


ΤΩΝ προγόνων βλαστοί, μ’ άτσαλένια κορμιά 
του πολέμου περνώντας τή φρίκη, 

της καρδιάς μας τή φλόγα τή φέραμε μιά 
"ώς εκεί πού μάς πρόσμενε ή Νίκη.

Με τή λόγχη χαράξαμε άδρό στά βουνά 
τ’ δνομά μας — γαλάζιο λουλούδι, — 

νά τό πάρη ώς τά πέρατα ό θρύλος ξανά, 
ατούς λαούς νά τό κάνη τραγούδι.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΠΕΡΑΝΤΣΑΣ

Προσταγή στή φυλή μας, σαν νόμος βαρειά, 
τό παλιό ν’^άναστήσωμε θάμα. 

Νάναι αιώνια σε τούτη τή γη ή Λευτεριά 
κάποιας μοίρας ορίζει τό τάμα.

Μάνα 'Ελλάδα, δική σου μιά σάλπιγγα ηχεί 
λες άκόμη στής Πίνδου μιά κώχη, 

στούς λαούς νά θυμίζη γεμάτο ψυχή 
τό τρανό πού ξεστόμισες «όχι».
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Ε Ξ Ω Φ Υ Α Λ Ο Ν
01 μαθητές βλέ

πουν στό πρόσωπο 
του Χωροφύλαχος 
τόν φίλο πού μπο
ρούν νά Εμπιστεύον
ται άπόλυτα γιατί 
ξέρουν ότι είναι πάν
τα έτοιμος καί πρό
θυμος νά τούς βοη- 
θήση σέ δ,τι τόν 
χρειασθοΰν.

ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ

Σ τ ί ς  2 8  ’ Ο κτωβρίου  τ ο ύ  1 9 4 0  
ή ’ Ι σ τ ο ρ ί α  ε ί χ ε  μ ι ά  κ ο σ μ ο γ ο 

ν ική σ υ ν ά ν τ η σ η  μ έ  τ ή ν  Ε λ λ ά δ α . Κ ι *  
δπως π ά ν τ α , ή  ’ Ε λ λ η ν ι κ ή  ψ υ χ ή , μ ί λ η 
σε  μέ  τ ή ν  γλώ σσα τών αίώ νω ν κ α ί  
τ ρ ά β η ξ ε  γ ι ά  τ ί ς  β ο υ ν ο κ ο ρ φ έ ς  τ ή ς  
Π ί ν δ ο υ , γ ι ά  \>ά γ ρ ά ψ ε ι  μέ  τ ό  α ι μ α  
τών π α ι δ ι ώ ν  τ η ς ,  σ τά  χ ι ο ν ι σ μ έ ν α  
Α λ β α ν ι κ ά  σ ύ ν ο ρ α , τ ή ν  σ ύ γ χ ρ ο ν η  έ π ο -  
π ο ι ΐ α .  /

*J> *Η Χωροφυλακή,  Α κ ο λ ο υ θ ώ ντας  
τ ή ν  μ ο ί ρ α  τ ο ύ  " Ε θ ν ο υ ς , ξ ε κ ί 

ν η σ ε  κ ι ’ α ύτή  γ ι ά  τ ό  μ έ τ ω π ο ,φ ο ρ τ ω 
μ ένη  τ ί ς  π ρ ο σ τ α γ έ ς  τ ή ς  Ι σ τ ο ρ ι κ ή ς  
τ η ς  κ λ η ρ ο ν ο μ ι ά ^  κ α ί  τ ί ς  μ ο ρ φ έ ς  
τών ήρώων τ η ς . Δ έ ν  ή τ α ν  δ υ ν α τ ό ν  να  
γ ί ν ε ι  δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ά . Ot Ι ε ρ έ ς  π αρ α 
κ α τ α θ ή κ ε ς  τ η ς  ζ η τ ο ύ σ α ν  τ ή ν  κ α τ α 
ξ ίω σ ή  τ ο υ ς , σ τ ί ς  ψ υ χ έ ς  τών Ανδρών  
τ η ς .

01 Α ν δ ρ ε ς  τ ή ς  Χ ω ροφ υλακής ,  
π α ρ ό ν τ ε ς  δπως π ά ν τ α ,  σ τ ά ’ Ε θ -  

ν ι κ ά  π ρ ο σ κ λ η τ ή ρ ι α , π ρ ό σ φ ε ρ α ν  δ ι π λ ά  
τ ί ς  ύ π η ρ ε σ ι ε ς  τ ο υ ς ,  π ο λ ε μ ώ ν τ α ς ,  
σ τ ί ς  π ρ ώ τ ε ς  γ ρ α μ μ έ ς  τ ο ύ  μ ε τ ώ π ο υ ,  
μέ  τ ’ δ π λ ο  σ τ ό  χ έ ρ ι  κ α ί  δ ρ γ α ν ώ ν ο ν -  
τ α ς  ν έ ε ς  ’ Υ π η ρ ε σ ί ε ς  σ τά  Α π ε λ ε υ θ ε -  
ρ ο ύ μ ε ν α  έδάφη τ ή ς  Β ο ρ ε ί ο υ  Ή π ε ί -  
ρ ο υ . Τ ό  Μ η χ α ν ο κ ί ν η τ ο  Τμήμα κ α ί  τ ά  
Σ τ ρ α τ ο ν ο μ ι κ ά  Αποσπάσματα  τ ή ς  Χω
ρ ο φ υ λ α κ ή ς ,  έ γ ρ α ψ α ν  τ ή ν  δ ι κ ή  τ ο υ ς  
ι σ τ ο ρ ί α , τ ο ν  π α γ ω μ έ ν ο  χ ε ι μ ώ ν α  τ ο ύ
1 9 4 0 - 4 1 .

Τώρα, μ ε τ ά  Από 37  ό λ ό κ λ η ρ α  
Φ  χ ρ ό ν ι α ,  έ μ ε Τ ς  ο ί  σ υ ν ε χ ι σ τ έ ς  

τών νεκρώ ν ήρώων κ α ί  π α τέρω ν  μ α ς ,  
Α τ ε ν ί ζ ο υ μ ε  α ί σ ι ό δ ο ξ α  τ ό  μ έ λ λ ο ν  
τ ή ς  χ ώ ρ α ς  μ α ς ,  π ο ύ  έ κ ε Τ ν ο ι  δ η μ ι 
ο ύ ρ γ η σ α ν .  Σιωπηλά σ φ ί γ γ ο υ μ ε  τ ά  χ έ -  
ρ ι α - π ά ν ω  Από τ ά  δ ι κ ά  τ ο υ ς  κ ε ν ο τ ά -  
φ ι α - κ α ί  δ ί ν ο υ μ ε  ύ π ό σ χ ε σ η ,  πώς σάν  
χ ρ ε ι α σ τ ε Τ , θ * Α κ ο λ ο υ θ ή σ ο υ μ ε  τ ό ν  δ ι 
κό τ ο υ ς  δ ρ ό μ ο , γ ι ά  ν α  μ ε ί ν ε ι  έ τ ο ύ -  
τη  ή γ ή ,  γ ι ά  π ά ν τ α ,  έ λ ε ύ θ ε ρ η  κ α ί  
τ ι μ η μ έ ν η .

"Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ" J

f  Ε Τ Η Σ ΙΑ Ι Σ Υ Μ Δ Ρ Ο Μ Α Ι ^

'Αξιωματικοί - ΑνΘυπααπισται Δρχ 180 

•Υπαξιωματικαι-Χωροψυλακες " 150

ΠαΑιτ. ΎπαλΑπΑοι- Ίδιώται « 1ΒΟ

Σύλλογοι-Σωματεία-Οργανισμοί ·· S 5 0

V Τ Ι Μ Η  Τ Ε Υ Χ Ο Υ Σ  Δ Ρ Χ .  15 )
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8 Θ Κ ΙΚ Α  O P O iH M A

Τ ^  Κ Φ Η Μ Α
ΤΗ* fcO^KTÂ NfOY
1 $ 4 ^
Του κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΙΑ ΤΟ Π Ο ΥΛ Ο Υ Δημοσιογράφου— Συγγραφέως.

Πρόσωπο μΕ πρόσωπο σταθήκαμε, οΐ Έ λληνες, μΕ τήν Ιστορία Εκείνο τό πρωινό του 
Σαράντα. Έ νας δραματικός χώρος δοκιμασίας είναι πάντα ή κρίσιμη ώ ρα. Κι* άπ* αύτή 
ξεπηδάει ή άληθινή ούσία τού άνθρώπου, γιά νά Εκφράσει δλα δσα σΕ Ιστορική παράδοση, 
πνευματική καί κοινωνική διδαχή καί ψυχική άνωτερότητα τή συνθέτουν. Κι* ό Ελληνι
κός άνθρωπος σ* Εκείνη τήν όριακή Ιστορική τομή παρουσίασε τόν καλύτερο Εαυτό του 
καί μαζί δλο τό σφρίγος της φυλετικής του άντοχής καί διάρκειας.

Συνέπεια παλιάς καί δοκιμασμένης άπό τόν καιρό Εθνικής κληρονομιάς ήταν τό με
γάλο «δχι» πού άντήχησε άπ* άκρη σ* άκρη τής γής τή συννεφιασμένη αυγή του ’Οκτω
βρίου 1940. Καί δικαιολογημένα γέμισε Εκπληξη καί δέος τήν άνθρωπότητα πού άγωνιοΰ- 
σε μπροστά στήν παγκόσμια τραγωδία. Γιατί δΕν ήταν εύκολο νά είπωθή τό «δχι» αυτό 
μέσα σέ κείνη ειδικά τήν άπελπιστική ώ ρα. Έ νας πόλεμος, ό μεγαλύτερος καί συγκλονι— 
στικώτερος τών αιώνων, μΕ τήν τελειώτερη τεχνολογική μορφή είχε κυριολεκτικά σα
ρώσει ώς τότε τήν Εύρώπη άπ* άκρη σ* άκρη .

Κράτη καί Εθνότητες μΕ παλιά καί δοξασμένη Ιστορική παράδοση είχαν γονατίσει 
μπροστά στήν άπροσχημάτιστη β ία . Χιλιάδες άμέτρητες Εύρωπαίων είχαν δόσει κι* δλας 
τή ζωή τους στά μεγάλα μέτωπα τών συγκρούσεων καί στά πεδία τών άνελέητων άε— 
ροπορικών βομβαρδισμών. ‘Εκατοντάδες πρίν λαμπρές πολιτείες κείτονταν Ερείπια καί 
σωροί φλεγομένης άπελπισίας. * Οχυρά πού δλοι τά νόμιζαν άπόρθητα είχαν καταρρευσει 
σάν χάρτινοι πύργοι. ‘Εκατομμύρια δυστυχισμένων άνθρώπων άπάνω στή γή τής παλιάς 
εύτυχισμένης ήπείρου άπλωναν κι* δλας τά χέρια σΕ όδυνηρΕς Επικλήσεις άνθρωπιάς, 
πού είχε σχεδόν Εξαφανισθεΐ. Έ ντονα φαινόμενα, καί πνευματική παρακμή συνό
δευαν Εκείνη τή γενική Επικράτηση τής στυγνής δύναμης μέσα στόν εύρωπαϊκό χώρο^. 
’Ονόματα συγγραφέων μΕ τό κύρος Ενός Κνούτ Χάμσουν είχαν δόσει πνευματική «γή 
καί νερό» καί μαζί τήν άμέριστη ήθική τους συμπαράσταση στόν κόσμο τής άδίστακτης 
βαρβαρότητας.

Σ* αυτές τΙς τόσο κρίσιμες ώρες ήρθε καί γιά τούς Έ λληνες ή στιγμή τής τιμής, ή 
άποφασιστική ώρα γιά τήν μεγάλη άπόκριση . Καί τό γένος δΕν δίστασε γιά τήν περήφανη 
άρνηση. Ά πό τή γή αύτή, ώς τότε, είχαν περάσει καί κάποιες άλλες μεγάλες ώρες δο
κιμασίας . Καί ό Ελληνικός άνθρωπος Επιτελοΰσε Ενα καθήκον Ιερής εύθύνης πρός Εναν 
κόσμο πατέρων πού είχαν μΕ τήν Ιδια γιγάντια ψυχική άρετή προμαχήσει τού φωτός^ σ* 
Ενα πλήθος μαρμαρένια αλώνια. ‘Υπέροχη Ενεργός δύναμη ή παράδοση τών άληθινών, 
τών μεγάλων, τών ώραίων. Καί είναι πολλούς αιώνες συμπυκνωμένη, αύτή ή παράδοση 
στή ψυχή τού λαού μας ώς μιά παρακαταθήκη τιμής, Ενα πανάρχαιο «μή Ενδέχεσθαι άλλως» 
μιά θρησκεία άγιώτατης κληρονομιάς άπέναντι στήν Ιστορία δχι μόνο τή δική μας, άλλά 
κι* όλόκληρης τής άνθρωπότητας. *Η θυσία, γιά τόν άδούλωτο αύτό τόπο, άποτελειμο
ναδικό προσανατολισμό σΕ καιρούς Εθνικής όδύνης. Είναι μιά άποχτημένη πείρα, μιά 
άνάγκη πού Εκπορεύεται πάντα άπό τήν πιό άχραντη περιοχή τής καρδιάς μας.

Έ τσ ι τό «δχι» τής τιμής πού άντήχησε στήν κρίσιμη ώρα τού ’Οκτωβρίου τού 1940 
στήν άδούλωτη αύτή άκρη τής Βαλκανικής δΕν ήταν Ενας «άφρων ήρωϊσμός» Ενός μικρού 
λαού τής Εύρώπης —-δπως θέλησαν νά τόν παρουσιάσουν στήν άρχή οΐ άντίπαλοι. 
ΔΕν ήταν ή άπελπισμένη τόλμη Ενός Δαβίδ μπροστά σΕ δυό Γολιάθ, άλλά μιά συνέπεια 
τής παλιάς καί δοκιμασμένης έθνικοκοινωνικής πορείας τών ‘Ελλήνων μέσα στόν άσύνο
ρο χρόνο, πού τήν ύπεύθυνη στιγμή ύψώθηκε Ελεύθερη συνείδηση μέσα στόν Αίμο γιά νά 
γράψει καί πάλι μερικές άπό τΙς λαμπρότερες σελίδες τής κοινωνικής εύκλειας τού 
κόσμου.

Συνέπεια τού λόγου είναι ή πράξη. Καί συνέπεια τής γιγάντιας αυτής ψυχικής καί 
πνευματικής διάρκειας τού Ελληνικού άνθρώπου, ήταν καί τό θαύμα Εκείνο στίς χιονισμέ
νες Τρεμπεσίνες, στίς ΚορυτσΕς καί στ* * Αργυρόκαστρα. Μιά παλιά γενιά, μΕ νέα καρδιά, 
Εδωσε ξανά Εκεί ψηλά τή μάχη τής αιωνιότητας. Καί τήν κέρδισε μΕ τΙς πανάρχαιες 
ύποθήκες τής τιμής πού κοσμούν μΕ μιά διαιώνια παρουσία τήν Εθνική της ζωή . Μπορεί 
ν* άλλάζει κάθε φορά τό σκηνικό, οΐ πρωταγωνιστές δμως μένουν οΐ ίδιοι. Καί είναι τ* 
άγγόνια καί τά δισέγγονα δλων Εκείνων τών προμάχων τού άνθρωπισμοΰ καί τής 
Ελευθερίας, πού μΕ τήν άντίσταση καί τή δράση καταξίωσαν τήν Ιστορία καί στοίχειω— 
σαν αύτήν Εδώ τή γή .

689



Ζ 5 Ξ 5 ϊ 5 ^ 5 ^5Ε 5Ξ 5Η 5Ε 5Η 5Ε 5Ε 5Η 5Έ 5Η 5Η 5Η 5Η 5Ξ 5Ε 5Η 5Η 5Ξ 5Έ 5Ξ 5Ξ 5Ξ 5Ε 5Η 5Ξ 5Ε 5Ε 5Ε Ε Γ Ξ 5Η 5Η 5Η 5Η 5Ξ Ε Ξ |



Σ'αυτούς πού δέν ξεχάοδηκαν 
καί ούτε δά ξεχαοδούν

όσα χρόνια καί αν περάοουν
Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Υ  Δ ΟΥΡ ΟΥ,  Μ ο ι ρ ά ρ χ ο υ

Σ ήμερα 28 του ’Οκτωβρίου άδελφέ μου άγνωστε 
καί έχουνε πέσει έπάνω σου τριάντα έφτά χει
μώνες. Καί είναι σάν χθές. Σάν σήμερα. Τότε 

πού σήκωσες τήν λόγχη σου καί τήν ψυχή σου ολόρθη 
μέσα στύ λυκόφως του κόσμου όλου καί εϊτίες:

Ο Χ Ι  :
'Απλά, λιτά, περήφανα, άγέρωχα, λεβέντικα. Σάν 

νάλεγες «Καλήμέρα» στύν Χάροντα. Καί στήν Αθα
νασία.

Γλυκοχάραζε καί ήταν ή παγωμένη εκείνη αυγή 
του Σαράντα. "Ησουν μονάχος. ’Εσύ, τδ ντουφέκι σου, 
ή 'Ιστορία καί ή Παναγιά. Έπάνω στήν Πίνδο, στά 
βουνά, στήν σκοπιά σου. Έσύ καί ό Χάροντας.

"Ησουν έκεΐ πού τύ πολυβόλο κομματιάζει, ό όλμος 
σαρώνει, τδ πυρ καίει, τδ χιόνι ξεπαγιάζει, ή μυρου
διά μαυρίζει καί σαπίζει τίς σάρκες των ποδιών καί 
ό Βοριάς τσακίζει τήν ψυχή περισσότερο άπδ τδ 
βλήμα καί τήν όβίδα.

Βαρειά ή καρδιά της γης, βαρειά τά άρματα τού 
Χάροντα. Ποτάμια σιδήρου καί χάλυβα κυλούν στριγ
γλίζοντας πρδς νότον καί κατακλύζουν τά Βαλκάνια.

Φώς πουθενά. Μονάχα ή μεγάλη στιγμή άντίκρυ 
σου καί ή νύχτα. Στεκόσουν στήν κορφή κατάμονος, 
κατάγυμνος. Δέν μέριασες στήν βουή της βίας. ‘Έμει
νες έκεΐ. Περίμενες τήν μεγάλη στιγμή. Καί νάτην 
πού φθάνει. Τά τηλέφωνα δαιμονισμένα μεταφέρουν 
τήν είδηση. Έτρεξες στήν θέση σου. "Αρπαξες νευ
ρικά τδ όπλο μέ τδ δάκτυλο στήν σκανδάλη. Καί τότε..

'Η  άκοή πασχίζει νά ξεχωρίση τδν θόρυβο άπδ τδν 
θόρυβο, νά άρπάξη τδ κατρακύλισμα μιας πέτρας ή τδ 
ξαφνικδ νευρικδ φτεροκόπημα τρομαγμένου φτερωτού 
νυκτοβίου.

Τδ μάτι τρυπώντας τδ πηχτδ σκοτάδι πάει νά άρ- 
πάξη τήν έλάχιστη κίνηση ή τήν πιδ άνεπαίσθητη 
ένδειξη αίφνιδιασμοΰ.

Τά ρουθούνια εισπνέουν νευρικά.
Τά πόδια σέ διάσταση κρατούν καμπουριασμένο τδ 

κορμί σέ στάση βολής μπρδς στήν όργανωμένη συμφο
ρά πού σιμώνει.

Ό  φόβος, τδ αίσθημα πού νοιώθουν οί άνδρεςδταν 
αισθάνονται σάν άνθρωποι, κόβει τά γόνατα, τσακίζει τά 
νεύρα, σφίγγει τά σπλάχνα. 'Η  προσμονή μειώνει τήν 
άντοχή, έντείνει τήν προσοχή, κουράζει τδ πνεύμα.

Ό  χρόνος σιωπηρός, άδιάκοπος, άδειάζει κόκκο, 
κόκκο τήν κλεψύδρα. Φθάνει ή ώρα τής πάλης μέ τδν 
Χάροντα. Τρέχεις στά μαρμαρένια 'Αλώνια. Έσύ μέ 
τήν Ψυχή, έκεΐνος μέ τδ άτσάλι.

Πολεμικδ τραγούδι δέν τραγούδησες. Στά αύτιά σου 
γλυκό, μουρμούρισμα γλυκύτατο τής καλομάνας τδ 
νανούρισμα.
.......Γιέ μου μή μοιάσεις τού λαγού

π* άλησμονάει καί τρέμει
μόνο νά μοιάσεις τ’ άητού.........

Δέν λησμόνησες. Δέν πισωπάτησες. Στήν "Αγια έκεί- 
νη χαραυγή θυμήθηκες.
. . .  ."Οθεν χτυπάει ό Διγενής τδ αίμα αυλάκι κάνει 

κι* δθε χτυπάει δ Χάροντας τδ αίμα τάφρο κάνει.... 
Ahy λογάριασες τδν θάνατο. Δέν παραδόθηκες σ’ 

αύτόν. Τδν πολέμησες. Καί έγινες —άπδ γραφιάς, 
σκαφιάς, ξωμάχος, καλλιτέχνης —ά η τ ό ς. Έσύ άδελ
φέ άγνωστε, μέ τδ χλωμό σου πρόσωπο καί τά ονειρο
παρμένα μάτια.
Μικρέ, χλωμέ, άξύριστε φαντάρε.
Σηκώθηκες όρθδς στήν καταιγίδα τής φωτιάς και η 
κραυγή σου βραχνή πάνω άπδ τίς κορφές καί τίς πλα
γιές:

—Ά  έ ρ α .. Τά οχυρά δέν παραδίδονται. Τά οχυρά
κυριεύονται, καταλαμβάνονται......... "Ο χ ι...

Αγκάλιασες τήν παγωμένη Οικουμένη. Τήν ζέστα
νες. Ξεκίνησες. Μακρυά σειρά, μαυρειδερή πάνω στα 
χιόνια τού Βορρά. Πρδς τούς άλύτρωτους. Καί ήταν ή 
σειρά μιά λιτανεία προσκηνητών, μιά φάλαγγα πολεμι
στών, μιά νικητήρια πομπή. Μιά ορατή γραμμή, ξε
παγιασμένοι άνδρες.

Χωρίς ψωμί, χωρίς φυσέκια, άκατάβλητοι. 
Ά πδ βοριά, Νοτιά καί Δύση σού πλέξανε ύμνους. Πί
σω στδ σπίτι κάτω άπδ τδ φώς τού καντηλιού, σού 
πλέκανε κάλτες γιά τά γυμνά σου πόδια. Τά πρησμένα 
άπδ τά κρυοπαγήματα. Δέν σέ προφτάσανε δμως γιατί 
έτρεχες μπροστά. Πολύ μπροστά. Στδ άέτωμα τής 
ιστορίας. Καί έκεΐ πού έτρεχες στδν κάμπο τής Νίκης, 
πού κρύωνες καί πού γελούσες, έπεσες.. "Οπως σηκώ
θηκες.. Σάν ά η τ ό ς .

Μέ τδ χλωμό σου πρόσωπο καί μέ τά χέρι α σου τά 
λιγνά, άνοιχτά πάνω στήν γή. "Ενας Σταυρός ζεστός 
μέσα στδ χιόνι καί στδ αίμα, άδελφέ μου άγνωστε. 

Σύμβολο καί σημάδι τού "Εθνους γιά πορεία. 
Σήμερα τδ πρώτο χιόνι καί οί ομίχλες σέ σκέπασαν 

έκεΐ πέρα μακριά. Σήμερα ή μνήμη καί ή εύγνωμοσύνη 
ένδςλαού,—τού κόσμου δλου θάπρεπε— σού ξεσκεπά
ζουν πάλι τδ μεγαλείο.

"Ας είναι ή μνήμη Σου αίωνία...
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Ε Β Ν Ι Κ Α  Τ Ρ Ο Π Α Ι Α

π ώ ς
ε ίδ α ν
οί Ιυα λο ί
ι:ό ν
π ό λ εμ ο
μ έ  υ ή ν  
Έ Λ Λ ά δ α
Γράφει ό Ταξίαρχος κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΜΗΤΡΟΣ

Ό Ταξίαρχος κ. Γεώργιος X . Κατσιμήτρος, γιος 
τοϋ άείμνηστου Στρατηγού Χαρ. Κατσιμήτρου, διοικη- 
του της 8ης Μεραρχίας, στον πόλεμο τοϋ ’40, πού 
τό όνομά του έχει συνδεθή ίστορικώς, μέ σημαντι
κές φάσεις τοϋ Έλληνοϊταλικοϋ πολέμου, έχει εξιστο
ρήσει πώς είδαν οί Ιταλοί, κατά τον πρώτο μήνα, την 
πολεμική εμπλοκή μέ τούς Έλληνες στην ’Αλβανία.

Στις σελίδες πού άκολουθοϋν δημοσιεύομε άπό- 
σπασμα, πού καλύπτει τήν πρώτην φάσι τής εμπλο

κής·

«ΤΗΝ χαραυγήν της χθες, 28ης ’Οκτω
βρίου, τά έν ’Αλβανία σταθμεύοντα στρα- 
τεύματά μας διέβησαν την ελληνικήν 
μεθόριον καί είσεχώρησαν διά διαφόρων 
σημείων εις τό έχθρικόν έδαφος. Ή  προ- 
έλασις συνεχίζεται».

Τό λακωνικόν τούτο άνακοινωθέν του 
Ιταλικού Τενικου Στρατηγείου άνήγ- 
γειλεν έπισήμως τήν έναρξιν του πολέμου 
εναντίον, της Ελλάδος.

Ό  άντίπαλος έπετέθη κατά της χώρας 
μας μέ τήν βεβαιότητα, δτι θά πραγμα- 
τοποιήση μίαν κεραυνοβόλον έπιτυχίαν, 
άνάλογον μέ έκείνας διά των οποίων είχον 
καταπλήξει τόν κόσμον οί Γερμανοί.

Κυριαρχούσα πεποίθησις των έν ’Αλβα
νία ’Ιταλών άξιωματικών καί στρατιωτών, 
καλλιεργηθεΐσα διά της φασιστικής προ
παγάνδας, ήτο οτι οί 'Έλληνες δέν θά 
άντέτασσον σοβαράν άντίστασιν. ’Αλλά — 
και εάν αυτή έξεδηλοϋτο —θά ήτο βραχεία. 
'Όλοι έφαντάζοντο, δτι έπρόκειτο περί 
ένός στρατιωτικού περιπάτου. « Ή  άναχώ- 
ρησις τών τμημάτων διά τό μέτωπον είχε 
κατά τόν στρατηγόν Ράντσα, διοικητήν 
τών έν ’Αλβανία άεροπορικών δυνάμεων, 
προσλάβει τόν χαρακτήρα άληθοΰς έορ- 
τής. 'Όλοι οί στρατιώται άπεχαιρέτουν 
τούς φίλους των μέ τήν κραυγήν «άριβε- 
ντέτσι μετά δύο έβδομάδας».

Πλέον δμως αίσιόδοξον δλων, ώς πρός 
τήν έλλειψιν μαχητικότατος άπό μέρους 
τών Ελλήνων, παρουσιάζετο αύτό τούτο 
τό Ιταλικόν ’ Επιτελείο ν Στρατού. (Αρχη
γός τού Επιτελείου Στρατού ό στρατάρχης 
Γκρατσιάνι, ύπαρχηγός τούτου ό στρα
τηγός Ροάττα).



Πράγματι εις τήν τελικήν διαταγήν έπι
χειρήσεων, της 20-10-40, διατυποΰνται 
αί έξης έκπληκτικαί προβλέψεις:

«Είναι προφανές δτι παρουσιαζομένων 
έξαιρετικώς εύνοΐκών καταστάσεων, ως 
σοβαρά έσωτερική έλληνική κατάρρευσις 
καί ως έκ τούτου άξιόλογος μείωσις της 
Ικανότητος πρός άντίστασιν, ή προέλασις 
έκ της Ηπείρου πρός τάς Αθήνας καί αί 
έπιχειρήσεις του τομέως Κορυτσας, θά 
δυνηθοΰν νά άρχίσουν άνευ της άναμονής 
των άφιχθησομένων ένισχύσεων».

ΑΙ πρώται πληροφορίαν έκ του ήπειρω- 
τικου μετώπου, ένθα ή προέλασις άκολου- 
θεΐ τυχόν ρυθμόν, προκαλοΰν έν Ίταλίφ 
μέγα ένθουσιασμόν. Είς τήν πραγματικό
τητα πρόκειται περί της βάσει σχεδίου 
πραγματοποιουμένης συμπτύξεως των 
έλληνικών προκαλυ7τηκών τμημάτων, ή 
όποία έρμηνεύεται υπό των ‘Ιταλών ως 
βαθεΐα ύποχώρησις καί διακοπή του άγώ- 
ν°ς | ϊ )

«Επιτιθέμεθα είς ‘Αλβανίαν...Παρα 
τήν κακοκαιρίαν, τά στρατεύματά μας 
προελαύνουν ταχέως, μολονότι δέν υποστη
ρίζονται ύπό της άεροπορίας... Ό  Ντου- 
τσε είναι εύδιάθετος», σημειώνει τήν 
28ην ‘Οκτωβρίου είς τό «Ήμερολόγιόν» 
του ό Τσιάνο, ύπουργός ‘Εξωτερικών. 
Τήν έπομένην, 29ην ‘Οκτωβρίου, προσθέ
τει: «‘Ο καιρός είναι άσχημος, άλλά ή 
προέλασις συνεχίζεται. Ούδείς κινείται 
διά νά βοηθήση τούς "Ελληνας. Τώρα 
είναι άπλώς ζήτημα ταχύτητος. Πρέπει 
νά ένεργήσωμεν ταχέως. Τήν νύκτα άνα- 
χωρώ διά τά Τίρανα» (σ.σ. *0 Τσιάνο 
ήτο έφεδρος άντισμήναρχος. Είς ‘Αλβα
νίαν άναλαμβάνει διοίκησιν άεροπορικού 
σμήνους έπικεφαλής του όποίου βομβαρδί

ζει τήν Θεσσαλονίκην τήν Ιην Νοεμβρίου).
Τό αύτό αίσιόδοξον πνεύμα μαρτυρουν 

καί τά πολεμικά άνακοινωθέντα των πρώ
των ήμερων του ‘Ιταλικού Γενικού Στρα
τηγείου, του έδρεύοντος είς Ρώμην.

Τό ύπ* άριθ. 145 της 30ης ‘Οκτωβρίου 
άναφέρει: «Τάήμέτερα στρατεύματα συνέ
χισαν τήν προέλασίν των έντός του έλλη- 
νικου έδάφους κατανικώντα τήν άντίστασιν 
των έχθρικών όπισθοφυλακών». "Ετερον, 
τό ύπ’ άριθ. 147 της 1ης Νοεμβρίου, έπι- 
βεβαιώνει: «Αί έν Ήπείρω έπιχειρήσεις 
έξελίσσονται κανονικώς. Τά στρατεύματά 
μας ήχθησαν είς τόν ίδικόν κόμβον Καλι- 
μπάκι» (σ.σ. *Ως «Καλιμπάκι» μνημονεύ
εται ύπό τών ‘Ιταλών τό Ιστορικόν Κα- 
λπάκι).

Έ ξ  ίσου χαρακτηριστική.μαρτυρία του 
κρατοΰντος, κατά τήν έναρξιν της έκστρα- 
τείας, άλαζονικου πνεύματος συνιστοΰν 
καί τά ύπό του στρατηγού Φραντζέσκο 
Πρίκολο, άρχηγου του ‘Επιτελείου ‘Αερο
πορίας άναφερόμενα είς τό έκδοθέν έν έτει 
1946 ύπό τόν τίτλον «‘Αβελτηρία κατά 
ήρωϊσμου» βιβλίον του. ‘Αφού μνημονεύει 
τήν πίστιν, τήν όποίαν έτρεφεν ό Μουσο- 
λίνι, κατά τάς πρώτας ήμέρας του πολέμου, 
πρός τόν άρχιστράτηγόν του Βισκόντι 
Πράσκα, ό όποιος τόν διαβεβαίωνε, δτι ή 
κατά της Ελλάδος έκστρατεία θά έπετύ- 
γχανε συντόμως, όριστικά καί Ικανοποιη
τικά άποτελέσματα, προσθέτει δτι ήκουσε 
τόν στρατηγόν Σοντοΰ, ύφυπουργόν Στρα
τιωτικών, νά'διαβεβαιώνη τόν Μουσσολίνι 
είς συζήτησίν των (λαβοΰσαν χώραν τήν 
31ην ’Οκτωβρίου) δτι κατά τάς προβλέ
ψεις του ύπολογίζει δτι άπαιτεΐται μία 
έβδομάς διά νά καταλάβη ό ίταλικός στρα
τός τά ‘Ιωάννινα καί 15 —20 ήμέραι, κατ’

άνώτατον δριον, τήν Πρέβεζαν. *0 ‘Ιταλός 
δικτάτωρ, πλήρης ίκανοποιήσεως, άνέ- 
θεσεν είς τόν στρατηγόν Πρίκολο νά 
μεταβή άεροπορικώς είς ‘Αλβανίαν καί νά 
έπιδώση είς τόν έκεΐ άρχιστράτηγόν αύτό- 
γραφον συγχαρητήριον έπιστολήν.

Τήν 2αν Νοεμβρίου ό Πρίκολο άφικνεΐ- 
ται είς ‘Αλβανίαν. Συναντάται είς προ- 
κεχωρημένον σημεΐον του ήπειρωτικου 
μετώπου (μεταξύ Δολιανών καί Καλπα- 
κίου) μέ τόν Πράσκα καί του έπιδίδει τήν 
έπιστολήν. Διά ταύτης όΜουσσουλίνι συνέ
χαιρε τούτον διά τήν μέχρι της στιγμής 
έκείνης έπιτυχή έξέλιξιν τών έπιχειρήσεων, 
του έγνώριζε τήν ματαίωσιν της σχεδια- 
σθείσης άποβατικής έπιχειρήσεως είς τήν 
Κέρκυραν καί τήν άμεσον ένίσχυσίν του 
διά της μεραρχίας «Μπάρι» (σ.σ. Προορί- 
ζετο διά τήν κατάληψιν της Κερκύρας), 
τού άνήγγειλε τήν προσεχή άφιξιν είς 
’Αλβανίαν τριών νέων μεραρχιών έξ ‘Ιτα
λίας καί κατέληγεν: «Είμαι βέβαιος δτι θά 
συνεχίσητε νά έπιβάλλητε είς τό σύνολον 
τών έπιχειρήσεων τόν ταχύν ρυθμόν, τόν 
όποιον τά γεγονότα έπιβάλλουν». *0 στρα
τηγός Πράσκα—κατά τόν Πρίκολο—μετά 
τήν άνάγνωσιν τής έπιστολής τού Μουσ
σολίνι, έφάνη άπολύτως Ικανοποιημένος 
καί πρός τούτο άπευθυνθείς πρός τόν 
Πρίκολο είπεν: «Δύνασθε νά άνακοινώ- 
σητε είς τόν Ντοΰτσε δτι πρέπει νά είναι 
έντελώς ήσυχος. Μέ τάς τρεις νέας μεραρ
χίας, ή καί χωρίς αύτάς, ύπολογίζω νά 
είμαι έντός τριών ήμερών είς τά ‘Ιωάν
νινα καί έντός μιας έβδομάδος είς τήν 
Πρέβεζαν. Οί "Ελληνες άντιτάσσουν έλ- 
λιπή άντίστασιν (scarza resistenza) καί 
έτράπησαν είς φυγήν (sonno scappati)».

Επίσης τόν διεβεβαίωσεν, συνεχίζει ό
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Χαρακτηριστικά φωτογραφικά στι
γμιότυπα άπό τό μέτωπο του πολέμου, 
πού δείχνει πόσο οί ’Ιταλοί λογάριαζαν 
χωρίς τόν ξενοδόχο τόν στρατιωτικό 
τους περίπατο μέχρι τήν ’Αθήνα.

Πρίκολο είς τό βιβλίον—ντοκουμέντο του, 
δτι «έχω άπόλυτον πίστιν είς τόν άγώνα,

?· τό ήθικόν των στρατιωτών μου είναι 
? λίαν ύψηλόν καί όλοι έχουν διαταγήν νά 

έπιτίθενται. Πάντοτε νά έπιτίθενται, χωρίς 
νά σκέπτωνται τά πλευρά των. Έκάστη 
φάλαγξ καί μέ ένα άκόμη άνδρα πρέπει νά 
έπιτίθεται»: Είς έρώτησιν πρός τόν 
Πράσκα, έάν έχη ειδήσεις άπό τήν μεραρ- 

} χίαν «Τζούλια», ό Πρίκολο έλαβε τήν 
άπάντησιν: «*Όχι άκόμη, αΰτη δμως 
όπωσδήποτε κινείται πρός τήν διάβασιν 

ϊ του Μετσόβου». Ή  έλλειψις ειδήσεων έκ 
της μονάδος ταύτης ώφείλετο, έδικαιο- 

I λογήθη ό Πράσκα, είς τήν διακοπήν της 
δι* άσυρμάτου έπικοινωνίας έξ αιτίας των 
σφοδρών καταιγίδων. Καθ* όσον άφορα 

i  στόν τομέα Κορυτσάς ό Πράσκα είπεν 
I  είς τόν Πρίκολο: «Νά είπης είς τόν 
1 Ντουτσε νά είναι ήσυχος. Άνακοίνωσέ 
Κ του δτι, άφου παρήλθον έξ ήμέραι άπό 
ζ της ένάρξεως τών έπιχειρήσεων, δέν 
Β ύφίσταται πλέον κίνδυνος διά τήν Κο- 

f e  ρυτσαν. Οί /Έλληνες δέν έπετέθησαν 
Μ  μέχρις ώρας καί δέν πρόκειται νά έπι- 

τεθούν πλέον».
*0 Πρίκολο δέν έσχημάτισεν ίκανο- 

•  ποιητικάς έντυπώσεις έκ τών άνακοι- 
■  νώσεων τούτων του Πράσκα. Έπιστρέψας 

I αύθημερόν είς τήν Ρώμην, έπεσκέφθη τόν 
Η  στρατηγόν Σοντοΰ, είς τόν όποιον καί 

άνέφερεν τάς δυσμενείς του έντυπώσεις. 
I  Ή  άπάντησις τούτου ήτο: «Ό  Πράσκα 

είναι ένας έκ τών καλυτέρων στρατηγών 
*ψ  μας».

Ή  άφήγησις αΰτη του Πρίκολο άναμ- 
φισβητήτως έκθέτει τόν Πράσκα, παρου- 
σιάζουσα αύτόν άλαζόνα καί έξημμένον, 
καθ* ήν στιγμήν μάλιστα δέν έγνώριζε 
τάς κινήσεις τών μεγάλων μονάδων του. 
Ό  Πράσκα μέ τήν σειράν του άγωνιζό- 
μενος διά τήν ύστεροφημίαν του, έπι- 
χειρει νά άνασκευάση τάς δημιουργη- 
θείσας ύπό του Πρίκολο έντυπώσεις ίσχυ- 
ριζόμενος δτι ή στιχομυθία των είχεν 
άλλως (σ.σ. Πράσκα: « Έ γώ . έπετέθην 
κατά της Ελλάδος», σελίς 85) καί 
λέγει: «. . .’Αναφέρει--ό Πρίκολο είς τό 
βιβλίον του ένα διάλογον μεταξύ αύτοΰ 
καί έμου, δπως τόν θέλει ό ένδιαφερό- 
μενος. Λέγει δτι του είπα μεταξύ άλλων: 
Κάθε φάλαγξ, μέ ένα μόνον άνδρα, 
πρέπει νά έπιτίθεται. Είς τήν πραγμα
τικότητα του είπα «σάν ένας μόνον άνδρας» 
καί ή διαφορά τών δύο διατυπώσεων είναι 
σημαντική. *0 Πρίκολο μέ χαρακτηρίζει 
«έξαλλον» καί έγώ τόν χαρακτηρίζω 
άπλώς «κωφόν».

"Οπως καί νά έχουν τά πράγματα, 
γεγονός είναι, δτι ό είς ’Αλβανίαν Ιταλός 
τοποτηρητής (Πολιτικός διοικητής) Για- 
κομόνι μετέδιδεν είς τόν Πράσκα, 'ίήν 
2αν Νοεμβρίου, τά άκόλουθα έξ όνόματος 
τών Μουσσολίνι καί Τσιάνο. «"Οταν φθά- 
σης είς τήν Πρέβεζαν θά όνομασθης 
στρατηγός Στρατιάς (Τζενεράλε ντ* Ά ρ- 
μάτα) καί δταν φθάσης είς τάς Αθήνας 
στρατάρχης της Ιταλίας (Μαρεσάλλο 
ντ* Ίτάλια)».

Αί έλπίδες καί αί προσδοκίαι τών Ιτ α 
λών διά μίαν κεραυνοβόλον έξέλιξιν τών 
στρατιωτικών των έπιχειρήσεων δέν διήρ- 
κεσαν έπί πολύ. Έ ξ  μόνον ήμέρας άπό

της ένάρξεως του πολέμου— εύρισκόμεθα 
ήδη είς τήν 3ην Νοεμβρίου— έμφανί- 
ζονται είς τόν όρίζοντα τά πρώτα νέφη. 
Αί πρώται δυσμενείς έξελίξεις καί αί 
πρώται των άπογοητεύσεις.

Ό  στρατηγός ’Αρμελλίνι, ύπαρχηγός 
του Γενικού ’Επιτελείου, μέ βαρεΐαν 
καρδίαν θά σημειώση τήν 3ην Νοεμβρίου 
είς τό «Πολεμικόν Ήμερολόγιόν του»: 
«Ό  πόλεμος είς τήν Ελλάδα προχωρεί 
βραδέως καί έν μέσφ μεγάλων δυσχε- 
ρειών. . . Αντίστασις κατά τών στρα
τευμάτων μας, τά όποια προελαύνουν είς 
τήν ’Ήπειρον, ένώ θά έπρεπε, κατά τάς 
πληροφορίας πού μάς έδίδοντο, νά έχουν 
γίνει δεκτά μέ άνοικτάς άγκάλας. Ε ν 
δείξεις έπιθέσεως είς τόν τομέα της Κο
ρυτσάς, δπου ύπέστη ήδη κρούσεις ή 
πρώτη άμυντική μας γραμμή». Καί 
βραδύτερον συνεχίζει: «Αί έπιχειρήσεις 
έναντίον της Ελλάδος μεταβάλλουν φυσιο
γνωμίαν. *Εν Ή πείρφ ή προέλασις έξε- 
λίσσεται λίαν βραδέως, είς τήν Κορυτσάν 
οί Έλληνες έξ απέλυσαν τήν έπίθεσιν μέ 
τινας μικράς έπιτυχίας. Αί έπιχειρήσεις 
αΰται δέν είναι τόσον άναίμακτοι, δπως 
οί Γιακομόνι, Τσιάνο καί ή παρέα των 
έπίστευαν. . .».

Τήν ιδίαν ή μέραν, 3ην Νοεμβρίου, ό 
Μουσσολίνι πληροφορείται έξ έπιστολής 
του Τσιάνο, σταλείσης έκ Τιράνων δτι: 
«Αί έπιχειρήσεις βαίνουν καλώς καί ή 
έλληνική άντίστασις παρουσιάζεται άσθε- 
νής, πλήν δμως, διά νά έπιτευχθη ή ένέρ- 
γεια καί έπιτευχθουν οί ’ άντικειμενικοί 
σκοποί ταύτης έντός του προσδιορισθέντος 
χρόνου, θά ήτο άπαραίτητος ή άμεσος 
άποστολή τών τριών μεραρχιών. . .».

Παρά ταΰτα τό ύπ* άριθ. 149 πολε
μικόν άνακοινωθέν της 3ης Νοεμβρίου 
δμολογεΐ, διά συγκαλυπτικής φρασεο
λογίας, τήν στασιμότητα τών έπιχειρή
σεων:

«Αί ένέργειαι έν Ή πείρφ εύρίσκονται 
είς τό στάδιον της άναπτύξεως. Τά στα- 
τεύματά μας κατά τήν προέλασίν των 
μεταξύ Μπόργκο Τελλίνι (σ.σ. ή διά— 
βασις Κακαβιάς) καί γεφύρας Περάτι 
(σ.σ. ή γέφυρα Μερτζάνης πρός Καλι- 
μπάκι, κατενίκησαν δι* άποφασιστικοΰ 
έλιγμοΰ πολυαρίθμους άμυντικάς γραμ- 
μάς καλώς όχυρωμένας καί ίσχυρώς 
προστατευομένας ύπό έμποδίων» (!!)

Αί άρχικαί έκπλήξεις δημιουργούν ήδη 
είς τήν άνωτάτην ιταλικήν ήγεσίαν κλίμα 
άνησυχίας.

Τήν 4ην Νοεμβρίου συνέρχονται είς 
σύσκεψιν, ύπό τήν προεδρίαν του Μουσ
σολίνι, οί άρχηγοί τών Επιτελείων, 
προκειμένου νά λάβουν άποφάσεις έπί 
τών έπιβαλλομένων μέτρων πρός άντι- 
μετώπισιν της δημιουργηθείσης κατα- 
στάσεως. Κατά τήν σύσκεψιν ταύτην, 
άφου άνεγνωρίσθη ή άποτυχία της έπι- 
χειρήσεως, είς ήν άπεδύθη ό ιταλικός 
στρατός, άποφασίζεται ή άποστολή στα- 
διακώς είς τήν ’Αλβανίαν δώδεκα καί 
πλέον μεραρχιών προκειμένου, είς κατάλ- 
λον στιγμήν, νά άναπτυχθη νέα εύρυτάτη 
έπιχείρησις δυναμένη ν* άποβή έπιτυχής.

Κατά τήν σύσκεψιν ταύτην έλήφθη καί 
ή άπόφασις άντικαταστάσεως του έν 
’Αλβανία Άνωτάτου Διοικητοΰ, στρα
τηγού Πράσκα, διά του στρατηγού Ού- 
μπάλντο Σοντου (μέχρι τότε ύφυπουργοΰ 
Στρατιωτικών).
Ή  μεταβολή αΰτη είς τάς διοικήσεις άνηγ- 
γέλθη έπισήμως μόλις τήν 9ην Νοεμβρίου, 
έξαπατηθέντος άρχικώς καί αύτοΰ τούτου 
του Βισκόντι Πράσκα, δστις μέ πικρίαν





διά τόν έμπαιγμόν, άναφερόμενος είς 
γεγονός, γράφει είς τό βιβλίον τά έξης: 
«Αί σκέψεις μου περί των μέτρων πού 
έπρεπε νά ληφθοΰν μέσα είς τήν κατά- 
στασιν, τήν όποίαν είχον δημιουργήσει αΐ 
άνικανότητες της Ρώμης, διεκόπησαν τό 
άπόγευμα της 5ης Νοεμβρίου άπύ τήν 
άπροσδόκητον έπίσκεψιν του στρατηγού 
Σοντοΰ, είς τό στρατηγεΐον μου είς Δερ- 
βίσιανην. Είχα άκόμη έμπιστοσύνην είς 
αυτόν καί έπομένως δέν άνησύχησά. Μέ. 
ένηγγαλίσθη, δπως πάντοτε, μέ διαχυ
τικότητα καί κατόπιν μου είπεν, ότι 
ήλθε διά νά μέ βοηθήση Ιδίως είς τήν έπί- 
σπευσιν της μεταφοράς των ένισχύσεων, 
αί όποΐαι καί παρουσίαζαν πολλάς έλλεί- 
ψεις. «*Ως υφυπουργός των Στρατιω
τικών, μου είπεν ό Σοντοΰ, θά φροντίσω 
νά έλθουν είς τήν ’Αλβανίαν δλα δσα χρειά
ζονται. Έσύ θά συνεχίσης τόν έλΐγμόν 
σου, ένώ έγώ θά κάμω μίαν περιοδείαν 
διά νά άντιληφθώ τήν κατάστασιν». Καί 
μέ άφησε.

Τήν έπομένην ό Σοντοΰ έπέστρεψεν είς 
τήν έδραν μου καί μοΰ διευκρίνισεν δτι 
ήλθεν είς τήν ’Αλβανίαν, δχι μόνον διά 
νά βελτιώση τάς μεταφοράς, άλλά καί ως 
έντεταλμένος τοΰ Μουσσολίνι, δπως μελε- 
τήση έπΐ τόπου τήν κατάστασιν ή, του
λάχιστον, έν σχέδιον σχετικώς μέ τήν 
τακτικοστρατηγικήν κατάστασιν. ’Επει
δή δμως τό τελευταΐον άπήτει έπείγοντα 
καί σημαντικά μέτρα τό σχέδιον θά έπε- 
σπεύδετο. Αί έν ’Αλβανία δυνάμεις μας 
έπρεπε ν* αύξηθοΰν σημαντικά, σχηματι- 
ζομένης μιας όμάδος έκ δύο στρατιών, 
μιας είς τήν ’Ήπειρον καί έτέρας είς τόν 
τομέα της Κορυτσάς. Ε t

Θ’ άνελάμβανε τήν διοίκησιν της Ό μά
δος Στρατιών καί έγώ, έάν έδεχόμην, θά 
έγινόμην διοικητής της Στρατιάς της 
’Ηπείρου, ή όποία είχεν έπιθετικήν άπο- 
στολήν. Μέ παρακαλοΰσε θερμά νά δεχθώ 
καί έξ όνόματος τοΰ Μουσσολίνι. Άπην- 
τησα, δτι έδεχόμην χωρίς καμμίαν άντίρ- 
ρησιν καί δτι μοΰ άρκοΰσε νά έχω διοί— 
κησιν μάχης. Μέ ήσπάσθη έπανειλημ- 
μένως καί μοΰ είπεν δτι δλόκληρον τήν 
παρελθοΰσαν νύκτα δέν είχεν ή μπορέσει 
νά κοιμηθή σκεπτόμενος δτι θά ήτο δυ
νατόν ν * άρνηθώ (!)

’Έστειλεν άμέσως ένα τηλεγράφημα 
είς τόν Μουσσολίνι, μέ τήν πληροφορίαν 
δτι έδεχόμην. Κατόπιν μοΰ είπε:

«Θά Ιδης πόσον καλά θά συνεργασθώ- 
μεν, θά γίνωμεν καί οί δύο στρατηγοί 
Στρατιάς καί κατόπιν στρατάρχαι της 
Ιταλίας». Έφαίνετο άπηχών ύποσχέσεις 
τοΰ Μουσσολίνι».

Είς τό μεταξύ, ό Τσιάνο είς τάς 6 Νο
εμβρίου είχε σημειώσει είς τό «Ήμερο- 
λόγιόν» του: «Ό  Ντοΰτσε είναι δυση-
ρεστημένος έκ της έξελίξεως τών πρα
γμάτων είς τήν Ελλάδα. Ό  έχθρός έπε- 
τέθη είς τόν τομέα της Κορυτσάς, δπου 
έσημείωσε μερικάς προόδους. Πάντως 
είναι γεγονός δτι σήμερον, όγδόην ήμέραν 
τών έπιχειρήσεων, ή πρωτοβουλία περι- 
ήλθεν είς τόν έχθρόν. Δέν νομίζω δτι 
φθάσαμε στό σημείο ν νά κτυπάμε τό 
κεφάλι μας, άν καί πολλοί άρχίζουν νά 
τό πράττουν. . .».

Τήν έπομένην, 7ην Νοεμβρίου, αί άνη- 
συχίαι τών έπισήμων Ιταλών έπιτείνονται, 
δπως προκύπτει άπό σελίδας τών «Η με
ρολογίων» των. Γράφει σχετικώς ό Τσιά- 
νο: «Είς τόν τομέα της Κορυτσάς έχομεν 
ήδη άποσυρθή είς τήν γραμμήν άντι- 
στάσεως. Ό  Σοντοΰ (σ.σ. ό νέος έν ’Αλ
βανία άρχιστράτηγος) πιστεύει δτι, δταν 
άφιχθοΰν όλίγα τμήματα ’Αλπίνι κάθε
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κίνδυνος θά άποτραπη όριστικώς. "Οσον 
άφορα είς τόν ήπειρωτικόν τομέα, ό Πρά- 
σκα είναι άκόμη σχετικώς αισιόδοξος καί 
πιστεύει, δτι ήμπορουμεν νά δημιουργή- 
σωμεν τοιαύτην κατάστασιν, ώστε νά 
προκαλέσωμεν τήν πτώσιν των Ίωαν- 
νίνων. *0 Σοντοΰ δέν συμφωνεί καθόλου 
και νομίζει δτι πρέπει νά άνακόψωμεν τούς 
έκεί έλιγμούς μας».

Ό  στρατηγός Άρμελλίνι, βοηθός του 
στρατάρχου Μπαντόλιο, άρχηγοΰ του 
Γενικού Επιτελείου, γράφει τήν Ιδίαν 
ή μέραν: « Ή  έπίθεσις εις τήν ’Ήπειρον 
άτονεί λόγω έξαντλήσεως της έπιθετικής 
δυνατότητος των μεραρχιών μας. Έ κ  
της Πίνδου ή μεραρχία «Τζούλια» ύπο- 
χωρεί, έγκαταλείπουσα τάς διαβάσεις, 
τας οποίας ώφειλε νά έξασφαλίση. Εις τό 
τομέα της Κορυτσας οί Έλληνες έπι- 
μένουν είς τήν έπίθεσίν των έξαναγκά- 
ζοντες τά στρατεύματά μας νά άναδι- 
πλωθουν. Έ ν συμπεράσματι—άκόμη καί 
έαν έπιτευχθή νά διορθωθη ή κατάστασις 
— πλήρης άποτυχία (falimento co
m plete) της έπιχειρήσεως».

Η  άπογοήτευσις καί ή άποθάρρυνσις 
των υπευθύνων έντείνονται είς τό έπακρον 
κατά τάς έπομένας ήμέρας.

Την 8ην Νοεμβρίου ό Τσιάνο θά γράψη: 
«Αί πληροφορίαι τάς οποίας μας μετα
δίδει ό Γιακομόνι (σ.σ. ό πολιτικός διοι- 
κητής ’Αλβανίας) δέν συμπίπτουν καθό
λου με τάς πληροφορίας του έπιτελείου, 
αί οποίαι είναι περισσότερον άπαισιό- 
δοξοι. Ό  Ντουτσε είχε μακράν σύσκεψιν 
μέ τόν Μπαντόλιο καί τόν Ροάττα (σ.σ. 
ύπαρχηγόν του ’Επιτελείου Στρατού, του 
όποίου ό άρχηγός—στρατάρχης Γκρατ- 
σιάνι—ευρίσκετο είς Λιβύην ώς ’Ανώτατος

Διοικητής των έκεί ίταλικών στρατευ
μάτων). *0 Ντουτσε είναι έξω φρένων 
μέ τόν Μπαντόλιο. . . Πρέπει νά δρά- 
σωμεν μετά ένεργητικότητος καί ταχύ- 
τητος. Η  ελληνική έπίθεσις εύρίσκεται 
είς τό στάδιον της έξαντλήσεως, οί δέ 
Έλληνες δέν διαθέτουν έφεδρείας».

Την δεινήν θέσιν είς τήν οποίαν περι- 
ήλθον οί Ιταλοί έν ’Αλβανία άναγλύφως 
παρουσιάζει καί ό στρατηγός Πρίκολο 
είς τό προαναφερθέν βιβλίον του (σ.σ. 
Υπενθυμίζεται, δτι ό Πρίκολο, άρχηγός 

του Έπιτελείου Αεροπορίας, ήτο έντε- 
ταλμένος προσωπικώς υπό του Μουσ- 
σολίνι νά παρακολουθή έκ του πλησίον 
τάς έπιχειρήσεις είς τήν ’Αλβανίαν καί νά 
τόν ενημερώνη διά τηλεγραφικών άνα- 
φορών).

Γράφει λοιπόν ό Πρίκολο: «Ευρισκό
μενα είς την 8ην Νοεμβρίου. ’Από τινων 
ήμερών έχουν άρχίσει νά φθάνουν πληρο- 
φορίαι, κάθε άλλο παρά σύμφωνοι πρός 
τας προβλέψεις καί τάς προσδοκίας μας. 
Κάθε άλλο παρά προέλασις πρός Ιω άν
νινα καί Πρέβεζαν (!). Τά τμήματά μας 
έχουν άναχαιτισθή είς τό Καλπάκι άπό 
ενα άξιόλογον φραγμόν λίαν συγχρονι
σμένου πυροβολικού, ένω έτερα τμήματα 
κατωρθωσαν έν μέρει νά διαβοΰν τόν 
ποταμόν Καλαμα. "Ηδη όμως τελουν 
υπό σοβαράν πίεσιν. Αί έπίσημοι πληρο- 
φορίαι του ’Ιταλικού ’Αρχηγείου της 
Αλβανίας δέν είναι άκόμη άνησυχητικαί.

Φαίνεται, δτι κανείς έκεί δέν έχει τό θάρ
ρος νά παρουσιάση τήν κατάστασιν υπό 
τήν πραγματικήν δψιν, ή ίσως καί νά μή 
δύναται νά έκτιμήση αύτήν».

Τάς ήμέρας αύτάς έφθασαν είς τό Στρα- 
τηγεΐον μερικαί άεροφωτογραφίαι, λη- 
φθεΐσαι είς τήν ζώνην νοτίως του Καλ- 
πακίου. Έ π ’ αύτών διεκρίνοντο, καθαρά, 
τα έμπόδια καί αί θέσεις του έλληνικοΰ 
πυροβολικού, καθώς καί τών αύτομάτων 
δπλων, τά όποια ήσαν τεταγμένα έπί τών 
υψωμάτων τών ευρισκομένων άνατολικώς 
της όδου Καλπάκι—Ιωάννινα (σ.σ. Ε ν 
νοεί προφανώς τά ύψώματα Γκραμπάλα, 
Τήλορράχη καί Άσονίσσα, άποτελουντα 
τό δεξιόν άκρον της άμυντικής τοποθεσίας 
Καλπακίου). *0 Μουσσολίνι, έξετάσας 
τάς φωτογραφίας, έμεινεν έπί αινα λεπτά 
στενοχωρημένος καί σιωπηλός. Έ πειτα  
θέτων τόν δάκτυλον έπί τών φωτογρα
φιών, είπεν είς τόνον άπολύτου πεποι
θήσεις. «Άπό έδώ θά πρέπει νά υπο
χωρήσουν. Δέν ήμποροΰν νά κάνουν 
αλλοιως». ’Αλλά «οί "Ελληνες δέν είχαν 
καμμίαν διάθεσιν νά ύποχωρήσουν», πα
ρατηρεί ό Πρίκολο.

'Υπό τήν πίεσιν τών πραγμάτων τό 
’Ιταλικόν Έπιτελείον Στρατού έξαναγ- 
κάζεται νά έκδώση τήν 8ην Νοεμβρίου— 
τήν άκόλουθον λακωνικήν τηλεγραφικήν 
διαταγήν πρός τήν διοίκησιν τών στρα
τευμάτων ’Αλβανίας. (Ή  πιθανότης μιας 
στρατιωτικής νίκης έπί τών Ελλήνων

Οταν ήλθε ή ωρα τον χρέους δλοι οί "Ελληνες ετρεξαν στο γενικό προσκλητή
ριο τής Πατρίδος για νά προσφέρουν τόν εαυτό τους Θυσία στην ελευθερία. Μεταξύ 
τών πρώτον οι ανδρες τής Χωροφυλακής συνεκρότησαν μάχιμες μονάδες και κάτω 
απο τις ουρανομηκεις ζητωκραυγές του Λαόν έσπενσαν στο μέτωπο.



εΐχεν άπολεσθή όριστικώς. Τώρα προ- 
εΐχεν ή συγκράτησις καί μόνον του με
τώπου).

«Κατόπιν άνωτάτης διαταγής (σ.σ. 
προφανώς του Μουσσολίνι) λαμβανομένης 
ύπ* όψιν της παρούσης καταστάσεως, 
άναστείλατε τήν έπιθετικήν ένέργειαν 
εις τήν ’Ήπειρον, έν όψει άναλήψεως νέας 
δράσεως, μελλοντικώς. ’Ακολουθεί έγ
γραφος διαταγή».

«Θά ήτο άπαραίτητον, όμως ή Ιδία 
διαταγή νά σταλή καί πρός τούς Έλλη
νας (I)» παρατηρεί καυστικώτατα ό 
Πράσκα είς τύ βιβλίον του.

Τήν έπομένην, 9ην Νοεμβρίου, άνεκοι- 
νουτο έπισήμως υπό του Ιταλικού ραδιο- 
φώνου καί Τύπου, 6τι τήν. «άνωτάτην 
διοίκησιν των έν ’Αλβανία Ιταλικών στρα
τευμάτων άνέλαβεν ό στρατηγός Ού- 
μπαλντο Σοντοΰ».

Ή  εϊδησις τής άντικαταστάσεως του 
’Ιταλού άρχιστρατήγου είς περίοδον κατά 
τήν όποίαν αί έπιχειρήσεις εύρίσκοναο είς 
κρίσιμον στάδιον, άνομολογει είς όλό- 
κληρον τόν κόσμον, καλύτερον παντός 
άλλου, τήν δεινήν στρατιωτικήν θέσιν, 
είς τήν όποίαν είχον περιέλθει οί Ιταλοί.

*0 Πράσκα παρέμεινεν έπ* όλίγον είς 
’Αλβανίαν, ώς διοικητής της στρατιάς 
Ηπείρου, διότι βραδύτερον, κατόπιν μιας 
δριμυτάτης έπιστολής τού Σοντου, έξη— 
ναγκάσθη νά άποχωρήση της διοικήσεως 
καί ούσιαστικώς της ένεργοΰ ύττηρεσίας, 
(σ.σ. έτέθη είς τήν διάθεσιν του ύπουρ- 
γείου Στρατιωτικών, μηδέποτε έκτοτε 
άναλαβών ύττηρεσίαν).

Κατά τήν μεταξύ 9ης Νοεμβρίου ή μέ
ρας άναλήψεως της διοικήσεως ύπό τού 
Σοντου—καί 13ης Νοεμβρίου περίοδον

ή δρασις τού έλληνικοΰ στρατού περιορί- 
ζετο είς έπιθετικάς ένεργείας τοπικής 
σημασίας, σκοπούσας είς τήν βελτίωσιν 
θέσεων, έν όψει τής προπαρασκευαζο- 
μένης γενικής άντεπιθέσεως.

*Ως έκ τούτου, είς τό ία ολικόν στρα- 
τόπεδον έπεκράτει σχετική αίσιοδοξία, 
δημοουργηθείσης τής ψευδούς έντυπώ- 
σεως, ότι ή έλληνική όρμή έξηντλήθη, τό 
δέ ίταλικόν μέτωπον έσταθεροποιήθη.

Τήν 8ην Νοεμβρίου, γράφει ό Τσιάνο: 
«Αί είδήσεις τό έσπέρας, είναι καλύτεροι. 
Ή  έλληνική έπίθεσις έξασθενει είς όλους 
τούς τομείς». Τήν έπομένην συμπλη
ρώνει: «Ή  κατάστασις στάσιμος είς τό 
άλβανικόν μέτωπον. Ή  έλληνική έπίθεσις 
έχασε τήν όρμήν της καί βαίνει πρός 
έξασθένησίν της. ’Αλλά καί ήμεΐς, δυ
στυχώς, δέν εϊμεθα είς θέσιν νά έπαναλά- 
βωμεν τήν προέλασίν μας. . . *0 Ντοΰτσε 
είναι έξωργισμένος κατά τών Γιακομόνι 
καί Πράσκα, οί όποιοι παρουσίασαν τήν 
έπιχείρησιν ώς λίαν εύχερή καί έξησφα- 
λισμένης έπιτυχίας».

Τά αύτά αίσθήματα κυριαρχούν καί τάς 
δύο έπομένας ήμέ^ας διά τά γεγονότα, 
τών όποίων ό Τσιάνο καταχωρεί τήν φρά- 
σιν: «Έ κ τής ’Αλβανίας φθάνουν είδήσεις 
κατά τάς όποίας ή κατάστασις έσταθερο
ποιήθη».

Διά τήν 14ην Νοεμβρίου ό Άρμελλίνι, 
βοηθός τού ’Αρχηγού τού Γενικού Ε π ι
τελείου, σημειώνει τά έξής χαρακτηρι
στικά:

«Σήμερον τήν πρωίαν μετέβην είς τόν 
Ντοΰτσε διά τήν έπεξεργασίαν τού πολε
μικού άνακοινωθέντος. Έγκρίνεται μέ 
τάς συνήθεις μικροδιορθώσεις. Κατόπιν 
συζητούμε περί τής καταστάσεως έν 
’Αλβανίφ καί τής άποστολής τών ένι- 
σχύσεων. Βλέπω τήν ένέργειαν—μοΰ είπε 
ό Μουσσολίνι— νά έξελίσσεται είς τέσ- 
σαρας φάσεις: 1η, όλοκλήρωσις τής μετα
φοράς τού προσωπικού τών μεραρχιών 
Μοντένα καί Τριντεντίνα* 2α, μεταφορά 
τού ύλικοΰ καί τών όχημάτων τών άνω- 
τέρω μεραρχιών* 3η, συμπλήρωσις συγ- 
κροτήσεως τών μεραρχιών έν ’Αλβανία 
καί 4η,. έπίθεσις πρός κατάληψιν τών 
άντικειμενικών σκοπών Πρεβέζης καί 
’Άρτης».

Λογαριασμοί «χωρίς τόν ξενοδόχον ( I )*
Ή  άτμόσφαιρα μεταβάλλεται άρδην. 

Πράγματι άπό τής πρωίας τής 14ης 
Νοεμβρίου έξαπολύεται γενική έλληνική 
άντεπίθεσις έφ* όλοκλήρου τού μετώπου.

Οί πρώτοι ’Ιταλοί κάνουν τόν περίπατό τους στην ’Αθήνα όχι όμως σαν κα
ταχτητές, άλλα σαν αιχμάλωτοι πολέμου. 01 ανδρες τής Χωροφυλακής τούς συνο
δεύουν για νά τούς δείξουν προφανώς... .  τά άξιοθέατα τής έλληνικής πρωτεύουσας 
πού πίστευαν ότι Θά κατελάμβαναν σε μία εβδομάδα.
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Ή  42η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλο
νίκης έκλεισε πριν λίγες ήμέρες τις πύλες 
της, άφού για δύο έβδομάδες συγκέν- 
τροκτε τό διεθνές ένδιαφέρον καί έγινε 
τό έπίκεντρο τής έπικαιρότητας. Εκα
τοντάδες χιλιάδες έπισκέπτες περιηγή- 
θηκαν τούς χώρους της, έπισκέφθηκαν 
τά περίπτερα καί διαπίστωσαν δτι ή χώρα 
μας είναι πανέτοιμη γιά ν’ άνταγωνισθή 
στόν εύρωπαΐκό στίβο, μέ ίσους όρους, 
σ’ όλους τούς τομείς τής παραγωγικό
τητας.

Ή  συμμετοχή τής Χωροφυλακής ήταν 
διπλή: Συνοψίζεται στήν συμβολή της 
στήν εύρυθμη λειτουργία τής Έκθέσεως 
καί στήν δημιουργία τού πρωτότυπου Πλη 
ροφοριακοΰ της Κέντρου.

Ή  'Υποδιεύθυνση 'Αστυνομίας τής 
Διεθνούς Έκθέσεως Θεσσαλονίκης, πού 
συστήθηκε όπως κάθε χρόνο, στό χώρο 
τής Έκθέσεως, πέτυχε άπόλυτα στό έργο 
της καί άπέσπασε τά εύμενή σχόλια τών 
έπισήμων, τών παραγόντων τής Έκθέ
σεως καί τού κοινού, πού μέ κάθε τρόπο 
έκδήλωσαν τήν εύαρέσκειά τους γιά 
τό αίσθημα άσφαλείας καί τήν άπόλυτη 
τάξη πού έπεκράτησε, τόσο στους χώρους 
τής Έκθέσεως όσο καί στά Περίπτερα 
τών διαφόρων Κρατών. Σ’ αύτήν ύπά- 
γονταν τό Αστυνομικό Τμήμα τής Δ.Ε.Θ. 
καί τά Παραρτήματα 'Εθνικής καί Γενικής 
'Ασφαλείας, 'Αλλοδαπών καί ’Αγορανο
μίας, ένώ καθήκοντα Τροχαίας καί Τουρι
στικής 'Αστυνομίας έκτελοΰσαν οί άνδρες 
τών άντιστοίχων 'Υπηρεσιών τής Διευ- 
θύνσεως 'Αστυνομίας Θεσσαλονίκης. Ή  
δύναμη τής Ύποδιευθύνσεως 'Αστυ
νομίας τής Δ.Ε.Θ. έπελέγει μέ αύστηρά 
κριτήρια άπό 'Υπηρεσίες όλης τής χώ
ρας καί πρόσφερε άκούραστα τίς ύπη- 
ρεσίες της σ’ όλη τήν διάρκεια λειτουρ

τών έπισκεπτών. Κατασκευασμένο σύμ
φωνα μέ τίς σύγχρονες προδιαγραφές 
τής άρχιτεκτονικής— δύο διαφορετικού 
μεγέθους έξάγωνα άπό άλουμίνιο καί 
κρύσταλλο «φιμέ»—συγκέντρωσε τό έν
διαφέρον τών έπισκεπτών πού όπως 
τόνισαν στό λεύκωμα τών έντυπώσεων 
«ήταν μικρό μέν σέ χώρο, μεγάλο δέ σέ 
σπουδαιότητα», καί πού «έπρεπε νά γίνει 
πριν άπό χρόνια, γιατί έφερε κοντά στόν 
'Ελληνικό Λαό. τήν Χωροφυλακή μέ τήν 
ίστορία της άλλα καί μέ τό σύστημα 
όργανώσεως καί λειτουργίας της». Δου
λειά ύπεύθυνη καί πρωτότυπη στηριγμένη 
στήν άλήθεια καί στό αίσθημα έύθύνης. 
'Αποσκοπούσε στήν πραγματοποίηση τής 
έπιθυμίας τών άνδρών όλου τού Σώματος, 
νά παρουσιασθή στά μάτια τού κοινωνι
κού συνόλου ή δομή τής Χώροφυλακής 
καί νά δοθεί έτσι άπάντηση στό έρώτημα 
«τί είναι Χωροφυλακή καί γιατί είναι». 
Ήταν ή παρουσίαση τού έαυτοΰ της. Στό 
Πληροφοριακό Κέντρο παρουσιάσθηκε 
μέ φωτογραφικά στιγμιότυπα ή πορεία 
τής Χωροφυλακής μέσα στήν Ιστορία, 
τά βήματά της μέσα στόν 'Ελληνικό χώ
ρο, ή συμμετοχή της στούς Εθνικούς 
άγώνες, ή προσφορά της στήν προσπά
θεια τού Έθνους γιά νά έπιβιώσει, νά 
διατηρήσει τήν άκεραιότητά του καί τήν 
έλευθερία του. Παράλληλα παρουσιάσθη- 
καν θέματα άπόνιό μουσείο τού Σώματος, 
όπως τρεις στολές Χωροφυλακής—μία 
στολή Χωροφύλακα τής έποχής τού 
"Οθωνα, μία μεγάλη στολή Μοιράρχου 
τού 1917 καί μία στολή Μοιράρχου τού 
1936. 'Επίσης σέ είδικές προθήκες πα- 
ρουσιάσθηκαν θέματα άστυνομικού έν- 
διαφέροντος, όπως μία, πλήρης σειρά 
ναρκωτικών σέ φυσική καί έπεξεργασμέ- 
νη κατάσταση—τά όποια καί τράβηξαν 
τό ένδιαφέρον τών γονέων πού έβλεπαν

γίας τής Έκθέσεως. Ό  Διευθυντής τής 
Ύποδιευθύνσεως, Συνταγματάρχης κ. Έμ. 
Τζιρίτας καί οί Διοικητές τών ύφιστα- 
μένων 'Υπηρεσιών, δήλωσαν στήν «Ε.Χ.» 
ότι ή τήρηση τής τάξεως καί τής άσφα- 
- λείας καθώς καί ή έφαρμογή τών νο
μικών διατάξεων ξεπέρασαν τά έπιθυμητά 
πλαίσια. Ασκήθηκε προληπτικός έλεγχος 
σέ έντονο βαθμό μέ άποτέλεσμα νά μήν 
παρατηρηθούν άδικήματα σημαντικά ένώ 
τά έλάχιστα πού διαπιστώθηκαν άντιμετω- 
πίστηκαν μέ άπόλυτη έπιτυχία. ’Ιδιαίτερα 
στά θέματα άγορανομίας άσκήθηκε συνε
χής έλεγχος —τιμών καί ποιότητος— 
καί ή προστασία τού καταναλωτικού 
κοινού ύπήρξε άποτελεσματική. Ή  τή
ρηση τής τάξεως στούς χώρους τών περι
πτέρων πού άντιμετωπίζουν προβλήματα 
σέ παγκόσμια κλίμακα ύπήρξε. ύποδει- 
γματική.

Ό  Αντιπρόεδρος τού Διοικητικού 
Συμβουλίου τής Διεθνούς Έκθέσεως 
Θεσσαλονίκης, κ. Γεώργιος Άθανασιά- 
δης, δήλωσε στήν «’Επιθεώρηση Χω
ροφυλακής» ότι ή Χωροφυλακή είναι 
ό ά π α ρ α ί τ η τ ο ς  σ υ ν τ ε λ ε σ τ ή ς  
έ π ι τ υ χ ί α ς  τ ή ς  Έ κ θ έ σ ε ω ς  
κ α ί  ή π α ρ ο υ σ ί α  τ η ς  έ ξ α σ φ α -  
λ ί ζ ε ι  τ ή ν  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α  τ η ς  μέ
σ α  σ τ ά  έ π ι θ υ μ η τ ά  πλ α ί σ ι α  
τ ή ς  τ ά ξ ε ω ς  κ α ί  τ ή ς  ά σ φ α 
λ ε ί α ς ,  π ρ ά γ μ α  π ο ύ  έ χ ε ι  Ι
δ ι α ί τ ε ρ η  σ η μ α σ ί α  γ ι α τ ί  ή 
Δ. Ε.  Θ. ε ί ν α ι  ά π ό  τ ί ς  λ ί γ ε ς  
δ ι ε θ ν ε ί ς  έ μ π ο ρ ι κ έ ς  σ υ ν α ν 
τ ή σ ε ι ς  π ο ύ  σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ ν ο υ ν  
τ ό σ ε ς  έ κ α τ ο ν τ ά δ ε ς  χ ι λ ι ά 
δ ε ς  έ π ι σ κ έ π τ ε ς .

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ τού Πληροφοριακού 
Κέντρου τής Χωροφυλακής στό χώρο 
τής Έκθέσεως ήταν ή μεγάλη έκπληξη
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γιά πρώτη φορά ζωντανό τόν κίνδυνο 
καί συνειδητοποιούσαν τήν άπειλή τής 
έλληνικής κοινωνίας— όργανα πού χρη
σιμοποιούνται άπό τις Έγκληματολογικές 
Υπηρεσίες γιά τήν έξιχνίαση τού έγκλή- 
ματος, όπως άνιχνευτής ψεύδους, συστή
ματα δακτυλοσκοπίας, έξετάσεως τού 
τόπου τού έγκλήματος κ.λ.π. Σέ άλλες 
προθήκες έκθέτοντα όργανα χρησιμο
ποιούμενα άπό τΙς Υπηρεσίες Τροχαίας 

—ραντάρ, άλκοτέστ, χρονόμετρα κ.λ.π. 
—φορητά καί σταθερά ραδιοτηλέφωνα, 
ένα άπό τά όποια ήταν συνδεδεμένο μέ 
τό Κέντρο τής ’Αμέσου Έπεμβάσεως 
καί άναμετάδιδε συνεχώς τις κλήσεις 
καί τΙς όδηγίες πού δέχονταν τό Κέντρο 
και τά περιπολικά αύτοκίνητα.

Στήν είσοδο τού Πληροφοριακού Κέν
τρου διανέμονταν έντυπο ύλικό, τρίπτυ- 
χα φυλλάδια—στήν έλληνική καί άγ- 
γλική γλώσσα—μέ τήν Ιστορία τού Σώ
ματος καί τήν άποστολή του στόν έλλη- 
νικό χώρο σάν άστυνομικοΰ θεσμού, 
φυλλάδια άναφερόμενα στήν προστασία 
τού περιβάλλοντος, αύτοκόλλητα μέ τό 
έμβλημα τής Χωροφυλακής καθώς και τό 
περιοδικό «Έπιθεώρησις Χωροφυλα
κής».

Διάφοροι στατιστικοί πίνακες πα
ρουσίαζαν τήν δραστηριότητα τού Σώ
ματος σ’ όλους τούς τομείς τής άποστο- 
λής του και τήν προσφορά του στό 
κοινωνικό σύνολο. Φωτογραφικοί πί
νακες έφερναν κοντά στούς έπι- 
σκέπτες τήν δράση καί τό κοινωνικό 
έργο τών άνδρών τού Σώματος. Στόν έξω- 
τερικό χώρο, δίπλα στήν είσοδο, μιά 
δίκυκλη μοτοσυκλέττα τής Τροχαίας, 
τοποθετημένη σέ βάθρο, συγκέντρωνε 
τούς μικρούς φίλους πού τήν περιεργά
ζονταν άπό κοντά.

"Ανδρες καί γυναίκες τού Σώματος ξε
ναγούσαν τούς έπισκέπτες, συζητούσαν 
μαζί τους έξηγώντας τίς διάφορες άπορίες 
πού δημιουργούνταν. ’Ακούραστοι, πρό
θυμοι, πάντοτε εύδιάθετοι, ήταν ή ζωντα
νή Χωροφυλακή πού πλησιάζει μέ στορ
γή τόν πολίτη καί μοιράζεται μαζί του 
όλα του τά προβλήματα.

Τό λεύκωμα τών έντυπώσεων ήταν 
έκεΐνο πού σκόρπισε τήν π ιό μεγάλη χα
ρά σ’ όλους μας, γιατί ήταν ή ήθική άντα- 
μοιβή γιά τόν μόχθο, πού ό Ελληνικός 
Λαός, βλέπει καθημερινά στά πρόσωπα 
τών άνδρών τού Σώματος. ’Επώνυμες καί 
άνώνυμες φράσεις ήταν μιάάτελείωτη φω
νή γεμάτη συμπαράσταση καί άγάπη. 
ΤΗταν ή φωνή τής κοινωνίας πού αίσθά- 
νεται τήν προσφορά τού Χωροφύλακα. 
’Εκδήλωση άγνής άγάπης πού δίνει φτε
ρά καί κουράγιο στόν δύσκολο δρόμο 
μας. Κάθε λέξη καί ένας άπέραντος 
κόσμος έκτιμήσεως καί κατανοήσεως 
τού έργου τής Χωροφυλακής. Καί τό 
συγκλονιστικότερο άπ’ όλα: οί εύχές 
γιά τήν συνέχιση τής άποστολής μέ τήν 
ίδια εύθύνη, γιά τό καλό όλου τού* τό
που. Εύχές ζεστές, αύθόρμητες, γραμμέ
νες άκόμα καί άπό χέρια μικρών παιδιών, 
άπλών άνθρώπων, πού νιώθουν κάθε μέρα 
τήν προστατευτική παρουσία τής Χω
ροφυλακής. Φράσεις σάν: «Ή Χωροφυ
λακή είναι ΔΙΚΗ ΜΑΣ», «Στά χέρια σας 
βρίσκεται ή έλπίδα μιας καλύτερης ζωής», 
έπαναλαμβάνονταν συχνά στίς σελίδες 
τού λευκώματος καί χάραζαν σάν όρό- 
σημα τήν ήθική καταξίωση. Σταθήκαμε 
μέ στοχασμό στήν έξομολόγηση κάποιου 
μικρού μας φίλου καί άναλογιστήκαμε 
πόση ζέστα σκορπούν καί τί κουράγιο 
δίνουν μερικές άγνές λέξεις : «Ή Χωρο
φυλακή είναι ένας Ναός καθήκοντος καί

ταπεινοφροσύνης όπου ό Χωροφύλακας 
είναι ό Ιερέας». Κάπου σέ μιά άλλη σε
λίδα μιά διαπίστωση—φιλοσοφικός στο
χασμός—πού δέν χρειάζεται σχόλια: 
«Όποιος δέν άδικεΐ είναι τίμιος. ’Εκεί
νος όμως πού δέν άφήνει τούς άδικοΰν- 
τες γιά ν’ άδικήσουν είναι τιμιώτερος». 
Καί τελειώνοντας τά λίγα σταχυολογή- 
ματα μεταφέρουμε μιά άκόμα έξομολό
γηση: «Μέ Ιδιαίτερη χαρά βλέπω τό 
Περίπτερο Χωροφυλακής στήν Διεθνή 
Έκθεση Θεσσαλονίκης καί όμολογώ 
ότι ήταν κάτι πού έλειπε πραγματικά 
άπ’ αύτήν. Ή  Χωροφυλακή δέν είναι μόνο 
μία άπλή Δημόσια Υπηρεσία άλλά ένας 
ζωντανός καί δραστήριος όργανισμός. 
Αύτοί πού όπηρετοΰν κουράζονται καί 
άγωνίζονται γιά τήν γαλήνη καί τήν εύη- 
μερία τού Ελληνικού Λαού, προστα
τεύοντας όλους τούς Έλληνες Ιδιαίτερα 
τούς άνθρώπους τού μόχθου. Θερμά 
συγχαρητήρια σ’ αύτούς πού είχαν τήν 
έμπνευση γιά τήν διοργάνωση τού Πε
ριπτέρου καί σ’ όλους όσους βοήθησαν 
στήν άριστη έμφάνισή του.

Αύτό ήταν τό Πληροφοριακό Κέντρο 
τής Χωροφυλακής. Μιά ξεχωριστή νότα 
στήν 42η Διεθνή Έκθεση τής Θεσσαλο
νίκης, στό χώρο πού συνδέεται πολύ 
στενά έδώ καί 52 χρόνια μέ τοής άνδρες 
τής Χωροφυλακής καί ποτίζετάι κάθε 
φθινόπωρο άπό τόν Ιδρώτα τους. ΤΗταν 
μιά άναγκαιότητα πού έπι βάλλονταν 
άπό τήν άνάπτυξη τών δεσμών φιλίας 
καί συμπράξεως τών άνδρών τού Σώ
ματος μέ τόν Πολίτη. Ένα όνειρο πού 
πραγματοποιήθηκε μέ κάθε ύπευθυνότη- 
τα καί πού άποδεικνύει τήν σταθερή 
άνοδο τής Χωροφυλακής σ’ όλους τούς 
τομείς τής κοινωνικής, πολιτιστικής 
καί οικονομικής ζωής τού τόπου μας.
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I Φωτογραφικά οτιγμιότυ- 
I  πα άπό την λειτουργία 
| τοϋ περιπτέρου τής Χωρο- 
| φυλακής βτήν 42η Διεθνή 
Έ κ θ ε β ι  θεοβαλονίκης.
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Φ ΙΛ Ο Ξ Ε Ν ΙΑ  Ξ Ε Ν Ω Ν

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 Σεπτεμβρίου, εφθασαν 
στην ’Αθήνα, πραγματοποιοΰντες δήμερη εκδρο
μή, 78 άστυνομικοί του Σάλτσμπουργκ Αύστρίας, 
καί μέλη τής Διεθνούς Ένώσεως ’Αστυνομικών 
(Ι.Ρ .Α .), του ’Εθνικού Τμήματος Σάλ τσμπουργκ.

Κατά την διάρκεια της παραμονής τους, 
έπισκέφθηκαν άρχαιολογικούς χώρους καί ιστο
ρικές τοποθεσίες του Λεκανοπεδίου ’Αττικής 
και πραγματοποίησαν κρουαζιέρα στα νησιά του 
Άργοσαρωνικου.

Τό Σάββατο τό πρωί, 24 Σεπτεμβρίου, άν- 
τιπροσωπέία των Αύστριακών άστυνομικών με επι
κεφαλής τον Γεν. Διευθυντή 'Υπηρεσιών ‘Ασφαλεί
ας του Σάλτσμπουργκ D R. UTHO V. HOSP, τον 
Διευθυντή ’Εγκληματολογικών 'Υπηρεσιών του 
Σάλτσμπουργκ καί Πρόεδρο του ’Εθνικού Τμή
ματος τής Διεθνούς Ένώσεως ’Αστυνομικών 
D R. MANFRE D GLINIG καί τον Γεν ικό Γραμ
ματέα τής Ένώσεως κ. OSKAR BRANDER, 
έπισκέφθηκε στο γραφείο του τον Αρχηγό Χω
ροφυλακής ’Αντιστράτηγο κ. Νικ. Κουτσιανά, 
ό όποιος καί τούς ένημέρωσε σέ θέματα σχετικά 
μέ τήν οργάνωση καί την λειτουργία τής Χωρο
φυλακής, όπως γιά την άποστολή της σάν άστυ- 
νομικός θεσμός καί γιά τό έργο καί τις συνθήκες 
εργασίας τών άνδρών του Σώματος.

Τέλος, ό κ. Αρχηγός, πρόσφερε στον DR. 
UTHO V. HOSP, άντίγραφο άγαλματιδίου του 
Λεωνίδα, ένδειξη άγάπης καί συναδελφώσεως 
τών άνδρών τής Χωροφυλακής μέ τούς Αύστρια- 
κούς συναδέλφους τους. ’Ακολούθως, ό Γενικός 
Γραμματέας τής Ένώσεως κ. OSKAR BRAN
DER, έπέδωσε στον κ. Αρχηγό άργυρό έμ
βλημα τής Πόλεως του Σάλτσμπουργκ, χαρακτη
ριστικό δείγμα άγάπης καί φιλίας, καθώς καί βι
βλίο μέ την ιστορία τής περιοχής του Σάλτσμ
πουργκ, πατρίδας του Μότζαρτ. -

Τό άπόγευμα τής ίδιας ήμέρας, ό Διευθυν
τής τής Διευθύνσεως ’Αστυνομίας Προαστίων 
Πρωτευούσης, Ταξίαρχος κ. Σωτ. Πουλόπου- 
λος, παρέθεσε πρός τιμή τους δεξίωση, στό κήπο 
του ξενοδοχείου «Μαραθών Μπήτς», στήν όποια 
παρεστησαν ό Α'. 'Υπαρχηγός Χωροφυλακής, 
'Υποστράτηγος κ. Άγησ. Κωνσταντουδάκης, ό 
Γ . Επιθεωρητής Χωροφυλακής, 'Υποστράτη
γος κ. Διον. Σέρρας, πολλοί ’Αξιωματικοί, *Υ- 
παξιωματικοί καί Χωροφύλακες. Κατά τήν διάρ
κεια τής δεξιώσεως τό Εθνικό Τμήμα 'Ελλάδος 
τής Διεθνούς Ένώσεως ’Αστυνομικών, πρόσφερε 
στούς ξένους συναδέλφους καί στις συζύγους 
τους άναμνηστικά κεραμικά, μέ παραστάσεις 
απο την μυθολογία καί τήν άρχαία ιστορία τής 
Ελλάδος, άλμπουμ μέ λεύκωμα του Ε.Ο.Τ. γιά 
τούς τουριστικούς τόπους τής Ελλάδος, τουρι
στικούς οδηγούς καί δίσκους ελληνικής μουσι
κής. Επίσης ό κ. OSKAR BRANDER, Γενι
κός Γραμματέας τής Ι.Ρ.Α. του Εθνικού Τμή
ματος Αύστρίας, πρόσφερε έκ μέρους τών μελών 
του Τμήματος Σάλτσμπουργκ, στον εκπρόσωπο 
του Εθνικού Τμήματος τής Ελλάδος καί Γραμ
ματέα του, Ταγματάρχη κ. Κ. Βασιλάκη, ειδικό 
άναμνηστικό μετάλλιο.

Οί Αύστριακοί ’Αστυνομικοί, μέσα σέ μιά 
ευχάριστη άτμόσφαιρα, είχαν τήν εύκαιρία νά 
γνωρίσουν τούς Έλληνες συναδέλφους τους, νά 
συζητήσουν καί νά ανταλλάξουν προσωπικά δώ
ρα, καί νά τούς προσκαλέσουν στή χώρα τους.

Οί ξένοι συνάδελφοι έφυγαν άπό τήν 'Ελ
λάδα τήν Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου μεταφέροντας 
στη πατρίδα τους τίς( έντυπώσεις τους άπό τήν 
παραμονή τους στήν 'Ελλάδα, πού πιστεύουμε 
οτι θά ήταν πραγματικά άριστες.

Στις φωτογραφίες στιγμιότυπα άπό τήν φι
λοξενία τών ξένων άστυνομικών.



FREMDE POLIZISTEN IN GRIECHENLAND
Am Sonntag, den 18. September 1977, sind 78 Poli- 

zisten aus Salzburg Mitglieder der Internationalen Poli- 
zeiassoziation (I.P.A.) der National abteilung Salzburg, 
Osterreich, einen 8tagigen Ausflug verwiklichend, in 
Athen angekommen.

Wahrend ihres Aufenthalts haben die Gaste archao- 
logische Platze und historische Gegenden in der 
Attika-Flache besucht und eine Kreuzfahrt auf die In- 
seln des Argosaronikos gemacht.

Am Samstagmorgen, den 24. September, hat eine 
Vertretung des osterreichischen Polizisten unter der 
Leitung des Generaldirektors der Sicherheitsdienste 
des Bundeslandes Salzburg, Dr. Utho von Hosp, des 
Direktors der Kripo in Salzburg un des Presidenten der 
Nationalabteilung der I.P.A. Dr. Manfred Glinig und 
des Generalsekretars der I.P.A. Herm Oskar Brander, 
den Leiter der Gendarmerie, Generalleutnant, Herm 
N. Koutsiana besucht. Herr N. Koutsianas hat ihnen 
einen Berricht iiber die Organisation und Funktion der 
Gendarmerie wie auch iiber ihren Auftrag als eine poli- 
zeiliche Institution, ihre Aufgabe und die Arbeitsbe- 
digungen der Polizisten erstattet.

Schliesslich bot der Leiter Herm Dr. Utho v. Hosp 
eine Kopie der Statuette von Leonidas an als ein Zei- 
chen von Liebe und Kameradschaft der griechischen 
Gendarme ihren osterreichischen Kollegen gegenuber.

Weiter hat Generalsekretar der Union, Herr Oskar 
Brandner, dem griechischen Gendarmerie-Leiter ein 
silbemes Wappen der Stadt Salzburg, typisches Zei- 
chen von Liebe und Freundschaft, wie auch ein Buch 
iiber die Geschichte des Salzburg Gebiet, Heimat von 
Mozart, ausgehandigt.

Am Nachmittag des gleichen Tages hat der Leiter 
der Polizei der Athenvororte, Brigadegeneral Herr Sot. 
Poulopoulos, eine Reception zur Ehre der Gaste und 
swar im Garten des Hotels “ Marathon Beach” gege- 
ben.

An der Reception haben der A. Unterbefehlshaber 
Generalmajor Herr A. Konstandoudakis, der C. Gen- 
darmeriekontrolleur Generalmajor Herr Dion. Serras, 
viele Offiziere, Unteroffiziere, und Gendarme teilge- 
nommen. Wahrend der Reception bot die Nationalab
teilung von Griechenland der Internationalen Polizeias- 
soziation den auslandischen Kollegen und deren Fra
uen Andenken aus Keramik mit Zeichnungen aus der 
Mythologie und der alten Geschichte Griechenlands, 
ein Album mit Bildern aus den touristischen Orten Gri
echenlands, von der Nationalen Tourismus-Orga- 
nisation (E.O.T.) herausgegeben, touristische Fuhr- 
ungsbiicher und Schallplatten mit griechischer Musik 
an.

Herr Oskar Brander, Generalsekretar der I.P.A. der 
Nationalabteilung von Osterreich hat im Namen der 
Mirglieder der Salzburgabteilung dem Vertreter der 
Nationalabteilung Griechenlands und derer Sekretar, 
Major Herm K. Vasilakis, eine spezielle Gedenkme- 
daille angeboten.

Die osterreichischen Polizisten haben die Gelegen- 
geit gehabt, ihre griechischen Kollegen in einer fre- 
undlichen Atmosphare kennenzulernen, sich mit ihnen 
zu unterhalten, personliche Geschenke auszutauschen 
und sie zu sich in ihrer Heimat einzuladen.

Die auslandischen Kollegen haben am Sonntag, den 
25. September Griechenland verlassen und sie bringen 
in die Heimat Eindriicke von ihrem Aufenthalt bei uns 
mit, die, wir glauben, wirklich ausgezeichnet sein 
werden.
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ΦΥΣΙΣ
Έάν άγω γή είναι τό σύνολον των πράξεων, αί 

όποιαι ασκούνται επί ένός όντος με σκοπόν νά τό 
βοηθήσουν νά φθάση τούς σκοπούς διά τους οποί
ους προορίζεται, φαίνεται λογικόν νά υποθέτη κα
νείς ότι αυτοί οί σκοποί είναι κατά κάποιον τρόπον 
έγγεγραμμένοι είς την φύσιν αύτου του δντος. Θά 
εχη έπομένως ή άγω γη ώς σύνθημα τό «όμολογου- 
μένως τη φύσει ζην» καί δεν θά κάνη άλλο παρά νά 
προσπαθή νά προσαρμόζεται προς τούς νόμους 
τής φύσεως.

Α λλά τ ί έννοούμεν δταν λέγωμεν φύσιν; Διότι ή 
ύλη έχει την ίδικήν της φύσιν, καί ή ζωή την ίδι- 
κήν της, καί ή κοινωνία, άκόμη καί ή συνείδησις. 
Έννοουμεν, δταν λεγωμεν φύσιν, δλας τάς εκδηλώ
σεις της ύπάρξεως, οποιοσδήποτε τάξεως καί αν 
είναι, ή, κατά προτίμησιν, μίαν κατηγορίαν μεταξύ

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Υ  Α Σ Π Ι Ω Τ Η  
Ψ υ χ ι ά τ ρ ο υ

αύτών καί είδικώτερον, έκείνας αί όποιαι άναφέρον- 
ται είς τον ύλικόν κόσμον καί είς τήν τάξιν των έμ- 
βίων δντων;

Είναι φύσις απλώς τό σύνολον τής αίσθητής πρα- 
γματικότητος καί τω ν φαινομένων; Είναι τό σύ
στημα των νόμων, των άπαραιτήτων δηλαδή καί 
σταθερών σχέσεων μεταξύ αύτών τών φαινομένων; 
Είναι ή φύσις όπως τήν άντιμετώπιζεν ή μηχανι
στική άποψις, ή ή δυναμική, όπως τήν άντιμετώ- 
πισεν ό Βάκων ή οί Νεοπλατωνικοί ή δ Φίχτε καί ό 
Έγελος; Είναι ή φύσις τυφλή δύναμις, ύποτετα- 
γμένη είς τον πλέον ακαμπτον ντετερμινισμόν, ή 
αντιθετως δύναμις προσανατολισμένη, φορτωμένη
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άπό λανθάνουσαν σκοπιμότητα, ή όποία διαφαί- 
νεται els τήν συνάφειαν των φαινομένων, τό σύστη
μα των νόμων, τήν άναλογίαν των μορφών, τήν 
ένότητα των δυνάμεων; Είναι ή φύσις κατά βάσιν 
καλή, όπως τήνεΐδενό Rousseau ή εΤναι είς τό βάθος 
άδιάφορος els κάθε μορφήν ήθικής, όπως τήν είδεν 
ό Schopenhauer;

Αντιλαμβάνεται κανείς ότι ή άπάντησις είς τά 
έρωτήματα έχει πρωταρχικήν σημασίαν, όταν ή 
δημιουργία άνθρώπου συμφώνου προς τήν φύσιν 
είναι ό σκοπός τής άγωγής.

’Εννοούμεν κατ’ άρχήν πρακτικώς, όταν λέγω- 
μεν φυσιν, κάθε τί που είναι έξω, ό,τι ευρίσκομεν ό
ταν έξερχώμεθα τής πόλεως.

Άπεμακρύνθημεν τής φύσεως, δημιουργοΰντες 
?να τεχνητόν κόσμον. Ή  φυγή άπό τήν ζωήν τής 
πόλεως, μέ τους έξαναγκασμους καί τους συμβιβα
σμούς, σημαίνει κατά μίαν νατουραλιστικήν άπο- 
ψιν, ζωήν πραγματικώς άνθρωπίνην, συμφώνως 
πρός αύτήν τήν άντίληψιν περί φύσεως. Ό  Rousseau 
είς τόν ΑΙμίλιον, φύσιν θεωρεί τό δάσος τής Βουλώ- 
νης καί οΐ Γερμανοί ήθελον τόν άρτιον άνθρωπον ν’ 
άναπτύσσεται είς τάς όχθας τού Ρήνου. ’Αλλά δέν 
είχε πάντοτε αύτήν τήν έλξιν διά τόν άνθρωπον ή 
φύσις. Διά ν' άμυνθή κατά τής φύσεως ό άνθρωπος 
έδημιούργησε κατ’ άρχάς τάς πόλεις. ΠρΙν νά ξίναι 
φίλη ή φύσις, έφαίνετο έπικίνδυνος, έχθρά.

Σημαίνει κατόπιν πρωτογονισμόν ή φύσις, είτα 
άναζήτησιν τής άπλότητος. Ή  άναζήτησις τής 
έπαφής μέ τήν φύσιν έρχεται ώς άντίδρασις κατά 
των έκλεπτύνσεων ένός πολύ τελειοποιημένου πολι
τισμού. Βεβαίως ή καλλιέργεια τής άπλότητος υπό 
τήν έννοιαν τής άπελευθερώσεως άπό τήν τυραννίαν 
των έπιθυμιών, ή συστηματική καλλιέργεια του 
πνεύματος τής άνεξαρτησίας, τού κριτικού πνεύμα
τος άπέναντι τής έμπορικής διαφημίσεως καί τής 
τεχνικής τής προπαγάνδας, πρέπει νά είναι πρωταρ
χική φροντίς τής άγωγής είς τάς ήμέρας μας. Υ πάρ
χουν όμως μανιακοί οΐ όποιοι, ύπό τό πρόσχημα 
τής έπιστροφής είς τήν φυσικήν ζωήν, φθάνουν είς 
τάς πλέον παραδόξους έκκεντρικότητας. Ό  μύθος 
τού «παληού καλού καιρού»* δέν είναι περισσότερον 
δικαιολογημένος άπό τόν μύθον τής προόδου. Ή 
άρνησις των άνέσεων, τάς όποίας προσφέρει ό σύγ
χρονος τεχνικός πολιτισμός, είναι έξ ίσου άνόητος 
μέ τόν άπλοϊκόν ένθουσιασμόν διά κάθε τι τό όποιον 
έχει τήν φίρμαν τής τελευταίας άνακαλύψεως. Ό  
πόλεμος κατά των προσφάτων άιακαλύψεων τής 
τεχνικής καί τής έπιστήμης σημαίνει συνθηκολό- 
γησιν μέ άλλα κατασκευάσματα, διά τά  όποια μά
λιστα δέν ύπάρχει λόγος νά πιστεύεται ότι είναι 
περισσότερον φυσικά. Τό πρόβλημα έχει τεθή κα
κώς. Διατί νά μή θεωρούμε ν φυσικήν διά τόν άνθρω
πον τήν Ικανότητα νά δημιουργή; Διατί νά βλέ- 
πωμεν άντίθεσιν μεταξύ τών δημιουργημάτων τού 
άνθρώπου καί τών δημιουργημάτων τής φύσεως, 
άφού ή άνθρωπίνη εύφυΐα δέν είναι άλλο παρά ή 
μεγαλειωδεστέρα πραγματοποίησή τής φύσεως; 
Δέν ήμπορεϊ κανείς νά θαυμάζη τήν φύσιν καί ν* 
άρνήται τόν θαυμασμόν του είς ό,τι αύτή δημιουρ
γεί διά τού άνθρώπου.

Σημαίνει έπίσης έλευθερίαν ή φύσις· Ιδιαιτέρως είς 
τό θέμα τής άγωγής, φυσική άγω γή σημαίνει τήν 
λατρείαν τοΰ φυσικού αύθορμητισμού. Μία άντί-

δρασις έναντίον τής άπολυταρχικής άντιλήψεως τής 
άγωγής. Είς τόν μύθον τού πρωτογονισμού τής 
παρθένου φύσεως προστίθεται τώρα ό μύθος τού 
Ροβινσώνος. Ή  κοινωνία, εάν δέν είναι δυνατόν νά 
υπάρξη παρά διά τοΰ έξαναγκασμού, δέν είναι έρ- 
γον τής φύσεως. Είναι έργον ένός κοινωνικού συμ
βολαίου, καί δέν έχει κανείς πάντοτε τήν δυνατό
τητα νά διαλύη ένα σνμβόλαιον; Καί Ιδού, ότι στρέ
φεται ή έννοια τής φύσεως κατά τής κοινωνικής 
ζωής καί τού παιδαγωγικού έργου!

Άλλ* έάν περιορίσωμεν είς αύτάς τάς άντιλήψεις 
τήν έννοιαν τής φύσεως τού άνθρώπου, ποΰ θά κα- 
τατάξωμεν έκδηλώσεις αί όποΐαι θεωρούνται καθα- 
ρώς άνθρώπινοι, όπως αί έκδηλώσεις τού ψυχικόν 
κόσμου, τά  αίσθήματα τής άγάπης, τής αύτοθυ- 
σίας, τό αίσθημα τής μητρότητος; Ποίαν θέσιν 
θά δώσωμεν είς τόν άρρωστον άνθρωπον; Θά θεω- 
ρήσωμεν μήπως ορθήν τήν άντίληψιν ή όποία παρα
δέχεται ότι άρτιος άνθρωπος είναι ό σωματικώς 
ύγιής μόνον; Άναφέρεται χαρακτηριστικούς τό 
παράδειγμα γυμνασιάρχου ό όποιος ήρωτήθη άπό 
νέον διδάσκαλον, λάτρην τής φυσικής άγωγής, πώς 
θά έπιτύχη είς τό έργον του. Έξαρταται άπό τό τί 
έχεις κατά νοΰν νά κάμης, ήτο ή άπάντησις. Έάν 
πρόκειται νά κάμης άνθρώπους άρίστους είς τόν 
δρόμον, άρίστους είς τήν άναρρίχησιν, ούδέν ζώον 
θά φθάσουν, έάν Θέλης νά κάμης άνθρώπους μέ άπό- 
λυτον υγείαν, μόνον τά  άλογα θά φθάσουν. «Γνω- 
ρίζω πώς ντρεσσάρουν τά  ζώα καί ότι τό τελειό- 
τερον ντρεσσάρισμα τά  κάνει νά φαίνωνται περισ
σότερον ζώα άπό ποτέ», γράφει ό Alain.

Είναι έξ άλλου αύτή ή άντίληψις περί φύσεως 
τελεία παραγνώρισις τής έννοίας τής πραγματικό- 
τητος. Παραβλέπει ότι παντού καί πάντοτε ένερ- 
γούν παράγοντες οί όποιοι δέν είναι ούτε όρατοί 
ούτε ψηλαφητοί, ύπερυλικοί παράγοντες, οί όποΤοι 
συνυφαίνονται μέ τους ύλικους διά νά δώσουν τήν 
προίγματικότητα. Αδιαφορεί διά τό δραματικόν 
στοιχεΐον τό όποιον υπεισέρχεται είς όλα τά  φαινό
μενα καί τάς καταστάσεις τής άνθρωπίνης ζωής. 
Άλλ* αύτοί άκριβώς οί παράγοντες κάμνουν τήν 
πραγματικότητα καί αύτό τό στοιχεΐον κάμνει τόν 
άνθρωπον καί τήν Ιστορίαν του.

Κατηγόρησαν τήν —άρνητικήν διά τόν άνθρω
πον καί τήν κοινωνίαν—άντίληψιν περί φύσεως καί 
φυσικής άγωγής, ότι άκολουθεΐ πορείαν τελείως 
άντίθετον άπό έκείνην που άκόμη καί ή φυσική έξέ- 
λιξις άκολουθεΐ. Α ντί νά όδηγή έκ τών κάτω πρός 
τά άνω, όδηγεΐ άντιστρόφως, άλλ’ αύτή ή κίνησις 
σημαίνει διάλυσιν καί τής Ιστορίας καί τού άνθρώ
που. Χάριν τού φυσιολογικού άνθρώπου έν τού- 
τοις πρέπει νά παρακολουθήσουμε ν τήν φύσιν του, 
τόν τύπον του, τήν Ιδίαν έξέλιξιν τοΰ άρτίου άν
θρώπου.

Ή άληθής φυσική άγω γή έπομένως φέρεται είς 
τό να παραδεχθή ότι ή άνάπτυξις τοΰ τύπου κατευ- 
θυνεται καί διευκολύνεται χάρις είς τήν προσφυγήν 
είς τά  συμπεράσματα τών διαφόρων θετικών έπι- 
στημών, βιολογικών, κοινωνιολογικών, ψυχολο
γικών. Ή  «φυσική» άγω γή συνίσταται τότε είς τό 
νά καλή άπό τήν ένστικτώδη φύσιν είς τήν περισ
σότερον έν έπιγνώσει. Αύτή είναι ή κοινή άρχή ό
λων των παιδαγωγών, οί όποιοι έθεώρησαν τήν 
παιδαγωγικήν είτε έν στενή συναρτήσει πρός τήν

709



βιολογίαν (Demoor και Jonkheere) ή την κοινω- 
νιολογίαν (D urkheim ) ή τήν ψυχολογίαν (Clapa- 
rede) ή όλας αυτάς συγχρόνως (Spencer, Dewey). 
Ά λλ’ είναι φανερόν ότι όλοι δεν άναφέρονται εις 
τήν ιδίαν έννοιαν τή$ «φυσεως». Είναι φανερόν ό
μως, ότι ή «φυσική αγωγή», ή οποία θέλει να πε- 
ριλάβη και τό ανθρώπινον στοιχείο ν δεν ή μπορεί 
νά μείνη εις τήν μηχανικήν, νατουραλιστικήν άντί- 
ληψιν τής αγωγής.

Πώς ^Ιναι δυνατόν, γράφει ό καθηγητής τής Παι
δαγωγικής εις τό Στρασβούργον R. H ubert μέσα 
εις μίαν θετικιστικήν προοπτικήν, όπως είναι 
αυτή του παιδαγωγικού νατουραλισμού, νά συμ
φιλιώνω νται και νά συγχέω νται ή φυσις ώς αίτιον 
και ή φυσις ώς τέλος; Ή  φυσις ώς αίτιον δεν άπαι-

τεΐ άλλο άπό τήν μηχανικήν άνάπτυξιν των δυνα
τοτήτων, μεταξύ των οποίων ή άγω γή δεν εχει 
θέσιν Έάν άντιθέτως ή φυσις περιέχη τό τέλος, 
αυτό τό  τέλος δεν επιτυγχάνεται παρά δι* ενός 
Processus δημιουργίας και άνανεώσεως, τό όποιον 
άπαιτει άπό τό δν συνεχή υπέρ νίκη σι ν του εαυ
τού του. Ή  πραγματική άγω γή  εχει άνάγκην 
ελευθερίας τήν οποίαν άποκλείει ό νατουραλισμός.

Αυτή οφείλει νά παραλαμβάνη τό δν όπως είναι 
και νά τό όδηγή εις τό σημείο ν εις τό όποιον τού 
είναι δυνατόν νά φθάση. Προϋποτίθεται ότι ή άνο
δος αυτή είναι εγγεγραμμένη ώς δυνατή εις τήν 
καμπύλην τής έξελίξεώς του. Μόνον κάτω άπό αυ
τήν τήν προοπτικήν ή άγω γή είναι δυνατόν νά 
λάβη τήν ονομασίαν τής φυσικής άγω γής και νά

Υ π η ρ εσ ια κά  Θέματα

Ο ΕΝ Θ Ο ΥΣΙΑ ΣΜ Ο Σ  

ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 

ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Χ Ρ Η Σ Τ Ο Υ  Φ Ο Ρ Λ Ι Γ Κ Α ,  * Αντισυνταγματάρχου Χωροφυλακής

ΜΙΑ ΑΠΟ τις πλέον άξιοθαύμαστες ανθρώπινες 
ιδιότητες είναι ό ένθουσιασμός. Κάνει τά άδύνατα 
δυνατά, όπως λέγει ό λαός. Στήν π ρ α γ μ α τ ι κ ό 
τ η τ α  έ λ ε υ θ ε ρ ώ ν ε ι  τ ι ς  κ ρ υ φ έ ς  δ υ 
ν ά μ ε ι ς  μ α ς  κ α ι  μ ά ς  κ ά ν ε ι  ν ά  τ ι ς  
χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ μ ε  ό χ ι  ά π ό  κ α θ ή κ ο ν  
α λ λ ά  ά π ό  χ α ρ ά  κ α ι  ε ύ χ α ρ ί σ τ η σ ι .

Ή  άλήθεια αυτή έχει τήν πλήρη έφαρμογή 
της στις καθημερινές δραστηριότητες των άνδρών 
τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, οί όποιοι ως άποστολή 
των έχουν τήν τήρησι τής Τάξεως και ’Ασφαλείας 
και τήν έφαρμογή τών Νόμων. Θά ήτο σχεδόν άδια- 
νόητη ή έπιτυχία τών στόχων τής ’Αστυνομίας δν

τά όργανα αύτής, όλων τών βαθμών, δέν κατείχοντο 
άπό τήν φλόγα του ένθουσιασμοϋ.

Γνωρίζοντες τήν ευνοϊκή έπίδρασι τοϋ ένθουσια- 
σμοϋ έπί τής άποστολής και τοϋ έργου τών άστυνο- 
μικών όργάνων, είμαστε εις θέσι νά έξηγήσουμε ποιο 
είναι τό κίνητρο πού τά έξοπλίζει μέ σωματική και 
ψυχική άντοχή, μέ ύπομονή καί γαλήνη άκόμη καί 
όταν δέχονται προκλήσεις βάναυσες, έπιδεικνύοντα 
ύψηλό βαθμό ψυχραιμίας καί αυτοκυριαρχίας. Διότι, 
όπως άποδεικνύει ή καθημερινή πρακτική, ή έπιτυ
χία καί ή άποτυχία τής άποστολής τών όργάνων τής 
τάξεως γιά τήν προστασία τής κοινωνίας, έξαρτώνται 
όχι τόσο άπό τις ίκανότητές των ή τις ευνοϊκές περί-



υττερττηδηθη ή αντινομία του παιδαγωγικού να
τουραλισμού.

Ό  άνθρωπος εχει μίαν δευτέραν φύσιν, τελείως 
υποκειμενικήν, ζωντανήν καί Ιδεατήν, την όττοίαν 
προορίζεται νά ζητήση νά πραγματοποίηση. Αυ
τήν τήν βαθεΐαν πραγματικότητα προσφέρει ή 
έπίγνωσις μιας συνειδήσεως, ή όποία καλείται ν’ 
άναζητήση τόν έαυτόν της. Καί ή συνείδησή είναι 
τό βάθρον τής άληθους φύσεως του ανθρώπου. 
Ίδου τί γράφει έπΐ λέξει περί αύτής els έκ των δια- 
πρεπεστέρων συγχρόνων διδασκάλων τής ψυχια
τρικής ό Henri Baruk: «Ό λα τά  γεγονότα μας οδη
γούν νά άνακαλυψωμεν έκ νέου, στηριζόμενοι έπΐ 
έπιστημονικών βάσεων, τον θεμελιώδη ρόλον τής 
ήθικής συνειδήσεως. Μακράν του νά είναι, όπως τό

σκέπτεται ό Freud ένα είδος τεχνητής άναστολής, 
που προέρχεται τάχα άπό τήν κοινωνικήν άνάγ- 
κην, ή ηθική συνείδησις, όπως άπεδείχθη άπό σει
ράν μακρών παρατηρήσεων καί πειραμάτων, είναι 
τό βαθύτερον στοιχείον τής άνθρωπίνης φύσεως, 
στοιχειον πού είναι άδύνατον νά παραγνωρισθή και 
πού έχει ώς ρόλον, εάν άκολουθηθή, νά δώση την 
είρήνην καί τήν γαλήνην, καί, εάν μή, νά προκα- 
λέση τρομακτικός άντιδράσεις άτομικάς καί κοινω- 
νικάς.

Αύτή άποτελεΐ τό όδηγητικόν σημείο ν τής άγω- 
γής κατά τήν πλήρη άνθρωπίνην φύσιν.

*ΕδημοσιεύΘη τό πρώτον εις Περιοδικόν ΑΚΤΙΝΕΣ

στάσεις, όσο άπό τόν ένθουσιασμό μέ τόν όποιο άντι- 
μετωπίζουν έκάστη περίπτωσι.

Ό  ένθοοσιασμός δίνει έλκυστικό ένδιαφέρον στά 
καθήκοντα τοϋ τροχονόμου πού έπί ώρες και όπό 
δυσμενείς συνήθως καιρικές συνθήκες Αγωνίζεται 
νά ρυθμίση καί νά διευκολύνη τήν κυκλοφορία τών 
συνεχώς αύξανομένων όχημάτων. Είναι τό κίνητρο 
πού ώραιοποιεΐ τόν διεξαγόμενο άγώνα γιά τήν προσ
τασία τής ζωής και τής ύγείας τών Ανθρώπων πάνω 
στήν άσφαλτο. Ό  ένθουσιασμός έπίσης Αναπτύσσει 
τήν δημιουργική φαντασία τών όργάνων τής ’Ασφα
λείας γιά τήν έξεύρεσι τρόπων και μεθόδων ίκανών 
νά έξιχνιάσουν σκοτεινά έγκλήματα, κινουμένων 
συνήθως κάτω άπό Αντίξοες συνθήκες, όπου τά πάν
τα καλύπτονται άπό πυκνό μυστήριο καί κανείς δέν 
είδε ούτε Ακούσε κάτι πού θά άποτελοϋσε τόν μίτον 
τής ’Αριάδνης στή λύσι τοϋ μυστηρίου. Ό  ένθου- 
σιασμός δίνει δύναμι στόν περιπολοϋντα Αστυνομικό, 
πεζό ή έπί τοϋ Ασυρματοφόρου αύτοκινήτου, ό ό
ποιος ήμέρα καί νύκτα διέρχεται άπό κάθε σημείο 
τής πόλεως γιά νά προλάβη τό έγκλημα, νά έπέμβη 
όταν ή Τάξι Απειλείται, νά προσφέρη τήν συνδρομή 
του όταν καλείται, νά έπέμβη είς έπεισόδια μεταξύ 
πολιτών κ.λ.π.

Ό  ένθουσιασμός δέν αύξάνει μόνο τις πιθανότη
τες έπιτυχίας στόν προορισμό τών Αστυνομικών καί 
γενικά στή ζωή. Αύξάνει, έπίσης, Απροσμέτρητα 
καί τή χαρά των. Υπάρχει κάτι μαγικό σ’ αύτόν. Κά
τω άπό τήν έπίδρασι τοϋ ένθουσιασμοϋ, τό έργο των, 
Αν καί έξ όρισμοϋ είναι δυσχερές καί έπίπονο στήν 
έκτέλεσί του, άφοϋ οί άνθρωποι μετά δυσφορίας 
ύποτάσσονται είς όδηγίες καί προτροπές, έν τούτοις 
γίνεται άρκετά ένδιαφέρον καί συναρπαστικό.

Εύκολα γίνεται άντιληπτό ότι τό όργανο τής 
Τάξεως καί μάλιστα ό ’Αξιωματικός, δέν θά μπορέση 
νά ύπερβή τή γραμμή τοϋ μετρίου, άν δέν έμπνέεται 
άπό ένα φλογερό ένθουσιασμό στο έργο του. Δύσκο
λα θά εύδοκιμήση, καί άν έχη φιλοδοξίες άνόδου, 
θά άπογοητευθή, άν άντί τοϋ ζήλου καί τοϋ ένθου- 
σιασμοΰ κατέχεται άπό άπογοήτευσι, πλήξι καί ψυ
χρότητα.

Γιά νά μή όδηγήση, όμως, ό ένθουσιασμός είς 
Ανεπιθύμητα ή καί δυσάρεστα Αποτελέσματα, θά πρέ

πει νά τόν έναρμονίζουμε μέ τήν δυνατότητα έφαρμο- 
γής τών άποφάσεών μας. Πρέπει λέγει μιά σοφή πα
ροιμία, «νά βαδίζη κανείς μέ τά μάτια στόν ούρανό 
καί τά πόδια στή γή». Διότι άν ό ένθουσιασμός είναι 
άκρατος καί παράφορος, τότε Ασφαλώς ό ύπ’ αύτοϋ 
κατεχόμενος γίνεται ούτοπιστής καί όδηγεϊται στο 
ναυάγιο καί στήν Αποτυχία.

Ό  ένθουσιασμός είναι ένα φυσικό προσόν, ένα 
χάρισμα. Είναι ή άρετή πού χαρακτηρίζει έκεινα τά 
άτομα, τά όποία όταν παρακινούνται καί δονοϋνται 
άπό αύτόν, ή προσπάθειά των, ή έργασία των, ή άντί- 
στασί των στις διαλυτικές έπιδράσεις τών πειρασμών, 
πραγματοποιούνται μέ διαρκώς ένισχυόμενες δυνά
μεις.

Ό  ένθουσιασμός τών άνδρών τής Χωροφυλακής 
όφείλεται στήν Ακλόνητη πεποίθησί των ότι διά 
τής άσκήσεως τοϋ λειτουργήματος των προσφέρουν 
ένα έξαιρετικό βαθμό κοινωνικής ώφελιμότητος. 
’Οφείλεται στήν άκράδαντη πίστι ότι ή εύημερία καί 
ή εύτυχία μιας εύνομουμένης κοινωνίας κλονίζονται 
άνευ τής Τάξεως καί ’Ασφαλείας τών όποιων τηρη- 
ταί καί έγγυηταί είναι αύτοί.

Στήν έποχή μας πού «οί κακοποιοί Αποθρασύνο
νται οτό έξωτερικό άλλά καί στό έσωτερικό καί στόν 
όρίζοντα διαγράφονται κίνδυνοι όργανωμένης, συ
στηματικής καί έκτεταμένης έγκληματικής δρά- 
σεως», όπως έγραψε πρόσφατα μία Αθηναϊκή έφη- 
μερίδα, στήν έποχή μας πού ή κοινωνία έχει άνάγκη 
ηύξημένης προστασίας έκ τών έχθρών της, δηλαδή 
τοϋ ύποκόσμου τών έγκληματιών, είναι έπιτακτική 
άνάγκη όχι μόνο νά διατηρηθή άμείωτος ό ένθουσια- 
σμός τών Αστυνομικών όργάνων, άλλά καί νά ένι- 
σχυθή άκόμη περισσότερο. Καί θά συμβή αύτό άν 
τό κοινό καί ό Τύπος συμπαρασταθούν στό δυσχερές 
άλλά πολύτιμο έργο τών Σωμάτων ’Ασφαλείας. Θά 
συμβή άν λείψουν πράξεις καί ένέργειαι πού έχουν 
ώς συνέπεια τόν μαρασμό τοϋ ένθουσιασμοϋ. Πρέ
πει νά όμολογηθή ότι ή έλληνική κοινωνία καί ή συν
τριπτική πλειοψηφία τοϋ Τύπου περιβάλλει μέ Ανυ
πόκριτη στοργή καί άγάπη τά Σώματα ’Ασφαλείας. 
Τοϋτο άσφαλώς συμβάλλει στήν αϋξησι τοϋ ζήλου 
καί τοϋ ένθουσιασμοϋ, ό όποιος Αποτελεί τήν θερ- 
μουργό πνοή τοϋ δημιουργικού των έργου.
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Διασκευή άρθρου τών Καθη

γητών Β. Ε. DALRYMPLE, J. 

Μ. DUFF, καί Ε. R. MENZEL, 

δημοσιευμένη στο περιοδικό 

GAZETTE (τόμος 39 τ. 5) τής 

Καναδικής Εφίππου Χωρο

φυλακής.

Απόδοση άπό τά 'Αγγλικά άπό 
τόν ‘Ενωμοτάρχη Σπϋρο ΘΕΟ- 
ΔΩΡΟΠΟΥΛΟ, πτυχιοΰχο ’Αγ
γλικής Φιλολογίας Πανεπιστη
μίου ’Αθηνών.

01 ΜΕΘΟΔΟΙ πού χρησιμοποιούν
ται συνήθως γιά την άνίχνευση δα
κτυλικών άποτυπωμάτων, κατατάσ
σονται σέ δυο κατηγορίες.

Ή  πρώτη κατηγορία μεθόδων, 
χαρακτηρίζεται άπύ τήν «επίπαση» 
(πασπάλισμα) των ύπολειμμάτων 
του άποτυπώματος μέ ειδικά άδρανή 
χημικά ύλικά. Ή  δεύτερη κατηγο
ρία, βασίζεται στήν άντίδραση 
συγκεκριμένων χημικών συσταστι- 
κών του λανθάνοντος άποτυπώματος 
μέ κατάλληλο καταλύτη άνιχνεύσεως. 
Είναι βέβαιο, δτι ή εμφάνιση λαν- 
θανόντων δακτυλικών άποτυπωμά
των, χωρίς τήν παραμικρή βλάβη 
εϊτε του άποτυπώματος είτε του 
πειστηρίου —φορέα, θά ήταν πολύ 
χρήσιμη.

Μιά τέτοια μέθοδος, θά εξασφά
λιζε τήν δυνατότητα νά μείνει άμε- 
ταβλητο, τόσο το άποτύπωμα δσο 
καί τύ πειστήριο, καί κατάλληλο γιά 
άλλες άναλύσεις (π.χ. αίματος) ή 
γιά κάποια άλλη χρήση.

Ό  ιδρώτας της παλάμης, περιέχει 
ποικίλα χημικά συστατικά, μεταξύ 
τών οποίων άμινοξέα , λιπαρά οξέα 
καί βιταμίνες. Μερικά άπύ αύτά εκ
πέμπουν φυσική άκτινοβολία.

Το ριμποφλαβίν π.χ. καί τύ 
πυριντοξίν, πού είναι .παρόντα στύν 
ιδρώτα τής παλάμης, άκτινοβολουν 
στά 565 καί 400 nm άντιστοίχως. 
Επειδή τά συστατικά αύτά ένυπάο- 

χουν στά δακτυλικά άποτυπώματα

σέ μάλλον μικρές ποσότητες, ή άκτι- 
νοβολία πού εκπέμπουν δέν είναι 
εύδιάκριτη, κάτω άπύ κανονικές 
συνθήκες φωτισμού. 'Ωστόσο, οί 
φασματοσκόποι άνακάλυ^αν δτι μέ 
φωτισμό λέιζερ τά άποτυπώματα 
αύτά φωσφορίζουν.

Η φωτογράφιση τού φωσφορι
σμού αύτοΰ, μπορεί νά άποτελέσει 
σπουδαίο συμπλήρωμα τών συγχρό
νων μεθόδων άνιχνεύσεως δακτυ
λικών άποτυπωμάτων. Τύ άρθρο 
αύτό, άσχολείται μέ τήν άρχική 
έρευνα γύρω άπύ τήν χρήση άκτί- 
νων λέιζερ, στήν άνίχνευση τών 
άποτυπωμάτων αύτών.

Ή  μέθοδος γιά τήν οποία γίνεται 
λόγος, συνίσταται στήν παρατήρηση 
καί φωτογράφιση τού φωσφορισμού 
ο όποιος, κάτω άπύ τήν επίδραση 
τών άκτίνων λέιζερ, έκπέμπεται άπύ 
ενα ή περισσότερα χημικά συστα
τικά τού δακτυλικού άποτυπώματος.

Η φασματοσκοπική άνάλυση 
έδειξε δτι ένα, ή περισσότερα, άπύ 
τα συστατικά αύτά, άπορροφά φώς 
σέ μιά περιοχή τού φάσματος ενώ 
σέ άλλη περιοχή φωσφορίζει.

Ή  άκτίνα λέιζερ ιόντων ’Αργού, 
έχει τήν δυνατότητα νά εκπέμπει 
φώς σέ τέτοιο μήκος κύματος, ώστε 
να προκαλείται φωσφορισμός τού 
άποτυπώματος.

Γιά τήν παρατήρηση τού φωσφο
ρισμού αύτού, πρέπει νά χρησιμο
ποιούνται ειδικά προστατευτικά, γυα

λιά μέ φίλτρο, (FISHER, 11-409- 
50Α). Τά γυαλιά αύτά, εξυπηρετούν 
δυύ σκοπούς.

Προστατεύουν τά μάτια άπύ τύ 
πολύ δυνατό φώς τής άκτίνας λέιζερ, 
καί άπομονώνουν, κάνοντάς τον έτσι 
ορατό, τύν φωσφορισμό τού δακτυ
λικού άποτυπώματος.

Μέ τήν τοποθέτηση τού ίδιου 
φίλτρου στύ φακό μιας φωτογραφι- 
κής μηχανής, είναι δυνατόν, μέσα 
σε σκοτεινό θάλαμο νά φωτογρα
φ ιθεί ό φωσφορισμός αύτός.

’Αντικείμενα τά όποια ήσαν ύπύ 
έξεταση σάν πιθανά πειστήρια 
εγκλήματος, φωτίστηκαν μέτή γραμ
μή τών 514,5 nm μιας συσκευής 
άκτίνων λέιζερ, SPEC TR A —ΡΗ Τ 
SICS MODEL 165—03, ιόντων 
’Αργού, συνεχούς κύματος. Ή  
ισχύς τής λέιζερ ήταν 1,5 W. Ή  
άκτίνα διευρύνθηκε τόσο, ώστε 
νά φωτίζει ένα κύκλο διαμέτρου 25 
έκατοστών

’Επειδή οί φωτιστικές πηγές καί 
τά φίλτρα πού χρησιμοποιήθηκαν 
δέν ήσαν τά συνηθισμένα, τά συμβα
τικά φωτόμετρα καί οί συμβατικοί 
παράγοντες φίλτρων, δέν προσφέ- 
ρονταν γιά τύν άκριβή προσδιορισμό 
τών «στοιχείων» τής φωτογραφίας. 
’Αρχικά ό προσδιορισμός αύτος έγινε 
μέ τήν μέθοδο «δοκιμή καί άποτυ- 
χία».

Οί πιύ πολλές φωτογραφίες, πάρ- 
θηκαν μέ φωτογραφική μηχανή 4X5
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ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΚΤΙΝΕΣ ΛΕΙΖΕΡ
CROWN GRAPHIC BELLOWS 
καί ειδικό φίλμ KODAK CONTRA
ST PROCESS. ’Απαιτείται φίλμ 
τούλάχιστον μετρίας ταχύτητος, 
καί αύτό επειδή ό χρόνος «έκθέσεως» 
του φίλμ στό φως, ίσως χρειαστεί 
νά μεγαλώσει. *Έχει διαπιστωθεί 
6τι τό έγχωμο φίλμ προσφέρεται 
γιά τήν φωτογράφιση του φωσφο
ρισμού δακτυλικών άποτυπωμάτων, 
κάτω άπό τήν έπίδραση άκτίνων 
λέιζερ.

Οί παρεμβολές άλλων φωσφορι
σμών πού είναι δυνατόν νά άπο- 
βούν προβληματικές στήν άσπρό- 
μαυρη φωτογραφία, δέν παρουσιά
ζουν δυσκολίες στήν έγχρωμη φω
τογραφία, άν τό χρώμα τών παρεμ
βολών αυτών διαφέρει ούσιαστικά 
άπό τόν φωσφορισμό του άποτυπώ- 
ματος.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Δεκαπέντε άτομα, άφησαν τα δα
κτυλικά άποτυπώματά τους επάνω 
σέ λευκό χαρτί,

Τά άποτυπώματα μερικών φωσ
φόριζαν τόσο έντονα, πού ό παρα
τηρητής, σέ άπόσταση τριών περί
που μέτρων άπό τό φωτισμένο φύλ
λο χαρτιού, μπορούσε νά τά διακρί
νει καθαρά. Προσεκτική έξέταση 
τών άποτυπωμάτων άπό πιό κοντά,

άπεκάλυψε θαυμάσιες λεπτομέρειες 
τών γραμμώσεών των.

Ωστόσο, στά δακτυλικά άποτυ
πώματα του ένός πέμπτου περίπου 
μιας όμάδος άτόμων πού έξετάστη- 
καν δειγματοληπτικά σέ δεδομένο 
χρόνο, ό φωσφορισμός ήταν άμυ- 
δρός.

Περαιτέρω δειγματοληπτική έ
ρευνα, άπεκάλυψε άξιοσημείωτες δια
κυμάνσεις τής έντάσεως τού φωσ
φορισμού αύτού, άπό μέρα σέ μέρα.

'Όταν οί εξεταζόμενοι, πρό τής 
λήψεως τών δακτυλικών άποτυπω
μάτων, έτριψαν τά δάκτυλα στο μέ
τωπο ή στή μύτη τους, τά άποτυπώ
ματα δλων τους έξέπεμψαν ορατό 
φωσφορισμό.

Τό χρώμα τού φωσφορισμού τού 
άποτυπώματος, ήταν, σέ δλους, κι
τρινωπό πράσινο.

Γιά νά επιβεβαιωθεί δτι αύτός 
ό φωσφορισμός ήταν πράγματι γνή
σιος καί άξιόπιστος φωσφορισμός 
άποτυπώματος, καί δτι δέν προερ
χόταν άπό «λεκέ» τού δακτύλου, έγι
ναν πολλά πειράματα ελέγχου.

Καθαρό λευκό χαρτί, επάνω στό 
όποιο ήταν ένα δακτυλικό άποτύ- 
πωμα, «ψήθηκε» σέ φούρνο θερμο
κρασίας 75 C, γιά δυό έβδομάδες. 
Παρ’ δλα αυτά, δέν παρατηρήθηκε 
άξιοσημείωτη μείωση τής έντάσεως 
τού φωσφορισμού τού άποτυπώμα
τος ή άπώλεια τής καθαρότητος τών 
λεπτομερειών του. "Υστερα, τό «ψη

μένο» χαρτί εμποτίστηκε καλά ά- 
φού κρατήθηκε έπί πέντε λεπτά κά
τω άπό τρεχούμενο νερό. Τό χαρτί, 
τότε, άφέθηκε νά στεγνώσει σέ θερ
μοκρασία δωματίου.

Αύτή τή φορά, κάτω άπό τις άκτί- 
νες λέιζερ, ό φωσφορισμός τού δα
κτυλικού άποτυπώματος ήταν μό
λις άμυδρότερος. Πάντως, οί λε
πτομέρειες τών γραμμώσεών παρέ- 
μειναν εύδιάκριτες. Στή συνέχεια 
έγινε προσπάθεια έμφανίσεως τού 
άποτυπώματος αύτού μέ NINHYD- 
RIN καί νιτρικό άργυρο. Καμμιά άπό 
τις δυό αυτές μεθόδους δέν κατά- 
φερε νά άποκαλύψει όποιαδήποτε 
ίχνη λεπτομερειών τών γραμμώ- 
σεων. Άντιθέτως, μέ τις άκτίνες 
λέιζερ, οί λεπτομέρειες αύτές δια- 
κρίνονταν πολύ εΰκολα.

Επάνω σέ διάφορες επιφάνειες, 
δπως π.χ. πλαστικά, γυαλιά, τοί
χους, τσέκ, ρούχα, ξύλα, μέταλλα 
κ.λ.π. άφέθησαν τά δακτυλικά άπο
τυπώματα ορισμένων άτόμων. Με
ρικές άπό τις επιφάνειες αύτές, προσ- 
φέρονταν ελάχιστα γιά τήν παρατή
ρηση τού φωσφορισμού τών άπο
τυπωμάτων. Καί αύτό, είτε επειδή 
ή άποτύπωση δέν ήταν ίκανοποιη- 
τική, είτε επειδή ή ίδια ή επιφά
νεια φωσφόριζε τόσο έντονα ώστε 
νά υπερκαλύπτεται ό φωσφορισμός 
τού άποτυπώματος. Κι’ δ μ ως, στις 
πιό πολλές άπό τις επιφάνειες αύ- 
τες ή παρατήρηση τού φωσφορι-
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Φωτογραφίες δακτυλικών αποτυπω
μάτων σέ διαφορές επιφάνειες πού εμφα
νίσθηκαν μέ άκτΐνες Λέϊζερ, όπως σέ λε
πίδα μαχαιριού (φωτ. 1), σέ κούπα μέ άνώ- 
μαλη επιφάνεια (φωτ. 2), σέ μπουκάλι 
καφέ χρώματος (φωτ. 3).

σμοΰ του άποτυπώματος σημείωσε 
επιτυχία καί άπεκάλυψε καλά τις 
λεπτομέρειες των γραμμώσεων.

Δοκιμαστικά δακτυλικά άποτυ- 
πώματα άφέθηκαν καί επάνω στό 
δέρμα του πήχη διαφόρων άτόμων. 
Ό  φωτισμός μέ άκτίνες λέιζερ άπε- 
καλυψε καί έδω τον φωσφορισμό 
των άποτυπωμάτων. Οι λεπτομέ- 
ρειες των γραμμώσεων, ήσαν άρκε- 
τά καθαρές.

Πάντως, μέ τον καιρό, ίσως λό
γω άραιώσεως του φωσφορίζοντος 
συστατικού του άποτυπώματος, οί 
λεπτομέρειες των γραμμώσεων έγι
ναν άμυδρότερες καί λιγότερο εύδιά- 
κριτες.

Γιά νά προσδιοριστεί ή δυνατό
τητα έφαρμογης των άκτίνων λέϊζερ 
στήν άποκάλυψη παλιών άποτυπω
μάτων, μερικές σελίδες ένός βιβλίου, 
πού δέν είχε άνοιχτεϊ επί εννιά χρό
νια, τοποθετήθηκαν κάτω άπό τήν 
έπίδραση φωτισμού λέϊζερ 514,5 
mu. Βρέθηκαν αρκετά άποτυπώ- 
ματα, μέ εύδιάκριτες λεπτομέρειες 
γραμμώσεων. Ό  φωσφορισμός των 
άποτυπωμάτων αυτών είχε χρώ
μα πορτοκαλί, ένώ τά πρόσφατα 
άποτυπώματα έχουν χρώμα κιτρι
νωπό πράσινο. Άποτυπώματα μέ 
φωσφορισμό χρώματος πορτοκαλί 
παρατηρήθηκαν επίσης έπάνω σέ 
δυό επιστολές γραμμένες προ δεκα
τεσσάρων μηνών.

Γενικά πρέπει νά σημειωθεί δτι 
τό παρατηρούμενο χρώμα του φωσ
φορισμού τών άποτυπωμάτων πα
ρουσιάζεται κάπως παραλλαγμένο, 
εξ αίτιας των ειδικών γυαλιών πού 
προστατεύουν τά μάτια άπό τις άκτί

νες λέϊζερ, καί τά όποια είναι εφο
διασμένα μέ φίλτρα χρώματος πορ
τοκαλί.

Στά πλαίσια τών πειραματισμών 
γιά τήν άνάπτυξη του συστήματος 
αυτού, άντί γιά φωτισμό λέϊζερ, 
χρησιμοποιήθηκε τό . φώς λάμπας 
Ξένου, 500 W, μέ κατάλληλα φίλ
τρα. Ό  φωσφορισμός του άποτυ
πώματος έγινε μέν αισθητός, άλλά 
η έντασή του ήταν φανερά μικρό
τερη άπό αυτήν πού προκαλεϊ ή 
άκτίνα λέιζερ.

Ό π ω ς είδαμε, ή φυσική άκτινο- 
βολια τών δακτυλικών άποτυπωμά
των είναι πολύ άδύνατη. Γιά νά 
πετύχουμε φωσφορισμό τέτοιον πού 
νά φαίνονται οί λεπτομέρειες τών 
γραμμώσεων τόσο καθαρά, ώστε νά 
μπορούν νά φωτογραφιθοΰν, ή άκτι- 
νοβολία αύτή χρειάζεται νά ένισχυ- 
θεί μέ λέιζερ ή νά φωτιστεί μέ πολύ 
δυνατή καί πολύ καλά φιλτραρισμέ
νη λάμπα.

'Η  μέθοδος αύτή, της «ένισχύ- 
σεως» τού φωσφορισμού τών άπο
τυπωμάτων μέ άκτίνες λέϊζερ, επει
δή) [^χρι τώρα, σέ γενικές γραμμές, 
είχε πολύ ικανοποιητικά άποτελέ- 
σματα, θά έφαρμοστεϊ σέ συνδυασμό 
με διάφορα άλλα συστήματα, δπως, 
π.χ. μέ τις μεθόδους της βαφής καί 
τού άτμοΰ.

Στά τελευταία αύτά συστήματα, 
ειδικές ένώσεις, είτε άντιδροΰν μέ 
τά χημικά συστατικά τού άποτυ
πώματος, είτε χρησιμοποιούνται γιά 
την «επίπαση» τού άποτυπώματος 
η τού υποστρώματος του. Σκεπτό
μαστε λοιπόν νά προχωρήσουμε στήν 
ενίσχυση της έντάσεως τού φωσφο
ρισμού τών άποτυπωμάτων μέ άκτί
νες λέϊζερ, κατόπιν «επεξεργασίας» 
τους μέ τέτοιες χημικές ουσίες. Στον 
τομέα αυτόν, οί έρευνες συνεχίζον
ται. Δέν θά εξ ετάσουμε εδώ αύτούς 
τούς συνδυασμούς. 'Όμως, γιά νά 
δείξουμε τις δυνατότητες πού δη- 
μιουργούνται, θά παρουσιάσουμε τά 
άποτελέσματα ένός τέτοιου συν
δυασμού.

Έ να δακτυλικό άποτύπωμα, έ
πάνω σέ μαύρη λεία επιφάνεια χαρ
τονιού, φωτίστηκε μέ άκτίνες λέιζερ, 
αλλά δέν παρουσίασε ορατό φωσ
φορισμό ή λεπτομέρειες γραμμώ
σεων. Γ/Τστερα άπό αύτό, τό άποτύ
πωμα πασπαλίστηκε μέ πολύ ψιλή 
σκόνη COUMARIN—6. Σ* αύτό 
το στάδιο, οί λεπτομέριες τών γραμ
μώσεων δέν ήσαν άκόμα ορατές. 
Στή συνέχεια, ή σκονισμένη έπιφά- 
νεια καταβρέχτηκε μέ METHA
NOL. Μ’ αύ τόν τόν τρόπο, ή σκόνη
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κόλλησε έπάνω στό άποτύπωμα 
καλύτερα. Αύτή τή φορά, ύστερα 
άπό νέα χρήση άκτίνων λέϊζερ, τά 
άποτελέσμ<*τα ήσαν άρκετά ικανο
ποιητικά.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

1. Στά πλαίσια μιας άνακρίσεως 
γιά φόνο, ένα κουζινομάχαιρο, πού, 
σύμφωνα μέ τις ύποψίες, ήταν τό 
όπλο του εγκλήματος, εξετάστηκε, 
μέ τό σύστημα λέϊζερ, έξη περίπου 
μήνες μετά τή διάπραξη του άδική- 
ματος. Εντοπίστηκαν δυό τμήματα 
δακτυλικών άποτυπωμάτων. Οί λε
πτομέρειες των γραμμώσεων, φωσ
φόριζαν ολοκάθαρα. "Αν καί ή δχι 
Ικανοποιητική έκταση των αποτυ
πωμάτων αύτών δέν έπέτρεψε πλή
ρη έλεγχο καί άναγνωρισή τους, ή 
περίπτωση δείχνει τή χρησιμότητα 
της μεθόδου λέϊζερ στόν τομέα αύ- 
τόν.

2. Μέ τήν ίδια μέθοδο εξετάστη
καν πειστήρια πού σχετίζονταν μέ 
άλλη άνθρωποκτονία. ’Ανάμεσα σ’ 
αυτά, ήσαν τραπεζικά βιβλία, τσέκ, 
πορτοφόλια, παπούτσια καί διάφορα 
άλλα άντικείμενα. Τό σύστημα λέι
ζερ χρησιμοποιήθηκε άφοΰ προη
γουμένως δλες οί συμβατικές μέ
θοδοι είχαν άποτύχει. Πράγματι 
άποκαλύφτηκαν άποτυπώματα έπά
νω στις πιό πολλές επιφάνειες. Στήν 
περίπτωση αύτή, άν καί τά άπο
τυπώματα πού έχουν εμφανιστεί 
μέχρι τώρα, δέν προσφέρονταν, καί 
πάλι δυστυχώς, γιά άναγνώριση, ή 
προσπάθεια έμφανίσεώς τους μέ 
άκτίνες λέιζερ συνεχίζεται.

Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Η

Ή  έπιλογή του φωτισμού.

Μέχρι σήμερα, βασικά, ή έρευνά 
μας περιορίστηκε στή χρήση συσκευ
ών λέϊζερ ιόντων ’Αργού CW (συνε
χούς κύματος). Πρέπει νά σημειω
θεί δτι οί άκτίνες λέϊζερ παλμικού 
κύματος, δέν είναι τό ίδιο κατάλ
ληλες, γιατί τά παλμικά πλάτη είναι 
μικρά καί οί ρυθμοί έπαναλήψεως, 
γενικά χαμηλοί.

Οί συσκευές έγχρώμων λέϊζερ 
CW, μπορούν νά άποδώσουν, άν 
συνδυαστούν μέ μεθόδους «έπιπά- 
σεως» οί οποίες συνεπάγονται τή 
χρήση χημικών ένώσεων πού φωσ
φορίζουν, γιατί αύτό άνεβάζει τό 
μήκος κύματος τής άκτίνας στά 
700 nm περίπου. Συσκευές λέϊζερ 
'Αργού, ισχύος άνω τών 10 W,

ύπάρχουν στό έμπόριο. Μέ τή χρή
ση τών καταλλήλων φακών, μπο
ρούν νά δώσουν ώφέλιμη άκτίνα μή
κους κύματος 350 nm περίπου.

Ή  επιτυχία μας στόν τομέα τής 
έμφανίσεώς δακτυλικών άποτυπω
μάτων μέ τή βοήθεια ειδικών λαμ
πτήρων καί φίλτρων, δέν μπορεί 
ποιοτικώς νά συγκριθεϊ μέ τήν έπι- 
τυχία στόν τομέα τών άκτίνων λέι
ζερ. Αύτό, σέ μεγάλο βαθμό, οφεί
λεται σέ δυσκολίες πού έχουν σχέ
ση μέ τό φιλτράρισμα. Πάντως οί 
δυσκολίες αύτές, μέχρις ένός ση
μείου μπορούν νά ξεπεραστούν. Πρέ
πει δμως νά παρατηρηθεί δτι οι 
λαμπτήρες συνεχούς φωτός ή τά 
φλάς, άν καί δέν έχουν τήν εύαισθη- 
σία καί τήν άπόδοση τών λέιζερ, 
έχουν τό πλεονέκτημα δτι μπορούν 
νά χρησιμοποιηθούν γιά άνίχνευση 
δακτυλικών άποτυπωμάτων στήν ύ
παιθρο. Οί συσκευές λέιζερ δέν προσ- 
φέρονται γι’ αύτή τή χρήση, λόγω 
τού δτι είναι λεπτεπίλεπτες καί εύ- 
παθείς, χρειάζονται τριφασικό ρεύ
μα 208 Ϋ κ α ί  έχουν σύστημα ψύ
ξεως πού λειτουργεί μέ νερό.

Χαρακτηριστικά πλεονεκτήματα 
της άνιχνεύσεως άποτυπωμά

των μέ άκτίνες λέιζερ.

1. Μέ τή μέθοδο αύτή, τό άπο
τύπωμα δέν καταστρέφεται. Δηλα
δή, σέ περίπτωση άποτυχίας, μπο
ρεί θαυμάσια νά έφαρμοστοΰν άλ
λες μέθοδοι έμφανίσεώς.

2. Μέ τό σύστημα λέιζερ είναι 
δυνατόν νά άν ιχνευτούν άκόμη καί 
άποτυπώματα πού έχουν δεχτεί 
τήν επίδραση μεγάλης υγρασίας ή 
υψηλής θερμοκρασίας.

3. *Η παλαιότητα τών άποτυπω
μάτων, δέν φαίνεται νά άποτελεί 
εμπόδιο.

4. Οί επιφάνειες—φορείς λανθα- 
νόντων άποτυπωμάτων, τά όποια 
είναι δυνατόν νά εμφανιστούν μέ τό 
σύστημα λέϊζερ, είτε κατ’ εύθειαν 
είτε κατόπιν «έπιπάσεως» μέ φωσ- 
φορίζουσες ούσίες—είναι πάρα πολ
λές.

5. "Αν καί συνισταται νά γίνεται 
πρώτα έφαρμογή τής μεθόδου λέϊ- 
ζερ, έχει διαπιστωθεί δτι ή μέθοδος 
αύτή παραμένει πλήρως εφαρμόσι
μη, άκόμα καί ύστερα άπό τή χρη
σιμοποίηση τών «παραδοσιακών» 
μεθόδων άνιχνεύσεως άποτυπωμά
των.

'Ωστόσο, είναι βέβαιο δτι ή χρή
ση νιτρικού άργύρου, δπως καί δια
φόρων άλλων ούσιών περιορίζει τήν

δυνατότητα διερευνήσεως τού φωσ
φορισμού τών άποτυπωμάτων.

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΛΥΝΛΤΟΤΗΤΕΣ

'Η  μέθοδος άνιχνεύσεως δακτυ
λικών άποτυπωμάτων μέ τή βοή
θεια άκτίνων λέϊζερ, γιά τήν οποία 
μιλήσαμε παραπάνω, επιδέχεται δι
άφορες βελτιώσεις. Οί βελτιώσεις 
αύτές, δπως καί οί σπουδαίες προο
πτικές τής μεθόδου, σημειώνονται 
στόν πίνακα πού άκολουθεί.

1. Πρέπει νά επιτευχθεί εύρύτε- 
ρο πεδίο ζωνών διεγέρσεως, στή 
φασματική περιοχή τών 300 nm.

2. Θά μπορούσαν επίσης νά χρη
σιμοποιηθούν καί άλλα φωσφορί- 
ζοντα χημικά συστατικά τών δα
κτυλικών άποτυπωμάτων, μέ κα
ταλλήλους συνδυασμούς, δσον άφο- 
ρά τήν ενίσχυση τής άκτινοβολίας 
καί τά φίλτρα.

3. ’Ιδιαίτερη προσοχή άπαιτεί ή 
διαφαινομένη πιθανή δυνατότητα 
χρονολογήσεως τών άποτυπωμά
των. 'Όπως είδαμε, τά παλιά άπο
τυπώματα, μέ τή μέθοδο λέιζερ, 
φαίνονται πορτοκαλί, ενώ τά πρόσ
φατα φαίνονται πρασινωπά. Αύτός 
ό τομέας πρέπει νά έρευνηθεΐ πολύ 
καλά.

4. CH πετυχημένη εμφάνιση, μέ 
τή μέθοδο λέιζερ, δακτυλικών άπο
τυπωμάτων πού ήσαν έπάνω σέ ζω
ντανό δέρμα, προδιαγράφει σίγουρα 
τήν έφαρμογή τής μεθόδου αύτής 
στήν έξιχνίαση άποτυπωμάτων έπί 
πτωμάτων.

5. "Ενα άλλο σημείο πού πρέπει 
νά μελετηθεί, είναι οί δυσκολίες πού 
δημιουργούνται καμμιά φορά, δταν 
παρεμβάλλεται άκτινοβολία ή οποία 
προέρχεται άπό τό ύπόστρωμα τού 
άποτυπώματος.

6. "Οπως δείξαμε ήδη, άν ή 
μέθοδος λέιζερ συνδυαστεί κα
ταλλήλως μέ μεθόδους «έπιπά
σεως» καί χρήση χημικών ούσιών 
πού άκτινοβολοΰν, οί προοπτικές 
πού άνοίγονται είναι τεράστιες.

Οί έρευνες γύρω άπό δλα αύτά 
τά ζητήματα, συνεχίζονται.

Τέλος, άν καί δέν έχει έπιτευχθεί 
άκόμα ή πλήρης άξιοποίηση τής με
θόδου, πιστεύουμε δτι τά μέχρι τώ
ρα άποτελέσματα τών πειραματι
σμών είναι άρκετά νά δείξουν τήν 
άξία της στό χώρο τών έγκληματο- 
λογικών έρευνών.
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«'Η Χωροφυλακή είναι ΔΙΚΗ ΜΑΣ».
Αυτή τη φράση τήν συναντήσαμε ξεφυλλίζοντας το 

λεύκωμα των έντυπώσεων στο Πληροφοριακό Κέντρο 
της  ̂Χωροφυλακής, στη Διεθνή "Εκθεση Θεσσαλονίκης. 
Καί ό δρος «ΔΙΚΗ ΜΑΣ» δέν έννοεί την ιδιοκτησία, 
άλλά τό πόσο στε;ά είναι δεμένη ή ιδέα της Χωροφυ
λακής μέ τον Λαό.

'Η  Χωροφυλακή ζεί κοντά στο Λαό. Ζεί κοντά στον 
πολίτη. Μοιράζεται τά προβλήματά του καί άναπνέει 
μαζί του τα προβλήματα της καθημερινότητας. Μέσα 
ίπ1 Ψ Φ  τ 'ις ζέσ εις, μέσα άπ’ αύτό τό στενό δέσιμο 
του άνώνυμου έκπρόσωπου της Χωροφυλακής μέ τον 
α^ωνυμο  ̂ Πολίτη, γεννιέται ή συμπόνια τής συνύπαρ
ξης καί ή λαχτάρα τής άγνής άλληλοβοήθειας.

Κάθε αστυνομικός θεσμός έχει σκοπό τήν προ
στασία των ποικίλων άγαθών του κοινωνικού συ
νόλου.  ̂ Το ^Σωμα τής Χωροφυλακής είναι ή 
υλοποίηση του άστυνομικου θεσμού, πού άπλώνει τήν 
δραστηριότητα του σ ένα κύκλο ενδιαφερόντων—βιω
μάτων ενός ολοκλήρου Λαόυ, ξεπερνώντας τά τυπικά 
π> αίσια του αστυνομικού λειτουργήματος καί τά φυ
σικά^ καθήκοντα που απορρέουν από τούς κανόνες πού 
συνθετουν το ποτραίτο ένός Αστυνομικού Σώματος.

Τό δέσιμο^τής Χωροφυλακής μέ τις ρίζες του Ε λ 
ληνικού Λαού, με την Ελληνική ύπαιθρο, τήν τροφό 
των παραδόσεων καί των ιδανικών τής Φυλής, δίνει 
στους ανδρες της Χωροφυλακής τήν ζωογόνο πνοή καί 
τό κουράγιο, γιά τήν έκπλήρωση του χρέους κάθε έλεύ- 
θερης συνείδησης, με τα χρώματα καί τον εσώτερο 
ψυχισμό τής  ̂ αυτοθυσίας. Τό πλησίασμα του πολίτη 
πού παρουσιάζεται σέ κάθε φάση τής ζωής του, άλλοτε 
με την μορφή τής εφαρμογής των νομικών διατάξεων 
κι άλλοτε μέ την προσπάθεια γιά τήν ανεύρεση λν- 
σεων στα προβλήματα του—προσωπικά, οικογενειακά, 
επαγγελματικά—είναι μιά αύθόρμητη έκδήλωση τής 
ανθρωπιάς που πότισε μέχρι βαθιά τήν ψυχή κάθε άν- 
δρα τής Χωροφυλακής.

Ομως, πολλές φορές, στο δρόμο πού οδηγεί τό κοι
νωνικό σύνολο γιά τήν δημιουργία του κόσμου του, πα
ρουσιάζονται καταστάσεις άντίθετες μέ τις άρχικές
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Η Χωροφυλακή ε χ ε ι  πάνΐΓ
προδιαγραφές καί συνθέτουν μιά άλυσίδα παρεξηγή
σεων, που κάθε της κρίκος είναι μιά φυσική εναντίωση 
στο «πρέπει» καί τούτο, γιατί 6 άνθρωπος σάν άνθρω
πος δεν κρίνει ποτέ σχεδόν τις πράξεις του, άλλά πρά
ξεις άλλων. Είναι έλάχιστες οί στιγμές αυτοκριτικής 
γιατί δέν ύπάρχουν περιθώρια χρονικά καί ίσως - ίσως 
καί ψυχικά, γιά αύτοέλεγχο. Αύτή ή μείωση, ή σχε
δόν άνύπαρκτη αύτοκριτική, στερεί πολλές φορές τή 
δύναμη, τήν τόσο άπαραίτητη στις σχέσεις άστυνο- 
μίας πολίτου, γιά τήν κατανόηση καί τήν υιοθέτηση 
μιας άποστολής τόσο λεπτής κι* επίμοχθης, στερεί τήν 
δυνατότητα άνατόμησης του λειτουργήματος τής Χω
ροφυλακής.

Κι δμως, δπως γιά νά άντισταθεί κανείς σέ κάτι 
πρέπει πρώτα νά ξέρει τ  δνομά του, έτσι, γιά νά δεθεί 
κανείς μέ κάτι—μέ τήν πρόθεση τής άλληλοσυμπλή- 
ρωσης—πρέπει νά ξέρει τί ύπάρχει πίσω άπό τό σχήμα 
του ονόματος του. "Ενας γάμος οδηγεί, πάντα σχεδόν, 
στην ευτυχία, δταν οί δυό σύζυγοι άλληλογνωρίζονται 
καί αύτογνωρίζονται σωστά. Τό πάντρεμα Λαού καί 
Χωροφυλακής είναι ύπόθεση άλληλογνωσίας καί αύ- 
τογνωσιας. Ομως οι ανδρες της Χωροφυλακής προέρ
χονται άπό τον Λαό καί γιά τον λόγο αύτό, άποτελουν 
ένα ζωντανό μέρος του, πού ζεί καί κινείται στά ίδια 
φυσικά πλαίσια καί πού ή μοίρα του είναι άρρηκτα 
δεμένη μέ τό σύνολο. Ή  ιδιότητά του, πού επιβάλλεται 
από τήν φύση του λειτουργήματος τής άστυνομεύσεως 
καί τής διαφυλάξεως τής ειρήνης τής χώρας, άπ* δπου 
κι* άν άπειλήται, δημιουργεί μιά άλυσίδα καθηκόντων 
στο σύνολο. Αύτά τά καθήκοντα, πού τό σύνολο άπαι- 
τεί την έκτέλεσή τους άπό τούς άνδρες τής Χωροφυ
λακής, δέν είναι τίποτα άλλο παρά ή παρεμπόδιση με
μονωμένων ενεργειών μελών του συνόλου σέ βάρος τού
του.

Με προϋπόθεση τό δτι τό Σώμα τής Χωροφυλακής 
ζεί μέσα στο κοινωνικό σύνολο καί δουλεύει γιά τήν 
άνάπτυξή του, του είναι άπαραίτητη ή συνδρομή δλων 
τών κοινωνικών μελών, συνδρομή πού έπιβοηθάει τό 
έργο του και παρέχει τήν δυνατότητα γιά σωστότερες 
εκτιμήσεις. "Ετσι τό άνοιγμα κάθε πόρτας έχει σκοπό 
την είσοδο του Πολίτη, σάν κοινωνικού μέλους, στήν 
ιδέα τής Χωροφυλακής, γιά νά τήν γνωρίσει καί νά 
προσφέρει άφοβα καί άνεπιφύλακτα τήν συνδρομή του, 
βοηθώντας ταυτόχρονα τήν διαφύλαξη τών άτομικών 
δικαιωμάτων καί ελευθεριών του. Τό Σώμα τής Χω
ροφυλακής δέν είναι οργανισμός πού στηρίζεται πάνω 
στη μυστικοπάθεια καί σέ κρυφούς μηχανισμούς. Ε ί
ναι ένα ενεργό σύνολο πού δημιουργεί τό οικοδόμημα 
που του έχει άναθέσει ή πολιτεία, μέ φανερές λειτουρ
γίες, πού οφείλει νά τις γνωρίζει ό πολίτης. Αύτή άλ
λωστε είναι καί ή επιδίωξη τών άνδρών του Σώματος, 
οι οποίοι θέλουν νά δεθούν άκόμα περισσότερο μέ τό 
κοινωνικό σύνολο, γιά νά προσφέρουν τις υπηρεσίες 
τους μ* δλη τήν ζεστασιά τής ψυχής τους. Πρόσφατα 
στήν Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, οί επισκέπτες 
της, είχαν τήν εύκαιρία νά έπισκεφθουν τό Πληροφο
ριακό Κέντρο τής Χωροφυλακής καί νά γνωρίσόυν άπό 
κοντά, μέ ζωντανό κι* 6χι μόνο θεωρητικό τρόπο, 
τήν δομή καί τον τρόπο λειτουργίας τής Χωροφυλακής. 
Βρέθηκαν κοντά της καί έπικοινώνησαν μέ τούς εκ
προσώπους της, στο έπιθυμητό κλίμα τής φιλίας. *Η



απλω μένο  τ ό  χ έρ ι  τ ή ς  φ ιλ ία ς  στον  π ο λ ί τ η
εγκάρσιοί τομή στό σχήμα «Χωροφυλακή», έδωσε μιά 
μοναδική εύκαίρια για ένα ωφέλιμο πλησίασμα. Έ τσι 
οί έπισκέπτες, γνώρισαν τήν ιστορία της καί συνειδη
τοποίησαν τό ρόλο της μέσα στόν Έλλαδικό χώρο καί 
στήν πορεία του Έθνους, άπό τήν εποχή της άνεξαρτη- 
σίας του καί μέχρι σήμερα. Στους πολλούς ήταν άγνω
στη ή μέχρι τώρα ιστορική πορεία της Χωροφυλακής. 
Κι* δμως ήταν μιά πορεία γεμάτη άγώνες καί θυσίες, 
μιά πορεία στενά δεμένη μέ τά πεπρωμένα της χώρας 
μας. Ή  Χωροφυλακή ποτέ δέν ήταν ξένη μέ τήν μοίρα 
αύτου του τόπου καί έδωσε πάντα τύ αίμα της γιά τήν 
ελευθερία του καί τήν έπιβίωσή του. ΤΗταν υποχρέω
σή της άλλωστε, δπως υποχρέωση είναι ή θυσία του 
κάθε πολίτη γιά τήν πατρίδα καί τήν άνεξαρτησία της. 
Αύτή ή υποχρέωση δείχνει τήν ταύτιση της Χωροφυ
λακής μέ τόν πολίτη καί άποκαλύπτει τούς γεννήτο- 
ρές της. Γεννήτορας τής Χωροφυλακής είναι ό Λαός και 
ιδανικά της τά ιδανικά δλου του Έθνους.

*Η συνέχιση τής ιστορίας του Σώματος τής Χωρο
φυλακής είναι τύ ειρηνικό του έργο. Έργο πολύπλευ
ρο, πού άγκαλιάζει στοργικά δλες τις δραστηριότητες 
τής ζωής τής κοινωνίας μας. Έ ργο πού έχει σκοπό 
τήν έρευνα καί τήν άνακάλυψη των άντικοινωνικών 
στοιχείων, των μικροβίων, πού άπειλοΰν τήν υγεία 
του κοινωνικού συνόλου. Γιά τήν άνακάλυψη δλων των 
άντικοινωνικών αύτών στοιχείων, ή συνδρομή δλων 
των υγιών κοινωνικών μελών είναι άπαραίτητη για 
τήν ίδια τους τήν προστασία. Οί έπισκέπτες του Πλη
ροφοριακού Κέντρου στήν Δ.Ε.Θ., γνώρισαν άπό κον
τά δτι οί άνδρες τού Σώματος τής Χωροφυλακής μοχ
θούν γιά τήν δική τους άσφάλεια καί εξασφαλίζουν 
στήν κοινωνία τις άπαραίτητες συνθήκες γιά τήν χω
ρίς έμπόδια άνάπτυξή της. Ό  μόχθος αύτός μεταφρά
ζεται σέ άτέλειωτη προσπάθεια, γιά τήν. άπομάκρυνση 
τών κινδύνων πού έχουν διαλυτική ένέργεια καί έπί- 
δραση πάνω στά θεμέλια τής Πολιτείας. Αύτοί οί 
κίνδυνοι δέν είναι άλλοι παρά οί παραβιάσεις τών κανό
νων πού θέσπισε τό κοινωνικό σύνολο. Μ* αύτό τό 
τρόπο καί μ* αύτούς τούς κανόνες εξασφαλίζεται ή ζωή, 
ή τιμή καί ή περιουσία τού πολίτη. Είναι τό τρίπτυχο 
πού οροθετεί τόν δρόμο τής Χωροφυλακής. Αύτό τό 
τρίπτυχο παραβιάζεται συνεχώς άπό τά άντικοινωνικά 
μέλη τού συνόλου, άλλοτε μέ ένέργειες καί άλλοτε μέ 
παραλείψεις. Είδικώτερα κάθε άδίκημα, άνθρωποκτο- 
νία, ληστεία, άπάτη, κλοπή, μοιχεία, βιασμός, άσέλ- 
γεια κλπ., καθώς καί παραβάσεις ναρκωτικών, τρο
χαίας, άγορανομίας, τουριστικής νομοθεσίας κ.λ.π., 
δέν είναι παρά μία παραβίαση τού παραπάνω γενικού 
κανόνα - τριπτύχου. *Η άντιμετώπισή τους έχει άνα- 
τεθεΐ στή Χωροφυλακή, οί άνδρες τής οποίας βρίσκον
ται συνεχώς σ’ έμπόλεμη κατάσταση μαζί τους. Καί 
ύποχρέωση τού κάθε πολίτη, πού τόν διακρίνει ή ύπευ- 
θυνότητα σάν κοινωνικού άτόμου, είναι νά γνωρίζει 
τόν τρόπο μέ τόν όποιο άντιμετωπίζουν οί άνδρες τής 
Χωροφυλακής αύτές τις άντικοινωνικές καταστάσεις 
καί στή συνέχεια νά παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια σ’ 
αύτούς, γιά τήν θεραπεία αύτών τών πληγών. Στό Πλη
ροφοριακό Κέντρο, παρουσιάσθηκαν τά μέσα και οι 
τρόποι, μέ τούς οποίους ή Χωροφυλακή δίνει καθημε
ρινά τήν ειρηνική της μάχη. Δέν υπάρχει τίποτα κρυ
φό. 'Η  άλήθεια ήταν πάντα τό στήριγμα γιά δλες τις

ένέργειες τού Σώματος σάν θεσμού άστυνομικού. Η 
ύπευθυνότητα καταξίωνε πάντα τούς άνώνυμους μαχη
τές της, πού άγρυπνοΰν στις επάλξεις τών καθηκόντων 
τους γιά νά μήν άκουστεΐ ή κραυγή: «Έ  ά λ ω  ή κ ο ι 
ν ώ ν !  α».

Οί άνδρες τής Χωροφυλακής συμπάσχουν μέ τόν 
Πολίτη. Ή  άποστολή τού λειτουργήματος τους είναι 
ό δρόμος πού τούς φέρνει πολύ κοντά του και ο δρό
μος πού οδηγεί στήν κατανόηση τών προβλημάτων 
του. Μ* αύτόν τόν τρόπο, γίνονται «κοινωνοί» κάθε πό
νου του καί κάθε του χαράς. Ή  επαφή τους δέν είναι 
έπιφανειακή, άλλά διακρίνεται άπό έναν εσώτερο ψυ
χισμό, πού τούς κατευθύνει σέ έργα άνθρωπιστικά καί 
κοινωνικά. Έ τσ ι οί άνδρες τής Χωροφυλακής, δέν γί
νονται άπλοι θιασώτες τής κοινωνικής ζωής, άλλά 
δυνάμεις ένεργητικότητας καί διαρκούς προσφοράς. 
Σέ κάθε κοινωνικό προσκλητήριο τρέχουν πάντα πρώ
τοι, χωρίς νά υπολογίζουν κόπους καί θυσίες. Ξεπερ
νούν τά σύνορα τής ύπηρεσιακής τους άποστολής καί 
δίνουν σ’ αύτήν ένα πανανθρώπινο χαρακτήρα. *Η ζωή 
τους είναι μιά άσταμάτητη προσπάθεια γιά τήν άπά- 
λυνση τού άνθρώπινου πόνου. Αύτός είναι άλλωστε ό 
λόγος πού ύπομένουν κάθε καιρική συνθήκη, κάθε 
άντιξοότητα καί σωματική καταπόνηση, προσπαθών
τας άλλοτε νά προλάβουν ένα τροχαίο άτύχημα, άλλοτε 
νά παλαίψουν μέ μιά πλημμύρα ή μιά πυρκαιά, άλλοτε 
νά άποπαγιδεύσουν άπό τά έρείπια τών σεισμών συναν
θρώπους τους, άλλοτε νά προσφέρουν τό αίμα τους, 
γιά νά σωθή ένας άκόμη άνθρωπος καί άλλοτε νά 
σταματήσουν ή νά τιμωρήσουν κάθε εγκληματική πρά
ξη, αγνοώντας άν κινδυνεύουν νά βρεθούν μπροστά στήν 
κάννη κάποιου δπλου ή στήν λεπίδα ένός μαχαιριού 
πού θ’ άπειλήσει τήν ζωή τους. 'Όλα αύτά δέν είναι 
σχήματα λόγου, ούτε άπλές έκτελέσεις προκαθορισμέ
νων υπηρεσιών. Είναι τό ξεπέρασμα τών ύποχρεώ- 
σεων καί ή συνειδητή άπελευθέρωση τής ψυχικής θε- 
λήσεως τών άνδρών τής Χωροφυλακής, δταν έρχον
ται πρόσωπο μέ πρόσωπο άπέναντι στις δύσκολες ώρες 
τής κοινωνίας, γιά νά γίνουν ένα μέ τόν πολίτη και νά 
χαράξουν τήν πορεία τους μέ συγκλονιστικές άποκα- 
λύψεις άνθρωπισμοΰ.

Ό  Πολίτης—ή πραγματική έννοια τού δρου—καί 
ή Χωροφυλακή—τό σύνολο τών άνδρών πού τήν συν
θέτουν—είναι ένα δεμένο σχήμα πού ή διαχώρισή του, 
είναι άδύνατη καί έξω άπό κάθε φυσική νομοτέλεια. 
Βαδίζουν μαζί πιασμένοι χέρι χέρι, γιά νά επιβιώσουν, 
γνωρίζοντας ό ένας τήν υπόσταση τού άλλου καί συ
νάμα συμπληρώνοντας τά κενά πού ή φθορά τού χρό
νου άνοίγει. Ή  τύχη τους είναι κοινή, άλληλένδετη. 
Τό χρέος τους είναι ή κοινή προσπάθεια καί τά κοινά 
δνειρα, γιά τήν συνέχεια τών ιδανικών τής φυλής.

«*Η Χωροφυλακή είναι ΔΙΚΗ ΜΑΣ». *Η φράση 
αύτή κλείνει δλη τήν φιλοσοφία καί δλη τήν άναγνώ- 
ριση τής ιδέας πού ύπηρετούν οί άνδρες τής Χωροφυ
λακής καί είναι ή άπάντηση στά 144 χρόνια τής προσ
φοράς της καί τής άφοσίωσής της στό Λαό.

Ό  π α ρ α τ η ρ η τ ή ς
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Η Θ Ε Ρ Α Π Ε ΙΑ  

ΤΟΥ

ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΙΚΟΥ

Ε Λ Κ Ο Υ Σ
Δρος ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΔΗ 
’Επιάτρου Χωρ]κης -  Γαστροεντερολόγου

ΤΟ ΕΛΚΟΣ του βολβού του Δωδεκα
δάκτυλου είναι μια από τις συχνότερα 
άπαντώμενες παθήσεις καί γ ι’ αύτό τό 
λόγο άρκετά γνωστή στον πολύ κόσμο. 
Καθένας θά έχη κάποιον συγγενή ή φίλο ή 
απλώς γνωστό, ό όποιος πάσχειάπό την 
πάθηση καί θά έχη άκούσει πολλές φορές 
γιά διάφορα φάρμακα, δίαιτες κ.λ.π. τά 
όποια άφοροΰν τήν πάθηση.

Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι νά 
δώση ώρισμένες διευκρινήσεις, όδηγίες καί 
κατευθύνσεις σχετικά μέ τήν θεραπεία 
του Ιλκους. Ή  πείρα του γράφοντος 
απέδειξε, δτι Ινα άρκετό ποσοστό άπό 
πάσχοντες ή ύποφέρει άδικα, διότι δέν 
άκολουθεΐ τήν σωστή θεραπεία, ή ύποβάλ- 
λεται άσκοπα σέ πολλούς περιορισμούς καί 
έτσι ζεΐ μιά περιωρισμένη ζωή χωρίς κα
νένα άπολύτως λόγο.

Ευνόητον είναι, δτι οί συμβουλές του 
παρόντος άρθρου δέν έχουν σκοπό νά 
άντικαταστήσουν τις ιατρικές συμβουλές 
καί όδηγίες πού ό κάθε άσθενής παίρνει 
άπό τόν γιατρό του. Περισσότερο άπευθύ- 
νεται σέ έκείνους τούς έλκοπαθεΐς, οί 
οποίοι θεραπεύονται μόνοι τους μέ φάρμα
κα καί δίαιτες είτε δικής τους έμπνεύσεως 
είτε κατόπιν συμβουλής συγγενών, φίλων 
ή άλλων ομοιοπαθών.

Τό έλκος, δπως είναι γνωστό, παρου
σιάζει μία περιοδικότητα στήν έμφάνιση 
τών συμπτωμάτων του. Αύτό σημαίνει, 
δτι ύπάρχουν περίοδοι έξάρσεως αί όποϊαι 
άκολουθουνται άπό περιόδους ύφέσεων, 
οπότε ό πάσχων δέν παρουσιάζει συμπτώ
ματα. Ή  θεραπεία καί ή δίαιτα άφοροΰν 
τις περιόδους έξάρσεως, δταν δηλαδή 
ύπάρχουν τά συμπτώματα του έλκους. 
Στις περιόδους ύφέσεων δέν άπαιτεΐται 
θεραπεία, παρά μόνον μία άμυδρά δίαιτα καί 
αύτή μόνον στά άτομα πού παρουσιάζουν 
εύκολα συμπτώματα, μετά τήν λήψη ώρι- 
σμένων τροφών.

Τό έλκος του δωδεκαδακτύλου είναι 
μία χρονιά πάθηση, ή οποία υπάρχει πάν
τοτε, άσχέτως άν προκαλή συμπτώματα ή 
δχι καί έπομένως δταν μιλάμε γιά θερα
πεία, έννοοΰμε τήν θεραπεία τών συμπτω
μάτων τής παροξύνσεως καί όχι αύτοΰ 
καθ εαυτου του έλκους. Γνωστόν είναι, 
δτι σέ πολλά άτομα χωρίς καθόλου συμπτώ-
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ματα, άνευρίσκεται τυχαίως χρόνιον έλκος 
καί άκόμη δτι πολλά άτομα μαθαίνουν δτι 
είχαν χρόνιο έλκος μέ τήν εύκαιρία μιας 
γαστρορραγίας.

Στό έμπόριο κυκλοφορούν άφθονα καί 
διαφόρου είδους φάρμακα, τά όποια ύπό- 
σχονται θεραπεία του έλκους. Κάθε λίγο 
έμφανίζεται καί ένα καινούργιο, τό όποιον 
δταν διαφημίζεται έντέχνως άπό τις εφη
μερίδες, γίνεται άνάρπαστο στήν άρχή, 
για να καταλήξη άργότερα άζήτητο στά

Είκόνα πού δείχνει τό έλκος του δωδε
καδακτύλου δπως φαίνεται μέ τό ένδο- 
σκόπιο.

ο

ράφια^τών φαρμακείων. Είναι περίεργο 
τό πώς γίνεται κάτι σάν πλύση έγκεφάλο υ 
στούς πάσχοντες, ώστε τίποτα νά μήν 
είναι δυνατό νά τούς πείση, δτι τό τάδε 
καινούργιο φάρμακο, δέν κάνει τίποτα 
περισσότερο άπ’ δτι τά μέχρι τώρα κυ- 
κλοφορουντα γνωστά φάρμακα.

Τά βασικά φάρμακα γιά τήν θεραπεία 
του έλκους είναι τά άλκαλικά καί τά άντι- 
χολινεργικά ή σπασμολυτικά. Είναι σέ 
χρήση άπό πάρα πολλά χρόνια καί θά πα
ραμείνουν μέχρις δτου βρεθή κάτι τό 
πραγματικά διαφορετικό καί άποτελεσμα- 
τικό. Τά άλκαλικά, άποτελουν τήν βασική 
καί παραδεκτή θεραπεία, ένώ τά άντιχο- 
λινεργικά δέν είναι παραδεκτά άπό δλους. 
Ό  λόγος γ ι’ αύτό είναι, δτι τά άντιχολι- 
νεργικά γιά νά έχουν άποτέλεσμα έπί 
τών συμπτωμάτων του έλκους, πρέπει νά 
χορηγηθούν σέ δόσεις άρκετά μεγάλες 
ώστε νά άρχίσουν νά έμφανίζονται πα
ρενέργειες. (Ξηρότης στόματος, διαταρα
χ ή  ούρήσεως, διαταραχαί όράσεως). Κατ’ 
αύτόν δμως τόν τρόπο, ή θεραπεία δέν εί
ναι άνεκτή άπό τόν άσθενή. Ό  συνήθης 
τρόπος χορηγήσεως, δηλαδή τρία δισκία 
τήν ή μέρα, δέν προσφέρει παρά έλάχιστα 
καί έτσι δέν δικαιολογείται ή χορήγησή 
τους. Μένουν λοιπόν γιά τήν θεραπεία του 
έλκους τά άλκαλικά φάρμακα, τά όποια 
κυκλοφορούν μέ πάρα πολλά όνόματα στό 
έμποριο, είτε ώς μασσώμενα μεγάλα δι
σκία είτε ώς γαλακτόχρουν ύγρό καί μέ 
μικροδιαφορές στήν σύνθεσή τους. Ή  
θεραπεία μέ τα άλκαλικά σχεδόν πάντοτε 
έπιφέρει ύποχώρηση τών συμπτωμάτων 
άρκει νά γίνη ή λήψη τους σωστά. Στό 
θέμα τής δόσεως έπικρατεΐ άγνοια ή κακή 
άντίληψις καί σ’ αύτό κυρίως όφείλονται 
οί περιπτώσεις πού άνθίστανται στήν θε
ραπεία. Δεδομένου δτι τά άλκαλικά έξου- 
δετερώνουν τό ύδροχλωρικό όξύ του στο
μάχου, πού προκαλεΐ τά συμπτώματα 
του έλκους, τό άποτέλεσμα τής θεραπείας 
θά είναι καλύτερο, δσο περισσότερο όξύ 
έξουδετερωθει καί γιά δσο περισσότερο 
χρονικό διάστημα. Έπομένως ή συνήθως 
λαμβανομένη δόση τών τριών ή έξη δι-



σκιών ήμερησίως είναι άνεπαρκής γιά τήν 
θεραπεία. Δώδεκα μέχρι εΐκοσι δισκία ή 
έξτι μέχρι δέκα κουταλιές του φαγητού 
άπό τό ύγρό, είναι μία λογική δόση, ή 
όποία βαθμιαίως έλαττουται μέ την ύποτ 
χωρηση των συμπτωμάτων. Ή  παρενέρ
γεια των άλκαλικών, δηλαδή ή δυσκοι- 
λιότης μπορεί να έξουδετερωθή μέ τήν 
χορήγηση ενός ήπίου καθαρτικού.

Η χορήγηση του φαρμάκου γίνεται 
μέχρις ότου έξαφανισθοΰν τά συμπτώ
ματα όπότε βαθμιαίως έλαττουται καί 
σταματά. Η  λήψη φαρμάκων συνεχώς 
καί χωρίς τήν ύπαρξη συμπτωμάτων, δέν 
έκπληροΐ κανένα σκοπό.Μόνον οι πάσχοντες 
οί όποιοι παρουσιάζουν συχνά μικρο- 
συμπτωματα, μπορούν νά παίρνουν τό 
φάρμακο όταν έχουν ένοχλήματα ή μετά 
τά γεύματα (1 ]2 έως 1 ώρα).

Ή  δίαιτα τού έλκους άποτελει ένα θέμα 
πολύ γνωστό καί πολύ συζητούμενο άπό 
άσθενεΐς καί μή. Ή  δίαιτα, είναι μιά πα- 
ληά καί παραδεδεγμένη άγωγή γιά τήν 
θεραπεία του έλκους, άλλά έχει ύποστή 
πολλές κακοποιήσεις καί έχει παρεξηγηθή 
σέ σημείο άφάνταστο. ‘Οπωσδήποτε ή 
δίαιτα βοηθά στή ύποχώρηση των συμ
πτωμάτων, άλλά όπως άπεδείχθη πρόσ
φατα, δέν επηρεάζει καθόλου τόν βαθμό 
καί τήν ταχύτητα, μέ τήν όποία γίνεται ή 
έπούλωση της κρύπτης του έλκους. ΟΙ 
άσθενεΐς πιστεύουν τόσο πολύ στήν δίαιτα, 
ώστε φαίνονται εύχαριστημένοι όσο περισ
σότερα «μή» καί «όχι» άκούσουν άπό τόν 
γιατρό τους. Κάθε παρόξυνση ή έπιδείνω- 
ση των συμπτωμάτων, άποδίδεται σέ 
παρέκκλιση άπό τήν δίαιτα καί όπως συνη
θίζεται νά λέγεται, σέ κάτι «άντίθετο» 
δηλαδή σέ κάτι πού δέν έπετρέπετο νά 
φάνε. Φυσικά τά «άντίθετα» είναι διά
φορα γιά διαφόρους άσθενεΐς καί κατ’ 
αύτό τόν τρόπο δημιουργεΐται ή σύγχυση 
σχετικά μέ τό τι έπιτρέπεται καί τί όχι 
στήν δίαιτα του έλκοπαθους.

Ή  δίαιτα τού έλκους έχει ύποστη 
άρκετές άλλαγές μέ τήν πάροδο τού χρόνου 
καί κυρίως έχει γίνει λιγώτερο αύστηρή. 
'Όπως προαναφέρθη, μέ τήν πάροδο του 
χρόνου άπεδείχθη ότι σί πολύ αύστηρές 
δίαιτες δέν πρόσφεραν περισσότερο άπ* 
ότι οί πιό έλαστικες δίαιτες καί άκόμη 6τι 
οί αύστηρές δίαιτες, δέν ήταν δυνατό νά 
τηρηθούν γιά πολύ καιρό άπό τούς άσθε
νεΐς. Μιά άλλη παρατήρηση είναι, ότι ολα 
τά στομάχια δέν συμπεριφέρονται κατά 
τόν ΐδιο τρόπο στις διάφορες τροφές. Μιά 
τροφή π.χ. είναι δυνατόν νά γίνεται άριστα 
άνεκτή άπό έναν έλκοπαθή καί νά προκαλή 
έντονα συμπτώματα σέ κάποιον άλλο, ή 
άκόμη ό Ιδιος άσθενής άλλοτε νά άνέχεται 
καί άλλοτε όχι ώρισμένες τροφές.

Ό λα  αύτά είχαν ώς άποτέλεσμα νά 
τροποποιηθή ή συνιστωμένη δίαιτα διά 
τό έλκος τού Δωδεκαδακτύλου, καί νά μήν 
ύποχρεώνεται ό άσθενής νά άποφεύγη ή 
νά τρώη μόνον αύτά πού περιέχονται στις 
διάφορες τυποποιημένες δίαιτες. ’Αρκετά 
«όχι» καί «μή» γιά πολλές τροφές σβύ- 
στηκαν καί έπιτρέπεται σήμερα στούς 
έλκοπαθεΐς νά τρώνε πολλά άπό τά φαγη
τά, πού γιά πολλά χρόνια ήτανγραμμένα στόν 
μαύρο κατάλογο. Πρακτικώς, άπαγορεύ- 
ομε ώρισμένα πράγματα, τά όποια άπο- 
δεδειγμένως προκαλοΰν αύξηση της έκκρί- 
σεωςτοΰ υδροχλωρικού όξέος (κάπνισμα, 
καφέδες, οίνοπνευματώδη, κρεατόσουπες 
καί πολύ βαρειά φαγητά) καί συμβουλεύ
ουμε τόν άσθενή νά τρώη τίς τροφές πού 
ό ίδιος έχει διαπιστώσει ότι δέν τού προ- 
καλοΰνένοχλήματα.Τόγάλα, τό όποιον είναι

μιά άπό τίς πιό γνωστές τροφές γιάτό έλκος, 
είναι δυνατόν νά προκαλή συμπτώματα σέ 
ώρισμένους άσθενεΐς, όπότε πρέπει νά 
άποφεύγεται. Τό γάλα δρά όπως καί τά 
άλκαλικά φάρμακα, άλλά συγχρόνως διε
γείρει καί τήν έκκριση τού ύδροχλωρικοΰ 
όξέος. Επίσης ώρισμένα άτομα παρουσιά
ζουν έλάττωση τού ένζύμου πού πέπτει 
τό γάλα καί έμφανίζουν φουσκώματα, 
διάρροια, άέρια κ.λ.π. μετά τήν κατανά
λωση γάλακτος. Σέ αύτές τίς περιπτώσεις 
βέβαια δέν φταίει τό στομάχι άλλά τό 
έντερο πλήν όμως ή κατάσταση αύτή δέν 
έπιτρέπει τήν λήψη γάλακτος.

’Αλλαγή έχει έπέλθει καί στό θέμα τού 
άριθμοΰ τών ήμερησίων γευμάτων. Ή  
παληά άντίληψη ότι ό ελκοπαθής πρέπει 
νά τρώη πολλές φορές καί άπό λίγο, έχει 
έγκαταληφθή, διότι άπεδείχθη ότι τά πολ
λά γεύματα πρόκαλοΰν μεγαλύτερο ερε
θισμό τού έλκους. ’Έτσι σήμερα συνιστά- 
ται ή λήψη μόνον τριών γευμάτων ήμερη- 
σίως.

'Όπως ή φαρμακευτική θεραπεία, έτσι 
καί ή δίαιτα πρέπει νά έφαρμόζεται μόνον 
κατά τίς παροξύνσεις τού έλκους. Ή  
συνεχής δίαιτα δέν έξυπηρετεΐ κανένα 
σκοπό καί τό μόνο πού κάνει είναι νά 
συντηρή ένα συνεχές άγχος καί φόβο στόν 
άσθενή, ό όποιος νομίζει ότι άν φάγη κάτι 
μή επιτρεπόμενο, θά παρουσιάση παρό
ξυνση. *Η συμβουλή πού δίδεται είναι, νά 
άποφεύγη ό άσθενής μόνον έκεΐνα τά 
φαγητά τά όποια πάντοτε τού προκαλοΰν 
ένοχλήματα.

Τελειώνοντας μέ τήν δίαιτα, θά πρέπει 
νά πούμε δύο λόγια γιά τή λήψη διαφόρων 
φαρμάκων. 'Ωρισμένα φάρμακα, όπως ή 
κορτιζόνη, ή άσπιρίνη, τά διάφορα παυ
σίπονα καί άντιφλεγμονώδη, είναι δυνατόν 
νά προκαλέσουν παρόξυνση τού έλκους 
ή νά δημιουργήσουν έξ άρχής έλκος. Ή  
δράση τους αύτή παρατηρεΐται όχι μόνον 
όταν ληφθοΰν άπό τό στόμα, άλλά καί καθ’ 
οίονδήποτε άλλο τρόπο (ενέσεις, ύπόθετα). 
Θά πρέπει λοιπόν οί έλκοπαθεΐς νά άπο- 
φεύγουν τήν λήψη τών άνωτέρω φαρμάκων 
η έφ* όσον είναι άπόλυτος άνάγκη νά 
συμβουλεύονται πάντοτε τόν γιατρό τους.

Τελευταία έμεινε ή χειρουργική θερα
πεία τού έλκους, ή όποία είναι θεραπεία 
άνάγκης, όταν δέν ύπάρχει άλλη λύση στά 
προβλήματα πού δημιουργεί τό έλκος. 
Κυρίως ή εγχείρηση εφαρμόζεται, όταν 
παρουσιασθοΰν ώρισμένες έπιπλοκές, όπως 
ή πυλωρική στένωση, ή διάτρηση τού 
έλκους, βαρειά ή πολλαπλές γαστρορραγί
ες ή έπίμονα συνεχή ένοχλήματα πού δέν 
ύποχωροΰν μέ κανένα τρόπο. Πάντοτε θά 
πρέπει νά ύπάρχη σοβαρός λόγος γιά νά 
καταφύγη κανείς στήν εγχείρηση. Αύτό 
πού λένε πολλοί έλκοπαθεΐς, «νά τό βγά
λω τό έλκος γιά νά ήσυχάσω», είναι πολύ 
επιπόλαιο, γιατί δέν υπάρχει 100% εξα
σφάλιση ότι θά ήσυχάσουν. Ή  χειρουργι
κή θεραπεία παρουσιάζει καί υποτροπές 
τού έλκους καί άρκετές έπιπλοκές.

Τελειώνοντας θά θέλαμε νά διευκρινή- 
σουμε καί πάλι ότι τά παραπάνω έκτεθέντα 
άποτελοΰν μία αδρή περιγραφή τής θερα
πείας τού έλκους τού δωδεκαδακτύλου 
χωρίς πολλές λεπτομέρειες. 'Όπως καί 
τά άλλα παρόμοια άρθρα, έτσι καί τό 
παρόν δέν έχει σκοπό καί δέν πρέπει νά 
ύποκαταστήση τό γιατρό καί τίς συμβου
λές του. Κάθε άσθενής άποτελει κάτι τό 
ξεχωριστό καί δέν είναι δυνατό νά έφαρμό- 
ζεται σέ όλους ή αύτή άκριβώς άγωγή.

ΜΙΑ ΝΕΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΚΟΣ

Μετά τήν συγγραφή του άρθρου γιά τήν 
Θεραπεία του δωδεκαδακτυλικού έλκους 
έγινε γνωστό ότι Θά κυκλοφορήση σύντομα 
και στή °Ελλάδα, ένα νέο φάρμακο γιά τήν 
Θεραπεία του έλκους και διαφόρων άλλων 
παθήσεων του ανώτερου πεπτικού συστή- 
ματος.

Τό φάρμακο έχει τήν χημική ονομασία 
CIMETIDINE και ή δράση του στηρίζεται 
στό οτι ελαττώνει τήν έκριση τού ύδρο- 
χλωρικού όξέος άπό τά κύτταρα τού στο
μάχου. Τό υδροχλωρικό οξύ, Θεωρείται ώς 
ό βασικότερος παράγων στήν δημιουρ
γία τού έλκους και τό παλαιόν απόφθεγμα 
πού λέει οτι «όπου δέν υπάρχει οξύ, δέν 
υπάρχει έλκος» εξακολουθεί νά Ισχύη άκό- 
■

Οι προσπάθειες γιά τήν ανακάλυψη πα
ρομοίου φαρμάκου, άρχισαν πριν άπό 
άρκετά χρόνια και κατευθύνοντο προς τήν 
άνεύρεση μιας ουσίας, ή όποία νά άνταγω
νίζεται τήν «Ισταμίνη», μιά φυσιολογική 
ουσία τού οργανισμού, υπεύθυνη διά τήν 
έκκριση τού υδροχλωρικού όξέος. "Υστερα 
άπό τήν δοκιμασία άρκετών ουσιών, οι 
όποιες δέν είχαν άξιόλογα άποτελέσματα, 
άνεκαλύφθη ή CIMETIDINE.

eH  C.TMETI DINE κατόρθωσε νά έπιτύχη 
εκείνο πού επί τόσα χρόνια έγένετο προ
σπάθεια νά έπιτευχθή μέ τά άντιχολινεργι- 
κά φάρμακα. 9Ελαττώνει δηλαδή σέ μεγά
λο βαθμό τήν παραγωγή υδροχλωρικού 
όξέος, χωρίς νά προκαλή τίς παρενέργειες 
τών άντιχολινεργικών φαρμάκων καί επί 
πλέον ή διάρκεια τής δράσεως του είναι 
άρκετά μεγάλη, ώστε νά μήν άπαιτεϊται 
συχνή λήψις τού φαρμάκου.

"Οπως προαναφέρθη, τό νέο φάρμακο 
άποτελει ένα βήμα προόδου στην Θερα
πεία τού έλκους. Λυτό δέν σημαίνει φυσικά, 
οτι τό πρόβλημα «έλκος» έλύθη καί δτι ή 
μέχρι τώρα εφαρμοζόμενες θεραπείες 
καταργούνται. "Οπως συμβαίνει γιά οίον
δήποτε είδους φάρμακο, κάθε οργανισμός 
άντιδρά διαφορετικά στήν χορήγηση μιας 
ξένης ουσίας καί υπάρχουν άτομα τά όποία 
δέν άνταποκρίνονται ικανοποιητικά. Θά 
πρέπει λοιπόν ή λήψις τού νέου φαρμάκου 
νά γίνεται κατόπιν Ιατρικής συμβουλής καί 
έφ* δσον κρίνεται, δτι ή περίπτωσις τού 
άσθενούς είναι δυνατόν νά βοηθηθή άπό 
τήν νέα θεραπεία.

Δρ . Ά ναστ. Εμμανουήλίδης
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I  ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ Αστυνομικό

ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΗ Μυθιστόρημα

8 Ένα τηλεγράφημα, μια ανα
χώρηση και μια εξαφάνιση.

ΣΤΟ ΣΑΛΟΝΙ - τραπεζαρία του μο
τέλ υπήρχαν πάντοτε ένα - δυο περαστι
κοί. Έπιασα μια γωνιά καί προσποιήθηκα 
πώς διάβαζα τις έφημερίδες της Θεσσα
λονίκης, πού είχαν φτάσει μόλις πριν λίγο. 
Οί ειδήσεις της ή μέρας μου ήταν άδιά- 
φορες. Ά πύ το μεγάλο παράθυρο μπο
ρούσα νά βλέπω την κίνησι στο δρόμο. 
Είδα την Άννιώ καί την φίλη της πού 
γύριζαν στή βίλλα. 'Ύστερα είδα τό αύτο- 
κίνητο μέ τούς άξιωματικούς της ’Αστυ
νομίας, πού έφτασε. Ό  νεαρός Ενωμο
τάρχης τούς περίμενε.

"Εμεινα στη θέσι μου ώς την ώρα του 
φαγητού. Τώρα είχα μετανοιώσει οριστι
κά γιά την ξαφνική μου άπόφασι. Οί 
ώρες μου φαίνονταν άτέλειωτες κι άσφα- 
λώς ή Άννιώ θά περίμενε τό τηλεφώνημά 
μου άπό τά Τέμπη. Παρήγγειλα ένα γεύμα, 
πού τό έφαγα άνόρεχτα, μηχανικά. Στη 
μία είδα τό αύτοκίνητο του Εύθυμιάδη 
πού κατηφόριζε άπό τη βίλλα, παίρνοντας 
τό δρόμο γιά τά Νότια. Ό  Εύθυμιάδης 
ήταν μόνος του. Είχα πιή καί τόν καφέ 
μου, άλλά δέν τόν είδα νά γυρίζη. Ανέ
βηκα στό δωμάτιό μου, γιά τόν μεσημεριά
τικο ύπνο, κακόκεφος.

Στις πέντε κατέβαινα στην τραπεζαρία, 
γιά τόν άπογευματινό καφέ, δταν πρόσεξα 
τόν «τελειόφοιτο της Νομικής», πού άνέ- 
βαινε προς τό ξενοδοχείο. "Ημουν βέβαιος 
πώς ερχόταν γιά μένα, δπως ήμουν βέ
βαιος, πώς χωρίς νά τό δείξη φανερά, 
είχε κάνει δ,τι μπορούσε γιά νά μέ κρά
τηση στόν Πλαταμώνα. Μέ χαιρέτησε 
σχεδόν πρόσχαρα.

—Κοιμηθήκατε καλά;
Αύτή ή κοινότοπη έρώτησι, τόσο έξω 

άπό τή θέσι της, αύτή τή στιγμή, μοΰ 
φάνηκε σάν κοροϊδία. Τό νεανικό δμως 
πρόσωπο τού «τελειόφοιτου της Νομικής» 
έλαμπε δλο φιλικότητα.

—Ό  κ. Διοικητής σας ζητά συγνώμη, 
άλλά θά πρέπει νάρθήτε μιά στιγμή ώς 
τό γραφείο.

—Ό  Μοίραρχος;
^-’Ό χι, ό Ανώτερος Διοικητής, Ό  Συν

ταγματάρχης Άναγνωστόπουλος ήρθε μα
ζί μέ τόν Μοίραρχο.

Σκέφτηκα πώς ήταν τουλάχιστο περίερ
γο, νά καταφθάσουν τόσοι βαθμοφόροι, 
για την δολοφονία ενός άσήμαντου κατερ
γάρη. Τό είπα. *0 Ενωμοτάρχης χαμο
γέλασε.

ί—Πραγματικά, είναι λίγο άσυνήθιστο, 
άλλά ίσως έπειδή στήν ύπόθεσι αύτή έχουν
άνάμιξι καί ξένοι.........  Αλήθεια γι* αύ-
τούς τούς ξένους σάς θέλει ό κ. «Ανώτερος» 
Παρέλειψα νά σάς πω πώς μάς τούς έφε
ραν άπό τή Θεσσαλονίκη.

—Κι έμένα τί μέ θέλετε;
—Νά βεβαιώσετε, άν αύτοί οί άνθρωποι 

ήταν πραγματικά στό τραίνο.
Δέν μοΰ ήταν εύχάριστο, άλλά δέν 

μπορούσα νά κάνω κι άλλοιώς.
Τό στενόχωρο γραφείο τού Σταθμού 

Χωροφυλακής ήταν πολύ μικρό γιά τούς 
μεγάλους Βαθμοφόρους πού είχαν συγ- 
κεντρωθή. Ο νεαρός Ενωμοτάρχης πρέπει 
νά είχε ένημερώσει λεπτομερώς τούς 
άνωτέρους του γιά τό άτομό μου, γιατί 
μέ δέχτηκαν, σάν νά μέ είχαν δή καί πρίν.

Οί δύο Γερμανοί βρίσκονταν στό διπλα
νό δωμάτιο. *0 «Ανώτερος», ένας λεβεν- 
τάνθρωπος μέ ρόδινο πρόσωπο καί παχύ 
ξανθό μουστάκι, διέταξε νά τούς φέρουν. 
Πρόσεξα πώς τούς μεταχειριζόταν βερισ- 
σότερο σάν νά ήταν φιλοξενούμενοι, παρά 
κρατούμενοι. Οί δύο κρεμανταλάδες μπή
καν έπιδεικτικά άγέρωχοι. *0«Άνώτερος» 
τούς χαμογέλασε, σάν εύγενικός οικοδε
σπότης.

—Αύτοί είναι; μέ ρώτησε.
Δέν μπορούσα νά έχω καμμιά άπολύτως 

άμφιβολία.
—Αύτοί.

Οί κρεμανταλάδες μέ κυττοΰσαν περι
φρονητικά. Μέσα στά μάτια τους, δμως, 
τό είχα δή, πώς μέ είχαν γνωρίσει καί 
θυμηθή.

—Είστε βέβαιος; έπέμεινε ό Συντα
γματάρχης.

—Άπολύτως.
—"Οταν ό τύπος, πού ταξιδεύατε μαζί, 

πήδησε άπό τό τραίνο, ποιός τόν άκο- 
λούθησε;

’Έδειξα τόν έναν άπό τούς δύο, χωρίς 
δισταγμό.

—Κι ό άλλος κύριος, πού ήρθε μαζί σας;
—’Εκείνος.
Έκανε ένα νόημα στόν χωροφύλακα 

πού τούς συνώδευε καί χαμογέλασε στούς 
δύο Γερμανούς, σάν οικοδεσπότης, πού 
έλεγε πώς δέν κρατά τούς ξένους του. 
Οί κρεμανταλάδες κι ό συνοδός τους πέρα
σαν στό άλλο δωμάτιο.

—Είστε βέβαιος πώς τό θύμα είχε τρο- 
μοκρατηθή άπό τήν έμφάνισι αύτών των 
δύο, τότε στό τραίνο;

Μόλις τού είπα πώς τόν παρακολου
θούν καί τούς είδε, χλώμιασε. "Αλλωστε, 
τότε μόνο άπεφάσισε νά πηδήση. ’Επί 
πλέον τό είδα καθαρά πώς αύτοί οί δύο 
τόν κυνήγησαν. Σ ’ έσάς τί είπαν;

—Φυσικά, δτι δέν έχουν ιδέα. Πώς ταξι
δεύουν άπλώς σαν τουρίστες.

—Καί πώς έξήγησαν τόν χωρισμό 
τους; Γιατί ό ένας έμεινε κι ό άλλος συνέ
χισε;

—Δέν έχουν πρόγραμμα καί κάνουν 
δ,τι τούς έρθη, λένε.

—Κι εσείς τί θά κάνετε;
—Ά ν  πάμε έτσι, είμαστε ύποχρεω- 

μένοι νά τούς άφήσουμε. Είναι ξένοι καί 
δέν έχομε τίποτα συγκεκριμένο σέ βάρος 
τους.

—Κι δμως αύτοί τόν σκότωσαν, φώναξε.
Ό  Συνταγματάρχης μέ κύτταξε στά 

μάτια.
—Έ χετε καί τίποτε άλλο ύπ* δψι σας, 

έξω άπ’ αύτά πού μάς είπατε, γιά νά είσθε 
τόσο βέβαιος;

—Είχα; Ναί. Τήν Ιστορία τής Άννιώς. 
Τί δμως άπ* αύτήν ήταν άλήθεια καί τί 
ψέματα;
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ

Ο ΟΛΥΜΠΙΟΣ, Αρχιτέκτονας άπό τήν Αθήνα, προσκαλείται στόν 
Πλαταμώνα άπό τό χεΟγος ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ. Στό τραίνο, ένας άνδρας φοβι
σμένος πού βρέθηκε γιά λίγο στό βαγόνι του, του Αφήνει μια βαλίτσα καί 
πηδά στό κενό . Δυό άνθρωποι πού παρακολουθούσαν τόν συνταξιδιώτη του, 
ένδιαφέρθηκαν γιά τήν Ανεύρεσή του . Στή Βίλλα τού Εύθυμιάδη φιλοξενεί
ται καί ή Άννιώ Λεονάρδου, μια όμορφη νεαρή γυναίκα. Άνοίγοντας τήν 
βαλίτσα τού συνταξιδιώτη δέν βρίσκουν τίποτε τό ύποπτο. Τήν έπομένη, 
ό 'Ολύμπιος δταν άνοίγει τήν βαλίτσα του διαπιστώνει ότι κάποιος τού τήν 
έχει Ανακατέψει. Ποιός όμως; ‘Υποπτεύεται δλους καί κανένα. "Οταν Αρ
γότερα πηγαίνουν γιά μπάνιο στή παραλία δπου βρισκόταν ή Ά ννιώ , βλέ
πουν ένα άνδρα κοντά της πού τούς φάνηκε δτι μιλούσε μαζύ της. *Η Ά ν 
νιώ δμως τό άρνεΐται. Τελικά ό 'Ολύμπιος άνέφερε μόνο στόν Εύθυμιάδη 
γιά τό Ανακάτεμα της βαλίτσας του καί τό μεσημέρι ό Εύθυμιάδης τού φέρνει 
μιά φωτογραφία στή όποία έκπληκτος ό 'Ολύμπιος δέν δυσκολεύεται νά 
Αναγνωρίσει τόν έναν άπό τούς δυό άνδρες τού τραίνου πού παρακολουθού
σαν τόν άγνωστο συνταξιδιώτη του πού ρίχτηκε στό κενό. Τό βράδυ ό 'Ολύ
μπιος καί ή Άννιώ βρέθηκαν στό κρεββάτι τού 'Ολύμπιου καί ξαφνικά μέ
σα στή νύκτα τά γαυγίσματα των σκυλιών τού Εύθυμιάδη τόν κάνουν νά 
πεταχτεΐ στό μπαλκόνι καί νά διακρίνει ένα άνδρα νά δρασκελίζει τόν τοί
χο τού κήπου φεύγοντας. Τό άλλο βράδυ ή Άννιώ στό δωμάτιο τού 'Ολύ
μπιου τού φανερώνει δτι είναι κόρη Εβραίου καί δτι ό πατέρας της πού σκο
τώθηκε άπό τούς Γερμανούς άφισε στόν Ανακριτή , γιά νά σωθεί ή μητέρα 
της καί ή ίδια, πίνακες μεγάλης άξίας πού είναι κρυμμένοι κάπου στόν Πλα- 
ταμώνα καί πού τό σχεδιάγραμμα τό έχει κάποιος Σεβαστόπουλος. *0 'Ολύ
μπιος κατάλαβε δτι αύτός πρέπει νά είναι ό συνταξιδιώτης τού τραίνου .

*0 'Ολύμπιος τό πρωί στή παραλία συναντάται μέ τ ό ν ... συνταξιδιώτη 
του καί τόν φωνάζει Σεβαστόπουλο. Αύτός παραξενεύθηκε στό άκουσμα 
τού όνόματός του. Μετά άπό λίγες μέρες ένώ διασταυρώθηκε ή Ά ννιώ  μέ 
τόν Σεβαστόπουλο στό δρόμο καί στή παραλία, αύτή έδειξε Αδιαφορία πού 
προξένησε έντύπωση στόν 'Ολύμπιο καί κατάπληξη δταν ή Άννιώ  τού λέει 
δτι αύτός δέν είναι ό Σεβαστόπουλος πού περιμένει αύτή.

Τό άλλο πρωί ό κηπουρός τούς λέει δτι βρήκαν στή παραλία έναν νεκρό 
καί ό 'Ολύμπιος πού πήγε σέ λίγο Αναγνώρισε τό πτώμα τ ο ύ ... Σεβαστό- 
πουλου! Ό  'Ενωμοτάρχης ρωτά τόν 'Ολύμπιο έάν είδε κανένα άπό τούς δυό 
ξανθούς στή βίλλα γιατί είδε τόν κηπουρό νά μιλά μέ έναν άπ* αύτούς.

‘Ο 'Ολύμπιος δέν μπορούσε νά βρή μιά άκρη. Στήν βεράντα συναντά 
τόν Εύθυμιάδη καί μιλώντας γιά τό έγκλημα τού λέει δτι ό 'Ενωμοτάρχης 
είδε τόν κηπουρό νά μιλά μέ ένα ξανθό ξένο. *0 κηπουρός δμως πού προσκλή
θηκε άπό τόν Εύθυμιάδη τούς είπε δτι τόν ρωτούσε ό ξανθός Γερμανός γιά 
τόν σταθμό τού τραίνου καί τότε ό Εύθυμιάδης μετά τήν Απάντηση τού κη
πουρού άφισε πεισματωμένος τόν 'Ολύμπιο καί έφυγε. ‘Η Λιλή πού ήλθε 
σέ λίγο παραξενεμένη, ρώτησε τι έγινε μέ τόν άνδρα της. Τό ίδιο τόν ρώ
τησε καί ή Άννιώ τό βράδυ στό δωμάτιό του. Τότε ό 'Ολύμπιος τής λέει 
δτι αύριο θά φύγη γιατί Ισως ή «μεταβολή» αύτή τού φίλου του είχε αύτόν 
τόν σκοπό.

Τό πρωΐ μετά τούς τυπικούς χαιρετισμούς φθάνει στό Σταθμό πού συ
ναντά τόν Ενωμοτάρχη καί στή συζήτησι γύρω άπό τό έγκλημα Αποφασίζει 
νά μή φύγει Αλλά νά μείνει στό μοτέλ κρυφά άπό τούς Εύθυμιάδηδες.

—’Όχι, είπα. Δέν φτάνουν αύτά;
—Δέν φτάνουν.
Ό  «Ανώτερος» χαμογέλασε.
—‘Οπωσδήποτε δμως, άν έχετε τήν 

καλωσύνη, κάνετέ μου κατάθεσι.
Τήν έκανα στόν ίδιο τό φίλο μου τόν 

«τελειόφοιτο», πού καθισμένος πίσω άπό 
ένα μικρό σανιδένιο τραπεζάκι, χρησί
μεψε σαν γραφέας.

Ά πό τό Αστυνομικό γραφείο πήγα 
κατ’ εύθειαν στό ξενοδοχείο μου, φροντί
ζοντας νά φαίνωμαι δσο γίνεται λιγώτερο. 
Σέ λίγο δμως μάθαινα πώς δέν τά κατά- 
φερα καλά. *Η Άννιώ έκανε τήν έμφάνισί 
της στήν τραπεζαρία. Τήν είδα πού 
έψαχνε μέ τό βλέμμα κι δταν μέ άνεκάλυ- 
ψε ή^θε κατ’ ευθείαν στό τραπέζι μου.

— Εγώ περιμένω τηλεφώνημα κι έσύ 
βρίσκεσαι εδώ, μου είπε μέ παράπονο καί 
κάποιο θυμό.

Ψιθύρισα τίς δικαιολογίες γιά τό τραίνο 
πού έχασα, δικαιολογίες πού ήξερα πώς 
δέν τίς πίστευε.

—Σέ είδα άπό τό σπίτι, είπε. Καί τό 
χειρότερο είναι πώς σέ είδε καί ή Λιλή. 
Καί είναι κι έκείνη πειραγμένη μαζί σου.

Πόσο ήθελα νά ήμουν σίγουρος γιά τήν

άθωότητά της, νά ήξερα πώς δέν μέ κο- 
ρόΐδευε!

—Α ντί νά κάθεσαι εδώ μόνος σου, 
δέν έρχεσαι στό σπίτι;

—"Υστερα άπ* δσα έγιναν;
—Γιά λίγο. Τό βράδυ γυρίζεις καί κοι

μάσαι έδώ. Είμαι βέβαιη πώς ή Λιλή 
δέν θά τό πη.

—Σέ ποιόν;
—Μά στόν άντρα της. Ά ,  ξέχασα νά 

σου πώ τό κυριώτερο. *0 Εύθυμιάδης 
δέν είναι στό σπίτι. "Εφυγε.

—Έφυγε;
—Ναί. Πήρε ένα τηλεγράφημα άπό 

τόν διευθυντή τού έργοστασίου του—δέν 
ξέρω κι έγώ άκριβώς τίνος άπ* δλα—καί 
έφυγε γιά τήν Αθήνα. Στό σπίτι δέν εί
μαστε παρά μόνο οί δυό γυναίκες.

—Δέν γίνεται, Άννιώ.
—Μά ή Λιλή.........
—Δέν πρόκειται γιά τή Λιλή.
Δέν έπέμεινε. Μέ ρώτησε πώς θά 

μ* έβλεπε τό βράδυ. Παρ* δλες τίς άπο- 
φάσεις μου διψούσα νά τήν ξαναδώ καί 
κανονίσαμε νά συναντηθούμε τήν νύχτα 
στήν άκρογιαλιά, έκεϊ πού τή μέρα κάναμε 
μπάνιο. Κύτταξε γύρω της, μέ φίλησε

βιαστικά καί μ* άφησε Αναστατωμένο 
άπό έπιθυμία, ύποψίες, Αμφιβολία.

Δέν είχα λόγους πιά νά κρύβωμαι, Αφού 
ό Εύθυμιάδης έλειπε καί οί δυό γυναίκες 
ήξεραν τήν παρουσία μου στόν Πλαταμώ
να. Έπληξα στό μοτέλ καί μόλις βρά- 
δυασε δοκίμασα μιά βόλτα στή θάλασσα. 
Κι έκεΐ άπό μιά «σύμπτωσι», πού δέν 
πίστεψα καθόλου πώς είναι σύμπτωσι, 
βρέθηκα πρόσωπο μέ πρόσωπο μέ τόν 
νεαρό ’Ενωμοτάρχη.

—Ό  φίλος σας έφυγε, έ; μοΰ είπε ύστε
ρα άπό τά πρώτα τυπικά λόγια.

Χωρίς νά ξέρω κι έγώ γιατί προσποιή- 
θηκα τόν Ανήξερο.

' —Ναί;
—Ναί, γύρισε στήν Αθήνα. Δέν σάς 

τό είπε ή ώραία κυρία της παρέας σας;
"Ωστε ήξερε καί τήν έπίσκεψι τηςΆννιώς.

—Βλέπω δέν σάς ξεφεύγει τίποτε, είπα.
Χαμογέλασε.
—Είναι τόσο μικρός ό Πλαταμώνας! 

*0 φίλος σας πήρε Από τήν Αθήνα ένα 
τηλεγράφημα. Τόν καλοΰσαν άπό τίς 
έπιχειρήσεις του.

—Νόμιζα πώς τά τηλεγραφήματα είναι 
Απόρρητα, είπα.

—Κι ό τηλεγραφητής μας φλύαρος. 
’Άλλωστε, 6λο κι δλο σήμερα πήρε ένα 
μόνο τηλεγράφημα. Αύτό.

"Ωστε ή Άννιώ είχε πή τήν Αλήθεια 
κι ό Εύθυμιάδης είχε φύγει πραγματικά 
γιά λόγους ύποθέσεων. Κι δμως ήμουν 
έτοιμος νά δυσπιστήσω καί σ* αύτό, άν 
δέν άκουγα γιά τό τηλεγράφημα.

—Καλά πού ύπήρχε κι αύτό, συνέχισε 
χαμογελώντας ό 'Ενωμοτάρχης, άλλοιώς 
ό τηλεγραφητής θά είχε πάρει τζάμπα 
τό ήμερομίσθιο.

Χαμογέλασε πάλι καί είπε σάν νά τό 
σκέφτηκε έκείνη τή στιγμή.

—Κι έδώ πού τά λέμε μπορούσε νά μή 
τό πάρη ούτε αύτό τό τηλεγράφημα. Καί 
τό πιό φυσικό ήταν νά μή τό πάρη. Δέν 
ύπάρχει στή βίλλα τηλέφωνο;

Είχα Αρχίσει νά μαθαίνω τόν έξυπνο 
νεαρό καί ήξερα πώς κάτω άπό τίς άφέ- 
λειές του καί τίς «τυχαίες» ξαφνικές σκέ
ψεις του κρυβόταν μιά ψυχρή λογική. 
Καί τότε σκέφτηκα κι έγώ κάτι, πού 
θάπρεπε καί πού δέν είχα σκεφτή ώς 
έκείνη τή στιγμή. Γιατί ό διευθυντής του 
τού τηλεγράφησε; Ό  Εύθυμιάδης είχε 
τηλέφωνο στή βίλλα του καί βέβαια, στό 
έργοστάσιο. Τό πιό φυσικό δέν θά ήταν 
οί άνθρωποί του νά συνεννοούνται τηλε- 
φωνικώς μαζί του γιά τίς δουλειές; *0 
νεαρός Ενωμοτάρχης δέν έχανε τίποτε.

—Τί σκέπτεσθε; μέ ρώτησε.
Έκανα μιά Αόριστη κίνησι.
—Μήπως αύτό πού σκέφτηκα κι έγώ; 

Γιατί προτίμησαν τά τηλεγραφήματα καί 
δχι τό τηλέφωνο;

Ναί, δέν *τόν γελούσες εύκολα.
—Άκριβώς.
—Ποιός ξέρει; Οί πλούσιοι έχουν τίς 

λόξες τους.
Αλλά καταλάβαινα πώς αύτή τήν άπάν- 

τησι, πού μοΰ έδινε, δέν τήν είχε δώσει 
καί στόν έαυτό του.

—ΤΙ Αποτέλεσμα είχαν οί Ανακρίσεις 
σας; ρώτησα.

—Κανένα. Οί Γερμανοί έπιμένουν πάν
τοτε καί δέν βρήκαμε τίποτα άλλο.

—Πληροφορίες γι* αύτούς τούς δύο 
πήρατε; #

—Ζητήσαμε, Αλλά δέν τελειώνουν αύτά 
τά πράγματα τόσο γρήγορα. Τούς ρωτή
σαμε μόνο άν υπηρέτησαν στό στρατό 
κατά τόν πόλεμο. Είπαν ναί, στό ρωσικό 
μέτωπο.
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H ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ
Γ Ι Α Ν Ν Η  ΜΑ ΡΗ

Αστυνομικό
Μυθιστόρημα

—Καί γιά την Ελλάδα;
—Είπαν πώς δεν ήρθαν ποτέ.
Προχωρούσαμε στην άκρη της θάλασ

σας. Τά μικρά κύματα έρχονταν νά ξεψυ
χήσουν στα πόδια μας. ’Από τη θέσι μας 
μπορούσαμε νά βλέπουμε την φωτισμένη 
βίλλα του Εύθυμιάδη.

—Τον ύπηρέτη του Εύθυμιάδη τον 
άνακρίνατε; ρώτησα.

—’Ό χι. Τον ειδοποιήσαμε μόνο πώς 
μπορεί νά τον χρειαστούμε καί του ζητή
σαμε νά μην άπομακρυνθή άπό τον Πλα- 
ταμώνα.

Ό  «τελειόφοιτος της Νομικής» μου 
έδειξε μέ τό κεφάλι τήν φωτισμένη βίλλα 
του Εύθυμιάδη.

—Οί ^κυρίες θά πλήττουν μόνες τους, 
είπε. Ό  σύζυγος έφυγε, εσείς τις άφή- 
σατε.

·—Τί άκριβώς έχετε στο μυαλό σας ; 
τον ρώτησα.

—Είλικρινώς τίποτε. Προσπαθούμε νά 
καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται.

—Καί μέ τούς Γερμανούς τί θά κάνετε;
—Φοβούμαι πώς θά τούς άφήσωμε. 

Τό ζήτημα είναι λεπτό. Δέν έχομε καμμιά 
άπόδειξι σέ βάρος τους—καί είναι ξένοι.

—Αύτοί τόν σκότωσαν, ξεφώνισα πει
σμωμένος.

—Τό ίδιο πιστεύω κι εγώ, άπάντησε 
ό νεαρός Ενωμοτάρχης ήσυχα. Δέν φτάνει 
όμως νά τό πιστεύωμε έσεΐς κι* εγώ. 
Πρέπει καί νά μπορούμε νά τό άποδείξωμε.

Κύτταξε τόν άσημένιο δρόμο πού χά
ραζε τό φεγγάρι στη θάλασσα καί άνα- 
στέναξε.
• ^ Κ α ί, δυστυχώς, δέν μπορούμε, είπε.

Μέ τήν Άννιώ συναντηθήκαμε, όπως 
τό είχαμε πή, στήν άπομονωμένη άμμου- 
διά, όπου τη μέρα συνηθίζαμε νά παίρνουμε 
τό μπάνιο μας. Ε ίχε φτάσει πρώτη καί μέ 
περίμενε.

—Τρόμαξα νά ξεφύγω άπό τή Λιλή, 
είπε. Στο τέλος κατάλαβε πώς έρχόμουν 
νά σέ δώ. Στο βάθος είναι πειραγμένη 
πού δέν γύρισες στη βίλλα, άφοΰ τό 
έμαθες πώς ό άντρας της έφυγε. Καί νά 
σοΰ πώ δέν έχει άδικο. 'Η  Λιλή.........

Μιλούσε βιαστικά, φλύαρα, μέ κάποια 
σπασμωδικότητα, όπως μιλούν οί άνθρω
ποι πού θέλουν νά κρύψουν εκείνο πού 
πραγματικά έχουν στο νοΰ τους. Τήν 
άκουγα σιωπηλός κι* άπότο·μα τή ρώτησα:

—Τί συμβαίνει, Άννιώ;
Έμεινε στη μέση της φράσεώς της.
—Τί;
—Σέ ρώτησα, είπα σοβαρά. Τί συμβαί

νει, Άννιώ;

'Ετοιμάστηκε νά διαμαρτυρηθή, νά πη 
πώς δέν κ&ταλαβαίνει την έρώτησί μου, 
μά τά λόγ?α σταμάτησαν στά χείλη της. 
Ή  έκφρασί της άλλαξε κι* έδειξε τώρα 
αύτό πού προσπαθούσε νά σκεπάση μέ 
τήν φλυαρία της.

—Φοβάμαι, είπε σιγά.
Πραγματικά, ήταν μιά άδύνατη φοβι

σμένη γυναίκα. Πάλι έννοιωσα αύτό τόν 
σχεδόν φυσικό πόνο στήν καρδιά. Ήθελα 
μέ ολη μου τήν ψυχή νά τήν βοηθήσω, 
άλλά ή άσκημη σκέψι πάγωνε. Μήπως 
έπαιζε μιά καινούργια κωμωδία της; 
Μήπως μέ κορόϊδευε γιά μιά άκόμη φορά;

—Ποιόν.
—Δέν ξέρω.
Προχώρησε γιά λίγο σιωπηλή στην 

άκρη της θάλασσας. Τά μικρά κύματα 
έρχονταν νά ξεψυχήσουν στά πόδια της. 
Τό φεγγάρι είχε ψηλώσει κι’ ό άσημένιος 
δρόμος του πάνω στό νερό είχε άρχίσει 
νά χάνεται. Κάθησε μέ τήν πλάτη άκουμ- 
μπισμένη στό βράχο καί τήν μιμήθηκα. 
Μείναμε γιά κάμποση ώρα σιωπηλοί.

—Μοΰ δίνεις ένα τσιγάρο; ζήτησε.
Τής έδωσα. Τήν ώρα πού τής έδινα 

καί φωτιά τής είπα σιγά:
—Φυσικά μοΰ είπες ψέματα, έ;
Κούνησε τό κεφάλι της. «Ναι».
Τό ύπωπτευόμουν, τό περίμενα κι* 

όμως ή άπάντησί της μέ πλήγωσε.
—Γιατί; ρώτησα.
Δέν μίλησε. Άφησε τόν καπνό νά φύγη 

άπό τό στόμα της, θλιμμένη καί σκεπτική.
—Δέν ύπάρχει ή περίφημη συλλογή τού 

πατέρα σου, έ";
—’Ό χι.
Γιά μιά άκόμη φορά, ή άπαίσια σκέψι 

μοΰ έσφιξε τήν καρδιά. Γιατί, χωρίς νά 
τήν άναγκάσω, ώμολογοΰσε πώς είχε 
πή ψέματα; Τί έπεδίωκε; Πόση αλήθεια 
ύπήρχε στήν καινούργια «άλήθεια» πού 
θά μοΰ έλεγε; Τί είχε ζητήσει άπό μένα 
καί τί ζητούσε τώρα μέ την «ομολογία»
της ;

—Γιατί μοΰ είπες ψέματα;
—Γιατί δέν μπορούσα νά σοΰ πώ τήν 

άλήθεια.
—Μπορούσες όμως νά μή μοΰ r πής 

τίποτα.
—’Ήθελα νά σέ κρατήσω. Νά σ’ έχω 

κοντά μου.
Είχε παίξει μαζί μου. Πώς μπορούσα 

νά είμαι σίγουρος πώς δέν έπαιζε καί 
τώρα;

—Τί συμβαίνει μ* αύτή τήν περίφημη 
συλλογή τού πατέρα σου; τή ρώτησα.

—Δέν ύπάρχει συλλογή, όπως δέν 
ύπήρξε ποτέ κι* ό πλούσιος πατέρας μου. 
*0 πατέρας μου ήταν ένας φτωχός μικρο- 
μαγαζάτορας, όπως φτωχή ήμουν σέ 
όλη μου σχεδόν τή ζωή κι* εγώ.

—Κι* ό άντρας σου;
Σήκωσε τούς ώμους της.
—Μιά νεανική άνοησία. Τόν γνώρισα 

στό Κάιρο, παντρευτήκαμε βιαστικά, 
μέ πήρε στό Παρίσι κι* έκεί τόν έχασα. 
Βγήκε ένα πρωί άπό τό ξενοδοχείο μας 
καί δέν ξαναγύρισε, άφήνοντάς με σ* αύτή 
τή μεγάλη πόλι μόνη, χωρίς φίλους καί 
χωρίς λεφτά. Ά ,  τό Παρίσι. Τό Παρίσι 
είναι ή χειρότερη κόλασι γιά έναν άνθρω
πο στη θέσι μου. Έζησα ένα χρόνο, ύστε
ρα άπ* αύτό, ένα χρόνο πού νά μήν τόν 
εύχηθής ούτε στον χειρότερο εχθρό σου. 
Χωρίς φαί, χωρίς θέρμανσι, μέσα σέ 
φρικτά βρώμικα ,παγωμένα δωμάτια, 
πού τά άφηνες μόνο γιά νά πας σέ χειρό
τερα. Πολλές φορές σκέφτηκα νά αύτο- 
κτονήσω έκείνο τόν καιρό. Ά ν  είμαι άκό

μη ζωντανή, είναι γιατί δέν είχα τό θάρρος 
νά πεθάνω.

Μιλούσε σιγά, μέ τό πρόσωπο άκίνητο 
καί τό βλέμμα ίσια έμπρός, χωρίς νά 
γυρίση ούτε μιά φορά νά μέ κυττάξη. 
Στό πρόσωπό της ζωγραφιζόταν καθαρή 
ή φρίκη έκείνων τών ήμερών. Ή  άμφι- 
βολία, όμως είχε ποτίσει πιά γιά καλά 
ολο μου τό κορμί. Τοβλεπα πώς ύπέφερε 
στή θύμησι τών τρομερών ήμερών πού 
πέρασε. Άλλά μήπως ήταν αύτό ένα 
καλοπαιγμένο θέατρο;

—Καί τότε, στή χειρότερη στιγμή, τόν 
γνώρισα, είπε.

—Ποιόν;
—’Εκείνον, άπό τόν όποιον ξεκίνησαν 

όλα όσα συμβαίνουν σήμερα. Δέν ήταν 
νέος. Έ νας άνθρωπος εξήντα χρόνων, 
μοναχικός, μελαγχολικός, περίεργος. Ή 
ταν ό μόνος πού μοΰ φέρθηκε καλά. Νομί
ζω πώς μέ άγάπησε, άλλά όχι μέ τόν 
τρόπο πού μέ θέλησαν οί άλλοι. Τέλος 
πάντων. Κοντά του βρήκα τήν σιγουριά, 
τήν άνεσι, τήν γαλήνη. Έ λεγε πώς ήταν 
Ελβετός, άπό τήν γερμανόγλωσση Ε λ 
βετία. Είχε τά χαρτιά του άπολύτως έν 
τάξει. Άποφεύγαμε τις συντροφιές καί 
μόνο λίγοι φίλοι έρχονταν νά μας δοΰν 
στό μικρό παλιό διαμέρισμα, πού κρατού
σαμε πίσω άπό τό Λουξεμβούργο. Κάποτε 
άρρώστησε άσχημα. Πίστεψε πώς θά 
πεθάνη καί τότε μοΰ είπε τήν άλήθεια. 
Δέν ήταν 'Ελβετός. Ή ταν Γερμανός, 
πρώην άξιωματικός τών Έ ς —Έ ς  καί 
τόν κυνηγούσαν σάν έγκληματία πολέμου.

’'Ακουγα χωρίς νά τολμώ νά τήν δια- 
κόψω.

—Φαίνεται πώς τόν κατηγορούσαν 
γιά τρομερά πράγματα—καί ίσως καί νά 
τά είχε διαπράξει αύτά τά τρομερά πρά
γματα—άλλά εμένα μοΰ φαινόταν περίερ
γο. Κανείς πριν άπ* αύτόν δέν μοΰ είχε 
φερθή μέ τόση καλωσύνη. Τότε, όταν πιά 
κατάλαβε πώς θά πεθάνη, μοΰ μίλησε 
γιά τόν θησαυρό.
I —Τόν θησαυρό; ρώτησα.

!—Nat. Μοΰ είπε πώς έπρόκειτο γιά 
υπόθεσι πολλών χιλιάδων δολλαρίων. Κάτι 
πού είχε κρύψει, όταν έφευγε άπό τήν 
Ελλάδα, όταν υπηρετούσε στήν Κατοχή. 
Αργότερα κατάλαβα πώς ήταν ό,τι οί 
Γερμανοί είχαν ληστέψει άπό τούς Εβραί
ους τής Μακεδονίας. Πριν έγκαταλείψουν 
τήν Ελλάδα, τά είχε κρύψει κάπου εδώ 
γύρω.

—Στόν Πλαταμώνα;
—Ναί.
—"Ωστε αύτή είναι ή «συλλογή τού 

πατέρα σου»; είπα, χωρίς νά μπορώ νά 
μη βάλω κάποιο πικραμένο σαρκασμό 
στή φωνή μου.

Άπάντησε ήσυχα καί θλιμμένα.
'-—Ναί.
Έ νας μικρός θόρυβος, πίσω μας, στα

μάτησε την έρώτησι πού ετοιμαζόμουν 
νά κάνω. Δυό—τρία λιθαράκια κατακύ- 
λισαν, σάν κάποιος νά είχε μετακινηθή 
μέ προσοχή. Είδα τόν πανικό στά μάτια 
τής Άννιώς. Μέ είχαν έπηρεάσει οί 
φόβοι της; Σηκώθηκα μουδιασμένος. Δέν 
είδα τίποτε.

—Ποιός ήταν; μέ ρώτησε.
—Κανείς.
—Μά, ό θόρυβος;

I  —’Ίσως κάποιο ζώο.
Κάθησα πάλι πλάϊ της.
—Κι’ ύστερα; ρώτησα.
—Πέθανε, όπως τό είχε φοβηθή. Πριν 

πεθάνη μού έδωσε τό σχεδιάγραμμα—πού 
ακριβώς ήταν κρυμμένο τό χρυσάφι τών 
'Εβραίων—καί μιά διεύθυνσι στήν ’Αθήνα
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—Μιά διεύθυνσι; ρώτησα περίεργος.
—Ναί. Τήν διεύθυνσι του Εύθυμιάδη.
Αύτόματα μισό σηκώθηκα άπό τη θέσι 

μου.
—*0 φίλος σου* τόν Εύθυμιάδη τόν 

ήξερε;
—Ναί. Φαίνεται πως είχαν συνεργαστή 

στήν Κατοχή ή μετά. Πάντως, μου μίλησε 
γι* αύτόν, σάν νά ήταν άνθρωπός του. Του 
έγραψα στήν ’Αθήνα καί μου άπάντησε.

Τα είχα χάσει.
—"Ωστε είχες έπαφές μαζί του πριν 

γνωρίσης τή Λιλή;
—Ναί.
—Κι* έκείνη; Εκείνη......... τό ήξερε;
—"Οχι.
’Αναστέναξα. Επιτέλους υπήρχε στήν 

περίφημη αυτή συντροφιά κι* ένας άνθρω
πος, πού δέν έλεγε ψέματα.

—Καί ή συνάντησίς σας στό Σάλτσ- 
μπουργκ; *Η πρόσκλησίς σου στόν Πλα- 
ταμώνα; ρώτησα σαστισμένος.

—Προετοιμασμένη. Ό  ίδιος ό Εύθυ- 
μιάδης τό σκέφτηκε. *0 ίδιος μου έγραψε 
πότε ή γυναίκα του θά βρισκόταν στό 
Σάλτσμπουργκ. Τήν πλησίασα .Τά άλλα 
ήταν εύκολα. Ή  Λιλή είναι ένα πλάσμα 
άξιαγάπητο. Γίναμε φίλες καί μέ κάλεσε. 
Θά έπεφτε άπό τά σύννεφα, αν μάθαινε 
πώς δέν μ* έφερε στόν Πλαταμώνα ή 
πρόσκλησί της, άλλά κάτι άλλο.

—Δέν ήρθες, όμως, άμέσως.
— Όχι. Έ τσ ι τό θέλησε ό Εύθυμιάδης. 

Δέν ξέρω γιατί. ΤΗρθα όταν μέ ειδοποίησε 
έκεΐνος. Άλλά τότε πιά ήταν άργά.

Δέν καταλάβαινα.
—Μου είχαν κλέψει, στό μεταξύ, τό 

σχεδιάγραμμα. "Υστερα άπό τόν θάνατο 
του Γκεόργκε—Γκεόργκε έλεγαν τόν 
άνθρωπο γιά τόν όποιο σου μίλησα—είχα 
άντιληφθή πώς μέ παρακολουθούν. Δέν 
έδωσα τήν σημασία πού έπρεπε. Μιά 
μέρα γύρισα στό ξενοδοχείο μου καί βρή
κα τό δωμάτιό μου άναστατωμένο. Κά
ποιοι είχαν ψάξει τις βαλίτσες μου. Μου 
πήραν μερικά κοσμήματα—καί τό σχεδιά
γραμμα.

—Λωποδύτες;
—Έ τσι ήθελαν νά φανούν ότι είναι. 

"Ηξερα, όμως, πώς δέν πρόκειται γιά 
λωποδύτες. *0 Γκεόργκε μέ είχε ειδο
ποιήσει.

"Ακουγα αύτή τήν Ιστορία, πού έμοιαζε 
μέ περιπετειώδες μυθιστόρημα. *0 φίλος 
της, πριν πεθάνη τήν είχε ειδοποιήσει 
πώς τόν παρακολουθούσε μιά παρέα 
παλιών συντρόφων του στά Έ ς —Έ ς. 
Μιά παρέα, πού ύπωπτευόταν ότι αύτός 
κρατούσε τό μυστικό τού χαμένου «θησαυ
ρού» τών Εβραίων.

—Καί πιστεύεις πώς αύτοί έκλεψαν τό 
σχεδιάγραμμα;

Τήν έπιασα άπό τά μπράτσα καί τήν 
άνάγκασα νά γυρίση πρός τό μέρος μου.

—Άννιώ, λές τήν άλήθεια αύτή τή 
φορά; ρώτησα.

—Στ* όρκίζομαι.
—Γιατί μοΰ τά λές; φώναξα σχεδόν. 

Πώς είσαι βέβαιη πώς δέν θά σέ προδώ- 
σω; *0 άστυνομικός εδώ είναι φίλος μου. 
Μόλις χωρίσουμε, θά πάω νά τού τά πώ 
όλα αύτά. Γιατί μ* έμπιστεύεσαι;

—Γιατί τό ξέρω πώς μ* άγαπάς. Γιατί 
σ’ άγαπώ κι* εγώ.

—Αύτό δέν σ* έμπόδισε ώς τώρα νά 
μέ γεμίσης ψέματα. Γιατί τ ώ ρ α  μού 
λές τήν άλήθεια;

—Γιατί έχω άνάγκη άπό ένα φίλο, 
είπε σιγά. Γιατί είμαι μόνη μου. Γιατί 
φοβάμαι γιά τήν ίδια μου τή ζωή. 'Υπέ
φερα πολύ άπό τή φτώχεια καί ήθελα νά

έξασφαλίσω τή ζωή μου. Ξέρω πώς μέ 
συχαίνεσαι γιά τό χρυσάφι τών Εβραίων, 
άλλά τό ήθελα. Δέν ήθελα όμως όλα αύτά.

—Ποιά;
—Τόν θάνατο. "Οσοι είχαν κάποια σχέ- 

σι μ* αύτό τό καταραμένο χρυσάφι κινδυ
νεύουν. *0 Σεβαστόπουλος σκοτώθηκε. 
*0 Εύθυμιάδης έφυγε βιαστικά. Κι* ό 
Μήτσος.........

—*0 Μήτσος ήξερε;
—Ναί. ΤΗταν τυφλό όργανο τού Εύθυ

μιάδη.
—Καί τί έπαθε; *0 Μήτσος είναι μιά 

χαρά στή βίλλα.
Τά χείλη τής Άννιώς έτρεμαν.
—Ό  Μήτσος έξαφανίστηκε, είπε.
—Έξαφανίστηκε;
—Ναί.
Τούς είχε πή, μοΰ έξήγησε, πώς θά 

πήγαινε νά κοιμηθή. ’Αργότερα, ή Λιλή 
θυμήθηκε ότι δέν είχαν ταΐσει τά σκυλιά. 
Πήγαν στό δωμάτιό του νά τόν ζητήσουν 
καί δέν τόν βρήκαν.

—Πότε έγινε αύτό;
—Λίγο πριν ξεκινήσω γιά νάρθω νά 

σέ βρώ.
—Θά πήγε κάπου, μιά βόλτα, θά γυρίση.
—Αύτό πιστεύει κι* ή Λιλή. ’Εγώ, 

όμως, άπόψε, πρόσεξα πώς υπήρχε κάτι 
περίεργο στόν τρόπο του.

—"Ισως είναι ή Ιδέα σου.
Δέν έπέμεινε, άλλά είδα πώς δέν τήν 

έπεισα.
—Δέν θά φύγης αύριο, έ; μέ ρώτησε 

Ικετευτικά.
—"Οχι, δέν θά φύγω. "Ωρα είναι τώρα 

νά γυρίσης στό σπίτι.
Σηκώθηκα. ΤΗταν μιά παράξενη συνάν- 

τησι, γιά συνάντησι έρωτευμένων. Χωρίς 
ένα χάδι, ένα φιλί. Τήν ώρα πού τήν 
βοηθούσα νά σηκωθή κι* έκείνη, τήν 
ρώτησα:

—Τόν Σεβαστόπουλο δέν τόν γνώριζες, 
δέν τόν είχες δή ποτέ. Κι’ όμως μοΰ 
άνέφερες τό όνομά του. Μοΰ μίλησες 
γιά τήν φανταστική σας συνάντησι στό 
Παρίσι .Πώς ήξερες τήν ΰπαρξί του;

—Μοΰ είχε μιλήσει ό Γκεόργκε γι* 
αύτόν.

—Πώς;
—ΤΗταν ένας παλιός συνεργάτης του, 

όταν υπηρετούσε στήν Ελλάδα. Ό  μόνος 
άπό τούς Έλληνες πού ήξερε γιά τό χρυ
σάφι τών Εβραίων.

—"Ηξερε καί πού είναι κρυμμένο;
—"Οχι. "Ηξερε μόνο πώς ό Γκεόργκε 

τό είχε κρύψει κάπου στήν Ελλάδα.
Ξεκινήσαμε γιά τή βίλλα. Πάλι νόμισα 

πώς άκουσα ένα έλαφρό θόρυβο κάπου 
πίσω μας. Αύτή τή φορά νόμισα πώς 
είδα καί μιά σκιά νά άπομακρύνεται—άλλά 
δέν ήμουν βέβαιος. Λίγο έξω άπό τή βίλλα 
άφησα τήν Άννιώ.

—Προσπάθησε νά ήσυχάσης, τής είπα. 
Νά δής πού ό Μήτσος θά γυρίση. "Ισως 
κιόλας αύτή τή στιγμή νά γύρισε καί νά 
βρίσκεται στό κρεβάτι του.

Άλλά δέν γύρισε καί δέν θά γύριζε ποτέ. 
Μόνο τό πτώμα του θά έφτανε στόν Πλα
ταμώνα, πεταγμένο πάνω σ* ένα φορτηγό. 
Άλλά αύτό θά τό μάθαινα άργότερα. Τό 
βράδυ τής άλλης μέρας.

Στό μεταξύ, φυσικά, είχα άναστατωθή. 
Πέρασα μιά άσχημη νύχτα, παλεύοντας 
μέ άμφιβολίες καί δύσκολες σκέψεις. Ή  
Άννιώ έλεγε γιά μιά φορά άκόμα ψέματα; 
Αύτή τή φορά δέν τό πίστευα. "Οχι, γιατί 
νόμιζα πώς, έτσι άπότομα, ή περίεργη 
αύτή γυναίκα άπεφάσιζε νά μοΰ φερθή 
μέ είλικρίνεια, άλλά γιατί ή έξομολόγησίς 
της δέν έβλεπα σέ τι μπορούσε νά τήν

ώφελήση. Μοΰ άπεκάλυψε τόν ρόλο της 
καί δέν ήταν ένας όμορφος ρόλος. Μοΰ 
πρόδινε τήν συνενοχή τού Εύθυμιάδη. 
"Αν μιλούσα στήν Αστυνομία, οί έλπίδες 
τους νά ξαναβροΰν τό χρυσάφι, πού είχαν 
πληρώσει μέ τόσο αίμα οί Εβραίοι τής 
Μακεδονίας, χάνονταν όριστικά. Ή  Ά ν
νιώ μοΰ είχε μιλήσει μέ είλικρίνεια, γιατί 
είλικρινείς ήταν οί φόβοι της. Άλλά έγώ; 
Έ γώ  τι έπρεπε νά κάνω; Σάν όλους τούς 
άνθρώπους πού παλεύουν άνάμεσα σ* εκεί
νο πού π ρ έ π ε ι  καί σ’ έκείνο πού 
θ έ λ ο υ ν ,  άνέβαλα τήν άπόφασι περι- 
μένοντας. Περιμένοντας, όμως τί;

Άπεφάσισα νά άφήσω τούς τύπους 
καί τά πείσματα καί νά πάω στή βίλλα. 
Ή  Λιλή Εύθυμιάδη, τόσο άνύποπτη 
γιά όσα γίνονταν γύρω της, μοΰ ήταν 
τώρα περισσότερο συμπαθητική άπό κάθε 
άλλη φορά. (Ντρεπόμουν τόν έαυτό μου, 
ώστε νά όμολογήσω πώς καί ύστερα άπό 
όσα είχαν γίνει καί παρ’ όλα όσα είχαν 
γίνει, έννοιωθα έντονη τήν έπιθυμία νά 
ξαναδώ τήν Άννιώ).

Ή  Λιλή ήταν πραγματικά ένα πλάσμα 
«άξιαγάπητο», όπως τήν είχε πή ή έρω- 
μένη μου. Μέ δέχτηκε σάν νά μήν είχε 
μεσολαβήσει τίποτε, σάν νά είχα φύγει 
μόλις πριν μιά ώρα άπό τό σπίτι της, γιά 
νά πάω νά κολυμπήσω στήν θάλασσα. 
Τήν ώρα πού μοΰ πρόσφερε τόν παγω
μένο χυμό τού πορτοκαλιού στή βεράντα 
της, μοΰ είπε εύθυμα:

—Ό  Πλαταμώνας, λοιπόν, έγινε περι
πετειώδης, έντυπωσιακός καί μυστήριος. 
Ένας άλήτης σκοτώνεται κι’ ό Μήτσος 
έξαφανίζεται. ’Αλήθεια δέν τό ξέρετε; 
Αύτός ό άνθρωπος μέ καληνύχτησε γιά νά 
πάη νά κοιμηθή στό δωμάτιό του έχτές— 
καί ούτε στό δωμάτιό του πήγε, ούτε 
άλλοΰ φάνηκε. Νομίζω πώς χτυπά τό 
τηλέφωνο.

Πήγε πρός τό έσωτερικό τού σπιτιού. 
Ή  ψεύτικη έκφρασι τής άνεμελιάς έφυγε 
άπό τό πρόσωπο τής Άννιώς.

—Τήν άκουσες; μοΰ είπε. Δέν γύρισε.
—Καί, λοιπόν; "Ισως φοβήθηκε τις 

άνακρίσεις καί τόσκασε.
Θυμήθηκα τήν Ιστορία τής νύχτας, 

τότε πού ή Λιλή άκουσε βήματα στόν 
κήπο καί δέν είχαν γαυγίσει τά σκυλιά. 
*0 Μήτσος θά ήταν ό άνθρωπος μέ τις 
μυστηριώδεις μετακινήσεις τά ξημερώ
ματα.

—Μπορεί.
Λίγα λεπτά άργότερα, ή Λιλή φάνηκε 

χαμογελώντας.
—Ά πό τήν ’Αθήνα, είπε γιά τό τηλε

φώνημα. Μέ πήρε ό άντρας μου. Ρωτά τί 
γίνεται έδώ. Φυσικά τού είπα γιά τά κα
μώματα τού έμπιστου του.

—Καί τί είπε; ρώτησε ή Άννιώ.
—Γέλασε. Λέει πώς ό Μήτσος ξεμω

ράθηκε στά γεράματα καί θάχη κάποια 
μικρή στό χωριό. "Αν κι* έδώ πού τά 
λέμε αύτή ή «άγνότης τών ήθών» στά 
χωριά............

Μάς έκανε μιά μικρή χαριτωμένη διά— 
λεξι γιά τό «σέξ» στήν έλληνική ύπαιθρο, 
μιά διάλεξι πού δέν τήν άκουγε κανείς 
άπό τούς δυό μας, άπορροφημένοι όπως 
ήμασταν καθένας άπό τις δικές του σκέ
ψεις. "Οταν σηκώθηκα νά φύγω ή Λιλή 
χάλασε τόν κόσμο. Δέν θά καταστρέφαμε 
τήν συντροφιά μας γιά άνοησίες τής στι
γμής. Έπέμενε νά μείνω νά φάω μαζί 
τους—καί ύπεχώρησα.

Τό βράδυ ήταν πού μέ κάλεσαν στήν 
Αστυνομία. Ό  «Ανώτερος» βρισκόταν 
έκεΐ καί στήν έκφρασι τών άστυνομικών 
ξεχώρισα κάτι δυσάρεστο. Μοΰ έδειξε
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6 ίδιος ένα κάθισμα. *0 νεαρός Ενωμοτάρ
χης Ιμενε όρθιος στη γωνιά, πρόσωπο 
«βουβό» μπροστά στούς άνωτέρους του.

Ή  άτμόσφαιρα μέσα στό στενόχωρο 
γραφείο του στάθμου ήταν βαρειά. ’Ένοιω
θα τήν άνυπομονησία, τις ύποψίες καί 
κάποια έχθρότητα. Οι άστυνομικοί έμεναν 
σιωπηλοί, περιμένοντας νά μιλήση ό 
«Ανώτερος» μά κι* εκείνος καθυστερούσε 
νά άρχίση. Σάν νά δυσκολευόταν νά βρή 
τά λόγια του. "Αναψε ένα τσιγάρο καί 
έκανε λίγα βήματα μέσα στό μικρό δω
μάτιο, ένώ περίμενα καθισμένος. Είχα 
τήν έντύπωσι πώς τήν είχα ξανασυναντήσει 
αυτή τή σκηνή. Σέ κάποια ταινία ή κάποιο 
μυθιστόρημα. Απότομα ό «’Ανώτερος» 
σταμάτησε άκριβώς μπροστά μου.

—Κύριε ’Ολύμπιε, γιατί ήρθατε στόν 
Πλαταμώνα; μέ ρώτησε.

Τάχασα. Δέν μπορούσα νά φαντασθώ, 
τί ήταν εκείνο πού τούς έκανε νά μέ καλέ- 
σουν νύχτα στό Τμήμα, άλλά 6,τι καί νά 
ήταν, δέν περίμενα πώς μπορούσε νά είναι 
μιά δική μου άνάκρισι.
Β —Γιατί......... ;

—Ναί. Γιατί ήρθατε στόν Πλαταμώνα; 
Τί σάς έφερε;

—Δουλειά.
Τούς έξήγησα σαστισμένος ποιά δου

λειά. Μίλησα γιά την βίλλα του Εύθυμιάδη, 
τις άλλαγές της γυναίκας του καί τά 
σχετικά.

—Τον κ.Εύθυμιάδη τόν γνωρίζατε 
καιρό;

Δέν ήμουν βέβαιος εκείνη τή στιγμή, 
αλλα είχα τήν έντύπωσι πώς μου είχαν 
κάνει κι’ άλλη φορά αύτήν τήν έρώτησι.

—’Από μαθητής.
—"Ωστε τόν ξέρετε καλά.
—Μάλλον.
Μιά γνωριμία τόσων χρόνων είναι μιά 

γνωριμία γερή.
Πού ήθελε νά καταλήξη; Καί τί ήταν 

εκείνο πού προκάλεσε μιά τέτοια άλλαγή 
στην συμπεριφορά τους άπέναντί μου;

—Τόν γνώριζα πολύ καιρό, άλλά τόν 
έβλεπα ελάχιστα. Τέσσερις—πέντε φορές 
Ισως μέσα σ’ αύτά τά είκοσι τόσα χρόνια. 
Γιατί δμως αύτές οι ερωτήσεις;

*0 «’Ανώτερος» άγνόησε τά τελευταία 
λόγια μου.

—-Ωστε, ήρθατε στόν Πλαταμώνα μόνο 
καί μόνο γιά τις τροποποιήσεις της βίλλας 
του φίλου σας.

"Αρχισα νά θυμώνω.
IΕ-Ν ομίζω  πώς σάς τό είπα.

Ό  «’Ανώτερος» πέταξε τό τσιγάρο 
του κι* άμέσως άναψε ένα δεύτερο.

—Μα επιτέλους, τί γίνεται εδώ; ρώτησα 
έκνευρισμένος.

*0 άστυνομικός μέ κύτταξε κάμποσα 
δευτερόλεπτα πριν άπαντήση κακόκεφα.

—Αύτό θάθελα νά ξέρω κι’ εγώ.
Μιά άδιόρατη άλλαγή έγινε στό πρόσω

πό του καί στήν άτμόσφαιρα. Ή  φωνή 
του έμενε αύστηρή, άλλά ήταν τώρα λιγώ- 
τερο έχθρική.
I  —’Έχετε ύπ' δψι σας ένα Μήτσο, 
υπάλληλο τού φίλου σας;

Ό  μικρός κρύος φόβος γλίστρησε 
μέσα μου.

—Ναί, είπα.
—Μήπως συνέβη νά ξέρετε άπό πότε 

λείπει άπό τή βίλλα; Φυσικά, θά τό μά- 
θωμε άπό τήν κυρία του, άλλά ,μιά πού 
έτυχε νά βρίσκεστε έδώ, μήπως τό ξέρετε;

Σκέφτηκα πώς δέν «έτυχε νά βρίσκο
μαι έδώ», άλλά πώς έκείνοι μέ είχαν 
καλέσει.

—Ξέρω, είπα. ’Από χθές τό βράδυ.
—Ά !
Έρριξε ένα γρήγορο βλέμμα στούς 

άλλους.
—Μήπως ξέρετε καί πού βρίσκεται 

αύτή τή στιγμή;
—Φυσικά οχι.
—Πού πήγε φεύγοντας άπό τό σπίτι; 
—Ούτε.
—Τότε πώς ξέρετε δτι λείπει άπό χθές; 

’Έπρεπε νά πώ πώς τό είχα μάθει άπό 
τήν Άννιώ, πού άνησυχοΰσε; Τότε θάπρε- 
πε νά πώ καί τά άλλα—καί δέν ήθελα.

—Τό έμαθα άπό τήν κ. Εύθυμιάδη 
σήμερα. Κι’ έκείνη δέν μπορούσε νά έξη— 
γήση αύτήν τήν έξαφάνισι.

—Γιατί λέτε «έξαφάνισι»; έκανε ό 
Ανώτερος, κυττάζοντάς με ίσια μέσα στά 
μάτια.

Τού διηγήθηκα τά σχετικά μέ τόν 
έμπιστο τού Εύθυμιάδη.

—"Ωστε έφυγε, χωρίς νά πή σέ κανέναν 
τίποτε; έπανέλαβε σκεπτικός ό Συντα
γματάρχης.^

—Άκριβώς. Ή  κ. Εύθυμιάδη άνεκά- 
λυψε τήν άπουσία του όλότελα τυχαία. 
* Υπέθεσε πώς θά είχε κάποιο έρωτικό
ραντεβού, παρ’ δλο πού ή ήλικία του__

-—Πραγματικά, είχε κάποιο ραντεβού, 
μ’ έκοψε ό «Ανώτερος». Κάποιο ραντεβού, 
άλλά δχι έρωτικό.

—Ξέρετε μέ ποιόν; ρώτησα έκπληκτος. 
—Ναί. Μέ τόν δολοφόνο του, άπάντησε 

ό άστυνομικός μουτρωμένος.
Ή ταν σάν νά είχα δεχτή ένα χτύπημα 

κατακέφαλα. Τραύλισα:
—Μέ......... ;
—Μέ τόν άνθρωπο, πού τόν περίμενε 

γιά νά τόν σκοτώση.
—Άλλά πώς___;
Ό  «Ανώτερος», δμως, δέν είχεδιάθεσι 

νά μοΰ δώση περισσότερες έξηγήσεις. 
Δέν μέ είχε καλέσει στό Τμήμα γιά νά 
μέ πληροφορήση, άλλά γιά νά πληροφό
ρησή- #

—Κύριε ’Ολύμπιε, τά πράγματα είναι 
σοβαρα, είπε. Σ ’ αύτή τήν ήσυχη περιοχή 
καί μέσα σέ ένα έλάχιστο διάστημα, 
έγιναν δύο δολοφονίες. Πιστεύω πώς δέν 
είναι μεταξύ τους άσχετες. Ά ν  βρούμε 
τή σχέσι τους θά βρούμε κι δλα τά άλλα. 
Μπορείτε νά μάς βοηθήσετε σ’ αύτό;

—Έ γώ ; Μά πώς__ ;
—Ό  άλήτης πού δολοφονήθηκε τριγύ

ριζε τή βίλλα τού φίλου σας. Τό δεύτερο 
θύμα άνήκε στήν ύπηρεσία τής βίλλας. 
Ό  θάνα τος, πού έφτασε τόσο άπροσδόκητα 
στόν Πλαταμώνα, φαίνεται πώς έκανε 
μιά βόλτα γύρω άπό τή βίλλα τού φίλου 
σας. ’Εσείς ζήσατε κάμποσες μέρες στη 
βίλλα αύτή. Συνέβη έκεί τίποτε πού σάς 
έκανε έντύπωσι, κάτι έξω άπό τά συνη
θισμένα, κάτι πού θά μπορούσε νά μάς 
δώση όποιαδήποτε ένδειξι; ’Έχετε νά μάς 
πήτε τίποτε;

Είχα τήν έντύπωσι δτι κοκκίνιζα 
δπως άπαντοΰσα:

—’Ό χι, τίποτε.
(Ή  Άννιώ είχε έπάνω μου έπίδρασι 

περισσότερη κι’ άπ* όση νόμιζα).
—Απολύτως τίποτε; έπέμεινε ό «Άνώ-Ι 

τερος». "Εστω καί κάτι πού σάς φάνηκε
άσήμαντο; Σκεφθήτε.........

Ναί, ή γυναίκα αύτή μέ κυριαρχούσε 
περισσότερο άπ’ δσο πίστευα.

Δέν βρίσκω, είπα μέ περισσότερη 
τώρα πεποίθησι.

—Εύχαριστώ.

Μέ πίστευε; Δέν έδειξε τίποτε. Σηκώ
θηκα καί δέν μέ κράτησαν. Μόνο ό «τε
λειόφοιτος τής νομικής» μέ συνώδεψε.

"Εξω άπό τήν πόρτα τού άστυνομικοΰ 
σταθμού κοντοστάθηκα.

—Ό  προϊστάμενός σας δέν είναι στά 
κέφια του, είπα.

Ό  προβολέας ένός αύτοκινήτου σκού
πισε μέ φώς τήν «έθνική οδό», πάνω άπό 
τά κεφάλια μας. Μιά άμαξοστοιχία έκανε 
μανούβρες στό σταθμό.

—Θά σάς συνοδέψω ώς τό ξενοδοχείο 
σας, μοΰ είπε ό νεαρός άστυνομικός.

Ή ταν «ύπηρεσία» ή φιλική διάθεσι; 
Βαδίσαμε γιά κάμποση ώρα σιωπηλοί. 
Προσπαθούσα νά φαίνωμαι ήρεμος, άλλά 
μέσα μου ήμουν άναστατωμένος. Ή  
Άννιώ είχε πή πώς πλησιάζει ό θάνατος 
καί ό θάνατος είχε φτάσει. Ναί, ό «Ανώ
τερος» είχε δίκιο. Τά πράγματα ήταν 
σοβαρά. Περισσότερο σοβαρά άπ* δσο 
νόμιζε.

—Φοβούμαι, δτι ό προϊστάμενός σας 
μέ ύποπτεύεται, είπα.

—Δέν ξέρει κι’ έκείνος τί νά σκεφτή. 
Αύτή ή καινούργια δολοφονία.........

—Τί άκριβώς έγινε;
"Οπως άκούσατε, αύτός ό Μήτσος 

δολοφονήθηκε. Βρήκαν τό πτώμα του 
στήν κοιλάδα τών Τεμπών. Ίσω ς νά 
ξέρετε, έκεί πού βρίσκεται μιά ύπόγεια 
έκκλησούλα.

Ήξερα.
—Τόν σκότωσαν μέ μαχαίρι, μέ πιστόλι;
—’Ό χι. Τού τσάκισαν τό κεφάλι μ* ένα 

χτύπημα στό δρόμο καί πέταξαν τό κορμί 
του άπό τό δρόμο στήν κοιλάδα.

—Μά τότε, ίσως νά πρόκειται άπλώς 
γιά άτύχημα, είπα.

Ήμουν τόσο τρομοκρατημένος καί 
ήθελα τόσο πολύ νά πρόκειται γιά κάτι 
τυχαίο.

—Δυστυχώς, δέν ήταν άτύχημα, είπε 
ό νέος άστυνομικός.

Είχαμε άνηφορίσει άπό τό σταθμό καί 
μπαίναμε τώρα στόν αύτοκινητόδρομο. 
Οί προβολείς ένός καινούργιου αύτοκινή- 
του, πού περνούσε, φώτισαν τό έξυπνο 
πρόσωπο τού συνοδού μου γιά μιά στιγμή, 
άφήνοντας το πάλι στό μισόφωτο τής 
νύχτας.

—Δέν ήταν άτύχημα, ξαναεϊπε. Ή ταν 
δολοφονία καί μάλιστα, δολοφονία σέ 
ένέδρα.

—Πώς είστε τόσο βέβαιοι;
—* Υπάρχουν μάρτυρες.
Γύρισα ξαφνιασμένος καί τόν κύτταξα.
—Δηλαδή, ένας μάρτυρας. Κάποιος 

φουκαράς τών Τεμπών, έχει μιά καλύβα 
ψηλά, στήν πλαγιά τού βουνού. Αύτός 
διηγήθηκε στήν Αστυνομία τις λεπτο
μέρειες.

"Ακουγα σαστισμένος. Ό  χωριάτης 
τών Τεμπών είχε δή τόν Μήτσο, πού στε
κόταν στήν άκρη τού δρόμου, σάν νά περί
μενε. Δέν είχε προσέξει πότε καί πώς 
έφτασε. Τόν είδε νά κάνη βόλτες στήν 
άκρη τού δρόμου γιά άρκετή ώρα.

—Τόν πρόσεξε, συνέχισε ό νεαρός Ε νω 
μοτάρχης, γιατί είχε σκεφτή νά κατέβη 
άπό τήν πλαγιά του νά τού ζητήση ένα 
τσιγάρο. Ή ταν φανερό πώς κάποιον περί
μενε κι* αύτός ό κάποιος άργοΰσε νά φανή. 
Σέ μιά στιγμή ό ύπάλληλος τού Εύθυμιά
δη, κουρασμένος νά περιμένη, έσκυψε καί, 
άκουμπώντας τούς άγκώνες του στό πε
ζούλι τού δρόμου, χάζευε τήν κοιλάδα 
καί τό ποτάμι στό βάθο.ς της. Ό  τύπος 
γιά τόν όποιο σάς μίλησα άρχισε νά κατη- 
φορίζη άπό τήν καλύβα του γιά τό τσιγάρο. 
Καί τότε είδε τόν δολοφόνο, πού πρόβαλε
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ξαφνικά. Πήγε σιγοπατώντας πίσω άπ* 
αύτύν τύν Μήτσο καί τύν χτύπησε άπύ πίσω, 
στύ κεφάλι μέ κάτι πού πρέπει νά ήταν 
πολύ βαρύ, γιατί ό άλλος διπλώθηκε 
άμέσως πάνω στύ πεζούλι, χωρίς καμμιά 
άντίδρασι, σαν άνδρείκελο πού έσπασε. *0 
μάρτυρας σταμάτησε τρομοκρατημένος. 
Είδε τόν άλλον πού έσκυψε πάνω άπύ τόν 
χτυπημένο, ίσως για νά βεβαιωθή πώς 
ήταν νεκρός. "Υστερα τόν είδε νά σκύβη, 
νά τόν σηκώνη άπύ τά πόδια καί νά τύν 
άφήνη νά πέση στύ γκρεμό.

—Κι* ό μάρτυρας;
—’Έμεινε άκίνητος στή θέσι του. Ή ταν 

μόνος στήν έρημιά κι* άσφαλώς δεν θά 
είχε τήν διάθεσι νά διακινδυνέψη γιά έναν 
άγνωστο. "Αλλωστε ό δολοφόνος χάθηκε 
στύ σκοτάδι βιαστικά. "Ισως κάπου πιύ 
πέρα τύν περίμενε ένα αύτοκίνητο.

—Έ χετε τουλάχιστον τήν περιγραφή 
του ένόχου, είπα.

—’Αμφίβολης χρησιμότητας περιγραφή. 
*0 μοναδικός μάρτυρας βρισκόταν μα- 
κρυά, είδε τύν δολοφόνο μόνο άπύ τήν 
πλάτη καί στήν κοιλάδα των Τεμπών 
ή νύχτα δέν είναι πολύ φωτε.νή. ‘Οπωσδή
ποτε άπύ τήν άόριστη περιγραφή βγαίνει, 
πώς πρόκειται γιά άνθρωπο πόλεως. 
"Οχι χωρικό.

Πλησιάζαμε τώρα στύ ξενοδοχείο μου.
—Καί τΐ έξήγησι δίνετε; ρώτησα.
—Αύτύς ό δυστυχισμένος θά είχε στύ 

σημείο έκεΐνο των Τεμπών ένα ραντεβού. 
Αύτύ είναι έξω άπύ κάθε συζήτησι.
Τύ μόνο πού μπορεί νά συζητηθή είναι 
έτοΰτο: Είχε ραντεβού μέ κάποιον καί 
δολοφονήθηκε άπύ έναν άλλον ή έκείνος 
πού τού έδωσε τύ ραντεβού τύν παρέσυρε 
έκεί, άκριβώς γιά νά τύν σκοτώση;

Σκεπτόμουν πώς ή δεύτερη έξήγησι 
ήταν ή σωστή.

—Καί γι* αύτύ θά βεβαιωθούμε γρή
γορα. "Αν τύ ραντεβού ήταν άσχετο μέ τήν 
δολοφονία του, αύτύς πού τού τοδωσε 
θά φανή. "Αν όχι, φυσικά δέν θά έμφανισθή.

—Νομίζετε πώς θά φανή;
—"Οχι, είπε ό νεαρός άστυνομικός. 

Δέν τύ νομίζω.
Μοΰ έδειξε τύ φωτισμένο «μοτέλ» 

μπροστά μας.
—Φτάσαμε, είπε.
Βιαζόμουν νά φύγω, γιά νά τρέξω στή 

βίλλα. Έ να  τέτοιο συνταρακτικό νέο 
δικαιολογούσε τήν έπίσκεψί μου, έστω 
καί σέ τόσο άκατάλληλη ώρα.

—Καληνύχτα σας, είπε ό «τελειόφοιτος 
τής νομικής».

Στύ φιλικό του χαμόγελο τύ είδα καθα
ρά, πώς δέν πίστευε οτι θά έμενα στύ 
ξενοδοχείο μου.

Ένοιωθα ένα είδος τύψεων. Στάθηκα 
στήν πόρτα τού «μοτέλ» καί έβλεπα τύν 
Ενωμοτάρχη, πού έφευγε.Άσφαλώς κατά- 
λάβαινε πώς, μόλις ή πλάτη του χανόταν 
στή γωνία τού δρόμου, θά ξεκινούσα γιά 
τή βίλλα τού Εύθυμιάδη. Δέν ήταν αύτύ 
πού μ* ένωχλοΰσε. Αύτύ θά τύ έκανε 
όποιοσδήποτε στή θέσι μου. Τά άλλα ήταν 
τά άσχημα. Είχα κρύψει άπύ τήν Αστυ
νομία πολλά, πού ήξερα κι* ένοιωθα 
ντροπή—καί μαζί κάποιο φόβο—γι* αύτό. 
*0 Μήτσος είχε έπαφή μέ τούς Γερμανούς 
καί ή Αστυνομία τύ είχε ύπ* οψει της. 
*0 ίδιος ό νεαρός Ενωμοτάρχης, μοΰ τύ 
είχε πή. Τού είχα κρύψει δμως τήν Ιστο
ρία μέ τά βήματα τά ξημερώματα—τότε 
πού τά σκυλιά δέν γαύγισαν—κι* αύτύ 
μπορούσε νά τούς βοηθήση. Καί είχα κρύ
ψει τύ κυριώτερο. Τήν Ιστορία τής Κατο
χής. Γιατί δέν είχα πιά καμμιά άμφιβο-

λία. Δέν ήξερα τά άκριβή «πώς» καί 
«γιατί», άλλά αύτοί οί δύο θάνατοι ήταν 
συνέπειες τής Ιστορίας έκείνης.

Ά πύ τύ «μοτέλ» μπορούσα νά βλέπω 
τή βίλλα. Εύτυχώς ,υπήρχε φώς στά παρά
θυρα. Οί δύο κυρίες δέν είχαν άκόμη 
κοιμηθή. Πήρα τύ δρόμο γιά τύ σπίτι 
τού Εύθυμιάδη, δσο μπορούσα πιύ γρή
γορα.

"Αργησαν νά μοΰ άνοίξουν κι ή έπίσκε
ψί μου μέσα στά μεσάνυχτα έκανε έντύ- 
πωσι. Ή  Λιλή ήταν έκπληκτη καί ή 
Άννιώ τρομοκρατημένη.

—Έ χω  δυσάρεστα νέα, είπα.
Ή  Αιλή χλώμιασε.
—*0 άντρας μου;
Βιάστηκα νά τήν ήσυχάσω.
—*‘0  Μήτσος.
Είδα τήν άνακούφισι στύ πρόσωπό της.
—Τί έκανε;
—Τύν βρήκαν.
"Ακόυσα τήν ξεψυχισμένη φωνή τής 

Άννιώς.
—Νεκρό;
—Ναί, είπα, νεκρό.
Διηγήθηκα δσα έμαθα στήν ’Αστυνο

μία κι δσα μοΰ είπε ό νεαρός Ένωμ) ρχης. 
Ή  Λιλή άκουγε άφήνοντας μικρές φοβι
σμένες φωνές. Τύ πρόσωπο τής Άννιώς 
ήταν χλωμό ,κι άκίνητο.

—Θεέ μου, ξεφώνισε ή Λιλή. Πρέπει 
νά ειδοποιήσω τύν άντρα μου.

‘Υπάρχουν σκέψεις πού έρχονται σχεδόν 
άδικαιολόγητα κι άπότομα στύ νοΰ μας. 
Σάν άστραπές σέ μιά ήσυχη νύχτα. Μόλις 
τελείωνε ή Αιλή τή φράσι της, ή σκέψι 
ήρθε στύ νοΰ μου. «"Ισως δέν χρειάζεται. 
"Ισως ό άντρας σου τύ ξέρει». Μετάνοιωσα 
άμέσως γι* αύτή τή φοβερή σκέψι μου.

Ή  Άννιώ δέν μιλούσε. Τύ βλέμμα της 
δμως έλεγε καθαρά: «Δέν μπορούμε νά 
κάνωμε τή σωστή συζήτησι μπροστά 
σ* αύτή τήν άθώα κι άνήξερη φίλη μας».

—Τύν δύστυχο, έλεγε ή Λ^λή, κι είχαμε 
σκεφθή τόσες βρωμιές σέ βάρος του. Μά 
άλήθεια, τί ζητούσε στά Τέμπη νυχτιά
τικα;

—Φαίνεται πώς κάποιον, περίμενε.
—Μά ποιόν; Δέν μας είπε τίποτα.
Ή ταν άξιαγάπητα άνόητη. Τύ μόνο 

άθώο καί καθαρό πρόσωπο μέσα στή 
συντροφιά. Ακούστηκαν χτυπήματα στήν 
πόρτα. Ή  Λιλή μέ κύτταξε τρομοκρατη
μένη, σάν νάβλεπε κιόλας τούς δολοφόνους 
τού υπηρέτη της νά μπαίνουν στύ δωμάτιο.

—Ποιύς νάναι πάλι; ψιθύρισε σάν χα- 
μένη.

Φανταζόμουν ποιύς θά ήταν.
—Πάω νά δώ, είπα.
—Δέν είναι καλύτερα νά μή άνοίξωμε; 

μέ ρώτησε κυττάζοντας μέ παιδικά φο
βισμένα μάτια.

—Φαντάζομαι πώς θάναι ή Αστυνομία 
πού έρχεται νά σοΰ άναγγείλη τύ δυσά
ρεστο νέο.

Δέν τύ φανταζόμουν μόνο. "Ημουν 
βέβαιος πώς ήταν ή Αστυνομία. Ή  Λιλή 
άναστέναξε.

—Καί νά λείπη ό Γιώργος! Εύτυχώς 
πού βρίσκεσαι έσύ έδώ!

Σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι

ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΑΟ

Εκμετάλλευση
Χωρίς νά τύ θέλουμε, στή 

ζωή ό έαυτός μας είναι ό μόνος 
πρωταγωνιστής. Αύτόν σέρ
νουμε συνέχεια μαζί μας. Προ
σπαθούμε νά τόν καλλωπίσουμε 
νά του δώσουμε άνέσεις. Τόν 
έντάσσουμε στήν οίκογένεια 
χωρίς έλαττώματα. "Ομως ό 
τρόπος του καθενός στήν οίκο- 
γένεια, άνάλογα μέ τήν ήλικία, 
τήν δομή καί τά ένδιαφέροντα 
ποικίλει, μέ άποτέλεσμα έμεΐς 
οΐ μεγαλύτεροι νά θέλουμε κά
ποια ύποφερτή Ισορροπία, δταν 
ζευγαρώνουμε τό δικό μας 
παρελθόν μέ τό παρόν των παι
διών μας.

Ά λλά τά παιδιά είναι πλέον 
δραπέτες τής άλλης, δηλαδή 
της δικής μας έποχής. Χορταί
νουν πρόωρα τά όνειρά τους.

Αύτός ό κορεσμός, σέ συνάρ
τηση μέ τόν πληθωρικό τυραν- 
νισμό πού έχουν άπό τή φύση 
τους, άθελα γεννά μιά άντιπα— 
ράταξη επιχειρημάτων στις σο
βαρές ή άστεΐες συναλλαγές 
μαζί μας.

Κάποτε ή συνήθως ύποχω- 
ρουμε γιά νά έξαργυρώσουμε 
λίγη ήσυχία, μέ μιά προσφορά 
ύποσχέσεως.

Τά παιδιά δμως μόλις τήν 
κερδίσουν τήν ξεχνούν μέ μεγα
λύτερο θόρυβο.

Κάτι παρόμοιο συνέβη πρό
σφατα .

*0 δεκαετής μαθητής ήθελε 
νά ξοδεύση τό περίσσευμα των 
δυνάμεών του στήν έξοχή μέ 
έξαιρετικά θορυβώδη αύτοσχέ- 
δια παιγνίδια.

'Αντίθετα έμεΐς στό ζεστό 
μεσημέρι ζητούσαμε τήν αύρα 
καί τήν ήσυχία.

Ή  διαλογική συζήτησις ή ό 
αύστηρός τόνος δέν έκαμπταν 
τήν έκτόνωση τού παιδιού πού 
είχε άπελευθερωθή άπό τό άθη- 
ναΐκό μπετό.

Τότε έπεστρατεύθη ή έξαρ— 
γύρωσι των αιτημάτων του 
παιδιού.

'Αλλά μέ μεγάλη φυσικότητα 
έκεΐνο άπήντησε.

• . .Καί έπειδή Ικανοποίησες 
τό πρωΐ τήν έπιθυμία μου τό 
έκμεταλλεύεσάι;

θεώρησε έκμετάλλευση τήν 
ύπόμνηση των ύποχρεώσεων 
καί νομίζω δτι έχει δίκαιο ·

’Εμένα δμως μέ ξάφνιασε, 
μέ άφόπλισε μέ τά λόγια του 
καί τώρα προτείνω σέ δλουςτούς 
γονείς νά όργανώσωμε σύλλογο 
γιά νά διεκδικήσωμε τά δικαι— 
ώματά μας άπό τήν παιδική 
έκμετάλλευση.

. . .έγγράφονται μέλη στήν 
όδό οίκογένεια καί άριθμό οίκία ·

Σ Ε Ρ Γ Ι Ο Σ

725



■

Η ΑΣΦΑΛΤΟΣ είναι ένας κόσμος 
Ιδιόρρυθμος. "Ένας κόσμος πού κυ
ριαρχείται άπό τό αύτοκίνητο καί τόν 
άνθρωπο* καί πού δημιουργήθηκε άπό 
τόν ίδιο τόν άνθρωπο γιά νά συμβάλει 
στην άνάπτυξη τοϋ πολιτισμού και τής 
προόδου. Είναι κι* αύτός ό κόσμος ένα 
άπό τά θαύματα τής τεχνολογίας καί τής 
έπιστημης πού έχει τήν δύναμη νά μηδε
νίζει τίς άποστάσεις, νά φέρνει κοντά 
τούς άνθρώπους, νά βοηθάει στήν άνά
πτυξη τών συναλλαγών, τοϋ έμπορίου 
κ.λ.π. Δημιουργήθηκε γιά τόν άνθρωπο 
άπό τόν ίδιο τόν άνθρωπο.

"Όμως, καθημερινά, παρατηρούνται σ’ 
αύτό τό περίγραμμα περιστατικά δυσά
ρεστα, πού χαμηλώνουν τήν προσωπικό
τητα τοϋ σύγχρονου άτόμου και πού χα
ρακτηρίζονται σάν : «Τροχαία αύτοκι- 
νητιστικά άτυχήματα». Αύτά τά άτυχή- 
ματα είναι ό καθρέφτης τών άνθρώπινων 
λαθών και τις περισσότερες φορές τής 
άνθρώπινης άσυνειδησίας, όπου ξεσκε
πάζεται ή γύμνια— ή ψυχική γύμνια— 
τού σύγχρονου άνθρώπου και άκούγεται 
ή έναγώνια κραυγή τών εύσυνείδητων, 
πού βλέπουν γύρω τους άπλωμένο καί 
διάχυτο τόν πόνο. Έ τσ ι βλέπουμε συχνά 
τά άτυχήματα ντυμένα μέ τά πιό τραγικά 
ρούχα τής άνθρώπινης δυστυχίας, τά πιό 
θλιβερά χρώματα τής άνθρώπινης συμ
περιφοράς. Σχηματίζουν ένα κλοιό γύ
ρω μας, πού στενεύει σέ κάθε θανάσιμο 
άγκάλιασμα καί πού μάς διοχετεύει τήν 
άγωνία και τήν άμφισβήτηση. Κανείς 
πιά δέν είναι σίγουρος άν τό αύτοκίνητο 
πού περνά δίπλα του είναι τό έπίτευγμα 
τής τεχνολογίας, πού χαρίζει τήν έξυ- 
πηρέτηση καί τήν άνεση ή θά είναι ένα 
μελλοντικό φέρετρο. Κανείς δέν είναι 
σίγουρος άν τό όποιοδήποτε μέτρο τού 
δρόμου θά είναι μιά άπόσταση, πού θά 
μηδενιστεί σέ έλάχιστο χρονικό διάστημα 
ή άν θά είναι κάποιος μελλοντικός τάφος 
κάποιου συνανθρώπου.

Μιλάμε γιά τούς λίγους. Αύτούς πού 
έλευθερώνουν όλο τόν ψυχικό τους 
κόσμο, κρατώντας τό τιμόνι τοϋ αύτοκι- 
νήτου τους, πού άπελευθερώνουν όλες 
τίς ματαιόδοξες έπιθυμίες τους ή τίς 
έμπειρίες πού σφυρηλάτησαν τόν χα
ρακτήρα τους καί τήν προσωπικότητά 
τους. Αύτούς πού άφήνουν άχαλίνωτο

ΤΡΟΧΑΙΑ
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

ο,τι απραγματοποίητο υπάρχει μέσα τους 
καί δ,τι Ανικανοποίητο. Ό ,τ ι φτηνό κι 
δ,τι έγωΐστικό. Ό ,τι ταπεινό. Αύτούς πού 
καθρεφτίζονται στήν άσφαλτο μέ δλα 
τους τά πάθη. Γιατί ή άσφαλτος είναι ένας 
πίνακας πού άπεικονίζει τό περίγραμμα 
τού σύγχρονου άνθρώπου σάν κοινωνι
κού ή Αντικοινωνικού στοιχείου—πού 
δρά μέσα στό σύνολο, διεπόμενο άπό 
καθήκοντα καί δικαιώματα—καί σάν μιά 
ένεργιακή δύναμη, άλλοτε δημιουργική 
καί άλλοτε καταστρεπτική. Παρουσιάζει 
έτσι ένα σύνολο νευρώσεων, φτηνών έπι- 
δείξεων, άσυνειδησίας καί έπιπολαιότη- 
τας. Γίνεται τό ρεαλιστικότερο θέατρο 
τών ψυχώσεων πού έχει γιά είσιτήριο τήν 
άγωνία καί τήν άβεβαιότητα. "Απλές 
λέξεις, άπλά σχήματα, πού μιά άντικειμε- 
νική μάτια έχει τήν δύναμη νά μάς τίς 
φανερώσει. Καί γιά δλα αύτά ένας είναι 
ύπεύθυνος : Ό  ά ν θ ρ ω π ο ς .  Ό  στο
χασμός τού Κάρλ Γιούγκ στήν «’Αναλυ
τική Ψυχολογία», πού σοφά καταδεικνύει 
τόν έχθρό τού άνθρώπου καί πού λέει: 
«Ούτε ή πείνα, ούτε οί σεισμοί, ούτε 
τά μικρόβια, ούτε ό καρκίνος, άλλ’ αύτός 
τούτος ό άνθρωπος είναι έκεϊνος πού 
άποτελεΐ γιά τόν άνθρωπο τόν μεγαλύτερο 
κίνδυνο», μπορεί άνετα καί εύστοχα νά 
είπωθή καί τώρα, τούτη τήν στιγμή, 
πού μπροστά στόν καθένα άπλώνονται 
σί μακάβριοι τίτλοι τών τροχαίων άτυ- 
χημάτων στις έφημερίδες, τά σύγχρονα 
δήμοσιογραφικά μνημόσυνα, πού μέσα 
σέ δυό—τρεις φράσεις κλείνουν δλο τόν 
άνθρώπινο πόνο, σέ συνάρτηση μέ τήν 
άνθρώπινη άμέλεια, ματαιοδοξίφ- καί για
τί δχι—μερικές φορές καί κτηνφδία.

ΣΥΝΗΘΩΣ οί σχολιαστές, στις έφη
μερίδες καί στά περιοδικά, τών τροχαίων

ατυχημάτων, άναλύοντας τά αίτια τού Η  
άλφα ή τού βήτα αύτοκινητιστικοΰ άτυ- ■  
χήματος, άκόμη καί οί έμπειρογνώμονες V1 
τοϋ αύτοκινήτου καί οί έκπρόσωποι τής 
πολιτείας, κρίνουν τίς συνθήκες τού 
δρόμου, τού καιρού, τού αύτοκινήτου, 
τού φωτισμού κ.λ.π. καί καταδικάζουν 
πολύ εύκολα ύπεύθυνους ή άρμόδιους 
καθώς καί άψυχα άντικείμενα καί φυ
σικές καταστάσεις. Έφταιξε—λοιπόν— 
ή λακκούβα, ό κακός φωτισμός, τό δέντρο 
πού έκλεινε τήν όρατότητα, ή κακή κλί
ση τής στροφής ή ό τοίχος πού ήταν δίπλα 
της, ή πινακίδα πού δέν ύπήρχε καί πού 
θάπρεπε νά ύπάρχει γιά νά μειώσει ό όδη- 
γός τήν ταχύτητα, ή κακή έκπαίδευση τού 
όδηγοΰ, τά δργανα τής Τροχαίας πού δέν 
έλεγξαν τό ώράριο τού φορτηγού καί άλλα 
πολλά πού τοποθετούνται — κατηγορούμε- 
μενοι—στό έδώλιο γιά νά άντιμετωπίσουν 
τήν κρίση καί τήν καταδίκη τής κοινής 
γνώμης. ’Απ’ δλα αύτά λείπει ό παράγοντας 
άνθρωπος—όδηγός. Αύτός πού άν έτρεχε 
λιγότερο θά έβλεπε ίσως τήν λακκούβα, 
θάτήν Απέφευγε ή τούλάχιστον θά άπέφευγε 
τό σοβαρό άτύχημα. Θά άντιμετώπιζε τόν 
κακό φωτισμό αύξάνοντας τήν προσοχή 
του καί έχοντας σ’ έτοιμότητα τ’ άνακλα- 
στικά του. Θά ύπολόγιζε τό δέντρο καί τά 
πιθανά άντκείμενα πού έκρυβε. Θά προ
σαρμόζονταν στήν κλίση τής στροφής 
καί θά ξεπερνοϋσε τίς δύσκολες καταστά
σεις μέ σχετική εύκολία. Θά έκπαιδεύον- 
ταν ή θά έκπαίδευε ύπεύθυνα καί σωστά, 
γιατί ή έκπαίδευση στήν όδήγηση δέν 
έχει σάν ούσιαστικό σκοπό τήν Απόκτηση 
τού διπλώματος όδηγοΰ, άλλά τήν άπό- 
κτηση γνώσεων καί πείρας, πού θά τού 
διαφυλάξουν τήν ζωή καί τήν ζωή τών 
άλλων. Κι* άν αύτά δέν φτάνουν, τότε 
ύπάρχει καί ό παράγοντας άνθρωπος—

- · '  j
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Μια άσκοπη καί οδυνηρά θυσία 
στόν βωμό τής ασφάλτου

δημιουργός τών κακών καταστάσεων, πού 
ή κοινωνίςι—τό σύνολο τών ύπεύθυνων Αν
θρώπων-πρέπει ένσυνείδητα καί συστη
ματικά νά τοϋ έτιιβάλλει τό σωστό. Όμως 
ή άσφαλτος καί ό κόσμος της είναι σήμε
ρα μιά πραγματικότητα, πού άγνοεΐ κάθε 
στοχασμό, κάθε μήνυμα καί έκκληση. 
* Αγνοεί τά πάντα. 'Ενα μέρος Ανθρώπων 
τείνει νά τήν μετατρέψει σέ μιά τεράστια 
πληγή, σ’ έναν Αληθινό βάλτο, πού καθη
μερινά μέσα του θάέξαφανίζονταιάνθρώπι- 
νες ύπάρξεις. Τούτο γιατί ή άσφαλτος είναι 
άψυχη, είναι μιά στατική φυσική καί 
τεχνητή κατάσταση, πού δέν ένεργοποι- 
εΐται καί πού έχει σάν πρώτο σκοπό τήν 
έξυπηρέτηση τού Ατόμου. ’Ενεργοποίηση 
ύπάρχει μόνο άπό τόν άνθρωπο, πού μετα
τρέπει τήν ένεργό δράση του, τά δημιουρ
γήματα τής προόδου του σέ σφαγεία, όπου 
αύτοσφάζεται, αύτοεξαφανίζεται, αύτο- 
κτονεΐ.‘Οδηγείται μονάχος του μέ έπίγνω- 
ση ή σκόπιμη άγνοια ή έγκληματική 
Αμέλεια, στήν αύτοκτονία, παρασέρνοντας 
στόν θάνατο καί άλλους— Ανεύθυνους— 
συνδυάζοντας έτσι τόν χαρακτηρισμό 
τού αύτόχειρα μέ τού δολοφόνου. 'Αν 
δέν ύπήρχε ή δεύτερη περίπτωση—ή 
καταστροφή τών άλλων, τών άναιτίων— 
θά μπορούσε νά είπωθή ότι ό παράλογος 
άνθρωπος τείνει νά καταστήσει τόν δρό
μο πεδίο, στίβο σύγχρονων μονομάχων, 
μέ τήν μοναδική—άλλά καί σπουδαιότε
ρη διαφορά — δτι αύτός ό μονομάχος 
τού σχήματος «δρόμος—αύτοκίνητο» έχει 
τήν δυνατότητα τής έκλογής, έκλογής 
μιάς ήρεμης, λογικής καί σωτή
ριας πορείας, μιάς σωστής συμπεριφοράς, 
πού είναι ίκανή νά άποτρέψει τό Ατύχημα.

Ο ΘΡΗΝΟΣ έξακολουθεΐ καί θά έξα- 
κολουθεϊ νά συνοδεύει τόν κόσμο τής

Ασφάλτου. ’Ακόμα στην έλληνική πρα
γματικότητα δέν έχει φανεί κάτι πού θά 
χαρίσει έλπίδες. Τά τροχαία Ατυχήματα 
Ακολουθούν τήν Ανησυχητική πορεία 
τής αύξήσεως, πού δέν Αφήνει περιθώρια 
γιά σκέψεις αίσιόδοξες, παρ’ όλο πού 
ό ήμερήσιος καί περιοδικός τύπος καθώς 
καί οί έκπρόσωποι καί οί είδικοί τής 
Πολιτείας στά θέματα τής Τροχαίας, 
καθημερινά παρουσιάζουν τήν τραγικό
τητα πού περιβαλόμαστε καί Απευθύνουν 
συμβουλές καί όδηγίες γιά τήν Αποφυγή 
αύτής τής αύτοκαταστροφής.’Ακόμα καί τό 
δτι γύρω μας ζούν καί κινούνται αύτοί 
πού έζησαν τίς φοβερές στιγμές κάποιου 
Ατυχήματος, καθώς καί αύτοί πού έχα
σαν κάποιον δικό τους άνθρωπο καί ζούν 
τώρα μέ τό φάσμα τής θύμησης καί τής 
πιθανής δυστυχίας, δέν έχει τήν δύναμη 
νά μάς προβληματίσει σοβαρά καί δη
μιουργικά, γιατί δέν ώφελεΐ μόνο ό 
προβληματισμός τής αίτιας τής αύτο
καταστροφής μας, άλλά ό προβληματι
σμός τής έφαρμογής αύτών πού θά τήν 
σταματήσουν.

*Η μείωση τών τροχαίων Ατυχημάτων 
είναι κάτι πού καίει, κάτι πού πρέπει νά 
γίνει καί μάλιστα μέ τήν βοήθεια δλων. 
Κάθε τροχαίο Ατύχημα είναι μιά συμφο
ρά, άλλοτε μικρή κι* άλλοτε μεγάλη. 
Ιδιαίτερα τό θανατηφόρο. Ό  θάνατος 
είναι ή πιό σκληρή έμπειρία τού Ανθρώ
που—δχι έκείνου πού φεύγει, — άλλά 
έκείνου πού μένει πίσω. Καί σ’ ένα τρο
χαίο Ατύχημα ή έμπειρία αύτή έχει τήν 
γεύση τής ματαιοδοξίας καί τής Ανθρώ
πινης άνευθυνότητας. Ό  θάνατος γι’ 
αύτόν πού θ’ Αφήσει τήν τελευταία του 
Ανάσα κάτω άπό τούς τροχούς τού αύτο- 
κινήτου ή μέσα σ’ αύτό, συνθλιμμένος 
άπό τά στραπατσαρισμένα σίδερα, δέν

θάναι ή λύτρωση, τό φυσικό τέρμα τής 
ζωής του, μετά άπό τήν πορεία του πάνω 
στή γή. Θάναι τό βίαιο καί άπότομο 
κόψιμο τού νήματος τής ζωής, τ’ Αναπάν
τεχο γεγονός ποΰρχεται πίσω άπό ένα 
δαιμονισμένο στρίγγλισμα τών φρένων 
κι ένα φρικιαστικό Αγκάλιασμα τών με
τάλλων. Μιά στιγμή στοχασμού—ταινία 
κινηματογραφική τής έπερχόμενης κα
ταστροφής—έχει τήν δύναμη νά παρου
σιάσει δλες τίς δραματικές, μά καί 
Απάνθρωπες καί Αφύσικες φάσεις τού 
Ατυχήματος, τού κάθε τροχαίου Ατυχή
ματος. Μά τήν στιγμή πού τά μάτια τού 
όδηγοΰ κλείνουν, βαριά άπό τόν ύπνο, 
τήν στιγμή πού ή συζήτηση άπορροφά 
δλη τήν προσοχή, τήν στιγμή πού τό μυα
λό άρχίζει νά θολώνει Αντιμετωπίζον
τας τίς καταστάσεις κάτω άπό τήν έπίδρα- 
ση τού οινοπνεύματος, δλα αύτά δέν έρ
χονται στό μυαλό. Τήν ώρα έκείνη αύτός 
πού κρατά τό τιμόνι είναι ό δυνατός, 
ό πολύξερος, ό έμπειρος. Κι* δμως είναι 
ό πιθανός έγκληματίας πού άπέναντί 
του κάθε τόσο τοποθετεί καί ένα πιθανό 
θύμα, τόν άλλο όδηγό, τόν Ανύποπτο, 
τόν πεζό ή καί τούς ίδιους τούς έπιβάτες 
του. Αύτή είναι μιά άλήθεια πού βιώνε- 
ται καθημερινά στούς δρόμους καί όδηγεΐ 
στά νοσοκομεία καί στά νεκροταφεία. Καί 
συλλογιέται κανείς πού πάει ή λογική 
τήν ώρα έκείνη. Μά τήν στιγμή, πού τό 
πόδι τού όδηγοΰ πατά έπίμονα δλο καί 
πιό πολύ τό γκάζι, καί τή στιγμή πού κάθε 
στροφή τού δρόμου είναι μιά πόρτα πού 
όδηγεΐ στό άγνωστο, κάθε λακκούβα 
καί μιά παγίδα, κάθε δύσκολη στιγμή καί 
μοιραία, δέν έχει θέση ό στοχασμός. 
Τήν ώρα έκείνη, δμως, γιά τόν καθένα 
ύπάρχει μιά κραυγή, ή κραυγή τού John 
Donne: «Ό  θάνατος τού κάθε Ανθρώπου 
μέ λιγοστεύει έμένα, γιατί είμαι δεμένος 
Αξεδιάλυτα μέ όλάκερη τήν Ανθρωπότη
τα». Αύτή ή κραυγή συνοδεύει δλους 
μας, σ’ δλες μας τίς ένέργειες, ξεγυμνώ
νει συγκλονιστικά τήν πραγματικότητα— 
πού κι άν τήν γνωρίζουμε τήν παραβλέ
πουμε καί μάς έπιβάλλει νά βρούμε κά
ποια λύση. Μέ λίγη περίσκεψη καί λίγη 
σύνεση τά Αποτελέσματα θά είναι όπωσ- 
δήποτε καλύτερα, θά είναι ίσως περισσό
τερο καλά άπό τά έπιθυμητά, άν καί ή 
έπιθυμία τού κάθε σωστού Ανθρώπου εί
ναι ή Ανυπαρξία καί ή πλήρης πρόληψη 
τών τροχαίων Ατυχημάτων.

*Η Χωροφυλακή Αγωνίζεσαι καθημε
ρινά γιά τήν Αντιμετώπιση αύτών τών κα
ταστάσεων, Απευθύνοντας δραματικές έκ- 
κλήσεις στούς όδηγούς καί ζητώντας τήν 
κατανόηση καί τήν συμπαράστασή τους 
στό δύσκολο έργο της, μέ μοναδική 
έπιθυμία τήν Απάλειψη τού Ανθρώπινου 
πόνου. Μακάρι νά έρθει κάποια στιγμή 
πού τά όνειρα καί τά λόγια θά πραγματο
ποιηθούν γιά ν* άνακουφισθή, άπ’ αύτό 
τούλάχιστον τό άγχος, τό άνθρώπινο 
γένος.

Ό  Τ ρ ο χ α ί ο ς
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To μεγάλο σύμβολο τού Μακεδονικού άγωνοε

ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ
S B  Ο Κ Τ Ω Β Ρ ΙΟ Υ  1 9 0 4

Χ Α Ρ Ι Λ Α Ο Υ  Φ Ι Τ Ζ Ι Ο Υ  
Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ

Τότε οι νεκροί πεθαίνουνε, 
όντας τούς λησμονούνε...

ΠΑΥΛΟΣ Μ. ΜΕΛΑΣ /  :·^  PAUL Μ. MELAS

ΕΙΝΑΙ μερικές μνήμες, πού ό χρόνος προσπαθεί νά 
τΙς σκεπάση μέ τό πέπλο της λήθης καί νά τίς βυθίση στήν 
άνυπαρξία. νΑλλες δμως ζωντανεύουν στό πείσμα του 
κι* έρχονται στήν σκέψη καί στήν ψυχή έτσι δπως έγιναν 
στήν πραγματικότητα καί τΙς κρατά ζεστές ή μνήμη γιά 
νά θερμαίνουν τήν ψυχή καί νά συνεχίζουν τήν διάρκεια 
τους.

Μιά τέτοια είναι του Μελά. "Ερχεται πάντα τΙς μέρες 
αυτές, κάθε χρόνο, καί μάς κάνει αισθητή τήν παρουσία 
του Ιδιαίτερα στόν μακεδονικό, αυτόν τόν ταλαιπωρημέ— 
νο χ ώ ρ ο ,  καί συγκλονίζει τήν ύπαρξή μας μέτόπολύ
μοχθο έργο του καί τήν ύπέρτατη θυσία του.

Ήταν παλληκάρι μέ καρδιά καί πίστη άκλόνητη. Ζουσε 
γαλουχημένο μέ τούς θρύλους καί τις παραδόσεις της 
φυλής, πού έγιναν πυρσοί καί τόν όδήγησαν στήν άθα— 
νασία.

Πήρε τόν 0p0jxo του χρέους καί τής τιμής, άφήνοντας 
τήν ζεστασιά τής οικογενειακής ζωής καί τήν άνεση τής 
πολιτείας, σκαρφάλωσε στήν Μακεδονία πού τήν έζωναν 
οι φλόγες καί ή φρίκη τού κομιτατζή καί τήν καταπίεζε 
ή μανία τού Τούρκου, γιά νάσκορπίση τήν έλπίδα,γιά  
νά φέρη τή λύτρωση.

Φόρεσε τήν φουστανέλλα τού άντάρτη καί κρέμασε 
στόν ώμο τό τουφέκι. Κρατούσε δμως στό χέρι τόν σταυ- 
ρό . Δέν ήθελε τό άδικο, τό κακό. Στήν καρδιά του κυριαρ
χούσε ή εύαγγελική άγάπη. "Ομως γιά τήν πατρίδα δλα 
έπαιρναν δευτερεύουσα σημασία. θά έκαμνε τό πρεπού
μενο .

‘Ο θρασύδειλος κομιτατζής στό άκουσμά του χάθηκε. 
Οί μακεδόνες άνακουφίστηκαν, άνάσαναν. Μέ άναπτε
ρωμένο τό ήθικό άντιμετώπιζαν κάθε κίνδυνο. Ήξεραν 
πώς κάπου βρίσκεται ό Μελάς γιά νά τούς συμπαρασταθή .

Φθινόπωρο δπως τώρα καί τότε. Φριχτές οί καιρικές 
συνθήκες. 'Εχθρός ή φύση άπό τή μιά μεριά, ό κομιτα
τζής δ Τούρκος άπό τήν άλλη. Κι' ένα βράδυ τού 
’Οκ^ώβρη—14 τού μηνός—βρέθηκε στήν Στάτιστα, τόν 
σημερινό Μελά, νά ξαποστάση μέ τά παλληκάρια του. 
Προδόθηκε δμως δόλια. Τό τουρκικό άπόσπασμα, πού 
έτρεξε, άνοιξε μιά σύντομη μάχη . Λίγες οί τουφεκές καί 
μονομιάς καθώς έπεφτε τό σκοτάδι σταμάτησαν. 'Απλώ
θηκε σιγή.

Ξαφνικά, μιά μοναδική τουφεκιά άκούγεται καί 
ξαπλώνει τό παλληκάρι μέ τήν γλυκειά μορφή καί τήν 
άδάμαστη ψυχή . Τό αίμα του ποτίζει τήν γή τήν Ιερή, 
πού γίνεται ποτάμι καί πνίγει τούς τυράννους.

Δέν πέθανε ό Μελάς. Ζή σαν ιδέα τού χρέους καί τής 
τιμής καί φωτίζει σήμερα καί πάντα κάθε άγνό "Ελληνα.

Σήμερα άν ρωτήση κανείς μιά γερόντισσα μακεδόνισα 
για τόν Μελά θά τήν άκούση νά λέη πολλά καί πρό πάντων 
πώς αύτός είναι ό Βασιλιάς τής Μακεδονίας. Ζή στήν 
ψυχή καί τή συνείδηση των άγέρωχων Μακεδόνων, 
δπως παληά ό Μέγας 'Αλέξανδρος.

Στήν μνήμη του τήν Ιερή, στρέφουμε μέ κατάνυξη, 
πάντα τή σκέψη μας κι* άνάβουμε λαμπάδα άείφωτη, 
κάτι άπό τήν πίστη μας καί τήν φλόγα τής καρδιάς, 
γιά τ' άξιο, τό τιμημένο παλληκάρι.
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Θεοφίλου, μίλησε για τό Ιστορικό τής 
ήμέρας, τήν προσφορά τής Χωροφυ
λακής, καθώς καί γιά τήν Ιστορία τής 
Δημητσάνας ό κ. Παν. Κωνσταντόπουλος 
καί είπε μεταξύ τών άλλων: Πανεθνικός 
άνήκει ό στέφανος τής εύγνωμοσύνης 
καί άστείρευτος ό θαυμασμός καί ή 
λατρεία τοϋ Ελληνικού Λαού πρός τό 
ένδοξο καί ύπερήφανο Σώμα τής Ε λ
ληνικής Χωροφυλακής καί τούς γεν
ναίους ήγήτορας αύτής, πού μέ άξιοθαύ- 
μαστον ήρωϊκόν σθένος όδήγησαν τούς 
όλίγους άλλ* άπαράμιλλους είς μαχη
τικόν πείσμα άνδρας των είς μίαν έπικήν 
πάλην διά τήν έξόντωσιν τής ξενοκινή- 
του άνταρσίας. Τό Σώμα τής Χωροφυ
λακής, δονούμενον άπό έθνικόν παλμόν 
καί ύψηλά Ιδανικά καί όδηγούμενον άπό 
τό όραμα μιας μεγάλης καί έλευθέρας 
Ελλάδος άπέδειξεν έν καιρώ πολέμου 
πολεμικήν άρετήν άξιέπαινον καί έν 
καιρφ εΙρήνης φιλότιμην προσπάθεια 
διά τήν έξασφάλισιν τής τάξεως καί τής 
άσφαλείας. Παντού όλόλαμπρη είναι ή 
Εθνική προσφορά τής Ελληνικής Χω
ροφυλακής. Είς τό ήρωϊκό αύτό Σώμα ή 
Δημητσάνα, κατά τήν δύσκολο καί 
έφιαλτικήν έκείνην έποχήν, είχε έμπι- 
στευθή όλους τούς ίερούς παλμούς καί 
συνδέθηκε έκτοτε μετ’ αύτού διά μεγί
στου συναισθηματικού δεσμού...

Η ΜΑΧΗ  
ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ

Η ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ τίμησε στίς 28 
Αύγούστου, τήν 29η έπέτειο τής ιστορικής 
μάχης τής 30ής Αύγούστου τού 1948, 
κατά τήν όποία μικρές δυνάμεις Χωρο
φυλακής άπέκρουσαν έπίθεση τών άναρ- 
χοκομμουνιστών γιά τήν κατάληψή της, 
στήνοντας μέ τό αίμα τους μνημείο άθά- 
νατης δόξας καί χαρίζοντας τήν έλευθερία 
στόν πολύπαθο Ιστορικό τόπο τής Δη
μητσάνας. Ή  νίκη τών λίγων έκείνων 
ύπερασπιστών έπαιξε σημαντικό ρόλο 
στήν τελική έκβαση τού άντισυμμορια- 
κού άγώνα στή Πελοπόννησο καί στή 
συντριβή τών ξενοκίνητων έπιβουλευτών 
τής έλευθερίας. Όταν στή Δημητσάνα, 
οί άνδρες τής Χωροφυλακής, κλήθηκαν 
άπό τίς έπιταγές τού έλεύθερου έλληνικοΰ 
πνεύματος, γιά νά ύπερασπισθούν τίς 
Ιερές παρακαταθήκες τής φυλής, όλό- 
κληρη ή Πελοπόννησος φλέγονταν. Δυό 
μήνες πρίν, (24-6-1948), είχε προηγηθή 
ή έπίθεση κατά τής Ζαχάρως καί λίγο 
άργότερα άκολούθησε ή αύτοθυσία τών 
ήρωΐκών μαχητών τής Χαλανδρίτσας, 
(5-7-1948). Καί τότε όλα έδειχναν πώς σέ 
λίγο ή Δημητσάνα δέν θάταν παρά μιά 
νέα Χαλανδρίτσα. "Αλλωστε αύτό είχε 
φανεί καί άπό τήν σιγουριά καί τήν άπο- 
φισιστικότητα τών έχθρών τής έλευθε
ρίας, όταν τήν παραμονή τής έπιθέσεως, 
στό Μαίναλο, ό Γκιουζέλης, μιλώντας 
στά συγκεντρωμένα ένοπλα τμήματα τών 
συμμοριτών είπε: «Είμαστε τούλάχιστον 
τριπλάσιοι. "Εχουμε ύπεροχή πυρός ά- 
σύγκριτη καί τό καινούργιο μας όπλο 
Πάντζερ. Μέσα σέ λίγα λεπτά ή Δημη
τσάνα θά πέσει. Ή  πτώση της θ’ άλλάξει 
τή στρατιωτική κατάσταση στό Μωρηά 
καί γενικώτερα». Μά ή Δημητσάνα δέν 
έπεσε ποτέ. Τά χαράματα τής άλλης ήμέ
ρας, ή μεγάλη έπίθεση όλων τών ένοπλων 
τμημάτων τών άναρχοκομμουνιστών τού 
Μαίναλου, τού Ταύγετου καί τού Πάρ- 
νωνα, έσπασε πάνω στά στήθη τών άν- 
δρών τής Χωροφυλακής, πού βρέθηκαν 
έκεϊ, ταγμένοι άπό τήν φωνή τού χρέους. 
Ή  έποποιΐα τής Δημητσάνας σφραγί
στηκε άπό τό αίμα πού χύθηκε στά όχυ- 
ρά της, αίμα τών 12 νεκρών καί 51 τραυ
ματιών, άνδρών τής Χωροφυλακής, καθώς 
καί 2 νεκρών καί 2 τραυματιών πολιτών, 
κατοίκων τής Δημητσάνας. Σφραγίστηκε 
άκόμα καί άπό τήν χιλιοτρυπημένη εί- 
κόνα τής ‘Αγίας Παρασκευής, άπό τίς 
προδοτικές σφαίρες, πού θυμίζει τήν 
λύσσα καί τήν βαρβαρότητα αύτών πού 
όρμοΰσαν νά καταλάβουν τό έκκλησάκι 
της, πού ύπεράσπίζονταν οί μαχητές τής 
Δημητσάνας.

ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, γιά τήν 29η έπέ- 
τειο, περιλάμβαναν έπιμνημόσυνη δέηση 
καί καταθέσεις στεφάνων στό μνημείο 
τών πεσόντων άνδρών τής Χωροφυλακής.

Παρέστησαν ό Μητροπολίτης Γόρτυνος 
καί Μεγαλοπόλεως κ. Θεόφιλος, ό Νο
μάρχης κ. Παν. Γύφτουλας, ό Διοικητής 
τής 94 Σ.ΔΙ. Πελσπ]σου ‘Υποστράτηγος 
κ. Άνάργ. Κουμανάκος, ό Α' ’Επιθεω
ρητής Χωροφυλακής ‘Υποστράτηγος κ. 
Μιλτ. Άργιάννης, οί Βουλευτές κ.κ. 
Άποσκίτης καί Παπαηλιού, ό ’Ανώτερος 
Διοικητής Χωροφυλακής Πελ]σου Τα- 
ξίαρχος κ. Κων]νος Τσάμης, ό Πρόεδρος 
τής Κοινότητος Δημητσάνας κ. Νικ. 
Κουτσένης, οί Διοικητές τής 124 Π.Β.Ε. 
καί 117 Π.Μ., άλλοι άνώτεροι άξιωμα- 
τικοί τής Χωροφυλακής, έκπρόσωποι 
άρχών καί όργανώσεων, καθώς καί πλή
θος κόσμου. Τιμές άπέδωσε τμήμα Μου
σικής τής Χωροφυλακής. Μετά τήν έπι
μνημόσυνη δέηση πού έγινε στόν Μη- 
τροπολιτικό Ναό τής Άγιας κυριακης, 
χοροστατοΰντος τού Μητροπολίτου κ.

!ΗΗ5Β5Ξ5Η5Η5Η5Η5Η5Η5ΗΞΗ5Ξ5Η5Η5Η5Η5Η5Η5Ξ5Η5Ξ5Η5Η5Ε5Ξ5Ε5Η5Β3Β5Ε5Η5Η5Β5Ζ5Η5Ε5Ξ5Ξ5ΕΏ

729



Καταστροφή
θ ά ν α τ ο ς

. Ο Τά, ναρκωτικά δέν έκαψαν ούτε καί θά κάψουν ποτέ νά συγκινοϋν τήν κοινή γνώμη, γιατί 
ή φοβερή τους έξάπλωση, ιδίως στις χώρες της Δυτικής Εύρώπης καί της Βορείου ’Αμερικής, 
και τα θλιβερά αποτελέσματα, που έπιφέρει ή κατάχρησή τους, οδηγούν σέ επανάσταση τήν συνεί
δηση κάθε ανθρώπου που σκέπτεται σωστά. Εότυχώς στήν πατρίδα μας ή σύγχρονη αύτή μάστιγα 
οεν έχει λαβή τις διαστάσεις άνησυχητικοΰ κοινωνικού φαινομένου.

Ή  ελληνική κοινωνία στήν συντριπτική της πλειοψηφία στέκεται άπόλυτα ύγιής στήν 
σημερινή δημιουργική της πορεία καί τά σποραδικά κρούσματα καταχρήσεως ναρκωτικών άποδο- 
κιμάζονται σάν κάτι τά άποκρουστικό. "Αν δμως δ φοβερός έχθρός τών ναρκωτικών δέν έχει 
αλωσειάκόμα τήν κοινωνία μας καί ιδίως τήν νεολαία μας αύτό δέν σημαίνει δτι ό έχθρός δέν βρί- 
σκεται ήδη πρό τών πυλών άπ ειλώντας. Γι’ αύτόν άκριβώς τόν λόγο ή πολιτεία άνέλαβε μιά 
μεγάλη έκστρατειά ^αφω τίσεω ς, 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 ανθρώπου.



I. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

•Ενας
δυναμΤϋΐς
συά
θΕμέλια
π α ς

σύγχ ρονης
κοινωνίας

Μέ τή γενική καί εύρύτερη σημασία 
τοϋ όρου, «Ναρκωτικά», έχει έπικρατή- 
σει νά θεωρούνται όλες έκεΐνες οί φυσι
κές ή χημικές ούσίες, οί όποιες, όταν 
είσαχθοϋν στόν άνθρώπινο όργανισμό, 
προκαλοϋν σωματικές ή ψυχικές βλά
βες, τέτοιας μορφής, ώστε νά μεταβάλ
λεται ριζικά ό συναισθηματικός κόσμος 
καί ή όλη συμπεριφορά έκείνου, πού χρη
σιμοποιεί τίς ούσίες αύτές, μέ άποτέλε- 
σμα νά προκαλήται ψυχολογική ή σωμα
τική έξάρτησι, έθισμός ή άνοχή. Είδι- 
κώτερα:

Ψυχολογική έξάρτησι : Εννοείται 
ή προσήλωσι ένός άτόμου στήν έπανάλη- 
ψι τής χρήσεως μιάς ούσίας, ή όποία 
(προσήλωσι) όφείλεται στήν Ιδιότητα 
τής ούσίας αύτής, νά Ικανοποιή ώρισμέ- 
νες συναισθηματικές ή προσωπικές άνάγ- 
κες τοϋ συγκεκριμένου άτόμου.

Σωματική ή φυσική έξάρτησι: Είναι 
ή κατάστασι πού δημιουργείται άπό τή 
συνεχή καί έπανειλημμένη χρήσι μιάς 
ούσίας, ή όποία όμως έχει σάν άναγκαΐο 
έπακόλουθο τήν άνάπτυξι έντόνων φυσι
κών συμπτωμάτων, όπως είναι τό «σύν- 
δρομον στερήσεως», όταν σταματήση ή 
χορήγησι τής δόσεως. Τό σύνδρομο αύτό 
έκδηλώνεται μέ τά έξής συμπτώματα: 
Άγχωσι, νευρικότητα, χασμουρητό, τρέ
ξιμο τών ματιών καί τής μύτης, πόνους 
στή ράχη καί τήν κοιλιά, έμετους, διάρ
ροια, αΰξησι τοϋ ρυθμοϋ τής άναπνοής, 
πίεσι τοϋ αίματος, αίσθημα άπογνώσεως, 
κ.λ.π.

Άνοχή : Είναι μιά σωματική κατά- 
στασι, πού άναπτύσσεται σέ όσα άτομα 
χρησιμοποιούν ώρισμένα άπό τά ναρκω
τικά. Μέ άλλα λόγια, ό άνθρώπινος όργα- 
νισμός έξοικειώνεται σταδιακά άπό τήν 
έπίδρασι μιάς τέτοιας ούσίας, όπότε, 
γιά νά προκύψη κάθε φορά τό έπιθυμητό 
άποτέλεσμα, χρειάζεται αΰξησι τής πο- 
σότητος αύτής, δηλαδή αΰξησι τής δό
σεως.

Έθισμός: Τή λέξι αύτή χρησιμο
ποιούμε γιά νά δηλώσωμε τήν έξάρτησι, 
δηλαδή τό «δέσιμο» ένός άτόμου άπό 
μιά τέτοια ούσία. Τήν έννοια τοϋ έθισμοϋ 
έχει προσδιορίσει άπό τό 1957 ή «Παγκό
σμιος Όργάνωσις Υγείας». Σύμφωνα 
μέ τόν προσδιορισμό αύτό «φαρμακευτι
κός έθισμός, είναι μιά κατάστασι περιο
δικής ή χρονίας δηλητηριάσεως, πού 
προκαλείται άπό τήν έπανειλημμένη χρή
σι ένός φαρμάκου, ή όποία νά προκαλή 
στό συγκεκριμένο άτομο:

1. 'Υπέρμετρη έπιθυμία ή άνάγκη 
συνεχίσεως τής λήψεως τοϋ φαρμάκου 
μέ όποιοδήποτε τρόπο.

2. Τάσι καί άνάγκη αύξήσεως τής 
δόσεως.

3. Ψυχική έξάρτησι έξ αίτιας τής δρά- 
σεως τοϋ φαρμάκου, καί,

4. Καταστροφική ψυχοσωματική έπί- 
δρασι.

ΝΙ ΚΗΤ Α Τ Ζ Α Μ Ο Υ Ρ Α Ν Η  
Άντ)ρχοα Χωροφυλακής 
Τμηματάρχου Τμήματος 

Ναρκωτικών του Αρχηγείου 
Χωροφυλακής

2. ΔΙΑΚΡΙΣΙ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
Τά ναρκωτικά καί οί άλλες έπικίν- 

δυνες ούσίες ή «δρόγες», όπως συνηθί
ζεται νά λέγωνται, διαιρούνται σέ κα
τηγορίες, άνάλογα μέ τήν προέλευσι καί 
τήν έπίδρασί τους στόν άνθρώπινο όργα- 
νισμό. Συγκεκριμένα:
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1 . * Από άπόψεως προελεύσεως δια- 
κρίνονται στά:

α) Φυσικά ή φυτικά. Δηλαδή έκεΐνα 
πού προέρχονται άπό τήν έπεξεργασία 
ώρισμένων φυτών δπως είναι π.χ. τό χασίς 
άπό τό φυτό τής καννάβεως, τό όπιο άπό 
τό φυτό τής παπαρούνας (ύπνοφόρου 
μήκωνος) κ.λ.π.

β) Τά συνθετικά. Δηλαδή έκεΐνα πού 
παράγονται άπό διάφορες χημικές έπεξερ- 
γασίες δπως είναι π.χ. οί άμφεταμΐνες, 
τά βαρβιτουρικά κ.λ.π.

2 . * Από άπόψεως έπιδράσεως ταξι
νομούνται στά κάτωθι :

α) Τά καθαρά ή «σκληρά» ή «βα- 
ρειά» ναρκωτικά (π.χ. δπιο, μορφίνη, 
ήρωΐνη, κωδεΐνη, μεθαδόνη, πεθιδίνη 
κ.λ.π.).

β) Τά παραισθησιογόνα (π.χ. Λ.Σ.Δ., 
μεσκαλίνη, ή πεϋότη, ψιλοκυβίνη, Σ.Τ.Ρ., 
κάνναβις καί παράγωγα αύτής κ.λ.π.).

γ) Τά διεγερτικά (π.χ. άμφεταμίνη, 
μεθαφθεταμίνη, κοκαΐνη κ.λ.π.) καί

δ) Τά κατασταλτικά ή καταπραϋντικά 
(π.χ. βαρβιτουρικά, ήρεμιστικά κ.λ.π.).

3. ΑΙΤΙΑ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ 
ΚΑΤΑΧΡΗΣΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
Μεταξύ τών αίτιων πού συμβάλλουν 

στή διεθνή, τά τελευταία χρόνια έξά- 
πλωσι τής χρήσεως τών ναρκωτικών, 
άναφέρονται καί τά έξής:

1. Τό άγχος καί ή πλήξι, πού είναι 
άποτέλεσμα τού κορεσμού άπό τήν άπό- 
λαυσι τής ύπερπληθώρας καταναλωτικών 
άγαθών τών βιομηχανικώς άνεπτυγμέ- 
νων χωρών καί ιδιαιτέρους τών μεγάλων 
άστικών κέντρων.

2. Ή  περιέργεια, ό στερεότυπος μιμη
τισμός, ή χαλάρωσι τών βασικών άρχών 
τής οικογένειας, ή άπομάκρυνσι άπό τήν 
έκκλησία, ή έλλειψι ιδανικών σέ πολ
λούς νέους καί ή τάσι φυγής τους (παρά
δειγμα τό κοινωνικό φαινόμενο τού Χιπ- 
πισμού).

3. Ή  έπιθυμία σέ ώρισμένα άτομα γιά 
άπόκτησι νέων έμπειριών καί νέων άπο- 
λαύσεων.

4. Ή  λανθασμένη Ιδέα δτι τάχα τά 
ναρκωτικά βοηθούν στή βαθύτερη κα- 
ιανόησι τών πραγμάτων, στή δημιουρ
γικότητα καί τέλος στήν άντιμετώπισι 
τών διαφόρων καθημερινών προβλημά
των.

5. Ή  άπόδοση μεγάλων κερδών άπό 
τό λαθρεμπόριο τών ναρκωτικών, πού 
διευκολύνεται, ώς γνωστόν, άπό τήν έξέ- 
λιξι τών μέσων μεταφοράς καί έπικοι- 
νωνίας, τά όποια οί όργανωμένες σπείρες 
λαθρεμπόρων χρησιμοποιούν σέ εύρεΐα 
κλίμακα.

6. Ή  ύπερβολική πολλές φορές μεγα- 
λοποίησι άπό μερίδα τού ήμερησίου 
καί περιοδικού τύπου τών κερδών πού 
άποκομίζουν οί λαθρέμποροι, οί όποιοι 
δχι σπάνια, ήρωοποιούνται στή συνεί- 
δησι ώρισμένων άνθρώπων μέ φυγό
πονες ή τυχοδιωκτικές τάσεις.

7. Ή  εύκολία προμήθειας τού ναρκω
τικού, δπως π.χ. συμβαίνει στούς τόπους 
παραγωγής τού όπίου (Ταύλάνδη καί 
άλλού) δπου ό άριθμός τών όπιοκαλλιερ- 
γητών—όπιοκαπνιστών είναι πολύ μεγά
λος.

8. Ή  έλλειψι όρθής καί ύπεύθυνης άπό 
άρμόδιους φορείς διαφωτίσεως τού κοι
νού (Ιδιαίτερα τής νεολαίας) γιά τούς φο

βερούς κινδύνους, τούς όποίους συνεπά
γεται ή κατάχρησι τών ναρκωτικών.

Παλαιότερα, ή κατάχρησι τών ναρκω
τικών ήταν συνηθισμένο φαινόμενο στις 
ύποανάπτυκτες χώρες καί γενικά στις 
άνθρώπινες όμάδες πού ζούσαν κάτω άπό 
άθλιες κοινωνικές καί βιοτικές συνθήκες. 
Τά θλιβερά πρωτεία τής αύτοκαταστρο- 
φής διατηρούσαν πάντα οί κύκλοι τού 
ύποκόσμου .Γι* αύτό άλλωστε καί ή 
τοξικομανία βρισκόταν πάντοτε στό έπί- 
κεντρο τής κοινωνικής άποδοκιμασίας.

Σήμερα δμως τά πράγματα έχουν έντε- 
λώς άλλάξει. Τά ναρκωτικά έχουν πάψει 
άπό καιρό νά ταυτίζωνται μέ τόν ύπό- 
κοσμο. Όπως άποδεικνύεται άπό περι
στατικά πού έρχονται κάθε φορά στό 
προσκήνιο τής άστυνομικής πρακτικής, 
έχουν εισχωρήσει σέδλεςτίς κοινωνικές 
τάξεις, σέ δλα τά οικονομικά έπίπεδα... 
Μέ αύτό δμως δέν σημαίνει δτι—έστω 
καί άν συντρέχουν ένα ή περισσότερα 
άπό τά προαναφερόμενα αίτια—τό συγκε
κριμένο άτομο όδηγεΐται πάντοτε στήν 
ναρκομανία. Τό λόγο κυρίως έχει ό ίδιος 
ό ναρκομανής.

ΟΙ ειδικοί έπί τού θέματος αύτού έπι- 
στήμονες ύποστη ρίξουν δτι τό άτομο 
τό όποιο καταλήγει στήν ναρκομανία, 
πάσχει άπό μορφές «συγκινησιακής άσ- 
ταθείας», οί όποιες ίσως νά ήταν άνεκδή- 
λωτες, πριν άπό τήν πρώτη ή δεύτερη 
χρήσι τού ναρκωτικού. Σέ άλλες πάλι περί 
ριπτώσεις ύπάρχει στά ναρκομανή άτομα 
ύπόβαθρο ψυχικών διαταραχών ή έκ 
γενετής άνικανότητα κοινωνικής προσ
αρμογής» ή τέλος έλλειψι διαθέσεως άντι- 
μετωπίσεως τών εύθυνών τής ώριμης ήλι- 
κίας. Ό λα αύτά έπαληθεύοντσι άπόλυτα, 
δταν λάβη κανείς ύπ' δψιν του τό γεγο
νός δτι ένώ χιλιάδες άτομα έδοκίμασαν 
διάφορα ναρκωτικά γιά όποιοδήποτε λόγο 
(π.χ. ένέσεις μορφίνης σέ άσθενεΐς, τραυ
ματίες ή χειρουργημένους) δέν κατέλη
ξαν δλα στή ναρκομανία.

4. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΧΡΑ
ΣΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Η Υπηρεσία διώξεως ναρκωτικών 
τών Η.Π.Α. κατατάσσει τούς καταχρα
στές ναρκωτικών σέ τέσσερις βασικές 
κατηγορίες.

Στήν πρώτη κατηγορία άνήκουν τά 
άτομα έκεΐνα πού παίρνουν ναρκωτικά 
άπό ένα «ειδικό καταστασιακό σκοπό» 
π.χ. παίρνονται άμφεταμΐνες άπό τόν άθλη 
τη γιά νά σημειώση μεγαλύτερη άπόδοσι 
σ ενα άθλημα, άπό τό φοιτητή γιά νά 
μείνη ξυπνητός περισσότερες ώρες κατά 
τήν περίοδο τών έςετάσεων, άπό τή γυ
ναίκα πού πάσχει άπό παχυσαρκία, τόν 
όδηγό αύτοκινήτου δταν διανύη μεγάλες 
άποστάσεις, κ.λ.π. Στή δεύτερη κατηγο
ρία έντάσσονται κυρίως νέοι, πού παίρ
νουν ναρκωτικά άπό μιμητισμό, γιά νά 
άποκτήσουν κάποια έμπειρία, ή νά δια
σκεδάσουν.

Οί δύο προαναφερόμενες κατηγορίες 
τροφοδοτούν μιά τρίτη, στήν όποια έν- 
τάσσονται οί λεγόμενοι «σκληροτράχη
λο^  ή «σκληροπυρηνικοί» καταχρα
στές. Τά άτομα αύτά έχουν πλέον κατα- 
λήξει στήν ναρκομανία καί παρουσιά
ζουν Ισχυρότατη ψυχολογική ή σωμα
τική έξάρτησι. Καμμιά φροντίδα, κανένα 
σκοπό δέν έχουν στή ζωή τους. Ή  καθη- 
μερινή τους δραστηριότητα περιστρέ

φεται γύρω άπό τήν άνεύρεσι τών μέσων 
(χρημάτων) καί τήν πηγή προμήθειας 
τής δόοεως.

Οί Χίππις άποτελούν τήν τέταρτη 
κατηγορία καταχραστών ναρκωτικών. Τό 
χαρακτηριστικό γνώρισμα τών Χίππις, 
είναι δτι προέρχονται άπό οικογένειες 
μέσου ή άγωτέρου οικονομικού καί πνευ
ματικού έπιπέδου.

Εκείνο πού σέ τελευταία άνάλυσι έχει 
Ιδιαίτερη σημασία καί πού θά πρέπει νά 
τονισθή έδώ, είναι ή διαπίστωσι δτι τό 
μεγαλύτερο ποσοστό τών άτόμων πού 
κατέληξαν στή ναρκομανία, άρχισαν μέ 
ήπιώτερα ναρκωτικά δπως π.χ. τό χασίς.

Επομένως, καί μόνο γιά τό λόγο αύτό, 
βρίσκονται έξω άπό κάθε πραγματικό
τητα έκεΐνοι, πού, δέν γνωρίζω γιά ποιό 
λόγο, υποστηρίζουν δτι τό χασίς είναι 
άβλαβές ναρκωτικό. Ναρκωτικό καί άβλα- 
βές! "Αν είναι δυνατόν νάύπάρξη ποτέ...

5. Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟΝ ΝΑΡ- 
ΚΟΤΙΚΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Από τήν άνάλυσι τών στοιχείων τής 

καθιερωμένης έτησίας έκθέσεως ναρκω
τικών πού συνέταξε ή Διεύθυνσις ’Ασ
τυνομίας— Ασφαλείας τού 'Αρχηγείου 
Χωροφυλακής, γιά τό 1976, προκύπτουν 
οί άκόλουθες διαπιστώσεις:

1. Είδη ναρκωτικών.
Στή Χώρα μας κυκλοφορούν—έννο- 

εΐται λαθρεμπόριο-τά έξής ναρκωτικά:
α) Η Ινδική κάνναβις καί τά παράγω- 

γά της, δπως π.χ. τό χασίς (σέ πλάκες 
σκόνη, πρεσσαριστό, χασισέλαιο) πού 
μέ μια λέξι λέγεται κατεργασμένο.

β) Ή  μαριχουάνα—δπως άποκαλεΐται 
άπό τό Δυτικό κόσμο ή άκατέργαστη ινδι
κή κάνναβις—σέ φούντες, κορυφάδες, 
ή τρίμματα.

Υ) Τό δπιο καί τά παράγωγά του. Δη
λαδή ήρωΐνη, μορφίνη καί σπανιώτερα 
τά διάφορα άλλα άλκαλοειδή παράγωγα 
τής τελευταίας (κωδεΐνη, ύδρομορφόνη, 
ύδροκοδόνη, βάμμα τού όπίου κ.λ.π.).

δ) Από τά παραισθησιογόνα, συναν- 
τάται κυρίως μεταξύ τών ξένων «άλητο- 
τουριστών» τό Λ.Σ.Δ. (διαθυλαμίδιον τού 
λυσεργικού όξέος), τό όποιο φαίνεται 
νά έχη σ αύτούς τή μεγαλύτερη προτί
μησή άπ δλα τ άλλα. "Αλλα παραισθη- 
σιογόνα (μεσκαλίνη ή πεϋότη, φιλοκυ- 
βίνη Σ.Τ.Ρ., Ν.Τ.Ο.Μ. κ.λ.π.) είναι είδη 
έντελώς άγνωστα ή σπάνια στή Χώρα 
μας.

ε) Από τά διεγερτικά, τή μεγαλύτερη 
κυκλοφορία καί κατάχρησι παρουσιά
ζει ή κοκαΐνη. Γιά τά άλλα διεγερτικά, 
δπως άμφεταμΐνες, μεθαμφεταμίνη, καί 
τά παράγωγά τους, δέν ύπάρχουν στοι
χεία άπό κατασχέσεις. Έτσι δέν ύπάρχει 
καί ή δυνατότης έξαγωγής συμπερασμά
των.

Οπως είναι γνωστό, οί άμφεταμΐνες 
χρησιμοποιούνται εύρύτατα γιά θεραπευ
τικούς σκοπούς, κυρίως γιά τήν άντιμε- 

παχυσαρκίας τών γυναικών 
(άδυνάτισμα), όπότε ύπάρχει δυνατότητα 
καί εύχέρεια έκτροπής σέ ήδονιστικές 
χρήσεις.

Τό 1976, δέν έβεβαιώβησαν παραβά
σεις κυκλοφορίας καί καταχρήσεως κατα
σταλτικών—καταπραϋντικών (π.χ. βαρβι- 
τουρικών, ήρεμιστικών), χωρίς βέβαια
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μέ αύτό νά σημαίνη ότι δέν συνηθίζονται 
πρτέ τέτοιες πράξεις. Κατεσχέθησαν μό
νο μικροποσότητες ΑΡΟΟΥΑΛΟΝ καί 
ΜΑΔΡΑΧ σέ νεαρά άτομα.

Σχετικά μέ τά βαρβιτουρικά—ήρεμι- 
στικά, έχομε νά παρατηρήσωμε δτι —ό
πως καί οί άμφεταμΐνες—χρησιμοποιούν
ται σάν ψυχοφάρμακα σέ άντίστοιχες ψυ
χασθένειες καί έχουν εύρεΐα κυκλοφορία 
στό νόμιμο έμπόριο, μέ άποτέλεομα νά 
βρίσκωνται εύκολα καί άπό τούς κατα- 
χραστάς τους.

2. Προέλευσι των Ναρκωτι
κών.

Α' ’Ινδική κάνναβις.

Ή  μεγαλύτερη ποσότητα—μπορούμε 
νά πούμε τό 95 ο]ο—τής κατεργασμένης 
Ινδικής καννάβεως (σκόνη, πλάκες, πρεσ- 
σαριστό) είσάγεται άνέκαθεν καί μέχρι 
σήμερα άπό τό έξωτερικό καί Ιδίως άπό 
τΙς Χώρες: Τουρκία, Λίβανο, Πακιστάν, 
’Αφγανιστάν, καί μερικές άλλες τής Άφρι 
κής.

Αντίθετα ή άκατέργαστη Ινδική κάν- 
ναβις ή μαριχουάνα (κορυφάδες ή φούν
τα), κατά ποσοστό 90 - 98 ο]ο προέρχε
ται άπό μικροκαλλιέργειες στό έσωτε- 
ρικό τής Χώρας καί κυρίως στίς περιοχές 
τών Νομών Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκης, 
Ημαθίας, Πιερίας, Λαρίσης, Λέσβου, 
Αττικής, Μεσσηνίας, ’Ηλείας καί Χα- 
νίων.

Κατά τό 1976, κατεσχέθησαν οί άκό- 
λουθες ποσότητες Ινδικής καννάβεως:

1. Κατεργασμένη (σκόνη, πλάκες, 
πρεσσαριστό) 34.782 γραμ. σέ 26 περι
πτώσεις παραβάσεων.

2. ’Ακατέργαστη μαριχουάνα (κορυ

φάδες ή φούντα) 67.306,8 γραμ. σέ 48 περι
πτώσεις.

3. Φυτά άπό παράνομες καλλιέργειες: 
423 δενδρύλλια σέ 13 περιπτώσεις.

4. Σπόροι: 72 γραμμάρια.
5. Χασισέλαιο: 467 γραμμάρια προε- 

λεύσεως Λιβάνου, πού είσήγαγαν στή 
Χώρα μας άλλοδαποί λαθρέμποροι. ’Από 
τήν προανάκρισι πού ένήργησε ή *Υπο- 
διεύθυνσις ’Ασφαλείας Προαστίων Πρω- 
τευούσης, προέκυψε ότι είχε είσαχθή 
περί τά 10.000 -11.000 γραμ. χασισελαίου, 
τό όποιο —άφαιρουμένων τών 467 γραμ. 
πού κατεσχέθησαν—διωχετεύθη στις «ά- 
γορές» τής Εύρώπης.

Μέ τήν εύκαιρία θά πρέπει νά ση
μειωθεί ότι οί λαθρέμποροι όδηγούνται 
στήν παρασκευή χασισελαίου γιά νά διευ- 
κολύνωνται στή μεταφορά άπό τούς τό
πους τής παραγωγής στούς τόπους τής 
καταναλώσεως. Καί αύτό έπειδή μέ τή 
συμπύκνωσι περιορίζεται σημαντικά ό 
όγκος καί τό βάρος τού «έμπορεύματος», 
ένώ άντίθετα ή τιμή του πολλαπλασιά- 
ζεται.

Κατά τό 1975 έξ’ άλλου κατεσχέθη
σαν:

1. Κατεργασμένη Ινδική κάνναβις: 
14.862 γραμ. σέ 21 περιπτώσεις.

2. ’Ακατέργαστη: 12.038 γραμ. σέ 27 
περιπτώσεις.

3. Φυτά: 1.086 δενδρύλλια σέ 21 περι
πτώσεις.

4. Σπόροι: 8 γραμμάρια.
Άπό τή σύγκρισι τών προαναφερο- 

μένων στοιχείων, προκύπτει ότι τό 1976 
έσημειώθη σημαντική αύξησι στόν άρι- 
θμό τών κατασχέσεων, άλλά καί στίς

άνευρεθεΐσες ποσότητες κατεργασμένης 
καί άκατέργαστης Ινδικής καννάβεως 
καί χασισελαίου. Άντίθετα, ό άριθμός 
τών κατασχεθέντων φυτών καί οί βεβαιω- 
θεϊσες παραβάσεις παρανόμου καλλιέρ
γειας παρουσιάζουν μεγάλη μείωσι. "Όλες 
οί αύξήσεις αύτές πρέπει νά άποδοθούν 
στή μεγάλη δραστηριότητα τών Υπη
ρεσιών Χωροφυλακής άλλά—δυστυχώς— 
καί στήν αύξησι τής εισαγωγής, καλλιέρ
γειας καί κυκλοφορίας τής Ινδικής καννά
βεως.

Β' Ό πιουχα  Ναρκωτικά.

Στή Χώρα μας δέν καλλιεργείται ή 
παπαρούνα (μήκων ή ύπνοφόρος) γιά τήν 
παραγωγή τού όπίου ούτε νόμιμα, (μέχρι 
τό 1972 είχε τέτοιο δικαίωμα άπό τό ό
ποιο έκανε παραίτησι μέ τό Ν.Δ. 2216172, 
όταν ή Τουρκία, όχι γιά τήν άπαγόρευσι 
άλλά γιά τόν περιορισμό τής καλλιέρ
γειας άπαιτούσε ώς άποζημίωσι 500 έκατ. 
δολλάρια), ούτε παράνομα, κυρίως έπειδή 
δέν ύπάρχουν όπιοκαπνιοτές, ούτε παρά
νομα έργαστήρια μετατροπής τού όπίου 
σέ μορφίνη ή σέ άλλα άλκαλοειδή παρά- 
γωγά της.

Κατά τό 1976 δέν έγινε καμμία κατά
σχεσα όπίου. Άντίθετα κατεσχέθησαν:

1. Μορφίνη: 0,5 γραμ. σκόνη, 4.400 
δισκία καί 51 άμπούλες σέ 4 περιπτώσεις. 
Τά δισκία καί οί άμπούλες είχαν άφαιρεθή 
παράνομα άπό νόμιμη πηγή τού έσωτερι- 
κού (φαρμακεία—νοσοκομεία) ένώ ή 
σκόνη άπό πηγή παράνομη (λαθρεμπό
ριο).

ΟΙ δρόμοι πού ακολουθεί ή διακίνηση του όπίου άπό την Τουρκία, πού είνα1 
και ή κυριώτερη παραγωγός χώρα προς τις παράνομες αγορές της Εύρώπης και έν 
συνεχεία τής * Αμερικής (άπό έκδοση τής * Επιτροπής Ναρκωτικών του Ο.Η.Ε.).



Φυτό ινδικής καννάβεως άπό τούς σπό
ρους τής οποίας μέ ειδική κατεργασία πα- 
ραγεται το χασίς στις διάφορες- μορφές 
του.

2. Ή ρωΐνη: 99,39 γραμ. σέ σκόνη (2 
περιπτώσεις). Ή  ποσότητα αύτή ήρθε 
παράνομα άπό τό έξωτερικό (Ιταλία) 
άπό άλλοδαπό λαθρέμπορο και ήταν πα
ραγωγής Ν. Α. ’Ασίας.

Κατά τό 1975 κατεσχέθη μόνο 1 γραμ. 
όπίου (προελεύσεως έξωτερικοϋ) σέ μία 
περίπτωσι. 'Ως άξιοσημείωτο γεγονός 
μέ τά όπιοϋχα ναρκωτικά γιά τό 1976, 
θεωρείται ή προαναφερόμενη κατάσχεσι 
ήρωΐνης. Καί αύτό έπειδή βεβαιώνεται 
γιά πρώτη φορά είσαγωγή ναρκωτικού 
τού είδους αύτοϋ, καί μάλιστα προελεύ
σεως Ν. Α. ’Ασίας.

Ή  ήρωΐνη, παραγωγής Ν. Α. ’Ασίας 
(Ταϋλάνδης), όπως είναι γνωστό, τήν 
τελευταία 5ετία έχει κατακλύσει κυριο
λεκτικά τις Εύρωπαΐκές Χώρες, μέ βα- 
σικά^κέντρα διανομής τις πόλεις Παρίσι 
καί Άμστερνταμ. Αύτοϋ τού είδους ή 
ήρωΐνη, είσήχθη καί πρόσφατα στή Χώ
ρα μας, όπως προκύπτει άπό δύο περι
πτώσεις πού έξιχνίασε ή Ύποδιεύθυνσις 
Ασφαλείας Προαστίων Πρωτευούσης, 

κατά τή διάρκεια τού τρέχοντος έτους.
3. Κοκαΐνη: Τό 1976 κατεσχέθησαν 

σέ δύο περιπτώσεις 2.400 δισκία καί 20 
άμποΰλες φαρμακευτικής κοκαΐνης, προ
ερχόμενης άπό νόμιμη πηγή (φαρμακείο). 
Κατά τό έτος 1975 δέν έγινε καμμία κα
τάσχεσι κοκαΐνης.

Γ' Ψ υχότροπα ή ψυχοφάρμακα.

’Εκτός άπό τις προαναφερόμενες κα
τασχέσεις μικροποσοτήτων ΑΡΟΟΥΑ- 
ΛΟΝ καί ΜΑΔΡΑΧ καί μιας άλλης 10 
δισκίων Λ.Σ.Δ. (προελεύσεως καί αύτών 
έξωτερικοϋ) δέν διεπιστώθησαν άλλες 
παραβάσεις παράνομης κυκλοφορίας ψυ
χοτρόπων φαρμάκων, τά όποια, έπανα- 
λαμβάνεται, κυκλοφορούν εύρέως (έκτός 
βεβαίως άπό τά παραισθησιογόνα) στό 
νόμιμο έμπόριο γιά θεραπευτικούς σκο
πούς βάσει ειδικών ή άπλών ιατρικών συν
ταγών καί γιά συγκεκριμένη Ιατρική έν- 
δειξι.

’Αντίθετα τό 1975 κατεσχέθησαν: α) 
14 δισκία «Κοντάλ» σέ 1 περίπτωσι, β) 
64 δισκία «Ντοριντέν» σέ 2 περιπτώσεις, 
γ) 15 δισκία «Κουαλούντ» σέ 1 περί- 
πτωσιν, δ) 12 δισκία «Ντιφενάκ» σέ 1 
περίπτωσι, καί ,ε) 100 δισκία Λ.Σ.Δ. σέ 
3 περιπτώσεις.

Θά ήταν άσφαλώς πολύ τολμηρό νά 
ύποστηρίξη κάνεις ότι στήν Χώρα μας 
δέν ύπάρχει παράνομη κυκλοφορία ψυ
χοτρόπων ή ύπάρχει, άλλά είναι μειω
μένη, κρίνοντας άπό τό γεγονός ότι κατά 
τό 1976 οί διωκτικές Υπηρεσίες Χωροφυ
λακής δέν έπραγματοποίησαν κατασχέ
σεις τέτοιων φαρμάκων.

3. Τρόπος και σημεία εισό
δου των Ναρκωτικών 

στήν Ελλάδα.

Οί κατασχεθεΐσες μεγάλες ποσότητες 
κατεργασμένης ινδικής καννάβεως πέρα-



Ή  κάψα του ύπνοφόρου μηκωνος, κοι
νώς παπαρούνας. Άπό τΙς χαρακιές τρέ
χει παχύρευστο ύγρό, ή πρώτη ύλη του 
όπίου.

σαν τά Ελληνικά σύνορα μέ κύρια ση
μεία εισόδου τούς Κήπους καί τΙς Κα
στανιές Έβρου. Όπως όμως προέκυψε 
άπό τΙς σχετικές προανακρίσεις, οί ποσό
τητες αύτές προορίζονταν για την «άγο- 
ρά» τών Εύρωπαϊκών Χωρών ή τής ’Αμε
ρικής, όπου παρατηρεΐται τρομερή ζή- 
τησι καί συνεπώς ύπάρχει μεγάλη εύχέ- 
ρεια διαθέσεως. Μικροποσότητες όμως 
τοϋ ναρκωτικού αύτοϋ, μπήκαν άπό διά
φορα άλλα σημεία είσόδου.

Συνηθισμένο μέσο κινήσεως τών λα
θρεμπόρων, άποκρύψεως καί μεταφοράς 
τοϋ ναρκωτικού, είναι κυρίως τό αύτοκί- 
νητο. Ύστερα άκολουθεΐ τό άεροπλάνο. 
Είδικά τό 1976, οί μεγάλες ποσότητες ιν
δικής καννάβεως κατεσχέθησαν μέσα σέ 
ειδικές κρύπτες αύτοκινήτων. Συνολικά 
τό 1976 έγιναν 102 κατασχέσεις ναρκω
τικών ούσιών, κατά τΙς όποιες συνελή- 
φθησαν 140 άτομα ένώ άλλα 41 έδιώχθη- 
σαν.

Οί περισσότερες περιπτώσεις άφορού- 
σαν είσαγωγή, μεταφορά, κατοχή, καλ
λιέργεια καί έμπορία ναρκωτικών. Με
ταξύ τών συλληφθέντων καί διωχθέντων 
συγκαταλέγονται κα160άλλοδαποΙ- ποσο
στό 33,2 ο]ο περίπου (II Γάλλοι, 14 Δυτι- 
κογερμανοί, 5 Πακιστανοί, 6 'Αμερικα
νοί, 2 'Ιταλοί, 2 Σουδανοί, 2 Αίγύπτιοι, 
2 Νοτιοαφρικανοί, 2 Νορβηγοί, 2 Λιβα- 
νέζοι, 3 "Αγγλοι, 3 Ελβετοί, καί άπό 
ένας Δανός, Αύστραλός, Καναδός, Σέρ- 
βος, 'Ολλανδός, καί Σουηδός).

Τό 1975 άνεφέρθησαν 79 κατασχέσεις 
ναρκωτικών στίς όποιες είχαν άναμιχθή 
115 άτομα συλληφθέντα.

Συνήθως οί μικροποσότητες τών ναρ
κωτικών πού προορίζονται γιά τή Χώρα 
μας, είσάγονται κυρίως άπό άλλοδαπούς 
«άλητοτουρίστες», ήμεδαπούς ναυτικούς 
κ.λ.π.

4. Ή  εκτασι τής καταχρή- 
σεως τών Ναρκωτικών 

στήν Ελλάδα.
Όπως σέ όλες τις Χώρες τοϋ κόσμου, 

έτσι καί στήν 'Ελλάδα, δέν είναι άπόλυτα 
γνωστός ό άριθμός τών τοξικομανών, δη
λαδή τών άνθρώπων έκείνων, πού βρί
σκονται σέ σωματική ή άκόμη καί ψυ
χολογική έξάρτησι άπό τά ναρκωτικά 
καί δέν μπορούν νά άποβάλουν τήν έξι 
αύτή αύτοδύναμα, παρά μόνο ύστερα 
άπό είδική θεραπεία.

Αύτό όφείλεται στό γεγονός δτι οί 
στατιστικές, άπό τά προαναφερόμενα 
άτομα, περιλαμβάνουν μόνο έκεΐνα πού 
έδωσαν τέτοια άφορμή στίς ’Αρχές, ώστε 
νά καταγραφοΰν στά άρχεΐα τους. 'Υπάρ
χει όμως, καθώς είναι εύνόητο, καί ένας 
άλλος άριθμός, ίσως άρκετά μεγάλος, 
πού παραμένει στήν άφάνεια τής αύτοκα- 
ταστροφής.

Άπό τΙς 'Υπηρεσίες Χωροφυλακής 
έχουν καταγραφή ώς καταχραστές ναρ
κωτικών ούσιών περί τά 1.220 άτομα, άπό 
τά όποια έχουν έθισθή 20 στά όπιοϋχα, 
1.115 στήν Ινδική κάνναβι καί τά παρά- 
γωγά της καί $5 στά διάφορα ψυχότροπα 
καί τήν κοκαΐνη.
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/ Ο κόσμος τών ναρκωτικών οδηγεί στην εξαθλίωση την ψυχική, την σωμα
τική, και την κοινωνική. Σίγουρο τέρμα ό θάνατος.

Στό σημείο αύτό θά πρέπει νά διευ- 
κρινισθή δτι οί ειδικοί έπί τού θέματος, 
δεν δέχονται δτι ή κατάχρησι τής καννά- 
βεως και τών παραγώγων της προκαλεΐ 
στό χρήστη σωματική έξάρτησι, δηλαδή 
ναρκομανία. ’Αντίθετα δέχονται μόνο τή 
δημιουργία ψυχολογικής έξαρτήσεως. 
Τήν ίδια άποψι δέχεται καί τό Ν. Δ. 743] 
1970, (καθώς προκύπτει άπό τήν εισηγη
τική του έκθεσι), χωρίς βέβαια μέ αύτό 
νά δημιουργήται ή λανθασμένη έντύπωσι 
δτι ή κατάχρησι τής καννάβεως είναι 
άβλαβής. Γιά τό Ιδιο θέμα θά πρέπει τέλος 
νά σημειωθή, δτι ένας μεγάλος άριθμός 
χασισοποτών, είναι δχι «καθ’ έξιν», 
άλλά περιστασιακοί καταναλωτές του.

*Από τά ψυχότροπα, τά βαρβιτουρικά, 
όταν γίνεται κατάχρησι τους σε μεγάλες 
δόσεις, είναι έπικίνδυνα περισσότερο καί 
άπό αύτά τά όπιοϋχα, ή άλλα «σκληρά» 
ναρκωτικά. Πιό συγκεκριμένα δημιουρ
γούν βαρείας μορφής σωματική έξάρτησι 
μέ όδονηρά συμπτώματα άποστερήσεως. 
Γι* αύτό καί οί έξ αιτίας τους θάνατοι δέν 
είναι Σπάνιοι άκόμη καί .στή Χώρα μας. 
Ό  κίνδυνος πολλαπλασιάζεται δταν τά 
φάρμακα αύτά παίρνονται μαζί μέ άλ- 
κοόλ. Επίσης, πάρα πολύ έπικίνδυνα εί
ναι τά παραισθησιογόνα καί τά διεγερ
τικά, έπειδή ή κατάχρησι τους δημιουρ

γεί έντονώτατη ψυχολογική—ίσως καί 
σωματική—έξάρτησι έλαφράς μορφής. 
Έξάρτησι ή όποια καθώς κλιμακώνεται 
προκαλεΐ σοβαρά έπακόλουθα.

Άπό τά προαναφερόμενα στοιχεία 
καί κυρίως άπό τό γεγονός δτι οί Έλλη
νες τοξικομανείς κατά ένα μεγάλο πο
σοστό κάνουν χρήσι τών ήπιων—μέ κρι
τήριο τό βαθμό τών καταστροφικών τους 
άποτελεσμάτων—ναρκωτικών, όπως είναι 
ή κάνναβις καί τά παράγωγά της, μπο
ρούμε νά πούμε δτι έπί τού παρόντος τό 
πρόβλημα «Ναρκωτικά» δέν έμφανίζει 
ιδιαίτερη όξύτητα στή Χώρα μας. Μπο
ρούμε νά πούμε έπίσης δτι ή έκτασι τής 
τοξικομανίας δέν έχει πάρει άκόμη με
γάλες διαστάσεις. Μέ αύτό όμως δέν 
σημαίνει δτι πρέπει νά χαλαρωθούν τά 
μέτρα έπαγρυπνήσεως τών έντεταλμένων 
Υπηρεσιών τής Πολιτείας. Οί προϋπο
θέσεις γιά νά μεγαλώση τό κακό ύπάρ- 
χουν. Τέτοιες θεωρούνται κυρίως:

1. Ή  γειτνίασι τής Ελλάδος μέ Χώρες 
πού έχουν μεγάλη «προϊστορία» στήν 
καλλιέργεια, τήν κατανάλωσι καί τό 
«έξαγωγικό έμπόριο» τών ναρκωτικών.

2. Τό άναμφισβήτητο γεγονός δτι ή 
Χώρα μας λόγω τής γεωγραφικής της 
θέσεως, άποτελεϊ τό σταυροδρόμι τής

διακινήσεως τών ναρκωτικών άπό τήν 
άνατολή πρός τή Δύσι.

3 . Ήάναμενόμενηκατακόρυφη αΰξησι 
τού άριθμοΰ τών ξένων τουριστών στή 
Χώρα μας.

4. Τό συνεχώς αύξανόμενο βιοτικό έπί- 
πεδο τού πληθυσμού, πράγμα τό όποιο, 
είτε τό θέλομε είτε δχι, άποτελεϊ μιά άπό 
τις βασικές αιτίες τής στροφής τών νέων 
άνθρώπων στήν άναζήτησι νέων άπολαύ- 
σεων.

5. Ή  έλλειψι ύπεύθυνης καί κυρίως 
συστηματικής διαφωτίσεως τού κο.νοΰ, 
γιά τούς σοβαρούς κινδύνους άπό τήν 
κατάχρησι τών ναρκωτικών σέ βάρος τής 
σωματικής καί ψυχικής του ύγείας.

5. Σύγκρισι μέ Έύρωπαΐκές 
Χώρες.

Εντελώς διαφορετική είναι ή κατά- 
στασι στήν Εύρώπη, δπου καταλήγουν 
καθημερινά μεγάλες ποσότητες κάθε εί
δους ναρκωτικών, κυρίως ήρωινης, προε- 
λεύσεως Ν. Α. Άσΐας. Είδικώτερα, άπό 
πρόσφατο δημοσίευμα τοϋ περιοδικού 
«ΉΜΕ»—Εύρωπαϊκής έκδόσεως — στις 
μεγαλύτερες Χώρες τής Εύρώπης, έχει 
διαμορφωθή ή άκόλουθη κατάστασι:

Αγγλία: Κατά τό 1976, κατεσχέθη- 
σαν άπό τις άρμόδιες Αρχές 31 1]2 λίμ
πρες ήρωινης προελεύσεως Ν. Α., Ασίας, 
ένώ τό 1975 είχαν κατασχεθή μόνο 10 
λίμπρες. Όπως ύπολογίζεται, οί κατασχέ
σεις αύτές καλύπτουν μόνο τό 10 ο]ο τής 
είσαγομένης ποσότητος ήρωινης. Στήν 
Αγγλία πιστεύεται—έπειδή δέν ύπάρχουν 
άκριβή στοιχεία—δτι οί ναρκομανείς 
στη Χώρα αύτή άνέρχονται σέ 8.000, άπό 
τούς όποιους οί περισσότεροι κάνουν 
κατάχρησι βαρβιτουρικών. Όταν όμως 
λέμε ναρκομανείς, έννοοϋμε τούς άνθρώ- 
πους έκείνους, οί όποιοι έχουν έθισθή 
στήν κατανάλωσι ναρκωτικών ούσιών, 
πού προκαλοϋν κυρίως σωματική έξάρ- 
τησι καί γιά τήν άποτοξίνωσί τους έχουν 
άνάγκη είδικής θεραπείας.

'Ιταλία: Οί ήρωΐνομανεΐς, άπό 20.000 
πού ήσαν πρό 2ετίας, άνήλθαν στούς 
50.000. Άπό αύτούς, οί 15.000 κινούνται 
στήν περιοχή τού Μιλάνου, οί 11.000 
στήν περιοχή τής Ρώμης καί οί ύπόλοι- 
ποι στά άλλα διαμερίσματα τής Χώρας 
αύτής.

Γαλλία: Τό 1976 συνελήφθησαν 239 
λαθρέμποροι (πωλητές) ναρκωτικών. Ό  
άριθμός αυτός σημαίνει αΰξησι κατά 50ο]ο 
σέ σχέσι μέ τό άντίστοιχο δεδομένο τοϋ 
1975. Οί άρμόδιες Αρχές, ύπολογίζουν 
δτι οί ναρκομανείς αυξήθηκαν κατά 28 ο]ο 
καί έφθασαν τόν άριθμό 40.000. Αξίζει 
τέλος νά σημειωθή δτι άπό τούς τελευ
ταίους τό 1976 πέθαναν 59 άπό ύπερβο
λική λήψι δόσεων ήρωινης.

Δ υ τ. Γερμανία: ΟΙ ναρκομανείς άπό
27.000 πού ήσαν τό 1975, άνήλθαν στούς 
35.000. Καί οΙ'Φάνατοι άπό λήψι ύπερδό- 
σεων ναρκωτικών, άπό 188, έφτασαν τούς 
306 κατά τό 1976.

Άπό τή συνοπτική παράθεσι τών στοι
χείων αύτών, μπορεί κανείς νά βγάλη τά 
συμπεράσματά του, καί νά άντιληφθή 
ταύτόχρονα, πόσο μέ τήν πάροδο τού 
χρόνου όξύνεται στήν. Εύρώπη τό πρό
βλημα «Ναρκωτικά». Ά ν  τώρα λάβη κα
νείς ύπ’ δψιν του τή συνεχή αΰξησι τοϋ 
άριθμοΰ τών Εύρωπαίων τουριστών πού
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έρχονται στή Χώρα μας καί τΙς μεταβά
σεις στήν Εύρώπη μεγάλου άριθμοϋ Ε λ
λήνων γιά έργασία, σπουδές ή άναψυχή, 
τότε, άβίαστα μπορεί νά συμπεράνη ότι 
οΐ προϋποθέσεις γιά νάμεταδοθήκαίστή 
Χώρα μας ή φοβερή αύτή έπιδημία, είναι 
πάρα πολύ εύνοϊκές.

6. Τά μέτρα τής Χωροφυ
λακής.

ΟΙ άρμόδιες Υπηρεσίες τής Χωροφυ 
λακής, έχουν άποδυθή σ* ένα τιτάνιο άγώ- 
να, μέ τΙς διαστάσεις τής σταυροφορίας, 
γιά τόν περιορισμό τών ναρκωτικών καί 
τής τοξικομανίας. Εύγλωττη έπιβεβαίωσι, 
άποτελεΐ ή έξιχνίασι τό 1976 (102) περι
πτώσεων παραβάσεως τής περί Ναρκωτι
κών Νομοθεσίας, ή παραπομπή συνολικά 
181 άτόμων στή Δικαιοσύνη, καί ή κατά- 
σχεσι στα χέρια τους τών ποσοτήτων 
ναρκωτικών καί άλλων έπικινδύνων ού- 
σιών πού ήδη προαναφέραμε.

Σέ όλες αύτές τΙς περιπτώσεις τά άρ- 
μόδια όργανα τής Χωροφυλακής κατέ
βαλαν έπαινετές προσπάθειες καί άξιο- 
θαύμαστη δραστηριότητα, μέ άποτέλε- 
σμα νά έπιτύχουν τόν έντοπισμό όλων 
τών παραβατών: *Από τόν άπλό κατανα
λωτή, τόν είσαγωγέα τοϋ ναρκωτικού στή 
Χώρα μας ή τόν καλλιεργητή φυτών τής 
καννάβεως στό έσωτερικό της. Έξ άλλου, 
σέ όσες περιπτώσεις συνέτρεξε είδικός 
λόγος, οί έρευνες έπεξετάθησαν καί στό 
έξωτερικό μέσω τοϋ Έθνικοϋ Γραφείου 
τής «ΙΝΤΕΡΠΟΛ».

Τήν ίδια δραστηριότητα—μέ τήν κα- 
θοδήγησι τοϋ Αρχηγείου Χωροφυλακής 
—άναπτύσσουν οί 'Υπηρεσίες Χωροφυ
λακής γιά τήν προστασία τής ‘Ελληνικής, 
άλλά καί γενικώτερα τής Παγκόσμιας κοι
νωνίας άπό τή φοβερή έπιδημία τών ναρ
κωτικών. Κάθε χρόνο, ‘Αξιωματικοί Χω
ροφυλακής μέ μακροχρόνια πείρα οτή 
δίωξι τών ναρκωτικών, άντιπροσωπεύουν 
τό Σώμα σέ διάφορες διεθνείς συζητήσεις 
(ΟΗΕ, ΙΝΤΕΡΠΟΛ κ.λ.π.) όπου είση- 
γούνται διάφορα μέτρα γιά τήν άντιμε- 
τώπισι τοϋ σοβαροϋ κοινωνικού προβλή
ματος τών ναρκωτικών.

Κάθε χρόνο έπίσης, καί συγκεκριμένα 
κατά τό τρίμηνο Μαΐου—‘Ιουνίου—‘Ιου
λίου, ειδικά συνεργεία σέ συνεργασία 
μέ όργανα τής ‘Αγροφυλακής καί τών 
Δασικών Υπηρεσιών, έξερευνοϋν σχο
λαστικά τΙς περιοχές τής ύπαίθρου, όπου 
αύτοφύεται ή κάνναβις. Μέ τόν τρόπο 
αύτό τό 1976 έπέτυχαν νά άνακαλύψουν 
καί καταστρέφουν ι,έκτός άπό τά προανα- 
φερόμενα 423 καλλιεργούμενα φυτά) καί 
άλλα 120.279 αύτοφυή, τά όποια κατε- 
στράφησαν άμέσως, πρός άποτροπή συγ
κομιδής τους άπό λαθρεμπόρους ή τοξι
κομανείς. Τόν ίδιο χρόνο, ύστερα άπό τις 
ίδιες σχολαστικές έξερευνήσεις, έγινε ό 
έντοπισμός καί ή καταστροφή 1.818 αύτο- 
φυών φυτών ύπνοφόρου μήκωνος.

Οί ‘Υπηρεσίες Χωροφυλακής πρα
γματοποιούν έπίσης άλλεπάλληλους έλέγ- 
χους σέ χώρους όπου συχνάζουν διάφορα 
ύποπτα πρόσωπα. Μέ τόν τρόπο αύτό έ
χουν σέ συνεχή έντεχνη έπιτήρησι πα
λαιούς τροφίμους φυλακών, σεσημασμέ
νους λαθρεμπόρους ναρκωτικών, καλλι
εργητές καννάβεως, ή και αύτούς άκόμη 
πού έχουν σχέσι μέ τήν κατανάλωσι ναρ
κωτικών.

'Ενα έπίσης θετικό βήμα γιά τήν άντι- 
μετώπισι τοϋ προβλήματος—στίς δια

στάσεις πού προαναφέραμε τών ναρ
κωτικών, ησαν οί προκαταρκτικές άπό 
τά τέλη τοϋ *76 έργασίες καί προετοι
μασίες γιά τήν έφετινή έκστρατεία τοϋ 
Σώματος, σέ συνεργασία καί μέ άλλους 
κοινωνικούς παράγοντες, γιά τή διαφώ- 
τισι τοϋ κοινού καί ίδίως τής νεολαίας, 
μέ όμιλίες, έκθέσεις καί προβολές, προ- 
κειμένου μέ τόν τρόπο αύτό νά έπιση- 
μανθούν οί θανάσιμοι κίνδυνοι, πού προ
κύπτουν άπό τήν κατάχρησι τών ναρκω
τικών.

’Αποκορύφωμα τών έκδηλώσεων αύ- 
τών, ύπήρξε ή πρόσφατη Έκθεσιγιά τά 
Ναρκωτικά στήν πόλι τοϋ Βόλου, πού 
πλαισιώθηκε μέ όμιλίες καί προβολές, 
καί είχε τεράστια άπήχησι στήν τοπική 
άλλά καί τήν Πανελλήνια κοινή γνώμη. 
"Ετσι ώστε ή έκδήλωσι αύτή νά προγραμ- 
ματισθή καί γιά διάφορες άλλες πόλεις 
τής Ελλάδος.

Στά προληπτικά έπίσης μέτρα πρέπει 
νά ένταχθή καί ή προσπάθεια—μέ πρω
τοβουλία τοϋ Αρχηγείου Χωροφυλακής 
-γιά τήν * Απογραφή: α) ‘Εκείνων οί όποιοι 
άπασχόλησαν κατά καιρούς τις 'Υπηρε
σίες Χωροφυλακής μέ ύποθέσεις ναρκω
τικών, β) Τών ποσοτήτων ναρκωτικών 
πού έχουν κατασχεθή μέχρι σήμερα, καί 
γ) ‘Εκείνων οί όποιοι δέν έξεπλήρωσαν 
τίς στρατιωτικές τους ύποχρεώσεις έπει- 
δή έχουν χαρακτηρισθή σάν τοξικομα
νείς άπό τίς άρμόδιες ‘Επιτροπές άπαλλα- 
γών τών ‘Ενόπλων Δυνάμεων.

Γιά τό σκοπό αύτό άπεστάλη στίς 
Υπηρεσίες Χωροφυλακής’Εγκύκλιος μέ 
σχετικά ύποδείγματα’Απογραφής καί πι
νάκων κωδικοποιήσεως τών παραβάσεων 
καί όλων τών γνωστών ναρκωτικών καί 
έπικινδύνων ούσιών. Μετά τήν όλοκλή- 
ρωσι τής άπογραφής, τά άπογραφικά δελ
τία θά παραδοθοϋν στήν Μηχανογραφική 
'Υπηρεσία Χωροφυλακής γιά τήν κατάρ- 
τισι μαγνητικοϋ άρχείου. Έτσι τό πρό
βλημα «Ναρκωτικά» θά άναλύεται καί θά 
μελετάται μέ πραγματικά καί συγκεκρι
μένα δεδομένα γιά τήν πιό άποτελεσμα- 
τική του άντιμετώπισι.

7. Τά δημιουργούμενα προ
βλήματα άπό τήν κατά- 
χρησι ναρκωτικών — 

Συμπεράσματα

ΟΙ τοξικομανείς είναι γιά τό άτομό 
τους, τήν οίκογένειά τους καί τήν κοινω
νία, άρνητικά στοιχεία. Αξιοσημείωτο 
γιά τήν περίπτωσί τους ,είναι τό γεγονός 
ότι ένώ θέλουν νά άπολαμβάνουν όλα τά 
κοινωνικά άγαθά, άπό τήν άλλη πλευρά 
δέν συνεισφέρουν σάν μονάδες άπολύτως 
τίποτε. Άλλά καί νά ήθελαν νά συνεισ
φέρουν κάτι, είναι άνίκανοι νά τό ύλο- 
ποιήσουν έξ αίτιας τοϋ πάθους τους. Δυσ
τυχώς τά ναρκωτικά τούς έχουν καταντή
σει άκατάλληλους καί γιά τήν πιό άσή- 
μαντη έργασία.

Ό  μέσος καπνιστής τής καννάβεως 
στή Χώρα μας, μόνο γιά τήν άγορά τής 
ήμερησίας «δόσεως» χρειάζεται τούλά- 
χιστον 300 δραχμές. ‘Εάν βέβαια πρό
κειται γιά «σκληρότερο» ναρκωτικό 
(π.χ. ήρωΐνη) τό ποσό αύτό ξεπερνά τίς
1.000 δραχμές.

Άλλά οί περισσότεροι καταχραστές 
ναρκωτικών δέν είναι εύποροι. "Ετσι τά 
χρήματα πού τούς χρειάζονται γιά τήν

ίκανοποίησι τοϋ όλέθριου πάθους τους, 
άποσύρονται συνήθως άπό τό Ισχνό οίκο- 
γενειακό ταμείο, στό όποιο κάθε ένας άπό 
αύτούς, είναι άμφίβολο άν προσφέρη κάτι, 
έστω καί τό έλάχιστο. Μοιραία λοιπόν 
οί δημιουργούμενες άπό τήν αίτία αύτή 
δυσμενείς οίκονομικές έπιπτώσεις, άγκα- 
λιάζουν καί τά ύπόλοιπα μέλη τής οίκο- 
γενείας.

‘Εάν ό ναρκομανής δέν έχει άλλο τρό
πο έξοικονομήσεως χρημάτων,—πράγμα 
πού συμβαίνει κατά κανόνα μέ τούς περισ
σότερους στή Χώρα μας—, τότε, Αναγκά
ζεται έκ τών πραγμάτων νά στραφή πρός 
τό έγκλημα (συνήθως άδικήματα κατά 
τής Ιδιοκτησίας, τών ήθών καί πολλές 
φορές καί κατά τής ζωής καί σωματικής 
άκεραιότητος). Ή  όδήγησι έξ άλλου κάθε 
είδους τροχοφόρου άπό τοξικομανείς, 
δημιουργεί πάντα έπικίνδυνες καταστά
σεις στήν κυκλοφορία.

Ένα μεγάλο έπίσης ποσοστό τοξι
κομανών, έξ αίτίας τοϋ πάθους τους καί 
τών συναναστροφών τους μέ τόν ύπό- 
κοσμο, όπου κινούνται γιά τήν προμή
θεια τοϋ ναρκωτικού, τρέπονται στήν άλη- 
τεία,—τό πρώτο όπως έχει εύστοχα χα
ράκτη ρισθή—«σχολείο» τού έγκλήμα- 
τος. "Ετσι άρχίζουν ένα παρασιτικό τρόπο 
ζωής, πού συνοδεύεται άπό λαθρεμπο
ρικές πράξεις, κλοπές, ληστείες, έκμε- 
ταλλεύσεις άσέμνων ή έλευθερίων ήθών 
γυναικών, χαρτοπαιξία, κ.λ.π.

Άπό τήν κατηγορία τών τοξικομανών 
οί λεγόμενοι «πρεζάκηδες» (ήρωϊνομα- 
νεΐς—κοκανοϊνομανείς) πού κατοικούν 
στά μεγάλα άστικά κέντρα (Αθήνα, Θεσ
σαλονίκη, Πειραιά), κατά κανόνα, λό
γω τής άνάγκης νά άποκτήσουν χρήματα, 
έξελίσσονται σέ συστηματικούς καί έπι- 
δέξιους κλέφτες πορτοφολιών (πορτο
φολάδες ή «λαχανάδες»). Χαρακτηρι
στικό: Παλαιότερα στή Θεσσαλονίκη, 
όλοι σχεδόν οί γνωστοί κλέφτες πορτο
φολιών, άνήκαν στήν κατηγορία τών 
«πρεζάκηδων». Τά τελευταία χρόνια έ
χουν έμφανισθή καί οί άρπαγες γυναι
κείων τσαντών («τσαντάκηδες»), οί ό
ποιοι άποτελοϋν ένα άκόμη «πονοκέ
φαλο» γιά τίς 'Υπηρεσίες διώξεως τοϋ 
κοινοϋ έγκλήματος.

Σοβαρό έπίσης πρόβλημα δημιουρ
γούν καί τά άτομα έκεΐνα πού έχουν έθι- 
σθή στήν κατάχρησι ναρκωτικών (κυ
ρίως βαρβιτουρικών ήρεμιστικών) ή 
άπλώς προσποιούνται τόν τοξικομανή, 
μέ σκοπό νά άποφύγουν τήν έκπλήρωσι 
τών στρατιωτικών τους ύποχρεώσεων. 
Τά άτομα αύτά, μόλις κληθούν στό στρά
τευμα, είναι έντελώς άπροσάρμοστα καί 
έριστικά, βιαιοπραγοϋν πολλές φορές 
έναντίον άνωτέρων καί συναδέλφων τους, 
ή αύτοτραυματίζονται. Γι* αύτό, έξ αί
τιας τής άνωμαλίας πού έχουν τά άτομα 
αύτά στήν ψυχοπαθητική τους προσω
πικότητα, άπομακρύνονται άπό τό στρά
τευμα σάν άκατάλληλοι, χωρίς νά έκπλη- 
ρώσουν τό χρέος τους πρός τήν Πατρίδα.

’Εκτός όμως άπό τά προαναφερόμενα 
σέ γενικές γραμμές άμεσα προβλήματα 
άπό τήν κατάχρησι τών ναρκωτικών, 
θά πρέπει νά ύπογραμμισθή καί τό γεγο
νός ότι ό φορολογούμενος πολίτης έπι- 
βαρύνεται μέ τις δαπάνες καί τά έξοδα 
άποκαταστάσεως τών τοξικομανών, οτό 
διάστημα τής κρατήσεώς τους γιά άπο- 
κατάστασι στίς φυλακές ή διάφορα άλλα 
θεραπευτικά καταστήματα.
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Του Ταγματάρχου Χωροφυλακής κ. ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ ΔΟΚΑΝΑΡΗ 

Πτυχιούχου τής Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς

Α' Ε ι σ α γ ω γ ή

Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ τοΟ Ναυαρίνου— τής 
όποίας τήν 8ην ’Οκτωβρίου 1977 (20ην 
’Οκτωβρίου ν. ή) έορτάζομεν τήν 150ήν 
έπέτειον—ύπήρξε διά τήν λύσιν τοϋ μα
κροχρονίου ‘Ελληνικού δράματος ό άπό 
μηχανής Θεός.

Αί έπιπτώσεις τοϋ βαρυσημάντου τού
του γεγονότος αύταί καθ’ έαυταί δέν έπη- 
ρέασαν μόνον τά Ελληνικά πράγματα 
άλλ* έσχον συνεπείας κοσμοΐστορικής 
σημασίας. Ή  στενάζουσα ύπό τό πέλμα 
τής Ίεράς Συμμαχίας κοινή γνώμη τής 
Εύρώπης έδειξε τήν έπιβλητικήν δύναμίν 
της καί έδωσε τήν πρέπουσαν άπάντησιν 
είς τούς άντιδραστικούς κύκλους τής σκο
τεινής διπλωματίας δτι του λοιπού δέν 
θά δύναται νά λαμβάνη άποφάσεις άντι- 
τιθεμένας πρός τό Δημόσιον αίσθημα καί 
τήν ήθικήν.

Τά κανόνια τών ναυάρχων είς τό Ναυ- 
αρΐνον διεσάλπισαν είς τά πέρατα τοϋ 
κόσμου τό μήνυμα τής νέας έποχής. Τό 
μήνυμα αυτό δέν είναι τίποτε άλλο εί μή 
μόνον ή άναγνώρισις τής Ισχύος και τής 
παντοδυναμίας τής κοινής γνώμης τής 
Εύρώπης είς τήν διαμόρφωσιν τών πολι
τικών πραγμάτων καί καταστάσεων τών 
λαών.

Είναι ή άρχή έκείνη τήν όποιαν είχε 
καθιερώσει ή Μεγάλη Γαλλική Έπανά- 
στασις ώς τήν ύψίστην τών άνθρωπίνων 
άξιών καί ή όποια είχεν άτονήσει κατά 
τούς χρόνους τής έπιρροής τοϋ Μέττερ- 
νιχ έπί τών Εύρωπαϊκών ’Ανακτοβου

λίων. *Η Ελληνική Έπανάστασις έγέ- 
νετο αιτία νά άφυπνισθή τό δημόσιον 
αίσθημα τής ύπολανθανούσης ύπό τήν 
καταπίεσιν τής Ίεράς Συμμαχίας «Κοι
νής Γνώμης τής Εύρώπης» καί είς μίαν 
πρωτοφανή είς τά χρονικά έκρηξίν της 
νά κατακρήμνισή έκ βάθρων τό σαθρόν 
οίκοδόμημα τών άθλιων συνεταίρων τής 
Ίεράς Συμμαχίας.

Κατά ταΰτα ή ναυμαχία τοϋ Ναυαρί
νου δέν ύπήρξε τυχαιον γεγονός ή προ- 
σχεδιασμένον κατασκεύασμα τής διπλω
ματίας άλλ’ ή συνισταμένη μακρών προ
σπαθειών τής Εύρωπαϊκής κοινής γνώ
μης νά έπιβάλη τόν νόμον τοϋ δικαίου 
καί τής ήθικής είς τάς σχέσεις τών λαών. 
’Αλλά διά νά γίνη τούτο καλύτερον κατα
νοητόν είναι άνάγκη νά παρακολουθή- 
σωμεν τάς διαφόρους φάσεις τής Ελλη
νικής Έπαναστάσεως καί τάς θέσεις τάς 
όποίας έλαβον κατά καιρούς αί Εύρω- 
παϊκαί δυνάμεις έναντι αύτής. TEjert καί 
μόνον θά άντιληφθώμεν τάς συντελε- 
σθείσας μεταβολάς είς τό σκηνικόν τής 
Εύρωπαϊκής διπλωματίας, είς τρόπον ώσ
τε άπό τήν άκραν έχθρικήν στάσιν ταύ- 
της είς τάς άρχάς τής Ελληνικής Έπα
ναστάσεως, νά μεταβάλλεται συνεχώς 
κατά τάς περιστάσεις, διά νά καταστή 
άρκούντως φιλική περί τό τέλος αύτής καί 
νά καλύψη διπλωματικώς τό βαρυσήμαν- 
τον γεγονός τής ναυμαχίας τοϋ Ναυαρί
νου. Μακράν τών σκοπιμοτήτων «τής 
ύλιστικής άντίληψης τής Ιστορίας» θά 
προσπαθήσωμεν νά άναλύσωμεν τά γεγο
νότα κατά τρόπον συνοπτικόν μέν άλλά 
σαφή διά νά βοηθήσωμεν τόν άναγνώ- 
στην νά έξαγάγη μόνος τά συμπεράσματά 
του.
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Β' Ή  Εύρώπη έναντι τής 
Ε λληνικής Έπαναστάσεως

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ’Εξωτερικών τών κρα
τών τής Ίεράς Συμμαχίας συνεδρίαζαν, 
παρουσίςι τριών έστεμμένων, είς Λάϋ- 
μπάχ τής Αύστρίας και έμελέτων την λή- 
ψιν μέτρων πρός καταπολέμησιν τών φι
λελευθέρων κινημάτων τής ’Ιταλίας καί 
Ισπανίας, δτε έφθασεν έκει ή εΐδησις τής 
έκρήξεως τής Ελληνικής Έπαναστά- 
σεως.

Τοϋτο ώς ήτο φυσικόν κατετάραξε 
τούς Συνέδρους καί διά τοϋ άπό 30 ’Απρι
λίου 1821 πρακτικού των, συντεταγμένου 
κατά την φρασεολογίαν τοϋ Μέττερνιχ, 
άπεδοκιμάζετο ή Ελληνική Έπανάστα- 
σις και έταυτίζετο μέ τάς τρομοκρατικός 
όργανώσεις τής Δυτικής Εύρώπης. «Έρ- 
γον τής Συμμορίας τών Παρισίων» έχα- 
ρακτηρίζετο ή προσπάθεια τοϋ Ελληνι
κού λαοϋ νά άπο^υτρωθή έκ τών δεσμών 
τοϋ άπαισίου ξένου δυνάστου του. ’Από 
διπλωματικής λοιπόν σκοπιάς ή Ελλη
νική Έπανάστασις είχε τήν άτυχίαν νά 
συμπέση μέ τήν σκοτεινοτέραν περίοδον 
τής Εύρωπαΐκής διπλωματίας καθ’ ήν τάς 
τύχας τής Εύρώπης έρρύθμιζον αί σκο
τεινοί μηχανορραφίαι τοϋ Μέττερνιχ. 
Ό  Μέττερνιχ έγνώριζε περισσότερον 
παντός άλλου δτι ή Ελληνική Έπανά- 
στασις ούδεμίαν σχέσιν είχε μέ τούς άναρ- 
χικούς— χαοτικούς— μηδενιστικούς και 
τρομοκρατικούς κύκλους τής Δυτικής 
Εύρώπης, άλλά προσεπάθησε και έπέτυ- 
χε νά παρουσιάση τήν Ελληνικήν Έπα- 
νάστασιν είς τά πρώτα της βήματα ώς 
έργον στρεφόμενον έναντίον τής έννόμου 
τάξεως και τής άσφαλείας τών ήγεμόνων 
τής Εύρώπης. Όπισθεν δμως τών προ
καλυμμάτων αύτών τοϋ Αύστριακοϋ Καγ- 
κελλαρίου έκρύπτετο ό Αύστριακός σω
βινισμός ό άποσκοπών είς τήν κατάκτη- 
σιν τής Βαλκανικής καί τήν κάθοδον τής 
Αύστρίας είς τό Αίγαϊον. ’Επειδή δέ 
ό Μέττερνιχ δέν ήδύνατο νά άποκαλύψη 
τούς ένδομύχους πόθους τής πολιτικής 
τής χώρας του, ήτις έβλεπε τήν Ελληνικήν 
Έπανάστασιν ώς έμπόδιον είς τήν έν 
εύθέτφ χρόνω έπέκτασιν τής Αύστρίας 
πρός νότον, προσεπάθησε νά τρομοκρά
τηση τούς άφελεΐς ήγεμόνας τής Εύρώ
πης δτι αύτη στρέφεται έναντίον τής 
Εύρωπαΐκής άσφαλείας και είρήνης καί 
τής έλέφ Θεοΰ Μοναρχίας. Μόνον ένας 
πολιτικός άντελήφθη τά ταπεινά έλατή- 
ρια τής πολιτικής τοϋ Μέττερνιχ, ό Έ λ
λη ν 'Υπουργός τών ’Εξωτερικών τής Ρωσ- 
σίας ’Ιωάννης Καποδίστριας, ό όποιος 
ήγωνίσθη νά πείση τούς ήγεμόνας τής 
Εύρώπης δτι ή Ελληνική ’Επανάστασις 
ούδεμίαν σχέσιν είχε μέ τάς τρομοκρα
τικός όργανώσεις τάς αίματοκυλιούσας 
τήν Εύρώπην καί τάς παρόμοιας φύσεως 
συνωμοσίας, διότι έπανάστασις όλοκλή- 
ρου λαοϋ έναντίον τής αύθαιρέτου κατα- 
πιέσεως ξένου άλλοθρήσκου δυνάστου 
πόρρφ άπέχει τής συνωμοσίας. ’Από τοϋ 
σημείου αύτοΰ άρχίζει ή μονομαχία Μέτ
τερνιχ— Καποδιστρίου, ό πρώτος δια- 
βάλλει τόν δεύτερον καί κατορθώνει νά 
κερδίση τήν πρώτην φάσιν τοϋ άγώνος 
διά τής άποδοκιμασίας τής Ελληνικής 
Έπαναστάσεως.—’Αλλά καί ό δεύτερος 
δέν μένει άργός, άντεπιτίθεται καί μολο
νότι δέν δύναται νά άποκαλύψη τούς 
πραγματικούς λόγους τοϋ ά^θελληνικοϋ

μένους τοϋ Μέττερνιχ κατορθώνει έν- 
τούτοις νά πείση τόν παλίμβουλον Τσά
ρον ’Αλέξανδρον Α'. νά διαχωρίση τήν 
θέσιν του, ώς πρός τήν Ελληνικήν Έπα- 
νάστασιν, έναντι τών λοιπών έταίρων 
τής Συμμαχίας καί νά άκολουθήση τήν 
πατροπαράδοτον Ρωσσικήν πολιτικήν. 
Οϋτω ή Ελληνική Έπανάστασις, διά 
τής άναγνωρίσεώς της ύπό μιάς μεγάλης 
δυνάμεως, παύει νά άποτελή έσωτερικήν 
ύπόθεσιν τής ’Οθωμανικής Αύτοκρατο- 
ρίας ώς ήγωνίζετο νά κρατήση ταύτην ό 
Μέττερνιχ καί εισέρχεται εις τόν κρου
νόν τής Εύρωπαΐκής διπλωματίας.

Γ' Αί κατ’ Ιδίαν θέσεις τών 
Ευρωπαϊκών δυνάμεων ένα
ντι τής Ε λληνικής Έπα

ναστάσεως.

Η ΘΕΣΕ τής Αύστρίας έναντι τής 
Ελληνικής Έπαναστάσεως ύπήρξεν ώς 
καί άνωτέρω έξετέθη άκρως έχθρική, 
μή δυναμένη ή ιδία νά έπωφεληθή τής 
καταρρεύσεως τής ’Οθωμανικής Αύτο- 
κρατορίας μετεβλήθη είς ύπέρτατον ύπο- 
στηρικτήν της μέ τήν έλπίδα δτι ίσως εις 
τό μέλλον θά ήδύνατο νά κατακτήση τάς 
κάτω τοϋ Δουνάβεως Χώρας τής ’Οθω
μανικής Αύτοκρατορίας καί νά άφο- 
μοιώση είς τόν Αύστριακόν κορμόν τάς 
διαφόρους έθνότητας. Ύπό τό πρόσχη
μα δέ τής διατηρήσεως τής είρήνης καί 
άσφαλείας τής Εύρώπης έρυμούλκει είς 
τήν πολιτικήν της καί τήν πολιτικήν τών 
λοιπών έταίρων τής 'Ιεράς Συμμαχίας. 
Ή  Πρωσσία εύρισκομένη μακράν τών 
διαδραματιζομένων έν τή Βαλκανική καί 
μή έχουσα άμεσον συμφέρον έκ τής έξε- 
λίξεως αύτών δέν έξεδήλωνεν ιδιαίτερον 
ένδιαφέρον έπί τών γιγνομένων, πλήν δ
μως έδέχετο περισσότερον παντός άλλου 
τάς έπιδράσεις τής Αύστριακής πολιτι
κής και τελικώς συνεταυτίσθη μετ’ αύ- 
τής.

Ή  Γαλλία μετά τήν έλέφ Ίεράς Συμ
μαχίας άποκατάστασιν Γών Βουρβώνων 
είς τόν θρόνον τους δέν ήδύνατο νά άσκή- 
ση άνεξάρτητον έθνικήν πολιτικήν καί 
έξετέλει πειθήνιος τάς έντολάς τοϋ Μέτ- 
τερνιχ. Πέραν αύτοΰ ένδιεφέρετο διά 
τάς έμπορικάς της προνομίας είς τήν ’Ανα
τολήν καί δέν έπεθύμει πολεμικός άνα- 
στατώσεις έκ τών όποιων ούδέν είχε νά 
ώφεληθή.

Ή  ’Αγγλία τών Τόρρις ήτις άπό αιώ
νων ήγωνίζετο διά τήν διατήρησιν τής 
’Οθωμανικής Αύτοκρατορίας ώς φρα
γμόν τής Ρωσσικής καθόδου πρός τήν 
Μεσόγειον, έβλεπε τήν Ελληνικήν Έπα- 
νάστασιν ώς Ρωσσικήν ραδιουργίαν καί 
τήν καταπολέμησε δι’ δλων της τών δυνά
μεων. Έν όσφ τό ’Αγγλικόν 'Υπουργεΐον 
κατηύθυνεν ό πολύς Καστελρήγ ή στά
σις τής Αγγλίας ύπήρξεν πολύ <ρι- 
λοτουρκική. Μόνον ή πολιτική τής 
όμοδόξου Ρωσσίας ύπήρξεν δντως 
άνιδιοτελής καί τιμία. Ό  Τσάρος 
’Αλέξανδρος Α'. δέσμιος τής 'Ιεράς 
Συμμαχίας ήναγκάσθη νά άποκηρύξη 
τό κίνημα τοϋ 'Υψηλάντου εις τήνΜολ- 
δαυίαν γρήγορα δμως συνήλθεν έκ τής 
ταραχής καί έπολιτεύθη παρά τούς άρχι- 
κούςτου δισταγμούς ώς Ρώσσος Αύτοκρά- 
τωρ καί προπάντων ώς άνθρωπος.

'Ηδη άπό τών άρχών τοϋ θέρους τοϋ 
1821 ή Ρωσσία έπρότεινεν εις τάς άλλας

δυνάμεις τήν Εύρωπαΐκήν έπέμβασιν διά 
τήν λύσιν τοϋ 'Ελληνικού προβλήματος. 
Ή  Ελληνική Έπανάστασις λοιπόν άπό 
Ρωσσικής πλευράς άνεγνωρίσθη ώς 
κίνημα έθνικόν λαοϋ όμοδόξου καί 
προστατευομένου ύπό τής Ρωσσίας βάσει 
άνεγνωρισμένων διεθνών συνθηκών (Συν
θήκη Κιουτσούκ —Καϊναρτζή 1774 καί 
Βουκουρεστίου 1812). Πέραν αύτοΰ τό κί
νημα τών Ελλήνων έταυτίζετο μέ τάς 
άπωτέρας Ρωσσικάς έπιδιώξεις τής καθό
δου τής Ρωσσίας πρός νότον διά τής δη
μιουργίας φιλικοϋ καί έπηρεαζομένου ύπ* 
αύτής κράτους. Τέλος ή άπό αιώνων Ρωσ- 
σική έχθρα πρός τήν ’Οθωμανικήν Αύτο- 
κρατορίαν ή σφραγισθεΐσα δι* άμετρή- 
των πολέμων καί ποταμών αίμάτων είχε 
δημιουργήσει εις τούς ήγεμονικούς κύ
κλους τής Ρωσσίας άλλά καί είς τά λαϊκά 
στρώματα τήν συμπάθειαν πρός τόν άγω- 
νιζόμενον διά τήν έλευθερίαν του Ελλη
νικόν λαόν καί έπεδίωκον διά παντός τρό
που τήν έκδίωξιν τών Τούρκων έκ τής 
Εύρώπης, έστω καί έάν είς τήν θέσιν τής 
’Οθωμανικής Αύτοκρατορίας άπεκαθί- 
στατο ή Βυζαντινή Αύτοκρατορία. Έστω 
καί έάν έκ τής μελετωμένης μεταβολής 
δέν είχε νά ώφεληθή άμεσα ή Ρωσσία. 
Διά τήν Ρωσσίαν τής έποχής έκείνης δέν 
ύφίστατο δίλημμα μεταξύ Τούρκων καί 
Ελλήνων. Έπροτίμων τιμίως καίείλικρι- 
νώς τούς Έλληνας καί έρριξαν τό βάρος 
τής δυνάμεώς των ύπέρ τών Ελλήνων.

Α' Ή  κοινή γνώμη τής 
Εύρώπης έπιβάλλει άλλαγή 
τής πολιτικής τών Εύρω- 

παϊκών Κυβερνήσεων

ΑΥΤΑΙ ήσαν αί θέσεις τών Κυβερνή
σεων τών Μεγάλων Δυνάμεων κατά τήν 
έναρξιν τοϋ άγώνος τής έθνικής άνεξαρ- 
τησίας. Αί θέσεις αύταί ύπέστησαν ποι
κίλας μεταβολάς κατά τάς διαφόρους φά
σεις τοϋ άγώνος κάτω άπό τήν πίεσιν τής 
Εύρωπαΐκής κοινής γνώμης. Μόνον ή 
Αύστριακή πολιτική παρέμεινεν άτέγ- 
κτως φιλοτουρκική διά νά ύποστή δει
νήν ήτταν μετά τήν ναυμαχίαν τοϋ Ναυα- 
ρίνου καί τήν διά τών Ρωσσικών δπλων 
έπιβολήν τής συνθήκης τής Άνδριανο- 
πόλεως δι’ ής ή Ελλάς άνεγνωρίζετο ώς 
άνεξάρτητον κράτος. Τά έπί μέρους γε
γονότα άτινα ώδήγησαν βαθμηδόν εις 
τήν άλλαγήν τής πολιτικής τών Εύρωπαϊ- 
κών Κυβερνήσεων έχουν συνοπτικώς ώς 
κάτωθι:

Εΐπομεν έν άρχή τοϋ εισαγωγικού κε
φαλαίου δτι ή εΐδησις τής έκρήξεως τής 
Έλληνικήςέπαναστάσεως κατετάραξετούς 
ήγεμονικούς κύκλους τής Εύρώπης καί 
προεκάλεσε τήν άντίδρασιν τών σκοτει
νών κύκλων τής Ίεράς Συμμαχίας. Άπό 
τό άλλο δμως μέρος ή εΐδησις αύτη και ή 
άναγγελία τών καταπληκτικών κατορθω
μάτων τών Ελλήνων κατά ξηρόν καί 
κατά θάλασσαν προεκάλεσαν φρενίτιδα 
ένθουσιασμοΰ είς τήν Εύρωπαΐκήν κοι
νήν γνώμην. Ή  έποχή τών Ελλήνων ξα
ναζωντανεύει είς τήν φαντασίαν τών Εύ- 
ρωπαίων καί ή 'Ε^,ληνοθρεμμένη Εύρω- 
παΐκή κοινή γνώμη χαιρετίζει τήν έναρ- 
ξιν τής Ελληνικής έπαναστάσεως ώς τήν 
άπαρχήν μιάς νέας έποχής διά τήν Εύ- 
ρώπην. Ή  Αλαμάνα καί τά Δερβενάκια 
άνασταίνουν τάς Θερμοπύλας καί τόν
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Μαραθώνα, ένφ τά έπιτεύγματα τών θρυ
λικών ναυμάχων Μιαούλη, Κανάρη, Σαχ- 
τούρη κ.τ.λ. ένθυμίζουν τούς παιάνας τής 
Σαλαμΐνος. Ή  Εύρώπη όλόκληρος φλέ
γεται άπό τόν φιλελληνικόν πυρετόν, 
έμπρός είς τήν μύτην τού Ιδίου τού Μέτ- 
τερνιχ οί φιλελληνικοΐ σύλλογοι τής 
Βιέννης ύπό τόν καμουφλαρισμένον τί
τλον «τών φιλανθρωπικών συλλόγων» 
συνεισφέρουν Αναρίθμητα χρηματικά πο
σά ύπέρ τών άγωνιζομένων Ελλήνων. 
Ό  Ελληνικός αύτός πυρετός δέν πυρα
κτώνει μόνον τάς καρδίας τών Αγνών λαϊ
κών στρωμάτων άλλ’ Ανέρχεται είς τάς 
ύψικαμίνους τών άνωτάτων πνευματικών 
καί ήγεμονικών κύκλων τής Εύρώπης. 
Υπουργοί διωγμένοι άπό τήν πατρίδα 
των, όπως ό Σανταρόζα, παίρνουν τά ό
πλα καί Αφήνουν τήν ύστάτην των πνοήν 
είς τήν Ελλάδα. Ήγεμονόπαιδες όπως 
ό Λουδοβίκος τής Βαυαρίας ήγοϋνται 
τών φιλελληνικών όργανώσεων τής χώ
ρας των. Λόρδοι, στρατηγοί καί ναύαρχοι 
Αφήνουν τήν πατρίδα των καί σπεύδουν 
νά καταταγοϋν ώς Απλοί στρατιώται τών 
Ελλήνων. Πρωθυπουργοί όπως ό Γεώρ
γιος Κάννιγκ τής 'Αγγλίας Αφήνουν τά 
προσχήματα καί τάσσονται άνεπιφυλά- 
κτως ύπέρ τών άγωνιζομένων 'Ελλήνων, 
ένώ βασιλείς καί αύτοκράτορες Ακόμη ώς 
ό Γεώργιος Δ\ τής 'Αγγλίας καί ό Τσάρος 
’Αλέξανδρος Α'. τής Ρωσσίας εύχονται 
διά τήν εύόδωσιν τού Ελληνικού άγώνος.

Αύτή ύπήρξεν έν όλίγοις ή δευτέρα 
φάσις τής Ανεπισήμου άναμείξεως τής 
Εύρώπης είς τά Ελληνικά πράγματα. 
Ή  τρίτη φάσις έγκαινιάζεται μέ τήν 
έπέμβασιν τού Άντιβασιλέως τής Αίγύ- 
πτου Μωχάμετ Άλυ ύπέρ τών Τούρκων, 
έπέμβασις ήτις προεκάλεσε τήν ένερ- 
γόν άνάμειξιν τής έπισήμου Εύρώπης 
είς τάς Ελληνοτουρκικός διενέξεις. Αί 
πρωτοφανείς ώμότητες καί βιαιότητες 
τού Ίμπραήμ είς τήν Πελοπόννησον τού 
σχεδιάζοντος τόν άφανισμόν όλων τών 
κατοίκων τής χερσονήσου έξήγειροντήν 
κοινήν γνώμην τής Εύρώπης καί ή πίεσις 
έπί τών Κυβερνήσεών της κατέστη έντο- 
νοτέρα. Είχε καταστή σαφές ότι ή Εύρώ
πη ήδύνατο νά άνεχθή τήν ύποταγήν τών 
Ελλήνων δέν ήδύνατο όμως κατ' ούδένα 
τρόπον νά άνεχθή τήν έξαφάνισιν τής 
Ελληνικής φυλής. Ή  Εύρώπη είχεν 
Ανάγκη άπό τούς Έλληνάς της, χωρίς τήν 
παρουσίαν αύτών ή Εύρωπαΐκή καρδία 
θά έσίγη. Αύτήν τήν Αλήθειαν τήν όποίαν 
τόσον πρωΐμως είχεν προίδει ό Κολοκο- 
τρώνης καί ήγωνίζετο μέ τά δόντια νά 
κρατήση τήν έπανάστασιν δέν ήδυνήθη 
νά άντιληφθή ό καταφρονήσας αύτόν 
δι’ έλλειψιν στρατηγικότητος Αντίπαλός 
του Ίμπραήμ καί αύτό ύπήρξεν ή δικαίω- 
σις τής φήμης τού πρώτου καί ή άναξιό- 
της πάσης προβλέψεως καί στρατηγικό
τητος τού δευτέρου. Ή  συνθήκη τού Λονδί
νου τής 6ης 'Ιουλίου 1827 τών τριών δυνά
μεων 'Αγγλίας, Γαλλίας καί Ρωσσίας, 
έργον καί δημιούργημα τού "Αγγλου 
Πρωθυπουργού Κάννιγκ, δέν άφηνε περι
θώρια Αμφιβολιών ότι αί συνομολογήσα- 
σαι δυνάμεις ήσαν άποφασισμέναι νά 
έπιβάλλουν τήν είρήνευσιν μεταξύ τών 
έμπολέμων. Αί Αποφάσεις τών τριών 
Δυνάμεων διεβιβάσθησαν είς τήν 'Υψη
λήν Πύλην μέσφ τών έν Κων]πόλει Πρε
σβευτών των, Αντίγραφα δέ τών Αποφά
σεων τούτων μετ' άναλόγων όδηγιών έσ- 
τάλησαν είς τούς Στολάρχους τών Δυνά
μεων τής Μεσογείου διά τήν βιαίαν έπι- 
βολήν των έν περιπτώσει άρνήσεως τής 
Πύλης νά συμμορφωθή πρός τάς ύποδεί-

01 Ναύαρχοι τών Μεγάλων Δυνάμεων 
στην ναυμαχία του Ναυαρίνου. Λογγΐνος 
Χέϋδεν (1772 - 1840) Ρώσος Ναύαρχος 
σταλείς τό 1827 είς τήν Ελλάδα για τήν 
έφαρμογή της συνθήκης του Λονδίνου. 
’Έντουαρντ Κόδριγκτον (1770 - 1851) 
’Άγγλος Ναύαρχος έπικεφαλής τού ήνω- 
μένου στόλου κατά τήν ναυμαχία. Ερρίκος 
Δεριγνύ (1782 - 1835) Γάλλος Ναύαρχος 
έκ τών πλέον θερμών φιλελλήνων διατε- 
λέσας άργότερον 'Υπουργός Εξωτερικών. 
Φωτογραφίες άπό γαλλικές λιθογραφίες 
πού σώζονται στό Μουσείο της 'Ιστορι
κής καί Εθνολογικής Εταιρείας.

ξεις τών Δυνάμεων. Αί πρός τούς ναυάρ
χους δοθεΐσαι όδηγίαι ήσαν άσαφεϊς 
άφήνουσαι Αμφιβολίας άλλά καί ίκανά 
περιθώρια δράσεως. Τούτου ένεκεν ό Κό- 
δρινγκτον άπηυθύνθη πρός τόν έν Κων- 
σταντινουπόλει Πρεσβευτήν τής Χώρας 
του Στράτφορδ Κάννιγκ καί έζήτη όδη- 
γίας περί τού πρακτέου.

Ή  άπάντησις τού Σ. Κάννιγκ, Ανε
ψιού τού Πρωθυπουργού τής Βρεττα- 
νίας, ύπήρξεν ή Ακόλουθος «Τό χρέος 
ύμών είναι νά έπιβάλλεται τήν είρήνην 
διά τού λόγου, έάν δέ τούτο είναι Αδύ
νατον νά έπιβάλλεται ταύτην διά τών 
πυροβόλων». Τέλος ό Άντιβασιλεύς τής 
’Αγγλίας Γουλιέλμος είς ύστερόγραφον 
έπιστολής του πρός τόν Κόνδρινγκτον 
έγραφε «’Αγαπητέ μοι Κόδρινγκτον, 
μή φεισθής καί όλίγης πυρίτιδος, έάν ή 
τιμή τής Αγγλίας άπαιτήση τούτο».

Πάντα ταΰτα έπεισαν τόν ναύαρχον 
Κόδρινγκτον ότι ειλικρινής έπιθυμία 
τής χώρας του ήτο ή διά παντός μέσου 
έπιβολή τής είρηνεύσεως μεταξύ τών έμ
πολέμων.

Τό γεγονός δέ ότι δέν έδίδοντο σα
φείς όδηγίαι δράσεως όφείλεται είς δι
πλωματικούς έλιγμούς τής Κυβερνή- 
σεώς του. Έχων δέ τήν πρωτοβουλίαν 
δράσεως τών ήνωμένων συμμαχικών στό
λων ώς έκ τού βαθμού τού Αντιναυάρχου 
τόν όποιον έφερεν, ένώ οί συνάδελφοί 
του Γάλλος Δεριγνύ καί Ρώσσος Χέϋδεν 
ήσαν 'Υποναύαρχοι, άπεφάσισε νά δρά
ση άμέσως. Γνωρίζων τάς προθέσεις τού 
Ρώσσου ναυάρχου Χεϋδεν, ύπέρ τής Αμέ
σου έπιβολής τών Αποφάσεων τών δυνά
μεων, έστράφη κατά τρόπον διακριτικόν 
καί λεπτόν πρός τόν Γάλλον ναύαρχον 
Δεριγνύ καί κατώρθωσε νά τόν πείση ότι 
ή Ανατεθεί ο α έντολή ύπερέβαινε τά στε
νά έθνικά όρια τών έντολοδόχων χωρών 
καί έγίνετο παγκόσμιος έπιταγή. Είς τάς 
διεξαχθείσας συνομιλίας έπεκράτησε πνεϋ 
μα συνεργασίας καί Ανθρωπισμού, οί 
τρεις ναύαρχοι άντελήφθησαν ότι έκα- 
λοΰντο άπό τήν διεθνή κοινήν γνώμην 
νά έπιβάλλουν τήν τάξιν τού νόμου είς 
τούς άτακτούντας καί ώφειλον νά πειθαρ
χήσουν. Ή  τιμή τού στρατιώτου έτμβάλ- 
λει νά φέρη είς αίσιον πέρας τήν άνατε- 
θεΐσαν αύτώ έντολήν Ανεξαρτήτως συνε
πειών καί προσωπικών θυσιών καί οί τρεις 
ναύαρχοι έν προκειμένω έξέλαβον έαυ- 
τούς ώς στρατιώτας τού κόσμου καί έφε- 
ρον είς πέρας τήν παγκόσμιον Αποστο
λήν των 'Εγνώριζον έκ τής μακρας στρα
τιωτικής πείρας των ότι ή διπλωματία 
καταστρώνει, σχέδια, ύφαίνει καί ξεύφαί- 
νει, χωρίς ποτέ νά άποκαλύπτη έκεΐνο τό 
όποιον πράγματι έπιθυμεΐ, ή γλώσσα της 
είναι πάντοτε δαφορουμένη, άλλα λέγει,



Δύο φάσεις άπό την ναυμαχία του Ναυ- 
αρίνου. Καί οί δυο είναι λιθογραφίες άγ- 
γλικής έκδόσεως του έτους 1828 καί δείχ
νουν χαρακτηριστικά τό πείσμα του άγώ- 
νος καί τό μέγεθος της συντριβής του 
Τουρκοαιγυπτιακοΰ στόλου πού άπό περή
φανη ναυτική άρμάδα, μεταβλήθηκε με
τά την ναυμαχία σέ -σωρό άθλιων ερει
πίων κάτω άπό τις εύστοχες βολές του 
συμμαχικού πυροβολικού.

άλλα έννοεΐ, άλλα πιστεύει καί άλλα πράτ
τει. "Όταν δμως τά πράγματα φθάνουν εις 
τούς στρατηγούς καί τούς ναυάρχους μία 
μόνον λύσις ύπάρχει τά κανόνια.

Ε' Ή  διεξαγωγή τής ναυ
μαχίας του Ναυαρίνου.

ΟΥΤΩΣ ΕΧΟΝΤΩΝ τών πραγμάτων ή 
άναμέτρησις τών ναυάρχων μετά τοϋ ήνω- 
μένου Τουρκοαιγυπτιακοΰ στόλου τού 
ναυλοχοϋντος έν Ναυαρίνφ έφαίνετο 
άναπότρεπτος. Ό  Τμπραήμ λαβών άνε- 
πισήμως γνώσιν τού Πρωτοκόλλου τοϋ 
Λονδίνου έβιάζετο, συμφώνως πρός τάς 
ύποδείξεις τής Αύστριακής διπλωματίας, 
νά καταφέρη τό καίριον πλήγμα εις την 
καρδίαν τής έπαναστάσεως, τήν "Ύδραν, 
όπότε αί Εύρωπαΐκαί δυνάμεις θά έδέχοντο 
τό γεγονός ώς τετελεσμενον καί θά παρείλ- 
κεν ή έπέμβασίς των. Τήν φοράν όμως 
αυτήν ό Αιγύπτιος Στρατάρχης ύπελόγι- 
σε χωρίς τόν ξενοδόχον καί ό ξενοδόχος 
ήτο ό ναύαρχος τών αιώνων Κόδρινγκτον 
ό όποιος περιπολών τάΜεσσηνιακά παρά
λια κατώπτευεν άνελλιπώς τάς κινήσεις 
τοϋ Τμπραήμ. Οΰτω τήν 21ην Σεπτεμβρίου 
1827 δτε ό Τουρκοαιγυπτιακός στόλος, 
μετά τάς νέας φοβέράς ένισχύσεις άς είχεν 
λάβει έξ Αίγύπτου, έξήρχετο τοϋ λιμενος 
τοϋ Ναυαρίνου καί κατευθύνετο πρός τήν 
Ύδραν ΐνα τής έπιφέρη τό φοβερόν πλή
γμα, ό Κόδρινγκτον δέν έδίστασε, καί το ι 
εύρίσκετο μόνος, τοϋ Γάλλου ναυάρχου 
Δεριγνύ άπουσιάζοντος καί τοϋ Ρώσσου 
Χέϋδεν μή άφιχθέντος είσέτι νά τοϋ φρά- 
ξη τόν δρόμον. Παραταχθέντος τοϋ Άγ- 
γλικοΰ στόλου έμπροσθεν τοϋ υπερτέρου 
Τουρκοαιγυπτιακοΰ καί είς τήν κρισιμω- 
τέραν στιγμήν τής φάσεως έκείνης έφάνη 
νά πλησιάζη ό Γαλλικός στόλος ύπό τόν 
Δεριγνύ, όπότε ό Τουρκοαιγυπτιακός 
στόλος άνέκρουσε πρύμναν καί έπέστρε- 
ψεν είς τό Ναυαρϊνον.

Ό  Κόδρινγκτον διαβιβάζει μέσο) Δε- 
ριγνύ είς τόν Τμπραήμ τήν άπόφασιν τών 
Δυνάμεων διά τήν έπιβολήν τής άνακωχής 
μεταξύ τών έμπολέμων, ό τελευταίος άνα- 
γκάζεται νά δηλώση δτι άποδέχεται τήν 
άναβολήν τών έχθροπραξιών μέχρις λή- 
ψεως νεωτέρων όδηγιών έξ ’Αλεξανδρείας 
καί Κων]πόλεως. Παρά ταΰτα ύπό τό 
πρόσχημα δτι ό^Αστιγξ μέ μοίραν Ελλη
νικού στολίσκου είχε παραβή τήν άνα- 
κωχήν καί έδρα εις τόν Κορινθιακόν ό 
Τμπραήμ ήγούμενος τοϋ Τουρκοαιγυ- 
πτιακοϋ στόλου έπεχείρησε νά σπάση τόν 
άποκλεισμόν του καί κατευθύνθη πρός



τόν κόλπον τών Πατρών ίνα άνεφοδιασθή 
διά τροφών και πυρομαχικών τόΦρούριον 
τών Πατρών καί εϊτα στ ραφή πρός διά- 
λυσιν τής υπό τόν Άστιγξ Ελληνικής 
ναυτικής μοίρας. Ό  Κοδρινγκτον μη 
άντιληφθείς έγκαίρως τάς κινήσεις τοϋ 
ΤούρκοαιγυπτιακοΟ στόλου ήδυνήθη την 
τελευταίαν στιγμήν νά έμποδίση τοϋτον 
άπό τοϋ νά είσέλθη είς τόν κόλπον τών 
Πατρών καί διά τών έκφοβιοτικών πυρο
βολισμών τούς όποίους έρριψεν ήνάγκασε 
τόν ύπερήφανον έως τήν ήμέραν έκείνην 
Ίμπραήμ νά κύψη τήν κεφαλήν καί τα
πεινωμένος νά έπιστρέψη εις τό Ναυα- 
ρινον. Έν ταύτώ κατέφθαοεν ή ύπό τόν 
Χέϋδεν Ρωσσική μοίρα όπότε άπεφασίσθη 
ύπό τών ναυάρχων ή άμεσος έπιβολή τών 
άποφάσεων τών Δυνάμεων. Επειδή δέ ό 
Ίμπραήμ Πασσάς μετά τήν ταπείνωσιν 
τήν όποίαν εϊχεν ύποστή είς τόν κόλπον 
τών Πατρών έπέστρεψεν εις τήν Πελοπόν
νησον καί ήρχισεν έκ νέου τάς δηώσεις 
καί τάς καταστροφάς, τούς μέν άνθρώπους 
καί τά ζώα φονεύων, τά δέ φυτά καί τά 
δένδρα κατακαίων, οί ναύαρχοι άπεφάσι- 
σαν νά δράσουν άμέσως. Οΰτω τήν 8ην 
’Οκτωβρίου 1827 προπορευομένου τοϋ 
’Αγγλικού στόλου ύπό τόν Κόδρινγκτον 
καί άκολουθοϋντος τοϋ Γαλλικοϋ ύπό τοϋ 
Δεριγνύ είσήλθον είς τόν κόλπον τοϋ 
Ναυαρίνου Ινα συστήσουν εις τούς Τούρκο 
αιγυπτίους ναυάρχους νά άπόπλεύσουν άν- 
τιστοίχως διά Κων]πολιν καί ’Αλεξάνδρει
αν. Άντ’ αύτοϋδμως έκ τής κομπορρημο- 
σύνης τώνΜουσουλμάνων λογορτής άριθμη 
τικής των ύπεροχής, έβλήθη ή φέρουσα 
τό μήνυμα τών ναυάρχων λέ(ιβος καί ή ναυ
μαχία έγενικεύθη. Είς τήν κρισιμωτέραν- 
φάσιν τής ναυμαχίας κατέφθασε καί ή Ρωσ
σική μοίρα ύπό τόν Χέϋδεν όπότε ό δεινώς 
πιεζόμενος Άγγλογαλλικός στόλος άνε- 
κουφίσθη. Είς διάστημα 4 ώρών, ώς λέγει 
ό Παπαρηγόπουλος «έκ τών 120 περίπου 
πολεμικών καί φορτηγών πλοίων, έξ ών 
συνεκροτεΐτο ό Τουρκοαιγυπτιακός στό
λος δέν έμειναν έπιπλέοντες είμή 20 δρό
μωνες καί πάρωνες». Ή  ψυχή τής ναυμα
χίας ύπήρξεν ό Κόδρινγκτον, όρθιος έπί 
τοϋ καταστρώματος τής Ναυαρχίδος του 
«ΑΣΙΑ» κατηύθηνε τήν μάχην. Καταιγι
στικά πυρά έρρίπτοντο έναντίον του καί 
έφόνευον πάντα άλλον άνερχόμενον έπί 
τοϋ καταστρώματος, ό Κόδρινγκτον όμως 
παρέμεινεν ώς τό τέλος άτρωτος. Ό  θεός 
τής Ελλάδος τόν έφύλαξεν.

Οί Γάλλος ναύαρχος Δεριγνύ καί Ρώσσος 
Χέϋδεν δέν ύστέρησαν είς άνδρείαν καί 
άποφασιστικότητα, έδειξαν διά τοϋ πα- 
ραδείγματός των ότι ήσαν άξιοι τής 
ύπερεθνικής των άποστολής καί άνεδεί- 
χθησαν στρατιώται τής οικουμένης.

Τά όνόματα τών τριών άθλοφόρων τής 
πρωίμου ήνωμένης Εύρώπης έχουνπεράσει 
είς τάς χρυσάς δέλτους τής παγκοσμίου 
ιστορίας καί ές άεί θά εύγνωμονοϋνται 
όσον ύπάρχουν έπί τής γής άνθρωποι.

Βασική Βιβλιογραφία

1) Κ. Παπαρρηγοπούλου, Ιστορία τοϋ 
Έλληνικοϋ Έθνους τόμος 7ος 2) Δ. Κοκκί- 
νου, Ιστορία τής Ελληνικής Έπα- 
ναστάσεως. 3) Ιστορία τοϋ Έλληνικοϋ 
Έθνους, τόμος ΙΒ'. ΕΚΔΟΉΚΗ ΑΘΗ
ΝΩΝ Α.Ε. 4) Γ. Δαφνή, ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ 5) Σ.Μαρκεζίνης, Πολι
τική Ιστορία τής Ελλάδος, Τόμος Α'.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ 
ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Τό Εθνικό Τμήμα Βελγίου, τής Διεθνούς Ένώσεως Αστυνομι
κών (I .Ρ .Α . ) , διοργάνωσε άπό τις 10 μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου, στήν 
Αμβέρσα, φιλική συνάντηση μελών τής Έ νώ σεω ς, μέ σκοπό τήν 
μεταξύ τους γνωριμία καί τήν άνάπτυξη τών φιλικών σχέσεων, καθώς 
καί τήν άνταλλαγή άπόψεων σέ θέματα σχετικά μέ τό έργο τών άστυ
νομικών .

Στή φιλική αυτή συνάντηση συμμετείχαν 40 περίπου άστυνομι- 
κοί —μέλη τής ‘Ενώσεως —πού έκπροσώπησαν τά ’Εθνικά Τμήματα 
τών Η .Π .Α ., Μεγ. Βρεττανίας (’Αγγλίας—Σκω τίας), Γερμανίας, 
Γαλλίας, ’Ιταλίας, ‘Ολλανδίας, Νορβηγίας, Λουξεμβούργου ‘Ισπα
νίας, ‘Ιρλανδίας καί Σαν Μαρίνου. Τό ’Εθνικό Τμήμα ‘Ελλάδος έκ— 
προσωπήθηκε άπό τόν πρόεδρό του ‘Υποστράτηγο Χωροφυλακής έ . ά . 
κ . Α ντώ νιο Δεμέστιχα καί τόν Ταγματάρχη του Τμήματος Δημοσίων 
Σχέσεων του ’Αρχηγείου Χωροφυλακής κ . Ιω άννη  Ρούμπα.

ΟΙ έκπρόσωποι φιλοξενήθηκαν στό ’Εθνικό Πανεπιστήμιο τής 
Κεντρικής Αμβέρσας (R.U.C.A.) καί έπισκέφθηκαν κατά τήν διάρ
κεια τής παραμονής τους Ιστορικούς καί πολιτιστικούς χώρους, δπως 
τίς * Αρδέννες, τό μουσείο Ροΰμπενς κ . ά ., δπου ξεναγήθηκαν άπό συνα
δέλφους μέλη τού ’Εθνικού Τμήματος Αμβέρσας Βελγίου. ’Επίσης 
έπισκέφθηκαν διάφορες ‘Υπηρεσίες Χωροφυλακής τής πόλεως ’Αμ
βέρσας καί παρακολούθησαν τόν τρόπο λειτουργίας καί έργασίας τών 
άνδρών. Μεταξύ τών *'Υπηρεσιών πού έπισκέφθηκαν ήταν καί τό 
ύπερ**ύγχρονο Κέντρο παρακολουθήσεως τής Τροχαίας Κινήσεως. 
’Επίσης παρακολούθησαν έπίδειξη τής Έ φ ιππη ς Χωροφυλακής σέ 
σχηματισμούς παρελάσεως, παρατάξεως, διώξεως, άντιμετωπίσεως 
διαδηλώσεων κ .λ .π .

Τούς φιλοξενούμενους ύποδέχονταν,στίς διάφορες πόλεις πού 
έπισκέπτονταν οί προϊστάμενοι τών τοπικών ‘Υπηρεσιών τής Χωρο
φυλακής, οί όποιοι καί τούς ξεναγούσαν στα ένδιαφέροντατοΰ τόπου 
καί παρέθεταν πρός τιμή τους γεύματα.

Κατά τήν διάρκειαν τής φιλοξενίας, τά μέλη τού Εθνικού Τμή
ματος ’Αμβέρσας, έξυπηρέτησαν μέ κάθε δυνατό τρόπο καί προθυμία 
τούς φιλοξενούμενους συναδέλφους τους, πού ήσαν μέλη τής Διεθ
νούς Ένώσεως Αστυνομικών, άποδεικνύοντας δτι τό σύνθημα τής 
Ένώσεως «SERVO PE R  ΑΜΙΚΕΚΟ — έξυπηρέτηση μέτή φιλία» 
έχει μπει στή συνείδηση τών Βέλγων συναδέλφων καί έχει γίνει 
«πιστεύω» τους.

Τήν τελευταία ήμέρα τής φιλοξενίας, οί έκπρόσωποι τών ’Εθνι
κών Τμημάτων κατάθεσαν στεφάνους στό «Μνημείο τών ’Αστυνομι
κών» τής Α μβέρσας, πού έπεσαν κατά τήν έκτέλεση τού καθήκοντος.

Κατά τό άποχαιρετηστήριο γεύμα, πού έγινε στήν αίθουσα δεξιώ
σεων τού Στρατιωτικού Νοσοκομείου ’Αμβέρσας, άντηλλάγησαν 
άναμνηστικά δώρα καί ιδιωτικές προσωπικές προσκλήσεις φιλοξε
νίας .

‘Ο Πρόεδρος τού Ελληνικού Εθνικού Τμήματος, ‘Υποστράτη
γος Χωροφυλακής έ . ά . κ . Ά ν τ .  Δεμέστιχας άφού εύχαρίστησε τό 
Εθνικό Τμήμα ’Αμβέρσας για τήν φιλοξενία τους καί τήν έξύπηρέ- 
τηση έπέδωσε έκ μέρους τού Εθνικού Τμήματος 'Ελλάδος χαλκο
γραφία τού Παρθενώνα. Ε π ίσης κατά τήν άνταλλαγή τών δώρων 
μεταξύ τών μελών, ό Ταγματάρχης κ . * Ιωάννης Ρούμπας μέ σύντομη 
όμιλία του εύχαρίστησε τόν Πρόεδρο καί τά μέλη τού Εθνικού Τμή
ματος Αμβέρσας γιά τήν φιλοξενία καί τήν άψογη όργάνωση τής 
φιλικής συναντήσεως ή όποια έκτός άπό τόν ψυχαγωγικό καί έπιμορ- 
φωτικό χαρακτήρα πού είχε συνετέλεσε ώστε νά γνωριστούν μεταξύ 
τους μέλη άπό διάφορα ’Εθνικά Τμήματα καί νά άνταλλάξουν άπό- 
ψεις πάνω στα προβλήματα πού άπασχολούν τούς άστυνομικούς κάθε 
χώρας καί νά συσφίξουν τις σχέσεις φιλίας. Ό  Ταγματάρχης κ . Ρούμ
πας στή συνέχεια εύχήθηκε γιά μια άκόμη φορά πιό μεγάλη καί εύρύ— 
τερη γνωριμία τών άστυνομικών δλων τών χωρών στά πλαίσια τής 
Διεθνούς Ένώσεως ή όποια έχει τήν δυνατότητα νά άναπτύξει τίς 
σχέσεις μεταξύ τών μελών καί τών οίκογενειών τους καθώς καί τό 
πεδίο έπιμορφώσεώς τους, μέ τήν παροχή τής δυνατότητας φιλοξε
νίας στις διάφορες χώ ρες.

"Οπως καί σέ προηγούμενο τεύχος είχαμε άναφέρει ή Διεθνής 
Ένωση 'Αστυνομικών είναι άνεγνωρισμένη άπό τόν Ο .Η .Ε . καί άπο— 
τελεί μέλος τής UNESCO, δέν έχει καμιά σχέση μέ πολιτικές ιδεολο
γίες καί κατευθύνσεις καί μεταξύ τών μελών δέν ύπάρχει καμιά διά
κριση σχετικά μέ τόν βαθμό, φύλο, φυλή , χρώμα, θρήσκευμα ή γλώσ
σα . Σκοπός καί άντικείμενο τής Ένώσεως είναι ή σύνδεση, μέ πνεύ
μα άμοιβαίας βοήθειας καί φιλίας δλων τών άστυνομικών άκόμη 
καί τών άποστράτων.
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Ν Ε Ο r s

ΤΟΡΠ

ΠΟΥ ΟΡΚΙΖΕΙ 

ΤΟ ΣΚΟΛΕΙΟ

ΕΤΣΙ πού έπιασαν τά πρωτοβρόχια καί 
σκόρπισε τύ καλοκαίρι, άφήνοντας τήν 
θέση του στα ψηφιδωτά των κιτρινισμέ- 
νων φύλλων καί των χρυσανθέμων, έρ
χονται στή θύμηση στιγμές δεμένες μέ 
τήν πρώτη άνοιξη της ζωής μας, μέ τύ 
πρώτο τραγούδι της νιότης μας. Μέσα στύ 
περίγραμμα μιας νοτισμένης άπύ τήν 
φθινοπωριάτικη ψυχάλα γωνίας του πάρ
κου καί στύ άνέμελο παιγνίδισμα των 
νεκρών πια φύλλων, πού χορεύουν τύ κύ
κνειο τραγούδι της ζωής τους, λίγο πρίν 
άγγίξουν τή γή, φουντώνουν στα μάτια 
μας νοσταλγικές ώρες γεμάτες χαμόγελα 
καί όνειρα λευκά, ώρες πού πέρασαν άφοΰ 
έχτισαν μέσα μας τύ θεμέλιο τής κατοπι
νής μας ζωής.

Είναι κι* αύτά τά σμάρια άπύ νεανικα 
πρόσωπα, πού κρατώντας στά χείλη τά 
χαμόγελα τής έφηβείας, στά μάτια τΙς 
έλπίδες του αύριο^καί στά μαλλιά σκαρ
φαλωμένο τύν άγέρα της ξεγνοιασιάς, δια
σχίζουν τούς δρόμους καί τραβούν κάθε 
πρωί γιά τύ σχολειύ τους, μέ μιά τσάντα 
στύ χέρι γεμάτη άπύ τά σύνεργα τής δου
λειάς τους, ή συχνά χωρίς τσάντα, κρα
τώντας τά σύνεργα φανερά, σύνεργα όλο 
πνευματικύ μόχθο, γεμάτα άπύ στοιχεία 
διαλεχτά τής άνθρώπινης σοφίας καί σκέ
ψης. Κι* έτσι άπλά πού τά κρατάν, άπλά 
καί άνέμελα, είναι σάν νά θέλουν ν* άπο- 
δείξουν πώς αύτά είναι ή ζωή τους καί ή 
άλήθεια τής ζωής τους.

Διασχίζουν τούς δρόμους σκορπώντας 
γύρω τους πινελιές χαράς, σχήμα άντί- 
θεσης γιά τά σκυθρωπά πρωινά του Ό κτώ - 
βρη. Τιτιβίζουν, θαρρεί κανείς, καθώς 
μέ σύντομες πεταχτές φράσεις μιλούν γιά 
τύ χθές —τύ καλοκαίρι πού χάθηκε κι* 
ίσως πήρε μαζί του πολλές καλές στιγμές 
ή τύ άπόγευμα πού πέρασε καί χάρισε ποι- 
ύς ξέρει τι; — μιλούν γιά τύ σήμερα, μι
λούν γιά τύ αύριο, γιά τήν αίωνιότητα, για 
τήν ζωή. Καί είναι οΐ λέξεις τους αύθόρ- 
μητες, σάν τότε πού πρωτογεννήθηκαν, 
κάποια μακρινή λησμονημένη έποχή. 
Αύθόρμητες καί άδολες, όπως οΐ μπόρες 
τού καλοκαιριού πού γίνονται ένα μέ τήν 
κάψα καί δροσίζουν τύ πρόσωπο τής γήζ 
καί τύ δικό μας.

Τά κορίτσια, σκουρόχρωμα άκόμα άπύ 
τύν καλοκαιριάτικο ήλιο, μέ τήν αλμυρα 
τής θάλασσας άκόμα στή γλώσσα τους, 
μικρά ξωτικά πλάσματα πού ξέφυγαν 
άπύ τούς στίχους μοναχικού ποιητή, μέ 
τίς μπλέ ποδιές καί τ* άσπρα γιακαδάκια, 
μέ τύ ύφος τής φιλάρεσκης δεσποινιδου- 
λας καί τ ’ άγόρια, κορμιά σφιχτά δεμένα, 
μέ τύ περήφανο τής νιότης βάδισμα, άπό- 
γονοι θεών ’Ολυμπίων, συνθέτουν ξανά 
τύν κόσμο πού άφησαν τύν περασμένο 
’Ιούνιο, καθώς έσφιγγαν τά χέρια την ώρα 
πού εύχονταν «καλύ καλοκαίρι».

Συνθέτουν ξανά τύν κόσμο τους, αυτύν 
πού εμείς ύφάδι - ύφάδι ξηλώσαμε για 
νά συνθέσουμε τύν κατοπινό, γιά νά ζή-

746



σουν μέσα σ' αυτόν ένα όλόκληρο φθινό
πωρο, έναν όλόκληρο χειμώνα, μιά δλό- 
κληρη άνοιξη καί μιά σταγόνα καλοκαίρι. 
Τρεις έποχές δικές τους, πέρα για πέρα 
δικές τους, πού κι* άν δέν έχουν τά γνωρί
σματα της σύνθεσης του Βιβάλντι, έχουν 
όλα τά στοιχεία της δημιουργίας κι όλα 
τά χρώματα του πιό όμορφου άγώνα της 
ζωής: Του άγώνα της παιδείας.

Βαδίζουν γιά τό σχολειό τους... Σέ λί
γο θά ζωντανέψει ή αίθουσα, θ' άρχίσει τό 
μάθημα. Ό  καθηγητής θά σκουπίσει τά 
γυαλιά θά σηκώσει τήν μπαγκέτα. Ή  ώρα 
της όρχήστρας σημαίνει. Ολοι οΐ ήχοι 
θ* άκουστοΰν, θά ζωντανέψουν, γιά να 
συνθέσουν τήν συμφωνία του μαθήματος. 
’Έγχορδα καί πνευστά θά παίξουν τούς 
σκοπούς τους, άποκαλύπτοντας τούς τό
νους τους—τούς κόσμους τους—τό ύψος, 
τήν μετριότητα ή τό βάθος. Σ ' ένα κομμάτι 
άσπρο χαρτί ή σκέψη θά σταθή, γιά μια 
στιγμή, νά ξεδιπλώσει ότι μέσα της κρα
τά καί θ' άποφασίσει. Είναι σκληρή ή 
άναμέτρηση. Δύσκολος ό άγώνας. *Η νί
κη είναι τόσο κοντά μέ τήν ήττα. Πώς νά 
νικήσουν οί λέξεις τήν άνυπαρξία καί να 
χτίσουν στή θέση της τόν κόσμο του στο
χασμού ή της έπιστήμης; Πώς νά νική
σει ή γνώση τήν άμφιβολία; Σκληρός μα 
όμορφος άγώνας... Κι' όταν τά μάτια καρ
φώνονται στό τίποτα, άφήνοντας τό βλέμ
μα νά συγκεντρωθεί στό νου καί να συνά
ξει τά στρατεύματα της γνώσης, είναι 
στιγμή πέρα γιά πέρα Ιερή, στιγμή αύτο- 
συγκέντρωσης. Είναι τό προσκλητήριο 
όσων άφομοιώθηκαν, όσων έμειναν γιά 
νά πολεμήσουν καί έκείνων πού λιποτα- 
κτησαν καί χάθηκαν στή λησμοσύνη του 
μυαλου μέ τήν σημαία της έπιπολαιότη- 
τας. Έ τσ ι άρχίζει ένας άγώνας, έτσι χτί
ζεται ή πρώτη πέτρα του σπιτιού πού λέ
γεται παιδεία. Παιδεία καί μά
θηση. Βαθιές λέξεις, κλείνουν μέσα τους 
όλη τήν πρόοδο του άνθρώπου, όλη τήν 
τιτανική προσπάθειά του γιά ν' άνέβει 
πιό ψηλά.

Αύτά τά ξέγνοιαστα πλάσματα, οί 
χτίστες του αύριο, οί όδοιπόροι του μέλ
λοντος, πού ξαναζωντανεύουν στά μάτια 
μας στιγμές άγαπημένες μέ τήν έπιστρο- 
φή τους στά θρανία, έταξαν τήν ζωή τους 
για τήν δημιουργία της δικής τους γε
νιάς, άπαλλαγμένης —έτσι τήν θέλουν— 
άπό τό άγχος καί τήν μιζέρια.

"Ομως στό δρόμο πού διάλεξαν θά 
βρουν καί Λαιστρυγόνες κ̂αί Κύκλωπες. 
Στίς πιό δύσκολες στιγμές τους θά τούς 
σιμώσουν οί Σειρήνες, θά τούς χαμογε
λάσει ή Κίρκη. *0 Ποσειδώνας θυμωμέ
νος άπ' τήν όρμή τής νιότης τους, θά χτυ
πήσει τήν θάλασσα μέ τήν σκληρή του; 
τρίαινα καί θάρθη ή φουρτούνα. Θ' άντέ- 
ξουν άραγε; Θά φτάσουν στήν 'Ιθάκη τους; 
"Η μέσα στό πέλαγος θά σκορπιστούν 
σάν τούς συντρόφους του Όδυσσέα; Κα
νείς δέν ξέρει άν θ' άντέξουν, είναι μεγάλο 
τό ταξίδι τους, μέ μύριες τρικυμίες. "Ο
μως πρέπει. Πρέπει ν' άντέξουν. Έστω 
κι' άν τό καράβι τους δέν τδφτιαξαν καλά 
οί ναυπηγοί. Πρέπει ν' άντέξουν 6χι μό
νο γιά ν' άποδείξουν τήν δύναμή τους— 
αύτό δέν καταξιώνει στή ζωή άγωνιστές 
καί νικητές, ούτε ήθικά άναστήματα—άλ- 
λά γιά νά συνεχίσουν ό,τι οί περασμένες 
γενιές άφησαν γι' αύτούς. Κι' άφησαν 
πολλά μισοχτισμένα. Νά συνεχίσουν γιά 
ένα καλύτερο αύριο—τέτοιο πού τό ονει
ρεύονται—γιά μιά ίδανικώτερη ζωή, άπαλ- 
λαγμένη άπό τό μίσος καί τίς φτηνές άπο- 
λαύσεις, γεμάτη άγάπη καί ειρήνη, γεμά
τη ήλιόλουστους όραματισμούς, χτισμέ

νη «κατ' είκόνα καί καθ' δμοίωσιν» μέ 
τόν λυτρωτικό παράδεισο του πνεύματος. 
Έ να κόσμο πού θάχει στήν άγκαλιά του 
τήν ζωοδόχο κι' όχι τή ζωοκτόνο έπιστή- 
μη. Έ να  κόσμο πού θά τόν χαρακτηρί
ζει ό στοχασμός του «τί είμαι;» καί «για
τί είμαι;» κι' όχι τό συμπέρασμα «έτσι 
είμαι, έγώ είμαι». Γ ι' αύτό πρέπει ν' 
άντέξουν. Πρίν γεννηθούν κανείς δέν τούς 
ρώτησε άν ήθελαν νά γεννηθούν. Τούτο 
γιατί πρέπει νά ύπάρξει ή συνέχεια τής 
ζωής κι* όχι ό μαρασμός κι ό θάνατος. 
Αύτός είναι κανόνας τής φύσης δεμένος 
μέ τό πρόσωπο καί τήν άνθρώπινη ύπαρ
ξη. 'Από έδώ καί πέρα όμως πρέπει νά 
ύπάρξει ένας άγώνας, μιά πάλη Ιδεών, 
πού μέ κριτήριο τή λογική καί όπλο τήν 
γνώση, νά προωθήσει τήν όλοκλήρωση 
του άνθρώπου ώς άνθρώπου, πού δέν είναι 
άλλη άπό τήν πλήρη άποκάλυψη τής άλή- 
θειας του τί είναι ό άνθρωπος καί τί είναι 
ό κόσμος. Αύτό καί μόνο τούς ύπαγορεύει 
τήν ύποχρέωση γιά τήν συνέχιση του βίου 
σέ πνευματικώτερα στάδια, όπου ή σκέ
ψη καί ή έρευνα θά συμβαδίζουν, χωρίς ή 
μιά νά προπορεύεται τής άλλης, γιά νά 
έπιτευχθή ή Ισορροπία του Πνεύματος καί 
τής 'Επιστήμης, άπαραίτητη γιά τήν 
εύεργετική έκμετάλλευση τής προόδου 
τής άνθρώπινης παραγωγικότητας. ‘Υπάρ
χει όμως άκόμα μία ύπαγόρευση γιά τήν 
ύποχρέωση τών νέων αύτών πού άποφάσι- 
σαν νά διαλέξουν τόν δρόμο τής μάθησης. 
Είναι ό πόθος γιά τήν ένσυνείδητη έκπλή- 
ρωση τών όνείρων, έκείνων πού τούς έφε
ραν στή ζωή γιά νά τήν συμπληρώσουν καί 
νά τήν πλατύνουν. Νά κάνουν ό,τι έκείνοι 
δέν έκαναν, νά φτάσουν όπου έκείνοι δέν 
έφτασαν. Είναι ό πόθος του κάθε γονιού 
γιά τό παιδί καί ό πόθος κάθε δασκάλου 
γιά τόν μαθητή. Αύτός ό πόθος, ό τόσο 
άπλός στή διατύπωσή του, κλείνει όλη 
τήν θεωρία του άνθρώπινου προορισμού, 
όλη τήν Ιερή άγωνία τής ψυχής τού άν
θρώπου πού βαδίζει στήν τελείωσή της 
καί συνάμα στήν λύτρωσή της. Ή  έποχή 
τους θά διαδεχθή τήν δική μας έποχή, 
γιά νά τήν διαδεχθούν άλλες έποχές, πού 
θά φτιάξουν όλες μαζί τό σύνολο τού πο
λιτισμού στήν έξελισσόμενη φύση. *0

πολιτισμός θά πρέπει νά είναι μιά γραμμή 
πού άνεβαίνει, μέσα σέ' μιά διαρκή πλά- 
τυνση τού πνεύματος καί σέ μιά άτέλειω- 
τη έξευγένιση τής ψυχής.

Σμάρια κορίτσια καί άγόρια στούς 
δρόμους. ‘Υπεύθυνα παιδιά, πού κρέμα
σαν τήν τσάντα μέ τά βιβλία στούς ώμους, 
γιά νά συνεχίσουν τόν άνήφορο πού βαδί
ζουν, πλαταίνοντας τούς πνευματικούς 
όρίζοντες καί δημιουργώντας νέες δια
στάσεις στήν ειρηνική πάλη τής προό
δου. Στρατιά άτέλειωτη, πού οί προφυλα
κές της πλησιάζουν στό τέλος, στήν κο
ρυφή, άπ' όπου θά πετάξουν γιά νέες κα
τακτήσεις, μ' έφόδια τίς γνώσεις καί τίς 
έμπειρίες πού πρόσφερε ό άνηφορικός 
δρόμος τής μέχρι τώρα έκπαίδευσης. Ή  
όπισθοφυλακή της, μόλις άρχίζει νά σκαρ
φαλώνει. Άντικρύζει δειλά τήν νέα πρα
γματικότητα, στέκεται μέ δέος μπροστά 
στήν άπεραντοσύνη πού άπλώνεται στά 
μάτια της καί συλλογιέται πώς θά χωρέ- 
σουν μέσα τους τόσα νέα πράγματα, τόσες 
νέες παραστάσεις, τόσοι νέοι κόσμοι...

Σμάρια άγόρια καί κορίτσια. Ή  αύ- 
ριανή κοινωνία φορτωμένη τά σύνεργά της 
βαδίζει γιά τό σχολειό. Ή  συνέχιση τής 
Ιστορίας τού άνθρώπου. Τό πιό άγνό πα
ρόν τού κόσμου, τό πιό ζωντανό μέλλον. 
Είναι τό πρότυπο φυτώριο άπ' όπου θά 
βλαστήσουν οί μεγάλες αύριανές προσω
πικότητες τού Πνεύματος καί τής 'Επι
στήμης, άπ' όπου θά βλαστήσουν οί ήγέ— 
τες τών έρχόμενων χρόνων. Αύτά τά 
πρόσωπα κι' αύτά τά μάτια τους σχηματί
ζουν τήν νέα μορφή τού κόσμου πού ίσως 
νάναι ό κόσμος τής άγάπης καί τής ειρή
νης, τής καλής δημιουργίας κι όχι μόνον 
τής καλής καί άνετης διαβίωσης.

Μετά άπό λίγους μήνες, πολλοί θά 
ρίχνουν ένα βλέμμα πίσω, νά δοΰν μήπως 
κανείς καθυστέρησε. Ό  δρόμος τής έπι- 
τυχίας, είναι γιά όλους άνοιχτός. Θάταν 
κρίμα άπ' αύτά τά ωραία πλάσματα—πού 
ζοΰν τήν άνοιξη τής νιότης τους, τό πιό 
άκριβό δώρο τής φύσης, πού χάνεται τό
σο γρήγορα καί χαρίζει τίς πιό γλυκιές 
άναμνήσεις, τά πιό άγνά όνειρα, τά πιό 
αύθόρμητα χαμόγελα—νά υπάρξουν άτομα 
πού θά ύστερήσουν.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ, Ενωμοτάρχης

ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ

Φίλη καί Φίλ€ . . .
Μιά νέα σχολική χρονιά άρχισε .
Μή φοβηθείς τούς μήνες πού έρχονται μπροστά σου.
Είναι δικοί σου, έσένα καρτερουν.
Κατάκτησέ τους.
Μαζί μ' αύτούς κατάκτησε δ ,τι κι' αν σου προσφέρουν.
Ή  άνθρώπινη σοφία είναι ή μόνη αλήθεια μέσα στή ζωή .
ΣοΟ δίνεται ξανά μιά ευκαιρία νά τήν πλησιάσεις.
*0 άγώνας τής γνώσης είναι ό πιό όμορφος άγώνας τού άνθρώπου. 
Συνδύασέ τον μέ τόν άγώνα τής προσφοράς στό κοινωνικό σύνολο καί 
νάσαι σίγουρος πώς κέρδισες τήν καταξίωσή σου σάν άνθρωπος.
'Επάνω σου στηρίζονται οι αύριανοί όρίζοντες.
Πλάτυνέ τους.
Τό σχολείο θά σου δείξει τόν δρόμο καί θά όδηγήσει τά βήματά σου σέ 
ώραΐες «πρωίες».
Φίλη καί Φ ίλε. . .
*0 άνήφορος κουράζει. "Ομως στό τέρμα του περιμένει ή ανταμοιβή. 
Είναι ή πιό γλυκιά στιγμή τού άνθρώπινου μόχθου.
Έ να  βλέμμα ψηλά κι ένα βήμα μπροστά συνθέτουν τήν άρχή τής νίκης. 
Ά πό σένα δλοι περιμένουν πολλά.
Μή τούς διαψεύσεις!

Η «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ»
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Α Θ Λ Η Τ Ι Κ Η

Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α  Α Γ Ω Ν Ω Ν  Σ Τ Ι Β Ο Υ  
ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ -  ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πολυνίκης ή ομάδα στίβου τής 
Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς

Ε π ι μ έ λ ε ι α :  ΣΠΥΡΟΣ ΤΖΕΤΖΙΑΣ Π ολ. Υπάλληλος Χωροφυλακής

ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗ έπιτυχία άρχισαν στις 
16-9-1977 καί έληξαν στις 18-9-1977 
στην Καβάλα οί φετεινοί άγώνες Στίβου 
των ’Ενόπλων Δυνάμεων καί Σωμάτων 
’Ασφαλείας. Ή  άρτια διοργάνωση των 
άγώνων άπό τη Διοίκηση Χωροφυλακής 
Καβάλας άπέσπασε τά πιο εύμενή σχόλια 
των φιλάθλων. Στο άγωνιστικό αυτό 
τριήμερο οί φίλαθλοι της πόλεως είχαν την 
εύκαιρία νά δουν καί νά χειροκροτήσουν 
τά πιο γνωστά ονόματα του ελληνικού 
στίβου. Εντατικά προπονημένοι οί στρα- 
τευμένοι άθλητές προσπάθησαν καί παρου
σίασαν ένα ύπέροχο άθλητικό θέαμα καί 
ικανοποίησαν άπόλυτα τούς φιλάθλους οί 
όποιοι παρακολούθησαν τούς άγώνες. Ή  
όμάδα της Χωροφυλακής χάρις στο θαυ
μάσιο έμψυχο ύλικό της κατέκτησε τήν 
πρώτη θέση άφου κέρδισε 11 χρυσά, 10 
άργυρά καί 5 χάλκινα μετάλλια. 57Ας δούμε 
όμως χωριστά τά άθλήματα πού άγωνί- 
στηκαν καί τις θέσεις πού κατέλαβαν οί 
άθλητές τής Χωροφυλακής.
Α' Η Μ Ε Ρ Α

Στο δρόμο των 100 μ. ό άθλητής του 
Σώματος Σεραφείμ Λιαπής κέρδισε την 
πρώτη θέση μέ χρόνο ΙΟ77 8 καί τό χρυσό 
μετάλλιο. Στό ίδιο άγώνισμα ό ταλαντού
χος Χωροφύλακας Α. Βελωτάς χάρισε στην 
όμάδα τού Σώματος τήν τρίτη θέση καί 
τό χάλκινο μετάλλιο, μέ χρόνο I I 77 .1.

Στά 400 μ. ό Χωροφύλακας Π. Στέλλιος 
κέρδισε την τρίτη θέση μέ χρόνο 49778. Στή 
σφαιροβολία ό άθλητής τής Χωροφυλακής 
Η. Κόλλιας μέ τή βολή των 16.79 μ. κα
τέκτησε τήν πρώτη θέση καί τό χρυσό με
τάλλιο. Στό δρόμο των 10.000 μ. ό νέος 
άθλητής, Χωροφύλακας Πέτρος Παπα- 
γεωργίου συγκλόνισε μέ τήν άπόδοση καί 
τό μεγάλο του ταλέντο καί κατέκτησε την 
πρώτη θέση μέ τό θαυμάσιο χρόνο 30".44.

*0 πρωταθλητής Ελλάδος στό άλμα 
εις ύψος Χωροφύλακας Δημ. Πατρώνης 
ύστερα μάλιστα άπό τό γνωστό τραυματι
σμό του άπέσπασε τήν πρώτη θέση μέ 
2.ΐ5μ. καί έπεισε τούς φιλάθλους πώς ή 
άθλητική του «γκάμα» είναι άπό σπάνια 
ύλικά φτιαγμένη. Στά 3.000 μ. φυσ. έμπ. 
ό άθλητής Χωροφυλακής Β. Σδουκος κέρ
δισε τήν δεύτερη θέση καί τό άργυρό μετάλ
λιο μέ χρόνο 9/1ι5//.
Β7 Η Μ Ε Ρ Α

Στά 200 μ. οί Χωροφύλακες Σ. Λιαπής 
καί Α. Βελωτάς μέ θαυμάσιο στύλ καί 
τεχνική κατάρτιση κέρδισαν τήν πρώτη καί 
δεύτερη θέση άντίστοιχα στήν τόσο έν- 
διαφέρουσα αύτή κούρσα, μέ χρόνο2277. 1 
καί 2277 2.

Ό  Χωροφύλακας Φ. Κούρτης γιά μιάάκό- 
μη φορά χάρισε ένα χρυσό μετάλλιο στην 
όμάδα τού Σώματος μέ τή πρώτη θέση πού 
κέρδισε στά 1.500μ. μέ χρόνο 3 .55 0. 
Μέ πολλές δυνάμεις ένας άλλος άθλητής 
τού Σώματος ό X. Γεωργακόπουλος κέρδι-
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Πρώτη ή ομάδα τής Χωροφυλακής.

σε την δεύτερη θέση στό ίδιο άγώνισμα μέ 
χρόνο 3'57".6 καί τό άργυρό μετάλλιο. 
Σφυροβολία: Ό  Βετεράνος Χωροφύλακας 
Γ. Μπαμπανιώτης παρουσίασε τήν έκπλη
ξη των άγώνων, μέ μία θαυμάσια βολή 
63,20 μ. καί κέρδισε τήν πρώτη θέση άπό 
τόν Μουταφτσίδη της Άστυν. Πόλεων καί 
σήκωσε θύελλα χειροκροτημάτων γιά τήν 
έπιτυχία του αύτή. Στό άλμα εις μήκος 
οί άθλητές της Χωροφυλακής Πολυχρονά- 
κης καί Πατρώνης κέρδισαν τό άργυρό καί 
χάλκινο μετάλλιο μέ 7.42 μ. καί 7.13 μ. 
άντίστοιχα.
Γ' Η Μ Ε Ρ Α

Ή  έκπληξη τής τρίτης άγωνιστικής 
ήμέρας έγινε στό άλμα έπΐ κοντώ, όταν 
6 άθλητής τής Χωροφυλακής ’Αποστόλου 
πήρε τήν πρώτη θέση μέ τό άλμα τού 
4.80 μ. άπό τόν Βαλκανιονίκη Χωροφύλακα 
Δημ. Κυττέα, ό όποιος κέρδισε τήν 
δεύτερη θέση μέ 4.70 μ. Στα 110 μ. εμπό
δια ό Γ. Μανδέλος (Χωροφυλακή) 
πήρε τή δεύτερη θέση μέ χρόνο 14"1. Στή 
Σκυταλοδρομία 4 X 400 μ. ή όμάδα 
του Σώματος κέρδισε τό άργυρό μετάλλιο 
μέ χρόνο 3,23//. Ό  άθλητής τής Χωροφυ
λακής Λιακόπουλος μέ τή βολή του 46.40 
μ. στό δίσκο κέρδισε τό χρυσό μετάλλιο. 
Τήν τρίτη θέση στό ίδιο άγώνισμα πήρε ό 
άλλος άθλητής του Σώματος Μαραγκός 
μέ βολή 45.62 μ. Στά 400 μ. ό Συμεωνίδης 
κέρδισε τήν δεύτερη θέση μέ χρόνο 5 7'6". 
*0 Χωροφύλακας Φώτης Κούρτης κέρδισε 
τό άργυρό μετάλλιο στά 800 μ. μέ χρόνο 
1*57 . Στό τριπλοΰν ό Χωροφύλακας 
Πολυχρονάκης κέρδισε τήν τρίτη θέση μέ 
14.98 μ. Στά 4X100 ή όμάδα του 
Σώματος κατετάγη πρώτη μέ χρόνο 4'21". 
Τέλος τά 5.000 μ. τά κέρδισε ό ταλαντού
χος Χωροφύλακας Παπαγεωργίου μέ χρό
νο 14'43''.8 Μετά τά άποτελέσματα αύτά 
καί τήν άπόδοση των άθλητών τής Χωρο
φυλακής ένα μεγάλο «ΕΎΓΕ» τούς άξίζει 
γιά τΙς φιλότιμες προσπάθειές τους μέ 
σκοπό νά γιμήσουν τό Σώμα τό όποιο 
υπηρετούν. Επίσης συγχαρητήρια άξίζουν 
στόν προπονιτή τής όμάδας τού Σώματος 
Χωροφύλακα Γ. Άποστολόπουλο γιά τή 
θαυμάσια προετοιμασία των άθλητών κα
θώς έπίσης καί στούς άρχηγούς τής άπο- 
στολής Ταγματάρχη, κ. ΓΟΓΚΑΚΗ Λεω
νίδα καί ‘Υπομοίραρχου Βασ. Έλευθεριά- 
δη γιά τή μεγάλη τους συμβολή στή διεξα
γωγή τού πρωταθλήματος.

Μετά τό τέλος τών άγώνων ό Πρόεδρος 
τού ‘Ομίλου Φίλων Χωροφυλακής Κα
βάλας κ. Ν. Καρακάσης εύχαρίστησε καί 
συνεχάρη τόν Διοικητή Διοικήσεως Χωρο
φυλακής Καβάλας Συντ)ρχη κ. Δαβί- 
λα γιά τήν άρτία διοργάνωση καί διεξαγω
γή τών άγώνων καί άπένειμε τό κύπελλο 
τό όποιο είχε άθλοθετηθή γιά τό σκοπό 
αυτό. Τούς άγώνες παρακολούθησαν ό 
‘Υπουργός Βορείου ‘Ελλάδος κ. Μάρτης, 
ό Νομάρχης τής Πόλεως, ό Διοικητής τής 
ΧΙης Μεραρχίας, ό Β' Επιθεωρητής 
Χωροφυλακής ‘Υποστράτηγος κ. Λινάρ- 
δος, ό ’Ανώτερος Διοικητής Χωροφυλακής 
Συντ]ρχης κ. Δαδώλης, πολλοί άλλοι έπί- 
σημοι καί πλήθος κόσμου. Τό βράδυ τής 
τελευταίας ήμέρας δόθηκε δεξίωση εις τήν 
ΛΑΦ Καβάλας πρός τιμήν τών φιλοξενου- 
μένων άποστολών. *0 Αρχηγός Χωροφυ
λακής Αντιστράτηγος κ. Νικ. ΚΟΥΤΣΙΑ- 
ΝΑΣ έξέφρασε τήν πλήρη εύαρέσκειά του 
πρός τούς άθλητές καί τούς συντελεστές 
τών έπιτυχιών αύτών γιά τήν κατάκτηση 
τών πρωταθλημάτων Βόλλεϋ καί στίβου 
τών Ενόπλων Δυνάμεων καί Σωμάτων 
Ασφαλείας 1977.

Στά πλαίσια τού Πρωταθλήματος 
Βόλλεϋ — Μπώλλ τών Ενόπλων Δυνά
μεων — Σωμάτων Ασφαλείας 1977 καί 
μετά άπό τρεις άλλεπάληλλες νίκες έπΐ 
τών όμάδων Στρατού, Αεροπορίας καί 
Λιμενικού πού έλαβαν μέρος στό φετεινό 
πρωτάθλημα καί πού έγινε στήν ’Αλεξαν
δρούπολη άπό 25 έως 28 Ιουλίου, ή όμά
δα Βόλλεϋ τής Χωροφυλακής κατέκτησε 
έπάξια τόν έπίζηλο τίτλο τής πρωταθλή- 
τριας.

Όμάδα μέ πολλές άρετές ή όμάδα τής 
Χωροφυλακής κυριολεκτικά έντυπωσίασε 
μέ τΙς έμφανίσεις της καί άπέσπασε 
τόν καθολικό θαυμασμό τών Φιλάθλων.

Ά ς  δούμε δμως πιό άναλυτικά τό χρο
νικό τών άγώνων στά παιγνίδια πού έδωσε 
ή όμάδα τού Σώματος, τά άποτελέσματα 
πού έφερε μά κυρίως τά «στοιχεία» έκεινα 
πού ξεσήκωσαν θύελλα ένθουσιασμοΰ καί 
πλήθος χειροκροτημάτων σέ κάθετους εμ
φάνιση άπό μέρους τών φιλάθλων πού 
άσφυκτικά είχαν γεμίσει τό γήπεδο τού 
’Εθνικού ’Αλεξανδρουπόλεως.

Τό σπουδαιότερο παιγνίδι τού πρωτα
θλήματος έγινε μέ τήν έναρξη τών έκδη- 
λώσεων καί ήταν ό άγώνας ΧΩΡΟΦΥΛΑ- 
ΚΗΣ-ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ. Δυνατές καίοί δύο 
όμάδες μιά καί διαθέτουν στις τάξεις τους 
πολλούς διεθνής πραγματοποίησαν μίά 
θαυμάσια έμφάνιση καί χάρισαν στούς 
πάνω άπό 2.500 φιλάθλους ένα συναρπα
στικό μάτς. Τόν άγώνα κέρδισε ή όμάδα 
τής Χωροφυλακής μέ 3-2 σέτ (5—15, 
8—15, 15—5, 15—7, 19—17).

Τό άλλο παιγνίδι τής ίδιας ήμέρας έληξε 
μέ νίκη τού Στρατού έπί τής Αεροπορίας 
μέ σκόρ 3—1 σέτ.

Τό άπόγευμα τής έπομένης άγωνιστικής 
ήμέρας στό κατάμεστο γήπεδο τού ’Εθνι
κού έγινε ό άγώνας τής όμάδος τού Σώμα
τος μέ τήν άντίστοιχη τού Στρατού Ξηράς 
μέ όλα έκεινα τά γνωστά στοιχεία ένός 
συναρπαστικού παιγνιδιού. Ή  Χωροφυ
λακή έπεβλήθηκε καί σ’ αύτό τό παιγνίδι

μέ 3-0 σέτ (15-3,15-715-13) Στό δεύτερο 
παιγνίδι τής ίδιας ήμέρας ή ισχυρή όμάδα 
τού Λιμενικού νίκησε τήν Αεροπορία μέ 
3—0 σέτ.

Τήν τελευταία ή μέρα τού πρωταθλήματος 
ή όμάδα τού Στρατού έχασε άπό τό Λι
μενικό μέ 3—2 σέτ.

Ή  όμάδα τής Χωροφυλακής πρα
γματοποίησε τήν τρίτη κατά σειρά νίκη της 
έπί τής Αεροπορίας μέ 3—0 σέτ. (15—8, 
15—4, 15—5) καί πανηγυρικά κατέκτη
σε τό φετεινό τίτλο τής πρωταθλήτριας 
Βόλλεϋ Μπώλλ τών Ενόπλων Δυνάμεων 
καί τών Σωμάτων Ασφαλείας. Καλύτεροι 
σέ άπόδοση παίκτες πρωταθλήματος άνα- 
δείχθηκαν οί Διεθνείς Κουρμπέτης καί 
Παπαδόπουλος Χωροφυλακής, ό Κολιό- 
πουλος άπό τήν όμάδα τού Λιμενικού, ό 
Μπεκιάρης τού Στρατού Ξηράς καί ό 
Τσίγγος τής Αεροπορίας. ’Αξίζει νά ση- 
μειωθή ότι στόν άγώνα έπιδείξεως πού 
έγινε μετά τό τέλος τού πρωταθλήματος, 
ή όμάδα τής Χωροφυλακής νίκησε καί 
τόν ισχυρότατο Εθνικό ’Αλεξανδρουπό
λεως μέ 3—0 σέτ (15—4, 15—8, 15—11) 
Στή Χωροφυλακή άπονεμήθηκαν δύο άθλο- 
θετηθέντα κύπελλα ένα γιά τήν κατάκτηση 
τού πρωταθλήματος καί τό άλλο γιά τήν 
νίκη της έπί τού ’Εθνικού. Τούς άγώνες 
παρακολούθησαν οί τοπικές άρχές, ό 
Ανώτερος Διοικητής Θράκης καί χιλιάδες 
φίλαθλοι.

Ή  όμάδα τού Σώματος ,άποτελείται 
άπότούς έξής άθλητές:

Προπονητής: ‘Υπεν]ρχης Παναγιώτης 
Άργυρόπουλος.
Άθλητές: Γεωργαντής —Γαλάκος —Δερ- 
μάτης—Πολύζος—Παπαδόπουλος —Κουρ
μπέτης—Βασιλείου — Άλελής (ΧΩΡΟ
ΦΥΛΑΚΕΣ).
Αρχηγός άποστολής Ταγματάρχης Γο- 
γκάκης Λεωνίδας.
Αρχηγός όμάδος ‘Υπομοίραρχος Βασί
λειος Έλευθεριάδης.
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Δυνάμει τοϋ προσφάτους δημοσιευθέν- 
τος Ν. 671] 1977 προήχθησαν οί κάτωθι 
’Αξιωματικοί Χωροφυλακής:

—Είς Ταξιάρχους οί Συνταγματάρχαι: 
ΚΟΥΡΒΑΣ Ιωάννης καί 2) ΠΥΡΓΠΛΗΣ 
Σπυρ.

Είς Συνταγματάρχας οί Άντισυντα- 
γματάρχαι: 1) ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Φώτιος 
καί 2) ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ Δημήτριος.
Είς Άντισυνταγματάρχας οί Ταγματάρ- 
χαι: ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑΚΟΣ Εύστάθιος καί 
2) ΚΡΙΚΕΛΗΣ Λάμπρος.

Είς Ταγματάρχας οί Μοίραρχοι: 
1) ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ’Αλέξανδρος, 2) ΝΙΚΟ- 
ΛΙΔΑΚΗΣ ’Εμμανουήλ, 3) ΚΩΝΣΤΑΝ- 
ΤΟΠΟΥΛΟΣ Κων]νος, 4) ΣΩΤΗΡΙΟΥ 
Δημήτριος, 5) ΤΡΙΨΑΣ Γεώργιος, 6) 
ΓΚΙΚΑΣ Γεώργιος, 7) ΚΟΥΡΟΥΜΑ- 
ΛΗΣ Άνδρέας, 8) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟ Υ- 
ΛΟΣ Θωμάς, 9) ΚΟΥΚΟΣ Βασίλειος, 
10) ΚΟΛΛΙΝΤΖΑΣ Σταύρος, 11) ΓΙΑΝ
ΤΕΣ Δημοσθένης, 12) ΦΩΤΕΙΝΟ-, 
ΠΟΥΛΟΣ ’Ιωάννης, 13) ΣΤΕΡΠΟΥ Κων. 
14) ΧΡΙΣΤΟΦΥΛΑΚΗΣ Άνδρέας, 15) 
ΠΑΣΧΟΣ ’Αθανάσιος, 16) ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
Θεόφιλος, 17) ΠΑΠΑΔΟΠΟ ΥΛΟΣ Γεώρ
γιος, 18) ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος,
19) ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης,
20) ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ Κων]νος ή Σε
ραφείμ, 21) ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ Στέφανος, 
22) ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ Σταύρος, 23)ΤΖΙ- 
ΝΙΕΡΗΣ Τρύφων, 24) ΞΕΝΟΔΟΧΙΔΗΣ 
Εύάγγελος, 25) ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ’Αρι
στείδης, 26) ΜΑΝΗΣ ’Αντώνιος, 27) 
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Άνδρέας, 28) ΚΩ- 
ΤΣΗΣ Εύάγγελος, 29) ΠΕΡΟΓΊΑΝΝΑ- 
ΚΉΣ Εύάγγελος, 30) ΑΡΓΥΡΗΣ Γεώρ
γιος, 31) ΜΠΡΙΛ ΑΛΚΗΣ Στυλιανός, 
32) ΣΥΝΟΓΙΩΡΓΟΣ ’Αντώνιος, 33) ΜΗ- 
ΤΣΙΑΣ Παναγιώτης, 34) ΚΟΛΛΙΑΣ Γεώρ
γιος, 35) ΣΤΑΘΑΚΟΣ Κων]νος, 36) ΠΑ- 
ΠΑΚΩΣΤΑΣ Δημήτριος, 37) ΚΑΥΚΙΑΣ 
Παύλος, 38) ΜΠΟΥΖΑΣ Σωτήριος, 39) 
ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ Χρίστος, 40) ΓΚΙΟΥΡ- 
ΖΙΔΗΣ Κων]νος, 41) ΜΠΑΣΙΑΣ ’Εμμα
νουήλ, 42) ΦΟΥΚΑΡΑΚΗΣ Κων]νος, 
43) ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ’Εμμανουήλ, 44) ΠΑ- 
ΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ Δημήτριος, 45) ΑΓΓΕ- 
ΛΟΠΟΥΛΟΣ Κων]νος, 46) ΜΑΡΚΑΝΑ- 
ΣΤΑΣΑΚΗΣ Νικόλαος, 47) ΑΛΕΞΑΚΗΣ 
Δημήτριος, 48) ΚΑΠΟΓΛΟΥ Γρηγό- 
ριος, 49) ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ Δημήτριος, 
50) ΛΙΑΤΣΟΣ ’Ηλίας, 51) ΣΥΝΤΡΙΒΑ- 
ΝΗΣ Μιχαήλ, 52) ΚΟΥΡΝΕΤΑΣ Πα
ναγιώτην, 53) ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Λεωνί
δας, 54) ΣΕΓΚΟΥΝΑΣ Γεράσιμος, 55) 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ’Ιωάννης, 56) 
ΜΟΥΤΣΑΚΗΣ Γεώργιος, 57) ΦΑΡΑΝ- 
ΤΟΣ Γεώργιος, 58) ΓΑΛΛΗΣ Άνδρέας, 
59) ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ Σάββας, 60) ΑΝΤΩ- 
ΝΑΤΟΣ Νικόλαος, 61) ΜΑΡΚΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Γεώργιος, 62) ΑΝΤΩΝΙΟΥ Κων
σταντίνος, 63) ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Αλέ
ξανδρος, 64) ΡΟΥΣΙΑΚΗΣ Νικόλαος, 
65) ΚΑΛΙΑΜΠΑΚΟΣ ’Ηλίας, 66) ΧΡΥ- 
ΣΙΚΟΣ Γεώργιος, 67) ΜΑΡΙΝΟΣ Διο
νύσιος, 68) ΚΟΡΟΒΙΛΑΣ Περικλής, 
69) ΚΟΡΜΑΣ Δημήτριος,‘70) ΤΣΑΓΚΑ

ΡΗΣ Μαρίνος, 71) ΒΛΑΧΟΣ Απόλλων, 
72) ΣΕΓΚΟΥΝΑΣ Νικόλαος, 73) ΜΑΥ- 
ΡΟΕΙΔΗΣ ή ΣΗΦΑΚΗΣ Νικόλαος, 74) 
ΓΑΒΡΙΗΛ Αναστάσιος,75) ΣΚΑΡΜΟΥΝ 
ΤΣΟΣ Εύστάθιος, 76) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ
ΛΟΣ Παναγιώτης, 77) ΧΡΥΣΑΝΘΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, 78) ΜΠΑΧΑΣ— 
ΦΑΚΑΣ Χαράλαμπος, 79) ΤΣΑΚΩΝΑΣ 
Αλέξανδρος, 80) ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Γρηγόριος, 81) ΚΟΣΙΩΡΗΣ Αθανάσιος, 
82) ΠΡΙΤΣΟΣ Κωνσταντίνος, 83) ΑΠΟ
ΣΤΟΛΟΠΟ ΥΛΟΣ Κων]νος, 84) ΤΖΙΜΟ- 
ΤΟΥΔΗΣ Παναγιώτης, 85) ΖΑΦΕΙΡΗΣ 
Αθανάσιος, 86) ΠΟΥΛΙΔΗΣ Χρίστος, 
87) ΔΑΒΙΛΛΑΣ Θεόδωρος, 88) ΜΠΑ
ΚΑΣ Αναστάσιος, 89) ΔΕΡΜΑΝΗΣ 
Λουκάς, 90) ΣΧΟΙΝΑΣ Αναστάσιος, 
91) ΣΙΓΑΝΟΣ Δημήτριος, 92) ΠΑΠΑΔΟ
ΠΟΥΛΟΣ ’Ιωακείμ, 93) ΠΑΥΛΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Γεώργιος, 94) ΓΑΚΗΣ Σπυρίδων, 
95) ΜΠΙΛΙΣΗΣ Δημήτριος, 96) ΚΟΥΚΟΣ 
Χαράλαμπος, 97) ΤΟΛΗΣ Βασίλειος, 
98) ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Διονύσιος, 99) 
ΚΟΡΜΠΗΣ Παύλος, 100) ΑΝΑΓΝΟΥ 
Βασίλειος, 101) ΜΠΟΥΡΑΣ Κων]νος. 
102) ΜΑΡΓΑΡΗΣ Χρίστος, 103) ΚΑ- 
ΡΑΜΠΕΛΑΣ Περικλ. 104) ΤΣΕΤΣΕ- 
ΚΟΣ Γεώργιος , 105) ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ 
Κων]νος, 106) ΝΑΚΟΣ Χαρίλαος, 107) 
ΑΝΔΡΟΥΑΑΚΗΣ Γεώργιος, 108) ΡΑ
ΠΤΗΣ Γεώργιος, 109) ΑΓΓΕΛΑΚΟ- 
ΠΟΤΛΟΣ Ιωάννης, 110) ΚΩΝΣΤΑΝΤΟ- 
ΠΟΤΛΟΣ Κων]νος, 111) ΠΑΠΑΔΟ- 
ΠΟΤΑΟΣ Φαίδων, 112) ΑΝΔΡΟΤΛΑ- 
ΚΗΣ Σύλλας, 113) ΜΠΟΥΤΕΡΑΚΟΣ 
Σταύρος, 114) ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΑΟΣ 
’Ιωάννης, 115) ΤΣΑΒΛΗΣ Αριστείδης, 
116) ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Κων.]νος, 117) 
ΤΣΟΡΑΚΗΣ Σωτήριος, 118) ΓΡΙΒΑΣ 
Κων ]νος, 119) ΔΗ ΜΗΤΡΑΚΟΣ ’Ιωάν
νης, 120) ΣΠΑΝΟΣ Φιλάρετος, 121] 
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Κων]νος, 122) ΠΑΝΑ- 
ΓΙΩΤΑΚΗΣ Μιχαήλ, 123 )ΠΑΡΑΑΙΚΑΣ 
Νικόλ. 124) ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΥΠΟΥΛΟΣ 
Γεώργιος, 125) ΤΣΙΩΤΑΣ Ίωάνν. 126) 
ΖΑΡΚΑΔΑΚΗΣ Κων]νος, 127) Γ Κ Α Ι
ΝΤΕΣ Βύρ-Κων]νος 128) ΣΑΒΒΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Σάββας, 129) ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Χρίστος, 130) ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ 
’Ιωάν —Ηρακλής, 131) ΜΠΙΡΟΣ ’Αντώ
νιος, 132 ) ΝΤΖΙΟΚΑΣ Δημοσθένης, 
133) ΔΟΚΑΝΑΡΗΣ Ναπολέων, 134) 
ΧΟΛΕΒΑΣ Βασίλ. 135) ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ 
’Ιωάννης, 136) ΤΣΙΑΦΟΥΤΗΣ Θεόδωρος 
137) ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ —ΧΡΙΣΤΙΝΗΣ 
Μιχαήλ, 138) ΚΙΟΥΣΗΣ Βασίλ. 139) 
ΜΠΟΝΟΣ Σωτήριος.

Είς Μοιράρχους οί Υπομοίραρχοι : 
1) ΘΕΟΧΑΡΗΣ Βασίλειος, 2) ΤΡΥΦΩ- 
ΝΟΠΟΥΛΟΣ Φώτιος, 3) ΝΑΝΟΣ Βασί
λειος, 4) ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Σταμάτιος, 
5) ΓΟΥΛΑΣ Δημήτριος, 6) ΝΤΖΟΥΒΑ- 
ΝΗΣ Αθανάσιος, 7) ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 
Αθανάσιος, 8) ΓΕΩΡΓΙΛΕΣ ’Ηλίας, 
9) ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ’Ιωάννης, 10) ΤΣΟΥΚΑ
ΛΑΣ Αγησίλαος, 11) ΠΑΡΘΕΝΗΣ Αθα
νάσιος, 12) ΜΑΝΑΒΑΚΗΣ Αναγνώ
στης, 13) ΣΤΑΘΗΣ Πέτρος, 14) ΠΑΠΑ- 
ΔΑΚΗΣ ’Ιωάννης, 15) ΠΑΠΑΡΗΣ Βα
σίλειος, 16) ΑΡΓΥΡΟΠΟ ΥΛΟΣ Ανα
στάσιος, 17) ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ’Εμμανουήλ, 
18) ΛΟΗΣ Χρίστος, 19) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟ-

ΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, 20) ΘΑΝΑΣΟΥΛΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Διονύσιος, 21) ΚΟΡΜΠΑΣ 
Άγγελος, 22) ΚΑΡΑΠΑΝΝΗΣ Ανα
στάσιος, 23) ΠΑΛΥΒΟΣ Αλέξιος, 24) 
ΤΑΒΛΑΣ Παναγιώτης, 25) ΨΥΧΑΡΗΣ 
Παναγιώτης, 26) ΧΟΛΕΒΑΣ ’Ιωάννης, 
27) ΓΚΟΡΤΖΗΣ ’Ιωάννης, 28) ΠΕΠΟΝ- 
ΝΗΣ Βασίλειος, 29) ΤΖΕΜΠΕΤΖΗΣ 
Γεώργιος, 30) ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Δημή- 
τριος, 31) ΙΩΑΝΝΟΥ Χρίστος, 32) ΚΟΝ- 
ΤΑΞΗΣ ’Ηλίας, 33) ΤΣΙΜΠΑΝΟΣ Θω
μάς, 34) ΘΑΝΕΛΛΑΣ Δημήτριος, 35) 
ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Σπυρίδων, 36) ΤΣΟ- 
ΓΚΑΣ Παύλος, 37) ΜΑΡΓΑΡΗΣ Παν
τελής, 38) ΘΕΟΛΟΓΙΔΗΣ Δημήτριος, 
39) ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος, 40) 
ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ ’Ιωάννης, 41) ΝΗΣΊΠΚΑ- 
ΚΉΣ Μιχαήλ, 42) ΣΦΗΚΑΣ Δημήτριος, 
43) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Χρίστος, 44) 
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Θωμάς, 45) ΤΑΜΠΑΚΗΣ 
Βασίλειος, 36) ΑΡΓΥΡΙΟΥ Μιλτιάδης, 
47) ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ Εύτύχιος, 48) 
ΜΠΡΑΚΟΥΜΑΤΣΟΣ Παναγιώτης, 49) 
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος, 50) 
ΧΑΝΤΖΗΣ Νικόλαος, 51) ΣΑΔΡΑΛ
ΛΗΣ Κων]νος, 52) ΤΣΙΑΡΑΣ ’Ηλίας,
53) ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ’Ηλίας,
54) ΚΟΝΙΤΣΗΣ Κων]νος, 55) ΜΠΙΝΙ- 
ΧΑΚΗΣ ’Ιωάννης, 56) ΣΤΑΥΡΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Γεώργιος, 57) ΜΑΘΕΣ Παναγιώ
της, 58) ΣΟΦΑΔΠΉΣ Γεώργιος, 59) 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Παύλος, 60) ΜΠΟΥΡΑΣ 
Γρηγόριος, 61) ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ’Ιωάν
νης, 62) ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Κυριά
κος, 63) ΚΑΡΦΗΣ Λεωνίδας, 64) ΣΠΗ- 
ΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Θρασύβουλος, 65) 
ΔΡΟΣΟΠΟ ΥΛΟΣ Θεμιστοκλής, 66) 
ΚΛΕΙΔΕΡΗΣ Γεώργιος, 67) ΠΑΤΣΗΣ 
Κων]νος, 68) ΧΡΗΣΤΟΥ Λουκάς, 69) 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Χαράλαμπος, 70) 
ΚΟΜΝΗΝΟΣ Βασίλειος, 71) ΦΕΛΕΣΑ- 
ΚΗΣ ’Ιωάννης, 72) ΚΑΠΡΑΛΟΣ Δημή- 
τριος, 73) ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ Εύάγγελος, 
74) ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος, 75) 
ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Σταμάτιος, 76) 
ΔΗΜΗΊΡΟΛΟΠΟ Υ ΛΟΣ Παναγιώτης,
77) ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΑΟΣ Νικόλαος.
78) ΤΣΑΝΤΟΥΛΗΣ Παντελής, 79) ΧΡΗ
ΣΤΟΥ Διαμαντής, 80) ΞΑΝΘΑΚΟΣ Χα
ράλαμπος, 81) ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Αθα
νάσιος, 82) ΤΥΜΠΑΣ Γαβριήλ, 83) 
83) ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Χρίστος, 84) 
ΡΗΓΑΣ Φώτιος, 85) ΣΙΣΚΑΣ Αθανάσιος, 
ι86) ΚΕΣΟΓΛΟΥ Αριστείδης, 87) ΚΟ- 
ΜΠΟΠΑΝΝΙΤΗΣ Βασίλειος, 88) ΠΑ
ΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ή ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
Νικόλαος, 89) ΚΛΙΤΣΑΣ Χρίστος, 90) 
ΧΑΛΚΙΑΣ Αλέξανδρος, 91) ΣΤΕΦΑΝΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Άνδρέας, 92) ΑΝΑΣΤΑΣΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ ’Αθανάσιος, 93) ΒΛΙΩΡΑΣ 
Χρίστος, "94) ΧΑΤΖΗΛΕΥΤΕΡΗΣ 
Βασίλειος ή Μιχαλάς, 95) ΣΚΑΛΙΔΑΚΗΣ 
Μιχαήλ, 96) ΔΑΡΒΙΡΗΣ Γεώργιος, 97) 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Θεόδωρος, 98) 
Αΐ I  ΕΛΟΠΟ ΥΛΟΣ Αντώνιος, 99) ΣΤΑ- 
ΘΟΠΟΥΛΟΣ Σωτήριας, 100) ΚΟΥΤΣΗΣ 
Διονύσιος, 101) ΚΑΤΣΑΡΗΣ Ιωάννης, 
102) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ’Ιωάννης, 103) 
ΡΕΝΤΖΕΠΕΡΗΣ Νικόλαος ή Κων]νος, 
104) ΤΣΙΑΓΚΛΑΣ Παναγιώτης, 105) 
ΓΟΥΣΗΣ Θεόδωρος, 106) ΤΣΑΜΠΗΣ 
Φώτιος, 107) ΚΑΖΑΣ 'Ιωάννης, 108)

750



Νέοτού μ ιΐϊ ίΒ *  ΝέητοΡ μηνίΐΒ)
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Χρίστος, 109) ΔΟ- 
ΜΑΖΟΣ ’Αναστάσιος.

Προήχθη έπίσης είς Μοίραρχον ό 
Υπομοίραρχος ΣΑΡΑΝΤΗΣ Δημήτριος, 
λόγω τής άποστρατείας τοϋ Μοιράρχου 
ΜΑΥΡΟΥΛΗ Νικολάου.

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΥΠΑΞ ΣΩΜΑΤΙ
ΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΩΝ

Κατά τό 9μηνον Ίανουαρίου—Σεπτεμ
βρίου 1977 έπραγματοποιήθησαν αί κά
τωθι κατά βαθμούς, προαγωγαΐ ' Υ π α
ξ ι ω μ α τ ι κ ώ ν  κ α ί  Χ ω ρ ο φ υ λ ά 
κ ω ν  ήτοι 79 Ένωμοτάρχαι προήχθησαν 
είς Άνθυπασπιστάς, 495 Ύπενωμοτάρ- 
χαι είς Ένωμοτάρχας καί 1268 Χωροφύ
λακες είς ‘Υπενωμοτάρχας, ώς συμπλη- 
ρώσαντες τόν ύπό τοϋ νόμου καθοριζό- 
μενον χρόνον ύπηρεσίας καί έχοντες 
όλα τά προβλεπόμενα πρός προαγωγήν 
λοιπά προσόντα.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΙ ΥΠΑΞΣΩΜΑ
ΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΩΝ

Κατά τό 8μηνον Ίανουαρίου— Αύγού- 
στου 1977 άπεστρατεύθησαν έκ τοϋ Σώ
ματος 465 άνδρες ήτοι: 313 Ένωμοτάρ
χαι, 9 Ύπενωμοτάρχαι καί 143 Χωροφύ
λακες. Μεταξύ αύτών περιλαμβάνονται 
καί 12 άποβιώσαντες άπό διαφόρους 
αιτίας ήτοι : 6 Ένωμοτάρχαι, 2 ’Υπενω
μοτάρχαι καί 4 Χωροφύλακες.

ύπό τών διατάξεων τοϋ Ν.Δ. 139]69 
καί τοϋ Ν. 295]76.

Αί σημαντικώτεραι έκ τούτων είναι 
ή κρίσις τών Συνταγματαρχών ώς «εύ- 
δοκίμως τερματισάντων τήν σταδιοδρο
μίαν των» καί ούχΐ ώς «παραμενόντων», 
ή έκτός όργανικών θέσεων προαγωγή 
καί έν συνεχείςι άποστρατεία τών κρινο- 
μένων ώς «παραμενόντων» Άντισυντα- 
γματαρχών είς περίπτωσιν προαγωγής νεω- 
τέρου των, ή ύποχρεωτική άποστρατεία 
τών συμπληρούντων 35ετή ύπηρεσίαν 
Αξιωματικών άπό τοϋ βαθμοϋ τοϋ Μοι
ράρχου μέχρι καί τοϋ βαθμοϋ τοϋ ’Υπο
στρατήγου, ή καθιέρωσις πλέον άντικει- 
μενικών κριτηρίων κατά τάς κρίσεις 
τών ’Αξιωματικών, ή προαγωγή τών Μοι
ράρχων καί ’Υπομοιράρχων εις τόν άνώ- 
τερον βαθμόν μετά τήν συμπλήρωσιν 
ώρισμένου χρόνου καί άνεξαρτήτως ύ- 
πάρξεων κενών όργανικών θέσεων καί ή 
έν ένεργείςι προαγωγή τών καταλαμβα- 
νομένων ύπό τοϋ όρίου ήλικίας ’Αξιωμα
τικών εις τόν άμέσως άνώτερον βαθμόν.

Ν Ο Μ Ο Σ  603)1977

«Περί τροποποιήσεις καί συμ
πληρώ σειος Διατάξεων Ό ργα
νικών Νόμων του 'Υπουργείου 

Δημοσίας Τάξεως».

Έπίσης έψηφίσθη καί έδημοσιεύθη

εις τήν Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως 
(ΦΕΚ Α—247)2-9-77) ό Ν. 683)1977, 
διά τοϋ όποιου τροποποιούνται καί συμ- 
πληροϋνται διάφοροι διατάξεις όργα
νικών Νόμων τών. Σωμάτων 'Ασφαλείας.

Έπισημαίνεται, όσον άφορςί τήν Χω
ροφυλακήν, ότι καθιεροϋται ύποχρέωσις 
5ετοϋς άπό τής όνομασίας των παραμο
νής εις τό Σώμα τών έφεξής άποφοιτών- 
των έκ τής παραγωγικής Σχολής Ενωμο
ταρχών και πρόσθετος τοιαύτη, κλιμα- 
κουμένη άναλόγως πρός έκάστην συγ- 
κεκριμένην περίπτωσιν, τών, μερίμνη ή 
δαπάναις τής Υπηρεσίας, άποκτώντων 
πτυχίον ή τίτλον είδικότητος καί έκ- 
παιδευομένων ή μετεκπαιδευομένων είς 
τήν ήμεδαπήν ή άλλοδαπήν άνδρών τοϋ 
Σώματος, ώς καί τών λαμβανόντων έκ- 
παιδευτικήν άδειαν έξ μηνών καί άνω.

’Ομοίως όρίζεται ότι διά τήν διδασκα
λίαν θεωρητικών μαθημάτων είς τήν 
Σχολήν ’Οπλιτών Χωροφυλακής, ώς καί 
τών πρακτικών εις δλας τάς βαθμίδας 
τής έκπαιδεύσεως καί μετεκπαιδεύσεως, 
έπιτρέπεται ό διορισμός Άνθυπασπι- 
στών, Ύπαξιωματικών καί Χωροφυλά
κων πτυχιούχων Άνωτάτων ή Άνω- 
.τέρων Σχολών διά τήν πρώτην περί- 
πτωσιν ή έχόντων είδικάς γνώσεις καί 
έμπειρίαν διά τήν δευτέραν.

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙΣ . . , . Λ ,ΒΙ ■# * a u i / a w i t a t
ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ ΘΥΜΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ

Τό Άρχηγείον άπεφάσισε τήν μετεκ- 
παίδευσιν 30 Άνθυπασπιστών κατά τό 
έτος 1977—78 είς τήν προσπάθειάν του, 
όπως προωθήση τό θέμα τής δμαλής 
βαθμολογικής έξελίξεως τών έχόντων 
γυμνασιακήν τουλάχιστον μόρφωσιν καί 
τά λοιπά, κατά νόμον προσόντα Άνθυπα- 
σπιστών τοϋ Σώματος. Αΰτη θά γίνη 
εις τό οίκεϊον κέντρον μετεκπαιδεύσεως 
πού θά λειτουργήση είς τό ΕΛΚΕΠΑ, 
Καποδιστρίου 28 ’Αθήνας, έπί 9μηνον 
(1)10)77—30)6)78).

Ν Ο Μ Ο Σ  671)1977

«Περί ιεραρχίας προαγωγών 
άποστρατείας καί μεταθέσεων 
τών μονίμων ’Αξιωματικών 
τών Σωμάτων ’Ασφαλείας».

Έψηφίσθη πρόσφατα άπό τό Τμήμα 
Διακοπών τής Βουλής καί έδημοσιεύθη 
εις τήν Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως 
(Φ.Ε.Κ. A—236)27-8-77) ό άνωτέρω νό
μος, διά τοϋ όποίου είσάγονται άξιόλο- 
γοι καινοτομίαι καί βελτιώσεις καί 
έπέρχονται σημαντικαί μεταβολαί εις 
τό σύστημα προαγωγών, άποστρατείας 
και μεταθέσεων τών μονίμων ’Αξιωματι
κών τών Σωμάτων ’Ασφαλείας. Τά θέ
ματα ταϋτα έρρυθμίζοντο μέχρι τοϋδε

Καί τό φετεινό καλοκαίρι οί πυρκαϊές άγκάλιασαν θανάσιμα όλη τήν ύπαιθρο 
χώρα. Χιλιάδες στρέμματα δασικών έκτάσεων έπεσαν θύματα τής έγκληματικής 
άμέλειας, καθώς καί τών έπαίσχυντων ένεργειών μερικών άντικοινωνικών στοιχείων 
πού δέν μπόρεσαν άκόμα νά άντιληφθοϋν τήν ζημιά καί τό μέγεθος τής κατασροφής 
πού άκολουθεΐ μιά πυρκαϊά. Οί άνδρες τής Χωροφυλακής βρέθηκαν καί πάλι 
πρώτοι σ' αύτό τό έθνικοκοινωνικό προσκλητήριο καί έδωσαν κάθε ικμάδα τοϋ 
κουράγιου τους γιά τό καλό τοϋ έθνικοϋ πλούτου. Νύχτα καί μέρα, όλο τό καλοκαίρι 
άγρυπνοι στις έπάλξεις τοϋ καθήκοντος, μέ τήν άγωνία καί τήν λαχτάρα μιας άπρό- 
σμενης καταστροφής, σημάδεψαν τήν προσπάθειά τους μέ μιά προσφορά μοναδική 
Ισως, προσφορά πληρωμένη μέ κόπο καί άγωνία, άκόμα καί μέ κίνδυνο τής σωμα
τικής τους άκεραιότητας. Έτσι πολλές φορές ό άγώνας τους συνοδεύτηκε άπό πρά
ξεις ήρωϊσμοϋ καί αύτοθυσίας καί πράξεις πού τίς συνόδεψε ή πίκρα καί ό πόνος 
κάποιας πληγής. Αύτές οί προσφορές δέν είναι λίγες όλο τό καλοκαίρι. Κι’ άν σ' όλες 
τίς περιπτώσεις δέν ύπήρξαν άνδρες πού μέ κίνδυνο τής σωματικής τους άκεραιό
τητας πρόσφεραν τις ύπηρεσίες τους, όλοι άνεξαιρέτως ύπόφεραν καί κουράστηκαν 
καί όλων τά πρόσωπα γέμισαν καρβουνισμένα άγανα καί ίδρώτα πού μύριζε κατα
στροφή. Καί αύτό λοιπόν τό καλοκαίρι οί άνδρες τής Χωροφυλακής σ’ όλη τήν Ε λ
λάδα ένωσαν τήν άγωνία τους μέ τήν άγωνία τών δέντρων πού μέσα στήν τραγική 
άναμονή τους καρτερούσαν ένα άπαίσιο θάνατο. Πολλοί άνδρες τοϋ Σώματος, έπε
σαν στις δύσκολες αύτές ώρες, θύματα τοϋ καθήκοντος καί τής εύσυνειδησίας. Θύ
ματα τής μάχης μέ τήν φωτιά, τό στοιχειό τής φύσης πού δέν λυπάται δ,τι κι’ άν 
βρει στό δρόμο του. Έτσι τελευταία, στις 22 Σεπτεμβρίου, στις 2 μετά τά μεσάνυχτα 
στήν όρεινή περιοχή «Κοκκαριά—Μηχαλάκια» τής Νάξου καί ένώ οί πύρινες 
γλώσσες είχαν τυλίξει στήν κυριολεξία τό δάσος, ό Χωροφύλακας τοϋ Σταθμοϋ 
Χωροφυλακής Άπειράνθου Νάξου Τσαλπάρας Παϋλος, σέ μιά έναγόνια άπεγνω- 
σμένη προσπάθεια νά σώσει δ,τι κινδύνευε, γλίστρησε καί γκρεμίστηκε στή χα
ράδρα πού έχασκε κάτω άπό τά πόδια του μέ άποτέλεσμα νά ύποστή σοβαρές σω
ματικές κακώσεις σ’ δλο του τό σώμα. Ό  τραυματισμός του ήταν άποτέλεσμα τής 
εύσυνείδητης καί ήρωΐκής του προσπάθειας, νά σβύσει κι’ αύτός δ,τι μπορούσε άπό 
τό φλέγόμενο δάσος. Εμείς οί συνάδελφοί του, τοϋ σφίγγουμε τό χέρι καίτόνδιαβε- 
βαιώνουμε δτι τέτοιες πράξεις έχουν μεγαλύτερη άξια άπό δ,τι δήποτε άλλο στή 
ζωή μας.
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ε π ι κ α ι ρ ο τ η τ ε ς
Ειδήσεις καί σχόλια άπό την δραστηριότητα 
των Υπηρεσιών Χωροφυλακής.
Ο ΕΠΙΤΕΤΡΑΜΕΝΌΣ της ’Αμερικά

νικης Πρεσβείας εις την Αθήνα κ. ΧΩ- 
ΘΟΡΝ ΜΙΛΑΣ, μέ έγγραφό του προς 
τον 'Υπουργόν Δημοσίας Τάξεως κ. Γεώρ
γιον ΣΤΑΜΑΤΗΝ, έξέφρασε τά προσω
πικά καί εγκάρδια συγχαρητήρια του 
Διευθυντοΰ της Ειδικής 'Υπηρεσίας Διώ- 
ξεως Ναρκωτικών της ’Αμερικής πρός 
τούς άνδρας του Τμήματος Διώξεως Ναρ
κωτικών τής 'Υποδ]νσεως ’Ασφαλείας 
Προαστίων Πρωτευούσης, διά την έ\τα- 
τικώς καταβαλομένην προσπάθειαν ύπ* 
αυτών πρός καταπολέμησιν τής μάστιγος 
τών Ναρκωτικών. ’Επίσης έξέφρασε την 
ίκανοποίησιν τής Κυβερνήσεώς του διά 
την κοινήν προσπάθειαν τών ώς άνω 'Υπη
ρεσιών εις την δίωξιν τών ναρκωτικών 
και έγνώρισεν δτι εις τό μέλλον ή Κυβέρ- 
νησις τών Ηνωμένων Πολιτειών ’Αμερι
κής είναι διατεθειμένη νά βοηθήση καί νά 
συμπαρασταθή εις κοινάς προσπαθείας 
άμφοτέρων τών υπηρεσιών διά τόν περιο
ρισμόν, εις διεθνή κλίμακα, τής λαθρεμπο
ρίας τών ναρκωτικών.

Η ΕΘΝΙΚΗ Τράπεζα τής 'Ελλάδος, 
δι* εγγράφου της πρός τό Άρχηγεΐον 
Χωροφυλακής έξέφρασε τόν δημόσιον 
έπαινον πρός τόν *Υπομ]ρχον κ. ’Απόστο
λον ΓΚΟΒΑΡΗΝ καί τούς έπιληφθέντας 
άνδρας του ’Αστυνομικού Τμήματος Θη- 
βών είς την έξουδετέρωσιν τών ληστών 
του 'Υποκαταστήματός της είς τάς Θή
βας. ’Επίσης έξέφρασε τάς εύχαριστίας 
της πρός τό Σώμα τής Χωροφυλακής διά 
την συμβολήν είς την άντιμετώπισιν καί 
πάταξή τών έγκληματιών είς την χώραν 
μας.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ’Ηπειρωτικών Μελετών, ή 
οποία διοργάνωσε τάς θεατρικάς παραστά
σεις είς τό άρχαΐον θέατρον Δωδώνης, είς 
ένδειξιν έκτιμήσεως διά την πολύτιμον 
συμβολήν καί έκπολιτιστικήν προσφοράν 
τών 'Υπηρεσιών Χωροφυλακής ’Ηπείρου, 
ώς καί διά τά ληφθέντα μέτρα άνέτου δια- 
κινήσεως τών χιλιάδων έπισκεπτών, άπέ- 
στειλε πρός τόν ’Ανώτερον Διοικητήν Χω
ροφυλακής Ηπείρου Ταξίαρχον κ. ΓΙΑΝ- 
ΝΟΥΡΑΚΟΝ , έγγραφον διά του οποίου 
έξέφρασε τάς θερμάς της εύχαριστίας πρός 
αύτόν καί πρός τούς άνδρας τών 'Υπηρεσι
ών Χωροφυλακής ’Ηπείρου. Είς τό έγγρα
φόν της μεταξύ άλλων άνέφερε καί τά έξής 
«...Ή  συνεχής καί έπί έτη προσφορά ύπη- 
ρεσιών γιά τά ΔΩΔΩΝΑΙΑ άπό τούς 
’Αξιωματικούς 'Υπαξιωματικούς καί 
Χωροφύλακας τής ’Ηπειρωτικής Ελλη
νικής Χωροφυλακής, άποδεικνύει δτι κα
τανοούν βαθύτατα οί Ηγέτες καί οί ύπ’ 
αύτούς στο Σώμα, τήν έκπολιτιστικήν 
άποστολή τους καί δτι διακατέχονται άπό 
ένδιαφέρον γιά τήν εύόδωση του έργου τών 
’Οργανισμών κοινωφελούς δραστηρΐότητος. 
Έ πί πλέον, μέ τήν προσφορά ύπηρεσιών 
πρός τό κοινό, καλλιεργείται ή έμπιστο- 
σύνη του λαού μας πρός τήν Χωροφυλα
κήν καί θεμελιώνεται ό σεβασμός πρός 
τήν Πολιτείαν καί τά Όργανά της. Τό
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Διοικητικόν Συμβούλιον του 'Ιδρύματός 
μας, σάς συγχαίρει γιά τήν εύρύτερη άντί- 
ληψη τής άποστολής σας καί σάς έκφράζει 
τις εύχαριστίες του γιά τήν συμβολήν 
σας στήν έπιτυχίαν τών ΔΩΔΩΝΑΙΩΝ 7 7.

Ό  Ρ. ΛΟΓΚΑ. Λοχαγός του Γαλλικού 
Στρατού, έπισκεφθείς προσφάτως τήν 
χώραν μας, ένεπλάκη είς άτυχες τροχαΐον 
άτύχημα, είς τήν Καλαμπάκαν. Είς αυτό, 
τού έδόθη ή εύκαιρία νά διαπιστώση άφ* 
ένός μεν τήν ικανότητα τών άνδρών τής 
Τροχαίας Τρικάλων άφ’ ετέρου τήν εύγέ- 
νειαν, αύτών μέ τήν όποιαν έχειρίσθησαν 
τό άτύχημα. Είς έπιστολήν του, πρός τόν 
Αρχηγόν τού Σώματος ’Αντιστράτηγον 
κ. Νικόλαον ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΝ, έξήρε τάς 
άρετάς τών άνδρών τών 'Υπηρεσιών Τρο
χαίας Χωροφυλακής καί έξέφρασε τάς 
ευχαριστίας του διά τόν 'Υπομοίραρχον 
κ. Σπυρ. ΑΓΓΕΛΑΧΗΝ καί Ενωμοτάρ
χην κ. ’Εμμανουήλ ΠΑΠΑΔΑΚΗΝ, οί 
όποιοι μέ εύγένειαν, άβροφροσύνην, ικα
νότητα καί πλήρη έπαγγελματικήν κατάρ- 
τισιν συμπαρεστάθησαν καί έβοήθησαν, 
ώς χαρακτηριστικώς άνέφερε, αύτόν είς τό 
τροχαίο άτύχημά του. ’Επίσης παρομοίαν 
έπιστολήν άπέστειλε καί ό ’Ιταλός περιη
γητής κ. SON GIN GIAN—CARLO μέ 
τήν οποίαν έξέφρασε τάς εύχαριστίας του 
είς τόν *'Υπομοίραρχον κ. ΝΙΚΟΛΑ'ΓΔΗΝ 
διά τήν άναγνώρισιν τών προσφερθεισών 
ύπηρεσιών του είς τό συμβάν είς αύτόν 
τροχαΐον άτύχημα πλησίον τής ’Αλεξαν- 
ρουπόλεως.

Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ Σύμβουλος Ν. Σμύρ
νης —’Αττικής κ. ΓΙΟΒΑΣ δι’ έπιστολής 
του πρός τό Άρχηγεΐον Χωροφυλακής 
εξεφρασε τάς εύχαριστίας του, πρός τούς 
άνδρας τού Άστυν. Τμήματος Βασιλικής 
Αευκάδος διά τήν έξιχνίασιν διαπραχθείσης 
είς βάρος του κλοπής. ’Επιθυμώ άνέφερε 
μεταξύ άλλων είς τήν έπιστολήν του, νά

σημειώσω τήν προθυμίαν καί κατανόησιν 
τών άνδρών τού Α.Τ. Βασιλικής, καθώς 
καί τόν άμεσον καί άποτελεσματικόν τρό
πον κινητοποιήσεώς των, μέ άποτέλεσμα, 
τήν έντός μόλις ολίγων ώρών σύλληψιν, 
τού δράστου, κατοίκου άλλης περιοχής καί 
τήν επιστροφήν τών κλαπέντων. Αισθάνο
μαι υποχρεωμένος νά έκφράσω τήν εύγνω- 
μοσύνην μου καί τάς εύχαριστίας μου πρός 
τούς άνδρας τού Α.Τ. Βασιλικής, καί νά 
τούς συγχαρώ, διότι τιμούν πράγματι τό 
Σώμα τής Χωροφυλακής.

Ο ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Σύλλογος 
Φλωρίνης «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» δι* έγ- 
γράφου του πρός τήν Διοίκησιν Χωροφυ
λακής Φλωρίνης, έξέφρασε τάς πλέον θερ
μάς του εύχαριστίας πρός τούς άνδρας 
αύτής διά τήν φροντίδα καί συμβολήν αύ
τών είς τήν θεμελίωσιν τού νέου κτιρίου 
τού Συλλόγου. ’Επίσης έξήρε τήν πρό
θυμον συνδρομήν αύτών είς κάθε έκδήλωσιν 
τού Συλλόγου, ή οποία συμβάλλει είς τήν 
διατήρησιν τών Ελληνοχριστιανικών πα
ραδόσεων καί σκοπών αύτοΰ είς τήν άκρι- 
τικήν περιοχήν τής Ελλάδος.

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ’Εργασίας Θεσσαλονί
κης δι’ έγγράφου της πρός τό Άρχηγεΐον 
Χωροφυλακής έξήρε τήν εύσυνειδησίαν 
μεθοδικότητα καί άποτελεσματικότητα 
τών άνδρών τής *Υποδ]νσεως Γενικής 
Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, διά τήν έντός 
βραχυτάτου χρονικού διαστήματος έξακρί- 
βωσιν καί διαλεύκανσιν τής είς βάρος της 
διαπραχθείσης ύπεξαιρέσεως σεβαστού 
χρηματικού ποσού.

Τόν περασμένο μήνα ήρχισαν είς τήν 
Σχολήν Αξιωματικών Χωροφυλακής, τά 
μαθήματα τής νέας έκπαιδευτικής σειράς 
τών Δοκίμων Αξιωματικών. Είς τούς 
νεοεισελθόντας 200 Δοκίμους Αξιωματι
κούς, ό Διοικητής τής Σχολής Συν
ταγματάρχης κ. Σπυρ. ΦΤΕΡΝΙΑΤΗΣ, 
άπηύθυνεν χαιρετισμόν, είς τόν όποιον 
είπεν μεταξύ άλλων καί τά έξής: «Πρω
ταρχικός είς τήν Σχολήν κατά τήν έκ- 
παίδευσίν σ<*ς σκοπός πρέπει νά είναι ή 
δημιουργία συνειδήσεως μαβήσεως. 'Όμως 
ή πραγμάτωσις αύτοΰ τού σκοπού έπιβάλ- 
λει ώρισμένας θυσίας, όπως άπαιτεΐ ό 
μορφωτικός καί ήθικοπλαστικός ρόλος τής 
Σχολής.

Ή  άνωτέρω σκέψις μου δικαιολογείται 
άκόμη περισσότερον άπό τό γεγονός ότι 
τήν έποχήν μας χαρακτηρίζει ό έντονος καί



άλματώδης άναπτυξιακός ρυθμός εις όλους 
τούς τομείς της κοινωνικής καί έπαγγελμα- 
τικής δραστηριότατος. Διά τον λόγον αύ- 
τόν ή έκ μέρους σας άπόκτησις περισσο
τέρων γνώσεων προσαρμοσμένων πρός τάς 
συγχρόνους μεθόδους έκπαιδεύσεως καθί
σταται άναγκαία, ώστε μετά τήν άποφοί- 
τησίν σας καί τήν έν συνεχεία άνάληψιν 
των υπηρεσιακών σας καθηκόντων κα- 
ταστητε Ικανοί ‘Αξιωματικοί διά γόνιμον 
καί άποδοτικόν εις τόν έπαγγελματικόν σας 
βίον έργον.

Κατά τήν έκπαίδευσίν σας, έξ άλλου, 
πρέπει νά καλλιεργηθή καί άνυψωθή εις 
τόν άνώτερον βαθμόν ή προσωπικότης ή 
όποία έν συνδυασμω καί πρός τήν δη
μιουργίαν άκεραίου καί πλήρους διαπεπλα- 
σμένου χαρακτηρος, θά σάς καταστήσουν 
ώλοκληρωμένους καί υπευθύνουςήγήτορας, 
Ικανούς νά εμπνέουν, νά φρονηματίζουν καί 
νά μεταδίδουν πίστιν καί ένθουσιασμόν.

Πρέπει έπίσης νά διακρίνεσθε διά τήν 
άνωτερότητα του χαρακτηρος καί τής 
ψυχής, διά τό θάρρος, τήν άποφασιστικό- 
τητα, τήν σύνεσιν, τήν εύσυνειδησίαν, 
τήν αυτοκυριαρχίαν, τήν ύπομονήν καί τήν 
άνιδιοτέλειαν.

Ή  Όλη συμπεριφορά καί παράστασις είς 
τ))ν Σχολήν καί έκτός αυτής, ένώπιον 
παντός είτε προϊσταμένου είτε έτέρου 
προσώπου νά είναι καθόλα άψογος. 
Δι* αύτό καί σάς προτρέπω νά είσθε έύστα- 
λεις, ύπερήφανοι, κόσμιοι, άξιοηρεπεΐς 
εύγενεϊς καί εύπροσήγοροι».

Καταλήγων ό κ. Διοικητής τής Σχολής 
είπεν. «Με τάς όλίγας αύτάς σκέψεις καί 
παραινέσεις σάς καλοσωρίζω είς τήν Σχο
λήν καί σάς εύχομαι ύγείαν, καλήν πρόοδον 
ώς καί ύψηλάς είς τήν έκπαίδευσίν σας 
έπιδόσεις».

Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ
Προσφάτως έξεδόθη καί έκυκλοφόρησε 

υπό του *Αντισ]ρχου Χωροφυλακής κ. 
ΤΙΓΚΑ ‘Αναστασίου, υπηρέτουντος είς 
τήν Γενικήν Έποπτείαν ‘Αγορανομίας, 
βιβλίον ύπό τόν τίτλον «Ή  φυτό—ζωολο
γία τής 'Αγίας Γραφής» έκ σελίδων 223 
μεγάλου σχήματος.

Τούτο περιέχει άπαντα τά φυτά καί τά 
ζώα, τά όποια μνημονεύονται είς τήν 'Αγίαν 
Γραφήν. Ή  άνάπτυξις ένός έκάστου γίνε
ται είτε διά τής συνθέσεως, είτε διά τής 
άναλύσεως τών έννοιών, αί όποιαι άνα- 
φέρονται είς χιλιάδας παραπομπών είς 
τήν 'Αγίαν Γραφήν.

Τό 6λον περιεχόμενον του βιβλίου συμ- 
πληρουται καί όλοκληρουται καί διά 
ποικίλων γνωμών καί άπόψεων τών έκ- 
κλησιαστικών Πατέρων καί τών «θύραθεν» 
συγγραφέων. Τέλος έν εϊδει διευκρινίσεων 
παραίθενται έκατοντάδες υποσημειώσεων, 
αί όποιαι παρέχουν σπουδαιοτάτας πληρο
φορίας είς τόν άναγνώστην.

Τιμάται έκαστον άντίτυπον του βιβλίου 
δεμένον μέν δραχμ. 180, άδετον δέ 150. 
Διά τούς άνδρας του Σώματος γίνεται είδι— 
κή έκπτωσις είς τήν τιμήν είς δρχ. 150 
καί 120 άντιστοίχως.

Οί έπιθυμουντες τήν άπόκτησιν δύναται 
νά άπευθύνωνται είς τόν συγγραφέα καί 
είς τήν Διεύθυνσιν: Σελήνης 13 Ν. Ηρά
κλειον —‘Αττικής καθώς καί είς τά τη
λέφωνα 2797363 καί 5224720.

Β Α Σ Ι Λ Ε Ι Ο Σ  Τ Ζ Α Β Α Ρ Α Σ  
*Ανθ)στής Χωροφυλακής

ΤΟ ΛΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Λ .Ε .Θ . 
Τ Ι Μ Α  Τ Η Ν  Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η

Τό βράδυ, τής 20 Σεπτεμβρίου, σέ γνωστό κέντρο τής Θεσσαλονίκης, ή Διοί
κηση τής Διεθνούς Έκθέσεως, παρέθεσε δεξίωση πρός τιμήν τής Χωροφυλακής, 
για τίς υπηρεσίες πού πρόσφεραν οί άνδρες της στό διάστημα τής λειτουργίας τής 
‘Εκθέσεως, άποτέλεσμα τών όποιων ήταν ή έπικράτηση άπόλυτης τάξεως και άσφα- 
λείας στους χώρους τής Έκθέσεως καί ή άνετη διακίνηση τών έκατοντάδων χιλιά
δων έπισκεπτών.

Στή δεξίωση παρέστησαν ό Β'. Επιθεωρητής Χωροφυλακής 'Υποστράτηγος 
κ. Νικ. Λινάρδος, ό Διευθυντής τής Διευθύνσεως ‘Αστυνομίας Θεσσαλονίκης Τα- 
ξίαρχος κ. Χρ. Σακελλάρης, ό ’Ανώτερος Διοικητής Χωροφυλακής Κεντρικής Μα
κεδονίας Ταξίαρχοςκ.Χαρ. Πιάς,ό Δ]τής τής ΥΕΝΕΔκ. Παπανικολόπουλος, ό Δ]τής 
τής Πυροσβεστικής 'Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης Έπιπυραγός κ. Παπαδημητρίου 
πολλοί άνώτεροι καί κατώτεροι άξιωματικοί τής Χωροφυλακής, ύπαξιωματικοί καί 
χωροφύλακες, μέ τίς συζύγους τους.

*Εκ μέρους τής Διεθνούς Έκθέσεως Θεσσαλονίκης παρέστη ό ‘Αντιπρόεδρος 
τού Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γ. Άθανασιάδης, καθώς καί πολλά μέλη τής Διοι- 
κήσεως.

Ό  κ. Γ. Άθανασιάδης προσφωνώντας τούς τιμωμένους, κατά τήν διάρκεια τής 
δεξιώσεως, είπε τά έξής: «’Αγαπητοί φίλοι. Ή  Διεθνής Έκθεσις Θεσσαλονίκης, 
θέλει καί έφέτος, δπως κάθε χρόνο νά σάς εύχαριστήση. ’Ό χι μόνο άναγνωρίζουμε 
τήν άξία τών προσπαθειών σας, άλλά καί πιστεύουμε ότι είστε πολύτιμοι συνερ
γάτες μας, όσο κι’ άν τό έργο σας δέν φαίνεται. Διότι, φαίνεται συνήθως ότι γίνεται. 
Κι’ όμως στήν περίπτωσή σας, άξία μεγαλύτερη έχει δ,τι δέν γίνεται, ή μάλλον δέν 
έγινε. Εννοώ βέβαια, τήν έλλειψη άστυνομικών συμβάντων μέσα καί έξω άπό τήν 
■'Εκθεση, στήν διάρκεια τών 15 ήμερών τής λειτουργίας της. Μόνο τό γεγονός δτι 
έκινήθησαν σ’ αύτόν τόν χώρο ένα έκατομμύριο άνθρωποι χωρίς νά δημιουργηθή 
κανένα σοβαρό πρόβλημα, δείχνει τήν άξία τής προσφοράς σας. Καί δείχνει, άκόμα, 
πόσο άθόρυβος ύπήρξε ό μόχθος σας. Γι’ αύτό ή Έκθεση σάς εύχαριστεΐ καί μαζί 
μέ τόν Ελληνικό Λαό σάς περιβάλλει μέ τήν άγάπη καί τήν έκτίμησή της. Εύχομαι 
σ’ δλους σας καί στις οίκογένειές σας κάθε εύτυχία». Στή συνέχεια ό Β' Έπιθεω- 
ρητής Χωροφυλακής 'Υποστράτηγος κ. Λινάρδος άπάντησε πρός τόν κ. Άθανα- 
σιάδη καί είπε μεταξύ τών άλλων: «Κύριε ’Αντιπρόεδρε. Αισθάνομαι ιδιαίτερη 
συγκίνηση καί χαρά γιά τά ώραΐα λόγια πού είπατε, γιά τήν συμβολή τής Χωρο
φυλακής στήν 42η περίοδο τής λειτουργίας τής Διεθνούς Έκθέσεως Θεσσαλο
νίκης. 'Ως έκπρόσωπος τού κ. Αρχηγού Χωροφυλακής καί ώς Επιθεωρητής τής 
Χωροφυλακής στόν Βορειοελλαδικό χώρο, αισθάνομαι τήν άνάγκη νά σάς εύχα- 
ριστήσω γιά τήν ώραία βραδυά πού πρόσφερε ή Διοίκηση τής Δ.Ε.Θ. στήν Χωρο
φυλακή.
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φωτο - επικηιροτηο - επικαιροτηο

ΤΟ Π ΡΩ Τ της Δευτέρας 19 Σεπτεμβρίου, οι 
ανδρες της Υποδιευθυνσεως Τροχαίας Προαστίων 
Πρωτευούσης, σχηματίζοντας ειδικά συνεργεία 
στούς κυριότερους οδικούς κόμβους της έδαφικής 
αρμοδιότητας Χωροφυλακής, ένήργησαν αιφνι
διαστικό έλεγχο στα σχολικά λεωφορεία, πού 
μετά άπό τις θερινές διακοπές έκαναν την έμ- 
φάνισή τους στούς άθηναϊκούς δρόμους. Άπό τον 
ελεγχ0 318 σχολικών αύτοκινήτων, διαπιστώθηκε 
οτι τα 103 από αύτά, κυκλοφορούσαν παράνομα, 
στερούμενα των προϋποθέσεων της σχετικής 
νομοθεσίας, όπως καρτέλλες καταλληλότητας κλπ. 
Εναντίον των ύπευθύνων, άσκήθηκαν διώξεις, ποι
νικές καί διοικητικές. Ή  'Υποδιεύθυνση Τροχαίας 
Προαστίων Πρωτευούσης ειδοποίησε σχετικά 
τούς κατόχους των λεωφορείων, νά έφοδιασθοϋν 
με τα άπαραίτητα στοιχεία πού άπαιτοϋν οί σχε
τικές νομικές διατάξεις γιά νά έξασφαλισθή ή 
μεταφορά των μαθητών. Στη φωτογραφία στι
γμιότυπο άπό τόν έλέγχο.

Η ΓΝΩΣΗ της λειτουργίας του δημοκρατικού 
πολιτεύματος άποτελεΐ άπαραίτητη προϋπόθεση 
γιά την ^τέλεια επαγγελματική κατάρτιση τών 
ανδρών της Χωροφυλακής, άλλά καί γιά την γενική 
κοινωνική έπιμόρφωσή τους. Σάν πρόσωπα πού 
έφαρμόζουν τούς Νόμους καί τίς Συνταγματικές 
Διατάξεις, οί άνδρες της Χωροφυλακής προστα
τεύουν τήν γαλήνη τής Χώρας καί τό δημοκρατι
κό της πολίτευμα, ή γνώση τών άρχών πού τό 
διέπουν άποτελεΐ προσόν γιά κάθε δημόσιο λει
τουργό. ’Έτσι μέσα στά πλαίσια του έκπαιδευτι- 
κοϋ προγράμματος τής Σχολής Αξιωματικών 
είναι καί ή παρακολούθηση συνεδριάσεων τής 
Βουλής τών Ελλήνων. Γιά τό λόγο τούτο, τόν 
περασμένο μήνα οί Δόκιμοι Αξιωματικοί Χωρο
φυλακής έπισκέφθηκαν τήν Βουλή καί παρακο
λούθησαν συνεδρίαση τών Αντιπροσώπων του 
Λαοϋ, γνωρίζοντας άπό κοντά τήν διαδικασία καί 
τον τρόπο συζητησεως των διαφόρων νομοσχε
δίων. Στή φωτογραφία, στιγμιότυπο άπό τήν 
έπίσκεψη τής Σχολής Άξιωμ ατικών Χωροφυ
λακής στή Βουλή.

Ί

ΣΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ πρόσφατα, πραγματοποιήθη
κε τό Γ'. Πανελλήνιο Φεστιβάλ Χορευτικών 
Συγκροτημάτων, πού συγκέντρωσε χιλιάδες έπι- 
σκέπτες άπ* όλη τήν χώρα. Οί φιλότιμες προσπά
θειες τών άνδρών τής Διοικήσεως Χωροφυλακής 
Φλωρίνης είχαν άποτέλεσμα τήν τήρηση ύπο- 
δειγματικής τάξεως κατά τήν διάρκειαν τών έκ- 
δηλώσεων, τήν άριστη έμφάνιση τής πόλεως καί 
τήν εξυπηρέτηση τών έπισκεπτών. *0 Νομάρχης 
Φλωρίνης κ. Θεόδ. Άσπασίδης, έκφράζοντας τίς 
εύχαριστίες του γιά τίς προσπάθειες τών άνδρών 
τής Διοικήσεως, τήν πολύτιμη συμπαράσταση καί 
συνεργασία τους μέ τίς τοπικές άρχές, συνεχάρει 
καί έπέδωσε στήν Δ.Χ; Φλωρίνης, τιμητική 
πλακέττα. Στή φωτογραφία ό κ. Νομάρχης, 
συγχαίρει τόν *Υποδ]τήν τής Δ.Χ. Φλωρίνης, 
Ταγ]ρχην κ. Μπουλούκον καί έπιδίδει τήν τιμη
τική πλακέττα, παρουσία καί του Δημάρχου τής 
πόλεως κ. Α. Σούλα.
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Τήν Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου, έγινε στό Πόρτο 
Ράφτη ‘Αττικής, άγιασμός γιά τήν λειτουργία 
του νεοϊδρυθέντος Στάθμου Χωροφυλακής Πόρτο 
—Ράφτη, χοροστατουντος του ‘Αρχιμανδρίτου 
κ. Μελετίου. Παρέστησαν ό Α'. ‘Υπαρχηγός 
Χωροφυλακής, ‘Υποστράτηγος κ. *Αγησ. Κων- 
σταντουδάκης, ό Α'. ‘Επιθεωρητής Χωροφυλα
κής ‘Υποστράτηγος κ. Μιλτ. ‘Αργιάννης, ό Γ'. 
‘Επιθεωρητής Χωροφυλακής ‘Υποστράτηγος κ. 
Διον. Σέρρας, ό Διευθυντής τής Δ. Α.Π. Πρωτευ- 
ούσης, Ταξίαρχος κ. Σωτ. Πουλόπουλος, άλλοι 
‘Ανώτεροι καί Κατώτεροι ‘Αξιωματικοί, οί Δή
μαρχοι Μαρκοπούλου κ. I. Παπασωτηρίου καί 
Κερατέας κ. Παν. Πόγκας, οί Πρόεδροι καί μέλη 
των Διοικητικών Συμβουλίων των ‘Ομίλων Φί
λων Χωροφυλακής Κηφισίας, Ν. ‘Ιωνίας καί 
‘Αγίας Παρασκευής, Κοινοτάρχες τής περιοχής, 
έκπρόσωποι των τοπικών άρχών, άντιπροσωπεία 
του Δημοτικού Σχολείου Πόρτο—Ράφτη καί πλή
θος κόσμου.

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ του έορτασμοΰ τής Ημέρας 
τών ‘Ενόπλων Δυνάμεων, τήν 29-8-1977, πρα
γματοποιήθηκε στίς Σχολές Χωροφυλακής ‘Αθη
νών, όμιλία πρός τούς άνδρες τών ‘Υπηρεσιών του 
λεκανοπεδίου ‘Αττικής, με θέμα: «Οί ‘Ένοπλες 
Δυνάμεις τής Χώρας». ‘Ομιλητής ήταν ό Διοικη
τής τής Σχολής ‘Αξιωματικών Χωροφυλακής 
Συνταγματάρχης κ. Σπυρίδων Φτερνιάτης, ό 
όποιος μεταξύ άλλων είπε 6τι ό έορτασμός αύτής 
τής ή μέρας «έκφράζει τό χρέος, τήν έπιταγήν καί 
τό ίερόν καθήκον, πού έχομεν όλοι ήμεΐς οί μετα
γενέστεροι, ν* άποτίσωμεν φόρον έλαχίστης τιμής 
καί εύγνωμοσύνης, πρός τούς ήρωΐκούς νεκρούς καί 
έκ τής θυσίας τούτων, ν* άντλώμεν δύναμιν, πίστιν 
καί θάρρος, διά τόν άγώνα πρός συνέχισιν .τής 
ίστορικής πορείας τής φυλής μας». Στή φωτογρα
φία στιγμιότυπο άπό τήν όμιλία του Διοικητου 
τής Σ.Α.Χ.

ΟΠΩΣ, άλλωστε, γράφουμε, σέ είδικό άρ
θρο, άφιερωμένο στήν συμμετοχή τής Χωρο
φυλακής, στήν 42η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονί
κης, τό Πληροφοριακό Κέντρο της, συγκέντρωσε 
τήν προσοχή τών έκατοντάδων χιλιάδων έπι- 
σκεπτών τής Δ.Ε.Θ., μέ τήν πρωτοτυπία του καί 
μέ τό σύνολο τών ένδιαφερόντων έκθεμάτων του. 
‘Ιδιαίτερη έντύπωση προκάλεσε στούς ξένους έπι- 
σκέπτες τής Έκθέσεως, οί όποιοι είχαν τήν εύκαι- 
ρία νά γνωρίσουν τήν Χωροφυλακή, τό Σώμα πού 
γι* αύτούς έκπροσωπεΐ τό άγρυπνο μάτι του φύ
λακα—άγγελου τής γαλήνης καί τής άσφαλείας 
του τόπου καί συνάμα τά πατροπαράδοτα έλληνι- 
κά αισθήματα του Ξένιου Δία. Οί ξένοι τουρίστες 
καί οί έκπρόσωποι τών διαφόρων άποστολών — 
έκπολιτιστικών, οικονομικών, έμπορικών κ.λ.π.— 
έντυπωσιάσθηκαν άπό τήν ένδοξη Ιστορία του 
Σώματος καί τήν φιλότιμη προσπάθεια τών άν- 
δρών του γιά τήν διατήρηση τής τάξεως. Στή 
φωτογραφία μας, τό συγκρότημα τών λαϊκών 
χορών τής Ρουμανίας ποζάρει μπροστά στό Πλη
ροφοριακό Κέντρο τής Χωροφυλακής, πλαισιού- 
Μ,ενο άπό άνδρες του Σώματος.
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Ό τα ν λείπει ό σωστός 
κ ο ι ν ω ν ι κ ό ς  

προσανατολισμός.

ΠΟΛΥ ΠΡΟΣΦΑΤΟ είναι τό γεγονός 
της συλλήψεως τεσσάρων νεαρών καλών 
οικογενειών της Θεσσαλονίκης, άπό την 
'Υποδιεύθυνση Γενικής ’Ασφαλείας της 
πολεως, οί όποιοι σύμφωνα μέ τά προ- 
κύψαντα στοιχεία άπό τήν εντατική παρα
κολούθηση καί τήν προανάκριση πού έπα- 
κολούθησε, σέ σχετικά σύντομο χρονικό 
διάστημα, έκαψαν—τελείως άναίτια-ένα 
παρκαρισμένο αύτοκίνητο, πού ό κάτοχος 
τούς ήταν άγνωστος, έκλεψαν έναν πολύ
γραφο, μία γραφομηχανή καί διάφορα 
έποπτικά όργανα διδασκαλίας άπό τό Θ' 
Λύκειο Άρρένων καί άκόμη μοίραζαν διά
φορες προκηρύξεις έξτρεμιστικου καί μη- 
δενιστικου περιεχομένου, διοχετεύοντας 
έτσι άναρχικές καί άνθελληνικές ιδέες σέ 
μαθητές διαφόρων Γυμνασίων της πόλεως. 
Πρόκειται γιά τούς Άθ. Παπ., 18 χρόνων, 
άπόφοιτο του άμερικανικοΰ . κολλεγίου, 
Γρ. Πασχ., 18 χρόνων, άπόφοιτο Λυκεί
ου, Εύάγ. Κόν. 19 χρόνων, άπόφοιτο επί
σης Λυκείου, καί Μ. Κ., 16 χρόνων, μα
θητή, Γυμνασίου, κάτοικοι όλοι Θεσσαλο
νίκης. Πρόσφατα, λοιπόν, οί δυό πρώτοι 
κατεληφθησαν επ’ αύτοφώρω τις μεταμε
σονύκτιες ώρες στήν οδό Κακάβου 3, ένώ 
επιχειρούσαν νά βάλουν φωτιά στό ύπ* 
άριθ. 135020 I. X. έπιβατικό αύτοκίνητο, 
τύπου «Κράϊσλερ —Ίμπέριαλ». Γιά νά 
κάψουν τό αύτοκίνητο τοποθέτησαν κάτω 
άπό τόν μπροστινό δεξιό τροχό μιά πλα
στική φιάλη γεμάτη μέ βενζίνη, βάρους 
1.500 γραμμαρίων, συνδεδεμένη μέ ένα 
αύτοσχέδιο φυτίλι. Κατασκεύασαν έτσι 
μιά βόμβα «Μολότωφ» χρησιμοποιώντας 
καί χαρτοπετσέτες, ποτισμένες στή βεν
ζίνη. "Οπως προέκυψε άπό τήν προανά
κριση, οί νεαροί ήταν μέλη της καλουμέ- 
νης «αύτονόμου όμάδος άναρχικών», της 
οποίας τά μέλη εϊναι ισότιμα καί ισοϋψή 
ή δέ δραστηριότητά τους μπορεί νά πρα
γματοποιείται μεμονωμένα ή καθ’ ομάδες. 
Τά μέλη τής όμάδος αύτής ένεργοΰσαν, 
χωρίς νά έχουν ύποχρέωση νά γνωρίζουν 
στούς άλλους τής όμάδος τήν δραστηριό
τητα τους, πού άφοροΰσε κυρίως έμπρη-

σμούς αύτοκινήτων, φθορές ξένων άντι- 
κειμένων, κλοπές κ.λ.π. Προτίμηση είχαν 
κυρίως στον έμπρησμό πολυτελών αύτο- 
κινήτων. Άπό τήν προανάκριση προέκυ
ψε, έξ άλλου, ότι οί τέσσερις νεαροί είχαν 
διεισδύσει στις μαθητικές κοινότητες τών 
σχολείων μέσης έκπαιδεύσεως καί προσ
παθούσαν νά διοχετεύουν τις ιδέες τους 
καί στούς άλλους μαθητές, δίνοντας περισ
σότερη έμφαση στά παιδιά τών καλών 
οικογενειών. Παράλληλα μελετούσαν έν
τυπα άναρχικου περιεχομένου, μέ οδηγίες 
κατασκευής αύτοσχεδίων βομβών, ένώ 
συγκέντρωναν καί άποκόμματα εφημερί
δων, μέ δημοσιεύματα άναφερόμενα στήν 
δράση τών άναρχικών σ’ ολόκληρο τόν 
κόσμο. Τήν θεωρία τους ονομάζουν «άντι- 
εξουσιαστική» καί δέν παραδέχονται θε
σμούς καί άρχές πού διέπουν τις σχέσεις 
άνθρώπων στήν οργανωμένη πολιτεία.

Από τήν πρόοδο τής άνακρίσεως προέ
κυψε ότι στις άρχές του 1977 νοίκιασαν 
ένα διαμέρισμα στήν οδό Άθωνος, όπου 
συγκεντρώνονταν καί συζητούσαν γύρω 
άπό τις ιδέες τους καί τόν τρόπο δράσεώς 
τους. Στήν συνέχεια έξέδωσαν μιά προ- 
κήρυξη άναρχικου περιεχομένου, τήν οποία 
μοίρασαν σέ δρόμους τής Θεσσαλονίκης 
με τήν ένδειξη «ομάδες άναρχικών». Στήν 
προκήρυξη αύτή, πού βρέθηκε στή κατο
χή τους, άναφέρονται χαρακτηριστικά στό 
τέλος τά εξής: «"Οσο περισσότερο δου
λεύεις, τόσο λιγότερο ζεις, κάτω ή φτώ
χεια y.cd ή μισθωτή σκλαβιά». Σέ άλλο 
σημείο τής προκηρύξεως άναφέρεται: 
«’Αντίθετα μ’ αύτή τήν κοινωνία πού ύ- 
πάρχει καί πού οί έκμεταλλευτές καί τά 
άφεντικά ισχυρίζονται πώς είναι ή καλύ
τερη, εμείς θέλουμε νά ονειρευόμαστε μιά 
κοινωνία χωρίς διακρίσεις καί έκμετάλ- 
λευση, χωρίς συμβιβασμούς καί γλοιώδι- 
κες κοινωνικές σχέσεις, όπου θά επικρα
τεί η ελευθερία καί ή συντροφικότητα. 
"Οπου ή έργασία θά χάσει τόν άποκτηνω- 
τικό καί καταναγκαστικό της χαρακτήρα 
καί θά γίνει μιά έλεύθερη καί δημιουργική 
δραστηριότητα, όπου όλοι θά έχουν ίδιες 
ευκαιρίες στη ζωή καί ίσια δικαιώματα 
στήν εύτυχία».

Μέ άμετρη θλίψη καί άνείπωτη συντρι
βή διαβάζει κανείς τό εντελώς παράλογο— 
η σωστότερα—παρανοϊκό περιεχόμενο τής 
ακαταλαβίστικης «μπροσούρας» τών νεα
ρών συντακτών της, οί όποιοι «χωρίς περί
σκεψη καί χωρίς αιδώ», άλλά καί χωρίς 
κανένα σεβασμό πρός τό ήθος, τήν παρά
δοση καί τήν έντιμότητα τών άξιοπρεπών 
οικογενειών τους, επιδίδονταν σέ ενέργειες 
πολύ κατώτερες της μορφώσεως καί τής 
αγωγής τους. Ωστόσο, όμως, παρόμοια 
φαινόμενα ομαδικής παρακρούσεως άντι- 
μετωπίζονται άπό τήν Χωροφυλακή, τόν 
τελευταίο καιρό, σέ πολύ μεγαλύτερη συχ
νότητα καί πυκνότητα άπ* ότι παλαιότερα, 
μέ πρωταγωνιστές νέα παιδιά, καλών βα
σικά οικογενειών, πού διαθέτουν γερό μυα
λό καί παραγωγικά χέρια, άλλά πού δέν 
θέλησαν, δυστυχώς, ή δέν μπόρεσαν νά 
ένταχθοϋν στό ύγιές κοινωνικό σύνολο, διό
τι απόκτησαν—στό περιθώριο πού ζουν—μιά 
δική τους παράλογη καί νοσηρή βιοθεωρία. 
Πιστεύουν, δηλαδη ότι τό παν στή ζωή 
είναι^τά ύλικά άγαθά καί ότι αύτά άπο- 
τελοΰν τό νόημα, τήν άξία καί τήν ομορ
φιά της. Αυτές, ατυχως, οί διαβρωτικές 
διεργασίες συντελουνται στις τρυφερές ψυ
χές τών σημερινών νέων μας, μέ άποτέ- 
λεσμα να έπιδεικνύουν πραγματική άφο- 
σίωση και υστερική λατρεία στις ξεπερα
σμένες καί έκφυλισμένες άρχές του ύλο-

ζωϊσμου καί στήν ύποβάθμιση καί τόν 
έξευτελισμό τών άνθρωπιστικών Ιδεών 
καί άξιών. Τί κρίμα καί είναι τόσο νέοι...

Επιτυχίες τών Υπηρεσιών 
Χωροφυλακής στό άγώνα 

κατά τής παρανομίας.

Η ΣΥΛΛΗΨΗ άπό τήν Ύποδιεύ9υν- 
ση Γενικής Ασφαλείας Θεσσαλονίκης του 
καφεπώλη Κων]νου Ματζιάρη, 30 χρό
νων καί ή παραπομπή του στήν Δικαιο
σύνη, πού τόν «φιλοδώρησε» μέ φυλάκιση 
δυο περίπου ετών, είναι μία άπό τις μεγά
λες καί έντυπωσιακές έπιτυχίες, πού έγ- 
γράφονται στό ένεργητικό τής 'Υπηρε
σίας αύτής. Καί τούτο διότι ό Ματζιάρης 
δέν ήταν ένας οποιοσδήποτε κοινός κα
κοποιός, άλλ* άπατεώνας «πλατείας γκά- 
μας» καί μεγάλης όλκής, πού βαρύνετο 
μέ σωρεία έγκληματικών πράξεων όλων 
τών ̂ κατηγοριών καί τών πολλαπλών ποι
κιλιών του Ποινικού Κώδικος. Συγκεκρι
μένα παρήστανε τόν ταχυδρομικό ύπάλ- 
ληλο, τον έμπορο βιβλίων, τόν πλοίαρχο 
του Εμπορικού Ναυτικού καί είχε έτοιμη 
να «λανσάρει», σέ κάθε στιγμή, όποια- 
δήποτε Ιδιότητα του ήταν άναγκαία. Τε
λευταία μεταχειρίζετο τό εξής περίεργο 
κόλπο, πού στήν άρχή του άπέδωσε βέ
βαια ορισμένα ωφέλη, στήν συνέχεια ό
μως τόν πρόδωσε καί άπετέλεσε στήν 
κυριολεξία τό «Βατερλώ» του. Έπισή- 
μαινε τό υποψήφιο θύμα του, άφοϋ προη
γουμένως ̂  πληροφορείτο τήν οικονομική 
του έπιφάνεια, καί προσπαθούσε νά τό 
άπομακρύνει άπό τό σπίτι, λέγοντάς του 
οτι είναι ταχυδρομικός ύπάλληλος καί ότι 
έπειδή.έχει ένα δέμα, πρέπει νά πάει στό 
ταχυδρομείο αύτοπροσώπως γιά νά τό 
παραλάβει. Μέ τήν μέθοδο αύτή τόν άπο- 
μακρυνε καί έτσι ο ίδιος έμπαινε μέ άντι- 
κλείδι άνενόχλητος στό σπίτι καί έκλεβε 
χρήματα καί τιμαλφή πού εΰρισκε μέσα. 
’Έτσι μπήκε πρόσφατα στό σπίτι τής Κας 
Ελένης Λασκαρίδου, άπ* όπου καί έκλεψε
17.000 δραχμές καί διάφορα χρυσαφικά 
άξίας άνω τών 20.000 δραχμών. Επίσης 
είχε διαπραξει κατά καιρούς καί διάφορα 
άλλα άδικήματα, όπως ύπεξαιρέσεις κατ’ 
εξακολούθηση, άπάτες, πλαστογραφίες, 
κατορθώνοντας μάλιστα τελευταία νά πεί
σει τέσσερις βιβλιοπώλες τής Θεσσαλονί
κης καί νά του έμπιστευθοΰν βιβλία άξίας
100.000 δραχμών, τά όποια άφου πούλη
σε δέν έπέστρεψε τά χρήματα. Ή  δρα
στηριότητά του έπεκτάθηκε καί στά καμ
παρέ τής Θεσσαλονίκης, οπού σ’ ένα άπό 
αυτα έπιτέθηκε, χωρίς λόγο, καί τραυμά
τισε σοβαρά μία σερβιτόρα. Κάπου έδώ, 
όμως, τέλειωσε καί ή πολυσήμαντη κα- 
ριέρα του καί τώρα πίσω άπό τά σίδερα 
τής φυλακής του, άναπολεΐ παλιούς κα
λούς καιρούς...

ΟΔΗΓΟΣ ταξί, έγγαμος καί πατέρας 
3 άνηλίκων παιδιών ό Γεώργιος Χωνευ- 
τίδης, 32 χρόνων, σημάδεψε τήν ζωή του 
μέ μία φοβερή καί βρωμερή πράξη βια
σμού ένός άνήλικου κοριτσιού. Συγκεκρι
μένα εκμεταλλευόμενος τήν δύσκολη θέση 
τής Ιδχρονης μαθήτριας Ε. Δ., πού είχε 
εγκαταλείψει τό σπίτι της, γιατί είχε μα
λώσει μέ τούς δικούς της, τήν παρέλαβε 
άπό τό χωριό της, πλησίον τής Θεσσαλο- 
νίκης, γιά νά τήν μεταφέρει στήν πόλη. 
"Οταν έφθασαν στό κέντρο τής Θεσσαλο
νίκης, ή μαθήτρια έπέμενε νά κατέβει άπ*
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Δενδρύλλια ινδικής καννάβεως πού κατασχέθηκαν από τις ' Υπηρεσίες Χωρο
φυλακής, ευτυχώς έγκαιρα και πρϊν προλάβουν να γίνουν ναρκωτικό για τούς ψεύ
τικους παράδεισους των ναρκομανών.

τό ταξί, άλλ’ 6 Χωνευτίδης άνέπτυξε ταχύ
τητα καί της πρότεινε νά της προσφέρει 
γεύμα στό Πανόραμα. Αντί για τό εστια
τόριο, όμως, την οδήγησε σέ έρημική το
ποθεσία της περιοχής όπου καί τήν έβία- 
σε. Στήν συνέχεια τήν πήγε, σέ κακή κα
τάσταση, στόν σιδηροδρομικό σταθμό και 
τήν έγκατέλειψε. Τήν περιμάζεψαν όργα
να τής 'Υποδιευθύνσεως Γενικής ’Ασφα
λείας, στα όποια καί έξιστόρησε τήν περι
πετειώδη όδύσσειά της. Μέ τά στοιχεία 
καί τά χαρακτηριστικά πού έδωσε, οί 
άνδρες τής ’Ασφαλείας, έπειτα άπό λεπτο
μερή καί έξονυχιστική έρευνα, μπόρεσαν 
νά έντοπίσουν τόν άνάλγητο δράστη, νά 
τόν συλλάβουν καί νά τόν παραπέμψουν 
στήν Δικαιοσύνη. Τά ψυχικά, όμως, τραύ
ματα πού προκάλεσε στήν νεαρή κοπέλλα 
ό βιαστής ταξιτζής, άσφαλώς δέν πρό
κειται νά έπουλωθοϋν σύντομα, γιαύτό και 
ή ποινή του θά είναι όπωσδήποτε αυστη
ρή καί άνάλογη μέ τό μέγεθος του έγκλή- 
ματος πού διέπραξε.

ΠΛΟΥΣΙΑ ή δράση των διαφόρων 
κακοποιών τής περιοχής του λεκανοπε
δίου Αττικής, πού συνελήφθησαν άπό τήν 
'Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Προαστίων 
Πρωτευούσης, κατά τήν διάρκεια του μη- 
νός. Σάν μεγάλη καί πλέον εύστοχη έπιτυ- 
χία θεωρείται ή σύλληψη μιας δραστήριας 
τριανδρικής όμάδος άπό νέα παιδιά, πού 
είχε αύτοτιτλοφορηθή οί «Εκτελεστές 
των 2, 15'» καί έγκατέλειπε «αύτόγραφα» 
στόν τόπο πού έπισκεπτόταν μέ τήν έν
δειξη αύτή. Τήν σπείρα άποτελουσαν οί 
Εύστάθιος Τσανίδης, 27 χρόνων, Ιωάν
νης Παππας, 19 χρόνων καί Αναστάσιος 
Μπακογιάννης, 18 χρόνων, κάτοικοι καί 
οί τρεις Αιγάλεω. Ή  σπείρα διεκινεΐτο 
μέ I. X. αύτοκίνητο του Τσανίδη —πού ή
ταν καί ό έκλεγμένος άρχηγός της — καί 
δέ διάστημα ένός μόνον μηνός διέρρηξε 
3 σούπερ — μάρκετ, 4 πρατήρια βενζίνης, 
2 καταστήματα ήλεκτρικών είδών, 2 περί
πτερα καί μία βιοτεχνία έπίπλων. Ή  συγ
κομιδή άπό τις έξόδους — ή σωστότερα 
άπό τίς «εισόδους»—τής σπείρας στά κα
ταστήματα αύτά υπήρξε πλουσιωτάτη, 
καί άπέφερε στά μέλη της κέρδη σέ εϊδη 
καί μετρητά τής τάξεως τού ένός έκατομ- 
μυρίου περίπου. Συγκεκριμένα έπαιρναν 
ραδιομαγνητόφωνα, κασσετόφωνα, τηλε
οράσεις, άνταλλακτικά καί διακοσμητικά 
αύτοκινήτων, άριθμομηχανές (έπιτραπέ- 
ζιες καί χειρός), γραφομηχανές, τρόφιμα 
καί άλλα είδη. Μέρος από τήν πλουσιο
πάροχη λεία τους πούλησαν σέ διαφό
ρους κλεπταποδόχους καί άλλους Ιδιώτες, 
ένώ τά ύπόλοιπα βρέθηκαν καί κατασχέ
θηκαν στά χέρια τους. Ή  σπείρα έξαρ- 
θρώθηκε έπειτα άπό συντονισμένες ένέρ- 
γειες τού Τμήματος Διαρρηκτών τής 
*Υποδ]νσεως Ασφαλείας ΠροαστίωνΠρω- 
τευούσης καί άφοΰ πρώτα συνελήφθη ένα 
άπό τά μέλη της, στό Αίγάλεω, άπό τό 
όμώνυμο Παράρτημα Ασφαλείας, πού 
έπειτα άπό έξονυχιστική άνάκριση άπε- 
κάλυψε καί τά άλλα δύο μέλη τής σπείρας. 
Ή  πρωτοτυπία, άλλά καί ή παραδοξό- 
τητα, όμως, τής όλης ύποθέσεως είναι τό 
χιούμορ πού διέθεταν τά μέλη τής σπεί
ρας κατά τήν στιγμή τής διαπράξεως τών 
μεγάλων διαρρήξεων. "Αφηναν μία κάρτα 
μέ διάφορες συμβουλές πρός τόν παθόντα 
ιδιοκτήτη, στήν όποια τού έγραφαν πώς 
θά πρέπει στό μέλλον νά άσφαλίζει πιό 
σίγουρα τό κατάστημά του καί συνάμα 
τόν παρηγορούσαν μέ παραμυθητικά λό
για συμπαθείας καί... συναντιλήψεως. 
Στό τέλος ύπέγραφαν μέ τόν περίεργο τί
τλο «Εκτελεστές τών 2.15'», σάν νά εί

χαν προαισθανθή ότι θά συλλαμβάνονταν 
αύτήν περίπου τήν ώρα, άπό τούς καρα- 
δοκούντες άνδρες τής 'Τποδιευθύνσεως 
Ασφαλείας -Προαστίων, όπως και στήν 
πραγματικότητα έγινε. Αύτή, δυστυχώς, 
είναι ή μοίρα καί τό πεπρωμένο τών άν- 
θρώπων τής παρανομίας, γιατί τό σενά
ριο πού τούς έχει γράψει ή ζωή περιλαμ
βάνει καί αύτή τήν μακάβρια πρόβλεψη, 
ότι δηλαδή δέν θά πρέπει νά έχουν άλλη 
προσδοκία, πέρα άπό τήν κατάληξη σ’ 
ένα ψυχρό καί άφιλόξενο κελλί μιας κά
ποιας άπωθητικής φυλακής τής χώρας.

9Από τό μέτωπο του αγώνα 
κατά τών ναρκωτικών.

ΚΑΙ αύτό τόν μήνα οί έπιτυχίες τής 
Χωροφυλακής στόν άνελέητο άγώνα κατά 
τών ναρκωτικών ύπήρξαν ικανοποιητικές 
σέ όλόκληρη τήν έπικράτεια. ’Αρκετές 
έκατοντάδες δενδρύλλια ινδικής καννά
βεως έπισημάνθηκαν άπό τίς 'Υπηρεσίες 
Χωροφυλακής, σέ πολλά διαμερίσματα 
τής χώρας, πού τά καλλιεργούσαν έμπο
ροι ή διάφοροι ναρκομανείς. "Ολα κατα
σχέθηκαν καί οί δράστες συνελήφθησαν 
καί παραπέμφθησαν στήν Δικαιοσύνη, γιά 
νά λογοδοτήσουν γιά τίς φθοροποιές καί 
άνθρωποκτόνες πράξεις τους.

Συγκεκριμένα τό Αστυνομικό Τμήμα 
Λεβιδίου, έπειτα άπό έντατική παρακο
λούθηση έπεσήμανε τόν Χρήστο Διαμαν-

τόπουλο, 67 χρόνων, μελισσοκόμο, κά
τοικο Λεβιδίου, νά καλλιεργεί σέ άπόκρυ- 
φο μέρος τού προαυλίου τού σπιτιού του 
153 δενδρύλλια Ινδικής καννάβεως, τά 
όποια προώριζε γιά έμπορία, προμηθεύον
τας μέ αύτό τόν τρόπο γνωστούς του ναρ
κομανείς, άντί άδροτάτης άμοιβής.

Παρόμοια έπιτυχία έσημείωσε καί τό 
’Αστυνομικό Τμήμα Γυθείου, πού μέ 
σύντονες καί μεθοδευμένες ένέργειες μπό
ρεσε νά έντοπίση φυτεία άπό πενήντα 
περίπου χασισόδενδρα στήν άγροτική το
ποθεσία «Βαρδούνια» τής Κοινότητος 
'Αγίου Νικολάου — Λακεδαίμονος. Τά 
δενδρύλλια καλλιεργούσε ό Ρογκάκος Εύάγ- 
γελος τού Αντωνίου, 59 χρόνων, ό 
όποιος παρά τήν ήλικία του όπως καί ό 
συνάδελφός του Διαμαντόπουλος, άπό τό 
Λεβίδι, ήθελε άνώδυνα καί σιωπηλά νά 
πλουτίσει, διαθέτοντας τήν παραγωγή του 
στό παράνομο έμπόριο, μέ σκοπό νά είσ- 
πράξη κι* αύτός τά βρωμερά άργύρια τού 
λευκού θανάτου. Δέν πρόλαβε, όμως, νά 
όλοκληρώσει τόν κύκλο τής παράνομης 
δραστηριότητός του, γιατί οί άνδρες τού 
’Αστυνομικού Τμήματος Γυθείου έπενέ- 
βησαν έγκαιρα καί έμπόδισαν τήν άνα- 
πτυξη ένός άκόμη άπάνθρωπου καί έξον- 
τωτικού έμπορίου, σέ μιά μικρή περιοχή 
τής χώρας, πού διακρίνεται γιά τά αύστη- 
ρά ήθη καί τήν λιτότητα τών κατοίκων 
της.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ 
* Ανθ)στής Χωροφυλακής
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ΠΕΝΘΗ ΤΟΥ Σ Ω Μ Α Τ Ο Σ

Ε Μ Μ Α Ν Ο Υ Η Λ

Β Ο Υ Τ Υ Ρ Α Κ Η Σ

Αντιστράτηγος 

Χωροφυλακής έ. ά.

Την 13η Σεπτεμβρίου, στους Πα- 
παγιαννάδες Σητείας Λασιθίου, έγι
νε ή κηδεία του έ. ά. "Αντιστράτη
γου Χωροφυλακής "Εμμανουήλ Βου- 
τηράκη, που άπεβίωσε την 12-9- 
1977, από εγκεφαλικό επεισόδιο, 
στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο 
Σητείας.

'Ο "Εμ. Βουτυράτης γεννήθηκε 
το 1904 στους Παπαγιαννάδες Ση
τείας και κατετάγει στη Χωροφυ
λακή το 1923. Το 1928 ονομάσθηκε 
*Ανθυπομοίραρχος. Ή  σταδιοδρο
μία του στο Σώμα τής Χωροφυλα
κής̂  ήταν λαμπρή και έκλεισε μετά 
από 43 ολόκληρα χρόνια, άφοϋ ή 
έργατικότητά του και ή ευσυνειδη
σία του τον τίμησαν με τον βαθμό 
τοϋ "Αντιστράτηγου και τον τίτλο 
του Γενικού "Επιθεωρητοϋ τοϋ Σώ
ματος. ·

Η  ζ(οη των 43 αυτών χρόνων, 
ήταν μια πορεία μέσα στους πιο 
δύσκολους καιρούς τής χώρας. Μια 
πορεία σε χρόνια ειρήνης και πολέ
μου, πού τον καταξίωσε σαν άν
θρωπο και σαν αξιωματικό, άφοϋ 
τοϋ έδωσε μοναδικές εμπειρίες. Κά
θε σελίδα τής ζωής του είναι κι" 
ένας αγώνας, είναι και μια προσφο
ρά στη Πατρίδα και στη κοινωνία. 
'Η  προσωπικότητά του χαράχτηκε 
απο μια ατέλειωτη προσπάθεια 
καί αφοσίωση στην εκτέλεση τοϋ 
καθήκοντος. 'Η  Πολιτεία εκτιμών
τας καί αναγνωρίζοντας τις υπη
ρεσίες του καί την εθνική καί κοι
νωνική του δράση τον τίμησε με τον

Πολεμικό Σταυρό Γ ' Τάξεως, το 
Χρυσό Σταυρό τοϋ Τάγματος Γεωρ
γίου τοϋ Α  , το Χρυσό "Αριστείο 
"Ανδρείας, το Μετάλλιο "Εξαιρέ- 
των Πράξεων, το Σταυρό "Ανωτέ- 
ρων Ταξιαρχών τοϋ Τάγματος τοϋ 
Φοίνικος καί το "Αναμνηστικό Με
τάλλιο "Εκστρατειών "Αλβανίας— 
Μακεδονίας καί Θράκης. "Επίσης 
τιμήθηκε με το Παράσημο Γ ' Τά
ξεως, τοϋ Τάγματος τής Σημαίας,
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τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής Γιουγ
κοσλαβίας.

Στην κηδεία του παρέστησαν, 
ό Α ' "Επιθεωρητής Χωροφυλακής 
Υποστράτηγος κ. Μιλτ. "Αργιάνης, 
ως εκπρόσωπος τοϋ κ. "Αρχηγοϋ 
Χωροφυλακής, ό "Ανώτερος Διοι
κητής Κρήτης Ταξίαρχος κ. Κων. 
Σμαριανάκης, "Ανώτεροι καί Κα
τώτεροι "Αξιωματικοί Χωροφυλα
κής, συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες, 
συνάδελφοι καί συμπολεμιστές του. 
Τιμές απέδωσε απόσπασμα άνδρών 
τοϋ Π .Σ.Ο.Χ. Ρέθυμνου καί τμή
μα τής Μουσικής τοϋ Σώματος. 
'Ο "Ανώτερος Διοικητής Χωροφυ
λακής Κρήτης κ. Σμαριανάκης κα
τέθεσε στέφανο εκ μέρους ταυ Σώ
ματος καί έξεφώνησε τον επική
δειο λόγο. 'Ο ομιλητής άναφέρθηκε 
στή ζωή καί στ ή δράση τοϋ έκπλι- 
ποντος, στήν προσωπικότητα καί 
στις αρετές του, τελειώνοντας μέ 
τον στερνό χαιρετισμό: «Στρατηγέ 
Βουτυράκη. Φεύγεις από κοντά μας 
με ηρεμη καί γαληνεμένη τήν συν- 
είδησιν δτι έτήρησες πιστώς τάς 
έντολάς τοϋ Κυρίου καί δτι έξετέ- 
λεσες το καθήκον σου προς τήν 
Πατρίδα καί τήγ οίκογένειάν σου. 
Τό Σώμα τής Χωροφυλακής, το 
όποιο τόσο αγάπησες καί τόσο πι- 
στώς υπηρέτησες, απευθύνει δι" έ- 
μοϋ τον ύστατον χαιρετισμόν καί 
καταθέτει στέφανον εις ένδειξιν ελά
χιστου φόρου τιμής καί ευγνωμο
σύνης, διά τάς υπηρεσίας τάς οποίας 
προσεφερες. Αιώνια σου ή μνήμη».
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Τήν 31 Ανγούσχου, Άφησε την 
τελευταία τον πνοή, στο Γενικό Κρα
τικό Νοσοκομείο 9Αθηνών, ό Τα
γματάρχης Χωροφυλακής Κων ]νος 
Τσάμης, πού είχε τραυματισθή θα
νάσιμα σε τροχαίο ατύχημα, στο 
Χαλάνδρι 9Αττικής, δπου είχε με- 
ταβει για έποπτεία φρουράς τής 
κατοικίας ξένου διπλωμάτη.

Στήν κηδεία του, πού έγινε στις 
2 Σεπτεμβρίου, στο Α ' Νεκροτα
φείο 9Αττικής, κατέθεσε στέφανο, 
έκ μέρους των άνδρών του Σώματος, 
ό Ταγματάρχης κ. Ευάγγελος Τζώρ- 
τζης, ό οποίος και έξεφώνησε τον 
επικήδειο λόγο. 9 Ο ομιλητής άνα- 
φερόμενος στήν προσωπικότητα του 
νεκρού και στήν σταδιοδρομία του 
στο Σώμα, είπε μεταξύ τών Άλλων 
και τα εξής: «Παντού δπου υπηρέ
τησες, άπελάμβανες έκτιμήσεως, α
γάπης και σεβασμού. Τούτο διότι 
ήσουν προσηλωμένος στο καθήκον 
και ήσουν στοργικός οικογενειάρ
χης, εξαίρετος συνάδελφος, συμπα
θής και ειλικρινής φίλος, υπέροχος 
Άνθρωπος, 9Η  άπώλειά σου, τόσο 
πρόωρος και απροσδόκητος, αφή
νει κενό εις το Σώμα πού ήγάπη- 
σες πιστώς και αγαπήθηκες παρ9 
αύτου. Διά τήν οίκογένειά σου απο
τελεί Ανεπανόρθωτο πλήγμα και δι 
δλους μας θλιβερόν γεγονός. Ποιος 
δμως μπορεί να αποφυγή τήν σκλη
ρόν και άδνσώπητον μοίραν».

Παρέστησαν στήν κηδεία δ 9 Υ
πουργός Δημοσίας Τάξεως κ, Γ, 
Σταμάτης, δ 9Αρχηγός Χωροφυλα-
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Ταγματάρχης
Χωροφυλακής

κής 9Αντιστράτηγος κ, Ν, Κουτσια- 
νάς,9Ανώτατοι και9Ανώτεροι9Αξιω
ματικοί τού Σώματος, συγγενείς, 
φίλοι, συνάδελφοι και συνεργάτες·

Τιμές απέδωσε απόσπασμα άνδρών 
τής Υ,Μ.Μ,Π. Πρωτευούσης και 
τμήμα τής Μουσικής τού Σώματος,

9 Ο Κων)νος Τσάμης γεννήθηκε 
στο Μάζι τής 9 Ολυμπίας το 1928. 
Κατετάγη στή Χωροφυλακή τον 
Δεκέμβριο τού 1948 και ονομάσθη
κε 9Ανθυπομοίραρχος το 1957. Το 
1972 προήχθη στο βαθμό τού Τα
γματάρχου, κατ εκλογήν. Τήν τε
λευταία πενταετία υπηρέτησε στήν 
Υ.Α.Π .Π. και διετέλεσε προϊστά
μενος τού Τμήματος Διώξεως Ναρ
κωτικών—Πλαστογραφίας —9 Απά
της, δπου και διέπρεψε.

Κατά τήν 29χρονη ευδόκιμη υ
πηρεσία του, στο Σώμα τής Χωρο
φυλακής, διακρίθηκε γιά τή δρά
στη ριότητά του, τά διοικητικά του 
προσόντα και τήν ευσυνείδητη εκτέ
λεση τού καθήκοντος.

Σάν Άνθρωπος, σάν οικογενειάρ
χης και πατέρας δύο ανήλικων θυ
γατέρων, διακρίνονταν γιά τά ευγε
νικά του αισθήματα, τή σύνεση και 
τή στοργή του. 9Ο ξαφνικός θάνατός 
του σκόρπισε τή θλίψη τόσο στούς 
συγγενείς, όσο και στούς συναδέλ
φους και συνεργάτες του.

Το 9Αρχηγείο Χωροφυλακής, αι
σθανόμενο τή σκληρή δοκιμασία τής 
οικογένειας του, εκφράζει και πάλι 
τή λύπη του και τήν ήθική του συμ
παράσταση. ’Ά ς  είναι ή μνήμη του 
αΐω }ία.



Τά Σχολεία άνοιξαν καί πάλι τις πύλες τους για νά 
ύποδεχδοϋν με στοργή τούς μαθητές. Μια καινούρ
για σχολική περίοδος άρχισε. Οί άνδρες τής Χωρο
φυλακής με ξεχωριστή άγάπη προσφέρουν τον κα
λύτερο έαυτό τους για νά τούς ένημερώσουν σέ 
θέματα πού τούς ένδιαφέρουν καί νά τούς προστα
τέψουν άπό κινδύνους πού τούς άπειλούν.


