε  Η Ε Λ Λ Α Α Α  
Σ Τ Η Ν  Γ Λ Ω Σ Σ Α  ΚΑΙ  Σ Τ Α  Ε ΘΙ ΜΑ  Ο Σ Α  

Χ Ρ Ο Ν Ι Α  Κ Α Ι  Α Ν  Π Ε Ρ Α Σ Α Ν

ελληνοφώνων

παιδιών

τής

Κάτω

Ιταλίας

στις

Παιδικές

Κατασκηνώσεις

Χωροφυλακής

’Από τΙς 25 ’Ιουλίου μέχρι τΙς 15 
Αύγούστου, φιλοξενήθηκαν στίς Παιδικές 
Εξοχές Χωροφυλακής, στόν "Αγιο Ά ν- 
δρέα ’Αττικής, δέκα κορίτσια ήλικίας 
10—12 χρόνων, άπό τήν Ελληνόφωνη 
περιοχή του Σαλέντο τής ’Ιταλίας. Τά 
φιλοξενούμενα κορίτσια συνόδευαν ό Κα
θηγητής κ. Σαλβατόρε Σικοΰρο μέ τήν 
σύζυγό του Μπιάνκα καί ή φοιτήτρια 
τής Ελληνικής Φιλολογίας του Πανεπι
στημίου του Λέτσερ, Φραντσέσκα Λίτσι.

Η  φιλοξένεια των Ελληνοφώνων παιδιών 
τής Ιταλίας στίς Παιδικές ’Εξοχές 
Χωροφυλακής, έφερε κοντά στα παιδιά 
τής Ελλάδος τούς μακρινούς άπογόνους 
των Ελλήνων άποίκων τής Κάτω ’Ιτα
λίας, πού δέν ξέχασαν τήν γλώσσα τους 
καί τά έθιμά τους δσα χρόνια κι* άν πέ
ρασαν. ’Έτσι δόθηκε ή εύκαιρία νά γνω
ρίσουν άπό κοντά καί νά ζήσουν γιά 
λίγες μέρες μέσα, σ’ ένα περιβάλλον κα
θαρά Ελληνικό, ν* άκούσουν τήν ζωντανή 
γλώσσα τών πατέρων τους καί νά δεθούν 
μέ μιά άγνή, φιλία μέ τά παιδιά τής Ε λ 
λάδος.

Δύο μέρες · πρίν φύγουν γιά τήν πα
τρίδα τους, έπισκέφτηκε τό "Ιδρυμα τών 
’Εξοχών ό Αρχηγός Χωροφυλακής, Α ν
τιστράτηγος κ. Νικόλαος Κουτσιανας καί 
κατά τήν διάρκεια μικρής τελετής μοί
ρασε στά φιλοξενούμενα παιδιά δώρα—λε
ξικά καί βιβλία Ελληνικά—ένδειξη άγά- 
πης καί ένδιαφέροντος τού Σώματος γιά 
νά μή κοπούν οί πολιτιστικοί δεσμοί τής 
Χώρας μας μέ τούς άπογόνους τών πρώ
των άποίκων τής Ιταλίας. Επίσης ό κ. 
’Αρχηγός προσέφερε άναμνηστικά δώρα 
στόν κ. Σικοΰρο καί στή σύζυγό του, 
καθώς καί στήν φοιτήτρια τής Ελληνικής 
φιλολογίας δ. Φρ. Λίτσι καί στίς Ελλη
νόφωνες κοινότητες τού Σαλέντο. *0 κ. 
Σικοΰρο πρόσφερε στόν κ. Αρχηγό ζω
γραφικό πίνακα τού Μαρτάνο (κωμό
πολη τής περιοχής Σαλέντο), προσφορά 
τών Ελληνοφώνων κατοίκων του στό 
Σώμα τής Ελληνικής Χωροφυλακής.

Πρίν τήν άνταλλαγή τών άναμνηστικών 
καί τήν έπίδοση τών δώρων ό κ. Αρχηγός 
μέ σύντομο λόγο του, άφοΰ έκδήλωσε τήν 
χαρά του πού βρέθηκε άνάμεσα στά 
Ελληνόφωνα παιδιά τού Σαλέντο καί στά 
παιδιά τών άνδρών τού Σώματος, τόνισε 
τό ένδιαφέρον τού Σώματος τής Χωροφυ
λακής γιά τήν διατήρηση καί σύσφιξη δε
σμών φιλίας μέ τούς Ελληνόφωνους κα
τοίκους τής Ιταλίας, μέσα στά εύρύτερα 
πλαίσια τών πολιτιστικών ένδιαφερόντων 
τής Χωροφυλακής. Επίσης εύχήθηκε σ’ 
δλα τά φιλοξενούμενα παιδιά καλή πρόοδο 
στά μαθήματά τους καί εύτυχία καί χαρά 
στό οίκογενειακό τους περιβάλλον. Στή 
συνέχεια ό Καθηγητής κ. Σικοΰρο, ό 
όποιος είναι βοηθός Καθηγητοΰ Πανεπι
στημίου τού Αέτσερ, στήν έδρα τής Ε λ 
ληνικής Φιλολογίας καί Καθηγητής Γερ
μανικής Φιλολογίας στό ίδιο Πανεπι
στήμιο, εύχαρίστησε έκ μέρους τών παι
διών καί όλων τών Ελληνοφώνων κα
τοίκων τού Σαλέντο τόν κ. ’Αρχηγό, γιά 
τήν φιλοξενία τους καί τόν Διευθυντή τού 
‘Ιδρύματος, τό προσωπικό καί τά φιλοξε
νούμενα παιδιά τού Σώματος, γιά τήν 
άγάπη μέ τήν όποία τούς περιέβαλαν, 
τόνισε τό ένδιαφέρον τών Ελληνοφώνων 
κατοίκων τής περιοχής τού Σαλέντο 
γιά τήν άναβίωση τών δεσμών φιλίας μέ 
τήν μητέρα Ελλάδα, άπ* δπου πρίν 
2.800 περίπου χρόνια ξεκίνησαν οί πρό
γονοί τους, γιατί ή έλληνική γλώσσα 
είναι ή γλώσσα τών πατέρων τους καί ή 
γλώσσα πού έγραψαν καί μίλησαν τά με
γαλύτερα πνευματικά άναστήματα τής 
άνθρωπότητας. Επίσης εύχήθηκε οί δε
σμοί άγάπης νά διατηρούν σέ έπίπεδα 
ίκανά νά βοηθήσουν τίς Ελληνόφωνες πε
ριοχές ν* άναπτύξουν τήν μητρική τους 
γλώσσα, μέ τήν χρησιμοποίησή της άπό 
τόν πνευματικό κόσμο τών περιοχών 
γιά νά ύπάρξει ή φυσική συνέχεια καί 
συνέπεια τής καταγωγής τους καί νά 
διατηρηθούν τά έλληνόχρωμα ήθη καί 
έθιμα τής περιοχής τους.
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ΑΥΤΟΙ
ΠΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΥΣΑΝ
Σ Τ ΙΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΣΤΟ ΤΕΤΧΟΣ πού πέρασε είχαμε 
δόσει μιά ύπόσχεση, πώς θά δημοσιεύαμε 
τά όνόματα των παιδιών των άνδρών της 
Χωροφυλακής πού άρίστευσαν στίς προα- 
γωγικές έξετάσεις όλων των τάξεων του 
Γυμνασίου καί του Λυκείου. Πιστεύαμε 
6τι σέ λίγες μέρες θά είχαμε στά χέρια 
μας μερικές δεκάδες όνόματα μέ άρι- 
στους βαθμούς καί 6τι ύπερήφανοι θά 
δείχναμε τήν πρόοδο των παιδιών αύτών, 
κίνητρο γιά τήν προσπάθεια τών άλλων 
παιδιών. *Όμως, έγινε κάτι πού ξεπέρασε 
τΙς προσδοκίες μας καί στά γραφεία του 
περιοδικού έφθασαν καταστάσεις μέ όνό
ματα άριστούχων, πού στό συνολικό τους 
άριθμό ξεπέρασαν κατά πολύ τις δυό 
έκατοντάδες. Αύτό ήταν τό άπρόβλεπτο, 
τό άποτέλεσμα πού γεμίζει χαρά καί πού 
δείχνει πώς τά παιδιά τών άνδρών τής 
Χωροφυλακής ζοϋν σ’ εύτυχισμένο περι
βάλλον καί άγωνίζονται γιά νά πετύχουν 
6,τι παραπάνω μπορούν. Καί κάτι άλ
λο. Πέρα άπό τούς πρώτους, άπό τούς 
άριστούς, ύπάρχουν κι άλλα παιδιά πού 
πέτυχαν άξιόλογες έπιδόσεις, μά πού 
είναι άδύνατο νά δημοσιευθουν γιά τό 
λόγο του χώρου. Είναι αύτοί πού βρί
σκονται κάτω τού 18 καί πού τό άρι- 
θμητικό τους σύνολο είναι κατά πολύ 
μεγαλύτερο. Αύτό τούλάχιστον όρίζει 
ή άναλογική έκτίμηση τών άποτελε- 
σμάτων.

Αύτή ή δημοσίευση δέν άποτελεί 
«πρόκληση γιά σύγκριση», άλλά γιά 
περισσότερη προσπάθεια. Είναι καί ό

δικός μας έπαινος στά παιδιά αύτά καί 
στούς γονείς τους, πού βλέπουν τις έλπί- 
δες τους ν’ άγωνίζονται ύπέροχους άγώ- 
νες καί νά κερδίζουν. Είναι άλλωστε 
μεγάλες αύτές οί νίκες άρκεί—είναι καί 
ευχή αύτό—νά συνεχισθοΰν καί θά συνε- 
χισθοΰν άν τά παιδιά αύτά δέν θελήσουν 
νά ξεχάσουν τόν έαυτό τους καί την ύπο- 
χρέωση πού έχουν τώρα, γιατί είναι 
πιό εύκολο νά κατακτήσει κανείς κάτι, 
άπό τό νά τό διατηρεί στήν κατοχή του. 
Πολλές φορές μετά τήν έπιτυχία έρχεται 
μιά κατάσταση πού χαρακτηρίζεται άπό 
μιά ύπέρμετρη σιγουριά καί Ιναν ύπέρ- 
μετρο έγωίσμό. Είναι τά αίτια τής κάθε 
παρακμής καί τής κάθε άσυνέπειας. 
Είναι τό μικρόβιο πού έρχεται μετά τήν 
δόξα καί μέθα τόν νικητή. Γιά τούτο τό 
λόγο, χρειάζεται τώρα μεγαλύτερος άγώ- 
νας καί περισσότερη πίστη στίς ύποχρε- 
ώσεις πού δημιουργήθηκαν. Τό θετικό 
θεμέλιο ύπάρχει, ή συνήθεια, ή γνώση τής 
ήθικής καταξίωσης, ή γνώση τής έπι- 
τυχίας πού μπορεί νά έπιτευχθή. Αύτά 
είναι οί θετικές έσωψυχικές δυνάμεις πού 
βοηθούν τήν συνέχεια τής προσπαθείας. 
Γιά όλους ύπάρχει συνειδητά ή άσυνεί- 
δητα ή δύναμη τού κατορθωτού. Αύτό 
πρέπει νά τό νιώσουν όλοι όσοι δέν μπό
ρεσαν μέχρι τώρα νά διακριθοΰν. Μιά 
τέτοια διάκριση έχει σημασία όχι μόνο 
γιά τό τελικό άποτέλεσμα, άλλά γιά τόν 
άκολουθητέο δρόμο, τό δρόμο τής προ
σπαθείας καί τούτο γιατί σύμφωνα μέ 
τό θεώρημα ότι ή συνήθεια είναι ή δεύ
τερη φύση τού άνθρώπου, έχει τήν δύ
ναμη ή#συνεχής προσπάθεια, νά γίνει συ
νήθεια καί φυσικά δεύτερη φύση τού κα- 
θενός, γιά νά τού δίνει τήν δυνατότητα νά 
βαδίζει πάντα σέ δρόμους άνηφορικούς 
άκόμη καί—τό σπουδαιότερο — μετά τό 
σχολειό, μετά τις σπουδές, στήν μελλον
τική του διεκδίκηση γιά τήν άποκατά- 
στασή του σάν υπεύθυνο κοινωνικό μέλος, 
σάν παραγωγική μονάδα τής κοινωνίας.

Ή  χώρα μας έχει άνάγκη άπό εύ
ρωστα νιάτα καί έκλεκτά φυτώρια, άπ* 
όπου θά βγοΰν οί έκλεκτοί δημιουργοί 
μιας αύριανής Ιδανικής κοινωνίας, πού 
θάχει τις ρίζες της βαθιά μέσα στίς προ
γονικές παρακαταθήκες καί προορισμό 
της τήν διδαχή οίκουμενικών άνθρώπινων 
άξιών.

Οί ϋριστες έπιδόσεις.

19,9 ]11: Παπαδάκης Παύλος, γιός 
Μοιράρχου, Β7. Γυμνασίου. 19,10 ]13: 
Κώστα *Αννα, θυγ. Ένωμ]ρχου, Γ 7. 
Λυκείου. 19,9 ]13: Κονδύλη Ελένη, θυγ. 
Άντ]ρχου Β' Γυμνασίου, Λάμπρου Χρυ- 
σάνα, θυγ. Ένωιχ]ρχου, F  Λυκείου. 
19,8 ]11: Καραμούζας Δημήτριος, γιός 
Ένωμ]ρχου, Β' Γυμνασίου. 19,5]12:

Παίζάνου Φωτεινή, θυγ. Συντ]ρχου, Α7. 
Λυκείου. 19,3 ]11: Κοτούλου Σταυρούλα, 
θυγ. Ένωμ]ρχου, Γ '. Γυμνασίου, Σερ- 
γεντάνης Στυλιανός, γιός Άνθ]στοΰ Β'. 
Γυμνασίου. 19,4 ]12: Δρίλλια Αικατε
ρίνη θυγ. * Ανθ ]στοΰ, Β7. Γυμνασίου.
19,9 ]13: Δερμιτζάκη Μαρία ,θυγ. Έ -  
νωμ]ρχου, Γ '. Γυμνασίου. Ποζιόπουλος 
Χρήστος, γιός 'Υπομοιράρχου, Γ '. Λυ
κείου. 19,2 ]11: Σταμέλος Γεώργιος, γιός 
Ένωμ]ρχου, Γ 7. Γυμνασίου. 19,4 ]13: 
Γιαννόπουλος ’Απόστολος, γιός Συν
ταγματάρχου, Β7. Γυμνασίου. Σταυρο- 
πούλου Μαρία, θυγ. Ένωμ]ρχου, Γ 7. 
Λυκείου. 19,3 ]13: Βλαχάκη Μαρία, θυγ. 
Άνθ]στοΰ, Γ '. Γυμνασίου. 19,1 ]10: Πι- 
σκοτάκη Ιφιγένεια, θυγ. Ταγμ]ρχου, 
Β7. Λυκείου. Κοντούρη Αργυρή, θυγ. 
Άνθ]στού, Α7. Λυκείου, Σπυριδάκης 
Δημήτριος, γιός Άντ]ρχου, Α7. Γυμνα
σίου. 19,2 ]12: Βαγενάς Γεώργιος, γιός 
Άντ]ρχου, Γ7 Γυμνασίου. Κοτσοβίλη 
Ελευθερία θυγ. Άνθ]στοΰ Β7. Γυμνα
σίου. 19,1 ]11: Τρυφέρη Βικτωρία, θυγ. 
Ένωμ]ρχου, Β7. Γυμνασίου. 19,3 ]14: 
Παναγοπούλου Αικατερίνη, θυγ. Ε νω 
μοτάρχου Β7. Γυμνασίου. 19,2 ]13: Φλού- 
ρη Αικατερίνη, θυγ. Ένωμ]ρχου Α7. 
Γυμνασίου. 19,1 ]13: Τσιτσιμπίκου Α 
σπασία, θυγ. Ταγμ]ρχου, Γ7. Λυκείου. 
Μπαρούτσου Βαρβάρα, θυγ. Ένωμ]ρχου, 
Β7. Λυκείου, Άθανασοπούλου Φωτεινή, 
θυγ. Ύπομ]ρχου, Β7. Γυμνασίου. Μέ 
19 οί: ’Αποστόλου Μαρία, θυγ. Ένωμο- 
τάρχου, Γ 7. Γυμνασίου, ’Αποστόλου Δή
μητρα, θυγ. Ένωμ]ρχου, Β7. Γυμνασίου 
Μαυροματάκης Εμμανουήλ, γιός Άνθυ- 
πασπιστού, Γ 7. Γυνμασίου, Ντάσκας Σπυ- 
ρίδων, γιός Άνθ]στοΰ Α7. Γυμνασίου, 
Γιαννόπουλος Δημήτριος, γιός Ενωμο
τάρχου, Γ7. Γυμνασίου, Μαστρογιάννη 
Δήμητρα, θυγ. Άνθ]στοΰ, Β7. Γυμνα
σίου, Παπαϊωάννου Γεώργιος, γιός Τα
γματάρχου, Β7. Γυμνασίου, Κοτρώνη 
Κατερίνα, θυγ. Ταγμ]ρχου, Β7. Γυμνα
σίου, Κουριδάκη Μαρία,θυγ. Άνθ]στοΰ, 
Γ 7. Γυμνασίου, Ποζιοπούλου Παρασκευή, 
θυγ. Ύπομ]ρχου, Β7. Γυμνασίου, Κύ- 
τουλα Μάρθα, θυγ. Ταγμ]ρχου, Γ 7. 
Λυκείου, Καπερώνη Μαρία, θυγ. Ενωμο
τάρχου, Α7. Λυκείου, Μαλτέζος Χρυσό
στομος, γιός Ενωμοτάρχου Β7. Λυκείου, 
Σπανουδάκη Κυριακή, θυγ. Ένωμ]ρχου, 
Α7. Γυμνασίου, Παραδείση Βασιλική, 
θυγ. *Ενωμ]ρχου Α7. Λυκείου, Αίτσα 
Εύαγγελία, θυγ. >*Τ7τεν]ρχου, Β7. Γυμνα
σίου.

18,12 ]13: Κουρούμαλη Εύαγγελία, θυγ. 
Μοιράρχου, Γ 7. Γυμνασίου, Σπίθα Βενε
τία, θυγ. *Ανθ]στοΰ, Β7. Γυμνασίου, Σαβ- 
βίδου Σοφία, θυγ. Ένωμ]ρχου, Β7. 
Γυμνασίου. 18,11 ]12: Παπαΐσιδώρου Α ν
τιγόνη, θυγ. Άνθ]στοΰ, Β7. Γυμνασίου,
18,10 ]11: Φίλης Κων ]νος’ γιός Άνθ]στοΰ 
Γ7. Γυμνασίου. 18,9]10: Κοσμά Παρα
σκευή θυγ. ’Ενωμοτάρχου Α7. Λυκείου.
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18,11 ]13: Άθανασοπούλου Μαρία, θυγ. 
Ένωμ]ρχου, Α7. Λυκείου. 18,10 ]12: 
Άγγελόπουλος Παύλος, γιός *Αντ]ρχου, 
Γ7. Γυμνασίου. 18,9 ]11: Κανελλόπουλος 
Γεώργιος, γιός Μοιράρχου, Β7. Γυμνα
σίου, Νεχωρίτης ‘Ιωάννης, γιός Ένωμ] 
ρχου, Β7. Γυμνασίου, Κωνσταντόπουλος 
Ιωάννης, γιός Ταγμ]ρχου, Α7. Γυμνα
σίου. 18,8 ]10: Καζάλη ‘Ιωάννα θυγ. 
*Υπεν]ρχου, Α7. Γυμνασίου, Άντωνό- 
πούλου Βάλια, θυγ. Ταγμ]ρχου Β7. 
Γυμνασίου, Μπίρου Βασιλική θυγ. Μοι
ράρχου, Α'. Γυμνασίου, Πουλάδη Φλω
ρεντία, θυγ. *Ανθ ]στοΰ, Β7. Γυμνασίου 
18,7 ]9: Γεωργολιός Νικόλαος, γιός *Ανθ] 
στου, Α7. Γυμνασίου. 18,10 ]13: Δήμου 
Δροσούλα, θυγ. *Ενωμ]ρχου, Γ7. Γυμνα
σίου. 18,9 ]12: ‘Αγγελόπουλος Πέτρος, 
γιός *Αντ]ρχου, Γ7. Γυμνασίου. Βαρθά- 
λης ‘Αναστάσιος, γιός τ. Χωρ]κος, Β7. 
Γυμνασίου. Γαλλή Ευγενία, θυγ. *Ανθ] 
στου, Β7. Λυκείου. 18,8]11: Ζαρκάδα 
Χαρίκλεια θυγ. *Ενωμ]ρχου, Α7. Γυμνα
σίου, Κατερουδάκη Σοφία, θυγ. *ΐπεν] 
ρχου, Β7. Γυμνασίου, Κοτσίρα Δήμητρα, 
θυγ. *Υπομ]ρχου, Γ 7. Λυκείου, Αίτινας 
‘Αντώνιος, γιός Συντ]ρχη, Β7. Γυμνα
σίου, Παυλοπούλου Δέσποινα, θυγ. Μοι
ράρχου, Β7. Γυμνασίου. 18,7]10: Κούρ- 
κουλος Κων]νος, γιός *Ανθ]στοΰ Α7. 
Γυμνασίου. 18,6]9: Βραχνάκης Μιχαήλ 
γιός *Υπεν]ρχου, Α7. Γυμνασίου, Σαβ- 
βίδης Ματθαίος, γιός *Ενωμ]ρχου Α7. 
Λυκείου. 18, 5]8: Σταυροπούλου Κλεο
πάτρα, θυγ. * Ανθ ]στοΰ Α7. Λυκείου, Κυ- 
ρίτσης Παναγιώτης, γιός *Ενωμ]ρχου, 
Α7. Γυμνασίου. 18,9]13: Τσιάγκρα Σταυ
ρούλα, θυγ. *Ενωμ]ρχου, Γ7. Γυμνασίου, 
Γιαννούλης Σωτήριος, γιός *Υπομ]ρχου, 
Β7. Λυκείου. 18,8 ]12: Γεωργοπούλου
Ελένη, θυγ. *Ανθ]στου, Β7. Γυμνασίου, 
Κατση Γεωργία, θυγ. Ένωμ]ρχου, Β7. 
Γυμνασίου, Μπαλωμένος Γεώργιος, γιός 
Ένωμ]ρχου, Α7. Λυκείου. 18,7 ]11: Τσια- 
πάλας Στέφανος, γιός *Ενωμ]ρχου Β7. 
Γυμνασίου, Διονυσόπουλος Διονύσης, γι
ός Μοιράρχου, Β7. Γυμνασίου, Γιαγκάκης 
Δημήτριος, γιός *Ενωμ]ρχου, Γ7. Γυμνα
σίου, ‘Αντωνίου Γεώργιος, γιός Μοι
ράρχου Γ 7. Γυμνασίου, Χασάπη Βασιλική 
θυγ. *Ενωμ]ρχου Α7. Λυκείου, Σαλτάνη 
‘Αλτίνη, θυγ. *Ανθ]στου Α7. Λυκείου. 
18,6 ]10: Βλαζάκης Γεώργιος, γιός
'Υπομοιράρχου, Α7. Γυμνασίου. 18,5]9: 
Ζιώρης Νικόλαος, γιός Ένωμ]ρχου, Α7. 
Γυμνασίου, Κοσκινάρης Παντελής, γιός 
Ένωμ]ρχου, Α7. Λυκείου, ‘Αργυρόπουλος 
Κων]νος, γιός Μοιράρχου, Α7. Γυμνασίου, 
Λεμονάκης ‘Ιωάννης γιός *Ενωμ]ρχου, 
Α7. Γυμνασίου, Νασιόπουλος Κων]νος 
γιός *Ενωμ]ρχου Β7. Λυκείου. 18,4]8: 
Κατερινάκη Μαριάνα, θυγ. *Υπεν]ρχου, 
Β7. Γυμνασίου. 18,9 ]14 : Σακκά ‘Αντω
νία—Μαρία, θυγ. Ταγμ]ρχου, Γ7. Γυμνα
σίου. 18,8 ]13: Μαλαθράκη Μαρία, θυγ. 
*Ενωμ]ρχου Β7. Γυμνασίου, Καραμούζης 
Γεώργιος, γιός *Ενωμ]ρχου Γ7. Γυμνα
σίου. 18,7]12: Κορώνη ‘Αναστασία, θυγ. 
*Υπομ]ρχου Γ7. Γυμνασίου, Πουλίδας 
Σπυρίδων, γιός Συντ]ρχου Γ7. Γυμνασίου 
Μαρκετάκη Γεωργία, θυγ. Ένωμ]ρχου, 
Γ 7 Γυμνασίου, 18,6 ]11: ‘Ανδριοπούλου 
Ελένη, θυγ. *Ενωμ]ρχου, Γ7. Γυμνασίου. 
18,5 ]10: Κοκκινογένη Εύστρατία, θυγ. 
Ένωμ]ρχου, Β7. Γυμνασίου, Μάκρη Ά -  
γορίτσα, θυγ. *Ανθ]στοΰ, Α7. Γυμνασίου, 
Κυριάκου Μαγδαληνή, θυγ. *Ενωμ]ρχου, 
Α7. Γυμνασίου, Κούρτη Παρασκευή, θυγ. 
*Αντ]ρχου Α7. Γυμνασίου, Κοκολογιαν- 
νάκη Μαρία, θυγ. *Ενωμ]ρχου, Β7. 
Γυμνασίου, Τασσοπούλου Μαρία, θυγ.

Ταγμ]ρχου Β7. Λυκείου. 18,4]9: Ψάλλας 
Γρηγόριος, γιός Ταγμ]ρχου, Α7. Γυμνα
σίου, Βαναργιώτη Βάϊα, θυγ. *Ενωμ]ρχου 
Α7. Γυμνασίου, Χρυσοστομίδης Κων]νος 
γιός *Υπεν]ρχου Β7. Γυμνασίου. 18,7 ]13 
Πουλακίδα Μελαχροινή, θυγ. Χωρ]κος 
Γ 7. Λυκείου, Καπάτου Τζόγια, ι θυγ. 
*Ανθ]στου, Β7. Γυμνασίου, Παπακων
σταντίνου Δημήτριος, γιός Άντ]ρχου, Β7. 
Γυμνασίου. 18,6 ]12: Μαλτέζος Νικό
λαος, γιός *Ανθ]στοΰ, Γ7. Λυκείου, Φραγ
κούλη Παρασκευή, θυγ. Άντ]ρχου, Β7. 
Λυκείου, Παπαϊωάννου ,7Αννα θυγ. Τα
γματάρχου, Γ7. Λυκείου, Κοσσίνα Μα- 
ριάνθη ,θυγ. Ένωμ]ρχου Α7. Λυκείου, 
Φραγκούλη Έρωφίλη, θυγ. Άνθ]στου, 
Β7. Λυκείου, Ήλιάδου ‘Αναστασία, θυγ. 
*Ενωμ]ρχου Α7. Λυκείου, Γόγαλη Χρι
στίνα, θυγ. *Ενωμ]ρχου Γ 7. Λυκείου, Πέ
τρου Μαρία, θυγ. *Υπεν]ρχου, Α7. Γυμνα
σίου. 18,5 ]11: Καραμούζας Πολυδεύκης 
γιός *Ενωμ]ρχου Γ 7. Λυκείου, Πεγκλίδου 
Σεβαστή, θυγ. *Ενωμ]ρχου Γ 7. Γυμνα
σίου, Δανέλλη Παναγιώτα, θυγ. *Υπεν] 
ρχου Α7. Γυμνασίου, Παρασκευόπουλος 
Γεώργιος, γιός *Αντ]ρχου, Δ7. Γυμνα
σίου, Καραμούζης Γεώργιος, γιός ‘Ενω
μοτάρχου, Β7. Γυμνασίου. 18,4]10: Γε- 
ωργακίλα Ελένη, θυγ. Άνθ]στοΰ, Α7. 
Λυκείου. 18,3 ]9: Νικολαΐδης ‘Αναστά
σιος, γιός Χωρ]κος, Α7. Γυμνασίου. 
18,5 ]13: Καρανίκου ‘Αναστασία, θυγ.
*Ανθ]ρχου Β7. Γυμνασίου, Άσημακό- 
πουλος Εύθύμιος, γιός *Αντ]ρχου Γ7. 
Λυκείου, 18,5 ]12: Μυρίλλας Πέτρος,
γιός Άνθ]στου Γ7. Γυμνασίου, Σφενδου- 
λάκη ‘Αργυρώ, θυγ. Ταγμ]ρχου Α7. 
Λυκείου. 18,4 ]11: Κατσίκη Γεωργία
θυγ. *Αντ]ρχου, Β7. Γυμνασίου, Κόλλια 
Μάρθα θυγ. Ταγμ]ρχου, Α7. Γυμνασίου, 
Ντίνας Βασίλειος, γιός *Υπεν]ρχου, Β7. 
Λυκείου, ‘Αναγνωστόπουλος Δημήτρ., γι
ός Ταγμ]ρχου Γ7. Γυμνασίου. 18,3 ]10 
Κοτούλας Ήλίας, γιός Ταγμ]ρχου, Β7. 
Γυμνασίου. 18,2]9: Ζεπειρίδης Λεωνίδας 
γιός Ένωμ]ρχου, Α7. Γυμνασίου. Κούρ- 
της Παναγιώτης, γιός *Ενωμ]ρχου, Α7. 
Γυμνασίου. 18,4 ]13: Ρακαλίδου Μαρία 
θυγ. *Ενωμ]ρχου Β7. Γυμνασίου, Βήττα 
Πολυξένη, θυγ. *Ενωμ]ρχου Β7. Λυκείου. 
18,4]12: Σαμούρη Αίκατερίνη, θυγ. Έ - 
νωμ]ρχου Β7. Γυμνασίου, Κασβίκη Σοφία, 
θυγ. *Ανθ]στου, Β7. Γυμνασίου, Σιγαλού 
Ελένη, θυγ. *Ανθ]στοΰ, Β7 Γυμνασίου, 
Μπάθα ‘Αγνή, θυγ. Ένωμ]ρχου, Β7. 
Γυμνασίου, Χαλμούκης Κων]νος ,γιός 
Ένωμ]ρχου, Γ 7. Γυμνασίου, Πολύζου 
‘Ασημούλα, θυγ. Συντ]ρχου, Β7. Γυμνα
σίου, Χαρίτου Παναγιώτα, θυγ. Ένωμ] 
ρχου, Β7. Γυμνασίου. 18,3 ]11: Μπάμπα- 
λης Νικόλαος, γιός Χωρ]κος Β7. Γυμνα
σίου, Παναγιωτοπούλου Γλυκερία, θυγ. 
Ένωμ]ρχου, Β7. Γυμνασίου, Γκιουλος 
Νικόλαος, γιός Ένωμ]ρχου, Γ 7 Γυμνα
σίου. 18,2 ]10: Δρίλλια ‘Αμαλία, θυγ.
*Ανθ]στοΰ, Α7. Γυμνασίου, Ζιαννης ‘Ιωάν
νης, γιός *Αντ]ρχου, Α7. Γυμνασίου, Πι- 
σκοτάκης Βασίλειος, γιός Ταγμ]ρχου, 
Α7. Λυκείου, Κωστοπούλου Ε6α θυγ. 
*Υπεν]ρχου Β7. Γυμνασίου, Στραβολέγ- 
κας Κων]νος, γιός *Υπεν]ρχου Γ7. Γυμνα
σίου, Πιλάτος Νικόλαος, γιός *Υπεν]ρχου, 
Α7. Γυμνασίου, ΓκΟϊτατζής Γεώργιος, 
γιός *Ανθ]στοΰ Β7. Γυμνασίου. 18,1 ]9: 
Κωστοπούλου ‘Ιωάννα, θυγ. *Αντ]ρχου, 
Α7. Γυμνασίου, Κατσης Νικόλαος, γιός 
*Ενωμ]ρχου, Α7. Λυκείου. 18,3]13: Κα- 
ραχρήστος Δημήτριος, γιός Ένωμ]ρχου, 
Γ7. Γυμνασίου, Καραγιάννης Κων]νος, 
γιός *Αντ]ρχου, Γ 7. Λυκείου, Κατσιλιέρης

Κων]νος, γιός Ταγμ]ρχου Β7 Λυκείου. 
18,3 ]12: Δαλιανούδη Μαρία, θυγ. *Αντ] 
ρχου Α7. Λυκείου. 18,1 ]11: Μάλλιος 

’Αθανάσιος γιός Ένωμ]ρχου, Β7. Γυμνα
σίου, Φλομεντάκη Ειρήνη, θυγ. Ένωμ] 
ρχου, Γ7. Γυμνασίου, Τσίτουρας Μιχαήλ, 
γιός Ένωμ]ρχου Γ7. Γυμνασίου, Γεωρ- 
γαλή ‘Αθανασία θυγ, Ένωμ]ρχου, Β7. 
Γυμνασίου. 18,1 ]10: Μαυρογιώργου Θεο
δώρα, θυγ. Άνθ]στου Α7. Λυκείου, Μπον- 
τάρης Μιχαήλ γιός Ένωμ]ρχου, Β7. 
Γυμνασίου, Κουράκος Γεώργιος γιός 'Υ
πομοιράρχου Α7. Γυμνασίου. 18,7 ]15: 
Γιαννόπουλος Γεώργιος, γιός Συντ]ρχου, 
Β7. Λυκείου. 18,5]14: Μουντάκη Κων]νιά 
θυγ. Ένωμ]ρχου, Β7. Λυκείου. 18,2]13: 
Σπυριδάκη ’Αγγελική, θυγ. Ένωμ]ρχου, 
Β7. Γυμνασίου, Μοϊάνου Εύθυμία, θυγ. 
Ένωμ]ρχου, Α7. Λυκείου, Λιοκάτη ‘Αγ
λαΐα, θυγ. Χωρ]κος Γ 7 Λυκείου. 18,2 ]12: 
Σκορίλα Αγγελική, θυγ. Ένωμ]ρχου, 
Γ 7. Λυκείου, Φουσέκης Ήλίας, γιός 
Ένωμ]ρχου, Β7. Γυμνασίου, Πετσάλη 
Σταματίνα, θυγ. Ένωμ]ρχου Β7. Γυμνα
σίου, Ζαχάρη ‘Ιωάννα, θυγ. Ένωμ]ρχου 
Γ 7. Λυκείου, Μπουλτουδάκης Στυλιανός, 
γιός Ένωμ]ρχου Β7. Γυμνασίου. 18,1 ]13: 
Σταυροπούλου Νικολέττα, θυγ. Ένωμ] 
ρχου, Γ7. Γυμνασίου, Ήλιοπούλου Ελένη 
θυγ. Ένωμ]ρχου Β7. Γυμνασίου, Τσαπα- 
τώρη Αίκατερίνη, θυγ. Ένωμ]ρχου, Β7. 
Γυμνασίου, Σπίθα Σοφία, θυγ. *Ανθ]στου 
Γ7. Γυμνασίου. 18 ,1]12 Μαγούλα Ελένη 
θυγ. *Ενωμ]ρχου, Α7. Γυμνασίου. Μέ 18 
οί: Καρανάσιος Χρηστός γιός Άνθ]στοΰ, 
Β7. Γυμνασίου, Φωτός Θεοφάνης, γιός 
'Υπεν]ρχου, Γ7. Γυμνασίου, Μακρής Γε
ώργιος γιός Άνθ]στοΰ Γ7 Γυμνασίου, 
Γεωργολιός Χρηστός, γιός Άνθ]στου, 
Β7 Γυμνασίου, Λιαρου Βάϊα, θυγ. Ένωμ] 
ρχου, Γ7. Γυμνασίου, Σταθάκης Στέφανος, 
γιός *Ανθ]στοΰ Α7. Γυμνασίου, Τσελεν- 
τάκης Γεώργιος, γιός Ένωμ]ρχου, Β7. 
Γυμνασίου, Κυρατζής Νικόλαος, γιός 
*Υπεν]ρχου, Α7. Λυκείου, Παξιμαδάκης 
Ιωάννης, γιός Άνθ]στου, Α7. Γυμνασίου, 
Φαρμάκη Γεωργία, θυγ. Ένωμ]ρχου, Β7. 
Γυμνασίου, Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης 
γιός Ταγμ]ρχου Β7. Γυμνασίου, Κασσα- 
πάκη Εύαγγελία θυγ. Άνθ]στοΰ, Γ7. 
Γυμνασίου, Κλητηρινου Θεοφανίτσα, θυγ. 
Ένωμ]ρχου Γ 7. Γυμνασίου, Γεωργαν- 
τίδη ’Αγγελική, θυγ. *Αντ]ρχου, Β7. 
Γυμνασίου, Παπασταματέλος Σταμάτιος 
γιός *Ανθ]στου, Α7. Γυμνασίου, Χήρη 
Κωνσταντίνα θυγ. Ένωμ]ρχου, Β7. Γυ
μνασίου, Κρεμμύδας ‘Αθανάσιος, γιός 
'Υπεν]ρχου, Α7. Γυμνασίου, Ντότσιος 
Δημήτριος γιός Άντ]ρχου, Γ 7. Γυμνα
σίου, Κονταρίδης Δημήτριος, γιός Μοι
ράρχου, Β7. Γυμνασίου, Μπλανης Δη- 
μήτριος γιός Άνθ]στου, Β7. Γυμνασίου, 
Ροβυθάκη Μαρία, θυγ. Ένωμ]ρχου, Α7. 
Γυμνασίου, Ρηνακάκη Ελένη, θυγ. ‘Ενω
μοτάρχου, Γ7. Γυμνασίου, Παπαθανα- 
σοπούλου Διονυσία, θυγ. Άντ]ρχου Β7. 
Γυμνασίου, Χύτα Σταυρούλα, θυγ. Ε νω 
μοτάρχου Γ7. Γυμνασίου, Χύτα Μαρία, 
θυγ. *Ενωμ]ρχου Β7. Γυμνασίου, Μπα- 
νου Μαρία, θυγ. *Υπεν]ρχου, Β7. Γυμνα
σίου, Άγγέλης Κων]νος, γιός *Υπεν]ρχου, 
Γ 7. Λυκείου, Βασιλείου Βασίλειος γιός 
*Υπεν]ρχου Β7. Λυκείου, Ευσταθίου Βάϊα, 
θυγ. Ένωμ]ρχου, Α7. Γυμνασίου.

‘Επιμέλεια : Α . ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ 
‘Ε ν ω μ ο τ ά ρ χ η ς
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Α Θ Λ Η Τ Ι Κ Η
ε π ί θ ε ε ο ρ η σ ι

ΒΟΛΛΕΥ-ΜΠΟΛ
VIII. Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Ο

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ C.I.S.M.

Ή  Ελληνική όμάδα μετά 
άπό θριαμβευτική έμφάνιση 
κατέκτησε τήν πρώτη θέση.

Ε π ι μ έ λ ε ι α :
Σ Π Υ Ρ Ο Σ  Τ Ζ Ε Τ Ζ Ι Α Σ  
Πολιτικός 'Υπάλληλος Χωροφυλακής

ΟΙ ΧΡΟΝΙΕΣ *73, *74 καί τό *77 στά
θηκαν σταθμός στήν Ιστορία τοϋ 'Ελλη
νικού Βόλλεϋ. ’Απέραντη χαρά καί πα
τριωτική ύπερηφάνεια γέμισαν οί καρ
διές τών 'Ελλήνων Φιλάθλων, όταν τό 
έθνικό μας συγκρότητμα τών ’Ενόπλων 
Δυνάμεων έχοντας τήν σύνθεσή του «6» 
Διεθνείς παίκτες τής Χωροφυλακής γιά 
μια άκόμα φορά, όπως καί τίς δύο προη
γούμενες χρονιές έδειξε τήν δυναμικό- 
τητά του, στό Διεθνές ’Αθλητικό στε
ρέωμα, μετά τήν κατάκτηση τής πρώτης 
θέσεως, στό φετεινό παγκόσμιο Πρωτά
θλημα τοϋ Σ.Ι.Σ.Μ.

'Ομάδα μέ «τιτάνια» θέληση καί μεγάλη 
άγωνιστικότητα οί στρατευμένοι Διεθνείς 
Βολλεϋμπωλίστες «ξεδίπλωσαν» τίς άθλη- 
τικές του άρετές, καί κυριολεκτικά 
θριάμβευσαν στις άντίπαλες όμάδες τών 
άλλων χωρών, μετά μάλιστα άπό συγκλο
νιστικά παιγνίδια, όπως δείχνουν τά 
άποτελέσματα καί ή πορεία τής έθνικής 
μέχρι τόν τελικό, όπου καί άντιμετώπισε 
τήν πανίσχυρη έθνική ’Ιταλίας, τήν όποια 
ένίκησε καί έπάξια κατέκτησε τόν έπί- 
ζηλο τίτλο τής πρωταθλητρίας στή φε- 
τεινή διοργάνωση.

Ά ς  πάρουμε όμως τά γεγονότα μέ τή 
σειρά τους, γιά νά καταλήξουμε στό 
«άθλητικό έπος» τών στρατευμένων άθλη- 
τών μας.

Τό νίΠ  Παγκόσμιο Στρατιωτικό Πρω
τάθλημα τοϋ Σ.Ι.Σ.Μ. έγινε φέτος στίς 
πόλεις Μπάρι (α' όμιλος), Μονόπολι 
(β' όμιλος) καί Τζιοβινάζο (γ' όμιλος), σέ

τρεις όμίλους όπου καί πήραν μέρος 13 
χώρες.

Ή  Ελλάς άγωνίσθηκε στό Μπάρι τής 
Ιταλίας. Στόν όμιλό της άντιμετώπισε 

τά έθνικά συγκροτήματα τής Συρίας, τοϋ 
Σουδάν καί τοϋ Μεξικού.

ΕΛΛΑΣ—ΣΟΥΔΑΝ (3—0) σέτ (15—1, 
15—0, 15—1).

ΜΕΞΙΚΟ—ΕΛΛΑΣ (3—2) σέτ (15—6, 
12—15, 7—15, 15—8, 15—13).

ΣΥΡΙΑ—ΕΛΛΑΣ (0—3) σέτ (6—15,
2— 15, 11—15).

Μετά τά άποτελέσματα αύτά ή Ελλη
νική όμάδα έπαιξε μέ τίς άντίστοιχες 
όμάδες τοϋ Βελγίου καί τής Γαλλίας τίς 
όποιες καί ένίκησε, τήν μέν πρώτη μέ
3— 0 σέτ καί'τήν δεύτερη έπίσης μέ 3—0, 
γιά μιά θέση στήν γενική βαθμολογία άπό 
1η—6η.

 ̂Στήν συνέχεια έπαιξε στά ήμιτελικά μέ 
τήν όμάδα τοϋ Μεξικοϋ καί ένίκησε μέ 
3—2 σέτ (15—11, 8—15, 13—15, 15—12, 
15—5).

Στόν τελικό έμειναν δύο (2) όμιλοι άπό 
τούς τρεις (3) μέ έπικεφαλής στόν όμιλό 
της τήν Εθνική μας όμάδα, ή όποια άγω
ν ί στη κε μέ τήν άντίστοιχη ’Ιταλική καί 
άφοϋ τήν κέρδισε μέ 3—1 σέτ κατέκτησε 
τήν πρώτη θέση στή γενική βαθμολογία 
άνάμεσα στις 13 χώρες καί χάρισε στήν 
χώρα μας ένα έπίζηλο τίτλο καί ένα ύπέ- 
ροχο έπαμειβόμενο κύπελλο τοϋ Σάχη 
τής Περσίας, όλόκληρο άπό άσήμι καί 
μέ σπάνια χαρακτική έπένδυση τό όποιο 
κοσμεί αύτή τή στιγμή τήν Διεύθυνση 
’Αθλητισμού τοϋ Α.Σ.Α.Ε.Δ.

Χωρίς καμμιά άμφιβολία τό μεγάλο 
αύτό άθλητικό κατόρθωμα τής Έθνικής 
Ενόπλων άποτελεί τήν μεγαλύτερη τιμη

τική διάκριση πού έγινε ποτέ σέ ’Εθνικό 
συγκρότημα καί αύτό τιμά Ιδιαίτερα καί 
τό Ελληνικό Βόλλεϋ, άλλα καί τά ’Αρ

χηγεία^ τών Ενόπλων Δυνάμεων καί Σω
μάτων ’Ασφαλείας στά όποια άνήκουν καί 
ύπηρετοϋν οί στρατευμένοι άθλητές.

Αξίζει νά σημειωθή ότι μετά τήν έπι- 
στροφή τής ’Εθνικής, τό Άρχηγεΐον 
Ενόπλων Δυνάμεων στήν Λέσχη ’Αξιω
ματικών Φρουράς Αθηνών άπέ νείμε 
ειδική τιμητική πλακέτα, στούς Βολλεϋ
μπωλίστες γιά τή σπουδαία αύτή παγκό
σμια άθλητική τους διάκριση. Ό  Γενικός 
Γραμματεύς τοϋ Α.Σ.Α.Ε.Δ. Συνταγμα
τάρχης κ. Άνεμογιάννης είπε: «Διά μέσου 
τοϋ θαυμάσιου περιοδικού τής Χωρο
φυλακής, θέλω νά συγχαρώ τούς Αρχη
γούς τής άποστολής, τούς Διεθνείς άθλη
τές όλων τών κλάδων τών Ενόπλων 
Δυνάμεων καί Σωμάτων Ασφαλείας γιά 
τήν άνεκτίμητη καί μεγάλης άξίας αύτή 
έκπροσώπηση τοϋ Στρατιωτικού ’Αθλη
τισμού τής Πατρίδας μας στό ’Εξωτερικό. 
Καί εύχομαι τό ύπέροχο αύτό έπαθλο 
νά έλθη τοϋ χρόνου καί πάλι στή γαλα
νόλευκη χώρα μας. Συγχαρητήρια.. . .

Προπονητής: Υπενωμοτάρχης Πανα
γιώτης ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ.

Άθλητές: Χωροφυλακή (ΓΕΩΡΓΑΝ- 
ΤΗΣ, ΓΑΛΑΚΟΣ, ΔΕΡΜΑΤΗΣ, ΚΟΥΡ- 
ΜΠΕΤΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ και ΠΟ
ΛΥΖΟΣ).

Στρατός Ξηράς: (ΡΕΜΠΕΛΟΣ, ΦΡΑΤ- 
ΖΕΣΚΑΚΗΣ, ΝΕΟΦΥΤΟΣ).

’Αεροπορία: (ΑΤΓΕΛΟΝΙΔΗΣ, ΤΣΙΓ
ΚΟΣ).

Λιμενικό: (ΛΟΡΑΝΔΟΣ).
Αρχηγός άποστολής Αντισμήναρχος 

ΒΕΓΓΟΣ Πρόδρομος.
’Αρχηγός Όμάδος Πλωτάρχης ΚΩΤ- 

ΤΑΚΗΣ Κων]νος.
Τήν Ελληνική διαιτησία έκπροσώπησε 

ό Διεθνής Διαιτητής κ. Άνέστης ΒΑΣΙ- 
ΛΕΙΑΔΗΣ.
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ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΕ ΙΑ 
1977

Ενθουσίασαν τούς θεατές 
οί άθλητικές όμάδες 
τής Χωροφυλακής.

ΗΤΑΝ κάτι τό Απρόβλεπτο ή έλλη- 
νική έπιτυχία στήν φετεινή Βαλκανιάδα 
τών έφηβων, διότι καί ή πιό τολμηρή φαν
τασία δέν θά μπορούσε νά περιμένη, τά 
δύο χρυσά, τά δύο Αργυρά καί τά τρία 
χάλκινα μετάλλια πού χάρη σαν στό έλ
ληνικό Μπόξ οί έφηβοι πυγμάχοι μας. 
Καί δέν είναι μόνο οί νίκες τής έλληνι- 
κής πυγμαχίας πού χαροποιούν τούς όλο 
καί περισσότερο φιλάθλους τού δυνα
μικού Σπόρ, άλλά είναι καί ή Ανακάλυψη 
νέων Αθλητών μέ μεγάλα προσόντα καί 
άς μή φανή παράξενο.. .  Αθλητές οί 
όποιοι μπορούν ύστερα άπό μιά κατάλ
ληλη προετοιμασία νά έκπροσωπήσρυν 
έπάξια τό έλληνικό Μπόξ Ακόμα καί στήν 
Όλυμπιάδα τής Μόσχας.

Ένας Αθλητής πού χειροκροτήθηκε 
πολύ στή φετεινή Βαλκανιάδα ήταν καί 
ό 19χρονος πυγμάχος Νικήτας Μαυρίκης. 
*Από τήν πρώτη κιόλας έμφάνισή του ό 
Αθλητής αύτός τής κατηγορίας τών 81 
κιλών σκόρπισε τόν ένθουσιασμό στίς 
κερκίδες μέ τό καθαρό καί τεχνικό παί
ξιμό του. Γενικά μέ τήν έμφάνισή του 
στήν Βαλκανιάδα τής 'Αθήνας ό θαυμά
σιος αύτός Αθλητής τού« 'Αρη -Νικαίας» 
«ύπέγραψε» μιά χρυσή ύποθήκη γιά μιά 
περαιτέρω διάκριση στήν Εύρώπη καί 
Ισως Αργότερα στούς 'Ολυμπιακούς.

Μαζί λοιπόν μέ τόν Πέτρο Μπαλω
μένο, τόν Χηνοπόταμο, τόν Σαξακίδη καί 
ό Νικήτας Μαυρίκης Αποτελούν τά νέα 
γερά «πνευμόνια» τής έλληνικής πυγ
μαχίας. Καί όλοι πιστεύουν πώς μέ τούς 
γέους αύτούς έφηβους πρωτοπυγμάχους 
τό έλληνικό Μπόξ θά γνωρίση νέες 
Διεθνείς έπιτυχίες.

Ή  Αγάπη τού Νικήτα Μαυρίκή γιά

ΣΤΑ ΠΑΑΙΣΙΑ καλής θελήσεως ή 
Ελληνική Χωροφυλακή μέ Αντιπροσω
πευτικά συγκροτήματα τής Υπηρεσίας 
Φυσικής 'Αγωγής 'Αθλητισμού 
έλαβε μέρος στά έτήσια Παπαχαραλά- 
μπεια πού έγιναν πρόσφατα στήν Ναύ
πακτο, καί έδωσε μιά Ιδιαίτερη ευχά
ριστη «Αθλητική νότα» στίς έκδηλώσεις 
καί χειροκροτήθηκε θερμά άπό τούς πο
λυάριθμους θεατές τών Παπαχαραλα- 
μπείων *77.

Συγκεκριμένα ή ποδοσφαιρική όμάδα 
τού Σώματος Αντιμετώπισε τήν Αντί
στοιχη τής 'Αστυνομίας Πόλεων τήν 
όποία καί νίκησε στά «πέναλτυ» μέ 5—1 
τέρματα. Ό  κανονικός Αγώνας είχε λήξει 
ίσόπαλος μέ 1—1. Τό παιγνίδι είχε όλα 
έκεΐνα τά Αθλητικά στοιχεία πού χαρα
κτηρίζουν ένα συναρπαστικό μάτς, τό 
όποιο ένθουσίασε τόύς φίλους τού Αθλή
ματος. Μετά τήν νίκη της αύτή ή όμάδα 
τού Σώματος κατέκτησε τό τουρνουά καί 
μαζί τό κύπελλο πού είχε άθλοθετηθή. 
Τό μεγάλο όνομα τού έλληνικοΰ στίβου 
στά πέντε χιλιάδες μέτρα ό Χωροφύλακας 
Φώτης Κούρτης μαζί μέ τόν άλλο θαυ
μάσιο Αθλητή τού Σώματος Χωροφύλακα 
Σδούκο, στά 5 χιλιάδες μέτρα πραγματο
ποίησαν μιά ύπέροχη κούρσα καί άπέ- 
σπασαν τήν πρώτη καί δεύτερη θέση Αντί
στοιχα.

Αύτό όμως πού προξένησε Ιδιαίτερη 
έντύπωση καί χειροκροτήθηκε μέ Ιδιαί
τερο ένθουσιασμό ήταν ή πρωτότυπη 
έπίδειξη «Τζούντο—Καράτε» τής όμάδος 
τού Σώματος μέ έπικεφαλής τόν Μοί
ραρχο κ. Χρήστο ΚΩΣΤΟΚΑΝΕΛΛΗ.

Ό  κύκλος τών Ασκήσεων πού πραγμα-

Χρυσή ύποθήκη γιά τό μέλ
λον οί έφηβοι πυγμάχοι μας.

τήν Χωροφυλακή έφερε τά βήματά του 
καί τόν ίδιο στά Γραφεία μας καί αύτό 
γιατί ό πατέρας του προέρχεται άπό τή 
Χωροφυλακή καί κατά συνέπεια ή συμπά- 
θειά του γιά τό Σώμα είναι Αναπτυγμένη 
σέ μεγάλο έπίπεδο. Παρουσιάστηκε λοι
πόν ή εύκαιρία νά μάθουμε περισσότερα 
πράγματα γιά τούς στόχους τού «Φέ- 
ρελπι» πυγμάχου. Νά τί δήλωσε ό ίδιος 
στήν «Αθλητική Επιθεώρηση»: Ξεκίνησα 
τήν καριέρα μου άπό τόν Άρη Νικαίας, 
μέ προπονητή τόν Διεθνή πυγμάχο Γιάν- 
νη Παπαδόπουλο πέρασα σιγά σιγά όλες 
τίς κατηγορίες. Στήν γ' καί β' κατηγορία 
είχα βγή πρωταθλητής, ένώ στήν α' κέρ
δισα τήν δεύτερη θέση. Τό 1976 Αγωνί
στηκα σάν Διεθνής σέ ένα τουρνουά καί 
πήγα Αρκετά καλά. Μετά τήν έφετεινή 
έπιτυχία τού έλληνικού Μπόξ στούς 
Βαλκανικούς άγώνες τών Αθηνών οί 
στόχοι καί οί ύποχρεώσεις μου αύξήθη- 
καν, τώρα προετοιμάζομαι έντατικά γιά 
τό Βαλκανικό Πρωτάθλημα άνδρών τό 
1978, καί γιά τούς 'Ολυμπιακούς τής 
Μόσχας. Πιστεύω πώς θά τά καταφέρω. 
'Επίσης θέλω νά έκφράσω καί τήν με
γάλη μου έπιθυμία νά κατορθώσω νά 
καταταγφ στήν Ελληνική Χωροφυλακή 
γιά νά μπορέσω νά βοηθήσω τήν πυγμα
χική όμάδα τού Σώματος.

τοποίησαν οί Αθλητές τού Σώματος 
'Υπομοίραρχος ΣΚΟΥΡΑΣ καί οί 
Ενωμοτάρχες ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ καί 
ΚΑΝΕΛΛΗΣ, κάτοχοι «Μπλέ ζώνης» 
περιελάμβανε μιά θαυμάσια όμαδική έκτέ- 
λεση διαγραμμάτων Καράτε. Τά σχημα
τικά αύτά διαγράμματα ή «ΚΑΤΑ» όπως 
άλλοιώς λέγονται είναι κινήσεις αύτο- 
προστασίας. Στήν συνέχεια οί Ενωμο
τάρχες ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΒΛΑΧΟΣ 
καί οί Χωροφύλακες ΣΙΔΗΡΟΠΟΛΟΣ 
καί ΜΠΕΛΠΑΣ έκαναν έπίδειξη έφαρ- 
μογής τού Τζούντο. 'Επίσης πραγματο
ποιήθηκαν τεχνικές έφαρμογές στό Κα
ράτε, έπιθέσεις μέ όπλα καί πολλές άλ
λες ένδιαφέρουσες Ασκήσεις, οί όποιες 
χάρις στό τεράστιο ένδιαφέρον τους καί 
στήν «Απόλυτη» έκτέλεσή τους άπό τούς 
άνδρες τού Σώματος χειροκροτήθηκαν 
παρατεταμένα άπό τούς θεατές. Καί έβλε
πε κανείς διάχυτο στό δημόσιο αίσθημα 
καί στίς θερμές έκδηλώσεις του τό κλίμα 
έμπιστοσύνης γιά τούς άνδρες τών Σω
μάτων 'Ασφαλείας οί όποιοι μοχθούν γιά 
τήν δική του Ασφάλεια καί ήσυχία, 
ένάντια στή χρήση βίας ή όποία σέ όλό- 
κληρο τόν κόσμο έχει λάβει έπικίνδυνες 
διαστάσεις, άλλά πού τόσο μεθοδικά Αντι
μετωπίζεται άπό τίς Αστυνομίες όλων 
τών Χωρών μέ σύγχρονες μεθόδους καί 
Ανάλογα μέσα όπως είναι «τό Τζούντο 
Καράτε» καί τόσα άλλα.

Τίς έκδηλώσεις τών ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑ- 
ΜΠΕΙΩΝ '77 παρακολούθησαν ό Α' 
Επιθεωρητής τού Σώματος Υποστρά
τηγος κ. Μιλτιάδης Άργιάννης, ό Μη
τροπολίτης, ό Δήμαρχος, ό Αρχηγός τού 
Πυροσβεστικού Σώματος, άλλοι έπίσημοι 
καί πολλοί φίλαθλοι.

ΕΦΗΒΙΚΟΙ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΥΓΜΑΧΙΑΣ

675



[Νέο τοϋ μ ρ ο Β  ·  Νέο τοΟ
ΑΠΟΣΤΡΑΊΈΙΑΙ - ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ 

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
*Απεστρατεύθησαν τη αιτήσει των, οί 

Συνταγματάρχαι: 1) ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Γεώργιος καί 2) ΡΟΤΣΗΣ Εύθύμιος.

Κατόπιν της άποστρατείας τούτων, 
προήχθησαν πρός πλήρωσιν κενών ορ
γανικών θέσεων, οί κάτωθι ’Αξιωματικοί:

Εις Συνταγματάρχας οί Άντισυντα- 
γματάρχαι: 1) ΑΡΑΠΟΣΤΑΘΗΣ Κων
σταντίνος καί 2) ΤΖΙΡΙΤΑΣ Εμμανουήλ. 
Εις Άντισυνταγματάρχας οί Ταγματάρ- 
χαι: 1) ΓΟΥΡΙΔΗΣ Γρηγόριος καί 2) 
ΧΑΑΙΟΥΑΙΑΣ’ ’Αναστάσιος. Είς Τα- 
γματάρχας οί Μοίραρχοι: 1) ΣΤΑΥΡΟΥ- 
ΑΑΚΗΣ ’Ελευθέριος καί 2) ΚΩΣΤΟ- 
ΚΑΝΕΛΛΗΣ Χρηστός. Είς Μοίραρχον 
ό ‘Υπομοίραρχος ΜΠΑΚΑΤΣΟΥΛΑΣ 
Νικόλαος.

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΥΠ ΑΞΙΩΜΑΤΙ
ΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΩΝ

Κατά τό δμηνον Ιανουαρίου—Αύγού- 
στου 1977 έπραγματοποιήθησαν αί κά
τωθι, κατά βαθμούς 1.577 προαγωγαί 
‘Υ π ά ξ ι ω μ α τ ι κ ώ ν  κ α ί  X ω
ρ ο φ υ λ ά κ ω ν  τών Γενικών καί τών 
Εί$ικών του Σώματος ‘Υπηρεσιών, ήτοι: 
70 Ένωμοτάρχαι προήχθησαν είς τόν 
βαθμόν του Άνθυπασπιστοΰ, 451 ‘Υπε- 
νωμοτάρχαι είς Ένωμοτάρχας καί 1047 
Χωροφύλακες είς Ύπενωμοτάρχας, ώς 
συμπληρώσαντες τόν ύπό του νόμου κα- 
θοριζόμενον χρόνον ύπηρεσίας καί έχον- 
τες δλα τά προβλεπόμενα πρός προαγω
γήν, λοιπά πρ: ':όντα.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΙ ΥΠΑΞΙΩΜΑ- 
ΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΩΝ

Κατά τό 7μηνον ’Ιανουαρίου—’Ιουλίου 
1977 άπεστρατεύθησαν διά διαφόρους 
λόγους έκ του Σώματος, 431 άνδρες, ήτοι: 
292 Ένωμοτάρχαι, 7 ‘Υπενωμοτάρχαι 
καί 132 Χωροφύλακες. Μεταξύ αύτών πε
ριλαμβάνονται καί 8 άποβιώσαντες άπό 
διαφόρους αΙτίας ήτοι: 5 Ένωμοτάρχαι, 
1 ‘Υπενωμοτάρχης καί 2 Χωροφύλακες.

ΝΕΟΙ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΕΣ
Κατά τό Α' ΙΟήμερον του λήξαντος 

μηνός Αύγούστου κατετάγησαν είς τό 
Σώμα 107 ίδιώται προϋπηρετήσαντες είς 
τό στράτευμα. Οΰτοι έκπαιδεύονται ήδη 
ώς Δόκιμοι Χωροφύλακες είς τό Π.Σ.Ο. 
Κρήτης (Ρέθυμνον).

Κατά τό Γ ' ΙΟήμερον του προηγου
μένου μηνός έξήλθον άπό τό Π.Σ.Ο.Χ. 
Ρόδου, λόγω λήξεως της εύδοκίμου έκ- 
παιδεύσεώς τών, 117 νέοι Χωροφύλακες 
οί όποιοι έτοποθετήθησαν είς διαφόρους 
‘Υπηρεσίας Χωροφυλακής πρός ένίσχυ- 
σιν της δυνάμεώς των.

Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Ε Ι Σ
Κατά τό 2μηνον Αύγούστου—Σεπτεμ

βρίου 1977 έπραγματοποιήθησαν ή συνε
χίζονται αί κάτωθι μετεκπαιδεύσεις ή 
σεμινάρια άνδρών Χωροφυλακής: 1) Είς

τήν Άνωτέραν Σχολήν Πολέμου (Θεσ
σαλονίκην) 4 Μοίραρχοι, έπί 4μηνον 
(έναρξις 5]9]1977). 2) ‘Υπαξιωματίκοί 
καί Χωροφύλακες 4 είς τήν Σχολήν ’Αλε
ξιπτωτιστών Άσπροπύργου — Αττικής 
f(6]8—5]11]1977). 3) Είς τό Κέντρον 
Έκπαιδεύσεως Διαβιβάσεων — Χαΐδα- 
ρίου — ’Αττικής 40 Χωροφύλακες, ώς 
χειρισταί ’Ασυρμάτου έπί 12 εβδομάδες 
(έναρξις 19]9]1977). 4) Δι’ όδήγησιν 
δικύκλου, είς τό Κ.Σ.Ν.Ε. (Σχολή ‘Οδη
γών, είς Άμυγδαλέζα Πάρνηθος) 50 Χω
ροφύλακες (19]9—18]11]1977) καί άλ
λοι 50 Χωροφύλακες δι* όδήγησιν αύτοκι- 
νήτου (15 ]9—15]12]1977) είς τήν ίδίαν 
Σχολήν ‘Οδηγών. 5) Είς τήν φωτογρα
φικήν τέχνην 23 Χωροφύλακες (26 ]9—15] 
10J1977) έκ τών οποίων 11 είς τήν Δ.Ε.Υ. 
(’Αθήνας) καί 12 είς τήν Υ.Ε.Υ.Β.Ε. (Θεσ
σαλονίκην) καί 6) Είς τό Κ.Σ.Ν. Έλλά- 
δοζ Άμυγδαλέζαν Πάρνηθος 11 Χωρο
φυλακές διά θέματα μηχανολογίας καί 
ήλεκτρολογίας αύτοκινήτου 5 ]8—8 ]9 ] 
1977) καί άλλοι 15 Χωροφύλακες διά τό 
ίδιον άντικείμενον έκπαιδεύσεως άπό 1ης 
μέχρι 30ης τρέχοντος μηνός.

ΕΠΙΛΟΓΗ — ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ 
ΝΕΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΑΝΔΡΩΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
Διά τήν καλυτέραν όργάνωσιν καί ά- 

ποδοτικωτέραν λειτουργίαν τών ‘Υπη
ρεσιών Χωροφυλακής μέ άμεσον σκοπόν 
τήν πλέον έπιτυχή έκπλήρωσιν τής άπο- 
στολής των, καταβάλλεται άρμοδίως κάθε 
δυνατή προσπάθεια πρός προσέλκυσιν πε
ρισσοτέρων προσοντούχων νέων είς τό 
Σώμα. ‘Υπό τό πνεύμα αύτό έπετεύχθη ή 
κατάταξις καί εύδόκιμος είς τάς Σχολάς 
Χωροφυλακής έκπαίδευσις 1.560 νέων 
Χωροφυλάκων κατά τό έτος 1975 καί έτέ- 
ρων 1.500 τοιούτων κατά τό λήξαν έτος 
1976.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 
ΣΧΟΛΩΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Είς τόν είσιτήριον διαγωνισμόν τής 

Σ.Α.Χ. ό όποιος διεξήχθη είς ’Αθήνας ά
πό 18ης μέχρι^ 23]7]1977 έλαβον μέ
ρος 745 ύποψήφιοι, προερχόμενοι άπό 
άνδρας υπηρέτουντας είς τό Σώμα. Έ πέ- 
τυχον 554. Έ κ  τών έπιτυχόντων έκλή- 
θησαν κατά σειράν έπιτυχίας, ίνα έκπαι- 
δευθοΰν είς τήν Σ.Α.Χ. ώς πρωτοετείς 
Δόκιμοι Αξιωματικοί 177. Είς τόν άρι— 
θμόν αύτόν συμπεριλαμβάνονται καί 27 
είσαχθέντες υποψήφιοι, σύμφωνα μέ τάς 
εύεργετικάς διατάξεις του Ν.Δ. 1348] 
1973. Μεταξύ τών είσαχθέντων υπάρ
χουν καί άρκετοί γλωσσομαθείς. Τά δο- 
θέντα πρός άνάπτυξιν θέματα είς τούς 
ύποψηφίους, είναι τά άκόλουθα: 1) Ε λ 
λ η ν ι κ ά  (Έκθεσις Ιδεώ ν): Ή  σημα
σία καί έπίδρασίς τών μέσων μαζικής 
έπικοινωνίας είς τήν διαμόρφωσιν τής 
κοινωνικής καί οίκονομικής ζωής. 2) ‘Ι σ 

τ ο ρ ί α :  α) Ή  μάχη 
καί β) ‘Ο θάνατος του 
3) Κ α ν ο ν ι σ μ ό ς  
Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς :  α) Παράστασις— 
έμφάνισις άνδρών Χωροφυλακής καί β) 
Είς ποίας περιπτώσεις γίνεται χρήσις 
τής ’Αστυνομικής Ράβδου. 4) Π ο ι ν ι 
κ ή  Δ ι κ ο ν ο μ ί α :  Πότε δέν είναι 
άναγκαία ή ένέργεια προανακρίσεως καί 
β) Σύλληψις καί προφυλάκισις κατηγο
ρουμένου. Πότε καί ύπό ποίας προϋποθέ
σεις ένεργεΐται έκάστη τούτων. 5) Π ο ι 
ν ι κ ό ς  Κ ώ δ ι ξ :  Τό δοθέν θέμα ώς
καί ή άπάντησις δημοσιεύεται είς άλλην 
σελίδα.

Έ κ  τών είσαχθέντων 2 είναι Άνθυ- 
πασπισταί καί 175 είναι Ένωμοτάρχαι.

ΣΧΟΛΗ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Ό  ΕΙσιτήριος Διαγωνισμός τής Σχο
λής ‘Υπαξιωματικών έλαβε χώραν είς 
Αθήνας (Σ.Ο.Χ.) καί Θεσσαλονίκην 
(Τανταλίδου 8). Είς αύτόν έλαβον μέρος. 
4.067 ύποψήφιοι. Διεξήχθη χωριστά διά 
τούς άποφοίτους καί τούς μή άποφοίτους 
Γυμνασίου. Έ κ  τών ύποψηφίων συνολικά 
έ π έ τ υ χ ο ν  863 ήτοι 802 άπόφοιτοι 
Γυμνασίου καί 61 μή άπόφοιτοι Γυμνα
σίου. ’Από τούς πίνακας τών έπιτυχόντων 
είσήχθησαν κατά σειράν έπιτυχίας, είς 
Σ.Ο.Χ. πρός έκπαίδευσιν 479 άπόφοιτοι 
Γυμνασίου ίδιώται καί άνδρες τής Χωρο
φυλακής καί 61 Μή άπόφοιτοι Γυμνασίου 
άνδρες του Σώματος. Ε ί σ ή χ θ η σ α ν  
έπίσης πρός έκπαίδευσιν, κατά σειράν 
έπιτυχίας, 14 έκ τών ύποψηφίων τής 
κατηγορίας τών άποφοίτων Γυμνασίου 
καθ’ ύ π έ ρ β α σ ι ν ,  σύμφωνα μέ τάς 
εύεργετικάς διατάξεις του οίκείου Νόμου.

Είς τούς άποφοίτους Γυμνασίου ύπο
ψηφίους έδόθησαν πρός άνάπτυξιν τά κά
τωθι, θέματα: 1) Ε λ λ η ν ι κ ά  (Έ κ- 
θεσις Ιδεών) Ό  Νόμος ώς θεμέλιον τής 
Κοινωνίας. 2) ‘Ι σ τ ο ρ ί α :  α) Τό πολι
τικόν πρόγραμμα του Μεγ. Αλεξάνδρου 
καί β) Α' πολιορκία του Μεσολογγίου. 
3) Μ α θ η μ α τ ι κ ά :  έδόθησαν 2 πρα
κτικά θέματα (προβλήματα Πρακτικής 
’Αριθμητικής). 4) Γ ε ω γ ρ α φ ί α :  α) 
Τί είναι καί είς ποιον Νομόν άνήκουν: 
Δίρφη (Δίρφης), Αηξούριον, Βόλβη, 
‘Αλόννησος, Καφηρεύς, ’Ίος, Ά γιος Κή- 
ρυκος καί β) Ποιων χωρών πρωτεύουσαι 
είναι αί πόλεις: Ή  Σόφια, τό ’Όσλο, ό 
Ά γιος Μαρίνος, αί Βρυξέλαι, ή Βαν- 
τούζ, ή Βέρνη, ή Βουδαπέστη, τό Ά μ -  
στερντάμ καί ή Βαλέττα. 5) Είς τάς Ξ έ
ν α ς  Γ λ ώ σ σ α ς  διεγωνίσθησαν προ
αιρετικά 528 γλωσσομαθείς ύποψήφιοι 
ήτοι: 439 είς τήν Αγγλικήν, 53 είς τήν 
Γαλλικήν, 20 είς τήν Ιταλικήν καί 16 είς 
τήν Γερμανικήν γλώσσαν.

Είς τούς Μή ά π ο φ ο ί τ ο υ ς  Γ υ 
μ ν α σ ί ο υ  ύποψηφίους έδόθησαν πρός 
άνάπτυξιν τά κάτωθι θέματα: 1) Ε λ λ η 
ν ι κ ά  (Έκθεσις Ιδεών): Ό  εύγενέστε- 
ρος σκοπός του άνθρώπου πρέπει νά είναι 
τό κοινόν όφελος, 2) Ι σ τ ο ρ ί α :  α) 
Διατί άπέτυχεν ή Έπανάστασις είς τήν 
Μακεδονίαν καί ποιοι οί κυριώτεροι ‘Ο
πλαρχηγοί καί.β)-Τ ί γνωρίζετε διά τούς
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Φαναριώτες. 3) Μ α θ η μ α τ ι κ ά :  Έ - 
δόθησαν πρός λύσιν 2 πρακτικά θέματα 
(προβλήματα Πρακτικής ‘Αριθμητικής). 
4) Γ ε ω γ ρ α φ ί α : α )  Ποια τά Τμήμα
τα (Πελάγη) του Αιγαίου Πελάγους καί 
ποΐαι αί νήσοι του Βορείου Αίγαίου καί 
β ) Ποΐαι αί σπουδαιότεραι πόλεις τής 
’Αλβανίας. 5) Είς τάς Ξένας Γ λ ώ σ 
σ α ς  έδοκιμάσθησαν προαιρετικά, 30 
ύποψήφιοι ήτοι: 29 είς τήν ‘Αγγλικήν 
καί 1 είς τήν Γαλλικήν γλώσσαν.

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ
ΜΠΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ. 

*Αντισυνταγματάρχης έ .ά.
Τήν 8-8-1977 άπεβίωσεν είς ‘Αθήνας 

καί έκηδεύθη ό έ. ά. *Αντισ]ρχης Μπαλό- 
πουλος Παναγιώτης. Ή  κηδεία έτελέσθη 
είς τό νεκροταφεΐον Νέας Φιλαδελφείας 
‘Αττικής. Είς αύτήν συμμετέσχον οί- 
κεΐοι, φίλοι, συμπατριώται, πρώην συνά
δελφοι, άνδρες τής Χωροφυλακής, καθώς 
καί πλήθος κόσμου. Παρέστη έπίσης άντι- 
προσωπεία ‘Αξιωματικών Χωροφυλακής 
μέ έπΐ κεφαλής τόν Ταγματάρχην Κόλ- 
λιαν ‘Αναστάσιον, ό όποιος κατέθεσεν έκ 
μέρους του Σώματος στέφανον καί έξε- 
φώνησεν έπικήδειον λόγον. Ό  όμιλητής, 
μεταξύ άλλων, άνεφέρθη είς τήν έπαγγελ- 
ματικήν σταδιοδρομίαν, τήν ύπηρεσια- 
κήν άπόδοσιν, τάς πρός τήν πατρίδα υπη
ρεσίας, τό ήθος, τήν προσωπικότητα καί 
τάς άρετάς του μεταστάντος. ‘Ετόνισε δέ 
ιδιαίτερα ότι ό έκλιπών έγκατέλειψε τάς 
καλλιτέρας τών έντυπώσεων, τόσον με
ταξύ τών ύφισταμένων του, όσον καί είς 
τήν κοινωνίαν τών περιοχών όπου ύπη- 
ρέτησεν. ‘Εγεννήθη τό 1912 είς Μήλα 
Μεσσηνίας. Κατετάγη είς τήν Χωροφυ
λακήν τό 1934. Ώνομάσθη ‘Ανθυπομοί
ραρχος τό 1944. Προήχθη είς Ταγματάρ
χην τό 1962 κατ* έκλογήν. Τό 1965 προήχ
θη είς *Αντ]ρχην καί άπεστρατεύθη τή 
αίτησει του. ‘Υπηρέτησεν εύδοκίμως είς 
ζωτικής σημασίας ‘Υπηρεσίας Χωροφυ
λακής καί διεκρίθη διά τήν άφοσίωσίν του 
είς τύ καθήκον. Διά τάς πρός τήν πατρίδα 
προσφερθείσας πολυτίμους ύπηρεσίας του 
έτιμήθη μέ πολλά μετάλλια καί άλλας 
ήθικάς άυ,οιβάς. Παράλληλα ήτο καλός 
οίκογενειαρχης καί έχαιρε γενικής ύπο- 
λήψεως. *0 θάνατός του έλύπησε συγγε
νείς, φίλους καί όσους τόν έγνώρισαν. "Ας 
είναι ή μνήμη του αίωνία.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 
Υπομοίραρχος

# Τήν 2 4 - 8  -1977 άπεβίωσεν είς 
Αθήνας ό ‘Υπομοίραρχος Άντωνό- 

πουλος Μαρίνος. Ή  κηδεία έτελέσθη είς 
τό Νεκροταφεΐον ‘Αγίου Δημητρίου Πε- 
τρουπόλεως ‘Αττικής. Παρέστησαν είς 
αύτήν συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι καί 
πολλοί άνδρες τής Χωροφυλακής, συμπα
τριώτες του καί πλήθος κόσμου έκ τής 
περιοχής τής ‘Αττικής. Παρέστη έπίσης 
είς αύτήν άντιπροσωπεία ‘Αξιωματικών, 
άπόσπασμα άνδρών καί τμήμα Μουσικής

τής Χωροωυλακής πρός άπόδοσιν τών 
κεκανονισμένων τιμών. ‘Επί κεφαλής τής 
άντιπροσωπείας ήτο ό Μοίραρχος Μπό- 

Βύρων ό όποιος κατέθεσεν, έκ μέρους 
του Σώματος στέφανον έπΐ τής σορου του 
έκλιπόντος καί έξεφώνησεν έπικήδειον 
λόγον. Οΰτος άνεφέρθη είς τήν προσωπι
κότητα, τό ήθος, τάς άρετάς τήν έπαγγελ- 
ματικήν σταδιοδρομίαν, τήν ύπηρεσια- 
κήν άπόδοσιν καί τήν είς τό καθήκον άφο- 
σίωσιν του έκλιπόντος. Διά τάς πρός τήν 
πατρίδα ύπηρεσίας του καί μάλιστα διά 
τήν συμβολήν του είς τόν άγώνα τής ’Εθνι
κής άντιστάσεως, κατά τήν κατοχήν, έτι- 
μήθη μέ Δίπλωμα τιμής του Υ. ΕΘ. Άμύ-

νης καί άλλας ήθικάς άμοιβάς. Εγεννήθη 
είς Πύργον Ηλείας τό 1929. Κατετάγη 
είς τήν Χωροφυλακήν τό 1949 καί ύπηρέ- 
τησεν εύδοκίμως είς διαφόρους ύπηρεσίας 
Χωροφυλακής. Τό 1974 προήχθη είς ‘Αν
θυπομοίραρχον καί τόν παρελθόντα ’Ιού
λιον είς ‘Υπομοίραρχον. ΤΗτο καλός 
Αξιωματικός, άνθρωπιστής, λίαν φιλό
τιμος καί συνετός οίκογενειάρχης. Διετήρει 
έπαινετάς κοινωνικάς σχέσεις καί έχαιρε 
γενικής ύπολήψεως. Διά τούτο ό θάνατός 
του έλύπησεν είλικρινά συγγενείς, φίλους, 
συναδέλφους καί όσους τόν έγνώρισαν ή 
συνυπηρέτησαν μαζί του. *Άς είναι ή μνή
μη του αίωνία.

ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΙΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ
Πρόσφατα στή Λέσχη ‘Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων στήν ‘Αθήνα, έγινε 

ή άπονομή τών πτυχίων στούς άποφοιτήσαντες τής Σχολής ’Εθνικής Άμύνης ‘Αξιω
ματικούς τών ‘Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων ‘Ασφαλείας καί ‘Υπαλλήλους Πολιτι
κών ‘Υπουργείων καί ‘Οργανισμών.

Τά πτυχία τής Σχολής άπένειμε ό ‘Υπουργός ‘Εθνικής ‘Αμύνης κ. Άβέρωφ ό 
όποιος μιλώντας πρός τούς άποφοιτήσαντες είπε μεταξύ τών άλλων καί τά έξής:

«Κύριοι, λαμβάνετε γά διπλώματά σας είς ώρας κρισίμους διά αό ‘Έθνος. 
Καί είς τάς ώρας αύτάς, ή έπιμόρφωσις του ίδικοΰ σας έπιπέδου, έχει ίδιαιτέραν 
σημασίαν. Οί σύγχρονοι, τ?όλεμοι, αί σύγχρονοι συγκρούσεις διαφέρουν πολύ άπό 
τούς παλαιούς, όπου έχρειάζετο άπλώς θάρρος καί κάποια στρατηγική διά νά 
άντιμετωπισθουν. Οί σύγχρονοι πόλεμοι χρειάζονται πάρα πολλάς γνώσεις, πάρα 
πολλήν τεχνικήν έκπαίδευσιν καί πλεΐστα όσα τά όποια δέν έχρειάζοντο άλλοτε...».

Κατά τήν τελετή τής άπονομής τών πτυχίων παρέστησαν ‘Υπουργοί, Βουλευτ 
τές, ή ‘Ηγεσία τών Ενόπλων Δυνάμεων καί τών Σωμάτων Ασφαλείας, Καθηγητές, 
Παλαιοί φοιτητές τής Σχολής καί πολλοί ‘Ανώτατοι καί Ανώτεροι Αξιωματικοί.

‘Από τήν Χωροφυλακή παρηκολούθησαν τήν έκπαιδευτικήν αύτή περίοδο οί: 
1) Συνταγματάρχης Δημήτριος Λούκας καί 2) *Αντισ]ρχης Γεράσιμος Ζαγορίτης.

Στήν φωτογραφία στιγμιότυπο άτ\6 τήν τελετή τής άπονομής τών πτυχίων.·
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επικαιροτητες
Ειδήσεις καί σχόλια άπό την δραστηριότητα 
τω ν Υ π η ρ ε σ ι ώ ν  Χωροφυλακής.
ΕΙΣ ΕΝΑ τιτάνιον' καί δραματικόν 

άγώνα έπεδόθησαν οί άνδρες της Χωροφυ
λακής, κατά την διάρκειαν τής θερινής πε
ριόδου, διά την κατάσβεσιν των πυρ- 
καϊών. ’Επί. ολοκλήρους ήμέρας καί ύπό 
δραματικάς συνθήκας προσπαθούσαν νά 
άναχαιτίσουν τήν έπερχομένην κόλασιν 
τής φωτιάς καί νά περιορίσουν τό μέγε
θος των ζημιών. Αύτόπται μάρτυρες τής 
καταστροφής του φυσικού κάλλους τής 
χώρας μας έθρήνησαν άλλά καί έγεύθη- 
σαν τήν έγκληματικήν έπιθυμία των εμ
πρηστών. Πάλαιψαν μέ τό φοβερόν στοι- 
χεΐον τής φύσεως καί κατέβίςλον ύπερ- 
ανθρώπους προσπάθειας νά τό περιορί
σουν. Ή  προσφορά των ήτο μεγάλη καί 
ή άναγνώρισις αύτής* εξ ίσου σημαντική. 
Πολλαί έπιστολαί καθημερινά καταφθά
νουν είς τό Άρχηγεΐον Χωροφυλακής, 
έπισημαίνουσαι τήν άποφασιστικήν δρα

στηριότητα, τήν ευσυνειδησίαν καί τήν 
έργατικότητα τών άνδρών του Σώματος 
διά τήν κατάσβεσιν τών πυρκαϊών. Με
ταξύ αύτών είναι καί του Έπάρχου Κώ 
κ. Έ λ. ΚΑΛΔΕΛΗ διά τής οποίας έξαί- 
ρεται ή συμβολή τών άνδρών του Άστυν. 
Τμήματος Κώ καί Σταθμού Χωροφυλα
κής Νισύρου διά τήν κατάσβεσιν τής προσ- 
φάτως έκραγείσης πυρκαϊάς είς περιοχήν 
τής νήσου Κώ, συγχρόνως δέ έξεφρά- 
σθησαν δι’ αύτής αί εύχαριστίαι αύτοΰ 
πρός άνδρας τών άνωτέρω 'Υπηρεσιών 
Χωροφυλακής.

Έ ξ  άλλου ή ’Εμπορική Τράπεζα Ε λ 
λάδος δι* εγγράφου της, έξέφρασε τάς 
θερμάς της εύχαριστίας διά τήν ένεργόν 
συμπαράστασιν τών άνδρών τού Σώματος 
κατά τήν κατάσβεσιν τής πυρκαϊάς είς 
τήν περιοχήν Κρυονερίου ’Αττικής. ’Επί
σης ή A. Ε. Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων

Αθηνών —Πειραιώς διά παρομοίου της 
έγγράφου συνεχάρη τά λαβόντα μέρος, 
είς τήν κατάσβεσιν τής πυρκαϊάς όργανα 
τής Χωροφυλακής, είς τήν Βαρυμπόμπην. 
’Επίσης ό Έξωραι'στικός Σύλλογος Αί- 
γοστενών Αίγάλεω, διά τηλεγραφήμα- 
τός του, έξέφρασε τάς εύχαριστίας του 
πρός τούς άνδρας τού Σταθμού Χωροφυ
λακής Βιλλίων διά τάς καταβληθείσας 
προσπαθείας πρός κατάσβεσιν τής πυρ- 
καϊάς είς Πόρτο - Γερμανό.

ΤΟ ΑΡΧΗΓΕΪΟΝ Ναυτικού, μετά 
τήν λήξιν τών έορταστικών εκδηλώσεων 
τής Ναυτικής Έβδρομάδος 1977, άπέ- 
στειλε πρός τό Άρχηγεΐον Χωροφυλακής 
έγγραφον διά τού οποίου έξέφρασε τάς 
εύχαριστίας του διά τήν συμμετοχήν, τό 
ένδιαφέρον, ώς καί τήν άγάπην μέ τήν 
οποίαν αί 'Υπηρεσίαι Χωροφυλακής περι- 
έβαλον αύτάς. ’Ιδιαιτέρως έξέφρασε εύ- 
χαριστίας διά τήν Μουσικήν τού Σώμα
τος ή όποία έκάλυψε σχεδόν δλας τάς 
έκδηλώσεις καί μέ τάς έπιτυχεΐς έμφα- 
νίσεις της άπέσπασε τά ευμενή σχόλια τού 
κοινού, συμβάλλοντας οΰτω είς τήν άρί- 
στην έπιτυχίαν τών έκδηλώσεων τής Ναυ
τικής Έβδομάδος.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ τού Βλ Σώματος 
Στρατού Αντιστράτηγος κ. Γεώργ. ΚΩ-

Ό  μ ι λ ί α 
τού κ. Υπουργού 
Δημοσίας Τάξεως 
πρός τούς ’Αξιω
ματικούς τής Χω
ροφυλακής.

Τον περασμένο μήνα —11 Αύγούστου—ό 'Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Γ. 
Σταμάτης μίλησε στις Σχολές Χωροφυλακής πρός 300 ’Αξιωματικούς τής Χωρο
φυλακής, πού ύπηρετοΰν στό Λεκανοπέδιο ’Αττικής, σχετικά μέ τήν άποστολή καί 
τό έργο τού Σώματος καί τις σχέσεις τών άνδρών τής Χωροφυλακής πρός τήν κοι
νωνία καί τήν Πολιτεία. Τόν κ. 'Υπουργό ύποδέχτηκε ό ’Αρχηγός Χωροφυλακής 
’Αντιστράτηγος κ. Νικόλαος Κουτσιανάς, ό όποιος κατά τήν προσφώνησή του εύχα- 
ρίστησε τόν κ. 'Υπουργό έκ μέρους τού Σώματος, γιά τό ένδιαφέρον του, καθώς καί 
γιά τό ένδιαφέρον τής Κυβερνήσεως, γιά τήν βελτίωση τής θέσεως τών άνδρών του 
καί τήν κατανόηση τών προβλημάτων πού άντιμετωπίζουν.

Στή συνέχεια ό κ. 'Υπουργός μίλησε πρός τούς Αξιωματικούς καί έδωσε 
γενικές οδηγίες καί κατευθύνσεις γιά τήν πιστή, άντικειμενική καί εύσυνείδητη 
έκτέλεση τών καθηκόντων τους, καθώς καί γιά τήν έκτέλεση τής άποστολής τους 
μέσα στά πλαίσια τού Συντάγματος, γιά τήν θετική συμβολή τής Χωροφυλακής στήν 
προσπάθεια τής γενικής άναπτύξεως καί προόδου τής Χώρας. Τόνισε δέ, δτι: «κυρία 
άποστολή σας πρέπει νά είναι ή προστασία, ή άγάπη καί ή συμπαράστασις πρός 
τούς πολίτας, ή κατοχύρωσις καί διαφύλαξις τών άτομικών δικαιωμάτων καί έλευ- 
θεριών καί ή προάσπισις τού Δημοκρατικού μας πολιτεύματος, ώς αύται διαγράφον
ται είς τό Σύνταγμα καί τούς Νόμους».

’Επίσης ό κ. 'Υπουργός διαβεβαίωσε τούς Αξιωματικούς δτι ή στοργή καί τό 
ένδιαφέρον τής Κυβερνήσεως είναι άμέριστο πρός τά Σώματα ’Ασφαλείας καί δτι 
οί προσπάθειες, γιά τήν έπίλυση τών προβλημάτων πού άπασχολοΰν τούς άνδρες 
τού Σώματος, θά συνεχιστούν μέ τήν θετική έλπίδα γρήγορης' έπιτυχίας τού έπιδιω- 
κομένου σκοπού.
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ΣΤΑΚΗΣ, δι* έγγράφου του πρός τάς 
Διοικήσεις Χωροφυλακής Βέροιας καί 
Εδέσσης έξέφρασε τήν άκραν εύαρέσκειαν 
του Β \ Σώματος Στρατού καί τάς θερ- 
μάς εύχαριστίας του ίδίου πρός τούς άν- 
δρας των Τμημάτων Τροχαίας Κινή- 
σεως Βεροίας καί Εδέσσης διά τήν 
λήψιν των άψόγων καί υποδειγματικών 
μέτρων τροχαίας ώστε ή πρόσφατος 
έπίσκεψις του κ. Α! . ‘Υφυπουργού Εθνι
κής Άμύνης εις τούς Νομούς Ημαθίας 
καί Πέλλης καί ή διακίνησις αύτου νά 
διεξαχθή κατά τρόπον άψογον.

Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ Παρα
γωγός κ. Μάριος ΡΕΤΣΙΛΑΣ ό όποιος 
συνώδευσε κατά τήν περιοδείαν του τόν 
έπισκεφθέντα προσφάτως τήν χώραν μας 
’Αρχιεπίσκοπον ’Αμερικής κ. ΙΑΚΩΒΟΝ, 
άπέστειλε έπιστολήν πρός τό Άρχηγειον 
Χωροφυλακής διά τής όποίας έξέφρα
σε τάς θερμάς του εύχαριστίας διά τό Τμή
μα Δημοσίων Σχέσεων του Αρχηγείου 
Χωροφυλακής καί διά τό Γραφεΐον Δη
μοσίων Σχέσεων τής Διευθύνσεως 
Αστυνομίας Θεσσαλονίκης. *Η συμπαρά- 
ράστασις καί ή συμβολή των δύο αύτών 
‘Υπηρεσιών του Σώματος πρός τόν έπι- 
στολογράφον ύπήρξε άνωτέρα κάθε προσ
δοκίας. Ή  άρτία όργάνωσις, ή μεθοδι- 
κότης καί ή ταχύτης ένεργειών, έπεβοή- 
θησαν αύτόν ώστε τό έργον του νά στε- 
φθή ύπό πλήρους έπιτυχίας. Ή  έξυπηρέ- 
τησις αύτή τόν συνεκίνησε βαθύτατα καί 
του έδόθη ή εύκαιρία νά θαυμάση καί νά 
έκτιμήση τό έκπολιτιστικόν έργον του 
Σώματος καί τήν άψογον συμπεριφοράν 
τών άνδρών του.

Ο ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ κ. Ντένης 
ΑΝΤΥΠΑΣ άπέστειλε πρός τόν Αρχη
γόν τού Σώματος Αντιστράτηγον κ. Νι
κόλαον ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΝ έπιστολήν διά 
της όποίας έξέφρασε τάς θερμάς του εύ- 
χαριστίας διά τήν συμπαράστασιν τού 
τών ‘Υπηρεσιών Χωροφυλακής είς τό έρ- 
γον καί Ιδιαιτέρως διά τήν πραγματοποί
ησή τηλεοπτικής έκπομπής. Είς τήν έκ- 
πομπήν είχον λάβει μέρος νέοι άκριτικών 
περιοχών τής χώρας, ή έπιλογή τών 
όποίων ένισχύθη μέ τήν βοήθειαν τών το
πικών *Υ7Π)ρεσιών Χωροφυλακής.

Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ του Πανεπιστη
μίου Θεσσαλονίκης κ. Ν. ΒΟΥΓΙΟΥ- 
ΚΑΣ δι* έπιστολής του πρός τήν *Υπο- 
διεύθυνσιν Έγκληματολογικών *Υπηρε- 
σιών Χωροφυλακής Θεσσαλονίκης, έξέ
φρασε τάς θερμάς του εύχαριστίας πρός 
τούς άνδρας της διά τήν πολύτιμον συν- 
δρομήν των κατά τήν διάρκειαν του λή- 
ξαντος άκαδημαϊκοΰ έτους είς τήν πρα
κτικήν διδασκαλίαν τών φοιτητών του 
μαθήματος του Ποινικού Δικονομικού 
Δικαίου καί Άνακριτικής τό όποιον έχει 
άμεσον σχέσιν μέ τό έργον καί τήν άπο- 
στολήν τής ώς άνω ‘Υπηρεσίας. Μεταξύ 
άλλων είς τήν έπιστολήν του άνέφερε καί 
τά έξής ((’Επιθυμούμε νά σάς διαβε- 
βαιώσουμεν, ότι τό πνεύμα καλής συνερ
γασίας, πού έπεκράτησε κατά τάς έπανει- 
ληαμένας έπισκέψεις τών φοιτητών μας, 
καί ή άρτία όργάνωσις τής ‘Υττηρεσίας 
σας άφησαν άρίστας έντυπώσεις καί άπέ- 
δείξαν πόσον πολύτιμος ή μπορεί νά άπο- 

ή συνδρομή σας, πέραν άπό τά συνήθη 
καθηκοντά σας καί είς άλλους τομείς γενι- 
κωτέρου 4νδιαφέροντος».

Β Α Σ Ι Λ Ε Ι Ο Σ  Τ Ζ Α Β Α Ρ Α Σ  
Ά νθ)στής Χωροφυλακής

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΟΝ ΕΝΟΠΛΟΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

Γιά μιά άκόμη φορά στις 29 Αύγούστου γιορτάστηκε σ’ δλη τήν Ελλάδα μέ 
σημαιοστολισμούς, δοξολογίες, όμιλίες καί καταθέσεις στεφάνων ή Ημέρα τών Ε νό
πλων Δυνάμεων γιά νά τιμηθούν οί ήρωϊκοί νεκροί τών άγώνων τού Έθνους γιά τήν 
προάσπιση τής έλευθερίας καί τών δημοκρατικών θεσμών.

Στήν "Ηπειρο πάνω στό ύψωμα «Γκέσσου» τού Γράμμου, πού ήταν καί τό 
έπίκεντρο τών έορταστικών έκδηλώσεων, έψάλη έπιμνημόσυνη δέηση γιά τούς 
νεκρούς τού άγώνος έναντίον τών άναρχοκομμουνιστών στήν όποία παρέστησαν ό 
'Υφυπουργός ’Εθνικής Άμύνης κ. Δ. Δαβάκης, ό Αρχηγός Γ.Ε.Σ. ’Αντιστράτηγος 
κ. Ε. Γκράτσιος, ό Διοικητής τής 8ης Μεραρχίας, Βουλευταί, Νομάρχες, Δήμαρχοι, 
Έφεδροπολεμισταί καί πλήθος κόσμου.

Τήν Χωροφυλακή στις έκδηλώσεις τού Γράμμου έξεπροσώπησε αύτοπροσώ- 
πως ό Αρχηγός τού Σώματος Αντιστράτηγος κ. Νικόλαος Κουτσιανάς ό όποιος καί 
κατέθεσε στέφανο. Επίσης παρευρέθη ό Ανώτερος Διοικητής Χωροφυλακής ’Ηπεί
ρου Ταξίαρχος κ. Ιωάννης Γιαννουράκος καί πολλοί άνδρες τού Σώματος.

Στις φωτογραφίες στιγμιότυπα άπό τόν έορτασμό.
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Μια ληστεία 
μέ άδοξο τέλος

ΜΙΑ φευγαλέα και σύντομη ματιά στό 
διάστημα τοϋ μηνός, ένα «φλας μπάκ» 
στα πρόσφατα γεγονότα, πού έλαβαν χώ
ρα σέ όλόκληρη τήν δικαιοδοσία τής 
Ελληνικής Χωροφυλακής, είναι πάν
τοτε μία έπίκαιρη Αναδρομή μέ ένδιαφέ- 
ρουσες και διδακτικές προεκτάσεις. Εί
ναι, συνεπώς, Αναγκαίο και άποτελεΐ ήθι- 
κή, άλλά και δεσμευτική ύποχρέωση τοϋ 
περιοδικού μας, τά συνταρακτικώτερα 
γεγονότα, πού διαλεύκαναν μέχρι τής 
τελευταίας πτυχής τους, καί αύτό τόν 
μήνα οί Υπηρεσίες ’Ασφαλείας, καθώς 
καί όλες οί άλλες 'Υπηρεσίες τής Χωρο
φυλακής, νά σταχυολογηθοϋν, νά ταξι
νομηθούν καί νά έπισημανθοΰν έκεΐνα 
ιδιαίτερα πού άπεικονίζουν την σκοτεινή 
πλευρά τής σημερινής κοινωνίας. Αύτή, 
λοιπόν, τήν πραγματικότητα συνθέτουν, 
δυστυχώς, μερικές άντιπροσωπευτικές πε
ριπτώσεις μιας παράλογης καί Ανεξήγη
της έγκληματικότητος, ή όποια χωρίς νά 
έχει τόν χαρακτήρα τού όμαδικοΰ καί 
όργανωμένου σχεδιασμοΰ στήν μεθό- 
δευση καί έκτέλεση όποιασδήποτε έγκλη- 
ματικής πράξεως, ώστόσο όρισμένες με
μονωμένες περιπτώσεις είναι—άναμφι- 
σβήτητα—τρομερά έπικίνδυνες καί χαρα
κτηριστικά Ανησυχητικές. Θά πρέπει, ό
μως, νά τονισθή, γιά μιά άκόμη φορά, ότι 
τό όργανωμένο έγκλημα, όπως έκτελεΐ- 
ται στό έξωτερικό, δέν έχει εισβάλλει 
στήν χώρα μας, γιατί άκριβώς οί 'Υπηρε
σίες Χωροφυλακής έχουν άσπιδώσει καί 
θωρακίσει όλόκληρο τόν Έλλαδικό χώ
ρο, ώστε κάθε έγκληματική ένέργεια νά 
προσκρούει σ’ ένα άδιαπέραστο καί προσ
τατευτικό τείχος, πού μέ πολλή εύσυνει- 
δησία αύτές έχουν άνεγείρει, γιά τήν 
περιφρούρηση καί διασφάλιση τού Έ λ
λη νος πολίτου. 'Οπωσδήποτε, βέβαια, 
ή περιφρούρηση αύτή δέν έπιτυγχάνεται 
μέ εύχολογικές θεωρίες, άλλά μέ γενναιο- 
ψυχία, ήρωΐσμό καί αυταπάρνηση, τήν

όποια έπιδεικνύουν σέ κάθε περίπτωση 
οί άνδρες μας, «ρισκάροντας» άκόμη καί 
αύτή τήν ζωή τους. Πρόσφατο καί φω
τεινό δείγμα τέτοιας γενναιοψυχίας άπο
τελεΐ ή άκαριαία έπέμβαση τών 'Υπηρε
σιών Χωροφυλακής Θηβών, κατά τήν 
έπικίνδυνη ληστεία τού έκεϊ ύποκατα- 
στήματος τής Εθνικής Τραπέζης, μέ τήν 
όποια Ασχολήθηκε έκτεταμένα σύσσω
μος ό έλληνικός καί ξένος τύπος καί πού 
παρ’ όλίγο νά στοιχίσει τήν ζωή τού 
'Υπομοιράρχου κ. Αποστόλου Γκόβαρη 
καί τοϋ Χωροφύλακας κ. Ίωάννου Τραυ
λού. Οί άνδρες αύτοί ήταν οί πρώτοι πού 
συνεπλάκησαν μέ τούς ληστές καί ένοι
ωσαν τήν παγερή άμεσότητα τού θανά
του, όταν σέ έναλλασσόμενες καί συναρ
παστικές φάσεις μιας άνελέητης πάλης 
έξουδετέρωσαν τούς όπλισμένους λη
στές, πού κυνικοί καί Αδίστακτοι, σάν 
τούς πωρωμένους γκάγκστερς τού Σικά
γου, προσπάθησαν νά άναχαιτήσουν τό 
προσωπικό τής Τραπέζης, τό κοινό πού 
παρευρέθη γιά νά τό βοηθήσει καί τά 
όργανα τής Χωροφυλακής, πυροβολών
τας «έν ψυχρώ» στό ψαχνό, μέ άποτέ- 
λεσμα άντί τού στόχου πού ήταν ό 'Υπο
μοίραρχος Γκόβαρης καί ό Χωροφύλαξ 
Τραυλός νά πυροβοληθή καί νά σκο- 
τωθή άπό τόν σκληρό ληστή Κωνσταντί
νο ΚΥΡΙΑΚΟΥ, 25 χρόνων, τεχνίτη πλα
στικών, ό συνένοχος καί συνέταιρος στήν 
«έπιχείρηση», κουνιάδος του, Θεόδωρος 
ΠΑΓΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, 27 χρόνων, όδηγός 
αύτοκινήτου. Οί δύο αύτοί νέοι άνδρες, 
μέ καινούργιες ιδέες καί προχωρημένες 
Αντιλήψεις πάνω στά καυτά θέματα τής 
ζωής, σκέφθηκαν ότι μπορούν νά φτιά
ξουν εύκολα καί άνετα τό μέλλον τους, 
δίχως άγωνίες καί ταλαιπωρίες, ληστεύ
οντας μέ σύγχρονο γκαγκστερικό τρόπο 
ένα άπό τά τόσα ύποκαταστήματα τής 
’Εθνικής Τραπέζης, πού είναι έγκατε- 
σπαρμένα σ’ όλόκληρη τήν χώρα, παίρ
νοντας τήν πλούσια λεία τού όποιουδή- 
ποτε ταμείου σέ χρηματοδέσμες τών 50 
ή 100 χιλιάδων δραχμών. Ντύθηκαν, λοι
πόν, μέ φόρμες καί κράνη τής Δ.Ε.Η., 
σέ μία έπιτυχημένη μεταμφίεση πιστής 
Αντιγραφής τών ύπαλλήλων της, καί όλο- 
κλήροοσαν τήν τουαλέττα τους φορώντας 
μάσκες άπό κομμάτια γυναικείας κάλ
τσας λαστέξ. Στήν συνέχεια έτοίμασαν 
τόν έξοπλισμό τους, πού άποτελείτο άπό 
ένα βαρύ κυνηγετικό όπλο «σούπερ ποζέ»

μέ χοντρά σκάγια γιά άγριογούρουνα, τό 
όποιον κρατούσε ό «σκληρός» καί «έγκέ- 
φαλος» τής ληστείας Κυριάκού καί ένα 
τσεκούρι πού κρατούσε ό... έταΐρος τής 
έπιχειρήσεως συγγενής καί μακαρίτης 
ήδη Παγανόπουλος. Τό «φιλμ» τής έπι- 
δρομής άρχισε λίγο μετά τό μεσημέρι 
μιας καυτερής Αύγουστιάτικης μέρας, 
όταν μέ τό ύπ’ άριθ. Τ.Α. 1941 κλεμμένο 
αύτοκίνητο μάρκας Φόλκς Βάγκεν έφθα- 
σαν οί δύο ληστές στήν Θήβα. Ανέβη
καν μέ τήν όπισθεν ένα μονόδρομο πού 
φθάνει στό γωνιακό κτίριο τής ’Εθνικής 
Τραπέζης καί στάθμευσαν περίπου 20 
μέτρα άπό τήν κεντρική είσοδο, πού είναι 
στήν όδό Πινδάρου. Έσβησαν τήν μη
χανή, καί άφησαν άνασφάλιστες τις πόρ
τες γιά νά κερδίσουν χρόνο κατά τήν άπο- 
χώρησή τους. Τις μάσκες άπό τά κομμά
τια τών καλτσών λαστέξ τά είχαν περα
σμένα στόν λαιμό. Ό  Κυριάκού, όπως 
είπαμε, κρατούσε τό κυνηγετικό όπλο, 
τό όποιο είχε τοποθετήσει μέσα σ’ ένα 
πλαστικό σωλήνα, γιά νά μή γίνει Αντι
ληπτός άπό τούς περαστικούς, καί έμοια
ζε σάν νά κουβαλούσε μαζί του μπαζού- 
κας. Ό  Παγανόπουλος κρατούσε μία 
τσάντα γιά τά χρήματα, στήν όποια είχε 
κρύψει τό τσεκούρι. Καί οί δύο προχώ
ρησαν ξυστά άπό τόν τοίχο τής Τραπέ
ζης» πού είναι ύπερυψωμένος άπό τόν 
δρόμο, καί πριν περάσουν τήν κεντρική 
είσοδο σήκωσαν τις μάσκες στά πρόσωπά 
τους γιά τήν Αναγκαία μεταμφίεση καί 
παραλλαγή, ένώ συγχρόνως ό Παγανό
πουλος έβγαλε άπό τήν τσάντα καί πήρε 
τό τσεκούρι στό ένα του χέρι. Πρώτος 
μπήκε μέ τό όπλο προτεταμένο ό Κυριά
κού, πού μέ σταθερή φωνή προσταξε τούς 
ύπαλλήλους, οί όποιοι έκπληκτοι είδαν 
τους δυο κακοποιούς νά εισβάλουν στήν 
Τράπεζα, νά βγοΰν όλοι έξω.

Τήν στιγμή πού ό «Αρχηγός» Απειλού
σε μέ τό όπλο, ό κουνιάδος του κινήθηκε 
πρός τό πλησιέστερο ταμείο. Μερικοί ά
πό τούς ύπαλλήλους, φοβισμένοι, βγή
καν έξω άπό τά γκισέ, ένώ άλλοι παρέ- 
μειναν στις θέσεις τους καί μέ πρωτοφα
νές θάρρος άρχισαν νά Αντιμετωπίζουν 
τήν κατάσταση. Έτσι, λοιπόν, ένώ ό 
Παγανόπουλος συγκέντρωνε χρήματα ά
πό τά ταμεία καί τά τοποθετούσε στήν 
τσάντα, οί πρώτοι πολίτες πού είχαν συν
αλλαγές μέ τήν Τράπεζα, άρχισαν νά κα
ταλαβαίνουν ότι κάτι δέν πήγαινε καλά
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μέσα καί ειδοποίησαν άμέσως τΙς 'Αρχές 
Χωροφυλακής τής πόλεως τών Θηβών. 
Συνάμα ό ΚυριακοΟ άντιλαμβάνεται δτι 
τά πράγματα άρχίζουν νά «στενεύουν», 
γιαύτό καί φωνάζει στόν Παγανόπουλο 
πού τριγυρίζει τά ταμεία, προσπαθώντας 
νά βρή περισσότερα χρήματα, νά τελειώ
νει όσο μπορεί γρηγορώτερα. Έχουν πα- 
ρέλθει ήδη δέκα λεπτά μετά τήν είσοδό 
τους καί ό «άρχηγός» μέ τό όπλο πάντα 
στά χέρια άποχωρεΐ καί κατευθύνεται 
πρός τό αύτοκίνητο, νομίζοντας δτι τόν 
άκολουθεΐ ό κουνιάδος του. Ό  τελευταί
ος, δμως, έχει «μπλοκαρισθή» άπό ύπαλ- 
λήλους καί πολίτες καί στήν προσπάθειά 
του νά ξεφύγει, πετάει τήν τσάντα μέ τά 
χρήματα πού σκορπίζουν στήν άσφαλτο. 
'Εκείνη, άκριβώς τήν στιγμή φθάνει ό 
'Υπομοίραρχος Γκόβαρης μαζί μέ τόν 
Χωροφύλακα Τραυλό. Ταυτόχρονα έμ- 
φανίζεται στήν γωνία τού κτιρίου ό Κυ
ριάκού πού βλέποντας τόν συνεταίρο του 
νά καθυστερεί, έπιστρέφει γιά νά τόν 
βοηθήσει, όπότε βρίσκεται τέτ-α-τέτ μέ 
τόν 'Υπομοίραρχο καί τόν Χωροφύλακα. 
Τόν προστάζουν νά πετάξει άμέσως τό 
δπλο, άλλά αύτός δέν τά χάνει καί μέ τήν 
σειρά του τό προτείνει πρός τό μέρος 
τους. Τότε οί δύο γενναίοι άνδρες τής 
Χωροφυλακής, χωρίς τήν παραμικρή 
καθυστέρηση καί δίχως νά σκεφθούν τήν 
ζωή τους, τά παιδιά τους, τις γυναίκες 
τους καί τά σπίτια τους, όρμοϋν σάν αίλου
ροι έναντίον τών ληστών καί προσπα
θούν νά τούς άφοπλίσουν καί νά τούς 
άκινητοποιήσουν. Κυνικοί, άδίστακτοι 
καί άνυποχώρητοι αύτοί προσπαθούν 
νά τούς σκοτώσουν δσο μπορούν γρη
γορώτερα, γιά νά ξεμπλέξουν άπό τόν 
έπικίνδυνο κλοιό καί έτσι ή θανάσιμη 
μάχη μεταξύ τών 'Αστυνομικών καί τών 
μασκοφόρων παίρνει τις τραγικές δια
στάσεις μιάς άδυσώπητης καί έξοντωτι- 
κής πάλης, πού σάν σκοπό έχει τόν έξο- 
λοθρεμό τών φρουρών τού νόμου άπό 
τά μικρόνοα καί έπικίνδυνα αύτά περι- 
τρίμματα τής κοινωνίας. Σέ μία στιγμή 
ό 'Υπομοίραρχος, μέ ειδική λαβή, πιά

νει άπό τό κεφάλι τόν Παγανόπουλο, ένώ 
ό Χωροφύλαξ Τραυλός μέ τήν συνδρομή 
τών πολιτών καθηλώνει τόν Κυριάκού. 
Ό  κακοποιός, δμως, θέλει όπωσδήποτε 
νά ξεφύγει, Απελευθερώνοντας συγχρό
νως καί τόν συνένοχό του, γι' αύτό καί 
σημαδεύει τόν 'Υπομοίραρχο καί καθώς 
παλεύει νά ξεφύγει, πιέζει τήν σκανδάλη. 
Τότε ή τιμωρός Νέμεσις έκδικεΐται καί 
άντί τού 'Υπομοιράρχου τά ειδικά—γιά 
άγριογούρουνα—χοντρά σκάγια πλήτ
τουν, σχεδόν έξ έπαφής, στήν όσφυική 
χώρα, τόν συνεταίρο συγγενή του Παγα
νόπουλο καί τόν άφήνουν στόν τόπο, 
ένώ ό δράστης ληστής καί δολοφόνος 
συλλαμβάνεται καί άφοπλίζεται άπό τούς 
δύο γενναίους καί τολμητίες άνδρες τής 
Χωροφυλακής.

Αύτά τά συνταρακτικά γεγονότα πού 
μοιάζουν περισσότερο μέ μυθιστορηματι
κή περιπέτεια, παρά μέ πραγματικότητα, 
έγιναν μέ κινηματογραφική ταχύτητα 
λίγα χιλιόμετρα έξω άπό τήν ’Αθήνα, στήν 
πόλη τών Θηβών, καί δίνουν τό περί
γραμμα τών πραγματικών διαστάσεων 
τής εύσυνειδησίας, τής γενναιότητος, 
τού ήρωϊσμού, τής αύτοθυσίας καί τής 
προσηλώσεως στό καθήκον τών σεμνών 
καί άνιδιοτελών άνδρών τής 'Ελληνικής 
Χωροφυλακής, πού μέ τήν προσφορά 
καί τής ζωής τους άκόμη στόν βωμό 
τού καθήκοντος, άγωνίζονται καθημερι
νώς γιά τήν παγίωση τής τάξεως καί Ασφα
λείας σέ όλόκληρο τόν έλληνικό χώρο, 
άλλοτριώνοντας καί αύτή τήν ζωή τους 
γιά τήν εύόδωση τού δύσκολου καί έπι- 
κίνδυνου έργου τους.

Άπό τόν άδυσώπητο άγώνα 
κατά τών ναρκωτικών 

Επιχείρηση : «Αλεπού»

Ό  ΑΔΥΣΩΠΗΤΟΣ άγώνας κατά τών 
ναρκωτικών καί τών άδίστακτων έμπό- 
ρων τού είδους είναι τό βασικό μέλημα,

πού έχει γίνει πλέον βίωμα σέ δλους τούς 
άνδρες, οί όποιοι πλαισιώνουν τις 'Υπη
ρεσίες τού Σώματος σέ όλόκληρη τήν 
'Ελλάδα. Είναι ένας άνισος καί δυσχερής 
άγώνας, πού περικλείει τρομερούς καί 
άξεπέραστους κινδύνους, άλλ* ώστόσο 
διεξάγεται μέ άμείωτη ένταση, έπιμονή 
καί μαχητικότητα, μέ άποτέλεσμα νά 
άποκαλύπτονται καθημερινώς καί νέες 
ποσότητες κάθε είδους καί κατηγορίας 
ναρκωτικών καί νά συλλαμβάνονται οί 
θηριώδεις καί άπάνθρωποι έμποροι τού 
λευκού θανάτου. 'Από τόν Έβρο έως 
τήν Κρήτη οί 'Υπηρεσίες Χωροφυλακής 
άπεκάλυψαν—καί'κατ' αύτό τόν μήνα- 
πολλές περιπτώσεις έμπορίας καί χρή- 
σεως ναρκωτικών καί συνέλαβαν τούς 
έπικίνδυνους πρωταγωνιστές, είτε προ
μηθευτές καί διακινητές τού είδους ή
ταν, είτε κάτοχοι πού τό προμηθεύτη
καν, άντί άδρής άμοιβής, γιά προσωπική 
τους χρήση. 'Η μεγαλύτερη, δμως, πο
σότητα σκληρού καί πανάκριβου ναρκω
τικού, πού διακινήθηκε ποτέ στήν χώρα 
μας, ήταν τρία (3) κιλά άρίστης ποιότη- 
τος καί καθαρότητος ήρωΐνης, τήν όποίαν 
κατέσχεσαν οί Ανδρες τής Ύποδιευθύν- 
σεως 'Ασφαλείας Προαστίων Πρωτευού- 
σης καί συνέλαβαν τούς κατόχους δρά
στες, Βασίλειο Κ. ΚΟΜΠΙΛΗ, 50 χρό
νων, γεωργό, άπό τήν Νέα Βύσσα 'Ορε- 
στιΑδας καί Φίλιππο X. MALATUTSi 
(Μαλαθούνη), 38 χρόνων, πρώην σερβι
τόρο, Τούρκο ύπήκοο άπό τήν Ίμβρο, 
κάτοικο 'Αθηνών, όδός Δρινοπούλου 
άριθ. 3, Κυψέλη. Μαζί μέ τήν ήρωΐνη 
μέσα στό αύτοκίνητο τών δραστών βρέ
θηκαν ένα καινούργιο πιστόλι τύπου 
«Μπράουνιγκ», γεμάτο μέ σφαίρες βελ
γικής κατασκευής καί προελεύσεως, ένα 
κουτί σφαίρες έφεδρικές, ένα πτυσσό
μενο κλαδευτήρι μέ μεγΑλη λεπίδα καί 
ένας «στραγγαλιστή ρας», ό όποιος άπο- 
τελεΐται Από μία άλυσσίδα μέ δύο γκλόπς 
στά άκρα καί χρησιμοποιείται σάν ρό
παλο. Όταν ή Αλυσσίδα περάσει, μέ ξα
φνική έπίθεση, στόν λαιμό τού θύματος 
αύτό θανατώνεται άκαριαΐα.

Ή  έντόπιση τών λαθρεμπόρων άπό 
τούς άνδρες τής Ύποδιευθύνσεως 'Ασφα
λείας καί ή δικτύωση μέ αύτούς ήταν 
στήν κυριολεξία μυθιστορηματική, γιαυ- 
τό καί στά άρχεΐα τής 'Ασφαλείας ή πολύ
πλοκη αύτή ύπόθεση είχε τήν όνομασία 
’Επιχείρηση «Κυνήγι τής ’Αλεπούς». 
Σέ πρώτη φάση καί δταν έντοπίσθηκε 
πλέον τό κύκλωμα τών λαθρεμπόρων, 
έμφανίστηκε σάν άγοραστής τής ήρωΐ
νης 'Αξιωματικός τής Χωροφυλακής, ό 
όποιος δήλωσε στους δύο έμπόρους δτι 
προτίθεται νά άγοράσει δλο τό «πράμα». 
Κατόπιν αύτοΰ άρχισαν σκληρές δια
πραγματεύσεις μεταξύ τού «άγοραστή» 
καί τών δύο λαθρεμπόρων, οί όποιες κρά
τησαν περισσότερο Από δύο μήνες καί 
πραγματοποιούντο στήν 'Αλεξανδρού
πολη, τήν Θεσσαλονίκη, τήν Γλυφάδα, 
σέ διάφορες έρημικές τοποθεσίες, σέ 
μπάρ καί σέ ξενοδοχεία, γιατί φοβόταν 
ή μία πλευρά τήν άλλη. Τελικά, ύστερα 
άπό ένα πολύμηνο κύκλο διαπραγματεύ
σεων, πού στήν ούσία ήταν περίοδος έν- 
τατικής καί έπίμονης παρακολουθήσεως 
όλοκλήρου τού λαθρεμπορικού κυκλώ
ματος, κατέληξαν σέ συμφωνία νά άγο- 
ρασθεΐ ή ποσότητα τών τριών (3) κιλών 
ήρωΐνης, άντί 32.000 δολλαρίων τό κιλό 
σέ χονδρική τιμή καί όλόκληρο τό χρη
ματικό ποσόν νά πληρωθή μόνον σέ 
δολλάρια 'Αμερικής. Ή  μεγάλη αύτή 
ποσότητα ήρωΐνης ύπήρχε στήν Τουρκία,

Τό κλεμμένο αύτοκίνητο τών ληστών και τά διάφορα σύνεργα υιού χρησιμο
ποίησαν γιά τήν στυγερή τους πράξη (αριστερά) και ό διασωθείς ληστής Κυνικός 
και αμετανόητος περιγράφει τήν πράξη του κατά τήν άναπαράσταση τής ληστείας.
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Τά κατασχεθέντα ναρκωτικά καί τά 
όπλα στα χέρια των λαθρεμπόρων καί οι 
*Αξιωματικοί πού συνέβαλαν στην έξάρ- 
Θρωση τής σπείρας.

γιαυτό καί οί λαθρέμποροι ταξίδεψαν δύο 
φορές στήν Κωνσταντινούπολη, γιά νά 
διασυνδεθοϋν μέ τόν έκεΐ κάτοχο ΙΝΑΝ 
Σουλεϊμάν. Τελικά ή συμφωνία κλείσθη- 
κε και ή ποσότητα αύτή, πού ήταν μέρος 
άπ ό τά 60 κιλά τά όποια έπρόκειτ ο νά 
διοχετεύσουν στήν παράνομη έλληνική 
άγορά καί στις χώρες τής δυτικής Εύρώ- 
πης καί τής 'Αμερικής, πέρασε άπό την 
Τουρκία στήν Ελλάδα μέ μία βάρκα, 
μέσω Εβρου, ένας Τούρκος όνόματι 
Χουσείν, στόν όποιο οί λαθρέμποροι πλή
ρωσαν 2.100.000 δραχμές. Μετά τήν 
παραλαβή τού φοβερού αύτοΰ ναρκωτι
κού όίΚομπίλης καί Μαλαθούνης ξανα- 
συναντήθηκαν μέ τόν «έμπορο» πού θά 
τ ό άγόραζ ε κα ί άποφάσισαν νά γίνει ή 
παράδοση καί ή πληρωμή σέ έρημικό 
σημείο τής 'Αθήνας. Έτσι οί δύο λαθρέ
μποροι ξεκίνησαν άπό τήν Θεσσαλονίκη 
γιά τήν ’Αθήνα μέ αύτοκίνητο μάρκας 
«Νίσσαν», ιδιοκτησίας τού Κομπίλη, 
μέσα στό όποιο ήταν μέ πολλή έπιμέλεια 
κρυμμένες τρεις πλαστικές σακκούλες 
πού ή κάθε μία περιειχ ε άπ ό ένα κιλό 
ήρωΐνης καί όλα τά φονικά σύνεργα πού 
είχαν συμπαραλάβει γιά τήν αύτοπρο- 
στασία τους, άποφασισμένοι ν̂ ά έκτελέ- 
σουν έν ψυχρώ όποιονδήποτε παρουσιά- 
ζετ ο σάν έμπόδι ο στήν δουλιά τους καί 
ιδιαίτερα &ν αυτός ήταν έκπρόσωπος τού 
νόμου. Ωστόσο, όμως, οί άνδρες τής Ύ-

ποδιευθύνσεως 'Ασφαλείας Προαστίων 
Πρωτευούσης είχαν λάβει όλα τά ένδει- 
κνυόμενα μέτρα γιά τήν έπιτυχία τής 
έπιχειρήσεως. Σέ όλο τό μήκος τής έθνι- 
κής όδού Θεσσαλονίκης—'Αθηνών εί
χαν τοποθετηθεί όργανα τής Χωροφυλα
κής καί σέ άπόσταση 50-100 χιλιομέ
τρων άπό τό αύτοκίνητο τών λαθρεμπό
ρων έκινούντο διακριτικά καί τό παρα
κολουθούσαν αύτοκίνητα μέ άνδρες τής 
'Ασφαλείας. Κανείς άπό τούς δράστες δέν 
είχε άντιληφθεί ότι ό ίστός τής άράχνης, 
πού είχε στηθεί άπό τήν Χωροφυλακή, 
είχε άπλωθή τόσο πολύ καί τόσο στενά 
γύρω τους, γιαυτό καί σίγουροι οί ίδιοι 
προχωρούσαν άμέριμνοι στόν τελικό 
τους προορισμό, βέβαιοι ότι θά είσπρά- 
ξουν ύπέρογκα ποσά σέ συνάλλαγμα άπό 
τήν διάθεση τού όλεθρίου έμπορεύματός 
τους. Καί όλα αύτά τά πίστευαν μέχρι τά 
τελευταία διόδια πρό τών 'Αθηνών, στό 
Σχηματάρι, όταν τά όνειρα πού είχαν κά
νει καί οί έλπίδες πού είχαν στηρίξει γιά 
τά πολλά δολλάρια πού θά είσέπρατταν, 
άποδείχθηκαν φρούδες έλπίδες καί όνει- 
ροπόλες αύταπάτες. Γιατί τότε άκριβώς 
ένα σταθερό καί δυνατό χέρι κάποιου 
'Αξιωματικού τής 'Ασφαλείας έπιασε σάν 
μέγγενη, μέ λαβή ζίου—ζίτσου, τό χέρι 
τού Μαλατούν ή Μαλαθούνη τήν στιγμή 
πού τό άπλωσε γιά νά δώσει στόν ύπάλ- 
ληλο τών διοδίων τήν άπόδειξη πληρω
μής. Ταύτόχρονα άλλα αύτοκίνητα τής 
Χωροφυλακής, μέ φανταστική ταχύτητα, 
πλησίασαν καί πλεύρισαν τό άμαρτωλό 
λαθρεμπορικό όχημα καί συνέλαβαν τούς 
έπικίνδυνους λαθρεμπόρους, άποκαλύ- 
πτοντας συνάμα καί τά φονικά σύνεργα 
πού κουβαλούσαν μαζί τους. Οί δύο λα
θρέμποροι έμειναν άναυδοι καί δέν πρό
λαβαν νά βγάλουν λέξη. Οί άνθρωποι πού 
βρέθηκαν στό σημείο έκεϊνο τών διοδίων, 
.προφανώς θά σκέφθηκαν, ότι πρόκειται 
γιά γύρισμα κινηματογραφικής ταινίας, 
άλλ' όμως τά πράγματα ήταν έντελώς δια
φορετικά, γιατί έπρόκειτο γιά πραγματι
κές σκηνές πού διαδραματίζονται σχε
δόν καθημερινά, σέ τέτοιες ή παρόμοιες 
περιπτώσεις, μεταξύ τών διαφόρων κακο
ποιών καί τών άνδρών τής Ελληνικής 
Χωροφυλακής, στήν ύπεράνθρωπη προσ
πάθεια πού καταβάλλουν οί τελευταίοι, 
μέ άμεσο καί τις περισσότερες φορές 
βέβαιο κίνδυνο τής ζωής τους, γιά τήν 
πάταξη τού έγκλήματος καί σύλληψη 
τών έπικινδύνων κακοποιών. Ή  τελευταία 
λοιπόν, αύτή έπιτυχία άνέκοψε τόν φρε
νήρη δρόμο τών λαθρεμπόρων τού άργοΰ 
θανάτου, οί όποιοι όπως όμολόγησαν, 
σκόπευαν νά φέρουν άπό τήν Κωνσταντι
νούπολη στήν Ελλάδα 60 κιλά ήρωΐνης, 
μέ τήν όποια θά έφοδίαζαν τήν έγχώρια 
καί διεθνή άγορά. Τέλος θά πρέπει νά 
σημειωθή ότι μέ τήν κατασχεθεϊσα ποσό
τητα θά μπορούσαν οί έπιτήδειοι νά «πα
ράγουν», νοθεύοντάς την, 30 κιλά ήρωΐ
νης καί άνω, τήν όποιαν στήν συνέχεια 
θά πωλούσαν καί θά είσέπρατταν πάνω 
άπό 150.000.000 δραχμές, συνάμα δέ θά 
δημιουργούσαν άναρίθμητα άνθρώπινα 
ράκη, πού θά άκολουθοΰσαν τόν μοιραίο 
δρόμο τής συμφοράς καί τού όλέθρου. 
Δέν μπόρεσαν, όμως, νά όλοκληρώσουν 
τό τολμηρό καί μεγαλεπήβολό σχέδιό 
τους, γιατί ή έγκαιρη έπέμβαση τών άν
δρών τής ‘Υποδιευθύνσεως ’Ασφαλείας 
Προαστίων Πρωτευούσης άνέτρεψε τήν 
έγκληματική καί άνθρωποβόρα ένέργειά 
τους.

Σπείρες άρχαιοκαπήλων 
έξαρθρώθηκαν

ΔΕΝ είναι ύπερβολή, άλλ' άντίθετα 
κραυγαλέα πραγματικότης, άν είπωθή, 
ότι ή Ελλάδα, ή χώρα τού πνεύματος καί 
τού κάλλους, άποτελεί στό σύνολό της 
ένα άπέραντο καί άτέλειωτο βωμό ίεροΰ 
προσκυνήματος όλων τών πολιτισμένων 
λαών τής ύφηλίου. Κάθε γωνιά τής έλλη- 
νικής γής—καί ή παραμικρότερη άκόμη 
—μαρτυρεί εύγλωττα τήν «βιωματική» 
καί «ύπαρξιακή» δραστηριότητα τών προ
γόνων μας καί τονίζει ιδιαίτερα πόσο 
ύψηλής ποιότητας καί άνωτέρου έπι- 
πέδου ήταν ή ζωή τους. Αύτό ύπογραμμί- 
ζουν καί έπιβεβαιώνουν τά μνημειακά 
καταλοιπα, μέ τά όποια είναι διάσπαρτη 
καί «διάστικτη» όλόκληρη ή χώρα μας, 
καί αύτά άκριβώς έρχονται ταπεινοί προσ
κυνητές, άπό τις άκραίες έσχατιές τής 
οικουμένης, νά θαυμάσουν άνθρωποι άλ- 
λόφυλοι καί άλλόθρησκοι, θιασώτες ό
μως καί έραστές ένός άνωτέρου πολιτι
σμού καί ένός περίλαμπρου παρελθόν
τος, όπως τού έλληνικοΰ. Δυστυχώς, ό
μως, μέσα στούς πραγματικούς θαυμα
στές πού έρχονται νά άποθαυμάσουν τήν 
αιώνια καί μεγαλειώδη άρχαία έλληνική 
τέχνη, έρχονται καί οί άδίστακτοι άρχαι- 
οκάπηλοι, μέ κόττερα ή θαλαμηγούς, γιά 
νά έπιδοθοΰν στήν καινούργια μορφή τής 
καταστροφικής άρχαιοκαπηλείας τού βυ
θού. Μία τέτοια όμάδα 7 Γάλλων άρχαι
οκαπήλων έντοπίσθηκε πρόσφατα άπό 
τις τοπικές  ̂’Αρχές Χωροφυλακής καί τήν 
Λιμενική 'Αρχή στά άνοιχτά τών νη
σιών Ιθάκης καί Παξών, πού μέ άναπνευ- 
στικές συσκευές καί άλλα άναγκαΐα έξαρ- 
τήματα έπιδίδονταν σέ καταδύσεις, «ψα
ρεύοντας» σπάνια άρχαία άγγεία, τά ό
ποια προόριζαν γιά έξαγωγικό έμπόριο. 
Η σύλληψή τους, όμως, καί ή κατάσχε

ση τών εύρημάτων πού κατείχαν άπεσό- 
βησε τήν διαφυγή στό έξωτερικό κλασ
σικών έργων σπανίας τέχνης καί άμυθή- 
του άξίας.

ΠΑΡΑΜΟΙΑ σοβαρή έπιτυχία είχε 
ή ‘Υποδιεύθυνση Γενικής 'Ασφαλείας 
Θεσσαλονίκης, όπου τό Τμήμα Διώξεως 
Άρχαιοκαπήλων άπεκάλυψε έξη ρωμαϊ
κούς άμφορεΐς, μεγάλης άρχαιολογικής 
άξίας καί άλλα άρχαία σκεύη πού κατείχε 
παράνομα ό ’Αλέξανδρος ΠΑΠΑΔΟ- 
ΓΙΟΥΛΟΣ, 35 χρόνων, ιδιοκτήτης κέν
τρου διασκεδάσεως στήν Ν. Κρήνη. Τά 
πολύτιμα αύτά άρχαιολογικά άντικεί- 
μενα είχε άνασύρει άπ ό τήν θαλάσσια 
περιοχή, μεταξύ Αγίου Όρους καί Λή
μνου, ό ψαράς Παναγιώτης ΚΑΛΦΑΣ, 
40 χρόνων, ό όποιος, όπως κατέθεσε άνα- 
κρινόμενος, τά ψάρεψε κατά καιρούς στήν 
περιοχή αύτή.

Ή  άποκάλυψη τής όλης ύποθέσεως 
έγινε έπειτα άπό πολύμηνη καίέντατική 
παρακολούθηση τού ντουέττου Παπαδο- 
πούλου—Κάλφα καί άφού έντοπίσθη
κε ή άποθήκη πού διατηρούσε ό πρώτος 
στήν όδό Μητροπόλεως 127, μέσα στήν 
όποια είχε κρύψει όλόκληρο άρχαιολο- 
γικό θησαυρό. Μεταξύ τών άγγείων περι
λαμβάνονταν άμφορεΐς διαφόρων μεγε
θών μία οίνοχόη καί μία χύτρα. Άπό τήν 
Εφορία Κλασσικών Αρχαιοτήτων Θεσ
σαλονίκης διαπιστώθηκε, ότι τά κατα
σχεθέντα άρχαιολογικά άντικείμενα είναι 
σπανίας τέχνης, μεγάλης άρχαιολογικής 
άξίας καί άνήκουν στήν ρωμαϊκή έποχή.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ 
* Ανθ) στής X ω ροφυλακή ς

682



r
έπιθεωρηοις
χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς

Μ Η Ν Ι Α Ι Α  Ε Κ Δ Ο Σ Ι Σ  Α Ρ Χ Η Γ Ε Ι Ο Υ  Χ Ω Ρ Ι Κ Η Σ  
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ  Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν  Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν

Γραφεία: ■ | ουλια νου 36-Άθηναι  
τη λ. 8235.446 9 8236.361 έοωτ.173
Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ  1 9 7 7 , Ε Τ Ο Σ  β ^ , Τ Ε Υ Χ Ο Σ  9 3 L V

Π Ε Ρ I Ε X Ο Μ Ε Ν A

"Αγιος Δημήτριος, ό προστάτης της
Θεσσαλονίκης ................................... 612
Θεσσαλονίκη , ή νύφη του Θερμαϊκού 613
Ή  Θεσσαλονίκη άλλοτε ..................  616
Ή  Θεσσαλονίκη σήμερα ..................  620
Διεθνής Έκθεσις Θεσσαλονίκης, 42 
χρόνια δημιουργικής δραστηριότητος 624 
42α Διεθνής "Εκθεσις Θεσσαλονίκης.. 630
Ή  συμμετοχή της Χωροφυλακής είς 
τήν Διεθνή "Εκθεσιν Θεσσαλονίκης.. 634 
Ή  άπόφασι νά είσαι ’Αστυνομικός, 
κ . Νικολάου Κουτρουμπή, Ταγμα
τάρχου Χωρ)κής ............................... * 636
Τό δημογραφικό μας πρόβλημα, κ .
' Ιωάννου Δαβάκη, Βουλευτου........  638
ΟΙ τοξικομανίες καί οΐ σχέσεις τους 
μέ τήν κατάπτωσι καί τό έγκλημα, κ . 
Δημητρίου Τ σ εβα ,’Αντεισαγγελέως
Έ φ ετώ ν.................................................  643
Ή  Μακεδονική άρχαιολογία, κ . Φω
τίου Πέτσα, Καθηγητοϋ ..................  651
'Εμπρησμός καί έμπρησταί, μετά- 
φρασις—άπόδοσις κειμένου ύπό 'Αν
θυπομοιράρχου 'Ανδρομάχης Τζου
μέρκα ................................................ 654
Γνωρίστε τούς άληθινούςφίλους σας 
κ . Κλεάρχου Πήχα, Ά νθυπ)ρχου.... 662
Τό όργανωμένο έγκλημα, κ . Φωτίου 
Παπαγεωργίου, Ά ντ)ρχου Χωρ)κής 664
Μια ληστεία ένα μάθημα..................  668
‘Ο Ιατρός σας συμβουλεύει................  670
Νέα άπό τούς νέους ......................... 672
'Αθλητική Έπιθεώρησις ..................  674
Νέα τού μηνός ...................................... 676
Έπικαιρότητες ................................... 678
Γεγονότα καί Συμβάντα ..................  680

Ε Ξ Ω Φ Υ Λ Λ Ο
ΟΙ άνδρες τής Χω

ροφυλακής, όλων των 
'Υπηρεσιών τής Δι- 
ευθύνσεως 3 Αστυνο
μίας 'Θεσσαλονίκης 
προσφέρουν τον κα
λύτερο έαυτό τους 
για τήν επιτυχία τής 
Δ ιεθνοϋς 3 Εκθέσεως 
καί τήν εξυπηρέτηση 
των επισκεπτών της.

ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ

*

*

Κάθε χρόνο, τόν Σεπτέμβριο, 
Ανοίγει τ ί ς  πΰλες της ή Δ ι-  

εθνής"Εκθεση Θεσσαλονίκης,πού ε ί 
ναι τό μεγαλύτερο έμπορικο γεγονός  
τύς χρονιάς σέ διεθνή έ π ίπ ε δ α .’Ε
πίσης ot διάφορες καλλιτεχνικ ές  
καί π ο λ ιτ ισ τ ικ ές  έκδηλώσεις που 
τήν πλαισιώνουν, τονίζουν έντονα  
την παρουσία τής Θεσσαλον ίκης στόν 
Εύρωπαϊκό χώρο.

*Η Χωροφυλακή,έπιφορτισμένη 
μέ την τήρηση τής τάξεως 

καί τής Ασφαλείας στούς χώρους τής 
Εκθέσεως, δ ί ν ε ι  ένα μεγάλο παρόν 
προσφέροντας Ακούραστα τ ί ς  ύπηρε- 
σ ίες  της σέ θέματα Τροχαίας,Του- 
ρισμού,'Αγορανομίας,Τάξεως, Δημο
σίας* Ασφαλε ία ςκ .Α ., βοηθώντας έτσι  
Αποτελεσματικά στην έπιτυχημένη  
λειτουργία  τής "Εκθέσεως και στήν 
έξυπηρέτηση τού κοινού.

‘Εφέτος τό ΣΠμα τής Χωροαιυ- 
λακής, παρουσιάζει μετά Από 

πολλά χ ρ ό ν ια ,ε ιδ ικ ό  περίπτερο στό 
δποΤο έκθέτειθέματα Από τήν ίστο-  
ρία του καί τήν Ή4χρονη προσφορά 
τΟν ύπηρεσιών του στόν Ε λληνικό  
Λ αό.Έ πίσης παρουσιάζονται θέματα 
Αστυνομικού ένδιαφέροντος πού κα
λύπτουν τούς κυριώτερους τομείς  
τής δφαστηριότητάς του και δ ια νέ
μονται κατατοπιστικά φυλλάδια.

Σώ- 
τό 

τής 
συ- 
φ ι -

•Ιζ Σκοπός καί έπιδίωξη τού 
ματος ε ίν α ι  νά γνωρίσει 

κοινό τήν Αποστολή τΟν Ανδρίδν 
Χωροφυλακής, γ ιά  μιά εύρύτερη 
νεργασία καί Ανάπτυξη σχέσεων | 
λίας καί κατανοήσεως.Τό περιοδικό  
" Έπιθεώρυσις Χωροφυλακής " δπως 
πάντα κοντά στήν έπικαιρότητα,πα
ρουσιάζει στήν έκδοσή του αύτή, 
εκτενές  Αφιέρωμα γ ιά  τήν πόλη τής 
Θεσσαλονίκης καί τήν Διεθνή της 
"Εκθεση.
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