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Ε Ξ Ω Φ Υ Λ Λ Ο
7ο ελικόπτερο εί

ναι μία από τις τ ε 
λευταίες κατακτή
σεις τής Χωροφυλα
κής στήν εξυπη
ρέτηση τής τροχαίας, 
κινήσεως, σε συνερ
γασία μέ τήν ’Αερο
πορία Στρατού, που 
τόσο ευγενικά συμπα 
ρίσταται στήν προ
σπάθεια.

ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

*3^ *Η θ ύ μ ι σ η  α ύ τ δ ν  τ ό ν  μ ή ν α  
σ τ έ κ ε ι  μ ε τ έ ω ρ η  μ π ρ ο σ τ ά  σ έ  

μ ι ό  σ υ γ κ ι ν η τ ι κ ή  έ π έ τ ε ι ο  γ ι ό  τ ο ύ ς  
Α ν δ ρ ε ς  τ ο ύ  Σ ώ μ α τ ο ς : σ τ ή  σ υ μ π λ ή ρ ω σ η  
τ ώ ν  145  χ ρ ό ν ω ν  Από τ ή ν  ί δ ρ υ σ η  τ ή ς  
‘Ε λ λ η ν ι κ ή ς  Χ ω ρ ο φ υ λ α κ έ ς ,  π ο ύ  ξ ε κ ί 
ν η σ ε  τ ή  π ο ρ ε ί α  τ η ς  τ δ  1 8 3 3  , μ έ σ α  
σ τ δ  ν ε ο γ έ ν ν η τ ο  ‘ Ε λ λ η ν ι κ έ  Κ ρ ό τ ο ς ,  
γ ι ό  ν ό  τ δ  Α κ ο λ ο υ θ ή σ ε ι  σ ’ δ λ η  τ ο υ  
τ ή  ζω ή  κ α ί  ν ό  γ ί ν ε ι  " κ ο ι ν ω ν δ ς " τ ώ ν  
Αγώνων τ ή ς  Φ υλή ς .

Π λ α ι σ ι ω μ έ ν η  σ τ ά  π ρ ώ τ α  τ η ς  
β ή μ α τ α  Απδ Α γ ω ν ι σ τ έ ς  τ ή ς Έ -  

λ ε υ θ ε ρ ί α ς ,  έ τ α ξ ε  σ ά ν  σ κ ο π ό  τ ή  δ η 
μ ι ο υ ρ γ ί α  σ υ ν θ η κ ώ ν  γ α λ ή ν η ς , γ ι ό  τ η ν  
ε ί ρ η ν ι κ ή  σ υ ν ύ π α ρ ξ η  τ ώ ν  μ ε λ ώ ν  τ ο ύ  
κ ο ι ν ω ν ι κ ο ύ  σ υ ν ό λ ο υ  κ α ί  τ ή ν  ε ύ η μ ε -  
ρ ί α  τ ο ύ  Ε λ λ η ν ι κ ο ύ  Α α ο ύ .  Μέ μ ι ό  
σ υ γ κ λ ο ν ι σ τ ι κ ή  π ο ρ ε ί α  Α ν ά μ ε σ α  Από 
τ ή ν  φ θ ο ρ ά  τ ο ύ  χ ρ ό ν ο υ ,  έ γ ρ α ψ ε  μ ι ό  
ί σ τ ο ρ ί α  γ ε μ ά τ η  ή ρ ω ϊ σ μ δ , θ υ σ ί ε ς  κ α ί  
ε ι ρ η ν ι κ ό  έ π ι τ ε ύ γ μ α τ α ,  Α ν τ ά ξ ι α  τ ώ ν  
π ρ ο σ δ ο κ ι ώ ν  τ ή ς  έ λ λ η ν ι κ ή ς  κ ο  ι ν ω ν  ί α ς .

Σ τ ό ν  κ α τ α ξ ι ω μ έ ν ο  Αγώνα  τ η ς  
* *  γ ι ό  τ ή ν  έ δ ρ α  ίωση  τ ή ς  τ ό ξ ε ω ς  

κ α ί  τ ή ς  Α σ φ α λ ε ί α ς , ύ ψ ω σ ε  π ρ ο σ τ ό τ ι -  
δ ό  τ η ς  τ ή ν  Α γ ί α  Ε ί ρ ή ν η ,  σ ύ μ β ο λ ο  
τ ή ς  ή θ ι κ ή ς  μ ό χ η ς γ ι ό  τ η ν  κ υ ρ ι α ρ χ ί α  
τ ή ς  ε ί ρ ή ν η ς  κ α ί  τ ή ν  έ ξ ό λ ε  ιψη  τ ή ς  
β ί α ς .  Τ ι μ ώ ν τ α ς  τ ή  μ ν ή μ η  τ η ς ,  κ ό θ ε  
χ ρ ό ν ο  σ τ ί ς  5 Μ α ΐ ο υ ,  Α ν α ν ε ώ ν ε ι  τ ή ν  
ΰ π δ σ χ ε σ η  π ο ύ  έ δ ω σ ε  σ τ ό ν  “ Ε λ λ η ν α  
Π ο λ ί τ η ,  γ ι ό  τ ή ν  π ε ρ ι φ ρ ο ύ ρ ι σ η  τ ώ ν  
δ ι κ α ι ω μ ά τ ω ν  τ ο υ ,

Σ τ ή  π ρ ο σ π ά θ ε ι ό  τ η ς  ν ’ Α π ο τ ρ έ -  
** π ε ι  κ ό θ ε  έ γ κ λ η μ α τ ι κ ή  π ρ ά ξ η  

κ α ί  ν ό  σ υ μ β α δ ί ζ ε ι  μ έ  τ ή ν  έ ξ έ λ ι ξ η  
τ ώ ν  έ π ο ^ ώ ν ,  έ κ σ υ γ χ ρ ο ν ί ζ ε τ α ι  σ έ  έ 
λ ο υ ς  τ ο ύ ς  τ ο μ ε Τ ς  τ ή ς  δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η -  
τ ό ς  τ η ς ,  π λ α τ α ί ν ο ν τ α ς  τ ο ύ ς  έ π α γ -  
γ ε λ μ α τ ι κ ο ύ ς  κ α ί  π ν ε υ μ α τ ι κ ο ύ ς  τ η ς  
ό ρ ί ζ ο ν τ ε ς ,  σ έ  β α θ μ ό  π ο ύ  ν ό  έ κ π λ η -  
ρ ώ ν ε  ι σ τ ό  Α κ έ ρ α ι ο  τ ή ν  Α π ο σ τ ο λ ή
τ η ς .
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ΜΕ Ξ Ε Χ Ω ΡΙΣ Τ Η  λαμ πρότητα  γιορτάστηκε καί τό έ φ ε τ ε ιν ό  
Π ά σ χα  άπό τΙς 'Υ πηρεσίες Χ ω ροφ υλα κ ή ς σ’ όλόκληρη τή ν Χ ώ -  
ρ α . Τά σ ου β λ ισ τά  ά ρ νιά , τά  κόκκινα α υ γ ά , τά  τσουρέκια  καί 
τά ά λλα  π λούσ ια  έδ έσ μ α τα , μ αζύ  μέ τόν ώ ραΐο διάκοσμο έδω
σαν ένα ξεχω ρ ισ τό  τόνο στήν έορταστική χαρούμ ενη  
άτμ όσφ α ιρα  τω ν  ήμερω ν δπου σ’ ένα ώραΐο π ερ ιβ ά λλ ον  χαράς  
οι άνδρες τής Χ ω ρ οφ υλα κ ή ς υπ οδέχτη κ α ν τΙς χ ιλ ιά δ ες  τώ ν  
π ο λ ιτ ώ ν  πού  τούς έπ εσκ έφ θη σα ν γ ιά  νά  τσουγκ ρίσουν τό 
π α σ χ α λ ιν ό  αύγό  καί νά  γιορτάσουν μ αζύ  τ ο υ ς . ’ Ιδιαίτερα λα 
μπρός ήταν ό έορτασμός τού  Π ά σχα  στις Σ χο λ ές  Χ ω ροφ υλακ ή ς  
Α θηνώ ν , τ ις  όποιες έπ ισκέφ θη κ ε ό Πρόεδρος τής Δημοκρα

τ ία ς , π ο λ λ ο ί 'Υ π ουργοί καί ’Α ρ χη γοί 'Ε π ιτελε ίω ν άλλοι έπ ί-  
σημοι καθώ ς καί έκατοντάδες άπλοι π ολίτες  . Ή  Ιδια έορταστική  
άτμ όσφ αιρα  έπεκράτησε καί στήν Υ π οδ ιεύ θ υ νσ η  Μ ηχανοκι
νή τω ν Μ ονάδω ν, τήν ‘Υ ποδιεύθυνση  ’Α σ φ α λεία ς  Π ροαστίω ν  
καί στά ά λλα  κέντρα έορτασμοϋ τής Χ ω ροφ υλακ ή ς . Σ τις φ ω 
το γ ρ α φ ίες  σ τ ιγμ ιό τυ π α  άπό τόν έορτασμό τού Π ά σχα  στις 
Υ πηρεσίες Χ ω ροφ υλα κ ή ς.
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A 6IPHNHC
TO ΜΗΝΥΜΑ μιας ειρήνης, πού θά χαρίσει στο κοινωνικό σύνολο τή δικαιοσύνη τοΰ προο

ρισμού του καί ταυτόχρονα θά λυτρώσει τούτη τή γή από τούς καπνούς καί τά έρείπια τοΰ πολέμου 
καί τήν αγωνία τής βίας, είναι ή πανανθρώπινη προσδοκία κάθε έποχής καί ό αιώνιος όραματισμός 
τού ανθρώπινου γένους. Κι όσο πιό πολυτάραχο είναι τό πέρασμα μιας έποχής άπό τήν ιστορία 
τοΰ κόσμου, τόσο πιό έντονη γίνεται ή προσδοκία γιά μιά ειρήνη μόνιμη, στηριγμένη στή δύναμη 
τής αγάπης καί στή καταξίωση των άνθρώπινων άξιων, κι όχι στόν τρομακτικό άνταγωνισμό 
τής ύπεροπλίας.

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ, κουρασμένος άπό τήν φυλετική άλληλοεξόντωση , τήν κοινωνική βία καί 
το άγχος τής επιβίωσης, ονειρεύεται μιά κοινωνία γαλήνης, μιά κοινωνία άπαλλαγμένη άπό τό 
μίσος, τόν άτομικισμό καί τόν πόνο, πού τήν πρόοδό της δέν θά τή στιγματίζουν τά κίνητρα τής 
ύπολανθάνουσας έπιβούλευσης, αλλά ό πόθος γιά πνευματική ανάταση καί ό ειρηνικός άγώνας 
γιά τή δημιουργία ένός κόσμου λυτρωμένου άπό τήν άγωνία τοΰ «αύριο».

Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ Πνευματική Οικογένεια, πού στηρίχτηκε στό αίμα τής ύπέρτατης θυσίας 
τού Θεανθρώπου καί στήν κατοπινή μαρτυρική πορεία των μαθητών Του, έχει τή δύναμη νά χα
ρίσει τή λύτρωση τής ειρήνης στόν άνθρωπο , άρκεΐ αύτός ν’ άνοίξει τήν καρδιά του στό κήρυγμα 
τής άγάπης γιά τό συνάνθρωπό του καί νά χαμογελάσει μ’ έλπίδα στό μήνυμα τής αιωνιότητας.

Η ΚΟΡΗ τοΰ Λικίνιου, βαδίζοντας στά βήματα τοΰ μεγάλου Δασκάλου, φωτισμένη άπό 
τό φως τής υπέρκοσμης άλήθειας, καί όραματιζόμενη ένα κόσμο ήθικής δικαιοσύνης, καταξίωσε 
τό όνομα Ειρήνη , λυτρώνοντας τήν εποχή της άπό τήν άπογοήτευση τής βίας καί ύπερασπιζόμενη 
μέ τή ζωή της τά δικαιώματα τοΰ άνθρώπου. 'Ο φωτοστέφανος τής δόξας, τής θείας δόξας, πού 
συνοδεύει τή μνήμη Της, φωτίζει τόν άνθρώπινο στοχασμό καί όδηγεϊ στήν πνευματική λύτρωση 
τοΰ χρέους.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ Χωροφυλακή—τό σύνολο των άνθρώπων πού έταξαν τή ζωή τους στήν 
υπηρεσία τοΰ Λαού , τής κοινωνικής γαλήνης καί τήν προστασία των άνθρώπινων δικαιωμάτων— 
άγωνιζόμενη γιά μιά κοινωνία έλεύθερη άπό πάθη καί άδικίες, ύψωσε προστάτιδά της τήν 'Αγία 
Ειρήνη καί ταύτισε τά βήματά της μέ τό κήρυγμα τής άρετής Της. Τιμώντας τή μνήμη Της, πρόσ- 
φερε στόν σύγχρονο άνθρωπο τήν ιδανική έκπλήρωση τοΰ χρέους καί δημιούργησε στόν έλλη- 
νικο χώρο ενα τριπτυχο δεσμό, που όριοδειχνει στους άνδρες της τόν δρόμο τής άρετής καί τής 
ήθικής δικαίωσης.
s ® ΑΝΑΤΟΜΙΑ αλήθειας, τοΰ τριπτυχου δεσμού «Κοινωνία—Χωροφυλακή—Πολιτεία» 
άποκαλύπτει, ότι ό άγώνας τής Χωροφυλακής γιά τή κοινωνική ειρήνη καί τήν άπόλυτη έπικράτη- 
ση τής καταξιωμένης ηθικής, στηρίζεται στή βαθιά καί έκούσια προσήλωση τών άνδρών της στό 
καθήκον , κινείται άπό τήν άσυμβίβαστη ένσυνείδητη άντιμετώπιση τής κοινωνικής εύθύνης καί 
έμπνεεται από τήν προσφορά τής ήθικής καί έμπρακτης συμπαράστασης στό συνάνθρωπο πού 
πάσχει. Τό τριπτυχο «Κοινω νία—Χωροφυλακή—Πολιτεία», τό χαρακτηρίζει ή άγωνιστική 
—καί πολλές φορές μαρτυρική —πορεία τών 145 χρόνων τοΰ Σώματος, πού άποτελεϊ τήν ιστορία 
του καί πού ύπόσχεται τήν πλήρη δικαίωση τών προσδοκιών τοΰ Πολίτη.

Ο ΑΓΩΝΑΣ τής Χωροφυλακής, γιά τήν ειρήνη τοΰ κοινωνικοΰ συνόλου, είναι ένα περίγραμ
μα ύπηρεσιών, πού έχουν άντικείμενο τήν προστασία τής ζωής, τής τιμής καί τής περιουσίας τοΰ 
άνθρώπου , καί προσφορών, πού έχουν σκοπό τήν άπάλυνση τοΰ άνθρώπινου άγχους καί πόνου, 
τήν άνάταση τής πνευματικής εύθύνης τοΰ άνθρώπου γιά τόν συνάνθρωπο καί τή δημιουργία μιας 
κοινωνίας πού θά τήν διέπουν οί άρχές τής ήθικής δικαιοσύνης.

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ γιά μιά Ειρήνη στηριγμένη στήν άγάπη καί στόν άνθρωπισμό, έμπνέει τόν 
άγώνα τής Χωροφυλακής, πού ύπόσχεται τόσο στις σύγχρονες, όσο καί στις έπερχόμενες γενιές 
τών 'Ελλήνων, ότι θά βρίσκεται πάντα δίπλα στά προβλήματά τους, θά μοιράζεται τις άγωνίες 
καί τις εύθύνες τους γιά τήν πορεία τούτου τοΰ τόπου καί θάύπερασπίζεται άκόμακαί μέ τή ζωή 
τών άνδρών της, τις σχέσεις τάξεως καί γαλήνης πού έξασφαλίζουν τήν ειρηνική κοινωνική 
ζω ή.

Η «Ε Π ΙΘ Ε Ω ΡΗ Σ Η  Χ Ω ΡΟ Φ Υ Λ Α Κ Η Σ »
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Η ΧΟΡΜΒΥΛΙΚΗ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ

ΜΕ έορταστικές έκδηλώσεις ή Χωροφυλακή 
τίμησε σ όλη τή χώρα, στις 5 Μαΐου, τή μνήμη τής 
προστάτιδός της 'Αγίας Ειρήνης, μέ έπίκεντρο τοϋ 
εορτασμού τις Σχολές Χωροφυλακής ’Αθηνών, δπου 
παρέστησαν ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας κ. Κων
σταντίνος Τσάτσος, προσωπικότητες τής πολιτικής 
ζωής τής χώρας, ή ήγεσία των ’Ενόπλων Δυνάμεων 
καρτών Σωμάτων ’Ασφαλείας καί πλήθος κόσμου.

Η τελετή άρχισε μέ δοξολογία, στήν όποια 
χοροστάτησε ό Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τα- 
λαντίου κ.κ. Αμβρόσιος, πλαισιούμενος άπό τό 
ιερατείο των Σχολών Χωροφυλακής.
, Μετά τή δοξολογία ό ’Αρχηγός Χωροφυλακής 
Αντιστράτηγος κ. Μιλτιάδης Αργιάννης άπηύθυνε 

μήνυμα γιά τόν έορτασμό τής 'Αγίας Ειρήνης. Ό  
*· Αρχηγός είπε τά έξής: «Μικρός καί αδύνατος ό 
άνθρωπος μπροστά στό μεγαλείο καί τήν καταλυτική 
παντοδυναμία τοϋ σύμπαντος, αναζητούσε πάντοτε 
στήριγμα καί προστασία στις υπερκόσμιες δυνάμεις.

Ο Ελληνας ιδιαίτερα διακρινόταν πάντα γιά 
τή βαθειά του πίστη στό Θεό στοιχείο πού τόν έμψύ- 
χωνε καί τόν ενδυνάμωνε στό μεγαλειώδη αγώνα γιά 
τήν επιβίωσή του.

Ιερό καθήκον όδήγησε καί τό βαθύτατα θρη
σκευόμενο Σώμα τής Χωροφυλακής στή Χριστιανική 
πράξη νά θέσει κάτω άπό τή Σκέπη καί τήν προστα

σία τοϋ Θεού καί τών 'Αγίων του τό μόχθο καί τόν 
αγώνα του.

Γιαύτό καί έπέλεξε μέσα άπό τή χορεία τών 
Αγιων τής ’Εκκλησίας μας τή Μεγαλομάρτυρα 
Αγια Ειρήνη σάν Προστάτιδά του καί έορτάζει 

σήμερα μέ βαθειά Θρησκευτική κατάνυξη τή Μνήμη

Καί έχει ή πράξη αύτή δχι μόνο συμβολικό χα
ρακτήρα, αλλά καί ουσιαστικό, γιατί έκφράζει τό 
βαθύτερο περιεχόμενο τής άποστολής τοϋ Σώματος 
καί άνταποκρίνεται στό θρησκευτικό συναίσθημα 
τών άνδρών του.

'Αγνός καί ένάρετος ό βίος τής 'Αγίας, υπήρξε 
πραγματικός ένας ύμνος στή δόξα τοϋ Θεοϋ.

Οί διώξεις καί τά φρικτά βασανιστήρια δέν μπό
ρεσαν νά κάμψουν τήν πίστη Της στό Θεό καί τή 
θέλησή Της ν απαλλάξει τούς όμογενεις της άπό 
τήν πλάνη τής είδωλολατρείας.

Αντίθετα τόνωσαν τήν άπόφασή Της νά συνε
χίσει τό κατηχητικό Της έργο καί τήν άνέδειξαν σέ 
σύμβολο πίστεως, ήρεμίας καί γαλήνης.

Καί έχει ανάγκη ό άνθρωπος άπό τά ήθικά στη
ρίγματα πού τοϋ παρέχουν τά σύμβολα, ιδιαίτερα 
στήν έποχή μας, πού κυριαρχούν οι υλιστικές αντι
λήψεις γιά τή ζωή καί ή έσωτερική ένδεια παίρνει 
δλο καί μεγαλύτερες διαστάσεις.
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Συνισταμένη των προσπαθειών τής Χωροφυλα
κής είναι ή τήρηση τής τάξεως καί άσφαλείας, ή 
διασφάλιση τής κοινωνικής δικαιοσύνης, ή προ
στασία τοΰ Δημοκρατικού πολιτεύματος καί ή 
έξασφάλιση τής άρμονικής συμβιώσεως των πολι
τών.

Γιά τήν έκπλήρωση τής έξαιρετικά δύσκολης 
αυτής αποστολής, πού οί σημερινές κοινωνικές 
συνθήκες καθιστούν πιο δυσχερή, τό Σώμα διαθέτει, 
μέ πίστη καί ενθουσιασμό, όλες τις δυνάμεις του, 
έμπνεόμενο από τό φωτεινό παράδειγμα τής Προ- 
στάτιδός του 'Αγίας.

Καί είναι βέβαιο ότι, μέ τη συμπαράσταση τοΰ 
ύπερόχου Ελληνικού λαού καί τή βοήθεια τού 
Θεού καί τής 'Αγίας Ειρήνης, θά συνεχίσουμε μέ 
έπιτυχία τό είρηνοποιό έργο μας.

Εγγύηση γιαύτό αποτελεί ή μακρόχρονη καί 
ένδοξη ιστορία τοΰ Σώματος, ή οποία είναι συνυφα- 
σμένη μέ τήν πολυτάραχη πορεία τοΰ ’Έθνους, καί 
ή άφοσίωση τών άνδρών του στο έθνικό καί υπηρε
σιακό καθήκον».

Μετά τό μήνυμα τοΰ κ. ’Αρχηγού στήν Λέσχη 
τών Σχολών .παρετέθη δεξίωση πρός τιμήν τών 
προσκεκλημένων.

Παρέστησαν: Ό  Πρόεδρος τής Δημοκρατίας 
κ. Κωνσταντίνος Τσάτσος, ό Α.' ’Αντιπρόεδρος

Βουλής κ. Λ. Μπουρνιας, ό Υπουργός Δημοσίας 
Τάξεως κ. ’Αναστάσιος Μπάλκος, ό Υπουργός 
Εσωτερικών κ. Στράτοσ, ό Υφυπουργός ’Εσωτερι
κών κ. Σουφλιας, ή 'Υφυπουργός Κοινωνικών 'Υπη
ρεσιών κ. Συνοδινοΰ, ό 'Υφυπουργός Γεωργίας κ. 
Τριανταφύλλου, ό ’Αρχηγός τής ΕΔΗΚ κ. Ζίγδης, 
ό Γενικός Γραμματέας τοΰ 'Υπουργείου Δημοσίας 
Τάξεως κ. Κ. Σαψάλης, ό ’Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρα
τηγός κ. Ντάβος, ό Γενικός ’Επιθεωρητής Στρατοΰ 
’Αντιστράτηγος κ. Κρητικός, ό Διοικητής Σχολής 
’Εθνικής Άμύνης ’Αντιστράτηγος κ. Κατσιμίχας, 
ό ’Αρχηγός Χωροφυλακής ’Αντιστράτηγος κ. Μιλ. 
Άργιάννης, ό ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας Πόλεων 
κ. Παπαγεωργίου, ό ’Αρχηγός Λιμενικοΰ Σώματος 
’Αντιναύαρχος κ. Σκιαδας, ό ’Αρχηγός Πυροσβε
στικού Σώματος κ. Ποτουρίδης, ό Εισαγγελέας τοΰ 
Άρείου Πάγου, ό Νομάρχης ’Αττικής κ. Τσιτσάρας 
κ α ί’Αναπληρωτής Νομάρχης Δυτικής ’Αττικής κ. 
Δαβάκης, εκπρόσωποι τών Αρχηγείων ’Αεροπο
ρίας καί Ναυτικοΰ, Βουλευτέο, προσωπικότητες 
τής πνευματικής ζωής τής Χώρας, αντιπροσωπείες 
τών ’Ενόπλων Δυνάμεων καί τών Σωμάτων ’Ασφα
λείας, μαθητές τών παραγωγικών Σχολών ’Ενόπλων 
Δυνάμεων καί Σωμάτων Άσφαλείας, Καθηγητές 
τών Σχολών καί πλήθος κόσμου.
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To έλνκόπτερο εκανε έντυ- 

πωσιακά την έμφάνισή του, 

με τήν εύγενική συμπα

ράσταση τής ’Αεροπορίας 

Στρατοί), στον χώρο τής 

’Αστυνομίας για τήν ρύθ

μιση τής τροχαίας κινήσεως 

στους Εθνικούς δρόμους. 

Ή  έπιτυχία του ύπήρξε τό

σο μεγάλη ώστε νά μελε- 

ταται ή χρησιμοποίησή του 

και σέ άλλους τομείς δρα

στηριότητας τής Χωροφυ

λακής.

Τοϋ ’Ενωμοτάρχου 
κ. ΑΓΓΕΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ

ΤΟ Κ Α Λ Ο Κ Α ΙΡΙ του 1973 , οΐ ’Υ ποδιευθύνσεις Τ ροχα ίας Π ροαστίω ν  
Π ρ ω τευουσ η ς, της Χ ω ροφ υλα κ ή ς καί Α θ η ν ώ ν , της ’Α στυνομ ίας Π ό λ εω ν , 
σέ συνεργασία  μέ τήν διαφ η μιστική  έταιρία κΜ Ινως A ,Ε .»  καί τήν Υ ΕΝ Ε 
Δ έγκ αινίασα ν μια νέα έπ οχή  γ ιά  τήν παρακολούθηση τής όδικής κινήσεω ς  
μέ τήν χρησιμ οποίη ση  έλ ικ οπ τέρ ου , άπό τό όποιο ’Α ξιω μ ατικ οί τής Τρο
χα ία ς  Π ροαστίω ν καί Α θ η ν ώ ν , π λη ροφ ορούσα ν τούς όδηγούς γ ιά  τ ις  συν
θήκες κ υ κ λ ο φ ο ρ ία ς . “  ’  1 s

Τις ήμέρες τώ ν Χ ρ ισ του γέννω ν τού 1 977 , γ ιά  πρώ τη φ ο ρ ά , έπ ίση μα ή 
Χ ω ροφ υλα κ ή  χρ η σ ιμ οπ οιεί τό έλικόπτερο π ού  μέ τόση προθυμία π α ρ α χώ 
ρησε ή Α εροπορία Σ τρατού γ ιά  τή ν παρακολούθηση, τόν έ λ εγ χ ο  καί τόν  
σ υντονισμ ό  τής κ υκ λοφ ορία ς τώ ν α ύ το κ ινή τω ν, ά νο ίγοντα ς νέους όρ ί- 
ζοντες  στήν άστυνόμευση  τού όδικού δικτύου τής χώ ρα ς . Οί π τή σεις  έ π α -  
να λα μ β ά νοντα ι στά τριήμερα τής Π ρ ω τοχρ ονιά ς, τής τελευτα ία ς ’Α π οκ ρ ιά ς, 
της 25ης Μ αρτίου καί στις Π α σ χα λ ινές  έξόδους τώ ν α ύ τ ο κ ινή τ ω ν, μέ ά π ο -  
τελέσμ α τα  π ολύ  Ικανοποιητικά γ ιά  τόν κόσμο τής ά σ φ ά λτου  .

Δ έ ν  ύ π ά ρ χει π λέον καμμιά ά μ φ ιβ ο λ ία  δτι πλη σίασε ή ώρα γ ιά  μιά  
έπ α να σ τα σ η , πού θά διαφ οροποιή σει τά συστήματα καί τις  

μεθόδους τής μ έχρ ι τώ ρα ά σ τυ νο μ εύ σ εω ς , δ χ ι μόνο στό τομέα τής Τ ρο- 
τητας κ ΐν^σ6ως ’ ά λλά  κα1 στού? ά λλου ς τομ είς τής άστυνομικ ή ς δραστηριό-

Α ύτή ή έπανασταση είνα ι καρπός τής σ υ νεχο ύ ς  τ εχνο λ ο γ ικ ή ς  έξελ ι“ 
κτικης προόδου του κόσμου καί τώ ν αύξη μ ένω ν άπαιτήσεω ν τού κοινω νικού  
συνόλου  άπό τήν ’Α σ τυ νο μ ία , σέ θέματα προστασίας τ ο υ .

, Ετσι» γρήγορα ή ά ρ γ ά , ή άπό τόν άέρα άστυνόμευση  θά προσφ έρει ένα  
σύνολο  ση μ α ντικ ώ ν ύπ η ρεσ ιώ ν στή κ οινω νία  καί θά ά π οτελ εΐ σημαντικό  
τομ έα  δρασεω ς τ ώ ν  ’Α σ τυ νομ ικ ώ ν Σ ω μ ά τω ν .
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ΑΙ Η ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗr

ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑ
ΤΟ ΣΙΔΕΡΕΝΙΟ πουλί, πού 

κρύβει μέσα στα σπλάχνα του άν- 
δρες τής 'Υποδιευθύνσεως Τροχαίας 
Προαστίων Πρωτευούσης, περιπο- 
λεϊ κατά μήκος του ’Εθνικού δι
κτύου του Λεκανοπεδίου ’Αττικής— 
άπό Κόρινθο μέχρι τό Σχηματάρι— 
δίνοντας, κάθε τόσο, μέ άπόλυτη 
έπιτυχία τις προκαταρτικές του εξε
τάσεις, πού γρήγορα θά το δέσουν 
μέ τό Σώμα τής Χωροφυλακής, γιά 
νά προσφέρει τις πολύτιμες υπη
ρεσίες του σέ όλους τούς τομείς τής 
αστυνομικής δραστηριότητας. 'Ο ε
ξοπλισμός του μέ Ραδιοτηλέφωνο 
καί ή σύνδεσή του μέ τό Κέντρο 
’Αμέσου Έπεμβάσεως τής Διευ- 
θύνσεως ’Αστυνομίας Προαστίων 
Πρωτευούσης καί μέ τούς έπίγειους 
σταθμούς ραδιοτηλεφώνων, τό μετα
τρέπει σέ πραγματικό συντονιστή 
δράσεως καί δίνει τή δυνατότητα 
στούς άνδρες τής Τροχαίας νά πα
ρακολουθούν μέ θαυμαστή έπιτυχία

τήν κυκλοφορία των αύτοκινήτων 
στο ’Εθνικό δίκτυο καί νά προσφέ
ρουν, μέσα σέ ελάχιστη ώρα, τις 
υπηρεσίες τους στούς οδηγούς πού 
ταξιδεύουν. Γρήγορα καί μέ εύκολία 
έπισημαίνονται τά εύαίσθητα σημεία 
τής κυκλοφορίας καί ένισχύονται 
μέ τούς κατάλληλους άνδρες τά 
«άπείθαρχα» αύτοκίνητα καί υπο
χρεώνονται νά πειθαρχήσουν, έγκα- 
ταλείποντας τούς επικίνδυνους ελι
γμούς ή 0,τι άλλο δημιουργεί κινδύ
νους ή καθυστερήσεις άσκοπες στήν 
κίνηση των άλλων αύτοκινήτων καί 
συντονίζονται οί προσπάθειες γιά 
άσφαλή κυκλοφορία. 'Ο χειριστής 
του είναι έτοιμος σέ κάθε στιγμή, 
γιά νά προσγειώσει αύτό τό τερά
στιο πουλί καί νά προσφέρει ό νοσο
κόμος τις βοήθειές του, σέ κάποιο 
οδυνηρό ατύχημα, ή ό μηχανικός 
σέ κάποιο άκινητοποιημένο αύτοκί- 
νητο, πού ή στάθμευσή του μπορεί 
νά προκαλέσει κυκλοφοριακή συμ
φόρηση ή κινδύνους τροχαίου ατυ
χήματος. Πρωτότυπη καί τεράστια 
ή προσφορά του, γεμίζει μέ αισιο

δοξία κάθε σκέψη των άνδρών τής 
Χωροφυλακής, γιά τήν αντιμετώ
πιση, άπό δική τους πλευρά, του 
κυκλοφοριακοΰ προβλήματος.

ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩ
ΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ

ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ πού έδωσε τό 
έλικόπτερο στο τομέα τής Τροχαίας, 
είχαν άποτελέσματα περισσότερο 
καί άπό ενθαρρυντικά καί επιβεβαί
ωσαν τή σκέψη ότι ή συμβολή του 
στήν άστυνόμευση θά είναι σημαν
τική. Ταυτόχρονα έπιβεβαίωσαν τήν 
άναγκαιότητα τής χρησιμοποιήσε- 
ώς του, μιά άναγκαιότητα πού πη
γάζει άπό τις αύξημένες απαιτήσεις 
τοΰ κοινωνικού συνόλου, στο θέμα 
τής προστασίας του καί, άπό τήν 
διεύρυνση των δραστηριοτήτων τής 
Χωροφυλακής, μιά καί τά αντικεί
μενα πού άντιμετωπίζει, ακολου
θούν τήν έξελικτική πρόοδο πού 
χαρακτηρίζει τήν έποχή μας.
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Σ ’ αύτές τις «γενικές δοκιμαστι
κές πρόβες» του έλικόπτερου, απο
δείχθηκε ότι ή μείωση του χρόνου 
κινήσεως καί μεταφοράς του προ
σωπικού, πού προσφέρει, είναι 6,τι 
πολύτιμο μπορούσε κανείς να έλπί- 
ζει. Χιλιόμετρα ολόκληρα διανύον- 
ται σέ έλάχιστα λεπτά, πού λιγο
στεύουν ακόμα πιο πολύ, όταν ή 
διαδρομή δέν είναι άνάγκη νά ακο
λουθεί το οδικό δίκτυο. Αύτό ση
μαίνει δτι δίνεται ή δυνατότητα, 
στούς άνδρες τής Χωροφυλακής, 
νά προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 
μέσα σέ έλάχιστο χρόνο, σέ απο
στάσεις άπομακρυσμένες καί δυσκο- 
λοπρόσιτες άπό την έ'δρα τους. Μια 
μελλοντική χρησιμοποίησή του καί 
έφαρμογή των δυνατοτήτων του, 
είναι σίγουρο, δτι θά έξασφαλίσει 
άμεση καί γόνιμη συνδρομή σέ 
περιπτο^σεις θεομηνιών, πυρκαϊών, 
σεισμών, σοβαρών οδικών, σιδηρο
δρομικών, αεροπορικών, έργατικών 
καί άλλων άτυχημάτων, μέ τήν 
επιτόπια μεταφορά συνεργείων άν- 
δρών Χωροφυλακής, γιά νά περι- 
θάλψουν ή άποπαγιδεύσουν τραυ
ματισμένα πρόσωπα, νά αίμοδοτή- 
σουν, νά καταστείλουν τις πυρκαϊές, 
νά άποκαταστήσουν τήν τάξη καί 
γενικωτερα νά προσφέρουν κάθε 
είδους βοήθεια προς τον άπρόσωπο 
και ανώνυμο πολίτη πού πάσχει, 
προς τό κοινωνικό σύνολο πού κινδυ
νεύει καί στο περιβάλλον πού κατα- 
στρέφεται.

'Η πείρα έχει άποδείξει 0τ  ̂σ’ αύ
τές καί σέ άλλες παρόμοιες περιπτώ
σεις κάθε καθυστέρηση μικραίνει, 
στενεύει τά σύνορα τής προσφοράς, 
λιγοστεύει τις εύκαιρίες καταστο
λής του κινδύνου καί μεγαλώνει τά 
τραγικά αποτελέσματα. "Εχει, επί
σης, άποδειχθεΐ δτι οί άπαιτήσεις 
τοΰ πολίτη στις περιπτώσεις αύτές 
απο την Αστυνομία, είναι μεγάλες 
καί τό μέγεθος τής προσφερόμενης 
βοήθειας έχει άνάλογο αντίκτυπο 
στην κοινή γνώμη καί σχολιάζεται 
εύρύτατα.

ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗ Σ ΔΗΜΟ
ΣΙΑ Σ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ του άτσαλέ- 
νιου πουλιού νά βλέπει άπό ψηλά, 
τοΰ δίνει τή δυνατότητα νά βλέπει 
καί περισσότερα αντικείμενα. Αύτό 
τό πλεονέκτημα σέ συσχέτιση μέ 
τήν οικονομία χρόνου πού προσφέ
ρει, μειώνουν σημαντικά τά ποσο
στά έπιτυχίας μιας έγκληματικής

πράξεως, μιά καί στενεύουν τά 
περιθώρια διαφυγής, μέ άποθαρ- 
ρυντικά άποτελέσματα γιά τούς ύπο- 
ψήφιους δράστες. Δυστυχώς, ή τε
χνολογική πρόοδος άνοιξε νέους καί 
εύκολους δρόμους προς τήν παρα
νομία. 'Η χρησιμοποίηση δέ, τών 
τεχνολογικών σύγχρονων έπιτευ- 
γμάτων στή διάπραξη ενός έγκλή- 
ματος, άπαιτεί καί άνάλογη άντιμε- 
τώπιση τών συνθηκών τοΰ έγκλή- 
ματος άπό τήν πλευρά τής διώξεώς 
του. 'Η άνακάλυψη τών δραστών 
απαιτεί, σχεδόν πάντοτε, έρευνες 
σέ μεγάλη έκταση, καταδιώξεις 
καί άνθρωποκυνηγητά, παρακολου
θήσεις καί αιφνιδιασμούς, πού ή 
κάλυψή τους μέ τά συνηθισμένα 
οδικά ή θαλάσσια μέσα πού έχει 
στη διάθεση της ή Χωροφυλακή ή 
πού μποροΰν νά τής διατεθοΰν (περι
πολικά άστυνομικά αυτοκίνητα, βεν
ζινάκατοι τοΰ Λιμενικού κ.λ.π.) 
είναι άρκετά δύσκολη, προβλημα
τική καί δχι πάντοτε έπιτυχημένη 
καί τοΰτο, γιατί, οί σύγχρονοι εγ
κληματίες έχουν, τις περισσότερες 
φορές, στή διάθεσή τους ταχύτατα 
αύτοκίνητα ή βενζινάκατους καί 
επι πλέον είναι έφοδιασμένοι μέ 
δπλα, πού δέν διστάζουν νά τά 
χρησιμοποιήσουν καί κατά τήν κα
ταδίωξή τους, στήν προσπάθειά 
τους να διαφύγουν. 'Η χρησιμοποί
ηση όμως τοΰ έλικόπτερου ανατρέ
πει κάθε απόπειρα διαφυγής γιατί:
1) αύξάνονται οί πιθανότητες έντο- 
πίσεως τών δραστών, 2) μειώνονται 
στο έλάχιστο οί δυνατότητές τους 
νά διαφύγουν άπό τήν καταδίωξή 
του, 3) συντονίζονται άριστα οί 
ενεργειες τών κινητοποιημένων αστυ
νομικών αυτοκινήτων καί 4) εκμη
δενίζεται τό ήθικό τών εγκληματιών 
και η πίστη ένός «χαμένου παιγνι
διού» τούς άφαιρεί κάθε δυνατότητα 
γιά αντίδραση.

Τό έλικόπτερο καί ή μελλοντική 
χρησιμοποίησή του στον τομέα τής 
δημόσιας άσφάλειας, θά είναι ένα 
μοναδικό όπλο γιά τήν καταστολή, 
αλλά καί τή πρόληψη κάθε άντικοι- 
νωνικής ένέργειας. 'Η πρόληψη είναι 
θέμα ψυχολογικής καταστάσεως τής 
διχασμένης έγκληματικής προσω
πικότητας καί θέμα άστυνομικής 
αντιμετωπισεως μιας άντικοινωνι- 
κής ενέργειας, πριν άκόμα υλοποιη
θεί καί παράγει άποτελέσματα. 'Η 
γνώση τών δυνατοτήτων πού προσ
φέρει ή άπό τον άέρα παρακολούθηση 
και ή απλή θέα τοΰ έλικόπτερου, 
ένεργοΰν στήν ψυχολογία τοΰ έγκλη- 
ματία, γεννούν μέσα του τό αίσθημα

τής ήττοπάθειας καί έπιδροΰν ανα
σταλτικά, μέ πολλές πιθανότητες 
ματαιωσεως τής προσχεδιασμένης 
ένέργειας.

ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ
ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ τοΰ έλικό

πτερου είναι άπεριόριστες. 'Η περι
πολία του άπελευθερώνει τήν άστυ- 
νομική παρατήρηση άπό τά πλαίσια 
τής σχετικότητας καί βοηθάει στήν 
εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων 
γιά τις κατευθύνσεις τής άστυνο
μικής δραστηριότητας, κατά τέτοιο 
τροπο, ώστε τά άποτελέσματα τοΰ 
έργου τών ανδρών τής Χωροφυλα
κής νά περιέχουν όλα τά στοιχεία 
τής εποικοδομητικής προσφοράς 
καί νά έκπληρώνουν στο άκέραιο τις 
προσδοκίες τοΰ κοινωνικού συνόλου 
και τής Πολιτείας. 'Η άστυνομική 
παρατήρηση άπό τον άέρα, μπορεί 
νά πλαισιωθεί μέ τή λήψη φωτογρα
φιών ή κινηματογραφικών στιγμιό
τυπων, μ.ιάς ολόκληρης περιοχής 
ή ένός άντικειμένου πού ή θέση του 
δέν είναι προσιτή μέ άλλους τρόπους. 
Είναι άποδεδειγμένο οτι ή φωτο- 
γράφιση διαφόρων στοιχείων, βοη
θάει σημαντικά στήν έκπόνηση σχε
δίων γιά τή λήψη τών κατάλληλων 
μέτρων, πού θά άποτρέψουν ένα 
δυσάρεστο γεγονός καί θά έξασφα- 
λίσουν τήν ήρεμία καί τήν άσφάλεια 
τοΰ κοινωνικού συνόλου. Πέρα άπό 
αυτό, ή άστυνομική παρατήρηση 
περιοχών δυσπρόσιτων, σέ περι
πτώσεις κακών καιρικών συνθηκών, 
εξ αιτίας τοΰ χαρακτήρα τοΰ έδά- 
φους, όπως οί ορεινές περιοχές ή οί 
δασώδεις έκτάσεις, καλύπτει τό 
πεδίο διασώσεως άτόμων πού κιν
δυνεύουν νά χάσουν άπό στιγμή 
σέ στιγμή τή ζωή τους, έπειδή έχουν 
αποκλεισθεί άπό τό χιόνι ή έχουν 
χάσει τον προσανατολισμό τους. 
’Επίσης, κατορθώνεται εύκολα ή 
άνακάλυψη καί καταστολή μικροε- 
στιών πυρκαϊών σέ δασώδεις περιο
χές, πριν άκόμα έπεκταθοΰν, μέ 
όλα τά γνωστά δυσάρεστα άποτελέ
σματα, πού τούς θερινούς ιδιαίτερα 
μήνες γίνονται πραγματικός έφιάλ- 
της τών ανδρών τής Χωροφυλακής.

Τό έλικόπτερο έχει άποδείξει ότι 
πολλά μποροΰν νά προληφθοΰν καί 
νά επιτευχθούν μέ τή χρησιμοποίη
σή του άπό τήν ’Αστυνομία. "Αλ
λωστε σέ πολλές χώρες αποτελεί, 
σήμερα, ένα άπό τά περισσότερο 
σημαντικά εφόδια τών ’Αστυνομιών 
τους, άπαραίτητο σέ όλες, σχεδόν, 
τις αποστολές. Στή χώρα μας, ή
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To μεγάλο σιδερένιο πουλί έτοιμά- 
. ζεται νά άπογιωθεϊ μετά από τούς άπα- 
, ραίτητονς ελέγχους καί την επιβίβαση 
των άνδρών τής Τροχαίας. Σε λίγο από 

, ψηλά θά παρακολουθεϊται ή κίνηση τών 
ν! δρόμων για την καλύτερη εξυπηρέτηση 
si τών τροχοφόρων.

Χωροφυλακή, έχει αποκτήσει, μια 
καλή εμπειρία τών πλεονεκτημάτων 

; του, στή προσπάθειά της νά εξα
σφαλίσει ομαλές συνθήκες κυκλο- 

: φορίας, τις ημέρες πού ή αύξησή της 
απειλεί πολύνεκρα τροχαία ατυχή
ματα. Τά άποτελέσματα έχουν (απο
δείξει δτι ή χρησιμοποίηση του 
ελικόπτερου δεν αποτελούσε προσ- 

1 πάθεια έπιδείξεως έκσυγχρονισμού, 
άλλα προσφοράς. ’Άλλωστε οί προσ- 

1 πάθειες για τον συνεχή εκσυγχρο
νισμό τού Σώματος τής Χωροφυ- 

J λακής έχουν πάντοτε μοναδικό κίνη
τρο την καλύτερη προστασία τού 
κοινωνικού συνόλου.

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ τεχνολογικά 
καί επιστημονικά επιτεύγματα, 6- 

γ; πως τό έλικόπτερο, τά κλειστά κυ- 
>·; κλώματα τηλεοράσεως, τά ραδιο

τηλέφωνα, οΐ ήλεκτρονικοί υπολογι
στές, τά συστήματα συναγερμού, 
τά χημικά εργαστήρια κ.λ.π., είναι 
άπαραίτητα εφόδια γιά την υλοποίη
ση τών αρχών πού ολοκληρώνουν 
την έννοια τής ’Αστυνομίας, σάν 
λειτούργημα στήν υπηρεσία τού 
σύγχρονου άνθρώπου καί ιδιαίτερα 

; τού ατόμου πού πάσχει ή κινδυνεύει 
από άντικοινωνικές ενέργειες άλλων 

| ατόμων.
Οί εποχές πού άκολουθούν θά 

I είναι εποχές προοδευτικών έξελί- 
1 ξεων καί τεχνολογικών επαναστά

σεων, πού θά απαιτούν την σύγχρονη 
έξέλιξη όλων τών κρατικών φορέων 

Ι |  έξουσίας καί έξυπηρετήσεως τού 
1 πολίτη, σέ βαθμό τέτοιο πού νά 

συμβαδίζει μέ τά γνωρίσματα τής 
κάθε εποχής. Αύτή ή γενική έξέ
λιξη καλλιεργεί τό έδαφος γιά 
αλλαγές καί προοδευτικά προγράμ
ματα στον τομέα τής άστυνομεύσεως. 
Ή  Χωροφυλακή, σεβόμενη τήν ιστο
ρική συνέπεια τής πορείας της θά 
ακολουθήσει τήν έποχή τών τεχνο- 

■.;! λογικών επαναστάσεων, μέ στόχο 
I' τήν άπόλυτη ευημερία τού άνθρώ

που καί τήν απαλλαγή του άπό τό 
άγχος καί τήν αγωνία τής άνασφά- 

.| λείας.
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Μέ την ευκαιρία συμήηρώσ 145 χρόνων

318



από την ίδρυση της Έήήηνικήα Χωροφυήακηρ

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
ΓΚΡΠΓΙΠΡ

1792-1863

Ό πρώτος ’Αρχηγός 
τής 'Ελληνικής 
Χωροφυλακής

οσιογράφος κ. Ν. Κ τ ε ν ι ά δ η ς

Η ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ συμπληρώ
νει 145 χρόνια ιστορικής σταδιο
δρομίας καί συνεχοΰς προσφοράς, 
σέ όλους τούς τομείς τής δημιουρ
γικής έθνικοκοινωνικής της δρα- 
στηριότητος. Ή  σύστασίς της, τον 
Μάϊον τοΰ 1833, έχαρακτηρίσθη, 
από τούς ίδρυτάς της, ώς σημαντικόν 
μέτρον τής έποχής. Τά πρώτα στε
λέχη τοΰ Σώματος έπελέγησαν 
μεταξύ των διαπρεπεστέρων ’Αγω
νιστών τοϋ 1821, τών διακριθέντων 
για τήν ικανότητα, την ανδρεία 
καί τό ήθος των. Ό  δέ διορισμός 
τοΰ διακεκριμένου Γάλλου Συν
ταγματάρχου Φραγκίσκου Γ κρα- 
γιάρ, ώς Άρχηγοϋ της, άποτελεΐ 
τήν έπισφράγισι τής άποφάσεως 
τοΰ "Οθωνος νά καταστήση τή 
Χωροφυλακή Σώμα έπίλεκτο, ικα
νό ν’ άνταποκριθή στις άνάγκες 
τών δύσκολων καιρών. Καί νά 
έξασφαλίση τϊς άπαραίτητες προϋ
ποθέσεις γιά τήν οικονομική καί 
πολιτιστική άνάπτυξι τής άναγεν- 
νωμένης Ελλάδος.

Γράφει ό Δημ

Οί "Ελληνες γιόρτασαν με ξέφρενο 
ενθουσιασμό τήν ελευθερία τους από τήν 
’Οθωμανική τυραννία έπειτα από αγώνες 
καί θυσίες όκτύ) χρόνων. Ό  Φραγκίσκος 
Γραγιάρ ήταν από τους πρώτους, που 
ακόυσαν τήν φωνή τών ’Ελλήνων καί 
έσπενσαν νά προσφέρουν τήν πολύτιμη 
βοήθεια τους στον ιερό αγώνα.
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Α Ν Τ Ω Ν ΙΟ Σ  Μ Α Υ Ρ Ο Μ Ι Χ Α Λ Η Γ

Μ Ι Χ Α Η Λ  Σ ΙΣ ΙΝ Η Ι

Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ  ΠΕΤΜΕΖΑΣ

Τρεις άπό τούς πρώτους ’Αξιωματικούς 
τής 'Ελληνικής Χοιροφυλακής, πού έφε
ραν τον βαθμό τον Μοιράρχου. Είναι οί 
ηρωικοί αγωνιστές τής εθνικής μας ανε
ξαρτησίας ’Αντώνιος Μανρομιχάλης, Μι
χαήλ Σεσίνης καί Νικόλαος Πετμεζας

< 3
Ο μεγάλος Φιλέλλην, Φραγκί

σκος Γκραγιάρ, στόν όποιον ό 
"Όθων καί ή Άντιβασιλεία έμπι- 
στεύθηκαν την Διοίκησι καί όργά- 
νωσι της Ελληνικής Χωροφυλα
κής, γεννήθηκε στην Δυζόν τής 
Γαλλίας τό 1792. Γυιός Συνταγμα
τάρχου, άπεφοίτησε άπό τή Στρα
τιωτική Σχολή των Παρισίων τό 
1812 καί κατετάχθη στόν Αύτοκρα- 
τορικό Στρατό μέ τό βαθμό τοϋ 
Άνθυπολοχαγοϋ. Κατά τήν έκ- 
στρατεία τοϋ Ναπολέοντος έναν- 
τίον τής 'Ολλανδίας, διεκρίθη καί 
προήχθη σέ ύπολοχαγόν έπί τοϋ 
πεδίου τής μάχης. Προσελήφθη 
κατόπιν στό Έπιτελεΐον τής νικη
φόρου έκείνης Στρατιάς καί έλαβε 
μέρος στήν έκστρατεία κατά τής 
Αύστρίας καί τής Γερμανίας, κατά 
τήν όποιαν έτραυματίσθη, προή
χθη σέ λοχαγό των Γενικών Ε π ι
τελών καί συνέχισε νά μάχεται, 
μέχρι τής ήττης καί τής έξορίας 
τοϋ μεγάλου Κορσικανοϋ.

Ό  ήρωικός άγώνας τών Ε λλή
νων γιά τήν ελευθερία, συγκίνησε 
τόν Γκραγιάρ.'Καί τόν Νοέμβριο 
τοϋ 1821, έφθασε στό Ά ργος καί 
προσελήφθη στό έπιτελεΐο τοϋ 
Μαυροκορδάτου, μέ τό βαθμό τοϋ 
λοχαγοϋ. Έλαβε μέρος σέ πολλές 
μάχες, σέ όλη τή διάρκεια τοϋ 
"Απελευθερωτικού Πολέμου, όπως 
τής Κορίνθου, τοϋ Πέτα, στήν 
πολιορκία τοϋ Μεσολογγίου καί 
τοϋ Ναυπλίου, στή μάχη τών Μύ
λων, κατά τήν όποιαν έτραυματίσθη 
καί προήχθη γιά άνδραγαθία. "Έλα
βε έπίσης μέρος στήν έκστρατεία 
τής Δυτικής Ελλάδος, ύπό τόν 
Δημ. Ύψηλάντην καί έτραυματί
σθη γιά δεύτερη φορά. Τό 1825 
προήχθη στό βαθμό τοΰ Συνταγμα
τάρχου καί διωρίσθη "Αρχηγός τοϋ 
Επιτελείου τής Στρατιάς Α νατο
λικής Ελλάδος.

Μετά τή δολοφονία τοϋ Καπο- 
δίστρια, διωρίσθη Γενικός Διοι
κητής τοϋ Τακτικοϋ Στρατοϋ. Τόν 
Φεβρουάριον τοΰ 1833, ό "Όθων, 
τόν διώρισε Αρχηγόν τοϋ Στρα- 
τιωτικοΰ του Οίκου. Καί τόν Ιού
νιον τοΰ ίδιου έτους, τοϋ έμπιστεύ- 
θηκε τήν "Αρχηγία καί τήν όργά- 
νωσι τής συσταθείσης τότε Χωρο

φυλακής. Ό  Μάουρερ γράφει σχε
τικά, ότι: «Σημαντικόν μέτρον, μέ 
τό όποιον έωρτάσθη ή 1 Ιουνίου 
1833, ήμέρα τών γενεθλίων τοϋ 
"Όθωνος, ήτο ή σύστασις τής 
Χωροφυλακής». Καί συνεχίζει:

«Ή Χωροφυλακή, είχε προορι
σμόν νά τηρή τήν δημοσίαν άσφά- 
λειαν, καί έπί πλέον νά τηρή τήν 
δημοσίαν τάξιν καί τόν πρός τούς 
Νόμους σεβασμόν, έπί ολοκλήρου 
τοΰ έδάφους τής Επικράτειας, κα
θώς καί εις τά Στρατόπεδα καί εις 
τόν Στρατόν. Ό  Διοικητής τοΰ 
Σώματος καί οί αξιωματικοί, έπε- 
λέγησαν μεταξύ έκείνων τών άξιω- 
ματικών τών Τακτικών καί τών 
Άτάκτων Στρατευμάτων, οί όποιοι 
είχον διακριθεϊ διά τής πιστής 
καί εύσυνειδήτου έκπληρώσεως τών 
ύπηρεσιακών των καθηκόντων, διά 
τοΰ θάρρους καί τής τόλμης των, 
ένώπιον τοΰ έχθροΰ, καί τής άμέμ- 
πτου διαγωγής των. Καί οί όποιοι 
είχον, συγχρόνως, τάς διά τήν 
Χωροφυλακήν άπαιτουμένας ικα
νότητας καί γνώσεις........ Ώ ς Διοι
κητής τοΰ Σώματος τούτου έτοπο- 
θετήθη ό κ. Γκραγιάρ, είς τών άρ- 
χαιοτέρων Φιλελλήνων, ό όποιος 
εϊχεν ήδη υπηρετήσει έν Έλλάδι, 
ύπό τόν Φαβιέρον, κατά τρόπον 
διακεκριμένον».

Έξαίρει κατόπιν τό έργον τών 
Χωροφυλάκων καί συνεχίζει:

«Περί τοΰ τρόπου, κατά τόν 
όποιον οί Χωροφύλακες, έξετέλε- 
σαν τήν ύπηρεσίαν των, υπάρχει 
ή όμόφωνος γνώμη: Έξεπλήρωσαν 
τά άνατεθέντα είς αυτούς έργα 
καί τάς δοθείσας είς αύτούς έντο- 
λάς, μέ τήν μεγαλυτέραν άκρίβειαν 
καί άφοσίωσιν, ώς παλαιοί χωρο
φύλακες, έν Γερμανίςι ή Γαλλία.... »

Ό  Στρατηγός Πελλιόν γράφει, 
έξ άλλου, ότι ό Γκραγιάρ έπέλεξε 
ό ίδιος τούς άξιωματικούς του. 
Καί ό Μάουρερ σημειώνει ότι 
οί άξιωματικοί αυτοί ήσαν ήρωες 
τοΰ "Απελευθερωτικού Πολέμου. 
Καί άναφέρει τά όνόματά των: Άν- 
τών. Μαυρομιχάλης, I. Βελέντζας, 
Μιχ. Γρίβας, Κων. Βλαχόπουλος, 
Δημ. Δεληγεώργης, Ήλ. Πανάς, 
Νικ. Πετμεζας, Μιχ. Σισίνης, Γ. 
Βοϊνέσκος, Δημ. Τζήνος, I. Γού- 
σης, Γ. Κλεώπας καί άλλοι.

Είς τά «Γενικά Αρχεία τοϋ 
Κράτους» φυλάσσονται διαταγές, 
όδηγίες καί παραινέσεις τοϋ Γκρα
γιάρ πρός τούς ύφισταμένους του, 
άλλά καί άναφορές πρός τόν "Όθω- 
να καί τήν Κυβέρνηση πού φανε
ρώνουν τήν σταθερή άπόφασί του,
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νά θέση τά θεμέλια, έπί τών όποιων 
θά έστηρίζετο ή τάξις καί ή άσφά- 
λεια τής χώρας καί τό μέλλον τοϋ 
νεοσυσταθέντος Σώματος. Καί για 
τό λόγο αυτό, ή αϋξησις τής έκ 
1200 άξιωματικών καί όπλιτών, 
δυνάμεως τής Χωροφυλακής, ήτο 
άπό τά πρώτα καί κυριώτερα αιτή
ματα του, πού; τελικά, ύπήρξε καί 
ή πιό σημαντική αιτία πού διεφώ- 
νησε με τήν Άντιβασιλεία καί 
υπέβαλε τήν παραίτησίν του, τήν 
12 Ίανουαρίου 1835, δίδοντας έτσι 
διδακτικό καί υπερήφανο παράδει
γμα στους μεταγενεστέρους. Δέν 
έτερμάτισε όμως έκεΐ τή σταδιο
δρομία του. 'Αλλά συνέχισε, σέ 
άλλους τομείς, νά προσφέρη τις 
υπηρεσίες του στή δεύτερη Πατρί
δα του, τήν 'Ελλάδα. Διετέλεσε 
διαδοχικώς, Γενικός Διοικητής Α 
θηνών -  Πειραιώς, Προσωπάρχης 
τοΰ 'Υπουργείου Στρατιωτικών, 
Πρόεδρος τής ’Επιτροπής γιά τήν 
άναθεώρησι τών περί τοϋ Στρατοϋ 
διατάξεων. Διοικητής Ταξιαρχίας 

i κλπ.
Τήν 19 Φεβρουάριου 1848 διω- 

ρίσθη καί πάλι ’Αρχηγός τής Χω
ροφυλακής καί παρέμεινε στή θέσι 
του μέχρι τής καταργήσεως τοϋ 
’Αρχηγείου τοΰ Σώματος τήν 24 
’Ιουνίου ίδιου έτους. (Τό Α ρχη
γείο άνασυνεστήθη τήν 29 Νοεμ
βρίου 1848, μέ Αρχηγό τόν ύπο- 
στράτηγον Πεζ. ’Αλέξιον Βλαχό- 
πουλον). Προαχθείς σέ ύποστρά- 
τηγον, ό Γκραγιάρ, παρέμεινε ίδιο- 
τεύων στήν Κηφισιά, όπου πέθανε 
τήν 9 Μαΐου 1863, σέ ήλικία 71 
ετών. 'Η κηδεία του έγινε τήν έπο- 
μένη στήν ’Αθήνα μέ πολλή έπι- 
σημότητα καί κοσμοσυρροή, σέ 
ένδειξιν τιμής, σεβασμού καί εύ- 
γνωμοσύνης τοϋ Άθηναϊκοΰ λαοϋ 
πρός τόν γενναΐον καί μεγάλον 
Φιλέλληνα, πού προσέφερε πολύ
τιμες υπηρεσίες στήν Ελλάδα κα
τά τόν ’Απελευθερωτικό ’Αγώνα 
καί κατά τά πρώτα χρόνια τής έλεύ- 
θερης ζωής τοΰ "Εθνους.

'Η άγάπη του προς τήν Ελλάδα 
ήταν πηγαία καί αυθόρμητη. Καί 
τήν έξεδήλωνε μέ διαφόρους τρό
πους. Χαρακτηριστικό είναι ότι, 
σέ πολλά έγγραφα, καί Ιδίως σέ 
έπιστολές πρός φίλους του ύπέ- 
γραφε Ελληνικά: «Γραλλιάρδος». 
Καί άγωνίσθηκε μέ πάθος νά έπι- 
τύχη άπό τής σκοπιάς του, τήν 
άποκατάστασι τής τάξεως, τής ήσυ- 
χίας καί τής γαλήνης στή χώρα 
μας, άφοΰ προηγουμένως έδωσε τό 
αίμα του γιά τήν έλευθερία της.

( ΓΑΛΛΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ -Μ ΕΛΗ Τ Η Σ Ι .Ρ .Α . -
&Ι

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ]

«Έκ μέρους δλων τών άνδρών της Χωροφυλακής, σας καλωσορίζω καί εύχομαι 
ή διαμονή σας στήν Ελλάδα νά σάς άφήσει τις καλύτερες έντυπώσεις. Ε πίσης 
εύχομαι οί άνθρωπιστικοϊ σκοποί τής Διεθνούς Ένώσεως ’Αστυνομικών, τής 
όποιας άποτελείται μέλη, νά συμβάλλουν στήν έδραίωση τής ειρηνικής συνυπάρ- 
ξεως τών Λαών». Μ’ αύτά τά λόγια υποδέχθηκε τήν Κυριακή, 16 ’Απριλίου, στό 
’Αεροδρόμιο τού Ελληνικού, έκ μέρους τής ήγεσίας καί τών άνδρών τής Χωροφυ
λακής, ό Συνταγματάρχης κ. Γρίβας, 68 Γάλλους άστυνομικούς, πού έπισκέφθηκαν 
τή χώρα μας.

Ή  έπίσκεψη τών Γάλλων συναδέλφων πραγματοποιήθηκε μέσα στά πλαίσια 
γνωριμίας τών μελών τής Διεθνούς Ένώσεως Αστυνομικών (Ι.Ρ.Α.) καί περιλάμ
βανε φιλικές συναντήσεις μέ μέλη τοΰ Ελληνικού Τμήματος καθώς καί περιηγή
σεις καί ξεναγήσεις σέ άρχαιολογικούς καί ιστορικούς τόπους τής χώρας. Έ κ  μέ
ρους τού Ελληνικού Τμήματος τής Ένώσεως, ύποδέχθηκε τούς Γάλλους συναδέλ
φους, ό Γενικός Γραμματέας τοΰ Τμήματος, Ταγματάρχης κ. Βασιλάκης.

Τό άπόγευμα τής ίδιας ήμέρας, τό Ελληνικό Τμήμα τής Ι.Ρ.Α., παρέθεσε πρός 
τιμή τών Γάλλων άστυνομικών, δεξίωση στό ξενοδοχείο «Άθηναΐς» στήν όποια 
παρευρέθησαν ό Α". Ύπαρχηγός τού Σώματος, "Υποστράτηγος κ. Νικ. Λινάρδος. 
ώς έκπρόσωπος τοΰ κ. ’Αρχηγού, ό Πρόεδρος τού Ελληνικού Τμήματος τής Ένώ
σεως, ’Αντιστράτηγος έ.ά. κ. Δεμέστιχας, πολλοί ’Ανώτεροι ’Αξιωματικοί τής 
Χωροφυλακής καί μέλη τής Ένώσεως. Ό  κ. Α". Ύπαρχηγός άπευθύνοντας στους 
ξένους συναδέλφους χαιρετισμό είπε μεταξύ τών άλλων. «Σάς καλοσωρίζουμε μέ 
χαρά καί μέ αισθήματα φιλίας καί συναδελφικότητας. Τό λειτούργημα τού άστυ- 
νομικού σ’ όλο τό κόσμο, τό χαρακτηρίζει ή κοινή προσπάθεια γιά τήν έξασφάλιση 
ειρηνικών συνθηκών διαβιώσεως τού κοινωνικού συνόλου, συνθηκών πού θά προ
στατεύουν τήν έπιβίωσή του άπό τήν φθοροποιό έπίδραση τών αντικοινωνικών 
ένεργειών. Ό  άστυνομικός σέ όποιοδήποτε παγκόσμιο χώ ρ ο κ ιά νζεί, προσφέρει 
στό κοινωνικό σύνολο υπηρεσίες πού άποσκοπούν στήν προστασία τής τάξεως καί 
τής άσφαλείας καί θέτει τόν έαυτό του στή διάθεση τού κάθε άπειλουμένου, έκ- 
π?.ηρώνοντας άκόμα καί μέ κίνδυνο τής ζωής του τό καθήκον του άπέναντι στή 
Πολιτεία καί τό χρέος του άπέναντι στό Πολίτη. Ή  συναδελφικότητα μεταξύ τών 
άστυνομικών έχει τή δύναμη νά βοηθήσει τήν έκπλήρωση τής άποστολής τους καί 
νά προάγει τό πολιτιστικό καί πνευματικό τους έπίπεδο μέ τήν άνταλλαγή σκέ
ψεων καί άπόψεων». ’Ακολούθησε χαιρετισμός τού ’Αρχηγού τής Γαλλικής άποστο
λής Γενικού Γραμματέα τοΰ Επιτελείου τής ’Αστυνομίας τών Παρισίων κ. PAUV- 
RHOMME πού εύχαρίστησε τόν κ. Α". "Υπαρχηγό καί τό Ελληνικό Τμήμα τής 
Ι.Ρ.Α. γιά τήν ύποδοχή καί τά αισθήματα άγάπης καί φιλίας πού συνάντησαν στό 
πρόσωπο τών Ελλήνων συναδέλφων. Μιλώντας, ό κ. PAUVRHOMME, πρός τό 
περιοδικό «Επιθεώρηση Χωροφυλακής» είπε ότι ή Ι.Ρ.Α. έχει σκοπό νά συνδέσει 
όλους τούς άστυνομικούς τού κόσμο , μέ δεσμούς φιλίας, πού θάέξυπηρετοΰσαντήν 
παγκόσμια ειρήνη καί νά άναπτύξει τήν άλληλεγγύη τών μελών της.

Οί Γάλλοι ’Αστυνομικοί κατά τήν παραμονή τους στήν χώρα μας έπε- 
σκέφθησαν πολλούς τουριστικούς καί άρχαιολογικούς τόπους όπου φιλοξενήθη
καν άπό "Υπηρεσίες τού Σώματος καί ξεναγήθηκαν άπό άνδρες τής Τουριστι
κής ’Αστυνομίας Χωροφυλακής. ’Αναχώρησαν άπό τήν "Ελλάδα έπιστρέφοντας 
στήν πατρίδα τους μέ τις (αραιότερες έντυπώσεις καί τις καλύτερες άναμνήσεις 
γιά τήν πατροπαράδοτη έλληνική φιλοξενία καί τό θερμό ένδιαφέρον τών "Ελ
λήνων συναδέλφων τους.

Στήν φωτογραφία στιγμιότυπο άπό τήν ύποδοχή τών Γάλλων Άστυνομι
κών στό άεροδρόμιο κατά τήν άφιξή τους στήν "Ελλάδα.
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Ο άνθρωπος άπό την έμφά- 
νισή του στή γή, δέθηκε 
στενά καί άναπόσπαστα 

μέ τό περιβάλλον του, δηλαδή μέ 
τό έδαφος, τή γη, τό νερό, τή θά
λασσα, τόν άέρα, τά δένδρα, τά 
πουλιά. Γιατί όλα αύτά άποτελοΰν 
τή φύση, καί Φύση σημαίνει πηγή 
ζωής. ^

Αύτή διαμορφώνει τήν ψυχική 
του διάθεση, δυναμώνει τήν δρα- 
στηριότητά του καί διασφαλίζει 
τήν υγεία του.

Αλλ’ άπό τής ΰπάρξεώς του στή 
γη, δεν δέθηκε απλώς άλλά άσχο- 
λήθηκε μέ διάφορους τρόπους καί 
μέ τήν έκμετάλλευση τοΰ φυσικού 
του περιβάλλοντος, άφοΰ άπό αύτό 
έξαρτάται άκόμα καί σήμερα, άπό- 
λυτα ή ζωή του.

Τ ο ΰ :
κ. Ν ί κ ο υ  Κ ο ύ ρ τ η  
Τεχνολόγου Δασοπονίας

Δυστυχώς όμως, μέ τό πέρασμα 
τοΰ χρόνου, μεταξύ τών άνθρώπων 
άναπτύχθηκε ή έγωϊστική νοοτρο
πία, ότι ή Φύση, έχει πλαστεί άπο- 
κλειστικά γιά τή δική του έκμε
τάλλευση καί άπόλαυση καί όχι 
ότι αύτός ό Ιδιος άποτελεΐ ένα μέρος 
τού φυσικού περιβάλλοντος.

Κατά τις τελευταίες δέ δεκαε
τίες ή ραγδαία αύξηση τοΰ πληθυ
σμού τής γης, ή ταχεία άνοδος τού 
βιοτικοΰ επιπέδου, ή πρόοδος καί 
ό τεχνικός πολιτισμός—πού πολύ 
σωστά λένε, δέν είναι τίποτε άλλο 
παρά τό φάγωμα τής Ιδιας μας τής 
σάρκας—είχαν σάν άποτέλεσμα τήν 
μεγάλη αύξηση τής άνάγκης έκμε- 
ταλλεύσεως, αύτού τοΰ φυσικού πε
ριβάλλοντος.

Άποτέλεσμα τής μεγάλης αύτής 
αΰξήσεως τοΰ πληθυσμού τής γής, 
ήταν ή γρήγορη άνάπτυξη τής 
β'ομηχανϊας ή όποια προσφέρει 
στόν άνθρωπο τά ύλικά άγαθά, γιά 
μιά άνετη καί μηχανοποιημένη 
ζωή.

Παράλληλα, όμως άποσπά άπό 
τό φυσικό του περιβάλλον τις 
ύλες πού χρειάζεται γιά τή λει
τουργία της καί άπομακρύνει τά 
άπόβλητά της, χρησιμοποιώντας 
σάν «ΚΑΑΑΘΙΑ ΑΧΡΗΣΤΩΝ» 
τό νερό, τό έδαφος καί τήν άτμό- 
σφαιρα.

Μ’ αύτό τόν τρόπο όμως, ούσίες 
ξένες καί βλαβερές γιά τήν υγεία



τοϋ άνθρώπου, τών ζώων καί τών 
φυτών, σκορπίζονται στό περιβάλ
λον καί προκαλοϋν ρύπανση στις 
πηγές της ζωής.

Καί δταν μιλάμε γιά ρύπανση τών 
πηγών τής ζωής, έννοοϋμε τήν 
ρύπανση τοϋ Νεροϋ, τοϋ έδάφους. 
τής ατμόσφαιρας, καί γιατί δχι καί 
τήν ήχητική καί όπτική ρύπανση, 
αν καί αυτές οί τελευταίες γιά πολ
λούς, άποτελοϋν άκόμα άφηρη- 
μένες έννοιες.

Καί από δλες αύτές τις πηγές τής 
ζωής, θά άσχοληθοϋμε καί θά 
έρευνήσουμε είδ.κώτερα «ΤΟ ΝΕ
ΡΟ» πού είναι τό αίμα τής γής, 
πού είναι ή ζωή μας.

Καί είναι πραγματκά, γιατί μέ 
τήν άέναη κίνησή του, τον κύκλο 
του μεταξύ ατμόσφαιρας καί γής, 
κάνει ακριβώς δτι κάνει καί ή 
κυκλοφορία τοϋ αίματος στό σώ
μα μας.

Καί δπως τό σώμα μας, καί κάθε 
ζωντανό σώμα δέν μπορεί νά ύπάρ- 
ξει χωρίς τό αίμα, έτσι καί ή γή, 
μέ τήν σημασία πού τήν ξέρουμε 
έμεΐς, δέν μπορεί νά υπάρξει χωρίς 
καθαρό νερό.

"Οπως τό αίμα, έτσι καί τό νερό, 
είναι ζωντανό περιβάλλον καί α
παλλάσσεται άπό τις ίδιες του τις 
ακαθαρσίες χάρις στό όξυγόνο, 
γιά νά μπορέσει καί πάλι νά γίνει 
χρήσιμο στή ζωή μας.

Βέβαια λέμε τον "Ηλιο ζωοδότη. 
Καί φυσικά είναι. "Ομως χωρίς τό 
νερό, τί αξία θά είχε ό "Ηλιος; Ή  
γή μας δέν θά διέφερε σέ τίποτε 
άπό τή Σελήνη.

Γιατί τό νερό είναι ή σπουδαιό
τερη άπό δλες τις φυσικές πηγές 
καί υπάρχει αύτό, άπό τότε πού 
ύπάρχει καί ή Γή.

Είναι έντελώς άπαραίτητο γιά 
κάθε μορφή ζωής, καί χωρίς νερό, 
ούτε φυτά, ούτε άνθρωποι, μά ούτε 
καί κανένα δν, μέ τή γενική έννοια 
τοϋ όρου θά υπήρχε στή Γή, δπως 
δέν υπάρχει καί στή Σελήνη.

Γιά τή Φυσική βέβαια, τό νερό 
είναι ένα άπό τά στοιχεία τής Φύ- 
σεως καί μάλιστα τό περισσότερο 
διαδεδομένο, καί βρίσκεται παντοϋ 
σάν υγρό, σάν άέριο καί σάν στε
ρεό.

’Αλλά ένα στοιχείο μοναδικό, 
δχι μονάχα γιατί είναι παράγων 
ζωής, μοναδικό καί γιά τήν άέναη 
κίνησή του μεταξύ ούρανοϋ καί 
γής. Καί ή κίνησή του αύτή, είναι 
ένας μεγάλος καί πολυσύνθετος 
κύκλος—φαΰλος κύκλος θά λέ
γαμε—άλλά πάρα πολύ ευεργετι
κός.

Γιά τόν άνθρωπο, τά ζώα, καί 
τά φυτά, είναι στοιχείο πρωταρχι
κής σημασίας. ’Αποτελεί τό βασι- 
κώτερο συστατικό τοϋ όργανισμοΰ 
τους.

Είναι ή «ΑΡΧΗ ΟΛΩΝ», δπως 
έλεγε ό Θαλής, καί ό ’Αριστοτέ
λης τό θεωρούσε μιά άπό τις τέσ- 
σερες πρωταρχικές ούσίες τής «ρύ
σεως.

’Αλλά καί οί νεώτεροι έπιστήμο- 
νες ύποστηρίζουν, πώς δλα τά 
ζώα, καί τά φυτά προέρχονται άπό 
μονοκύτταρους όργανισμούς, πού 
άποτελοΰσαν τήν πρώτη μορφή ζω
ής στή γή καί πού πρωτοπαρου- 
σιάστηκαν στό νερό τής θάλασ
σας.

Στήν έπιφάνεια τής γής, τό νερό 
φτάνει άπό τήν άτμόσφαιρα, συ
νήθως,μέ τήν μορφή τής βροχής καί 
τοϋ χιονιοϋ, συνέχεια δέ μέ τούς 
χειμάρρους καί ποταμούς φτάνει 
στις θάλασσες καί ωκεανούς, γιά 
νά έπανέλθει στήν άτμόσφαιρα καί 
πάλι μέ τήν έξάτμιση σάν υδρατμοί 
καί νά συμπληρωθεί έτσι ό λεγό
μενος ύδρολογικός κύκλος.

Μέ τήν υγρή του μορφή σκεπά
ζει τά 72ο]ο τής έπιφανείας τής 
γής, καί άπό αύτά, τά 97ο]ο βρί
σκονται στις θάλασσες καί τούς 
ώκεανούς καί μόνο τό 3ο]ο στούς 
ποταμούς καί τις λίμνες.

'Υπολογίστηκε άκόμα, δτι τό 
νερό πού πέφτει μέ δλες του τις 
μορφές, στήν έπιφάνεια τής γής 
κάθε χρόνο, φτάνει τά 500 τρισε
κατομμύρια τόννόυς.

'Ο άνθρωπος χρησιμοποιεί τό 
νερό σάν ποτό καί σάν τροφή, σάν 
πηγή ένεργείας, σάν πρώτη ΰλη γιά 
τήν γεωργική παραγωγή, σάν μέσο 
συγκοινωνίας, ώς καί γιά τις 
υγιεινές του άνάγκες, τέρψεις καί 
άπολαύσεις.

'Υπολογίστηκε έπίσης, δτι ό 
άνθρωπος κατά τήν διάρκεια τής 
ζωής του χρησιμοποιεί γιά προσω
πική του άνάγκη μέ κάθε τρόπο φυ
σικά, 250 τόννους νερό.

Γιά τήν παραγωγή δέ ένός τόν- 
νου σιταριοϋ χρειάζονται 250—300 
τόννοι νεροϋ βροχής.

Μέ λίγα λόγια τό νερό είναι 
ένας άνεκτίμητος θησαυρός γιά 
κάθε άνθρώπινη δραστηριότητα.

Γι’ αύτό άλλωστε καί οί μεγαλύ
τεροι άρχαΐοι πολιτισμοί άναπτύ- 
χθηκαν έκεΐ πού ύπήρχε άφθονο 
νερό: Ό  Αιγυπτιακός στήν κοι
λάδα τοϋ Νείλου, ό Άσσυριακός 
στήν Μεσσοποταμία, ό ’Ινδικός 
στήν κοιλάδα τοϋ Ίνδοΰ κ.λ.π.

Τό νερό πού χρησιμοποιεί ό 
άνθρωπος γιά κάθε δραστηριότητά 
του, δέν καταναλώνεται καί δέν 
πρόκειται ποτέ ούτε νά τελειώσει, 
ούτε νά έλαττωθεΐ, άλλ’ ούτε καί 
νά αυξηθεί ή άρχική του ποσότη
τα. 'Απλώς αύτό, τό χρησιμοποιεί 
ό άνθρωπος δμως, τό έπιστρέφει στή 
φύση λερωμένο.

Τό νερό πού πίνουμε έμεΐς, αύ
τό θά πιοΰν τά παιδιά μας καί τά 
έγγόνια μας, γιατί αύτό είναι αιώ
νιο. Αύτό έπιναν δλοι δσοι έζη- 
σαν πριν άπό μας.

’Αλήθεια σκέφτηκε κανένας μας, 
δταν πίνει ένα ποτήρι δροσερό νε
ρό, δτι αυτό μπορεί νά είναι τό νε
ρό πού ό σοφός Σωκράτης έπλυνε 
τά χέρια του, ή ό Ίησοΰς Χριστός 
τά πόδια τών μαθητών Του;

Μέ δλο τόν έγωϊσμό, άλλά καί 
τήν άδίαφορία πού διακρίνει τόν 
άνθρωπο γιά δλα τά κοινά άγαθά, 
άπό τά πολύ παλιά χρόνια κατάλαβε 
δτι οί υδατικοί πόροι μέ καθαρό καί 
χρήσιμο νερό δέν είναι άνεξάν- 
τλητοι, καί ή διατήρηση, ό έλεγ
χος καί ή αύξηση αυτών, ήταν 
πρωταρχικής σημασίας.

Γιά τόν λόγο αύτό, άπό τόν 'Ηρό
δοτο μαθαίνουμε, δτι τό 4.000 π.Χ. 
ό βασιλιάς τής Αίγύπτου Μένες, 
ιδρυτής τής πρώτης Δυναστείας, 
κατασκεύασε τό πρώτο φράγμα 
στό Νείλο κοντά στήν άρχαία 
πόλι Μέμφιδα, γιά τήν άποθήκευση 
καθαρού χρήσιμου νεροϋ.

Σήμερα, τό γλυκό, χρήσιμο, κα
θαρό νερό, άρχίζει νά έλαττώνεται 
έπικίνδυνα μέ τήν τεράστια αύξη
ση τής βιομηχανίας.

Καί φτάνουμε στό συμπέρασμα 
αύτό, γιατί, γιά τήν παρασκευή 
ένός τόννου χάλυβος χρειάζονται 
200 τόννοι νερό, καί γιά ένα τόννο 
χαρτιοϋ χρειάζονται έπίσης 300 
τόννοι νερό.

’Αλλά έκτος άπό τις άνάγκες 
τής βιομηχανίας, μέ τήν άπόρριψη 
τών άκατεργάστων άποβλήτων αυ
τής στούς ποταμούς καί στις λί
μνες, μιά πολύ μεγάλη ποσότητα 
αύτοΰ μολύνεται έπικίνδυνα.

Στις Η.Π.Α. υπολογίζεται δτι 
ένα έκατομμύριο τόννοι άπορρυ- 
παντικών, χημικών λιπασμάτων καί 
έντομοκτόνων παρασύρονται κάθε 
χρόνο άπό τή βροχή καί μαζεύον
ται στούς ποταμούς, τις λίμνες 
καί τις θάλασσες, μέ άποτέλεσμα 
καί τή ρύπανση αύτών, άλλά καί 
τόν θάνατο καί άφανισμό τής υδρο
βίου ζωής.

.
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To νερό είναι αναμφισβήτητα καί 
αδιαφιλονίκητα τό αίμα που κυλά στις 
φλεβες τής γης. Καί όπως 6 ανθρώπινο 
οργανισμός πεθαίνει όταν τό αίμα' πάφει 
να κνλά^ καθαρό στις φλέβες τον έτσι καί 
ό πλανήτης αυτός θά ζή μόνον έφ’ όσον 
το νερό δεν μολννθεί άπό την απληστία 
τής βιομηχανικής επανάστασης τής έπο- 
Χήζ /*αζ τιου έκτος άno τά αγαθά μάς 
έχει επισωρεύσει και πολλά δεινά.

Και μ’ αύτό τόν τρόπο, τό νερό 
πεθαίνει καί πεθαίνει γιατί μολύ- 
νεται καί αχρηστεύεται καί μαζί 
μ’ αύτό πεθαίνουμε κι εμείς.

"Ενα συνέδριο πού έγινε πριν 
λίγα χρόνια στην ’Αργεντινή, δια
πίστωσε ότι κάθε μέρα σ’ όλη τή 
γη πεθαίνουν 25.000 άνθρωποι άπό 
ασθένειες πού προέρχονται άπό 
μολυσμένο νερό, ότι μόνο τό 1]5 
τοϋ πληθυσμού τής γης πίνει κα
θαρό νερό καί προβλέπεται στά 
επόμενα 20 χρόνια νά παρουσια
στεί τέτοια έλλειψη άποθεμάτων 
γλυκού καθαρού νερού, ώστε αύτό 
νά άποτελεΐ είδος πολυτελείας.

Γιά μας τούς "Ελληνες, τό νερό, 
τό πρώτο άπό τά άπαραίτητα στοι
χεία τής ζωής, ό λαός μας μέ τήν 
πλούσια φαντασία του, τό χρησι
μοποίησε καί στήν πνευματική 
του ζωή καί έπλασε γύρω άπ’ 
αύτό ένα σωρό θρύλους καί παρα
δόσεις πού μιλάν : Γιά «άθάνατο 
νερό», γιά «άμίλητο νερό», γιά 
«νερό τής λησμονιας» καί γιά 
«άνήλιαγο νερό».

’Αλλά τό χρησιμοποίησε καί 
γιά ένα σωρό ποιητικές καί άλλη- 
γορικές εκφράσεις όπως : «Σάν τό 
κρύο νερό», «έβαλε νερό στο κρασί 
του» κι «έκανα μιά τρύπα στο νερό».

Πριν μόλις 100 χρόνια, ό κύκλος 
τού νερού περνούσε ελάχιστες, 
έπικίνδυνες ζώνες. Δέν δέχονταν 
παρά μόνο τά φυσικά άπορρίμματα, 
άπό τά όποια πολύ γρήγορα μπο
ρούσε νά άπαλλαγεΐ.

Σήμερα όμως οί μεγάλες ποσό- 
τητες χημικών άδιασπάστων άπορ- 
ριμμάτων, δέν κάνουν τό νερό 
απλώς μή πόσιμο καί χρήσιμο, 
άλλά καταστρέφουν — σιγά άλλά 
σταθερά — αύτό τό θαυμαστό φυ
σικό έργοστάσιο καθαρισμού, τό 
άναντικατάστατο γιά τή ζωή μας.

"Ετσι δημιουργεΐται σοβαρό πρό
βλημα, γιά τήν άντιμετώπιση τού 
όποιου άρχισαν ευτυχώς πλέον, νά 
έφαρμόζωνται τά πρώτα σοβαρά 
μέτρα. Καί ένώ μέχρι προ όλίγου, 
οί προειδοποιήσεις γιά τή σοβαρό

τητα τοϋ θέματος,άποτελοΰσαν άντι- 
κείμενο άδιαφορίας γιά τόν απλό 
κόσμο καί ένοχλήσεις γιά τις Κρα
τικές^ Υπηρεσίες, σήμερα ξύπνη
σαν απότομα καί τό κοινό καί οί 
Κυβερνήσεις, γιά τόν μεγάλο αύτό 
κίνδυνο πού βρίσκεται «πρό τών 
Πυλών», μέ άποτέλεσμα μέσα σέ 
λίγο χρόνο, ή προστασία τού πε
ριβάλλοντος γενικώτερα καί τού 
ΝΕΡΟΥ είδικώτερα, νά γίνει άντι- 
κείμενο μελέτης και σοβαρώτατο 
πρόβλημα.

Τό Συμβούλιο τής Εύρώπης συ
νέταξε τόν «ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΧΑΡ
ΤΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ» πού άποτελεΐ- 
ται άπό 12 βασικά άρθρα.

Είναι καιρός πιά νά συνειδητο
ποιήσουμε όλοι, ότι μολύνοντας τό 
νερό, έν όνόματι τής τεχνολογι
κής προόδου, μολύνουμε τό ίδιο 
μας τό αίμα.

Πρέπει νά γίνει συνείδηση τού 
καθενός μας, ότι βρισκόμαστε σέ 
περίοδο σοβαρής κρίσεως. Χρειά
ζεται μιά σωστή καί χωρίς προκα
ταλήψεις, συνεργασία τού πολίτου 
καί τού Κράτους, γιά νά άντιμετω- 
πιστεΐ τό όξύτατο πρόβλημα τής 
προστασίας τού περιβάλλοντος μέ
σα στο όποιο βρίσκεται καί τό 
ΝΕΡΟ.

Καί τά μέν προηγμένα κράτη 
συνειδητοποίησαν πράγματι, αυ
τόν τόν σοβαρό κίνδυνο καί άρχι
σαν νά τόν άντιμετωπίζουν μέ 
πολλούς καί άποτελεσματικούς 
τρόπους.

’Εμείς όμως οί "Ελληνες, δυστυ
χώς άκόμα δέν λάβαμε σοβαρά καί 
ριζικάμέτρα,γιατίέχουμε μιά πλήρη 
σύγχυση, μέ άποτέλεσμα τό τόσο 
σοβαρό πρόβλημα τής προστα

σίας τού περιβάλλοντος άπό όξύ 
νά γίνεται όξύτερο καί δυσεπίλυτο.

Νομίζω ότι φτάσαμε σέ τέτοιο 
κρίσιμο σημείο, ώστε νά μήν 
ύπάρχουν άλλα περιθώρια άδια
φορίας, γιατί μεγαλύτερη άδιαφο- 
ρία θά σημάνει ’Εθνικό έγκλημα.

Πρέπει ό καθένας χωριστά, άλλά 
καί όλοι μαζί, νά άρχίσουμε μία 
σταυροφορία, γιατί έχουμε χρέος 
ιερό άν δέν μπορέσουμε νά καλυ
τερέψουμε, τουλάχιστο νά μή άφα- 
νίσουμε αυτόν τόν τόπο, πού έζη- 
σαν οί πατέρες μας καί οί πατέρες 
τών πατέρων μας, καί πού θά ζή- 
σουν τά παιδιά μας καί τά παιδιά 
τών παιδιών μας.

■

►
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ατυκηματα

Γ ρ ά ψε ι
ό κ. Δ η μ. X α ϊ τ ό γ λ ο υ 
του 'Ορειβατικού 'Αθηνών

ΑΝ ΤΟ νά ανεβαίνει κανείς ατά 
βουνά είναι μιά συνήθεια πού χά
νεται ατά βάθη των αιώνων, ή 
ανάβαση των βουνών γιά απόρ, απο
τελεί γνώρισμα τής τελευταίας πε
ριόδου τής μακραίωνης ιστορίας τον 
ανθρώπου.

’Αναμφισβήτητα, αναβάσεις ατά 
βουνά με την μορφή αγώνων έγί- 
νοντο καί παλαιότερα, από βοσκούς, 
κλέφτες καί αρματολούς, μέσα οτά 
πλαίσια τής έκπαίδευσεώς τους, ή 
«χάριν παιδιάς», αλλά κατά την τε
λευταία περίοδο καί, κατά προσέγ
γιση, άπό την εποχή τής βασίλισσας 
Βικτώριας τής ’Αγγλίας, ή ’Ορει
βασία παίρνει το χαρακτήρα τοϋ 
σπόρ με τήν σημερινή του μορφή.

’Αποτέλεσμα, τής ραγδαίας έξε- 
λίξεως τής ’Ορειβασίας είναι νά 
υπάρχουν σήμερα εκατομμύρια ορει
βάτες σ’ όλες τις χώρες του κόσμου, 
ακόμα καί σ’ αυτές πού στερούνται 
βουνών.

01 Νέοι αγάπησαν μέ πάθος αυτό 
το σπόρ, πού απαιτεί ενα σπάνιο 
συνδυασμό ψυχικών καί σωματικών 
χαρισμάτων, καί δεν είναι πάντοτε 
έπιτευκτός. Οί κορυφές τραβούν 
σάν μαγνήτης καί οί επιτυχείς ανα
βάσεις γίνονται κίνητρα γιά κατα
κτήσεις άλλων δυσκολότερων καί 
υψηλότερων διαδρομών.

’Έτσι, ό αριθμός τών ορειβατών 
ολοένα αυξάνει, οί άπόρθητες κο
ρυφές πέφτοντν ή μιά μετά τήν άλλη, 
χαράζονται νέες διαδρομές καί νέα 
επιτεύγματα προστίθενται στά πα
λιά, αλλά δυστυχώς........  πέφτουν
καί οί ορειβάτες.

Παρά τήν εξέλιξη τής τεχνικής, 
τήν ποιότητα τών χρησιμοποιούμε
νων υλικών καί τήν πλήρη πληρο
φόρηση πού υπάρχει, τά ατυχήματα 
συμβαίνουν καί εκατοντάδες ορει
βάτες κάθε χρόνο χάνουν τή ζωή 
τους, ή καί μόνον τραυματίζονται, 
κρεμασμένοι σέ μιά όρθοπλαγιά, ή 
θαμμένοι κάτω άπό τούς πάγους 
μιας χιονοστιβάδας, πού τούς παρέ
συρε στή πτώση της.

Σπάνια άνθρωποι πού πέφτουν 
σέ ατύχημα βρίσκονται σέ τόσο 
μειονεκτική θέση, δσο ένας τραυ
ματισμένος ορειβάτης. Χαμένος σε

*0 δρος « ’Ο ρειβασία» χρησιμο
ποιείται έδώ μέ τήν διεθνή του έννοια  
« Ά λ π ιν ισ μ ό ς »  (ά γγ . MOUNTAINEE
RING) καί δ χ ιμ έ  τή νέννο ια ά νέβ α σ μ α  
στό βουνό. Δηλαδή λέγοντα ς « ’Ορειβα
σία» έννοοΰμε τήν πραγματοποίηση  
διαδρομών στό β ο υ ν ό , έπιδεκτικώ ν  
βα θμ ολογή σ εω ς, σ ύ μ φ ω να  μέ τά  
διεθνή π ρ ότυ π α .
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Ανόρες των ορειβατικών μονάδων της Γαλλικής Χωροφυλακής ετοιμάζονται 
να επιβιβάσουν σε ελικόπτερο παγιδευθέντα τραυματία σε χιονοσκεπή κορυφή. 'Η  
ειδική εκπαίδευση των ανδρών αυτών τής Γαλλικής Χωροφυλακής εχει σοισει, πολλά 
ατομα από βέβαιο θάνατο χάρις στην έγκαιρη ανεύρεσή τους, κάτω από δυσμενείς 
καιρικές και έδαφολογικές συνθήκες.

•a**"'

απόσταση δεκάδων, ίσως καί εκα
τοντάδων χιλιομέτρων, άηό το πλη- 
σιέστερο νοσοκομείο, ή και από τον 
πλησιέστερο κατοικημένο τόπο, σέ 
δυσπρόσιτη περιοχή, βρίσκεται κυ
ριολεκτικά στο έλεος των στοιχείων 
τής φύσεως καί στην αυτοθυσία 
των συντρόφων του.

Τά μέσα πού διαθέτει ο ορειβάτης 
για την αντιμετώπιση ενός ατυ
χήματος (*) είναι ουσιαστικά ανύ
παρκτα, άφοϋ το υποτυπώδες φαρμα
κείο που κουβαλάει στο σάκκο του, 
δύσκολα θά μπορούσε νά θεωρηθεί 
αρκετό γιά νά θεραπεύσει μιά κατά
σταση πού προήλθε ύστερα από 
πτώση δεκάδων μέτρων, ή από τη 
κατολίσθηση βράχων καί πάγων. 
Καί αν μεν τό ατύχημα είναι έλ.α- 
φράς μορφής καί ό ορειβάτης διατηρεί

(* ) Μέσα θεραπείας καί 8 χ ι  προ
λ η π τ ικ ά , πού  λα μ β ά νοντα ι πριν σ υ μ -  
βεϊ τό ά τ ύ χ η μ α , δπω ς π  .χ  . μελέτη  
τού π εδ ίο υ , γνώ ση  τού  μετεω ρο
λογικ ού  δ ελ τ ίο υ , κ ατάλλη λος έ φ ο -  
διασμός κ λπ  .

τις αισθήσεις του, έχει καλ.ώς, άν ό
μως τό είδος τού τραυματισμού είναι 
τέτοιο πού νά αποκλείεται ή μετακί
νησή του, τότε τά πράγματα γ ί
νονται τραγικά.

Τον τελευταίο καιρό, ή ελληνική 
κοινή γνώμη συγκινήθηκε ιδιαίτερα 
από ορειβατικά ατυχήματα, μέ άπο- 
κορύφωμα τον Δεκέμβριο τού 1976, 
όταν ή ’Ελληνική ’Ορειβασία θρή
νησε τον θάνατο έξη ορειβατών, 
στο ίδιο άτύχημα, θλιβερό ρεκόρ 
γιά τά ελληνικά δεδομένα. ’Ορει
βάτες άπό δλη τήν 'Ελλάδα έτρε- 
ξαν νά προσφέρουν τή βοήθειά τους. 
Στρατός και Χωροφυλακή κινητο
ποιήθηκαν εντατικά γιά μιά εβδο
μάδα, κάνοντας δ,τι ήταν δυνατό 
προκειμένον νά βοηθήσουν τούς κιν- 
δυνεύοντες. Τό δτι τελικά οί ορει
βάτες βρέθηκαν νεκροί δεν μειώνει 
σέ τίποτα τήν αυταπάρνηση καί τήν 
έιπιμη προσπάθεια δλων δσων έτρε- 
ξαν στή διάσωση.

’Ας κοιτάξουμε πώς αντιμετω
πίζονται παρόμοια περιστατικά σέ 
χώρες δπου ή συχνότητα ορειβα
τικών ατυχημάτων είναι μεγαλύ

τερη, τά βουνά ψηλότερα καί τά 
μέσα περισσότερα. Καί σάν παρά
δειγμα θά έπρεπε νά πάρουμε τήν 
περιοχή των ’Άλπεων καί νά συγκρί
νουμε τά μέσα καί τούς τρόπους 
άντιμετωπίσεως των ορειβατικών ά- 
τυχημάτων στις παράλπειες εκεί χώ
ρες, μέ τό τί γίνεται στήν ’Ελλάδα.

Μπορούμε νά κάνουμε τήν άκό- 
λ.ουθη άνάλ.υση—σύγκριση τών συν
θηκών πού επικρατούν στις ”Αλ.πεις 
καί αυτών πού επικρατούν στήν 
’Ελλάδα.

Άπό πλευράς πεδίου.

Α λπεις: Ψηλές απότομες κο
ρυφές, σάν βελόνες, μέ κατακόρυφές 
πλαγιές, πού χοορίζονται μεταξύ 
τους άπό τεράστιους επικίνδυνους 
παγετώνες. ’Απουσία κατοικημέ- 
νων περιοχών (εκτός άπό τά κατα
φύγια). Η  αναβασή τους άπαιτεϊ 
ορειβατικές γνώσεις καί κατάλληλο 
εξοπλισμό. ■

Ελλάδα : Μέτριες στο ύψος καί 
κατά κανόνα εύκολες καί ομαλές 
κορυφές, παρουσιάζουν δλες τους 
μιά τουλάχιστον εύκολη π),ευρά. 
Είναι χιονισμένες μόνο τό χειμώ
να, δέν έχουν παγετώνες καί, πολύ 
συχνά, χωριά βρίσκονται κοντά στις 
διαδρομές.

Άπό πλευράς καιρικών 
συνθηκών.

Αλπεις : Καιρός κατά κανόνα κα
κός, μέ ξαφνικές χιονοθύελλες, χα
μηλές θερμοκρασίες, ραγδαίες βρο
χές καί χιονοπτώσεις καί εξαιρετι
κά ευμετάβλητος.

Ελλάδα : Πολώ καλύτερες και
ρικές συνθήκες. Γενικά δ,τι είναι 
έκτακτο καί ασυνήθιστο στον ελ
ληνικό καιρό, είναι κανονικό καί 
συνηθισμένο στον καιρό τών Ά λ 
πεων.

Άπό πλευράς άνθρώπινου 
ύλικου.

Αλπεις : Μεγάλος αριθμός πε
πειραμένων ορειβατών, μέ κατάλ.- 
ληλ,ο εξοπλισμό, εφοδιασμένων μέ 
λεπτομερέστατους χάρτες τής πε- 
ριοχής καί μέ ακριβή πληροφόρη
ση, τόσο γιά τις συνθήκες πού θ’ 
αντιμετωπίσουν (*). δσο καί γιά 
τις προγνώσεις τού καιρού, τής 
συγκεκριμένης περιοχής, γιά 48ώρες.
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'Ελλάδα: Μικρός άριθμός ορει
βατών. Γνώσεις κατά κανόνα πε- 
ριωρισμένες. Αυτοδιδακτοι και μέ 
κακό συνήθως εξοπλισμό, χωρώ 
χάρτες. Βασίζονται στην πείρα καί 
όχι στις γνώσεις.

Δυνατότητες άμεσης βοή
θειας σε περίπτωση ατυ

χήματος.

’Ά λπεις: Διαθέτουν οργανωμένες 
ομάδες μέ ειδική εκπαίδευση ικα
νών ορειβατών. ’Άφθονα υλικά, 
ασύρματοι, ελικόπτερα κλπ. Δυνα
τότητα έπεμβάσεως μερικά λεπτά 
μετά τό σήμα κινδύνου. Ταχύτατο 
σύστημα ένημερώσεως των συνθη
κών τοϋ ατυχήματος.

Ελλάδα: Διαθέτει όρεξη καί φι
λότιμο σε μεγάλες ποσότητες, δεν 
έχει οργανωμένες ομάδες διασω- 
σεως, ούτε ειδικά εκπαιδευμένους 
γιά ορειβατικές διασώσεις πιλό
τους ελικοπτέρων, ούτε υλικά δια- 
σώσεως, ούτε δυνατότητες σω
στής πληροφορήσεως.

Σ ’ αυτό τό σημείο, πού αποτε
λεί καί την ουσία τοϋ άρθρου θα 
σταθούμε περισσότερο, ελπίζον
τας πώς ή μελέτη τών συστημάτων 
καί τών μεθόδων πού εφαρμόζον
ται στο εξωτερικό, απο τις ορει
βατικά προηγμένες χώρες, θά χρη
σιμεύσει στην καλύτερη Αντιμετώ
πιση τών ορειβατικών ατυχημά
των στη χώρα μας.

Στο Σαμονί τής Γαλλίας (*) 
υπάρχουν τέσσαρες οργανώσεις που 
Απασχολούνται με τα ορειβατικά 
Ατυχήματα. 1) Ή  ’Εθνική Σχο
λή ’Ορειβασίας καί Άλπινισμοϋ, 2) 
Ή  'Ομάδα 'Οδηγών τοϋ Σαμονί, 
3) 'Η  Στρατιωτική Σχολή Υ ψ η
λού Βουνού, καί 4) ο Ουλαμός 
Χωροφυλακής Ύψηλοϋ Βουνού. Αυ-

(* ) ΟΙ όρειβάτες στά κέντρα χ ε ι
μερινώ ν σπόρ μπορούν νά  πάρουν  
πληροφ ορίες άπό έπ α γγελμ α τίες  όδη- 
γ ο ύ ς , πού γνω ρ ίζουν τήν περιοχή  
καί πού ξέρουν τή στιγμή  πού ρω - 
τ ώ ν τ α ι, τ ΐ συνθήκες έπικρατοϋν καί 
τΐ πρέπει νά  προσέξουν οΐ όρ ειβ ά τες .

(* ) CHAMONIX. Κ έντρο χειμ ερ ινώ ν  
σπόρ τής Γ αλλίας καί παγκόσμιο  
κέντρο τού  'Α λ π ιν ισ μ ο ϋ . Σέ υψ όμ ε
τρο 1033 μ . , βρίσκεται κυριολεκτικά  
στή καρδιά τώ ν Ά λ π ε ω ν  καί συνδέε
ται μέ έναέριους άναβατήρες μέ πολ
λ ές  άπό τΙς γύρω  του κορυφ ές .

τές οι τέσσερις χωριστές οργανώ
σεις είναι ενωμένες στην "Ενωση 
Διασώο'εων τοϋ Σαμονί, που προε
δρεύεται άπό τον δήμαρχο τής πόλης.

Ά πό  αυτές τις όμαδες, ή Ο/ζα- 
δα τής Χωροφυλακής είναι σε επα
γρύπνηση 24 ώρες το 24ωρο και 
Αποτελεί τον πυρήνα κάθε προσπά
θειας γιά διασώσεις. Η  Ομαδα  ̂
δίοικεϊται Από ένα αξιωματικό και 
άποτελεΐται Από τριαντα βαθμοφό
ρους καί χωροφυλακές, που όλοι 
τους είναι πεπειραμένοι ορειβάτες 
καί οί περισσότεροι κάτοχοι τοϋ 
διπλώματος ή προδιπλώματος Ο
δηγού Βουνού, η διπλώματος εκ- 
παιδευτοϋ στο σκι. Είναι έτοιμοι 
νά κινητοποιηθούν σε οποιαδηποτε 
ωρα τής ημέρας ή τής νύχτας.

'Η  άρτια εκπαίδευσή τους τους 
επιτρέπει νά Αντιμετωπίζουν κάθε 
περίπτωση μέ τον καλύτερο τρο- 
πο. Σέ εξαιρετικές περιπτώσεις ζη
τούν τή συνεργασία και τών άλ
λων ομάδων. ’Έχουν στη διάθεση 
τους τά πιο τέλεια μέσα διασώσεων, 
τόσο τά κλασσικά (σχοινιά, βα
ρούλκα κλσι), όσο και για διασώ
σεις άπό τον Αέρα. Δύο ελικό
πτερα ΑΛΟ ΥΕΤ III, μέ ειδικά 
εκπαιδευμένους πιλότους και πλη- 
ρη εφοδιασμό, Ασύρματους μεγά
λης εμβέλειας καί ειδικά εκπαιδευ
μένα σκυλιά, που είναι ικανα να 
Ανακαλύπτουν τούς θαμμένους κά
τω Από χιονοστιβάδες ορειβάτες — 
αυτά είναι λίγα Από τά μέσα πού 
διαθέτουν.

’Έτσι είναι δυνατό, σέ περίπτω
ση Ατυχήματος, ο τραυματισμένος 
ορειβάτης, μέσα σέ λίγα λεπτά Απο 
τό σήμα κινδύνου, νά δεϊ πάνω άπο 
τό κεφάλι του τό ελικόπτερο καί σέ 
ελάχιστο χρόνο νά βρεθεί στο νο
σοκομείο, στά χέρια τών γιατρών, 
ελαχιστοποιώντας έτσι τις πιθα
νότητες τό Ατύχημα νά γίνεται θα
νατηφόρο ή νά προκαλεσει αναπη
ρία.

Βέβαια τά πράγματα δέν ήταν 
πάντοτε τόσο καλά, δσο είναι σή
μερα. Παλαιότερα, οί επιχειρήσεις 
διασώσεως βασίζονταν Αποκλει
στικά ατούς οδηγούς τής περιοχής, 
οί όποιοι μάζευαν όπως —όπως 
όσους έμπειρους ορειβάτες βρί
σκανε διατεθειμένους νά διακινδυ
νέψουν τή ζωή τους, προκειμενου 
νά σώσουν τούς συναδέλφους τους 
πού κινδύνευαν, καί ξεκινούσαν με 
τά πόδια, Ακολουθώντας τό ίδιο 
δρομολόγιο πού Ακολούθησε η ομά
δά πού κινδύνευε, μέ Ανυπολόγιστο 
χάσιμο χρόνον καί χωρίς να γνω

ρίζουν τήν κατάσταση τών τραυμα
τιών. Καί όταν τελικά έφταναν επί 
τόπον, ό τραυματίας έπρεπε νά συ
νεχίσει τήν ταλαιπωρία του, Αφού 
ή μεταφορά γινόταν στά χέρια τών 
σωτήρων του, μέ Ανυπολόγιστες συ
νέπειες γιά τήν υγεία τον ή καί τή 
ζωή του.

Κατά τήν επιστροφή τους οί 
ορειβάτες έγίνονταν Αντικείμενο εν
θουσιώδους υποδοχής απο τους κα
τοίκους τής περιοχής καί αυτή 
ήταν καί ή μόνη τους Ανταμοιβή 
γιά τις προσπάθειές τους καί τήν 
αυταπάρνησή τους γιά τούς κιν- 
δννεύσντες σχοινοσυντρόφονς τους.

Ή  Αντιρω μαντική εποχή πού 
ζούμε καί ή τεχνολογική πρόοδος 
υστέρησαν τον πολύ κοσμο απο 
περιστατικά τόσο έντονης σνγκι- 
νήσεως, όπως οί αποστολές δια- 
σώσεως ορειβατών στις Αλπεις 
μέ τον πατροπαράδοτο τρόπο καί 
τούς τεράστιους κινδύνους. Σήμε
ρα ο καθένας γνωρίζει πώς υπάρχει 
μιά ομάδα τής Γαλλικής Χωροφυ
λακής, πού τά μέλη της αισθάνον
ται καί σκέπτονται όπως οί ορει
βάτες (Αφού καί οί ίδιοι είναι ορει
βάτες), πού είναι έτοιμη νά βοη
θήσει σέ κάθε στιγμή καί σέ κάθε 
περίσταση. Χαρακτηριστικό τής επι
τυχίας πού έχει σημειωθεί στον 
τομέα τών διασώσεων, είναι ότι ο 
άριθμός τών θανάτων έχει παραμεί- 
νει σταθερός εδώ καί πολλά χρόνια, 
παρ’ όλο πού ό Αριθμός τ<ών ορειβα
τών πού προτιμούν τις ’Άλπεις, 
γιά νά ικανοποιήσουν τό πάθος τους, 
αυξάνει άλματωδώς.

rΟπωσδήποτε οί μέθοδοι πού ε
φαρμόζονται στή Γαλλία καί στις 
άλλες παράλπειες χώρες δέν  ̂ είναι 
δυνατό νά έφαρμοσθοΰν καί εδώ 
αυτούσιες, Αφού οι μορφολογικες 
συνθήκες τής χώρας μας καί γε- 
νικώτερα ή όλη κατάσταση πού 
επικρατεί στήν Έλλαδα στον το
μέα τής ’Ορειβασίας, είναι τόσο 
διαφορετικές. Πιστεύω πάντως, πώς 
μιά μελέτη τών εκεί συστημάτων, 
είναι δυνατό νά οδηγήσει σέ συμπε
ράσματα καί λύσεις εφαρμόσιμες καί 
στον τόπο μας. Είναι τόσο ζωντα
νό καί τόσο Αθλητικό σπόρ ή ’Ορει
βασία, πού είναι κρίμα νά χάνουν 
τις ζωές τους άνθρωποι πού είναι 
δυνατό νά σωθούν. "Οσον αφορά 
τό τεράστιο πρόβλημα τής ευθύ
νης τών τραυματισμένων ορειβα
τών, τέΰν σχοινοσυν τρόφων τους, 
καθώς καί τΰ>ν ομάδων διασώσεως, 
ίσως δοθεί ευκαιρία νά τό θίξουμε 
άλλη φορά.



Μ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

είναι ̂ «μισή αρχοντιά» ή καθαριότητα καί πώς είναι 
πιο όμορφο και σωστό νάναι καθαροί οί δρόμοι 
καί τα πεζοδρόμια.

ΕΙΝΑΙ γεγονός ότι εμείς οί "Ελληνες, μέ τις τόσο 
καί τόσες σοφές παροιμίες, διστάζουμε νά εφαρμό
σουμε στη ζωή μας αυτά που πιστεύουμε, αυτά 
που μας διδάσκουν καί διδάσκουμε. "Ισως για  νά- 
χουμε πάντα κάτι νά επαναλαμβάνουμε ....

Μιλούμε γιά  καθαριότητα πετώντας ταυτόχρονα 
τό πακέττο των τσιγάρων μας στο δρόμο, ή κάνον
τας  ̂μπαλάκι τό χαρτάκι τής τυρόπιττας γιά  νά τό 
τινάξουμε διασκεδάζοντας σέ κάποια γωνιά τού 
πεζοδρόμιου. Δίπλα μας μένουν άδεια τά δοχεία 
απορριμμάτων, παραπονεμένα γιά  τον δρόμο πού 
άκολουθοΰν οί δικές μας προτιμήσεις. Σβήνουμε 
τά τσιγάρα μας στό «μεγάλο τασάκι τού δαπέδου», 
παραβλέποντας τά  σταχτοδοχεία, όχι γιά  νά μή 
....λερωθούν, άλλα γιατί έτσι συνηθίσαμε, γιατί 
έτσι δείχνουμε τήν άντίδρασή μας. Αφήνουμε τό 
δοχείο άπορριμμάτων άκάλυπτο στό πεζοδρόμιο, 
γιά  νά μπορεί κάποιος σκύλος ή κόιποια γάτα, πού 
άδέσποτα κυκλοφορούν στις γειτονιές, νά σκορπί
ζουν τά σκουπίδια, ψάχνοντας γιά  κάτι χρήσιμο 
στήν πείνα τους καί άλαφρώνοντας τή δουλειά 
τού ρακοσυλλέκτη.

Τούς δημόσιους χώρους, τά πάρκα, τις πλατείες, 
τις ιάκρογιαλιές, άφού πρώτα (απολαύσουμε τήν 
αναψυχή πού μάς χάρισαν, τούς έγκαταλείπουμε μέ 
όλα τά δείγματα τού πολιτισμού μας —ή γιά  νά μήν 
ύπάρξουν παρεξηγήσεις —μέ όλα τά δείγματα τής 
άλλης όψης τού πολιτισμού μας. Γεμίζουν, λοιπόν, 
οί άκρογιαλιές μας, κάθε καλοκαίρι, μέ κάθε είδους 
σκουπίδια: παλαιόχαρτα, άποφάγια, κονσερβοκού
τια, φλούδες φρούτων καί ό,τι άλλο άπόμεινε άπό 
αύτά πού μπορούν νά μεταφερθούν μέχρι έκεΐ

ΗΤΑΝ ήλιόλουστο έκεΐνο τό άπριλιάτικο πρωινό 
καί χαρούμενοι οί μαθητές πού έσκυβαν δεξιά κΓ 
άριστερά, μαζεύοντας τά παλιόχαρτα καί άλλα σκου
πίδια άπό τήν αύλή τού σχολειού τους. ΚΓ έτσι πού 
κοίταζα αύτόν τόν μαθητόκοσμο, θυμήθηκα τά 
δικά μου μαθητικά χρόνια, πού μάζευα καί έγώ, στά 
διαλείμματα, τά σκουπίδια τής σχολικής αύλής, γιά 
νάναι τό σχολειό όμορφο καί καθαρό καί νά μή πάψει, 
ποτέ, νάναι «μισή άρχοντιά» ή καθαριότητα.

Θυμήθηκα τούς δασκάλους καί τόν ’Αστυνόμο τού 
χωριού, πού όλο καί μάς μιλούσαν γ ι’ αύτό τό θέμα, 
Θυμήθηκα καί τά συνοικιακά οικόπεδα, τά φορτω
μένα μ’ ένα σωρό σκουπίδια, τούς δρόμους καί τά 
πεζοδρόμια μέ τά άδεια πακέττα, τά άποτσίγαρα καί 
τ ’ άλλα άντικείμενα, πού σάν έπαψαν νάναι χρήσιμα, 
πετάχτηκαν μ’ άδιαφορία οπουδήποτε, έκτος άπό 
τά δοχεία άπορριμμάτων, πού άδεια τις περισσότε
ρες φορές, φιγουράρουν στά πεζοδρόμια, καρτερών
τας κάποια ....φιλότιμη καί πολιτισμένη κίνηση, 
κάποιου περαστικού διαβάτη, πούμαθε, όχι μόνο 
στά λόγια, άλλά καί στή πράξη, πώς πραγματικά
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γιά  νά ικανοποιήσουν τις άπαιτήσεις των μικροα- 
πολαύσεων τού παραθεριστή.

Δέν είναι όμως μόνο οϊ άκρογιαλιές, τά πάρκα, οί 
πλατείες, τά πεζοδρόμια, οί δρόμοι, τά συνοικιακά 
οικόπεδα, πού ή άδιαφορία τού "Ελληνα τά φιλοδω
ρεί μέ κάθε άχρηστο. Πολλές φορές βλέπουμε καί 
μέσα σ’ αύτές άκόμα τις αύλές των σπιτιών, νά υπάρ
χουν σκουπίδια καί άλλα διάφορα άχρηστα άντι- 
κείμενα καί μάλιστα μέ τήν άνοχή των ένοικων καί 
τήν άδεια τής άδιαφορίας τους.

ΟΛΑ ΑΥΤΑ όμως δέν άποτελούν, ούτε έχουν τή 
πρόθεση καί τή φιλοδοξία νά γίνουν ένα «κα- 
τηγορώ». Είναι μιά άπλή διαπίστωση, μιά 
διαπίστωση πού μιλάει μόνη της, άρκεϊ τά «μάτια» 
τού καθενός νά τά χαρακτηρίζει μιά —κάποια «εύ- 
αισθησία». Βέβαια, ή Πολιτεία έχει θεσπίσει Νόμους 
καί Διατάξεις, σχετικές μ’ αύτό τό θέμα, πού άπο- 
σκοπούν στήν προστασία τής ύγείας καί τής εύπρέ- 
πειας τού περιβάλλοντος καί στή βελτίωση τού του-



ρισμοΰ. Όμως ή θέσπιση ένός νόμου δέν εκπληρώνει, 
ουσιαστικά, κανένα σκοπό άν δέν ακολουθείται 
άπό τη συμμόρφωση. Καί συμμόρφωση δέν είναι ή 
βίαιη εφαρμογή τοΰ Νόμου, ούτε ή ακούσια τήρησή 
του καί τούτο, γιατί , όταν λείψουν οί προϋποθέσεις 
τοΰ έξαναγκασμού, ό Νόμος καταπατεϊται καί ή τή
ρησή του χαρακτηρίζεται σαν ευκαιριακή. Ή συμ
μόρφωση πρέπει νά είναι έκούσια, ή δέ τήρηση των 
όρων καθαριότητας νά γίνεται ενσυνείδητα καί 
μόνιμα.

Ή  καθαριότητα είναι θέμα σχετικό μέ τό 
χαρακτήρα τοΰ ατόμου καθώς καί θέμα συνήθειας. 
Ή κατάλληλη διαπαιδαγώγηση τοΰ σχολείου 
είναι άνάγκη νά συμπληρώνεται άπό τήν οικο
γενειακή διαπαιδαγώγηση, τής οποίας άπαραί- 
τητη προϋπόθεση είναι ό παραδειγματισμός. Τό 
μικρό παιδί είναι δύσκολο νά έφαρμόσει αυτό πού 
ακούει στο σχολείο, όταν στο σπίτι του όί πράξεις 
τοΰπατέρα καί τής μητέρας είναι αντίθετες. Τό παιδί, 
σχεδόν πάντα, μιμείται τά πρόσωπα τοΰ οικογε
νειακού του περιβάλλοντος καί επηρεάζεται άπό 
τις πράξεις τους, ένώ άντίθετα, άντιδρα στά λόγια 
καί στις συμβουλές τους. "Έτσι, μέ τή σωστή διαπαι
δαγώγηση τού παιδιού στο σχολείο καί στήν οικο
γένεια, ή καθαριότητα θά γίνει συνήθεια καί θά τό 
άκολουθεΐ σ’ όλη τή μετέπειτα ζωή του.

ΤΟ ΟΤΙ ή καθαριότητα είναι θέμα συνήθειας καί τό 
άτομο συνηθίζει σέ αυτή άπό τά πρώτα του χρό
νια, δέν είναι έλαφρυντικό γιά  τους μεγάλους, ποΰ 
δέν συνήθισαν νά τηρούν, γιά όποιοδήποτε λόγο, 
καθαρό τον έαυτό τους ή τό περιβάλλον που ζούν. 
Καί δέν άποτελεΐ έλαφρυντικό, γιατί έχουν —υποτί
θεται —■τή δύναμη τής κριτικής σκέψης. Γνωρίζει 
ό καθένας μας, ότι είναι σωστό κάθε άχρηστο άντι- 
κείμενο νά τοποθετείται στοάς κατάλληλους χώ 
ρους καί όχι νά σκορπίζεται οπουδήποτε. Αύτή τή 
γνώση δέν είναι καλό νά τή θυμούμαστε μόνο στις
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συζητήσεις, άλλά καί στις πράξεις. Τή στιγμή πού 
μέσα στή χούφτα τού χεριού μας τσαλακώνουμε 
κάποιο άχρηστο χαρτί, ή σκέψη πώς άν πολλά 
τέτοια χαρτιά πεταχτούν στά πεζοδρόμια αύτό 
θά θυμίσει ένα σκουπιδότοπο, ένώ άν πεταχτούν 
στο δοχείο απορριμμάτων πού κάπου άλλού, λίγα 
μέτρα πιο πέρα, είναι τοποθετημένο, σίγουρα, θά 
όδηγήσει τή κίνηση τού χεριού μας εκεί πού πρέπει 
νά όδηγηθεΐ. 'Η ίδια σκέψη θά προφυλάξει τις άκτές 
μας καί θά διατηρήσει εύχάριστο τό περιβάλλον 
στον έπισκέπτη πού θά τις έπισκεφθεϊ μετά άπό 
μάς. Ό  επισκέπτης εκείνος, σέ άλλη περίπτωση, 
θά είμαστε εμείς καί θάχουμε τήν άπαίτηση νά χα- 
ρούμε τις φυσικές ομορφιές άτόφιες καί όχι. . . στο
λισμένες μέ ό,τι άχρηστο ύπάρχει.

Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ είναι θέμα ύγείας καί εύπρέ- 
πειας. Τό θέαμα ένός σκουπιδότοπου είναι πάντοτε 
θλιβερό καί γεμίζει άπογοήτευση. Γύρω μας ύπάρ- 
χουν πολλοί σκουπιδότοποι, πού είναι έργα δικά 
μας. Τούς βλέπουμε καί κατακρίνουμε ύπεύθυνους

καί άνεύθυνους, όλοι φταίνε έκτος άπό τον έαυτό μας, 
χωρίς όμως νά κάνουμε κάτι γιά  νά λείψει αύτό τό 
φαινόμενο. Ένώ άγανακτούμε μέ τή σκέψη καί τά 
λόγια μας, δείχνουμε μέ τις πράξεις μας μιά απόλυτη 
άνοχή. Καί χρειάζεται, τελικά κάποιο ειδικό συνερ
γείο τού Δήμου ή τής Κοινότητας ή ή έπέμβαση τού 
άστυνομικού οργάνου, γιά ν’ άλλάξει μορφή, νά 
πάρει τό άρχικό του πρόσωπο, ό χώρος εκείνος πού 
κατάντησε σκουπιδότοπος. Είναι όμως καί έδώ βέ
βαιο, ότι μετά άπό λίγο καιρό τά σκουπίδια θά κά
νουν καί πάλι τήν εμφάνισή τους καί θά θυμίζουν 
τήν εύθύνη μας. Ό λοι αύτοί οί σκουπιδότοποι είναι 
εστίες μολύνσεως επικίνδυνες γιά τή δημόσια ύγεία. 
Γύρω τους, κάθε άνοιξη καί καλοκαίρι, στριφογυρί
ζουν άμέτρητα σμήνη εντόμων, πού βρίσκουν προ
στασία καί τροφή γιά νά έκκολάψουν τ ’ αύγά τους 
καί στή συνέχεια νά μεταφέρουν στά σπίτια μας 
κάθε είδους μικρόβιο.

ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ περιβάλλον άργοπεθαίνει μέσα στήν 
άσυγχώρητη άδράνειά μας, πού μάταια έπιχειρούν 
ν’ άποτινάξουν πνευματικοί καί πολιτιστικοί παρά
γοντες, μέ σχετικές, γιά τήν προστασία του, προ
σπάθειες. Τά λόγια τους δέν καρποφορούν καί οί 
κίνδυνοι πού περιμένουν στά έπόμενα χρόνια, άντι- 
μετωπίζονται άπό μιά παράξενη άδιαφορία, παρ’ 
όλο τό ότι σέ όλους ύπάρχει άδιάψευστη ή γνώση 
τών επιβλαβών άποτελεσμάτων γιά  τό κοινωνικό 
σύνολο. Φυλακίζεται ή ομορφιά καί ή ύγεία τού 
περιβάλλοντος μέσα στο βρώμικο κόσμο τών σκου- 
πιδιών, πού γιά χάρη τής εύκολίας καί τής άνευθυ- 
νότητας σκορπίζουμε γύρω μας. Ρυπαίνονται οί 
άκρογιαλιές μέ όλα τά θανατογόνα υποπροϊόντα 
τού τεχνολογικού πολιτισμού μας, πού συχνά σκο
τώνουν κάθε είδος θαλάσσιας ζωής. Αύτή ή αγρα
νάπαυση όλων μας, είναι ή απάντηση στις εκκλήσεις 
πού καθημερινά άκούγονται, είναι ή άπάντηση 
«ούδέν σχόλιον» στο έρώτημα «γιατί;».

ΤΑ ΑΔΥΣΩΠΗΤΑ «γιατί;» πού άκούγονται γύ
ρω μας, μένουν άναπάντητα, παρ’ όλο ότι έφτα
σε ή ώρα γιά  μιά εκστρατεία ειρηνική τού κοινωνι
κού συνόλου, γιά τήν κυριαρχία τής καθαριότητας. 
Μιά εκστρατεία πού θ’ άρχίσει μέσα άπό τήν ίδια 
τήν οικογένεια,—τό κύτταρο τής κοινωνίας— καί θά 
συνεχιστεί στό Σχολειό, στο Γυμνάσιο, παντού. Γιά 
νά γίνει μ’ αύτό τό τρόπο, ή καθαριότητα, στοιχείο 
άναφαίρετο άπό τόν χαρακτήρα μας καί συνήθεια 
πού θά χαρακτηρίζει τόν πολιτισμό μας. Γ ιά νά μπο
ρούμε νά περπατούμε στους δρόμους χωρίς νά 
γεμίζει άπογοήτευση ή ψυχή μας. Νά χαιρόμαστε 
τούς δημόσιους χώρους μ’ όλη τους τήν ομορφιά, νά 
«ζούμε» τό περιβάλλον άτόφιο καί ζωογόνο, νά 
δεχόμαστε τούς ξένους έπισκέπτες μέ άνυπόκριτη 
ύπερηφάνεια γιά  τόν τόπο, χωρίς νά διστάζουμε 
γιά τόν πολιτισμό μας. Νά μή νιώθουμε εκείνο τό 
αίσθημα τής κατωτερότητας όταν συγκρίνουμε τή 
δική μας καθαριότητα μέ τήν καθαριότητα τών 
άλλων Εύρωπαϊκών λαών καί νά αύτοπαρηγορού- 
μαστε μόνο σάν συγκρίνουμε, στο θέμα αύτό, τή 
χώρα μας μέ άλλες χώρες, ύποανάπτυκτες. Τούτη ή 
χώρα μόνο σάν οδηγός καί πρότυπο άλλων χωρών 
μπορεί νά ζήσει. Δέν τής πρέπει ν’ άκολουθεΐ, άλλά 
ν’ άκολουθεΐται.

Ό  π α ρ α τ η ρ η τ ή ς
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Η ΣΝΟΙΚΟΦΑΝΗΣ 
ΠΡΟΣΦΥΓΗ

Ιοΰ κ. Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ  Χ ι ώ λ ο υ ,  Δικηγόρου παρ’ Άρείω Πάγω

Κατά τάς θεμελιώδεις διατάξεις τοΰ Συντάγματος 
τάς άπηχούσας έντόνως τήν άξίωσιν τοΰ συνταγμα
τικού νομοθέτου πρός έγκαθίδρυσιν κράτους δικαίου, 
καθίσταται τό Συμβούλιον της 'Επικράτειας, ώς άνώ- 
τατον Δικαστήριον, άρμόδιον, όπως, σύν άλλοις, 
ελέγχει τήν νομιμότητα των πράξεων των διοικητι
κών αρχών καί άκυροι τάς έκ τούτων παρανόμους, 
κατόπιν σχετικής αίτήσεως, ήτις αποτελεί ένδικον 
μέσον ακυρωτικού χαρακτήρος, άγον τήν προσβαλ- 
λομένην διοικητικήν πραξιν καί τήν έξ αυτής δη- 
μιουργουμένην διαφοράν εις κατ’ αρχήν, άμετάκλη- 
τον καί υποχρεωτικήν δ καστικήν κρίσιν, ιδία καθ’ 
όσον αφόρα εις τήν ορθήν τού νόμου ερμηνείαν καί 
εφαρμογήν.

Εκ τής, κατά τά ανωτέρω, όμως θέσεως τοΰ Συμ
βουλίου τής ’Επικράτειας, ώς άνωτάτου Δικαστηρίου, 
έν συσχετισμώ καί πρός τόν χαρακτήρα τής ενώπιον 
αυτού άπευθυνομένης αίτήσεως άκυρώσεως άποτε- 
λούσης ύστατον άκυρωτικόν ένδ.κον μέσον, προκύ
πτει ότι έφ’ όσον ό νόμος, κατά τούς όρους τού ο
ποίου ασκείται ή αϊτησις άκυρώσεως ιδρύει ιδίαν, 
εντός τοΰ ικάστοτε διοικητικού πλαισίου διοικητι
κήν διαδ κασίαν εις εν ή πλείονα στάδια, θεσπίζων 
είδ κήν διοικητικήν προσφυγήν άγουσαν εις νέαν 
έν σύνόλω κρισιν τής ύποθέσεως είτε παρά τοΰ ίδιου 
τού έκδόντος τήν πραξιν οργάνου, είτε παρ’ έτέρου 
ύπερκειμένου αυτού, ή άσκησις τής αίτήσεως άκυ
ρώσεως δέν είναι επιτρεπτή πρό τής έξαντλή- 
σεως τής νόμω προβλεπομένης διοικητικής δια
δ κασίας καθ’ όλα αυτής τά στάδια, χωρού
σα μόνον κατά τής οΰτω τελικώς έκδ.δομένης καί 
εκκαθαρισμένης κατά τε τό νομικόν καί πραγματι
κόν αύτής μέρος διοικητικής πράξεως.

Οσάκις κατά τής άποφάσεως τοΰ αρμοδίου πρός 
έκδοσιν τής διοικητικής πράξεως οργάνου προβλέ- 
πεται υπό τοΰ νόμου ένδικοφανής προσφυγή, ή αΐ- 
τησις άκυρώσεως, έφ’ όσον στρέφεται μόνον κατά 
τοιαύτης, ύποκειμένης εις ένδικοφανή προσφυγήν, 
πράξεως, τυγχάνει κατά τά έν παρ. 2 έδάφ. α' τοΰ 
άρθρου 45 τοΰ Ν.Δ. J 70]73 οριζόμενα, άπαράδεκτος,

εάν δέ είχε έν τώ μεταξύ άσκηθή παραλλήλως, υπό 
τοΰ ένδιαφερομένου καί ή ένδ κοφανής προσφυγή 
κατά τής αύτής πράξεως, ή κατά τ’ άνωτέρω αϊτησις 
άκυρώσεως δύναται μέν νά θεωρηθή ώς παραδεκτώς 
σιρεφομένη καί κατά τής σιωπηρας άπορρίψεως 
τής ένδικοφανοΰς προσφυγής, κατά συνεκδοχήν δέ 
καί κατά τής έπακολουθησάσης ρητής άπορριπτι- 
κής άποφάσεως, μόνον όμως, έφ’ όσον κατά τόν 
χρόνον τής άσκήσεώς της ειχεν παρέλθει ή προθε
σμία εντός τής όποιας ώφειλε ν’ άποφανθή τό έπι- 
λαμβανόμενον τής ένδικοφανοΰς προσφυγής όργα- 
νον, ότε καί τεκμηριοΰται ή τοιαύτη σιωπηρά απόρ- 
ριψις. Εν έναντία περιπτώσει ή αϊτησις άκυρώο'εως 
τυγχάνει καί ώς πρός τήν εύθεϊαν ή συναγομένην 
εκ τοΰ οικείου δικογράφου προσβολήν τής σιωπηρας 
άπορρίψεως ένδικοφανοΰς προσφυγής, μήπω κατά 
τήν άσκησίν της έκδηλωθείσης, ώσαύτως άπαράδε
κτος, κατά τήν ρητήν περί τούτου έπιταγήν τής δια- 
τάξεως τοΰ άρθρου 45 παρ. 5 τοΰ Ν.Δ. 170J73.

Συνελόντι είπεΐν ένδικοφανής προσφυγή δυνα- 
μένη ν’ άποκλείση τήν αΐτησιν άκυρώσεως, συντρέ
χει, μόνον έάν ή διοικητική προσφυγή προβλέπεται 
ύπό ειδικής διατάξεως νόμου, καθοριζούσης καί προ
θεσμίαν πρός άσκησιν αύτής.

Ο ύπό τοΰ νόμου καθορισμός, ώς προϋποθέσεως 
διά τό τύποις παραδεκτόν τής αίτήσεως άκυρώσεως 
κατά έκτελεστής διοικητικής πράξεως, τής προηγου- 
μένης έξαντλήσεως τής σχετικής διαδικασίας, δέν 
θεωρείται άντίθετος πρός τό Σύνταγμα μόνον έφ’ 
όσον οί όροι καί αί προϋποθέσεις άσκήσεώς τής 
ύπό τοΰ νόμου προβλεπομένης ένδικοφανοΰς προσ
φυγής δέν άγουν έν τή ούσία εις άποκλεισμόν ή εις 
ύπέρμετρον παρεμπόδισιν τής άσκήσεώς τής αίτή
σεως άκυρώσεως. Κατά ταΰτα δέν άντίκειται εις τό 
Σύνταγμα διάταξις νόμου (ώς ή τοΰ άρθρου 45 παρ.
2 τοΰ Ν.Δ. 170]73) όρίζουσα ώς προϋπόθεσιν διά τό 
παραδεκτόν τής αίτήσεως άκυρώσεως προηγουμέ- 
νην άσκησιν προσφυγής ενώπιον τής Διοικήσεως, 
έφ όσον όμως οί όροι άσκήσεώς ταύτης δέν άγουν
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έν xfj οί>σί<?, ώς προελέχθη, εις αποκλεισμόν ή ύπέρ- 
μετρον παρεμπόδισιν τοϋ ώς άνω ένδικου μέσου.

Κατ’ άρθρον 46 παρ. Γ Κ. Ν. 3713]28 ώς συνε- 
πληρώθη διά τοϋ άρθρου 15 τοϋ Ν. Δ. 3830]58, ή 
άσκησις αΐτήσεως άκυρώσεως κωλύεται έκ της ύπο- 
βολής είδικώς προβλεπομένης υπό τοϋ νόμου προσ
φυγής ένώπιον τής αύτής ή ίεραρχικώς προϊστάμε
νης άρχής ή είδικώς κατεστημένου όργάνου, χω
ρούσα εις την περίπτωσιν ταύτην μόνον κατά τής 
έπΐ τή προσφυγή έκδιδομένης άποφάσεως.

Έκ των διατάξεων των είρημένων νόμων, δεν 
άποκλείεται αΐτησις άκυρώσεως κατά έκ τελεστών 
διοικητικών πράξεων έκ μόνου τοϋ λόγου ότι Κρο- 
βλέπεται κατ’ αυτών ένδικοφανής προσφυγή ένώ
πιον διοικητικής ’Αρχής, άλλά δημιουργεΐται προ
σωρινόν άπαράδεκτον τής α’ιτήσεως άκυρώσεως έν 
περιπτώσει άσκήσεως τής ένδικοφανοΰς ταύτης προσ
φυγής, διαφυλάσσεται δέ τό δικαίωμα έκ τοϋ Συντά
γματος όπως άσκηθή κατά τής διοικητικής πρά- 
ξεως αΐτησις άκυρώσεως εύθέως, ήτοι άνευ προη- 
γουμένης προσφυγής ένώπιον τής Διοικήσεως.

Κατά τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 45 παρ. 2 τοϋ Ν. 
Δ. 170]73 «Περί τοϋ Συμβουλίου τής ’Επικράτειας», 
ή αΐτησις άκυρώσεως είναι άπαράδεκτος κατά πρά- 
ξεως καθ’ ής προβλέπεται είδικώς ύπό τοϋ νόμου προ
σφυγή συνεπαγόμενη έλεγχον τής πράξεως είτε νό- 
μιρ, είτε νόμω τε καί ούσία, ένώπιον τής αύτής ίεραρ
χικώς προϊστάμενης άρχής ή είδικώς κατεστημένου 
όργάνου. Εις τήν περίπτωσιν αύτήν ή αΐτησις χωρεΐ 
μόνον κατά τής έπί τή προσφυγή ταύτη έκδιδομένης 
άποφάσεως.

Τό άρθρον 15 παρ. Γ τοϋ Ν. Δ. 3830]58, καίτοι 
δέν δέχεται ρητώς ότι ή ένδικοφανής προσφυγή συνι
στώ ένδικον μέσον, έν τούτοις ώρισεν ότι, οσάκις 
ύπό τοϋ νόμου προβλέπεται ή άσκησις είτε άπλής 
(ένώπιον τής έκδούσης τήν πράξιν άρχής) είτε ίεραρ- 
χικής προσφυγής (ένώπιον τής προϊσταμένης άρχής 
ή τοϋ είδικώς κατεστημένου όργάνου) έντός ώρισμέ- 
νης προθεσμίας καί κατά ώρισμένην διαδικασίαν, ό 
ύποβαλών τήν τοιαύτην ένδικοφανή προσφυγήν δι- 
οικούμενος, κωλύεται νά άσκήση αΐτησιν άκυρώ
σεως κατά τής άρχικής πράξεως - έφ’ ής ήσκήθη 
ή ένδικοφανής προσφυγή - άλλά μόνον κατά τής 
έπί ταύτης έκδοθησομένης άποφάσεως· τοΰτο δέ 
καθίσταται έφικτόν, ύπό τήν προϋπόθεσιν ότι ή 
άπόφασις αϋτη θά κοινοποιηθή εις τόν προσφεύγον- 
τα έντός προθεσμίας ένός μηνός άπό τής άσκήσεως 
τής ένδικοφανοΰς προσφυγής, έκτος άν τοιαύτη άπό- 
φασις δέν ήθελε κοινοποιηθή εις τόν προσφεύγοντα 
έντός μηνός άπό τής ύποβολής τής πρός τήν Διοίκη- 
κησιν προσφυγής, ότε ή όΟνθήμερος προθεσμία άσκή
σεως αίτήσεως άκυρώσεως κατά τής άρχικής πρά
ξεως άρχεται άπό τής παρελεύσεως άπράκτου τής ώς 
άνω μηνιαίας προθεσμίας, πλήν άν διά νόμου τάσ- 
σηται προθεσμία ειδική πρός τοΰτο.

'Η διάταξις τοϋ άρθρου 15 τοϋ είρημένου Ν. Δ]τος, 
θεσπίζουσα προσωρινόν άπαράδεκτον τής αίτήσεως 
άκυρώσεως έν περιπτώσει άσκήσεως ένδικοφανοΰς 
προσφυγής, δέν γεννά θέμα άντιθέσεώς της πρός τό 
Σύνταγμα, άλλά σκοπεί ν’ άποσαφηνίση ότι, έπιφυ- 
λασσομένης τής κατά τά προεκτεθέντα γενικωτέρας 
άρχής, καθ’ ήν, όσάκις προβλέπεται διοικητική

1

προσφυγή έναντίον πράξεως όργάνου τής Διοική- 
σεως, ή αΐτησις άκυρώσεως χωρεΐ μόνον κατά τής 
έπί τή προσφυγή ταύτης έκδιδομένης πράξεως ούχ’ 
ήττον δύναται νά άσκηθή αΐτησις άκυρώσεως καί 
κατά τής άρχικής τοϋ διοικητικοΰ όργάνου πράξεως 
έπί τή παρόδω άπράκτου μηνός άπό τής άσκήσεως 
τής προσφυγής ταύτης (έφ’ όσον δέν προβλέπεται, 
νόμω μεϊζον προθεσμία άναμονής) άποφευγομένης 
εις τήν περίπτωσιν ταύτης τής άναμονής πρός συμ- 
πλήρωσιν τοϋ τριμήνου άπό τής ύποβολής αίτήσεως, 
προκειμένου νά θεμελιωθή παράλειψις τής Διοική- 
σεως όπως προβή εις όφειλομένην ένέργειαν.

Έν άλλοις λόγοις, κατ’ άρθρον 15 τοϋ μνησθέν- 
τος Ν. Δ. 3830]58, δέν άποκλείεται ή ένώπιον τοϋ 
Συμβουλίου τής Επικράτειας άσκησις αίτήσεως 
άκυρώσεως κατά έκτελεστών διοικητικών πράξεων 
έκ μόνου τοϋ λόγου ότι απλώς προβλέπεται κατ’ 
αύτών ύπό τοϋ νόμου ειδική ένδικοφανής προσφυγή 
ένώπιον Διοικητικής ’Αρχής, άλλά δημιουργεΐται 
προσωρινόν άπαράδεκτον τής αίτήσεως άκυρώσεως 
έν περιπτώσει άσκήσεως ύπό τοϋ ένδιαφερομένου 
τής ειδικής ταύτης προσφυγής κατά τής προσβαλ
λόμενης πράξεως, διαφυλασσομένου τοϋ ύπό τοϋ 
Συντάγματος παρεχομένου εις αύτόν δικαιώματος 
όπως άσκήση κατά τής ζημιούσης αυτόν διοικητικής 
πράξεως αΐτησιν άκυρώσεως ένώπιον τοϋ Σ.τ.Ε. 
εύθέως, ήτοι άνευ προηγουμένης προσφυγής ένώ
πιον τής Διοικήσεως, άλλά καί άκόμη μετά τήν άσκη- 
σιν τοιαύτης προσφυγής, διά τής θεσπιζομένης άνα- 
στολής τής προθεσμίας άσκήσεως τής αίτήσεως άκυ
ρώσεως.

Έξ άλλου, ή ένώπιον Διοικητικής Άρχής άσκου- 
μένη ένδικοφανής προσφυγή δέν συνιστώ παράλλη
λον προσφυγήν, άλλ’ ή κατ’ άρθρον 46 παρ. 1 Κ.Ν. 
3713J28 προηγουμένη ύποβολή προσφυγής, είδικώς 
ύπό τοϋ νόμου παρεχομένης κατά συγκεκριμένην 
διοικητικήν διαδικασίαν, κωλύει τήν άο’κησιν αίτή
σεως άκυρώσεως, τοϋ κωλύματος ύφισταμένου έφ’ 
όσον ή οϋτω παρεχομένη ένδικοφανής προσφυγή 
ήσκήθη πράγματι, ούχί δέ έκ μόνου τοϋ λόγου ότι 
προβλέπεται αϋτη έν τώ νόμω.

Έν τέλει, δέον νά τονισθή ότι μέχρι τοϋ έτους 
1971 ήτο παγία ή νομολογία τοϋ Σ.τ.Ε. έπί τοϋ θέμα
τος τής ένδικοφανοΰς προσφυγής καί ήλέγχετο αό- 
στηρώς ή τήρησις ταύτης, άπορριπτομένων ώς άπα- 
ραδέκτων τών αιτήσεων άκυρώσεως έν μή τηρήσει 
αύτής, καί μάλιστα καί όταν δέν καθιεροϋται ρητώς, 
άλλ’ έμμέσως. Δηλονότι ή ένδικοφανής προσφυγή 
δεν έκώλυε τήν άσκησιν αίτήσεως άκυρώσεως ένώ
πιον τοϋ Συμβουλίου τής Επικράτειας, έάν δέ ήσκεΐ- 
το έκώλυε ταύτην καί συνεχωρεΐτο αΐτησις άκυρώ
σεως μετά τήν έκδοσιν άποφάσεως έπί τής ένδικο- 
φανοΰς προσφυγής ή τής σιωπηρας άπορρίψεως ταύ
της. Κατά τό έτος όμως τοΰτο έξεδόθη ή ύπ’ άριθμ. 
3596] 1971 άπόφασις τής 'Ολομέλειας, δι’ ής καί 
προφανώς πρός τόν σκοπόν τής άποσυμφορήσεως 
τοϋ Σ.τ.Ε. άπό τοϋ πρωτοφανούς όγκου τών συσσω- 
ρευθεισών προσφυγών, ένομολογήθη τό πρώτον καί 
κατ’ άντίθεσιν μέ τά μέχρι τότε νομολογηθέντα 
ότι ή αΐτησις άκυρώσεως ένώπιον τοϋ Σ. τ. Ε. ήτο 
άπαράδεκτος, έάν προηγουμένως δέν ήσκεΐτο άρμο- 
δίως ή ένδικοφανής προσφυγή εις τάς ύπό τοϋ νόμου 
προβλεπομένας περιπτώσεις.
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ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ χρόνια άρχισε να γιορτάζετα ι σ ολο τόν κόσμο ή γιορτή της Μητέρας . περα ια  αυτό οεν 
σημαίνει δτι ή προσφορά της Μάνας άναγνω ρίστηκε τώ ρα τελευταία  , ούτε δτι ή γιορτή αναφέρεται σέ μια όρισμέ- 
νη Μάνα . ’Ό χ ι . Α φ ιερ ώ νετα ι σ’ δλες τ ις  Μάνες , δλου τοϋ κόσμου , δλω ν τώ ν  χρόνω ν .

Σέ Μάνες πλούσιες καί φ τ ω χ έ ς ,  μορφω μένες καί ά μ όρφ ω τες, μαύρες καί άσπρες, κ ίτρ ινες και κόκκινες.
οί Μάνες νοιώθουν τόνϊδ ιοπόνο  γ ια  τό πα ιδ ί το υ ς . Πόνο πού τόν ένοιωσε ^  

ων δταν είδε τό Π αιδί της στό Σταυρό . Κ ι Αύτή ένοιωσε στα σπλάχνα  Της τό σ κ ι- | |  
Αύτόν τόν πόνο Της κατάλαβε ό Θεάνθρωπος καί πάνω  στόν Σταυρό δέν λογάριασε τόν δικό Του , Ug

ι Τής άπαλύνειτήν καρδιά Τής είπε :«Μ ητέρα μή κλαΐς , να ό γιός :.)*, 
Ή ταν μια σταγόνα άπό βάλσαμο στήν πικραμένη καρδιά τής Μάνας .

ια του τήν καρδιά τής Μάνας , πού τού τήν ζήτησε ή κόρη πού ά γα - 
ή καρδιά τής Μάνας έκρυψε τόν καϋμό της καί το ρώτησε : χτύπησ ες πα ιδ ί μου ; 

ιό άντιπροσω πευτικότερο τής Μ ητρικής άγάπης γιά  τό π α ιδ ί ;  ̂ ®j|
ια στοργή άγκαλιάζει τά  παιδιά  δλου τού κόσμου, δλων τώ ν  χρω μ άτω ν . Η

" ιια , δέν έχε ι τελειω μό . Ε ίνα ι άστείρευτη , άπέραντη καί δέν μ ε τρ ιέ τα ι. !Μ 
θυσιασθεϊ γ ιά  τό πα ιδ ί της . Ή  σκιά της τό άκολουθεΐ καί ή σκέψη της τό τ υ λ ίγ ε ι . Χ αίρεται στις χαρές 

δέν φ ανερώ νει τόν πόνο της .
ζω ή . Αύτή δημιουργεί νέο κόσμο, θεμελιώ νει Ο ικογένειες ,Κ οινω νίες , Π ατρίδες . Τό 4^ 

τούς δώσει περισσότερη άγάπη , περισσότερο σεβασμό . ’Έ χ ε ι ,’·*?, 
τό ψ ιθυρίζουν οί ξενιτεμένοι πού μέ νοσταλγία  λένε Μάνα Π α- 'jg

'Ό λες οί Μάνες χαρ ίζουν ζω ές . 'Ό λες 
άκόμα καί ή Μητέρα τώ ν Μητέρι 
ρτιμα τής ζω ής . ι
άλλά σκέφ τηκε τόν πόνο τής Μάνας καί γιά  νά 
Σ ου» καί τής έδειξε τόν ’ Ιωάννη

Κι δταν άκόμα τό παιδί κρατούσε στά χέρ  
ποΰσε καί έπεσε στόν δρόμο 

'Υ πάρχει π
Τό Μητρικό φ ίλτρο μέ τήν ΐδ 

άγάπη τής μάνας γιά  τό παιδί δέν έχε ι δρ 
Πρόθυμη νά
του καί στις λύπ ες  του ,

’Από αύτήν πη γά ζει
δνομά της έχει μεταφερθεΐ στά ιδανικά μ α ς , γιά  νά 
δεθεί μέ τήν Πατρίδα καί έτσι δεμένο τό άκούμε νά
τρ ίδα . ,

Ή  λέξη Μάνα είναι άκόμα γεμάτη στοργή ,Ε Ινα ιή  ζεστή θαλπωρή μέσα στή ζωή μας .Ε ίνα ι ή έλπίδα και ή | |
παρηγοριά . Γ εμ ίζει χαρά ή καρδιά μας στό άντίκρυσμά της . Στά πρώ τα βήματα τής ζω ής μας , γ ίνετα ι όδηγός μας . | |
Ή  πρώτη λέξη στά χείλη  μας είναι τ ’ δνομά της. Πόσες φ ορές δέν ξενύχτη σ ε σκυμένη πάνω  άπό τήν κούνια μας , πότε  
γιά  νά καμαρώσει αύτό πού έθρεψε στά σ π λά χνα  της καί πότε γ ιά  νά προσφ έρει τήν βοήθειά της στή άρρώστεια  
μ α ς, μέ καρτερικότητα καί τρ υφ ερ ά δα . Τό φ ιλ ί  της είναι άπαλό , τρυφ ερό Ιδιο άπό τότε που μας νανούριζε στήν 
άγκαλιά της , μέχρι πού τά ροζιασμένα της χέρια  μάς σ φ ίγ γ ο υ ν  π άλι στόν ίδιο κόρφ ο .Ν οιώ θουμεπά ντα  κοντά της in  
τήν ζεστα σιά , νοιώ θουμε τήν σκέψη της καί τήν προστασία της . Καί δταν άκόμα μεγαλώ σουμ ε καί γ ίνουμ ε γ υ -  jgf 
ναϊκες καί άνδρες , ή ίδια προστασία μάς τ υ λ ίγ ε ι . ΓΓ αύτήν είμαστε ή ζωή της . Κ αίγετα ι στόν πόνο μας καί λυ ω νει | |  
στή δυστυχία  μ α ς . Πόσο σκληρά πληρώ νουμε τήν άγνοια τής συμ βουλή ς της! Π όσες φ ορές δέν πικραθήκαμε για τί 
περιφ ρονήσαμε τά λόγια  της! Π όσοι δέν έκλαψ αν , δέν παραστράτησαν , δέν καταστράφηκαν για τί έφ υ γ α ν  , ξεμ ά -  ̂
κρυναν άπό τήν σκιά τής προστασίας της! Μέ τήν έμ φ υτη  διορατικότητα καί άγάπη ξέρει νά  ξεχω ρ ίζε ι τό καλό άπό  
τ ό κακό, τό δίκαιο άπό τό άδικο.
Οί σοφ οί δλου τού κόσμου έγραψαν καί γρά φ ουν γ ιά  τήν Μ άνα. Π οιητές τ ή ν  ύ μ ν η σ α ν  .Ζ ω γράφ οι τήν ζω γ ρ ά - X« Qjfcy
φ  η σ α ν .

Αύτή τή Μάνα γιορτάζουμε καί τ ιμ ο ύ μ ε . Ε ύτυχισ μ ένο ι δλοι δσοι θά μπορέσουν νά  τής προσφ έρουν ένα 
χο υλούδ ι άγνό , τρυφ ερό , ταπεινό , δπω ς είναι ή καρδιά της . Τά παιδιά δλου τού κόσμου μικράκαί μεγάλα πρέπει > 
νά τιμήσουν τή ν ιερή μορφή , τήν ύπαρξη , τήν αιώ νια Μάνα . Γιά τήν Μάνα , γιά  τήν Ε λληνίδα Μητέρα , ά φ ιερ ώ νει γ γ  
κάθε μιά καί κάθε ένας άπό μάς, δλη τήν εύγνω μοσύνη δλο τόν σεβασμό, τήν σκέψη κ α ίτή ν άγάπη το υ .’Α να γνω ρ ίζει | |  
τόν αγώ να της , τήν προσφορά της , τήν θυσία της . Ά ς  σταθούμε λ ίγ α  λεπ τά κοντάτη ς μέ σεβασμό .Ά ς  στρέψ ου
με μιά μέρα—τήν ήμέρα τής γιορτής τής Μητέρας—τήν σκέψη μας σ’ αύτήν , πού μιά ζω ή όλόκληρη έχε ισ τ ρ α μ μ έ-  
νει τήν δική της σέ μάς . Ά ς  προσπαθήσουμε αύτή τήν μέρα , μέ ένα χα μ όγελό  μας νά  τής δείξουμε δτι είμαστε ε ύ χ α -  
ρ ισ τη μ ένο ι. Ά ς  τής στείλουμε μιά κάρτα , άν είναι μακριά μας , μέ λουλούδια  , τής ταιριάζουν , ή μιά φ ω τογρ α φ ία  ^  
ααε . θ ά  να ρεϊ . ίσω ς νά  δακρύσει, άλλά τά δάκρυά της αύτά θά τής διώ ξουν τόν πόνο καί τ ις  κακές σ κ έψ ειςπ ού  τής
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Άττό τό 

περιοδικό: 

«GENDARMERIE 

NATIONALE» 

τής Γαλλικής 

Χωροφυλακής

Μετάφραση — 

'Απόδοση :

κ. ' Α ν δ ρ ο μ ά χ η ς

Τ ζ ο υ μ έ ρ κ α - ’Ι ων ά  

’Ανθυπομοιράρχου

Η ΓΥΝ Α ΙΚΑ

ΕΝΑ πρωί ό διοικητής τοΟ 
Τμήματός μας, μοβ Ανήγγειλε δτι 
ό γεροντότερος κάτοικος τής πε- 
Ρίοχής, ήταν ή κυρία Σ. χήρα 
Χωροφύλακα. Ή  κοινωνική ύπη- 
ρεσία τοϋ Σώματος μοβ έκανε 
έφέτος τήν τιμή νά τής προσφέρω 
έγώ τό καθιερωμένο έτήσιο δώρο.

Μέ ύποδέχτηκε μιά κοντή, στε
γνή ρυτιδιασμένη γυναίκα, άλλά 
μέ βλέμμα ζωηρό καί μυαλό ξεκά
θαρο. Τό διαμέρισμα τών δύο δω
ματίων θύμιζε αίθουσα πολεμικών 
έπιχειρήσεων. .. .

Μετά από τις συνηθισμένες φι
λοφρονήσεις, βρεθήκαμε καί οί 
δυο αντίκρυ, καθισμένοι σέ δύο 
παμπάλαιες πολυθρόνες. ’Εκείνη, 
στητή, μέ τήν ράχη ίσια, καί έγώ 
ζαρωμένος.... Ό  διοικητής μας 
μέ είχε προειδοποιήσει δτι ή καλή 
γρηούλα Αγαπούσε τήν φλυαρία, 
καί έτοιμαζόμουν λοιπόν νά άντέξω 
στήν πολιορκία. ...

Η οικοδέσποινα βλέποντάς με 
νά περιεργάζωμαι τά Αντικείμενα 
καί τις φωτογραφίες πού στόλιζαν 
τούς τοίχους έπετέθη :

«’Ασφαλώς θαυμάζετε τήν φω
τογραφία τού γάμου μας! ΤΗταν 
λεβέντης ό άντρας μου, ξέρετε.
Ο πατέρας του υπηρέτησε στήν 

Ανακτορική φρουρά καί σκοτώ
θηκε πολεμώντας. ’Άφησε κλη
ρονομιά στον άντρα μου τήν λε
βεντιά του.

Πόσο δμορφα φάνταζαν τά άμφι- 
μασχάλια στους φαρδεΐς του ώμους!

Τί περηφάνεια τού έδινε έκεΐνο 
τό μουστάκι !

ΤΟΥ ΧΩΡΟ  
ΦΥΛΑΚΑ
Π ώ ς  β λ έ π ε ι μ ι ά  σ ε β ά σ μ ι α  Γ α λ λ ί δ α  

τ ή ν  ζ ω ή  τ η ς ,  κ ο ν τ ά  σ τ ο ν  ά ν δ ρ α  

τ η ς  α σ τ υ ν ο μ ι κ ό , μ έ σ α  α π ό  τ ή ν  π ε ί ρ α  

τ ο ΰ  χ ρ ό ν ο υ  π ο υ  π έ ρ α σ ε .

Νεαρή δεσποινίς, έγώ τότε, ύπέ- 
κυψα στήν γοητεία τού ώραίου 
Αστυνομικού.

Ολοι οί χωριανοί γύριζαν στο 
πέρασμά μας, καθώς βάδιζα δίπλα 
του, γιατί ,πρέπει νά σας πώ δτι 
περπατούσαμε ξέχωρα. Μού τό 
είχε τονίσει άλλωστε «Ό  Αστυ
νομικός ούδέποτε υποβαστάζει κυ
ρίαν ή δεσποινίδα διά τής χειρός.»

Νιόπαντρη, λοιπόν, διδασκό
μουν τότε τό έπάγγελμα τής συ
ζύγου τού Αστυνομικού. Τις θεω
ρίες γιά μεγάλα ιδανικά, τις δια- 
τάξεις γιά τόν στρατωνισμό, τήν 
πειθαρχία, ζωντάνευαν πρακτικές 
ασκήσεις, σχετικά μέ τήν τέχνη 

γρήγορης συσκευασίας τών 
υπαρχόντων μας. Γιατί, κύριε, 
έπρεπε νά είμαστε πάντοτε έτοιμοι 
σέ περίπτωση αιφνίδιας μετακινή- 
νήσεως.

Αύτό μού στοίχισε πολλά δά
κρυα. Σκεφθεΐτε, λοιπόν, δτι έγώ,
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μιά κόρη βιβλιοπώλη, δέν ήμουν 
προετοιμασμένη ούτε γιά τήν.... 
ποίηση τοϋ γαλονιού, οΰτε γιά 
τήν αστυνομική ιεραρχία, οϋτε 
γιά τήν φλόγα πού απεικόνιζαν τά 
εμβλήματα τού Σώματος στά κου
μπιά τής στολής. «'Η έντονη φλό
γα στό επάνω μέρος είναι ή Χω
ροφυλακή», τόν άκουγα νά μοϋ 
λέη συχνά.

Βάλθηκα, λοιπόν, μέ όλη μου τήν 
καρδιά νά μελετώ όλα αυτά. Ή  με
γαλύτερη αμοιβή μου ήταν τό πλα
τύ χαμόγελο τοΰ συζύγου μου, ό
ταν ή πρώτη έπιθεώρηση τοϋ σπι
τιού μας τέλειωσε ικανοποιητικά. 
Άπό τήν προηγουμένη είχα γυα
λίσει τό πάτωμα καί όλα τά έπι
πλα, ένώ είχα τακτοποιήσει τόν 
ρουχισμό σέ τετράγωνες στίβες 
μέσα στά ντουλάπια. "Οσο ό άντρας 
μου φρόντιζε τά δέρματα καί τά μέ
ταλλα, έγώ είχα άναλάβει τά υφά
σματα τοΰ νοικοκυριού. Ή  αγωνία 
καί των δύο ήταν απερίγραπτη 
τήν στιγμή πού ό υπεύθυνος άξιω- 
ματικός γιά τόν στρατωνισμό των 
οικογενειών τών άνδρών τοϋ Σώ
ματος έπιθεωροΰσε τό σπιτικό μας. 
Τό σύντομο άλλά έγκάρδιο «κα
λώς» πού άκολούθησε μας ήρέμησε.

’Από τά πρώτα εκείνα χρόνια ά- 
κολούθησαν πολλές έπιθεωρήσεις, 
πού μοϋ κόστιζαν θυμούς καί σπα
σμένα νύχια, γιά νά είναι πάντα ό 
άστυνομικός μου ό πιό όμορφος. 
Καί όχι πώς ύπερηφανεύομαι, ή
ταν πάντα.

’Αργότερα ήλθαν τά παιδιά καί 
τά πράγματα έγιναν πιό δύσκολα. 
Ή  αναχώρηση γιά νυκτερινή ύπη- 
ρεσία, άθόρυβα, καί τά άκατάστα

τα γεύματα ήταν οί μικρότερες δυσ
κολίες πού αντιμετώπισα.

Ξέρετε ότι τό ταχύ καί άψογο 
συγύρισμα τοΰ νοικοκυριού απαι
τεί μία καλή νοικοκυρά; Μάθετε 
λοιπόν, ότι πρέπει νά διατηρή στά 
ντουλάπια της άρκετή ποσότητα 
καθαρού ρουχισμού, γιά νά πάρη ό 
σύζυγος μαζί του σέ περίπτωση 
αιφνίδιας υπηρεσιακής μετακινήσε- 
ως. "Οπως δέν εΐμασταν πολύ πλού
σιοι, ήμουν υποχρεωμένη καθημε
ρινά, νά πλένω ή νά σιδερώνω.

Κατά τήν διάρκεια τών μακρο
χρονίων μεταθέσεων, άνήσυχη γιά 
τήν τύχη τοϋ ύπερβολικά εύσυνεί- 
δητου συζύγου μου, είχα άναλάβει 
τήν εύθύνη όλου τοΰ σπιτιοΰ.

Δέν είναι πάντοτε εύκολο γιά μιά 
γυναίκα νά σηκώνη μόνη της τά 
βάρη τοϋ άρχηγοΰ οικογένειας.

'Η άλληλογραφία—άκόμη θυμά
μαι τις σχολαστικές δηλώσεις στήν 
εφορία - ή άνατροφή καί ή μόρ
φωση τών παιδιών, σέ άγορές ση
μαντικών ειδών, όλες αύτές οί ευ
θύνες ώριμάζουν γρήγορα τόν χα
ρακτήρα.

Τό νά καθοδηγή κανείς ένα άγόρι 
δεκαέξη έτών, νά τοΰ είναι ταύτό- 
χρονα πατέρας καί μητέρα, μοϋ κό
στισε πρόωρα άσπρα μαλλιά.

'Υπέφερα πολύ επίσης άπό τις 
συχνές μετακομίσεις. Πακεταρι- 
σμένη, άπό τόν ένα τόπο στόν άλ
λο, έγκατέλειπα γρήγορα καλούς 
φίλους, πού είχα άποκτήσει ύπο- 
μονετικά, γιά νά ξαναβρεθώ σέ κά
ποιο άγνωστο μέρος, άπομονωμένη, 
σέ νέο σπίτι.

Ή  έπισφράγιση τής δυστυχίας

μου ήταν όταν πήρε μετάθεση ό 
άντρας μου, μέσα στόν πόλεμο, 
καί άναγκάστηκα νά μετακομίσω 
όλομόναχη. "Επρεπε νά μέ βλέ
πατε τότε νά κλαίω μέ λυγμούς, 
στή μέση άπό τά κουτιά καί τις άπο- 
σκευές μου ... Τις πικρές όμως αύ
τές άναμνήσεις τις γλύκανε ό χρό
νος.

Είχα, όμως, καί άλλες πιό χαρού
μενες αναμνήσεις, όπως τό τέλος 
ένός μακροχρόνιου χωρισμού καί 
ό γυρισμός τοΰ συζύγου μου στό 
σπίτι μέ απόσπαση, τό παράσημο 
τής Άστνυομικής ’Ανδρείας, ή πρώ
τη προαγωγή μέ τά γαλόνια τοΰ 
’Ενωμοτάρχου πού έρραψα σιγο- 
τραγουδώντας εκείνη τήν γιορτινή 
βραδυά καί... Μοΰ φαίνεται όμως 
ότι κάνω κατάχρηση τής υπομονής 
σας καί σάς απασχολώ, μιά γρηά 
φλύαρη όπως έγώ. Δέν μπορώ ό
μως νά σταματήσω, όταν άνοίγω τό 
κουτί μέ τις άναμνήσεις. Είναι ή 
μόνη εύτυχία πού μοΰ άπέμεινε στήν 
ζωή άπό τότε πού πέθανε ό άνδρας 
μου...».

Παρέδωσα τό δέμα, ήπια τόν έλα- 
φρό καφέ πού μοΰ προσέφερε καί 
μετά άπό ένα σύντομο περίπατο στά 
περασμένα, ξαναβρέθηκα νά κα
τρακυλώ στήν καθημερινή ρουτί
να.

Τό βράδυ όμως, γυρίζοντας στό 
σπίτι μου, είπα στήν γυναίκα μου 
«γειά σου άρχηγέ τής οικογένειας 
μας». Ή  καλή μου σύζυγος δέν έχει 
άκόμα συνέλθει άπό τήν έκπληξη 
πού έδειξε, λαμβάνοντας αυτό τό 
άναπάντεχο δώρο, ένδειξη άναγνω- 
ρίσεως τών κόπων της.
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δ ι α ^ ω ν ι ο μ ό  φ ω τ ο γ ρ α φ ί α ς  τού Ε. Ο. Τ.
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ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ δπαιθρο οί 
δεσμοί μέ τό παρελθόν, τά ήθη καί 
τά έθιμα του τόπου, δέν κόπηκαν. 
Ή  τεχνολογική εξέλιξη τής εποχής 
μας, μ’ δλη τή διαβρωτική της έπί- 
δραση στή παράδοση κάθε τόπου, 
δέν μπόρεσε να σβύσει τις πατροπα
ράδοτες συνήθειες, που είναι βαθιά 
ριζωμένες στή ψυχή τοΰ "Ελληνα. 
Σέ πολλές περιοχές τής χώρας μας, 
ιδιαίτερα στα ορεινά χωριά, ζοΰν 
διατηρώντας άκόμα δλη τους τήν 
ομορφιά, έθιμα χαρακτηριστικά τής 
ζωντανής λαογραφίας, που δένουν 
μέ τρόπο άδιάσπαστο τά χρόνια πού 
πέρασαν μέ τό σήμερα.

'Ένα άπό αύτά τά θαυμαστά έθι
μα είναι ή κηροπλαστική, πού ζεί 
άκόμα σάν τέχνη νοικοκυριού καί 
έκδήλωση θρησκευτικής εύλάβειας, 
σέ οικογένειες πολλών ορεινών πε
ριοχών τής έλληνικής υπαίθρου. ’Ι
διαίτερα, στά ορεινά χωριά τής Καρ
δίτσας καί τών Τρικάλων, πού οί κά
τοικοί τους διατηρούν «μελίσσια», 
ή κηροπλαστική άποτελεΐ τό άπα- 
ραίτητο συμπλήρωμα γιά τήν αύτο- 
εκμετάλλευση τών προϊόντων τής 
μέλισσας, άπό τούς μελισσοτρό- 
φους. Πέρα άπ’ αύτό, είναι καί άντί- 
λήψη τής νοικοκυράς γιά τό «πρε
πούμενο»- καί «πρεπούμενο» είναι, 
τό κερί πού θ’ άνάψει στήν έκκλη- 
σιά νάναι άγνό, φτιαγμένο άπό τά 
χέρια της, «σπιτίσιο».

Τό πλάσιμο τοΰ κεριού είναι τό 
τέλος μιας ολόκληρης διαδικασίας 
πού άρχίζει άπό τό τρύγημα τών 
κυψελών. Μιά διαδικασία πού τήν 
άναλαμβάνουν οί γυναίκες τού σπι
τιού μέ φροντίδα καί σχολαστικό
τητα, γιατί ή ποιότητα τοΰ κεριού 
είναι, γιά τήν μικρή κοινωνία τοΰ 
χωριού, ένα άπό τά δείγματα τής 
νοικοκυροσύνης. Βασική προϋπόθε
ση είναι, γιά τήν κατασκευή τών 
κεριών, ή καθαριότητα τοΰ σπιτιού

καί τής νοικοκυράς, καθαριότητα 
πού θυμίζει τή διαδικασία γιά τό 
πλάσιμο τής «λειτουργιάς».

'Ολόκληρη ή κηρήθρα, μαζί μέ τό 
μέλι τοποθετείται μέσα σέ μιά «τσαν- 
τήλα», πάνω άπό μιά κατσαρόλα, 
δίπλα σέ χαμηλή φωτιά, γιά ν’ αραι
ώσει τό μέλι καί νά μαζευτεί στήν 
κατσαρόλα. ’Έτσι μέσα στή «τσαν- 
τήλα» μένει ή κηρήθρα μισολυωμέ- 
νη, πού στή συνέχεια τήν βάζουν σέ 
μιά μεγαλύτερη κατσαοόλα καί πά
νω στή φωτιά, μέχρι πού νά «κοχλά
σει», γιά νά τήν ξαναρίξουν στήν 
«τσαντήλα» καί νά μαζέψουν σέ υ
γρή κατάσταση τό κερί, πού είναι 
τώρα, άπαλλαγμένο άπό κάθε ξένο 
σώμα. ’Ακολουθεί νέο ζέσταμα τού 
κεριού καί τό χύσιμό του σέ καλού- 
πια ή πιάτα. Μέσα σ’ αύτά, πριν 
ρίξουν τό κερί, έ'χουν βάλει λίγο νε
ρό, τόσο πού νά σκεπάζει τον πι- 
θμένα, γιά νά μή κολήσει τό κερί στά 
τοιχώματα. "Οταν τό κερί κρυώσει 
παίρνει μιά μορφή δπως ή μυζήθρα, 
μέ χρώμα κίτρινο καί διατηρείται, 
έτσι, άναλλοίωτο γιά πολλά χρόνια.

Ά π ’ αύτές τις στρογγυλοποιημέ- 
νες μάζες καθαρού κεριού, πλάθουν 
οί νοικοκυρές δποτε θέλουν τά κε
ριά, πού θά πάνε στήν έκκλησιά, 
σέ μεγάλες γιορτές, τις Κυριακές, 
τά ψυχοσάββατα, καθώς καί τις πα
ραμονές τοΰ Πάσχα στά βαφτιστή
ρια τους. Κόβουν μιά λεπτή φέτα κε
ριού, άφοΰ ζεστάνουν γιά λίγο δλη 
τή ποσότητα γιά νά μαλακώσει, καί 
τή ζεσταίνουν στή φωτιά τόσο, δσο 
γιά νά πλάθεται. Ζυμώνουν αύτή τήν 
ποσότητα στή χούφτα, μέχρι νά 
μαλακώσει πολύ καί τήν τυλίγουν 
γύρω άπό τό φυτίλι, πού συνήθως 
κρατάει σέ κατακόρυφη στάση κά
ποια κόρη τής οικογένειας. ’Έτσι 
επάνω στο φυτίλι άρχίζει τό πλάσι
μο τοΰ κεριού, πού σιγά - σιγά 
παίρνει τό κανονικό μέγεθος. Όταν 
πλαστεί τό κερί, μ’ ένα ψαλλίδι, κό

βουν τό φυτίλι καί άφήνουν τό κερί 
νά κρυώσει.

Μέ τό πλάσιμο τού κεριού στά ο
ρεινά χωριά τής Θεσσαλίας, καί συγ
κεκριμένα στο χωριό Δέση Τρικά
λων, άσχολήθηκε πριν άπό λίγο 
καιρό, ό Χωροφύλακας Γιώργος 
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗΣ, πού υπηρετεί στο 
Φωτογραφικό Συνεργείο τοΰ ’Αρχη
γείου Χωροφυλακής. Μέ μιά σειρά 
έγχρωμων διαφανειών, άποθανάτισε 
δλη τή διαδικασία τής κατασκευής 
τών κεριών, άπό τήν πρώτη μορφή - 
τής κηρύθρας - μέχρι τό καθαρό κε
ρί. 'Η έγχρωμη διαφάνεια, πού δη
μοσιεύεται, είναι άπό τό τύλιγμα 
τοΰ κεριού γύρω άπό τό φυτίλι, τό 
τέλος, δηλαδή, δλης τής διαδικασίας 
αύτής τής ζωντανής λαογραφικής 
τέχνης. Ή  διαφάνεια, πού έχει τί
τλο «ΤΑ ΚΕΡΙΑ», κέρδισε τον 
Α' έπαινο τοΰ Πανελλήνιου Φωτο
γραφικού Διαγωνισμού —μέ έγχρω
μες διαφάνειες —τοΰ Ε.Ο.Τ., σέ 
θέματα Λαογραφίας. Αύτή ή τιμη
τική διάκριση δέν τιμά μόνον τον 
βραβευθέντα Χωροφύλακα Γιώργο 
Γεροβασίλη, άλλά καί τήν Χωροφυ
λακή σάν σύνολο άνδρών, πού τά 
ένδιαφέροντά τους, άπλώνονται συχ
νά, καί σέ άλλους τομείς τής κοινω- 
νικοπολιτιστικής ζωής. Πολλοί άν- 
δρες τοΰ Σώματος διαπρέπουν σέ 
παρόμοιους διαγωνισμούς, δπως, 
πρόσφατα, ένας άλλος Χωροφύλακας 
τού Τηλεοπτικού Συνεργείου τοΰ 
’Αρχηγείου Χωροφυλακής, ό Κων] 
νος ΣΩΚΟΣ, πού βραβεύτηκε μέ 
Α' Πανελλήνιο βραβείο, γιά τήν 
κινηματογραφική ταινία μικρού μή
κους «ό θάνατος τοΰ περιβάλλοντος». 
Πέρα δμως άπ’ αύτούς, υπάρχει κι 
ένας μεγάλος άριθμός άνδρών τής 
Χωροφυλακής, πού διαπρέπουν στά 
Γράμματα καί στις Τέχνες καί πού 
ή «Επιθεώρηση Χωροφυλακής», θά 
έχει τή χαρά νά παρουσιάσει τό έργο 
τους, στο μέλλον.
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ΔΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ του 'Υπουρ
γού ’Εσωτερικών της Γαλλίας, τον 
’Οκτώβριον τοϋ 1976 συνεστήθη, 
εις Παρισίους, ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΣ
ΤΥΝΟΜΙΚΟΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΝ 
(INSTITUT INTERNATIONA
LE DE POLICE), τό όποιον 
υπάγεται, εις τήν 'Υπηρεσίαν Διε
θνούς Τεχνικής ’Αστυνομικής Συ
νεργασίας (SERVICE DE COO
PERATION TECHNIQUE IN
TERNATIONALE DE POLICE) 
’Επιτελικής Διευθύνσεως τοϋ ’Αρ
χηγείου τής Κρατικής Γαλλικής 
’Αστυνομίας (POLICE ΝΑΤΙΟ- 
NALE FRANCAISE).

’Αποστολή τοϋ ’Ινστιτούτου, εί
ναι ή τελειοποίησις, ή ή είδίκευσις 
προσωπικοΰ ξένων ’Αστυνομικών 
Σωμάτων, εις τα σύγχρονα καί 
φλέγοντα άστυνομικά προβλήματα, 
κοινοΰ ένδαφέροντος, επί διεθνούς 
επιπέδου. Είδικώτερον, τό Ίνστι- 
τοΰτον, οργανώνει Σεμινάρια, Άνω- 
τέρας ’Αστυνομικής Έπιμορφώ- 
σεως, διά Διευθυντάς, Προϊσταμέ
νους 'Υπηρεσιών καί Άνωτέρους 
’Αξιωματικούς, ξένων ’Αστυνομι
κών Σωμάτων καί Τμήματα είδι- 
κεύσεως, δι’ ’Αξιωματικούς, οί ό
ποιοι έχουν ήδη, μίαν έμπειρίαν, 
έπί τοϋ είδικοϋ άντικειμένου τής 
μετεκπαιδεύσεώς των.

Τα προγράμματα έπιμορφώσεως 
καί αί τεχνικαί προδιαγραφαί, άπο- 
στέλλονται, κατ’ έτος, ύπό τοϋ 
’Ινστιτούτου, εις τάς Προξενικάς 
Άρχάς τής Γαλλίας, εις τό εξω
τερικόν, προς ένημέρωσιν τών εν

διαφερομένων. 'Η διάρκεια τών Σε
μιναρίων, ποικίλλει, άναλόγως, μέ 
τήν φύσιν τοϋ άντικειμένου τής 
έπιμορφώσεως. Κυμαίνεται, γενι
κώς, άπό μίαν έως τέσσαρας εβδο
μάδας. Αί διδασκαλίαι γίνονται, 
ύπό τύπον, διασκέψεων, διαλέξεων 
καί διαλόγου, εις μικράς ομάδας 
εργασίας, τών δέκα πέντε (15) 
έως είκοσι (20) σπουδαστών. 'Η 
ένθάρρυνσις, διά τήν παρακολούθη
σή τών προγραμμάτων, διασφαλί
ζεται έκ τής παρουσίας, Καθηγητών 
Πανεπιστημίων, Άνωτάτων Λει
τουργών τής Κεντρικής Διοικήσεως 
καί διακεκριμένων ’Εμπειρογνω
μόνων, οί όποιοι διδάσκουν, εις 
τό Ίνστιτοΰτον.

'Η διδασκαλία, εις τό Ίνστιτοΰ- 
τον, παρέχεται, δωρεάν. Διά τούς 
σπουδαστάς τοϋ ’Ινστιτούτου, δύ- 
νανται νά κρατηθούν δωμάτια δια
μονής των, εις ξενοδοχεία, τή αι
τήσει των. Έ ξ άλλου, οί ύπότροφοι 
γίνονται δεκτοί, εις τήν Λέσχην τοϋ 
'Υπουργείου ’Εσωτερικών, εις Παρι
σίους, ένθα ή παρεχομένη τροφή, 
είναι εύθηνή καί καλής ποιότητος. 
Διά τήν ύποδοχήν τών σπουδαστών 
καί τήν έγκατάστασιν τούτων, εις 
ξενοδοχεία μέριμνα, τό Γραφεϊον 
'Υποδοχής, τής 'Υπηρεσίας Διε- 
θνούς Τεχνικής ’Αστυνομικής Συ
νεργασίας.

Οί ύποψήφιοι σπουδασταί, διά 
νά γίνουν δεκτοί εις τό Ίνστιτοΰτον, 
πρέπει νά συγκεντρώνουν τά άκό- 
λουθα προσόντα : Νά ύπηρετοΰν, 
εις τήν Κρατικήν ’Αστυνομίαν τής 
Χώρας των, νά είναι κάτοχοι τών 
άπαραιτήτων διά τό ύπό παρακο
λούθησή Σεμινάριον, τίτλων, βα
θμών καί προσόντων, νά προταθοΰν, 
ύπό τών Κυβερνήσεών των καί νά 
γνωρίζουν, έπαρκώς, τήν Γαλλικήν 
γλώσσαν.

Τό πρώτον Σεμινάριον Άνωτέρας 
Έπιμορφώσεως, ώργανώθη, ύπό τοϋ 
’Ινστιτούτου, δι’ Άνωτέρους ’Αξιω
ματικούς, ξένων ’Αστυνομιών άπό 
15ης Μαρτίου έως καί 7ης ’Απρι
λίου 1977, έν Παρισίοις. Είς τοΰτο 
έφοίτησαν, συνολικώς, είκοσι έξ 
(26) ’Ανώτεροι ’Αξιωματικοί, άπό 
ένδεκα (11) χώρας καί συγκεκριμέ
νος : Δύο (2) έξ Αλγερίας, δύο (2) 
έκ τής ’Ακτής ’Ελεφαντοστού, δύο 
(2) έκ τού ’Ισημερινού, δύο (2) έξ 
Ισπανίας, δύο (2) έξ Ελλάδος, 
τέσσαρες (4) έκ Λιβάνου, δύο (2) 
έκ Μαρόκου, δύο (2) έκ Πορτο- 
γαλλίας, δύο (2) έκ Σενεγάλης, 
τέσσαρες (4) έκ Τυνησίας καί δύο 
(2) έκ Βενεζουέλας. Τό Σώμα τής 
Χωροφυλακής, έξεπροσώπησεν ό 
γράφων καί τής ’Αστυνομίας Πό
λεων, ό ’Αστυνομικός Διευθυντής 
Β.' κ. Παναγιώτης Ραφτόπουλος.

Τοϋ Άντισυνταγματάρχου Χωροφυλακής 
κ. Ν ι κ ο λ ά ο υ  Γ α ρ ν έ λ η

ΑΙΕΒΝΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
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Σκοπός τοϋ Σεμιναρίου, υπήρξε 
ή, κατά τό δυνατόν, πληρεστέρα 
ένημέρωσις των σπουδαστών, επί 
των δυσχερών σημερινών προβλη
μάτων κοινού ένδιαφέροντος, τά 
όποια καλούνται να έπιλύσουν, 
αί Άστυνομίαι τοϋ Κόσμου καί, 
παραλλήλως, ή πληροφόρησίς των, 
έπί θεμάτων όργανώσεως, ήγεσίας 
και προγραμματισμού.

Μεταξύ τών άναπτυχθέντων θε
μάτων υπήρξαν καί τά εξής : Όρ- 
γάνωσις καί άποστολαί τής Κεν
τρικής Διευθύνσεως Γενικών Πλη
ροφοριών. 'Υπηρεσία ’Ασφαλείας 
'Υψηλών Προσώπων. Τά προβλή
ματα τής βίας εις τον σημερινόν 
κόσμον. Όργάνωσις καί άποστολαί 
τής Δικαστικής ’Αστυνομίας. Αΐ 
βασικαί άντιλήψεις τής ’Αστυνομι
κής Ποινικής Διαδικασίας εις τό 
Συγκριτικόν Δίκαιον. 'Η είκών τής 
’Αστυνομίας, εις την σύγχρονον κοι
νωνίαν. ’Αδικήματα κατά τής άσφα- 
λείας τοϋ Κράτους. Αί σχέσεις Δι
καιοσύνης καί ’Αστυνομίας. Τά ναρ
κωτικά. Ή  πρόληψις τής έγκλημα- 
τικότητος εις τόν άστικόν υπόκο
σμον. Αί σχέσεις Τύπου καί ’Αστυ
νομίας. Τά σημερινά προβλήματα 
τής ’Εγκληματολογίας. Ή  ’Αστυ
νομία Άέρος καί Συνόρων. Άερο- 
πειρατεϊαι καί άπαγωγή ομήρων.

Οί όμιληταί ήσαν ’Ανώτεροι 
’Αξιωματικοί τής Γαλλικής ’Αστυ
νομίας, ειδικοί περί τά ύπό άνά- 
πτυξιν θέματα, ’Ανώτατοι Δικα
στικοί, Καθηγηταί Πανεπιστημίου

ΠΑΡΙΣΙΒΝ

καί ’Ανώτατοι Δημόσιοι Λειτουργοί, 
ως ό, διεθνώς, γνωστός Έγκλημα- 
τολόγος κ. PINATEL.

Μεθ’ έκάστην διάλεξιν, διετίθετο 
έπαρκής χρόνος, διά διαλογικήν συ- 
ζήτησιν, κατά τήν όποιαν, οί ρήτο
ρες συνεζήτουν τάς άπορίας καί, 
πολλάκις, τάς άντιρρήσεις καί τάς 
καλόπιστους έπικρίσεις, τών συ
νέδρων καί έδιδον πάντοτε τάς δεού- 
σας άπαντήσεις.

Τό Πρόγραμμα συνεπληρώθη, δι’ 
εκπαιδευτικών επισκέψεων, ως τοϋ 
Κέντρου ’Ατομικής Ένεργείας, εις 
SACLAY, Προαστίου τών Παρι- 
σίων, τοϋ ’Αρχηγείου τής INTER
POL, τής Αιθούσης ’Επιχειρήσεων 
τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως τών 
Παρισίων (SALLE DE COMMA- 
Ν DEMENT DELA PREFEC
TURE DE POLICE DE PARIS), 
τοϋ υπερσύγχρονου Άερολιμένος 
«CHARLES DE GAULLE», είς 
τό Προάστιον ROISSY, τοϋ ’Εθνι
κού Κέντρου 'Οδικών Πληροφοριών 
(CENTRE NATIONAL D’ IN
FORMATIONS ROUTIERES), 
έδρεύοντος εις τό Προάστιον FORT 
DE ROSNY, τών ’Ανακτόρων τών 
Βερσαλλιών κ.λ.π.

Κατά τάς διδασκαλίας, έγένετο 
εύρεϊα χρήσις, όπτικοακουστικών 
μέσων, ώς έγχρώμων διαφανειών 
(SLIDES) καί προβολή έγχρώμων 
«ντοκυμανταίρ». Αί διαλέξεις έμα- 
γνητοφωνοΰντο.

Τήν ήμέραν λήξεως τής λειτουρ
γίας τοϋ Σεμιναρίου έγένετο έποι- 
κοδομητική κριτική, έπί τής όλης 
δομής τοϋ Προγράμματος καί τών 
άναπτυχθέντων θεμάτων, κατά τήν 
όποιαν έπεσημάνθησαν, αί διαπι- 
στωθεϊσαι ελλείψεις καί άδυναμίαι 
καί υπεβλήθη σαν, ύπό τών συνέ
δρων, ούσιαστικαί προτάσεις, διά 
τήν μελλοντικήν βελτίωσιν τών Σε
μιναρίων. ’Ακολούθως, έδόθη απο
χαιρετιστήριος δεξίωσις, προς τιμήν 
τών συνέδρων, ύπό τοϋ Άρχηγοΰ 
τής Γαλλικής ’Αστυνομίας κ. RO
BERT PANDRAUD, είς ήν έκ- 
λήθησαν καί παρέστησαν, άπαντες 
οί όμιληταί τοϋ Σεμιναρίου καί οί 
Πρεσβευταί, έκ τών χωρών τών 
ύποτρόφων μεταξύ τών όποιων καί 
ό Πρεσβευτής τής Ελλάδος είς 
Γαλλίαν κ. Δημήτριος ΠΑΠΑ’Γ- 
ΩΑΝΝΟΥ. Αί, κατά τήν δεξίωσιν, 
φιλοφρονήσεις καί έν γένει εκδη
λώσεις έγκαρδιότητος καί συνα- 
δελφώσεως, υπήρξαν τό αποκορύ
φωμα έκδηλώσεων καί αντανακλούν, 
εύθέως είς τήν πατροπαράδοτον Γαλ- 
λικήν φιλοξενίαν καί άβρότητα.

Τό Ίνστιτοΰτον διευθύνει έπα- 
ξίως, ό Γενικός ’Ελεγκτής τής Γαλ
λικής ’Αστυνομίας (CONTRO- 
LEUR GENERAL DELA PO
LICE NATIONALE) έγκριτος 
Νομομαθής καί Συγγραφεύς, κ. 
CHARLES PARRA, μία πρά
γματι έξέχουσα ’Αστυνομική φυ
σιογνωμία τής Γαλλίας, τοϋ όποιου 
ό ένθουσιώδης ζήλος καί τό μέγα 
ένδιαφέρον συνετέλεσαν, σημαντι- 
κώς, είς τήν επιτυχίαν τών έργα- 
σιών τοϋ Σεμιναρίου καί τοϋ όποιου, 
τά άδιαφειλονίκητα προσόντα, πολ
λά ύπόσχονται, διά τήν μελλοντικήν 
έξέλιξιν τοϋ ’Ινστιτούτου.

Τό Ίνστιτοΰτον, συνεχώς βελ- 
τιούμενον, θά είναι είς θέσιν νά πα- 
ρέχη, όλονέν άρτιωτέραν έπιμόρφω- 
σιν καί «συμπεπυκνωμένην» πείραν, 
έπί τών καυτών άστυνομικών καί 
κοινωνικών προβλημάτων είς συνε
χώς αύξανόμενον άριθμόν ξένων 
’Αστυνομικών, οί όποιοι, θά είναι 
ικανοί νά ύπερασπίζωνται, άποτε- 
λεσματικώτερον, τάς ελευθερίας, τήν 
ήσυχίαν καί τήν άσφάλειαν τών 
πολιτών, μέσω διεθνούς αστυνομι
κής συνεργασίας.

Σεμινάρια, ώς τό προαναφερό- 
μενον, είναι ύψίστης ώφελιμότητος, 
διότι, εκτός τοϋ δτι προβληματί
ζουν, δι’ υπευθύνου ένημερώσεως, 
τάς ’Αστυνομίας τών έλευθέρων 
Χωρών, περί τών γενικωτέρων αι
τίων, τών συγχρόνων άστυνομικών 
προβλημάτων διαρκούς ένδιαφέ
ροντος, ώς τό διεθνές κύμα τρομο
κρατίας, ή παράνομος διακίνησις 
τών ναρκωτικών, αί άεροπειρατεΐαι 
καί γενικώς τό ώργανωμένον έγκλη
μα, συμβάλλουν, έκ παραλλήλου, 
σπουδαίως, είς τήν έξασφάλισιν κλί
ματος κοινής έμπιστοσύνης καί διε
θνούς συνεργασίας κατά τούς κοι
νούς άγώνας τών δυνάμεων τού Νό
μου, διά τήν άμείλικτον πάταξιν 
τής σημερινής μορφής βίας. 'Η 
πρωτοβουλία, έπομένως, τού Διε
θνούς ’Αστυνομικού ’Ινστιτούτου, 
διά τήν λειτουργίαν Σεμιναρίων είς 
τά όποια έπισημαίνονται οί ύπονο- 
μεύοντες, διαρκώς, τήν Ελευθερίαν 
καί τήν Τάξιν, κίνδυνοι καί καλούν
ται, άσμένως, αί ύπεύθυνοι Κυβερ
νήσεις, είς συναγερμόν καί συνένω- 
σιν τών δυνάμεών των προς νόμιμον 
άμυναν, είναι άξία συγχαρητηρίων, 
καθόσον, ένσαρκώνει !ν μήνυμα αι
σιοδοξίας καί έλπίδος, πρός τόν 
σκληρώς δοκιμαζόμενον, σήμερον, 
ύπό τών ουνάμεων τής βίας καί τρο
μοκρατίας, ’Ελεύθερον Δημοκρατι
κόν Κόσμον.
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Στοιχείο ουσιαστικό, δπως και το νερό, 
είναι ό έλεύθερος χώρος γιά τα πρώτα 
βήματα τον παιδιον, πον τον φανερώνει 
καθημερινά το νόημα τον κόσμον.

ΦΡΕΣΚΟ δροσερό, εύπλαστο, 
τό χώμα.... Τό παιδί τό σφίγγει 
μέσα στήν κλεισμένη του χούφτα. 
Κι’ όταν τήν ξανανοίγει, όνακα- 
λύπτει σ’ αύτό τά ίχνη άπό τά δά
κτυλά του. Υλικό γιά πλάσιμο : 
Επί ώρες χωρίς νά κουράζετα1, 

καθισμένο στις φτέρνες του, παίζει 
μέ τό στοιχείο, μέ τό όποιο είναι 
φτιαγμένος ό κόσμος. Χώμα καί γη, 
σάν έννοιες μπερδεύονται. Παχειά 
άργιλος, λάσπη, άμμος, ή γη μέ τή 
διαφορετική της όψη καί τά δια
φορετικά χρώματα, τό ξαφνιάζει 
καί τό ένθουσιάζει. Μπορεί ν’ 
αγγίξει τό χώμα, νά τό μεταμορφώ
σει. Κι’ ένώ τό πλάθει μέ λίγο 
νερό, άνακαλύπτει τή χαρά της 
δημιουργίας, τή δυνατότητα ν’ άνα- 
παραστήσει, μόνο του, κάτι πού 
είδε, νά δώσει σχήμα στις εικόνες

πακ
της φαντασίας του. Νά κατακτήσει 
τό στοιχείο αύτό, πού τό νοιώθει 
ύποτακτικό κάτω άπό τά δάκτυλά 
του. Ψηλαφίζει, μαλάζει,ζυμώνει.. 
Οπως ένας μικρός γλύπτης. Καί 

μέ τό χέρι του άνασηκώνει προ
σεκτικά τό κουβαδάκι του, γιά νά 
χαρεΐ τό τέλειο άποτύπωμα, πού 
έμφανίζεται στό χώμα.

Τό παιδί γνώρισε τούτο τό στοι
χείο πριν άρχίσει άκόμα νά περπα
τά κανονικά. "Οταν χρησιμοποι
ούσε χέρια καί γόνατα, γιά νά 
μπουσουλάει, άναπνέοντας, μέ τή 
μυτούλα στό χώμα, τό μοναδικό 
άρωμά του. "Οπως τό σκυλάκι, πού 
χαίρεται καθώς προχωρεί μέ τά 
τέσσερα τό χάδι της χλόης, έτσι 
καί τό παιδί, τετράποδο ζωάκι κι’ 
αύτό, άπολαμβάνει τό χώμα. "Ολα 
τού κεντρίζουν τήν περιέργεια, 
όλα διεγείρουν τις αισθήσεις του. 
Γίνεται ένα μέ τή μητέρα γή, σ’ ένα 
ζεστό, ευεργετικό άγκάλιασμα.

Τό έδαφος είναι αύτό πού θά 
στηρίξει τά πρώτα του βήματα, πού 
θά ένθαρρύνει τις πρώτες του έμ- 
πειρίες. Ό  δρόμος γιά τήν άνεξαρ- 
τησία άνοίγεται άπέραντος, μπρο
στά στά άβέβαια βηματάκια του 
καί τού δίνει τήν άπαράμιλλη 
ικανοποίηση ότι μπορεί νά κινηθεί 
μόνο του. "Ολο τό θάρρος καί ή 
ζωτικότητα τού άνθρώπου βρίσκον-
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ται στη δοκιμασία αυτή για. την 
Ισορροπία : Φτάνει ένα ύψωματά- 
κι, λίγη γλιστερή λάσπη, γιά νά 
δώσει ένα σκληρό χτύπημα στήν 
αυτοπεποίθησή του. Κι' όμως, τί
ποτα δέν τό σταματά.

Τρέχει, πέφτει, ξανασηκώνεται. 
'Ανακαλύπτει τον έλεύθερο χώρο. 
"Ενα ξεφωνητό ίκανοποιήσεως, ή 
χαρά νά μπορεί νά χρησιμοποιεί 
όλους τούς μϋς τοϋ σώματός του. 
Μέ λαχανιαστή άναπνοή καί μέ 
ματάκια πού λάμπουν άπό προσδο
κία, μιμείται τό σκυλάκι, πού χο
ροπηδά καί γαυγίζει γύρω του, 
γεμάτο χαρά, κάτω άπό τόν ήλιο.

Τό χώμα δέν σταματάει ποτέ 
νά λέει καινούργια πράγματα στό 
παιδί, πού ζεϊ τόν κόσμο μ’ όλες 
του τις αισθήσεις. "Οταν κυλιέται 
έπάνω του, χωρίς, ευτυχώς, νά

νοιάζεται άν θά λερωθεί, τό χώμα 
δέν είναι γι’ αύτό κάτι τό βρώμικο, 
άλλά κάτι τό άπόλυτα φυσικό. 
Παχύ καί πλούσιο σέ ζωτικούς 
χυμούς έχει μία άξιοπρέπεια 
πολύ διαφορετική άπό τή σκόνη 
τής πόλεως. ’Από τό χώμα αύτό, 
γεννιούνται τά λουλούδια μέ τις 
τόσες ποικιλίες καί τά διαφορετικά 
χρώματα. Τό καθένα έχει τό δικό 
του άρωμα καί μερικά είναι τόσο 
γλυκά, όταν τά πιπιλίζει κανείς....

Γεμάτο περιέργεια, τό παιδάκι 
ξερριζώνει ένα φυτό. Δέν θέλει νά 
τό καταστρέψει, θέλει μόνο νά δει 
πώς είναι καμωμένο. Κι’ άνακαλύ- 
πτει ρίζες, πού άπορροφοϋν τούς 
ζωτικούς χυμούς τής θρεπτικής 
αύτής γής. Τού έρχεται ή όρεξη 
νά δαγκώσει τό χώμα, νά τό φάει, 
0Λως δαγκώνει καί τρώει ένα φρού
το. Καί είναι βέβαιο πώς κάποτε, 
έστω καί μιά φορά, συμβαίνει αύτό 
στή ζωή κάθε παιδιού.

"Οπου κι’ άν πέσει τό βλέμμα 
του, άνακαλύπτει ένα «τετραγω- 
νάκι» τού κόσμου. Στό δικό του 
ύψος, μπροστά στά κατάπληκτα 
μάτια του, κάποιο άλλο δν τρέφε
ται άπό τό χώμα : "Ενα τριαντα
φυλλί σκουληκάκι ξεμυτίζει, χωρίς 
νά τρομάξει τό πιτσιρίκι, πού δέν 
ξέρει τί θά πει φόβος καί άποστρο- 
φή καί δέχεται τή φύση, όπως 
άκριβώς είναι. Ή  ζωή σφύζει τρι

γύρω .Φυτά, ζώα, παιδί, όλα γίνον
ται ένα, όλα είναι όμοια ... Άπό 
τήν άναγνώριση αύτή προέρχεται 
καί τό πρώτο αίσθημα σεβασμού 
γιά τά ζωντανά όντα καί τις άνάγ- 
κες τους.

Ή  γή, περισσότερο άπ' ό,τιδή- 
ποτε άλλο, είναι χειροπιαστή σχο
λή τής ζωής . Μόλις τό παιδί αρχί
σει νά ρωτά τό «γιατί», γιά κάθε 
πράγμα, θά μάθει ότι είναι γενναιό
δωρη, άλλά ότι τά δώρα της δέν 
φτάνουν στόν άνθρωπο, γιά νά 
έπιβιώσει. Γι' αυτό, πού αρχίζει 
τώρα τή ζωή, είναι συναρπαστικό 
ν' άνακαλύπτει σιγά—σιγά, πώς 
νά ξεπερνά τά έμπόδια, μέ τή δύνα
μη τών χεριών του. Άπό τή φύση, 
άν ζεϊ στήν έξοχή, κι’ άπό τά βι
βλία τού σχολείου, άν ζεϊ στήν 
πόλη, θά διδαχθεί ότι ό άνθρωπος

άρχισε τήν ιστορία του στόν κό
σμο, καλλιεργώντας τή γή. Γι' 
αυτήν δημιουργήθηκαν τά πρώτα 
έργαλεΐα του καί τά πρώτα του 
ευρήματα. Γιά νά έχει ένα σπίτι, 
έμαθε νά ψήνει τό χώμα καί νά τό 
κάνει τούβλα. Άπό τόν πραγματικό 
αυτόν κόσμο, πού κυριαρχείται 
άπό τό πιό «πραγματικό» στοιχείο, 
δημιουργήθηκαν τά χίλια χαρού
μενα καί λυπητερά παραμύθια, 
βγαλμένα άπό τή καθημερινή πρα
γματικότητα.

Χώμα υποτακτικό. Άλλά καί 
σκληρό, φοβερό, άνελέητο. Τόσο 
εΰπλαστο κι’ όμως μπορεί νά γίνει 
βράχος άπόρθητος καί άήττητος. 
Τήν ίδια δύναμη, πού δίνει καί στό 
χορταράκι τή δυνατότητα νά σπά
σει τό τσιμέντο, νά εισχωρήσει 
όπούδήποτε, τή βλέπει τό παιδί 
ν’ άποκρυσταλλώνεται στά βουνά, 
τά άκίνητα κι’ έπιβλητικά, στούς 
γίγαντες αύτούς τής φύσεως. Κανέ
νας δέν μπορεί νά περάσει άνάμεσά 
τους. 'Υπάρχει ένα όριο, πού είναι 
καί ή προϋπόθεση τής ύλης, πού 
πρέπει νά τό ξεπεράσει καί νά 
νικήσει.

Ούτε ό ήχος μπορεί νά διαπερά- 
σει τό βουνό. Στή στενή κοιλάδα, 
θ’ άνακαλύψει στούς πρώτου; του 
περιπάτους, ότι «ή φωνή γυρίζει 
πίσω». Είναι ή μαγεία, πού πρα
γματοποιεί ή ήχώ. 'Υπάρχει, όμως,

κι’ ένα τέχνασμα, μέ τό όποιο μπο
ρεί νά νικήσει τό χώμα, ένα παι
γνίδι παλιό σάν τόν κόσμο: Ν’ ά- 
κουμπήσει πάνω του τ’ αυτί του, 
όπως κάνουν οί Ινδιάνοι. Οί ήχοι 
θά φτάσουν, μετριασμένοι βέβαια, 
άλλά άκόμα κι’ άπό πολύ μακρυά.

«Τί υπάρχει μέσα στό χώμα»; 
θά ρωτήσει κάποτε τό παιδί. Ό  
φλοιός τής γής κρύβει τούς πιό 
γοητευτικούς θησαυρούς: Πολύ
τιμους λίθους, χρυσάφι, άσήμι. .. . 
Μέσα στό χώμα, στά παραμύθια, 
όπως καί στήν πραγματικότητα, 
πειρατές καί κουρσάροι έχουν θά
ψει τά χρηματοκιβώτιά τους. 'Η 
γή διατηρεί στά σπλάχνα της, έπί 
αιώνες, έρείπια, ιχνογραφήματα 
άπό άρχαΐα μνημεία κατεστραμμέ
νες πολιτείες, τούς θησαυρούς τού 
παρελθόντος μας.

Τό έσωτερικό της είναι κόσμος 
όλόκληρος: Θαυμαστές σπηλιές, 
υπόγειες λίμνες, στοές κι’ άκόμα, 
προχωρώντας περισσότερο στά έγ
κατά της, τό άρχικό καί άφθαστο 
«μίγμα», ή λυωμένη καί διάπυρη 
ύλη, πού προκαλεΐ δέος. 'Η ύλη, 
πού άνοίγει κι’ άποκαλύπτεται, 
άγνωστη καί μυστηριώδης, περι
κλείει χώρους περιορισμένους καί 
σκοτεινούς. Οί δρόμοι είναι ύπό- 
γειοι καί χωρίς τέλος. Σ’ αύτούς 
χάθηκαν ό Τόμ Σώγιερ καί τόσοι 
άλλοι πριν άπ’ αυτόν, πού έγιναν 
φαντάσματα στις ιστορίες φρίκης. 
Είναι τό βασίλειο τών νεκρών. 
Δημιουργεί τήν άγωνία, τό φόβο 
γιά τήν κλεισούρα καί τό σκοτάδι. 
Τό παιδί φοβάται, μέσα στό σκο
τάδι, ότι ίσως δέν θά μπορέσει νά 
ξαναγυρίσει στό φώς. Ίσως πρό
κειται γιά μιά άνάμνηση, άπό τή 
στιγμή τής γεννήσεώς του, όταν 
χρειάστηκε ν’ άντιμετωπίσει τό 
στενό πέρασμα, πού θά τό έφερνε 
στή ζωή.

Μητέρα—γή, όπου όλοι νοιώ
θουμε «σάν στό σπίτι μας». Μάς 
προσφέρει τήν ξεκούραση καί τή 
γαλήνη. Ή  έξοχή είναι όλόκληρη 
μιά σιωπή, μιά γλυκειά μοναξιά, 
όπου δέν ύπάρχει άγωνία. Διδά
σκει τή χαρά νά είσαι μόνος, άκό
μα καί σ’ ένα παιδί. Ξαπλωμένο στό 
καταπράσινο χαλί τής χλόης, μ’ένα 
χορταράκι στό στόμα, πού μασου- 
λά άργά, άφήνει κΓ αύτό τις σκέ
ψεις του νά ήρεμήσουν. ’Εδώ είναι 
ό τόπος, όπου μπορείς νά σταθείς 
καί ν’ άναλογιστεΐς τά πάντα. 
Κοντά στή γή, πού όλοι έχουμε 
δικαίωμα σ’ αυτήν καί πού άνήκει 
σέ όλους...........
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Ιστορικό τής 'Ιδρύσεως 
τοΰ Ε.Ε.Σ.Ν.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός Νεό- 
τητος ιδρύθηκε στά 1924 μέ κύριο αντι
κειμενικό σκοπό νά έμπνεύση στούς νέους 
κάθε ήλικίας, καί κυρίως τούς μαθητές, 
άπό τά πρώτα βήματα τής ζωής τους, τις 
βασικές άρχές καί τά ιδανικά τοΰ ’Ερυ
θρού Σταυρού.

Ή  ιδέα γιά τήν ίδρυσι τού Διεθνούς 
Ε.Σ.Ν., γεννήθηκε κατά τή διάρκεια τοΰ 
Α.' Παγκοσμίου Πολέμου (1914— 1918). 
Τότε άποδείχθηκε έμπρακτα ή θετική 
υλική καί ήθική συμπαράσταση παιδιών 
τοΰ Καναδά γιά τό έργο τής περιθάλψεως 
συνομηλίκων τους πού βρέθηκαν σέ πο
λεμικές ζώνες τής τότε έμπόλεμης Εύρώ- 
πης. Τό συγκινητικό αυτό γεγονός έγινε 
αιτία νά γίνουν τά νιάτα δεκτά, σάν ένερ- 
γά μέλη μιας νέας όργάνωσης (Ε.Σ.Ν.) 
γιά τήν πραγμάτωση τών ίδανικών τοΰ 
Ε.Σ. Ή  έπίσημη άναγνώριση τοΰ ’Ερυ
θρού Σταυροϋ Νεότητος σάν όργάνωσης, 
έγινε στά 1930 πού συνήλθε στό Βέλγιο 
(Βρυξέλλες) τό όμώνυμο Διεθνές Συνέδριο. 
Τό καταστατικό τού Ε.Σ.Ν. είναι τό ίδιο 
μέ τοΰ Ε.Σ. τοΰ όποιου άποτελεΤ μέρος 
άναπόσπαστο. Ό  Ε.Σ.Ν. είναι τό σύστη
μα δράσεως πού ένώνει ιά  παιδιά όλου 
τοΰ κόσμου μέ κοινά ιδανικά κ -ί βοηθέ! 
στήν έφαρμυγή τους.

Σκοποί - Επιδιώξεις

Ή  ουσιαστική λειτουργία του άρχισε 
στά 1924 στή χώρα μι ς γιά νά έμφυσήσει 
στούς Έλληνόπαιδες τήν καλωούνη, 
τήν αλληλοβοήθεια, τήν φιλοπατρία, 
τήν καλλιέργεια τής φιλίας καί τής κατα- 
νοήσεως μέσα σέ διεθνή πλαίσια.

Είναι Σωματείο μέ έσωσχολική Οργά
νωση καί διοικεΐται άπό τά στελέχη του 
πού είναι έκπαιδευτικοί καί τά μέλη του. 
δηλαδή οι μαθητές, πού όργανώνονται
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σέ σχολικές όμάδες. Χωρίς ν’ αναμιγνύε
ται σέ σχολικά προγράμματα, ΰποβοηθεϊ 
τό έργο τής έκπαιδεύσεως, δίνοντας στά 
παιδιά τήν ευκαιρία νά άναπτύσσουν πρω
τοβουλίες καί δράση. Νά άναλαμβάνουν 
ευθύνες καί νά καλλιεργούν μέσα τους 
τις άνώτερες πνευματικές άξιες καί τις 
θεμελιώδεις άρχές τού διδόναι καί τού 
ΰπηρετεϊν πού θεωρούνται βασικά στοι
χεία γιά τήν όλοκλήρωση τής προσωπι
κότητάς τους. Τό πρόγραμμα δηλαδή 
τού Ε.Σ.Ν. άποτελεΐ συμπλήρωμα τής 
μορφώσεως πού δίνει τό Σχολείο στά 
παιδιά.

Είδικώτερα ό Ε.Ε.Σ.Ν. άναπτύσσει τά 
άλτρουϊστικά συναισθήματα τών παι
διών καί τά ένθαρρύνει νά γίνουν φορείς 
τών άνθρωπιοτικών καί πολιτιστικών 
άρχών. Κατευθύνει τόν αύθορμητισμό 
τους, τονώνει τό πνεύμα τής συνεργα
σίας καί δημιουργεί άτμόοφαιρα άλλη- 
λοεκτιμήσεως καί ειλικρινούς σεβασμού 
πρός κάθε κατεύθυνση, δηλαδή τούς συναν
θρώπους, τή φύση, τά ζώα, τά πτηνά, τό 
περιβάλλον, τήν έθνική κληρονομιά 
κ.λ.π.

Δημιουργεί καί άξιοποιεϊ όλες έκείνες 
τις συνθήκες πού προσφέρονται γιά τήν 

I έπίτευξη κοινής δράσεως καί συνεργα
σίας μέ τό Σχολείο, άφοΰ συμπίπτουν οί 

j βασικές έπιδιώξεις καί οί έπί μέρους σκο
ποί τους. Δηλαδή ή μόρφωση καί ή άνά- 
δειξη νέων πολιτισμένων μέ ευγενικό χα
ρακτήρα καί υγιή συναισθήματα, μέ άξιο- 
πρέπεια καί ισχυρή προσωπικότητα, ικα
νών γιά προγραμματισμένη ζωή, έμπνευ- 
σμένη άπό τις άνώτερες ήθικές άξιες, μέ 
πυξίδα τό πνεύμα τής έμπρακτης άγά- 
πης καί τής θυσίας. 'Η  Έρυθροσταυρική 
δράστηριότης άλλωστε συμπίπτει μέκάθε 
πολιτιστική καί κοινωνική δράση τού 
Σχολείου μέσα στά πλαίσια τού προγράμ
ματος τής ’Αγωγής τού Πολίτη. Έμβλημά 
του είναι οί άρχές τού ΥΠΗΡΕΤΕΙΝ μέ 
άγαθή προαίρεση καί άνιδιοτέλεια γιά 
ένα καλύτερο αύριο. ’Αναμφισβήτητα 
μπορεί νά ύποστηριχθή ότι ό Ε.Σ.Ν. καί 
τό Σχολείο άποβλέπουν στήν άνάδειξη 
νέων πού νά έχουν κοινά χαρακτηριστικά 
μέ τόν άρχαΐο έλλητικό τύπο τού «καλού 
κάγαθοΰ άνδρός» καί θά είναι άντάξιοι 
τών εύγενών προγόνων μας, ικανοί νά 
τιμήσουν, νά έδραιώσουν καί νά διοσφα
λίσουν τήν ύπόοταση, τήν ειρήνη, τήν 
άσφάλεια καί τήν πρόοδο τού «'Εθνους».

Ό  Ε. Ε.Σ.Ν. είναι μέλος τής όμώνυμης 
παγκόσμιας έθελοντικής όργάνωσης πού 
άριθμεΐ σήμερα 121 περίπου έκατομμύρια 
νέων σάν μέλη της προερχόμενα άπό 132 
χώρες. Οί είδικώτεροι σκοποί τού Ε.Σ.Ν. 
είναι σχεδόν ταυτόσημοι μέ τις έπιδιώξεις 
τού Σχολείου μέσα στούς χώρους, άλλω
στε, τού όποιου γαλουχεΐται καί άναπτύσ- 
σεται.

ΟΙ πολλαπλές ευκαιρίες πού προσφέρει 
στούς νέους γιά όμαδική δράση άπο- 
σκοποΰν, βεβαίως, όπως προαναφέρθηκε 
στήν άνακάλυψη καί καλλιέργεια τών προ
σωπικών τους ικανοτήτων στό έπακρον 
(MAXIMUM), ώστε νά προκύψουν ευμενή 
γιά τήν πρόοδό τους άποτελέσματα. Ταύ- 
τόχρονα, όμως, έπιδιώκεται ό όρθός προ
βληματισμός, ή άνεύρεση κάθε έφικτής 
λύσεως έπάνω σέ σοβαρά προβλήματα τής 
καθημερινής τους ζωής, όπως άκριβώς 
τήν συναντούν στήν σύγχρονη πραγματι
κότητα, γιά νά έπιτύχουν, άρχικά, μιά 
όμαλή προσαρμογή στό σχολικό τους 
περιβάλλον καί, άργότερα, στόν έπαγ- 
γελματικό στίβο καί τήν κοινωνική τους

ζωή γενικώτερα, χωρίς άνυπέρβλητες 
δυσκολίες καί, έφόσον είναι δυνατόν, νά 
άναδειχθοΰν ήγετικοί παράγοντες, ικανοί 
γιά τή σωστή άντιμετώπιση καί έπίλυση 
φλεγόντων προβλημάτων τής χώρας.

’Επίσης πρέπει νά άναφερθεϊ ότι ό Ε. 
Ε.Σ.Ν. προσφέρει στούς νέους πρό
γραμμα έμπνεύσεων, ύποδείξεων, κίνητρα 
ένθουσιασμοΰ καί τούς ένθαρρύνει γιά 
έθνικοκοινωνική καί πολιτιστική δράση 
στά πλαίσια τού άνθρωπισμοΰ,τώνεύγενι- 
κών ιδανικών καί τής έμπρακτης άγάπης 
πού άφυπνίζει καί τονώνει, καί τούς δυ
ναμώνει στόν άγώνα γιά τήν έπιτυχία 
κάθε δυνατής προόδου μέσα στή σύγχρονη 
έλληνική ζωή. Τά έπί μέρους προγράμμα- 
τά του είναι άπλά, έλαστικά καί προ
σαρμόσιμα στά ένδιαφέροντα καί τήν 
ιδιόρρυθμη ψυχολογία τών νέων κάθε ή- 
λικίας, γιά νά είναι δυνατός ό συντονι
σμός κάθε τομέως τής δράσεώς τους καί 
ή υλοποίηση τώνέκάστοτεέπιδιωκομένων 
στόχων τους, στηριζόμενα πάντοτε στούς 
κανόνες τής σύγχρονης ψυχολογίας καί 
τά πορίσματα τής παιδαγωγικής.

Μέ τά προγράμματα δράσεως τών μαθη
τών καί σπουδαστών μελών του, δηλα
δή τών έρυθροσταυριτών, πού είναι όρ- 
γανωμένοι σέ σχολικές όμάδες πραγματο
ποιούνται οί σκοποί του, στούς όποιους 
συμπεριλαμβάνονται, κατά μία έκφραση, 
πιό συνοπτική: 1) ή προστασία τής ζωής 
καί τής υγείας τού άνθρώπου, 2) ή παροχή 
βοήθειας σέ όσους έχουν άνάγκη καί 3) 
ή προαγωγή τού πνεύματος κατανοή- 
σεως μεταξύ τών νέων όλης τής άνθρωπό- 
τητος. ΟΙ άρχές αύτές υλοποιούνται άπό 
τούς Έρυθροσταυρϊτες μέσα καί έξω άπό 
τούς σχολικούς χώρους μέ τήν καλ
λιέργεια τού σχολικού κήπου καί τή δεν
δροφύτευση. Τήν όργάνωση έκδρομών, 
τήν έπίσκεψη άκριτικών περιοχών καί τή 
διανομή δεμάτων ή δώρων σέ στρατιώ
τες ή άπόρους κατοίκους (παιδιά κλπ) καί 
τήν υιοθέτηση σχολείων τής ύπαίθρου. 
Τήν πρόσκληση άπόρων άνηλίκων σέ 
γεύμα, τήν βοήθεια τών άδυνάτων στά 
σχολικά μαθήματα παιδιών ή τήν έπίσκε
ψη καί ψυχαγωγία άρρώστων παιδιών ή 
τραυματιών στρατιωτών σέ Νοσοκομεία 
καί άλλα κοινωφελή Ιδρύματα. Τήν άπο- 
ξήρανση έλών, τήν καταπολέμηση τών 
έπιβλαβών στή δημοσίαύγεία έντόμων καί 
άλλων έστιών μολύνσεως καί τή διαφώ
τιση τού κοινού γιά τήν έθελοντική αιμο
δοσία. Τήν άλληλογραφία μέ τά στρα- 
τευμένα νιάτα, τήν άποοτολή λευκωμάτων 
Σχολικής άλληλογραφίας, πινάκων ζω
γραφικής ή πολυχρώμων πινάκων προλη
πτικής υγιεινής σέ πολλά παιδιά άλλων 
χωρών. Τήν άπόκτηση χρησίμων γνώ
σεων υγιεινής, διαιτητικής, οίκοι νοση
λείας, διασώσεως πνιγομένων, σεισμο
πλήκτων κλπ. Τήν συμβολή στήν άνοι- 
κοδόμηση, ή έπιοκευή τών Σχολείων τους, 
τήν έπιοκευή ή καθαριότητα δρόμων ή 
άλλων κοινοχρήστων χώρων. Τή σύσταση 
προχείρων ιατρείων, δανειστικής βιβλιο
θήκης, τήν προστασία τού περιβάλλοντος 
καί τών πολιτιστικών χώρων, τήν έκδοση 
ήμερολογίων, τού περιοδικού υγιεινή τού 
μαθητοΰ κ.λ.π.Μέ αυτό τόν τρόπο οι όμά
δες τών έρυθροσταυριτών, σάν μαθητικές 
κοινότητες, δημιουργούν σέ κάθε παιδί 
πού θέλει, τή δυνατότητα γιά τήν έξυπηρέ- 
τηση τού συνόλου καί τήν άπόλαυση τής 
χαράς καί τής αύτοΎανοποιήσεως πού 
είναι συνέπεια κάθε άνιδιοτελοΰς προσφο
ράς, χάριν τών συνανθρώπων.

'Α ξιο  προσοχής είναι μάλιστα τό ότι ό

Ε.Ε.Σ.Ν. στά 1939 τιμήθηκε μέ χρυσό 
μετάλλιο στήν έκθεση ’Υγιεινής πού 
όργανώθηκε άπό άρμοδίους παράγοντες. 
’Απολογισμό σύντομο τής πλούσιας σέ 
καρπούς ’Ελληνικής Έρυθροσταυρικής 
δράσεως μπορεί νά βρή κανείς στις Συνο
πτικές ’Εκθέσεις Πεπραγμένων τού Ε.Ε. 
Σ.Ν. πού έχουν, κατά καιρούς δημοσιευθεΐ 
στό Περιοδικό του. ’Αναφορικά μέ τήν 
πρόσφατη δράση τού Ε.Ε.Σ.Ν., τέτοιες 
έκθέσεις πεπραγμένων έχουν δημοσιευθεΐ 
στά τεύχη τών μηνών ’Απριλίου 1975, 
’Οκτωβρίου 1976 καί ’Απριλίου 1977 γιά 
τή δράση τού Ε.Ε.Σ.Ν. τών έτών 1974, 
1975 καί 1976 άντιστοίχως.

Περιοδικό Ε.Ε.Σ. Νεότητος

Έξόχως χρήσιμο, άλλά καί άναγκαίο, 
γιά τήν ένημέρωση κάθε ένδιαφερομένου 
είναι νά άναφερθεϊ ότι τά ιδανικά τού Ε.Σ. 
καί κυρίως τού Ε.Ε.Σ. καί ή προαναφερθεί- 
σα σέ λίγες γραμμές πολυποίκιλη δράση 
τού Ε.Ε.Σ. Νεότητος, διδάσκονται στούς 
μαθητές καί διαδίδονται μέσα καί έξω άπό 
τόν Ελληνικό πνευματικό χώρο μέ τή 
βοήθεια τού περιοδικού τού Ε.Ε.Σ.Ν. πού 
έχει τόν ίδιο μέ αυτό τίτλο. Ό  Ε Λ Λ Η - 
Ν Ι Κ Ο Σ  Ε Ρ Υ Θ Ρ Ο Σ  Σ Τ Α Υ Ρ Ο Σ  
Ν Ε Ο Τ Η Τ Ο Σ ,  σάν έπίοημο δημοσιο
γραφικό όργανο τού όμώνυμου έλληνικοΰ 
Σωματείου (όργάνωση νέων), άρχισε τήν 
έκδοση του στά 1924 μέ 30—40.000 τεύχη 
τό μήνα, γιά νά άνέλθη ή κυκλοφορία του 
σέ 2.327.585 τεύχη στά 1974 (Α' 50ετία 
του) καί νά συνεχισθεί έκτοτε μέ γοργό 
ρυθμό ή ποσοτική καί ποιοτική πρόοδο 
καί ή κυκλοφορία του μέσα στις τάξεις 
τών νέων καί τής κοινωνίας γενικώτερα.
Στις όμορφες καί καλαίσθητες έγχρωμες 

καί μή σελίδες του, μπορεί νά βρή κανείς 
πλούσια στοιχεία γιά τή δράση τών Έρυ- 
θροσταυριτών νέων τής χώρας μας πού, 
τυπικά, διαιρείται σέ τρεις περιόδους 
(προπολεμική 1924— 1940, πολεμική καί 
κατοχής 1940— 1944 καί μεταπολεμική 
1945 μέχρι σήμερα) πολύ καρποφόρους.

Χωρίς νά παραβλεφθή τό γεγονός ότι 
ό Ε.Ε.Σ.Ν. έχει κυκλοφορήσει πολλά 
μέχρι σήμερα άξιόλογα έντυπα πού έξυ- 
πηρετούν τούς σκοπούς καί τά Ιδανικά 
του καί περιγράφουν τή δράση τών έθε- 
λοντών μελών του. ’Ανάμεσα σ’ αυτά πε
ριλαμβάνονται τά Λευκώματα καί άλλα 
έντυπα ή πληροφοριακά φυλλάδιά του, 
όπως είναι τό ύπόδειγμα 649 πού κυκλο
φόρησε στά 1977 μέ τόν τίτλο Ε.Ε.Σ. Νεό
τητος καί έχει άναλυτικά στοιχεία πού 
άναφέρονται στήν Ιστορία καί τή δράση 
τού ΕΕΣ, καί τού ΕΕΣΝ σάν όργανώοεων, 
άλλά καί στήν κατ’ έτος κυκλοφορία τού 
περιοδικού τού ΕΕΣΝ κατά τήν περίοδο 
1947—1976.

Μέ τά προαναφερθέντα στό άρθρο αύτό 
στοιχεία γιά τόν Ε.Ε.Σ.Ν. καί τό περι
οδικό του, στό έργο τού όποιου ιδιαίτερα, 
εύχεται ή «’Επιθεώρηση Χωροφυλακής», 
κάθε δυνατή πρόοδο καί έπιτυχία, συμ
πληρώθηκε ή συνοπτική παρουσίαση τής 
Ιστορίας καί τής, κατά τομέα δράσεως τού 
Ελληνικού ’Ερυθρού Σταυρού μέ τήν 
όποια άσχολήθηκε ή Ε.Χ. σέ δύο άλλα 
άρθρα της πού δημοσιεύθηκαν στό παρελ
θόν (τόμος ΣΤ'. 1975 σελ. 468—9 καί τόμος 
Θ'. 1978 σελ. 110— 111), σάν έκφραση 
εύγνωμοσύνης καί άναγνωρίσεως τού 
Ιστορικού έργου τό όποιο έπί 100 κεί 
πλέον έτη έπιτελεΐ στήν 'Ελληνική γή.
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’Ε π ι μ έ λ ε ι α  :
Σ π ΰ ρ ο ς  Τ ζ έ τ ζ ι α ς
Πολιτικός 'Υπάλληλος Χωροφυλακής

Ματιές στο παρελθόν
Τό Παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου 

είναι ή δεύτερη σέ άξια καί κύρος μετά 
τούς ’Ολυμπιακούς άγώνες σέ όλόκληρη 
τήν ύφήλιο άθλητική διοργάνωση. Σέ 
μιά ’Ολυμπιάδα όπως είναι γνωστό δίνε
ται ή εύκαιρία στά έκατομμύρια τών θεα
τών νά δουν καί νά χειροκροτήσουν τούς 
άθλητές καί τις άθλήτριες νά άγωνίζονται 
καί στά 24 άθλήματα τού ’Ολυμπιακού 
προγράμματος.

Στό παγκόσμιο κύπελλο όμως τό έν- 
διαφέρον περιορίζεται άποκλειστικά καί 
μόνο σ’ ένα άθλημα, στό δημοφιλέστερο 
κατά κοινή όμολογία τών σπόρ, στό 
ποδόσφαιρο. Τις ήμερες πού διαρκεΐ αύ- 
τή ή μεγάλη άθλητική «φιέστα» ή «στρογ
γυλή — θεά» έλκει σάν μαγνήτης γύρω 
της τό ένδιαφέρον έκατομμυρίων φίλων 
τού αθλήματος, πού έχουν τήν τύχη νά 
θαυμάσουν τά μεγάλα άστέρια τού παγ
κοσμίου φούτ μπώλ νά παίζουν μέ τά 
έθνικά χρώματα τής πατρίδας τους, γιά 
μιά μεγάλη «ιδέα», τήν ύπέρλαμπρη καί 
άληθινή «ιδέα» τού άθλητισμοΰ. Προτού 
όμως παρουσιάσουμε τις 16 ομάδες οί 
όποιες θά διεκδικήσουν μέ πείσμα καί 
άγωνιστικότητα τό όλόχρυσο κύπελλο 
τής ΦΙΦΑ άς ρίξουμε μιά σύντομη άνα- 
δρομική ματιά, στά κυριώτερα στοιχεία 
τών προηγουμένων παγκοσμίων κυπέλ
λων καί ποιές είναι οί όμάδες πού τά 
κατέκτησαν.

Τό Ιο παγκόσμιο κύπελλο έγινε τόν 
’Ιούλιο τού 1930 στό Μοντεβίδεο. Στόν 
τελικό βρέθηκαν άντιμέτωπες ή Ούρου-

γουάη μέ τήν έφετεινή διοργανώτρια 
όμάδα τής ’Αργεντινής. Μέ τό 2 -1  οί 
Ούρουγουανοί διεθνείς άναδείχθηκαν 
παγκόσμιοι πρωταθλητές τήν χρονιά 
έκείνη.

Ή  δεύτερη κατά σειρά διοργάνωση 
τού μεγάλου αύτοΰ άθλητικού θεσμού 
έγινε 4 χρόνια άργότερα στή Ρώμη. Στά 
τελικά οί ’Ιταλοί κέρδισαν ύστερα άπό 
μιά συγκλονιστική παράταση τούς Τσε
χοσλοβάκους καί κατέκτησαν τό βαρύτι
μο κύπελλο.

Στή Γαλλία (Παρίσι) τόν ’Ιούνιο τού 
1938 πραγματοποιήθηκε τό 3ο παγκόσμιο 
κύπελλο. Οί ’Ιταλοί μέ τόν «άέρα» τις 
προηγούμενης έπιτυχίας τους (1934), 
παίζουν γιά μιά άκόμα φορά στή τελική 
φάση καί κερδίζουν τούς Ούγγρους μέ 
3 - 2, κατακτώντας έτσι γιά δεύτερη φορά 
στήν ιστορία τους τό χρυσό έπαθλο.

Τό 1950 στό Ρίο - Ντέ - Τζανέϊρο έγινε 
τό 4ο στή συνέχεια παγκόσμιο κύπελλο 
καί γιά πρώτη φορά μέ τό σύστημα 
«ΠΟΥΛ». Ή  έθνική όμάδα τής Ούρου- 
γουάης μετά τά άποτελέσματα πού έφερε 
μέ τούς Ισπανούς 2 - 2 ,  τούς Σουηδούς 
3 - 2 καί τούς Βραζιλιάνους 2 - 1 στή 
τελική κατάταξη κατέκτησε πέντε βα
θμούς καί άναδείχθηκε παγκόσμια πρω- 
ταθλήτρια.

Στό 5ο παγκόσμιο κύπελλο τό όποιο 
έγινε στή Βέρνη τό 1954 ή Δυτική Γερμα-

Άττό τυττογρσφικό λάθος ή σωστή 
σειρά τών κειμένων στή σελίδα 348, 
349, 346 καί 347.
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Ή  άπουσία τοϋ Γιόχαν - Κρόϊφ θά είναι 
ένα «ντεβαντάζ» γιά τήν 'Ολλανδική 
όμάδα. Θά στηριχθεϊ πάντως έπάνω σέ 
δλους τούς άλλους γνωστούς άσσους της. 
Ή  'Ολλανδία έκτός άπό τήν τελευταία 
παρουσία της στό κύπελλο τού ’74 δέν 
έχει «παρελθόν» στό θεσμό αύτό.

Γ Α Λ Λ Ι Α

Είκοσι χρόνιο ζεΐ . . . . μέ 
μιά άνάμνηση.

Τά άποτελέσματα μιας σημαντικής 
βελτιώσεως πού παρουσίασε τά τελευταία 
χρόνια τό Γαλλικό ποδόσφαιρο είναι ή 
αιτία πού ή Γαλλία μετά άπό 20 όλό- 
κληρα χρόνια βρίσκεται καί πάλι στά 
τελικά παγκοσμίου κυπέλλου. Τό Γαλλι
κό ποδόσφαιρο δένύπήρξε ποτέ ή μεγάλη 
δύναμη στόν Εύρωπαϊκό χώρο. Πέρασε 
βέβαια μιά θαυμάσια περίοδος γύρω στά 
1958 όπου καί άνέδειξε ύπέροχους παί
κτες. Μετά τήν άποχώρηση τών άσσων 
έκείνης τής «έποχής» τό Γαλλικό Φούτ— 
Μπώλ έπεσε στήν μετριότητα. Σήμερα 
ή Γαλλία παρουσιάζει μιά άξιόλογη όμά
δα καί έχει τις Ικανότητες νά διακριθεΐ 
στόν όμιλό της.

Ι Τ Α Λ  Ι Α

Ή  αρχή αισιόδοξη άλλα τό 
φ ινά λε;

Η ’Ιταλία προπολεμικά πήρε δύο τί
τλους στό παγκόσμιο κύπελλο, στή συ
νέχεια όμως οί άποτυχίες πού γνώρισε 
ήταν άρκετές σέ σχέση μέ τις δυνατότη- 
τές της. Τό άεροπορικό δυστύχημα τού 
1949 στοίχησε τήν ζωή σέ πολλούς 
άσσους τοϋ ’Ιταλικού ποδοσφαίρου γε

γονός πού μείωσε αισθητά τήν δυναμικό
τητα τής ’Ιταλικής όμάδος. "Αν καί δέν 
έλειψαν ποτέ τά μεγάλα όνόματα όπως 
τού Φακέτι τού Ματσόλα, ή ’Εθνική 
’Ιταλίας δέν μπόρεσε νά διακριθεΐ ιδιαί
τερα μέχρι τό παγκόσμιο κύπελλο τού 
1970.

Σήμερα έπιθετικά μέ τούς Μπέτεγκα, 
Γκρατσιάνι, Ά ντωνιόνι καί Καούζιο, 
διαθέτοντας έπίσης ένα θαυμάσιο «κα- 
τενάτσιο» θεωρείται ίσχυροτάτη καί 
ικανή νά διακριθεΐ στό «Μουντιάλ».

Μ Ε Ξ Ι Κ Ο

Ή  μόνιμη παρουσία τοϋ κυ
πέλλου .

Εχει κατορθώσει αύτό πού μόνο λίγες 
ομάδες πέτυχαν μέχρι σήμερα, δηλαδή 
μια μόνιμη παρουσία στά τελικά τού 
παγκοσμίου κυπέλου χωρίς βέβαια κάτι 
τό ξεχωριστό. Τερματίζει σχεδόν πάντα 
στην πρώτη δεκάδα άπό τις έπικρατέ- 
στερες όμάδες. Τό Μεξικάνικο ποδό
σφαιρο είναι ώς έπί τό πλεϊστον τεχνικό 
παρά δυνατό. Ή  πρόοδός του στά τε
λευταία χρόνια τού δίνει τό δικαίωμα νά 
παλεψει περισσότερο στό έφετεινό κύ
πελλο και νά έχει καλύτερη τύχη άπό τό 
παρελθόν. Δέν πρέπει νά ξεχάσουμε 
όμως ότι στόν Ομιλό του βρίσκονται ή 
Δυτική Γερμανία καί ή Πολωνία καί θά 
είναι άρκετά δύσκολο νά προχωρήσει 
στά ήμιτελικά.

Σ Ο Υ Η Δ Ι Α

'Ομάδα πού μπορεί καί δια- 
κρίνεται,

Τό Σουηδικό ποδόσφαιρο ούδέποτε 
χαρακτηρίστηκε σάν μεγάλη δύναμη

στό ποδόσφαιρο. Έ χε ι παρουσιάσει 
μεγάλους άσσους οί όποιοι έντυπωσίασαν 
στό παρελθόν. Ή  Σουηδία έχει μιά σπου
δαία παράδοση στόν Εύρωπαϊκό χώρο 
καί ιδιαίτερα στό παγκόσμιο κύπελλο. 
Τό 1934 έφθασε μέχρι τά προημιτελικά 
και έχασε άπό τή Γερμανία 2-1. Λίγα 
χρόνια άργότερα τό 1938 προχώρησε 
περισσότερο καί κατετάγη τελικά 4η 
μετά άπό τήν Βραζιλία. Στά μεταπολεμικά 
χρόνια τό 1950 κέρδισε τήν Ισπανία 3-1 
καί κατέκτησε τήν 3η θέση. ’Αξιόλογες 
ήταν καί οί έπόμενες συμμετοχές της. 
Τό 1974 κατετάγη 5η. Ή  Σουηδία όπως 
καί ή 'Ολλανδία άντιμετωπίζουν τό ίδιο 
πρόβλημα τών μεταγραφών. Ή  άλήθεια 
πάντως είναι ότι μπορεί νά προχωρήσει 
στά προημιτελικά άντιμετωπίζοντας στό 
όμιλό της τήν Βραζιλία, τήν Ισπανία 
καί τήν Αύστρία.

Σ Κ Ω Τ Ι Α

Μπορεί νά κάνει τήν έκπληξη.

Στήν ’Αργεντινή ή έθνική Σκωτίας 
έχει τις δυνατότητες νά φθάσει άκόμα 
καί μέχρι τόν τελικό. Ή  προϊστορία της 
δέν παρουσιάζει τίποτε τό ιδιαίτερο.
Εφθασε άρκετές φορές στήν τελική φάση 

τού κυπέλλου χωρίς όμως νά κατορθώσει 
νά προχωρήσει. ’Εφέτος μιά καί είναι 
ή μοναδική έκπρόσωπος τής Μεγάλης 
Βρεττανίας καί έχοντας στή διάθεσή της 
άξιόλογους παίκτες καί τό άπαράμιλλο 
«Σκωτικό πείσμα» μπορεί νά παίξει στή 
δεύτερη φάση τής διοργανώσεως καί στή 
συνέχεια νά πρωταγωνιστήσει. "Αλλωστε 
τήν εύνοεί καί τό γεγονός ότι στόν Ό μ ι
λό της ύπάρχουν όμάδες πού «χτυπιούν
ται» εύκολα ('Ολλανδία, Περού, ’Ιράν), 
φυσικά μέ έξαίρεση βέβαια τήν 'Ολλανδία



Π Ο Λ Ω Ν Ι Α

Τά θαύματα . . . .  γίνονται 
δυό φορές;

Μέ τίποτα δέν μπορεί νά ξεχαστεΐ άπό 
τά έκατομμύρια τών θεατών πού παρακο
λούθησαν τηλεοπτικά τό παγκόσμιο 
κύπελλο τού ’74 στό ’Ολυμπιακό Στάδιο 
τού Μονάχου τήν έκπληκτική έμφάνιση 
πού είχαν πραγματοποιήσει οί Πολωνοί 
ποδοσφαιριστές. Ό λ ο ι θά θυμούνται πώς 
άπέκλεισαν διαδοχικά όμάδές «γίγαντες», 
όπως τούς ’Ιταλούς, τούς Γιουγκοσλά- 
βους καί τούς ’Αργεντινούς καί πόσο 
άτυχοι ήτον στά ήμιτελικά όταν έχασαν, 
άπό τήν Δυτική Γερμανία μέ 1-0 καί πή
ραν τήν 3η θέση στήν τελική κατάταξη. 
Ή  τωρινή όμάδα έχει βέβαια τήν δυνα- 
μικότητά της άλλά δέν είναι όμως έκείνη 
ή όμάδα τού παρελθόντος. Τό πέρασμα 
τού χρόνου «έπιασε» καί τά διεθνή άστέ- 
ρια τού Πολωνικού ποδοσφαίρου (Τομα- 
σέφσκυ, Ντίνα, Σιμανόφσκυ) καί άλλους 
οί όποιοι έγκατέλειψαν. Οί νέοι παίκτες 
τής έθνικής Πολωνίας έχουν τις δυνατό
τητες νά διακριθούν στό Μουντιάλ τούς 
λείπει όμως ή πείρα σέ διεθνείς άγώνες.

Ι Σ Π Α Ν Ι Α

’Ανανεωμένη καί αποφασισμέ
νη νά παλέψει για κάτι καλό.

Έ να ήταν τό βασικό μειονέκτημα τής 
έθνικής 'Ισπανίας πού τήν έμπόδιζε 
νά διακριθεΐ ιδιαίτερα σέ μεγάλες διορ
γανώσεις. Τής έλειπε ή μαχητικότητα 
καί ή δύναμη μέσα στά γήπεδα. Τήν άδυ- 
ναμία της αύτή κατάλαβε έγκαιρα ό Λάζλο 
Κουμπάλα καί μέ τήν «χρυσή τομή»

πού έκανε κατόρθωσε νά ξαναδώσει τήν 
χαμένη «πνοή» πού χρειάζονται οί παί
κτες της. Καί έτσι βλέπομε τούς Ισπα
νούς διεθνείς ύστερα άπό τήν άποτυχία 
τού ’70 καί ’74 νά πηγαίνουν στήν ’Αργεν
τινή γεμάτοι φλόγα καί ένθουσιασμό νά 
προχωρήσουν καί μέχρι τά τελικά άκόμα. 
Ή  'Ισπανική όμάδα έκτός τού βετεράνου 
Πίρι θά βασιστεί σέ νέους ικανούς παί
κτες οί όποιοι θά άποτελέσουν τόν «κορ
μό» τής έθνικής 'Ισπανίας.

Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ι Α
*Η όμάδα πού σκοπεύει ψηλά.

’Ανάμεσα στούς είκοσι άγώνες πού 
θά δούν τηλεοπτικά οί Έλληνες φίλαθλοι 
είναι καί ή όμάδα ή όποια θά άνοίξει 
τήν αύλαία τού παγκοσμίου κυπέλλου, 
ή όμάδα τής Δυτικής Γερμανίας ή όποια 
θά παίξει τήν Ιη ’Ιουνίου στό Μπουένος 
"Αύρες μέ τήν έθνική Πολωνίας. Ό πως 
είναι γνωστό ή όμάδα τής έθνικής 'Ομο
σπονδιακής Γερμανίας σάν νικήτρια 
τής διοργανώσεως τού ’74 πήρε τό «εισι
τήριο» γιά τήν ’Αργεντινή χωρίς νά λά
βει μέρος στήν προκριματική φάση τού 
κυπέλλου. 'Υπάρχει μιά κοινή όμολογία 
ότι ή πανίσχυρη όμάδα τού Χέλμουντ— 
Σέν διαθέτει όλα τά φόντα γιά μιά άκόμη 
διάκριση στό παγκόσμιο κύπελλο. Ή  
όμάδα πάντως έκείνη τού ’74 ήταν πολύ 
πιό δυνατή άπό τή σημερινή. Μονάδες 
παγκοσμίου κλάσεως όπως ό Μπέκεν- 
μπάουερ, ό Μπράϊτνερ, ό Μίλλερ, ό 
Γκραμπόφσκυ καί ό Ό βερατ δέν ύπάρ- 
χουνπιά, στήν σύνθεση τής έθνικής Γερ
μανίας. Μέ τήν άνανέωση πού πραγμα
τοποίησε ό «έκλέκτωρ» τής Δυτικής 
Γερμανίας πέτυχε τό άναμενόμενο άπο- 
τέλεσμα. Δημιούργησε καί πάλι μιά δυνα
τή όμάδα ή όποια διακρίθηκε ιδιαίτερα

στόν Εύρωπαϊκό χώρο κατά τή διάρκεια 
τής προετοιμασίας της. Κοντά λοιπόν 
στούς παλιούς, οί νέοι παίκτες τής Δυτι
κής Γερμανίας, θά προσπαθήσουν νά 
διακριθούν.

Οί ά λ λ ε ς  ομάδε ς
Κομπάρσοι χωρίς έλπίδες.

Η ΤΥΝΗΣΙΑ τό ΙΡΑΝ καί τό ΠΕΡΟΥ
άποτελοΰν τις άσθενέστερες όμάδες πού 
παίρνουν μέρος στή τελική φάση τού 
παγκοσμίου κυπέλλου. Τό Άφρικάνικο 
καί τό ’Ασιατικό ποδόσφαιρο πού θά 
αντιπροσωπεύσουν ή Τυνησία καί τό 
Ιράν στό μεγάλο ποδοσφαιρικό «ραντε

βού» τής ’Αργεντινής, βρίσκεται τά 
τελευταία χρόνια σέ μιά περίοδο άναπτύ- 
ξεως. Λείπει όμως ή δύναμη, ή πείρα 
καί ή όργάνωση στοιχεία πού είναι άπα- 
ραίτητα γιά μιά έθνική όμάδα γιά νά 
θεωρείται δυνατή.

Από τις 16 όμάδες πού θά πάρουν μέ
ρος στό Μουντιάλ, ή Βραζιλία καί ή Δυ
τική Γερμανία προτιμοϋνται σάν «φαβο
ρί». Στις θέσεις τών "Αουτσάιντερ βλέ
πουμε τούς Σκωτσέζους καί τούς 'Ολλαν
δούς. Στούς άλλους 'Ομίλους θά γίνει 
σκληρή μάχη γιά τό ποιος θά περάσει 
στήν έπόμενη φάση. Πάντως όλες οί 
όμάδες θά δώσουν τό δικό τους «χρώμα» 
στήν διοργάνωση. Καί μέ τήν αύλαία 
τού κυπέλλου πού θά άρχίσει τό μεγάλο 
άθλητικό πανηγύρι τή ς’Αργεντινής, εύχή 
καί πίστη όλων είναι όλα νά άρχίσουν 
ειρηνικά καί νά τελειώσουν μέ νικητή 
τόν καλύτερο.

ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΣΚΩΤΙΑ

ΠΕΡΟΥ
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νία παίζει στόν τελικό μέ τήν έθνική 
Ούγγαρίας τήν όποια κερδίζει μέ 3 - 2 καί 
κατακτά τό έπαθλο.

Στό έπόμενο κύπελλο ή έθνική Βρα
ζιλίας μέ κορυφαίους τόν Πελέ, τόν 
Ζάγκαλο καί τόν Ντίντι, κερδίζουν τούς 
Σουηδούς στή Στοκχόλμη μέ 5 - 2 στόν 
τελικό. Αυτό ήταν τό 6ο κατά σειρά παγ
κόσμιο κύπελλο.

Ή  Βραζιλία ή μεγάλη αυτή «κυρία» 
τοΰ Φούτ-Μπώλ τό 1962 στό Σαντιάγκο, 
βρίσκεται στις μεγάλες της δόξες. Παίζει 
στόν τελικό μέ τούς Τσεχοσλοβάκους 
τούς όποιους καί κερδίζει μέ 3 - 1 καί 
παίρνει γιά δεύτερη φορά έπάξια τόν 
τίτλο.

Στή «πατρίδα» τού ποδοσφαίρου, τήν 
'Αγγλία καί συγκεκριμένα στό Λονδίνο 
άπό 11 έως 30 ’Ιουνίου 1966 έγινε ή έπό- 
μενη διοργάνωση. Δυό μεγάλες όμάδες 
ή διοργανώτρια 'Αγγλία καί ή άνερχομε- 
νη όμάδα τής Δυτικής Γερμανίας τά παί
ζουν όλα γιά δλα στήν τελική φάση. 
Μετά άπό ένα συγκλονιστικό κυριολε
κτικά παιγνίδι, στήν παράταση ή σφυ
ρίχτρα τοΰ διαιτητή βρίσκει νικήτρια 
καί κυπελλοϋχο τήν έθνική ’Αγγλίας.

Τό Μεξικό ήταν ή χώρα πού φιλοξέ
νησε δλα έκεΐνα τά μεγάλα όνόματα 
πού παρουσιάστηκαν μπροστά στά μά
τια έκατομμυρίων θεατών άπό 31-5- έως 
2 1 - 6  τοϋ 1970 γιά τό 9ο παγκόσμιο κύ
πελλο. Στήν άνωτερότητα τών «μάγων» 
τής μπάλας, τούς Βραζιλιάνους, δέν μπό
ρεσαν νά άντισταθοΰν οί «’Αντζούρι». 
Μέ έπικεφαλής τόν ήγέτη Πελέ καί μιά 
πλειάδα άλλων άσσων κυριάρχησαν στό 
τελικό μέ 4 - 1 καί κατάκτησαν γιά 3η 
φορά στήν ένδοξη ποδοσφαιρική ιστο
ρία τους τόν τίτλο οί Βραζιλιάνοι.

Είκοσι πέντε ήμέρες κράτησε ή ποδο
σφαιρική «ΦΙΕΣΤΑ» τοΰ 10ου παγκο
σμίου κυπέλλου στό Μόναχο. Οί «φίρ
μες» τοΰ Γερμανικού ποδοσφαίρου Μπε-

κενμπάουερ, Μύλλερ, Μπράϊτνερ, Γκρα- 
μπόσφσι καί Ό βερατ σήκωσαν τό άνά- 
στημά τους μπροστά στήν «ταξιαρχία 
τών ιπταμένων Όλλανδών» τοΰ Γιόχαν 
Κρόϊφ καί μέ 2 - 1 στό τελικό κέρδισαν 
τό χρυσό κύπελλο.

Καλημέρα Μουντιάλ
Σέ λίγες ήμέρες στις 4 μεγαλύτερες 

πόλεις τής ’Αργεντινής (Μπουένος — 
"Αύρες, Μάρ-ντέλ-Πλάτα, Μεντόζα καί 
Κόρντομπα), άπό 1 έως 25 Ίουνίον, 10 
όμάδες άπό τήν Εύρώπη θά πάνε νά παί
ξουν μέ σκοπό νά κρατήσουν τό όλόχρυ- 
ο ό  τρόπαιο στή «Γηραιά» Ή πειρο. Στά 
μεγάλης χωρητικότητας γήπεδα Ρίβερ— 
Πλαίητ (90.000) θεατών, Ροζάριο (27.000), 
Μάρ-ντέλ - Πλάτα (42.000), Μεντόζα 
(47.000) καί Κόρντομπα (40.000) θέσεων, 
θά άντιμετωπίσουν τήν διοργανώτρια 
’Αργεντινή, τήν Βραζιλία, τό Περού, τό 
Μεξικό, τό ’Ιράν καί τήν Τυνησία σιά 
πλαίσια τοΰ 11ου ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ — 
ΚΥΠΕΛΛΟΥ 1978.

Ή  «άφρόκρεμα» λοιπόν τοΰ παγκο
σμίου ποδοσφαίρου ύστερα άπό ένα έπί- 
μονο καί έπίμοχθο «Μαραθώνιο» έξα- 
σφάλισαν τή συμμετοχή τους στή τελική 
φάση τόν ’Ιούνιο στήν ’Αργεντινή. "Ας 
δοΰμε, λοιπόν, πώς χωρίστηκαν σέ 
«γκρούπς» τά «μεγαθήρια» τής μπάλας 
γιά τό «Μουντιάλ ’78».

Α.’ Ό μ ιλος : ’Αργεντινή, Ούγγαρία, Γαλ
λία, ’Ιταλία.

Β.' Ό μ ιλος : Πολωνία, Δυτική Γερμανία, 
Τυνησία, Μεξικό.
Γ.' Ό μ ιλος : Αυστρία, Ισπανία, Σουηδία, 
Βραζιλία.
Δ. Ομιλος : Όλ7*.ανδία, ’Ιράν, Περού,

Σκωτία.

Θά άρχίσουμε τήν παρουσίαση τής 
«ταύτότητας» τών 16 ομάδων, «Τη ής— 
Ένεκεν» μέ τήν διοργανώτρια ’Αργεν
τινή.

Α Ρ Γ Ε Ν Τ Ι Ν Η

Θά τήν βοηθήσει ό παράγον
τας έδρα . . . ,

Μετά τις έμφανίσεις της στό τελευταίο 
κύπελλο τοΰ 1974 πολλοί είχαν πει δτι 
ή νέα αύτή όμάδα μέ τήν υπέροχη τεχνική 
καί τό νέο «αίμα», σέ συνάρτηση μέ τόν 
παράγοντα έδρα μπορεί νά κερδίσει τό 
κύπελλο τοΰ 1978. Δυστυχώς δμως ή όμά
δα έκείνη δέν διατηρήθηκε. Υπάρχουν 
βέβαια πολύ άξιόλογοι παίκτες άλλά αύτή 
τή στιγμή, παραμένει τό μεγάλο έρωτη- 
ματικό—  τοΰ παγκοσμίου κυπέλλου. 
Τό Ά ργεντίνικο ποδόσφαιρο κατά τό 
παρελθόν άν καί έχει άναδείξει παίκτες 
μεγάλης κλάσεως (οί παλαιότεροι) θά 
θυμούνται, τόν Σίβορι, τόν Ντί - Στέφανο 
καί τόσους άλλους, έν τούτοις μέχρι τώρα 
δέν έχει πραγματοποιήσει μεγάλες δια
κρίσεις. Έ χ ε ι παίξει στόν τελικό τοΰ 
Μοντεβίδεο τοΰ 1930 μέ τήν Ουρουγουάη 
όπου καί έχασε μέ 4-2. Έ χε ι πάρει τό 
«εισιτήριο» γιά τήν τελική φάση τής 
διοργανώσεως άλλες πέντε φορές. Στά 
προημιτελικά προχώρησε μόνο δύο φο
ρές. Μία τό 1934 όπου έχασε άπό τή 
Σουηδία μέ 3-2 καί τό 1974 φέρνοντας 
σχετικά καλά άποτελέσματα μέ 'Ολλαν
δία 0-4, Βραζιλία 1-2 καί ’Ανατολική 
Γερμανία 1-1.

Στό έφετεινό παγκόσμιο κύπελλο ή 
’Αργεντινή θά παίξει καί πάλι τό γνωστό 
σημαντικό της ρόλο. Διαθέτει μιά όλο- 
ζώντανη όμάδα, λιγώτερο βέβαια ίκανή

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
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άπό τό παρελθόν, αλλά τώρα έχει μιά 
άξιοθαύμαστη ευκαιρία στό σκοράρισμα.

! ’Αστέρια πού λάμπουν καί θά πρωταγω
νιστήσουν στις έφετεινές έμφανίσεις της 
στό Μουντιάλ είναι ό τερματοφύλακας 
Γκάτι, ό άμυντικός Ταραντίνι, ό παίκτης 
κέντρου Χιούζεμαν καί τά μεγάλα της 
«άτοΟ» οί κυνηγοί Μπερτόνι καί Λοΰκε. 
Δέν μπορούμε βέβαια νά παραλείψουμε 
καί τούς Πιάτσα, Χερρέντια καί Άγιάλα. 
Πάντως πιστεύεται ότι ή «άτμόσφαιρα» 
πού θά δημιουργήσουν οί θερμόαιμοι 
'Αργεντινοί φίλαθλοι, θά τήν βοηθήσουν 
άποτελεσματικά στό δύσκολο έργο της.

Α Υ Σ Τ Ρ Ι Α

ΤΙ θά δείξει έφέτος τό Βιε- 
νέζικο Φούτ - Μπώλ.

Μετά άπό μακρόχρονη άπουσία ή έθνι- 
κή όμάδα τής Αυστρίας βρίσκεται καί 
πάλι στήν τελική φάση τού παγκοσμίου 
κυπέλλου. Στά μεταπολεμικά χρόνια καί 
συγκεκριμένα στή πρώτη δεκαετία διε
τή ρήσε τό μεγάλο όνομα πού είχε στό 
χώρο τού Ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. 
Προοδευτικά μετά τό 1954 τό Αύστριακό 
ποδόσφαιρο γνώρισε μιά μεγάλη πτώση. 
’Εδώ καί μερικά χρόνια προσαρμόστηκε 
στό μοντέρνο «στύλ» καί σάν άμοιβή 
αυτής τής προσπάθειας είναι ή πρόκριση 
τού Βιενέζικοΰ Φούτ—Μπώλ στήν τελική 
φάση τής έφετεινής διοργανώσεως. Δύ
σκολοι οί άντίπαλοί της στό γκρούπ τής 
’Αργεντινής, γιαυτό καί δύσκολα θά πε
ράσει στά τελικά. Ή  έθνική Αύστρίας 
θά βασιστεί στόν τερματοφύλακα Κον- 
τσίλια, τούς άμυντικούς Ζάρα καί Κρίγ- 
κερ, στούς μέσους Χίκερσμπέργκερ καί 
Προχάτσκα καί στούς κυνηγούς Κράνωλ 
καί Κρόϊτς.

Β Ρ Α Ζ Ι Λ Ι Α

'Η μεγάλη κυρία τοΰ παγκο
σμίου ποδοσφαίρου.

Ή  Βραζιλία είναι ή μόνη όμάδα πού 
έχει κατακτήσει τρείς φορές τό κύπελλο. 
Είναι ή όμάδα πού έχει μόνιμη παρουσία 
καί στά δέκα προηγούμενα κύπελλα. 
Έ χει κατακτήσει τρεις φορές τόν τίτλο 
καί πάμπολες άλλες διακρίσεις στήν πο
δοσφαιρική της ιστορία. Τό Βραζιλιά- 
νικο ποδόσφαιρο άπό πολύ παλιά άντι- 
προσώπευε κάτι τό ξεχωριστό. Τό τεχνι
κό έπίπεδο καί τό θέαμα πού παρουσίαζε 
ήταν κάτι τό άσύληπτο. Γιά δώδεκα ολό
κληρα χρόνια κυριάρχησε στό παγκόσμιο 
ποδοσφαιρικό στερέωμα. Στό τελευταίο 
κύπελλο τού 1974 έξέπληξε τούς πάντες 
μέ τό διαφορετικό τρόπο παιγνιδιού άπό 
αυτό πού τήν ήξεραν. Δέν ήταν ή μεγάλη 
αυτή όμάδα πού γνώριζε ό κόσμος. Θεω
ρήθηκε τότε μεγάλη ή άποτυχία τού Μο
νάχου. Στά τέσσερα τελευταία χρόνια 
όμως έχει γίνει μιά προσπάθεια νά ξα- 
ναβρεί τόν παλιό ρυθμό της. ’Από τούς 
παλιούς άσσους ύπάρχειμόνο ό Ριβελίνο. 
Οί νέοι παίκτες θά προσπαθήσουν νά 
δώσουν στό Βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο 
στήν ’Αργεντινή τήν παλιά χαμένη του 
αίγλη.

Ο Υ Γ Γ Α Ρ Ι Α

'Ομάδα μέ ένδοξο παρελθόν.
Όμάδα μέ ένδοξο παρελθόν.

Μέ τό ταξίδι της στήν ’Αργεντινή 
φέρνει μαζί της καί τό ένδοξο παρελθόν 
της. Ή  σημερινή έθνική ίσως νά μήν 
μπορέσει νά διακριθεΐ ιδιαίτερα σέ σχέση 
μέ τό παρελθόν. Τό Ουγγρικό ποδόσφαι

ρο μεταπολεμικά ήταν γνωστό γιά τό 
θαυμάσιο «στύλ» πού είχε. Στήν πενταε
τία 1951 —1956 διάσημα ονόματα όπως 
τού Πούσκας, τοΰ Τζίμπορ καί άλλων, 
έφθασαν τό Ουγγρικό ποδόσφαιρο στήν 
κορυφή τής άκμής του. Αίγο άργότερα 
άρχιζει μία παρακμή ή όποια διατηρήθη
κε άρκετά χρόνια. Τελευταία όμως ύπάρ- 
χει μία σχετική βελτίωση, λείπουν βέβαια 
οί μεγάλες «φίρμες», γιαυτό καί ή παρου
σία της στό «Μουντιάλ» δέν θά είναι κάτι 
τό σημαντικό. Δύο φορές ή έθνική Ούγ- 
γαρίας έχει φθάσει στά τελικά χωρίς 
όμως άποτέλεσμα. Στις ύπόλοιπες συμ
μετοχές της τά άποτελέσματα ήταν περιω- 
ρισμένα.

Ο Λ Λ Α Ν Δ Ι Α

Ένα άπό τά «φαβορί» τοΰ 
Μουντιάλ ’78.

Η πείρα τού 1974 σάν «φιναλίστ» στό 
’Ολυμπιακό στάδιο τοΰ Μονάχου, δί
νει τό δικαίωμα στούς 'Ολλανδούς νά 
«πετάξουν» στήν ’Αργεντινή μέ πολλές 
άξιώσεις καί νά θέσουν σοβαρή ύποψη- 
φιότητα γιά τόν τίτλο. Ή  'Ολλανδία 
χωρίς άμφιβολία είναι μιά νέα δύναμη 
στό χώρο τοΰ ποδοσφαίρου. Μέσα σέ 
μιά δεκαετία άπό τότε πού ή 'Ολλανδική 
Φέγενορντ καί ό Ά για ξ  έδειξαν ότι τό 
Ολλανδικό ποδόσφαιρο βρίσκεται σέ 

άνοδο καί μετά μάλιστα άπό τήν έπιτυχία 
τοΰ 1-2 μέ τή Δυτική Γερμανία στό παγκό
σμιο κύπελλο τοΰ ’74, πιστεύεται ότι ή 
Ολλανδία μπορεί καί πάλι νά κάνει τήν 

έκπληξη. Ή  διασπορά πολλών άσσων 
σέ ξένους συλλόγους ήταν καί ή αιτία 
πού τό Ολλανδικό ποδόσφαιρο γνώρισε 
μιά παροδική κάμψη. Παρ’ όλα αύτά κα- 
τώρθωσε νά μείνει σήμερα ενα συγκρό
τημα μέ μεγάλες άρετές ικανό γιά όλα.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΜΕΞΙΚΟ
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ

1 8 0 5 - 1 8 5 8

Ό φλογερός ποιητής 
καί αγωνιστής

Τού 'Υπομοιράρχου κ. Ά ρ ι σ τ ο κ λ ή  Ν ι κ ό π ο υ λ ο υ

ΣΤΑ 1805 στο Σνρράκο τής Ήπειρον γεννήθηκε 
ό μεγάλος μας ποιητής, Γεώργιος Ζαλοκώστας. ’Από 
τά πρώτα χρόνια τής παιδικής τον ηλικίας γνώρισε 
τις σνμφορές. Ό  πατέρας τον, Χριστόδονλ.ος Ζαλο
κώστας ήταν άπό τους προκομένονς "Ελληνας εμπό- 
ρονς στα χρόνια τής σκλαβιάς. Ό  Ά λή  —πασάς κατα
δίωξε τον πατέρα τον ποιητή γιατί είχε αποκτήσει 
κύρος καί περιάνθιά στην περιοχή των Ίωαννίνων 
με τό εισαγωγικό καί έξαγωγικό εμπόριο που είχε 
αναπτύξει. Με τό πρόσχημα δτι δεν πληρώνει την 
φορολογία στον Ά λή, ό τελενταϊος τον έπιασε, τον 
έρριξε στη φνλακή καί αποφασίζει νά τον θανατώσει. 
Οι Ελληνες δμως γιατροί τον Άλή, Κωλέττηςκαί 
Τσαπραλής, πείθουν τον Ά λή  ν’ αλλάξει γνώμη καί 
έτσι ό Χριστόδουλος Ζαλοκώστας σώνεται, υποχρεω
μένος δμως ν’ αφήσει την πατρίδα τον. ’Έτσι στα 
1814 παίρνοντας μαζί τον τά παιδιά τον Δημήτριο 
καί Γεώργιο, καταφεύγει στην ’Ιταλία, αφήνοντας 
στο Σνρράκο τη γυναίκα τον με τά δυο κορίτσια τους 
κι ένα μικρό αγόρι, τον Σπύρο.

Ό  λαμπρός μας ποιητής ατά εννιά τον χρόνια βρέ
θηκε μακρνά άπό την πατρίδα τον, στο Λιβόρνο τής 
’Ιταλίας, εκεί πού υπήρχε τά χρόνια εκείνα, πλούσια 
σε χρήμα μά καί σέ πατριωτικά αισθήματα Ελλη
νική κοινότητα πού τή λάμπρυνε επί πλέον μιά αξιο
θαύμαστη σέ ομορφιά καί σέ πνευματικά χαρίσματα, 
Έλληνίδα, ’ Ηπειρώτισσα κι αυτή, ή Αγγελική 
Πάλλη—Βαρθολομαίον, πον ήταν τότε εφτά χρόνια 
σχεδόν μεγαλύτερη άπό τό προσφνγόπουλ.ο. Αυτή ή 
γυναίκα θά έπαιζε ένα πολύ σημαντικό ρόλο στή ζωή 
τον. Τό προσφυγόπουλο τή θαύμαζε, τήν άγαποϋσε 
καί αίσθάνθηκε δλη τήν επιβολή της. 'Ο Φώσκολος 
έγραφε στο φίλο τον: a . . . .  ή κοπέλλα αυτή γεννή
θηκε μέ τή δύναμη τής επιβολής καί πώς τής άξιζε 
νά γίνει αντοκράτειρα τής Αγγλίας. . . . ».

Ό  νεαρός Ζαλοκώστας μεγάλωνε κάτω άπ’ τήν 
επιρροή της, τόσο πού άφηνε τά παιγνίδια τον μέ 
τούς φίλους τον κι έτρεχε κοντά της γιά νά τού διη- 
γηθεϊ κάποια ιστορία, νά τον εξηγήσει τό μάθημά τον, 
ν’ άκούσει τις συμβουλές της, νά ζήσει λίγες στιγμές 
κοντά στή μαγεία τής ομορφιάς καί τον πνεύματος 
της* γιά νά γράφει λίγο αργότερα ό ίδιος, δτι στο 
τέλος «έδιδα αυτή ισχυρόν καί διάρκειας άσπασμόν. . ».

Τό πόσο αυτή ή γυναίκα έπαιξε σημαντικό ρόλο 
στή ζωή του φαίνεται κι άπό τά γράμματά τον. ’Έχουν 
σωθεί σχετικά γράμματά του σ’ αυτήν, πού δείχνουν 
δτι διατήρησε βαθειά μέσα στή ψυχή τον τήν άγάπη 
του, τό σεβασμό τον, τον άληθινό θαυμασμό τον γι’ 
αυτήν.

"Οταν, μετά, βρισκόταν ατήν Ελλάδα, ζητούσε 
τήν γνώμη της «εάν εγκρίνετε τήν κατάταξίν μου εις 
τον στρατόν τοϋ ελευθέρου πλέον Κράτους. . .» Καί 
στά πενήντα τον χρόνια ακόμη, στά 1855, ζητούσε ν’ 
ακούσει τήν κρίση της γιά τά ποιήματά τον πού τής 
τά έστελνε «ώς δείγμα φιλίας καί πατριωτικής αγά
πης». «Είναι—έγραφε—ψελλίσματα τής μούσης μου, 
είναι παρεργα κλεμμένα άπό τάς άμούσονς Λίρας τής 
υπηρεσίας μου».

ΜΕΧΡΙ πού άστραψε τό ’21, ό Γεώργιος Ζαλο
κώστας έμεινε προσφυγόπουλο στο Λιβόρνο τής ’Ιτα
λίας μαζί μέ τον αδελφό τον καί τον πατέρα τον. Τε
λειώνοντας τό ’Ιταλικό λύκειο, τά δυο αγόρια γρά
φτηκαν στο ’Ιταλικό πανεπιστήμιο, κι ό μέν Δημή- 
τριος στην Ιατρική, ό δέ Γεώργιος στήν Νομική. Πριν 
βροντήσουν δμως τά κανόνια τής λευτεριάς στήν πα
τρίδα, είχαν φλογίσει στις ψυχές τους ό θούριος τοϋ 
Ρήγα κι’ ό ακοίμητος πόθος τής εθνικής άναστάσεως.

Ή  Έλληνολάτρισσα καρδιά τής ’Αγγελικής δια
πότιζε τήν ψυχή τοϋ νεαρού Ζαλοκώστα μέ τήν πίστη 
στήν πατρίδα καί στά εύγενέστατα ιδανικά τής 
ελευθερίας καί τής θυσίας.

’Έτσι άναψε μέσα τον ό πόθος, δπως καί στον 
αδελφό τον, νά κατέβονν στήν μαχομένη Ελλάδα καί 
νά βοηθήσουν στον ένοπλο άγώνα.

Ο πατέρας τους ένοιοοσε τον πόθο τους καί υστέρα 
από συνεννοήσεις πήραν τήν απόφαση. Μέ τό ίδιο 
πλοίο, δίπλα στον Αλέξανδρο Μανροκορδάτο, φτά
νουν άπό τήν Πίζα στο Μεσσολόγι στις 20 ’Ιουλίου 
1821. Αναζητούν αμέσως τή μάννα τους καί τά 
αδέλφια τους.

Μά τό Σνρράκο είχε καταστραφεί άπό τις Τουρ
κικές ορδές τοϋ Ισμαήλ Πλιάσα, επειδή οι χωριανοί 
τους είχαν πάρει μέρος στον ξεσηκωμό πού υποκίνησε 
ό  ̂’Ιωάννης Κωλέττης καί ό Γεώργιος Τονρτούρης, 
κι δσοι είχαν σωθεί κατ έφυγαν στον Πύργο τής ’ Η-
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λείας. 'Εκεί θά βρουν τήν οίκογένειά τους. Άλλα ή 
σύναξη τής οικογένειας δεν θά κρατήσει γιά πολύ. 
'Ο χάρος παραμονεύει και τον ’Ιούλιο τοϋ 1822, ένα 
χρόνο μετά τον γυρισμό στην 'Ελλάδα, πεθαίνει ή 
μάννα τους και ό πατέρας τους. Σέ λίγους μήνες τούς 
ακολουθεί στον τάφο καί ό Δημήτριος. Ή  οικογε
νειακή του δμως συμφορά δεν θά σταματήσει εδώ, 
δπως θά δούμε πιο κάτω.

Στον Πύργο γνωρίστηκε μέ τον Αναγνώστη Πα- 
πασταθόπουλο μέ πρόθεση νά ριχτεί στον αγώνα κα 
νά εκδικηθεί τον Τούρκο. Φρόντισε νά στείλει ό ποιη
τής τις δύο αδελφές του καί τον μικρό αδελφό του 
Σπύρο σέ κάποια θεία του στην 'Ήπειρο κι αυτός 
ρίχνεται στον άγώνα.

Βρίσκεται πάντα στην πρώτη γραμμή τού άγώννα. 
Στις πολιορκίες τού Μεσολογγίου, στήν έξοδο, στις 
επιχειρήσεις τού Ίμπραήμ, στήν Άλωνίσταινα, στά 
Μαγούλιανα, στο "Ισαρι. . . . "Ατρομος υποφέρει τά 
πάντα. Σ ' ένα του ποίημα, τό «Μεσολόγγι» μας δίνει 
σέ στίχους τήν εικόνα κάποιου νεαρού Δήμου άγω- 
νιστού. Πίσω απ' τον Δήμο δμως κρύβεται ό ίδιος 
ό ποιητής.

«Βαστάζει τ' δπλον τό μακράν ή ανδρική του πλάτη 
"Ιδετε! καίτοι κεκμηκώς, τά στέρνα του προτάττει 
καί βαίνει μ' ύφος γαύρον 
έξ εύωνύμων κρέμαται δασύμάλλος φλοκάτη 
βαμμένη μ' αίμα μαύρον 
Σκεπάζει τήν κεφαλή του πίλος 
έξ οϋ κυμαινομένη 
ή κόμη κατεβαίνει
Τοξεύει πύρ τό βλ.έμμα του, πικρόγελά τό χείλος 
Φορεί πιστόλας άργυρός καί μέ καμπύλον στόμα 
μακράν ρομφαίαν. Βλέπετε τό υψηλόν του σώμα 
τάς κνήμας τάς ευτόνους',■...».
Τό δτι ό ήπειρώτης ποιητής έλαβε σέ πολλές μάχες 

μέρος, φαίνεται καί από ένα πιστοποιητικό μέ ήμερο- 
μηνία 15 Φ\ρίου 1835 πού έδωσε ό Παπασταθύ
πουλος στον ίδιο καί πού άναφέρεται δτι «... παρευρέθη 
εις τήν πρώτην πολιορκίαν τού Μεσολογγίου καί εις 
διαφόρους τών εν Πελοποννήσω εκστρατείας κατά τών 
Παλαιών Πατρών καί τού Ίμπραήμ —πασά».

Στο ίδιο πιστοποιητικό άναφέρονται καί τά εξής: 
«. . . .απ' αρχής μέχρι τέλους έφέρθη μέ πολλήν προ
θυμίαν καί ικανότητα εις τήν έκπλήρωσιν τών χρεών 
του καί τόσον ή Δημόσιος, δαον καί ή 'Ιδιαιτέρα του 
διαγωγή, έστάθη πάντοτε 'Άμεμπτος. . . .».

ΣΤΙΣ 10 Απριλίου 1836 επί "Οθωνος διορίζεται 
«καταλυματίας β’ τάξεως » (αξιωματικός τού οικο
νομικού σώματος τού στρατού), καί τοποθετείται 
στο Ναύπλιο. Στά 1839 γίνεται α τάξεως, άλλά παρ' 
δτι περίμενε προβιβασμό στον ανώτατο βαθμό τού 
«έπικαταλυματίου», ταγματάρχου, ποτέ δέν τον απέ
κτησε γιατί ούτε ό "Οθων, ούτε η Αμαλία συμπαθού
σαν τον ποιητή μέ τό ελεύθερο πνεύμα. Ο Οθων τον 
είχε πικράνει μέ μιά άστοχη παρατήρησή του δτι 
«ή περί τήν ποίησι άπασχόλησίς του δεν μπορούσε να 
μήν παραβλάπτη τά στρατιωτικά του καθήκοντα καί 
δτι ασχολούμενος εις τήν συγγραφήν ποιημάτων, κατ 
ανάγκην θά παραμέλει τήν υπηρεσίαν του». Ο ποιητο- 
λάτρης Ζαλοκώστας έδωσε μία υπερήφανη απάντηση: 
«Κανείς—είπε —ποτέ τον ποιητή δέν τον έψεξεν επί 
παραλείψει καθήκοντος καί δτι τήν ημέραν δλην δια

θέτει διά τήν στρατιωτικήν του υπηρεσίαν, τά δέ ποιή
ματα έγραφε τήν νύκταν, κλέπτων όλίγον άπό τον 
ύπνον του. . . .».

Στά 1840 στις 9 'lowίου παντρεύτηκε Ήπειρώ- 
τισσα άπό καλή οικογένεια, τήν Αικατερίνη Ν. Παπα- 
νικόλα πού μοιράστηκε μαζί του πολλούς άβάστακτους 
πόνους. Ά πό  τά εννέα παιδιά πού απέκτησαν, τά επτά 
τά πήρε ό χάρος. Ό  θάνατος δέν τούς άφησε νά χα- 
ρούν τή ζωή τους.

Χαρακτηριστικοί γιά τον χαμό τών παιδιών τους 
είναι οι παρακάτω στίχοι άπό τό ποίημά του «Ό  
βορριάς πού τ' αρνάκια παγώνει».

Μές στο σπίτι μιά χαροκαμένη 
μιά μητέρα άπό πόνους γεμάτη 
στού παιδιού της τήν κούνια σκυμμένη 
δέκα νύκτες δέν έκλεισε μάτι.
Είχε τρία παιδιά πεθαμένα 
αγγελούδια λευκά σάν τον κρίνο 
κι' ένα μόνο τής έμεινε, ένα 
καί στον τάφο κοντά ήταν κι εκείνο.

Τον Αύγουστο τού 1852 διορίζεται στο γραφείο 
τής Χωροφυλακής, αφού άπό τό 1845 είχε άποστρα- 
τευθεϊ άπό τό ναυτικό καί έμεινε μόνιμα στήν ’Αθήνα.

Τό 1853 διευθύνει τό περιοδικό «ΕΥΤΕΡΠΗ». 
Δημοσιεύει τότε ποιήματα καί μεταφράσεις άπό τά 
Γαλλικά καί τά 'Ιταλικά. Τό 1854 επαινέθηκε σέ 
ποιητικό διαγωνισμό ή ποιητική του συλλογή «τΩραι 
Σχολής». 'Ο Ζαλοκώστας έσβησε τό δειλινό τής 3ης 
Σεπτεμβρίου 1858, τήν ώρα πού βροντούσαν τά κα
νόνια γιά πανηγυρισμό τής επετείου τής άνακηρύξεως 
τού Συντάγματος, πού καί γι' αυτό είχε άγωνισθεϊ.

Ή  γυναίκα του Αικατερίνη κληρονόμησε τή φτώ
χια, κι ένα κλαδί δάφνης πού τής έστειλαν οΐ κριτές 
τού Ραλλείου ποιητικού διαγωνισμού, τήν 25ην Μαρ
τίου 1859 μαζί μέ τό αντίγραφο τής προτάσεως τού 
είσηγητού τοϋ διαγωνισμού, πού άρχιζε μ’ αυτά τά 
λόγια: «Πώς νά μήν ένθνμηθώμεν σήμερον τον ποιη
τήν εκείνον, δν εν τή άκμή τής ηλικίας έστερήθη κατά 
τήν παρούσαν περίοδον ό νέος ημών Παρνασσός, τον 
ποιητήν δστις δίς μέν άπό τοϋ βήματος τούτου έστε
φαν ώθη, δίς δέ άπό αυτού έπηνέθη, τον άρρενωπόν, 
τον φιλόπατριν, τον γλαφυρόν Γεώργιον Ζαλοκώσταν»;

Ό  τάφος τοϋ Γεωργίου Ζαλοκώστα βρίσκεται στο 
Α ’ Νεκροταφεϊον Αθηνών. Στο μάρμαρο τό άπλό καί 
άπέριττο, χαράκτηχαν δώδεκα στίχοι τοϋ Γεωργίου
Παράσχον. Νά μερικοί__

«Θάνατον μοσχολίβανον εις τήν ζωήν ώσφράνθη 
καί βρέφος υπό κλαυθμηράν ιτέαν έγεννήθη 
τον κόσμον είδε κι έκλαυσεν, ήγάπησε, ήσθάνθη 
πλήν έκουράσθη καί πεσών εδώ άπεκοιμήθη 
Τής δυστυχίας εύσεβώς τον ύπνον χαιρετάτε 
ό μάρτυς αναπαύεται ή συμφορά κοιμάται. 
........................................................................ ».

Αυτός είναι ό λαμπρός ποιητής, άπό τή λεβεντο
γέννα "Ηπειρο, αυτή είναι ή ζωή του, μιά ζωή φωτι
σμένη άπ' τ’ άγια ιδανικά τής τιμής καί τής ελευθερίας, 
μιάς ζωής πού άντίκρυσε ηρωικά τον θάνατο στή φω
τιά τών άγώνων πού τούς τραγούδησε, καί μέσα στο 
σπίτι του μέ τό χαμό εφτά παιδιών του, πού τον πότισε 
μέ τήν όπεραν τη θλίψη, πού πλημμυρίζει τά λυρικά του 
ποιήματα, γραμμένα στή γλώσσα τοϋ Λαού μας.
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ΗΤΑΝ μια καθαρή ήλιόλουστη 
μέρα στον "Αγιο Φραγκίσκο. Ό
Λορέντζο Καρνίλια περπατούσε στήν 
Τρίτη 'Οδό μέ τό άριστερό του 
παπούτσι να ξύνει ελαφρα το πε
ζοδρόμιο σέ κάθε του βήμα. Ήταν 
ένας άντρας 70 χρόνων, καλοστε
κούμενος στήν ’Ιταλία, συνταξιού
χος εργολάβος, πού τού άρεσε νά 
άποκαλεΐται «αύτοδημιούργητος».

Κρατούσε στο δεξί του χέρι τυ
λιγμένη μια έφημερίδα των ιππο
δρομίων. Ό  Καρνίλια, έπαιρνε συχνά 
τό λεωφορείο άπό τήν άφετηρία του, 
τρία γετράγωνα πιο κάτω, στο 
Μπαίη Μέντοους, καί πήγαινε στον 
ιππόδρομο στα νότια τής πόλης. 
’Αλλά δέν γινόταν ιπποδρομίες στο 
Μπαίη Μέντοου έκείνη τήν ήμερα, 
καί ούτε είχε λεωφορείο. Κάνεις

δέν ήξερε για πού τό είχε βάλει ό 
Καρνίλια έκείνη τήν Πέμπτη 16 
’Οκτωβρίου 1973, πού ήταν καί ή 
τελευταία μέρα τής ζωής του. Λίγο 
ύστερα, στις 11,15 ένας νεαρός 
τον σκότωσε, μέ τρεις σφαίρες ,̂ 
σχεδόν έξ έπαφής. Τό πιστόλι που 
κρατούσε στο χέρι του ο νεαρός, 
τό είχε κρύψει μέσα σε μια μικρή, 
μπέζ χαρτοσακούλα. "Ενας βοηθος 
τού χώρου σταθμεύσεως έκεί δί
πλα, τον είχε δει νά τό σκάει. Μέ 
τά ξανθά του μαλλιά νά κυματί
ζουν στούς ώμους του, φορώντας 
ένα κίτρινο πουκάμισο, είχε ξεφύ- 
γει τρέχοντας βορεινά, προς την 
Μάρκετ Στρήτ, είχε κόψει μέσα  ̂απ 
τον χώρο σταθμεύσεως, στήν άκοη 
τού τετραγώνου και είχε γίνει αφαν-

Τούς έπόμενους μήνες,  ̂ό ξανθός 
νεαρός έγινε γνωστός στήν ’Αστυ
νομία καί τούς πολίτες τού Άγιου 
Φραγκίσκου, σάν «Φονιάς με τη 
χαρτοσακούλα». Ήταν μια περί
πτωση συναρπαστική καί τρομαχτι
κή συγχρόνως. Ο φονιάς πρεπει να 
ήταν ψυχωτικός καί χτυπούσε στην 
τύχη. Καί ή χαρτοσακούλα του 
ήταν ένα πράγμα τρομερά κοινό, 
κάτι πού κρατούσαν καθημερινά οι 
μισοί άνθρωποι μέσα στην πόλη.  ̂

Αργότερα, έκείνη τήν ήμερα, μιά 
άναφορά συμπληρώθηκε στήν Αστυ
νομία, καί υπογράφτηκε άπό τον 
αστυνόμο Φράνκ Φαλτζον, τού Τμή
ματος Διώξεως Κοινού Εγκλήμα
τος.

Ό  Φράνκ Φάλτζον, είναι μοντέρ
νος άστυνομικός. Είναι 53 χρόνων, 
απόφοιτος Πανεπιστημίου καί έχει 
υπηρετήσει στον "Αγιο Φραγκίσκο 
έντεκα χρόνια. Γεννημένος καί άνα- 
θρεμμένος σ’ αυτή τήν πόλη, είναι 
άνθρωπος άπλος, ευκολοπλησια- 
στος, πού τού αρεσει να εχει οικειό
τητα μέ τούς άλλους. Τριγυρίζει 
στα Δικαστικό Μέγαρο, φορώντας 
πλεχτό σακάκι καί συζητάει γιά 
μπέηζ—μπώλ στο χώλ. Ό  Φράνκ 
Φάλτζον ήταν άξιωματικός υπη
ρεσίας, τήν ήμέρα πού έγινε το 
πρώτο «’Έγκλημα με τη χαρτο
σακούλα». Το ανελαβε εκείνος.

ΑΦΟΤ μίλησε σέ διάφορους αν
θρώπους, συνέθεσε τό πορτραΐτο τού 
φονιά: Λευκός, μεταξύ 18 ώς 22 
χρονών, 1,0 ύψος, 65 κιλά βάρος, 
δέρμα άνοιχτό, μαλλιά ξανθα μα
κριά ώς τούς ώμους, χτενισμένα 
’ίσια, πρόσωπο στρογγυλό σαν μω
ρού. Φορούσε ξεθωριασμένα μπλοΰ 
—τζήν καί ένα κίτρινο πουκάμισο.

Σύμφωνα μέ δσα είπαν οί μάρτυ
ρες, ό φονιάς είχε πλησιάσει  ̂άπό 
πίσω τόν Καρνίλια τρέχοντας μ’ ένα 
πιστόλι κρυμμένο σέ μια χαρτοσα
κούλα σάν κι’ αυτές πού βάζουν 
μέσα σάντουιτς. Είχε πυροβολή
σει μέσα άπ’ τή χαρτοσακούλα 
τρεις φορές καί τό είχε σκάσει. Τό 
θύμα τό γνώριζαν εξ οψεως, αλλα 
δέν ήξεραν τό όνομά του. Κανείς 
δέν είχε δει άλλοτε τόν φονιά.
*0 Φάλτζον καί ό σύντροφός του, ό 
Τζάκ Κλήρυ, άρχισαν νά έρευνοΰν 
συστηματικά στή γειτονιά.

Στο τρίτο πάτωμα ενός σαραβα
λιασμένου ξενοδοχείου, στην περ̂ α 
άκρη ένός άχτιστου οικοπέδου, απέ
ναντι στον τόπο τού φόνου, βρήκαν 
τόν Άντονυ Μίλλερ. Είχε γένεια 
δυο ήμερων και δεν τους προτεινε 
νά καθήσουν. Δεν είπε πολλά, αλλα 
δσα τού έβγαλαν με το τσιγκέλι, 
άρκοΰσαν.

'Ο ’Άντονυ Μίλλερ είχε ακούσει 
τούς πυροβολισμούς, είχε κοιτάξει 
άπ’ τό παράθυρο καί είχε δει τον 
ξανθό νέο νά μπαίνει τρέχοντας στον 
χώρο σταθμεύσεως. Με το πιστόλι 
άκόμη στο χέρι, ό φονιάς είχε στα
ματήσει στο βάθος του οικοπέδου, 
είχε βγάλει τό κίτρινο πουκάμισό 
του καί το είχε ρίξει κατα γήζ· 
Μετά, φόρεσε ένα πράσινο, κοντο
μάνικο πουκάμισο, γύρισε στην Τρί
τη Όδό, έτρεξε ώς τό έπόμενο τε
τράγωνο, όπου ήταν παρκαρισμένο 
ένα άσπρο φορτηγάκι. Μπήκε στο 
φορτηγάκι καί γοργά ανακατεύτη
κε στήν κίνηση.

Ό  Μίλλερ δέν είχε καταφέρει 
νά δει τόν αριθμό κυκλοφορίας τού 
φορτηγού, αλλά οι αστυνομικοί βρή- 
καν τό πεταγμένο πουκάμισο. Η
ταν ένα τριμμένο μακό, βαμμένο 
κίτρινο, μέ μία χοντρή άλυσίδα 
σταμπαρι σμένη στο στήθος.

Ό  Λορέντζο Καρνίλια, πεθανε 
στο Νοσοκομείο. Μιά απ τις 
σφαίρες βρέθηκε στα ρούχα του 
καί ή Αστυνομία τήν έστειλε στα 
έργαστήριά της. ’Έτσι έμαθαν, ότι 
προερχόταν άπο ενα πιστόλι τών 
22, άλλά δέν μπορούσαν νά ποΰν 
τίποτα άλλο. Ο Φαλτζον και ο 
Κλήρυ είχαν τήν περιγραφή τού 
υπόπτου, καί ήξεραν οτι οδηγούσε 
ένα λευκό φορτηγάκι. Αλλα, αυτα 
τά στοιχεία, δέν είναι καθολου 
άρκετά γιά νά βρεις ένα φονιά. 
Στράφηκαν τώρα στο θύμα.  ̂

«Πιάσαμε νά έρευνοΰμε απο διά
φορες κατευθύνσεις», λέει ο Φαλ
τζον. «Τό θύμα ήταν γερός, δου
λευταράς καί άφησε κάμποσα λε-
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Συνέχεια 

άπό την 

προηγούμενη 

σελίδα

Στην 'Ιεραποστολή δίνουν τζάμπα 
πρωϊνο και ό κουρελής τήν περί- 
μενε να άνοίξει. Περπατούσε πάνω- 
κάτω, μπροστά στήν πόρτα της, 
έκτεθειμένος στον τσουχτερό αέρα 
τοϋ Δεκέμβρη, σέρνοντας λιγάκι 
τά πόδια του, σάν γέρος άνθρωπος 
μέ αρθριτικά. ’Αλλά, δεν ήταν καί 
τόσο γέρος.

φτούλια στήν οΐκογένειά του. Τοϋ 
άρεσαν τά τυχερά παιχνίδια. Ή -  
ταν θιασώτης των ιπποδρομιών καί 
σκεφτήκαμε μήπως τον σκότωσε 
κάποιος, πού είχε σχέση μέ τον 
ιππόδρομο. Αύτό, όμως, δεν μάς 
οδηγούσε πουθενά».

'Ο Φάλτζον καί ό Κλήρυ, ήρθαν 
σ’ έπαψή μέ τις έφημερίδες τοϋ 
'Αγίου Φραγκίσκου. Τό σχέδιο, 
στο μακό, ήταν άρκετά χαρακτηρι
στικό, ώστε νά υποθέσουν οτι κά
ποιος τό είχε φτιάξει μέ τό χέρι. 
Οί έφημερίδες δημοσίευσαν τήν ει
κόνα αύτοΰ τοϋ μακό καί μιά 
περιγραφή τοϋ δολοφόνου. 'Οποιο
σδήποτε γνώριζε κάτι γιά τό 
πουκάμισο ή γι’ αυτόν πού τό φο- 
ροΰσε, παρακαλοΰνταν νά έπικοι- 
νωνήσει μέ τήν ’Αστυνομία. Δέν 
υπήρξε όμως, καμμιά άνταπόκριση.

Δυο μήνες καί τέσσερις μέρες 
μετά τον φόνο τοϋ Καρνίλια, σέ μιά 
γωνιά τρία τετράγωνα πιο πέρα, 
ένας άντρας μέ κουρελιασμένο πα
νωφόρι, σήκωσε μιά εφημερίδα άπ’ 
τό καλάθι των άχρήστων, στο πεζο
δρόμιο, δίπλα στήν 'Ιεραποστολή.

ΗΤΑΝ 20 Δεκεμβρίου, πέντε μέ
ρες πριν τά Χριστούγεννα, στις 9 
παρά 10. Πέμπτη πρωί. 'Ο άντρας 
μέ τό κουρελιασμένο πανωφόρι 
έστεκε κοντά στήν νοτιοδυτική γω
νιά τής Πέμπτης 'Οδοΰ καί τής 
Φάλσομ. Στή γωνία ύπάρχει ένα 
πρατήριο βενζίνης, καί άπ’ τό πίσω 
του μέρος, κάποιος ερχόταν γοργά 
προς τον γέρο.

Ήταν ένας νέος, λεπτός, πού 
φορούσε μπλέ ζακέτα μέ κουκούλα 
καί ένα πλεχτό σκοΰφο, χωμένο 
βαθιά στο κεφάλι του. Κάτω άπ’ 
τήν μασχάλη του κρατούσε κάτι, 
μισοκρυμμένο μέσα σέ μιά καφέ 
χαρτοσακούλα. Τό κρατούσε μέ τά 
δυο του χέρια. 'Ο άντρας μέ τό 
πανωφόρι, σήκωσε τό βλέμμα του. 
'Ο νεαρός έρχόταν ΐσια πάνω του. 
Σταματούσε ένα μέτρο μακρυά, καί 
μιά στιγμή άργότερα, άκούστηκε 
ένας πυροβολισμός. ’Ό χι σάν έκ- 
πυρσοκρότηση πιστολιού, άλλά κάτι 
σάν υπόκωφο μπούμ! Γύρω βρί
σκονταν τουλάχιστον μιά ντουζίνα 
άνθρωποι, πού στράφηκαν νά κοι
τάξουν. Είδαν τον άντρα μέ τό πα
νωφόρι νά πέφτει μπροστά, μέ

τό πρόσωπο του σακατεμένο καί 
γεμάτο αίματα.

Ή  χαρτοσακούλα χοροπηδούσε 
άδειανή στό πεζοδρόμιο.

'Ο νεαρός στάθηκε έκεΐ μιά στι
γμή, κατόπιν στράφηκε καί προ
χώρησε γρήγορα πρός τό πίσω 
μέρος τού πρατηρίου τής βενζίνας, 
δίχως νά κάνει καμμιά προσπάθεια 
νά κρύψει τό πιστόλι, πού ακόμη 
κρατούσε μέ τά δυο του χέρια.

Σ ’ ένα δρόμο, πίσω άπό τό πρα- 
τήριο, μπήκε μέσα σ’ ενα φορτηγάκι 
πού περίμενε μέ τήν μηχανή αναμ
μένη καί έφυγε γοργά.

Οί δυο φόνοι, είχαν πολλές ομοιό
τητες. Είχαν γίνει καί οί δυό πρωί, 
μέρα εργάσιμη, σέ άπόσταση λίγα 
τετράγωνα άπό τήν Μάρκετ Στρήτ. 
Καί τά δυό θύματα ήταν άνθρωποι 
ήλικιωμένοι ή πού φαινόνταν ήλι- 
κιωμένοι. Ή ταν κι’ οί δυό σχετικά 
κοντοί, καί γεροδεμένοι. ’Επίσης 
καί τά δυό θύματα κούτσαιναν.

Τό προσωπικό τής 'Ιεραποστο
λής είχε τήν άόριστη έντύπωση, 
πώς τό θύμα κατοικούσε κάπου 
έκεΐ κοντά. "Αρχισε μιά έρευνα 
στά φτηνά ξενοδοχεία καί τις παν- 
σιόν τής περιοχής.

"Ενας υπάλληλος ξενοδοχείου 
στήν γωνία, δυό τετράγωνα πέρα 
άπ’ τό σημείο τού φόνου, άναγνώ- 
ρισε τον γέρο άπό τήν περιγραφή 
καί είπε πώς, πράγματι κατοικούσε 
έκεΐνες τις μέρες έκεΐ. Είχε ύπογρά- 
ψει στό βιβλίο τού Ξενοδοχείου μέ 
τό δνομα "Αρα Κουζνέτσωφ, δίχως 
διεύθυνση μονίμου κατοικίας. Τό 
δωμάτιό του ήταν γυμνό, ούτε προ
σωπικά αντικείμενα, ούτε χαρτιά 
είχε, μόνο μιά κάρτα ’Απορίας τής 
Πολιτείας τής Νέας Ύόρκης.

Τά άρχεΐα τού Γραφείου ’Απο
ρίας στήν Νέα 'Υόρκη, άποκάλυψαν 
πώς ό ’Άρα Κουζνέτσωφ ήταν 54 
χρόνων, είχε γεννηθεί στήν ’Αρμε
νία καί είχε ζήσει στή Ρωσία. 
Είχε σπουδάσει άρχιτέκτονας ή, 
τουλάχιστον, αύτό είχε πει. Κατά 
τά φαινόμενα βρισκόταν στον "Αγιο 
Φραγκίσκο τις τελευταίες έξη εβδο
μάδες.

'Ο Φάλτζον κι ό Κλήρυ, προσπά
θησαν νά βροΰν κάποιον συνδετικό 
κρίκο άνάμεσα στά δύο θύματα, 
τον Καρνίλια καί τον Κουζνέτσωφ. 
Κατέληξαν δτι, τέτοιος συνδετικός 
κρίκος, δέν υπήρχε. Καί είχαν δίκιο. 
Καί οί δυό άντρες ήταν μετανάστες 
καί είχαν μερικά κοινά χαρακτηρι
στικά στό παρουσιαστικό τους, άλλά 
ζοΰσαν σέ κόσμους τελείως διαφο-
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ρετικους xcci 7τοτε τους δέν είχαν 
συναντηθεί.

Η χαρτοσακούλα, όπου ήταν 
κρυμμένο το πιστόλι, βρέθηκε στον 
τοπο του εγκλήματος. Ήταν του 
Σούπερμάκετ Σέηφγουαίη, μιά άπ’ 
τις 10.000 περίπου, πού μοιράζον
ται άπ’ τις ντουζίνες τά ύποκατα- 
στηματα του, σ όλη την περιοχή. 
Σαν πειστήριο ήταν άχρηστη. Άλλα 
ήταν καμωμένη άπό σκληρό, γυα
λιστερό χαρτί καί οί τεχνικοί των 
εργαστηρίων μπόρεσαν να ξεση
κώσουν από πάνω κάμποσα καθαρά 
δακτυλικά άποτυπώματα.

/Ο  Φάλτζον καί ό Κλήρυ, συγ
κέντρωσαν τώρα τις προσπάθειές 
τους στο άσπρο φορτηγάκι. Σ’ αύ- 
την την περιοχή τά άσπρα φορτη
γάκια άφθονοϋν. Προτού ολοκλη
ρώσουν την έ'ρευνά τους, ό Φάλτζον 
καί ό Κλήρυ είχαν εξετάσει κάπου 
300 μέ 400 φορτηγάκια καί είχαν 
μιλήσει μέ περισσότερους άπό 1000 
οδηγούς.

Στις 25 Ιανουάριου, ένώ συνε
χιζόταν η έρευνα για τό άσπρο φορ- 
τηγακι, κάποιος τηλεφώνησε στην 
’Αστυνομία. ’Αμέσως τον συνέδεσαν 
μέ τούς Φάλτζον καί Κλήρυ.

Στην άλλη άκρη τού σύρματος 
μιλούσε ένας άντρας, νευρικά καί 
διστακτικα. Είπε πως είχε άκούσει 
ότι εξέταζαν τά φορτηγά καί ήξερε 
κάτι, που ίσως έπρεπε νάτό μάθουν. 
Κι ότι, ήταν τόσο σημαντικό, πού 
δεν μπορούσε νά τό πει άπ’ τό τη
λέφωνο. Ηθελε να τους συναντήσει, 
αλλα μονον με την υπόσχεση πώς 
θά κρατούσαν τό όνομά του άπό- 
λυτα μυστικό.

Ό  Φάλτζον, ό Κλήρυ, κι’ ένας 
τρίτος αστυνομικός, ό Τσάρλς Έ λ- 
λις, ξεκίνησαν νά τον βροΰν. Είδαν 
έναν νέο καί πολύ νευρικό άνθρωπο. 
Τους είπε πως είχε φίλο τον ένα 
νεο, τον Μπίλ Χάνσον, πού οδη
γούσε^ φορτηγάκι. Μιά μέρα, πού 
βρισκόταν στο δωμάτιο τού Χάνσον, 
έκεΐνος  ̂τού έδειξε ένα - δυο όπλα 
και τού είπε πώς προσπαθούσε νά 
σκοτώσει εναν άνθρωπο, επειδή αύ- 
τος ο άνθρωπος τριγύριζε καί βίαζε 
νεαρες κοπελλες. Του είπε άκόμα 
ο Χάνσον, ότι ουσιαστικά τον είχε 
σκοτώσει κάμποσες φορές αύτόν 
τον άνθρωπο, άλλά αυτός όλο καί 
ξαναγυριζε. Ο Χάνσον παρακαλοΰσε 
τον φίλο του νά τον βοηθήσει γιά 
να τον σκοτώσουν τελειωτικά.

Ό  Φάλτζον καί ό Κλήρυ δέν 
βιάστηκαν να συλλάβουν τό Χάνσον. 
Οταν έρχεται η ώρα, βλέπεις πώς, 

όσο περισσότερα ξέρεις γιά έναν

ύποπτο, τοσο πιο καλά προετοιμα
σμένος είσαι, και, τοσο πιθανότερο 
είναι, πώς θά άνακαλύψεις καί τά 
υπόλοιπα που σοΰ χρειάζονται.

Δεν άργησαν νά μάθουν ότι ό 
Χάνσον δούλευε στήν Υπηρεσία 
Αποστολών «Ρέντκο» στήν 'Οδό 
I εΖαΜ'α· Μίλησαν μέ τό άφεντικό 
τού Χάνσον καί έμαθαν ότι τό πλή
ρες του όνομα ήταν Ούίλλιαμ Ρ. 
Χάνσον καί ήταν 24 χρόνων. ΤΗταν 
συνεπής καί εργατικός, δέν είχε 
ποτέ του δημιουργήσει άνωμαλίες. 
Είχε μακρια ξανθά μαλλιά, μικρό 
μουστάκι και εργαζόταν άπό τις 
8 το πρωί ως τις 4 τό άπόγευμα.

’Αναζήτησαν στοιχεία γιά τον 
Χάνσον, στα αρχεία τής ’Αστυνο
μίας, και τώρα, άνακαλύφτηκε μιά 
απ τις πιο αλλόκοτες πτυχές τής 
υποθέσεως.

ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ τού 1972, ένα
χρόνο σχεδόν πριν τον φόνο τού 
Λορεντζο Καρνίλια, ένας άντρας 
είχε ύποστεί έπίθεση μέσα στά 
άνδρικά άποχωρητήρια των λεω
φορείων Γκρεηχάουντ, κοντά στήν 
^Μάρκετ Στρήτ. Τό θύμα ήταν ένας 
επιχειρηματίας, 54 ετών, στρογγυ
λοπρόσωπος, φαλακρός καί βαρύς, 
που περπατούσε λιγάκι κουτσά. 
Του είχαν έπιτεθεί απο πίσω, μ 
ενα μαχαίρι και τον είχαν χτυπήσει 
στο στήθος. Τον έστειλαν στο νο
σοκομείο, όπου συνήλθε. Ό  δρά
στης έγινε άφαντος κανείς δέν πρό- 
φτασε νά τον δει.

| Εξη βδομάδες μετά τήν πρώτη 
επίθεση, κατα τα τέλη Φεβρουάριου 
1973^ ό ίδιος επιχειρηματίας περ
πατούσε στην Παουελ Στρήτ, όταν 
ένας νεαρός τον πλησίασε τρέχοντας. 
Κρατούσε ένα μαχαίρι καί τά ξανθά 
του μαλλιά άνέμιζαν. ΤΗρθαν στά 
χέρια καί ό νεαρός τό έσκασε, άλλά, 
λίγο πιο κάτω, τον έπιασαν δυο 
αστυνομικοί. ’Αποδείχτηκε πώς λε
γόταν Ουιλλιαμ Χάνσον.

ν ((Το Θύμα έπέζησε πάλι, χωρίς 
νά υποψιαστεί ποτέ πώς, τις δυο 
επιθεσεις εναντίον του, τις είχε κά
μει ό ίδιος ό νεαρός», λέει ό Φάλτζον. 
Οταν ήρθε ή σειρά τής υποθέσεως 

νά έκδικαστεί, ό έπιχειρηαατίας 
βρισκόταν στο Φαίνιξ. Δέν ήταν 
παρών γιά νά καταθέσει καί έτσι 
ή  ̂μήνυση εναντίον τού Χάνσον 
άτονη σε.

Συνέκριναν τά δακτυλικά άπο- 
τυπώματα του Χάνσον, μέ εκείνα 
που είχαν βρεθεί στήν χαρτοσα
κούλα, μετά τον φόνο τού Ά ρα 
Κουζνέτσωφ καί άποδείχθηκε πώς 
ταίριαζαν

ΤΟ ΑΠΟΓΕ1ΜΑ τού Σαββάτου, 
26̂  ’Ιανουάριου 1974, ό Φάλτζον 
και ό Κλήρυ χτύπησαν τήν πόρτα 
ενός όμορφου σπιτιού, στο 60 τής 
Λεωφόρου Λοπέζ, όπου ζοΰσε ό 
Ουιλλιαμ Χάνσον, μέ τήν μητέρα 
και τον πατέρα του 'Ο πατέρας του, 
ήταν ένας άπ’ τούς πιο καλούς ψυ
χίατρους τής Καλιφόρνια, ό Δρ 
Καρλ Χάνσον, μέλος τού περίφημου 
’Ινστιτούτου Λάνκλευ Πόρτερ.

Ο Δρ Χάνσον υποδέχτηκε εύ- 
γενικά τούς άστυνομικούς, άλλά 
φάνηκε πολύ δύσπιστος, όταν τού 
είπαν για ποιόν λόγο είχαν έρθει. 
Τελικά, όμως, άναγκάστηκε νά πα- 
παραδεχθεΐ τήν άλήθεια.

Ο Ούίλλιαμ Χάνσον δέν είπε 
Τίποτα σ όλη τή διαδρομή, μέχρι 
την Αστυνομία. Δεν ήταν ούτε επι
θετικός οΰτε εχθρικός, άλλά καθό
ταν συγκεντρωμένος στις δικές 
του σκεψεις. Όταν έφτασαν στο 
γραφείο, ό Φάλτζον τού περιέγραψε 
τήν κατηγορία, καί τού έδειξε τά 
συντριπτικά στοιχεία που υπήρχαν 
εναντίον του.

Τότε, έσπασε. Άρχισε νά κλαίει 
καί είπε πώς ήθελε νά τά πεί όλα. 
Διηγήθηκε τήν ιστορία του, χωρίς 
διακοπές. Είπε πως υπήρχε ένας 
άντρας, πού τριγύριζε καί βίαζε 
κοπελλες. Τή φυσιογνωμία του τήν 
ηςερ& καλα, τον αναγνώριζε άπό 
το πρόσωπό του, τό άνάστημά του, 
to βάρος καί τό κουτσό του βάδισμα. 
Αύτός ό άντρας βίαζε νέες κοπέλλες, 
πού δέν είχαν ποτέ τους κάμει τίπο
τα κακό. Ει αυτόν τον λόγο, έπρε
πε νά τον σκοτώσει.

«Τέσσερις τουλάχιστον φορές προ
σπάθησα νά τον σκοτώσω», είπε 
ο Ουιλλιαμ Χάνσον. Καί περιέγρα
ψε πως τον μαχαίρωσε στά άποχω- 
ρητηρια τού Σταθμού Λεωφορείων, 
πώς τού επιτέθηκε στήν Πάουελ 
Στρήτ, πως τον είχε πυροβολήσει 
στην Τρίτη Οδό καί ξανά πυροβο
λήσει στην Πέμπτη Όδό. Κι’ όμως, 
αυτός ο αντρας όλο ξαναζωντάνευε!

Κατα τον δικηγόρο, πού προσέ- 
λαβαν οι γονείς τού Χάνσον, οί 
φονοι του οφείλονταν σέ μιά ψυχική 
διαταραχή, έπειτα άπό τον πρόσφα
το βιασμό τής κοπέλλας του. Ό  
Μπίλ θεώρησε πώς ήταν καθήκον 

του να σκοτώσει τον βιαστή, καί 
ρίχνοντας σέ κάθε άνθρωπο, πού 
είχε τα ίδια γενικά χαρακτηριστικά.

'Όσο γιά τον Μπίλ Χάνσον, 
καθόταν άπαθής στο κελλί του, 
«περιμενοντας να ξεκαθαρίσουν όλα» 
όπως έλεγε.
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Ε τσι μαζί όπως τά ξεχωρίζει τού
τα τά νησιά οποίος έρχεται τα
ξιδεύοντας από τδ μεγάλο Ίό- 

νιο, έτσι μαζί τά φέρνει από αιώνες ό 
θρύλος καί ή ιστορία. Δεμένα μέ 
ονόματα πού είναι γνωστά στά 
πέρατα τού κόσμου καί μέ φήμη πώς 
είναι νησιά όμορφα, όχι τουλάχιστο 
λιγότερο όμορφα αστό τά άλλα πού 
φημίζονται στη Μεσόγειο. Ά κ ρ ι
τες τού Ελληνισμού στά Δυτικά 
του σύνορα αιώνες πολλούς, εί
ναι επίσης καί τό διάμεσο γιά το 
ταξίδι στην Άδριατική καί τον 
Ωκεανό.

Μεγαλύτερη αδελφή ή Κεφαλο- 
νιά, μέ έκταση 689 περίπου τετρα
γωνικά χιλιόμετρα, είναι εξαπλά
σια από την ’Ιθάκη (93X2). Μι
κρά αδέλφια τους ό Κάλαμος 
(20,5X2), ό Καστός (8,4X2), ό 
Πεταλας (6,6X2), ή Όξειά, τό 
’Αρκούδι, ή ”Ατοκος, ή Μάκρη, ό 
Βρώμονας, ή Δ ρακονάρα, κι άκό-

356

μα οι Βαρδιάνοι, ό Δίας καί άλλα. 
’Από τούτα μερικά κρατούν τό 
βάρος μεγάλων θρύλων, όπως εί
ναι όλα αυτά πού είναι στις εκβο
λές τού ’Αχελώου.

Οι ειδήσεις γιά παρουσία κατοί
κων στά νησιά χάνονται ατό σκοτά
δι τής Μεσολιθικής εποχής και 
μονάχα μερικά εργαλεία από πυρι
τόλιθο καί όψιανό στις περιοχές τής 
Σκάλας καί τής Σάμης είναι δυνα
τόν νά σημαίνουν ανθρώπινες δρα
στηριότητες, αξιοσημείωτες, ανά
μεσα στη 10η καί την 3η χιλιετη
ρίδα π.Χ. Είναι, όμως, βέβαιο 
πώς υπάρχουν οικισμοί στην Πρω
τοελλαδική περίοδο (3000—2000 
π.Χ.), όπως δείχνουν τά ευρήματα 
τών Πηλικάτων τής ’Ιθάκης πού 
πιθανολογούν καί σχέσεις μέ τήν 
Κόρινθο καί πού, πάντως, σημαίνει 
ιστορία τών νησιών 1500 χρόνια 
νωρίτερα από τήν εποχή στήν οποία 
άναφέρεται ή «’Οδύσσεια».

Τά ίδια χρόνια, πού τά ’Ομηρικά 
έπη καί οι μύθοι μάς αναφέρουν τήν 
ύπαρξη στά νησιά ενός Μυκηναϊ
κού Βασιλείου μέ ναυτική δύναμη, 
οι άρχαιολογικές έρευνες επιτρέ
πουν νά δούμε καθαρότερα τήν 
εποχή. ' Υπάρχουν «πόλεις», σύγ
χρονες τών Μυκηνών καί τής Πύ
λου, πού όμως συνεχίζουν νά 
είναι σέ ακμή ίσως καί μέχρι τό 
1050 π.Χ., όταν στήν άλλη 'Ελ
λάδα έχουν αρχίσει οί σκοτεινοί 
χρόνοι τού 'Ελληνικού «μεσαίωνα» 
πού ακολούθησε τήν «κάθοδο τών 
Δωριέων». ’Εκτός από τά αξιόλογα 
πρωτογεωμετρικού ρυθμού αγγεία 
πού βρέθηκαν στους ύστερομυκη- 
ναϊκούς τάφους τής Κεφαλονιάς καί 
τής ’Ιθάκης, τό κεχριμπάρι πού 
επίσης βρέθηκε σ’ αυτούς, βεβαιώνει 
τήν εμπορική επικοινωνία μέ τήν 
Κεντρική Ευρώπη, συνέχεια από 
τον 16ο μέχρι καί τον 12ο αίοηα 
π.Χ. καί πού ακολουθεί τούς θα-
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λάσσιους δρόμους τού "Ιονίον καί 
τών παραλίων τής Δαλματίας μέχρι 
τις Βοημικές πεδιάδες.

Επικρατέστερη άποψη είναι πώς 
οι κάτοικοι είναι Αχαιοί Άρκαδο- 
μινυακής καταγωγής, που πέρασαν 
από τή Δυτική ακτή τής Πελο
πόννησου στα νησιά καί είχαν πάν
τα̂  στενούς δεσμούς με τήν Πελο
πόννησο. Πάντως ή Δωρική επίδρα
ση είναι φανερή μέ τήν επισήμανση 
Δωρικών ναών στή Γράδου τής 
Σκάλάς και στην "Ακρόπολη τής 
Κρανης. "Οσο για τον τυραννοκτόνο 
’Αντήνορα πού «ό δήμος αυτόν 
ετιμησε και ηγεμόνα κατέστησε» 
σημαίνει πώς τό καθεστώς τών 
τυράννων πού διαδέχθηκε τούς βα
σιλιάδες στις περισσότερες ελλη
νικές πόλεις, πριν άπό τα Μηδικά, 
σημειώνεται καί στήν Κεφαλονιά 
καί τήν "Ιθάκη.

'Ο Θουκυδίδης βεβαιώνει πώς οι 
τέοσαρες πολιτείες τής Κεφαλονιάς

ήταν ανεξάρτητες καί αυτόνομες καί 
ήταν γνωστές με τα ονόματα Κράνη, 
Πάλη, Σάμη καί Πρόννοι. HI Πάλη 
σημειώνεται άπό τον Ηρόδοτο να 
στέλνει πολεμιστές στις Πλαταιές, 
αλλά νά μήν υστερεί καί σέ άλλες 
δραστηριότητες άφοϋ Ληξουριώτες 
έφτιαξαν, σύμφωνα μέ τις μαρτυρίες 
τον Πλίνιου καί τού Πτολεμαίου, 
το περίφημο στάδιο τής "Ολυμπίας.

Απο τη θέση τους δίπλα ατούς 
"Αθηναίους στά χρόνια τον Πελοπον- 
νησιο.κοϋ πολέμου βγάζει τό συμπέ
ρασμα ο ιστορικός τών νησιών "Ιωάν
νης Λοβέρδος Κωστής δτι «έκλιναν 
μάλλον εις τό Δημοκρατικόν...πολί
τευμα», ενώ φαίνεται πώς έμειναν 
έξω απο τήν Μακεδονική επικράτεια 
στα χρονιά τού "Αλεξάνδρου καί τών 
διαδόχων του καί συνέχισαν νά έχουν 
αυτόνομες κυβερνήσεις. Σύμμαχοι 
στα τέλη τού 3ου π.Κ. αιώνα μέ τήν 
Αιτωλικη Συμπολιτεία, θά αντιμε
τωπίσουν νικηφόρα τον Φίλιππο Ε ’

τής Μακεδονίας στην επιχείρησή του 
εναντίον τών πόλεων τής Κεφαλο- 
νιας yea να τιεΰονν όμως τις πρώτες 
δεκαετίες τού 2ου αιώνα (188 π.Χ.) 
στά χέρια τών Ρωμαίων υστέρα άπό 
την πολιορκία καί τήν υποταγή τής 
υπερήφανης Σάμης. "Έτσι γύρω στά 
χρόνια τής ναυμαχίας τού "Άκτιον 
(31 π.Χ .) ή Κεφαλονιά ή ή "Ιθάκη 
(δεν είναι ξεκαθαρισμένο ποιο άπό 
τα δυο νησιά) είναι ρωμαϊκή ναυ
τική βάση. Η  Ρωμαϊκή παρουσία 
στα νησιά είναι έντονη μέχρι τά 
τέλη τών αυτοκρατορικών χρόνων 
και έτσι μπορούν νά εξηγηθούν τά 
άφθονα άρχαιολογικά ευρήματα αυ
τών ̂ τών χρόνων στή Σάμη, στή 
Σκάλα καί άλλού.

Τον Δ αιώνα περιλαμβάνονται 
στο Ανατολικό Ρωμαϊκό Κράτος, 
ενώ δέν υπάρχει μαρτυρία πότε, ή 
Κεφαλονιά και η Ιθάκη δέχονται τό 
Χριστιανισμό. Πρώτος επίσκοπος 
τών νησιών γνωστός είναι ό Νώε
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πού παίρνει μέρος στήν Δ' Οικου
μενική Σύνοδο το 451 μ.Χ. Πρέ
πει γύρω ατά χρόνια τής βασιλείας 
Λέοντα τον Σοφού (886—912 μ.Χ .) 
νά έχει γίνη χωριστό «θέμα» με 
ναυτική δραστηριότητα, φραγμός 
στήν 3Αραβική πίεση από την Δύ
ση, έτσι πού συχνά πλήρωσαν τά 
ίδια το ρόλο τοϋ Άκριτα πού εί
χαν, με επιδρομές Σαρακηνών ιδίως 
μεταξύ 810 και 870 μ.Χ.

Το 1085 μ.Χ. ό Νορμανδός ηγε
μόνας Ροβέρτος Γυϊσκάρδος θέλησε 
νά καταλάβει τήν Κεφαλονιά, απο
βίβασε στρατιώτες τον στο βόρειο 
άκρο τοϋ νησιού, αλλά πέθανε στο 
καράβι του και τό λιμάνι τής περιο
χής πήρε τό όνομά του γνωστό σή
μερα ώς Φισκάρδο. "Ομως τά νησιά 
χάνονται οριστικά γιά τό Βυζάντιο 
τό 1185, και περνούν από τά χέρια 
τοϋ πειρατή Μαργαριτώνη τό 1194 
στα χέρια τής Φράγκικης οικογέ
νειας των 3Ορσίνι. Στά χρόνια τής 
ηγεμονίας τοϋ Ριχάρδον 3 Ορσίνι 
καταργειται ό 5Ορθόδοξος επισκο
πικός θρόνος των νησιών και τοπο
θετείται Λατίνος επίσκοπος, πού 
τό 1264 παίρνει στήν εξουσία του 
άλα τά κτήματα τών ορθοδόξων μο- 
ναστηριών πού είναι γνωστά σε 
λεπτομέρειες από τό περίφημο 
«Πρακτικόν τής Λατινικής 3Επι

σκοπής Κε φαληνίας τοϋ 1264», 
σπουδαία πηγή γιά τήν εσωτερική 
ιστορία τής Κεφαλονιάς.

Οι μαρτυρίες, αυτά τά χρόνια, γιά 
τήν 5Ιθάκη πού αναφέρουν οί ξένοι τα
ξιδιώτες λένε πώς ήταν φωλιά πει
ρατών και τίποτε άλλο. "Ομως μαρ
τυρίες από βυζαντινές πηγές βεβαι
ώνουν πώς οχι μονάχα είναι αξιόλογο 
νησί, αλλά τό κατοικούν και αξιόλο
γες παλιές ελληνικές οικογένειες μέ 
ξεχωριστή μόρφωση και παιδεία.

Τούς 3Ορσίνι διαδέχονται στήν 
ηγεμονία τών νησιών τό 1356 οί άο- 
χοντες, Τόκκοι,πού άνασυνιστοϋν τον 
3Ορθόδοξο θρόνο καί κρατούν τά νη
σιά πού είναι αυτά τά χρόνια πλού
σια καί πολυάνθρωπα στήν εξουσία 
τους μέχρι τό 1479 πού τά παίρνουν 
οι Τούρκοι καί πού μέ μικρό διά
λειμμα τά κρατούν στήν εξουσία τους 
μέχρι τό τέλος τοϋ 1500, πού Βενε- 
τσιάνοι καί 'Ισπανοί μαζί τά κυριεύ
ουν καί τά παραδίνουν στήν εξουσία 
τής Βενετίας.

'Η  Βενετσιάνικη παρουσία, πού 
διατηρήθηκε στά νησιά τρεις αιώνες, 
έβαλε τή σφραγίδα της στήν πολιτι
στική ανάπτυξή τους. Τά νησιά εποι
κίζονται μέ ανθρώπους πού φέρνει 
ή Βενετία από διάφορα σημεία τής 
επικράτειας της καί μετά τή ναυμαχία 
τής Ναυπάκτου τό 1571 δημιουρ-

γείται καθεστώς ασφαλείας πού 
προάγει τήν ανάπτυξή τους. Τό 
εμπόριο πού φουντώνει έν τώ μετα
ξύ καί ή καλλιέργεια τής σταφίδας 
πού πουλιέται στις αγορές τής βό
ρειας Ευρώπης, φέρνουν πλούτο 
στο νησί. Οί απόγονοι τών αγροίκων 
πολεμιστών καί τών αμόρφωτων 
γεωργών άπό τή δεύτερη κι άλας 
γενεά δίνουν ξεχοοριστούς σοφούς 
μέ επίδοση στή φιλοσοφία καί τις 
επιστήμες. 'Η  παρουσία τοϋ όσιου 
Γεράσιμου Νοταρά, πού ή Κεφα- 
λονιά αργότερα θά τιμήσει γιά 
άγιο Προστάτη της, κραταιώνει 
τήν ορθόδοξη πίστη καί βάζει φρα
γμό στήν δραστηριότητα τής Καθο
λικής προπαγάνδας. Σοφοί δπως 
οί Μεταξάδες Νικόδημος Λ ', Νι
κόδημος Β' καί Παΐσιος, ό 3Ηλίας 
Μηνιάτης, ό Βικέντιος Δαμωδός, ό 
Σεραφείμ Ά  ννινος, ό Γεώργιος 
Κλαδάς γίνονται δάσκαλοι στούς 
νέους τοϋ νησιού, αλλά σύγχρονα 
απλώνουν τή σοφή τους ακτινοβολία 
καί στον σκλαβωμένο στούς Τούρ
κους 'Ελληνισμό.

Τό 1797 οί Δημοκρατικοί Γάλλοι 
κάνουν κατοχή τών νησιών, γιά νά 
αποχωρήσουν τό 1799 κάτω άπό 
τήν πίεση τών συνασπισμένων Ρω- 
σοτούρκων. "Εξη μήνες περίπου 
άργότερα σχηματίζεται τό πρώτο

II  πολίχνη τοϋ ’Ά σσον όπως φαίνεται άπό ψηλά. "Ενα 
μικρό μόνο δείγμα τής κεφαλονήτικης ομορφιάς με τις δαντε
λωτές άκραγιαλιές,
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μετά την "Αλωση ελληνικό κρά
τος ή «’Επτάνησος Πολιτεία» κάτω 
από την επικυριαρχία των Ρώσσων 
ουσιαστικά και των Τούρκων τυπι
κά. Μέ παρεμβολή δεύτερης Γαλ
λικής Κατοχής από 1807—1809 
τά νησιά περνούν στά χέρια των 
νΑγγλων. Είτε μέ κατοχή στρατιω
τική, είτε ώς τμήματα των «’Ηνω
μένων Κρατών των Ίονίων νήσων» 
ή Κεφαλονιά και ή Ιθάκη δεινοπά- 
θησαν κάτω άπό τούς "Αγγλους, 
παρα την πρόοδο πού πραγματο
ποιήθηκε στο εμπόριο και την ναυ
τιλία τά χρόνια αυτά. Τό Ριζο
σπαστικό κίνημα πού γεννήθηκε κυ
ρίως στη Κεφαλονιά ήταν κίνημα 
γιά' ένωση μέ την ελευθερωμένη 
πλέον Ελλάδα και κίνημα γιά περισ
σότερη κοινωνική δικαιοσύνη. Μέ 
ηγετες όπως ό Ιωσήφ Μομφε- 
ρατος, ο Ήλίας Ζερβός Ίακωβά- 
τος, ό Γεράσιμος Λιβαδάς και άλ
λοι, αντιτάσσονται στά αγγλικά 
σχέδια για φίμωση τον ελεύθερον 
λόγον καί περιορισμό τής έλευθε- 
ριας στα νησιά. ’Εξεγέρσεις πού 
οργανώνονται άπό τά όργανα τον 
δννάστη, γρήγορα παίρνουν τή μορ
φή λαϊκών επαναστάσεων έναντίον 
τής «Προστασίας» καί κατ αστέ λ
ύονται μέ έξορίες καί κρεμάλες." 
Απο τό άλλο μέρος καί σέ πείσμα 

των "Αγγλων παίρνουν μέρος μέ

εθελοντικά σώματα στήν εξέγερση 
τον 1821, κάτω από τήν αρχηγία 
τών Κωνσταντίνου καί Άνδρέα Με- 
ταξα, τον Εύαγγελινοϋ Πανα καί 
άλλων. Οι αγώνες θά δικαιωθούν μέ 
"Ενωση τών νησιών μέ τήν 'Ελ
λάδα τό 1864 καί έτσι θά συνεχι
στεί η ιστορική ζωη τους ώς επαρ
χιών τής Ελληνικής επικράτειας 
πλέον.

Τομή μέ ιδιαίτερη σημασία γιά 
τά νησιά ήταν οι σεισμοί τον 1953. 
Κτισματα at οίνων πού είχαν δώσει 
χαρακτηριστική μορφή στις πόλεις 
και τα χωριά γκρεμίστηκαν σχε
δόν όλότελα σέ ερείπια. Τό Φισκάρδο 
ατό Βόρειο άκρο τής Κεφαλονιά; 
σώθηκε  ̂ καί κηρύχθηκε «διατηρη
τέο», δίνοντας στον επισκέπτη μια 
εικόνα τών προσεισμικών σπιτιών 
τών νησιών. ’Ακόμα τά βενετσιά- 
νικα φρούρια τον Άγιον Γεώργιον 
και ττ̂ ς "Ασον σώθηκαν καί εδώ 
καί έκεϊ κάποιο σπίτι, μια εκκλησία, 
Ε’ας τοίχος, μιά μάντρα. Ακόμη καί 
ή χαρακτηριστική γέφυρα τον Α ρ 
γοστολιού ή χτισμένη άπό τόν 
DE BOSSET τό 1813 έπαθε ζημιές 
διατηρήθηκε δμως, καί σέ χρήση καί 
ώς μνημείο παλιότερης κατασκευής.

Τώρα' καινούργιες γραμμές στά 
κτίρια δίνουν άλλη μορφή στον τό
πο. Ή  Κεφαλονιά καί ή Ιθάκη εί

ναι άλλα νησιά σύγχρονα, πού εδώ 
καί εκεί κάτι θυμίζει τά παλιό τέρα. 
Οι άνθρωποι είναι οί ίδιοι πού πο
λέμησαν στην Μεγάλη Ναυμαχία 
στή Ναύπακτο, στούς επικίνδυ
νους προμαχώνες τοϋ πολιορκημέ- 
νον Χάντακα, στο Αάλα τό 1821, 
στην επανάσταση τοϋ Σκοινιά καί 
τήζ Σκάλάς τό 1848 καί 1849, 
στην Ηπειρο το 1850, κι υστέρα, 
σ’ όλους τούς άγονες τοϋ ’Ελληνι
σμόν̂  μέχρι τις ήμερες μας. Ξεχω
ριστής ράτσα οί κάτοικοί τους, ίσως 
άποτέλεσμα τής άναμίξεως δυνα
μικών ξένων έποίκων μέ τό ντόπιο 
ρωμαλέο στοιχείο δίνουν διαλεχτούς 
επιστήμονες, λογιονς, καλλιτέχνες 
σε ποσοστο μεγάλο γιά τόν πλη
θυσμό τους. Αλλα καί ή ναυτιλία 
και το εμπόριο είναι δραστηριότη
τες που οι κάτοικοι καί τών δύο 
νησιών θητεύουν μέ επιτυχία. Θά 
ελεγε κάνεις πώς οί άρετές τον πο
λυμήχανου Οδυσσέα, αυτής τής 
ξεχωριστής μορφής στον κύκλο τοϋ 
έπους, κληροδοτήθηκαν άπό τή φύση 
στους απογόνους λιγώτερο ή πε
ρισσότερο, μά πάντως, τόσο γεν
ναιόδωρα, ώστε νά κρατάνε γερά 
τη μοίρα που τούς έλαχε νά είναι 
"Ελληνες.
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ΣΤΟ ΘΕΩΡΕΙΟ ΕΝΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ

Οί «ιινΜκες
ϋοΑοφονίας
tow

Άντ)ρχου Χωροφυλακής κ. Π ε ρ ι κ λ ή  Π ε τ ρ ο π ο ύ λ ο υ

«Κύριε Πρόεδρε μέ τή παρούσα σας 
πληροφορώ ότι έκατό άνθρωποι έχουνε 
αποφασίσει νά δώσουν τή ζωή τους γιά 
νά σάς δολοφονήσουν».

Ο ΑΒΡΑΑΜ ΑΙΝΚΟΑΝ, ό 16ος Πρό
εδρος τών Η.Π.Α., είχε λάβει όγδόντα 
περίπου άπειλητικές έπιστολές αύτοϋ 
τού είδους. Τις είχε ταξινομήσει σέ ειδικό 
άρχεϊο, πού είχε τήν έπιγραφή «ΔΟΛΟ
ΦΟΝΙΑ».

Παρά τις απειλές αύτές καί πολλές 
άπόπειρες έναντίον τής ζωής του δέν 
ένδιαφερότανε γιά τήν προσωπική του 
άσφάλεια καί συνέχεια άπόρριπτε προ
τάσεις γιά ειδική προστασία.

Έ λεγε στούς συμβούλους του ότι 
δέν ύπήρχε πιθανότητα νά διασωθεί, 
έφόσον ένας δολοφόνος ήτανε έτοιμος 
νά δώσει καί τή ζωή του άκόμα γιά νά 
τόν έξοντώσει. Ή τανε ό πρώτος άπό 
τούς τρεις ’Αμερικανούς Προέδρους πού 
έδολοφονήθηκαν σέ χρονικό διάστημα 
μικρότερο άπό σε ράντα χρόνια. Ή  ήμε- 
ρομηνία τού θανάτου του, Μεγάλη Πα
ρασκευή, 14 ’Απριλίου 1865, έχει άνα- 
γνωριστεϊ σάν μιά άπό τις περισσότερο 
δραματικές ήμέρες στήν 'Ιστορία τής 
’Αμερικανικής Δημοκρατίας.

Ή  ήμερα έκείνη ξημέρωσε μέσα στήν 
Ούάσιγκτων μέ όμίχλη καί κρύο. Στό 
Λευκό Οίκο ό Πρόεδρος Λίνκολν σηκώ
θηκε στις έφτά (7) τό πρωί μιά ώρα άργό- 
τερα άπό ό,τι συνήθιζε καί προγευμάτισε 
μέ τήν οίκογένειά του. Ή  κυρία Προέδρου 
τού ζήτησε νά πάνε στό Θέατρο έκεϊνο

τό βράδυ καί ό Πρόεδρος συμφώνησε, 
μολονότι είχε, κατά τρόπο φορτικό, 
προειδοποιηθεί νά μή διακινδυνεύει τέ
τοιες δημόσιες εμφανίσεις.

Στήν άλλη πλευρά τής πόλεως ένας, 
πανούργος μέ κομψή έμφάνισι νέος, 
σηκώθηκε άπό τό κρεββάτι του ντύθηκε 
καί έφυγε άπό τό ξενοδοχείο πηγαίνον
τας στό πλησιέστερο κουρείο. Καθώς 
βάδιζε στό δρόμο οί διαβάτες τόν χαι
ρετούσαν μέ θαυμασμόν, διότι ήτανε γνω
στός σέ όλη τή χώρα σάν πολύ καλός 
ήθοποιός. ’Ονομαζότανε Τζών Μπούουθ. 
Ή τανε ώραΐος στήν έμφάνιση, άθλητι- 
κός τύπος καί πολύ καλός στή ξιφο
μαχία. καί τήν ιππασία. Μόνο μιά σκιά 
βάρυνε τήν, κατά τά άλλα, ευχάριστη 
ζωή του. Έ να  παράξενο καί βίαιο μίσος 
έναντίον τού Προέδρου τών Η.Π.Α. πού 
δυστυχώς έμελλε νά μεταφραστή σέ ει
δεχθή έγκληματική πράξη.

Ό  ήθοποιός Μπούουθ άν καί είχε 
γεννηθεί στή Βόρειο ’Αμερική, ήτανε 
Νότιος στις πεποιθήσεις. Είχε ύποσχεθεϊ 
στή μητέρα του ότι δέν θά λάβαινε μέρος 
στό πόλεμο Βορείων καί Νοτίων. ’Αλλά 
ό ψυχρός έγκληματίας είναι κάτι διαφο
ρετικό. Ό  Τζών Μπούουθ ήτανε τό ένατο 
καί χαϊδεμένο παιδί τής μητέρας του. 
Ειρωνευότανε τόν πατέρα του ότι ήτανε 
άτολμος αίσθηματίας. Γιά νά προκαλέσει 
τόν πατέρα του, ό όποιος άγαπούσε πολύ 
τά ζώα καί κάποτε είχε καλέσει παπά 
γιά νά προσευχηθεί γιά μερικά ψόφια 
περιστέρια, είχε σκοτώσει μπροστά του 
μέ τρόπο σκληρό σκύλους καί γάτες.

"Ολη ή δυναμική κακοβουλία τού 
νεαρού ήθοποιού Μπούουθ κατευθυνό- 
τανε τώρα έναντίον τού Προέδρου Λίν
κολν, γιά τόν όποιο πίστευε ότι ήτανε ή 
αιτία τής καταστροφής τών εύγενικών 
παραδόσεων ,ού Νότου. Άντιλήφθηκε 
τήν κατάλληλη ευκαιρία γιά νά δολο
φονήσει τόν Πρόεδρο λίγο μετά τις 
έντεκα (11) τό πρωί έκείνης τής Μεγάλης 
Παρασκευής 14-4-1865. Φρεσκαρισμένος 
άπό τό κουρείο πήγε στό Θέατρο Φόρντ 
γιά νά παραλάβει τήν άτομική του άλλη- 
λογραφία, ήτανε δέ άπό τούς πρώτους 
πού πληροφορήθηκαν τήν άνέλπιστη 
έπίσκεψη τού Προέδρου στό Θέατρο. 
Κάθησε στά έξωτερικά σκαλοπάτια τού 
Θεάτρου καί διάβασε τήν άλληλογραφία 
του. Στή συνέχεια, τάχα τυχαία, έκανε 
μιά βόλτα μέχρι τά θεωρεία πού προορί
ζονταν γιά μέλη τής Κυβερνήσεως, γιά 
νά παρακολουθήσει τήν πρόβα τού έργου.

Ε κ εί μέ σατανικότητα ολοκλήρωσε 
τά τελικά του σχέδια, στό θεωρείο πού 
λίγες ώρες άργότερα έπρόκειτο νά δια- 
πράξει τό σοβαρότερο έγκλημα τό όποιο 
συγκλόνισε όλόκληρη τήν άνθρωπότητα.

Στό σατανικό σχέδιό του συμπερι- 
λαμβάνονται καί τρεϊς άλλοι συνωμότες 
ρ Τζώρζ "Ατζερολντ, καρροποιός, Γερμα
νικής καταγωγής, ό Αούης Πέϊ'ν, δραπέ- 
της τών Φυλακών καί ό Δαυίδ Χέρολντ, 
υπάλληλος Φαρμακείου καί κατά τό χρό
νο τής δολοφονίας άεργος.

Οί τέσσερις έγκληματίες άποφάσισαν 
νά δράσουν στις 10.15’ τό βράδυ τής 
14-4-1865. Σύμφωνα μέ τό σχέδιο ό
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Μπούουθ θά σκότωνε τό Πρόεδρο Λίν- 
κολν, ό Ατζερολντ τόν άνιιπρόεδρο 
Ά ντριου Τζόνσον καί ό Πέϊν μέ βοηθό 
τόν Χέρολντ τόν 'Υπουργό ’Εξωτερικών 
Στιούαρντ. Ό  Μπούουθ δέ θέλησε βοηθό 
στό έργο του, γιατί δέν ήθελε νά μοιρα
στεί τή «δόξα» μέ κανένα. Πίστευε ότι ή 
πράξη του αυτή θά τόν έκανε ήρωα στούς 
άνθρώπους τοϋ Νότου καί δτι τό όνομά 
του θάπαιρνε σημαντική θέση στην 'Ι
στορία.

Δύο γεγονότα διευκόλυναν πολύ τό 
έργο του. Λόγω τοΟ έπαγγέλματός του 
έγνώριζε πολύ καλά τό Θέατρο Φόρντ 
καί σάν ήθοποιός μέ φήμη μπορούσε 
έλεύθερα νά μπαινοβγαίνει σ’ αυτό. 
Ετσι άνετα, έκανε τις προετοιμασίες του 

γιά τή δολοφονία.
Τό άπόγευμα έκείνης τής ήμέρας 

κανόνισε ώστε τό άλογό του νά είναι 
έτοιμο έξω άπό τό Θέατρο γιά τή διαφυγή. 
Φόρεσε ρούχα ιππασίας καί κάθησε καί 
έγραψε έπιστολή στόν έκδοτη τής έφημε- 
ρίδας «NATIONAL LINTEL IGENCE R» 
καί στό τέλος τής έπιστολής, άντί γιά 
ύπογραφή, σημείωσε τό όνομά του, άλλά 
καί τά όνόματα τών άλλων συνενόχων 
του (Πέϊν, "Ατζερολντ καί Χέρολντ).

Στις έξη γύρισε στό θέατρο καί έκανε 
τις προετοιμασίες του ψύχραιμα καί μέ 
έπιτηδειότητα. Πρώτα άνοιξε μικρή τρύ
πα στή πόρτα πού όδηγοϋσε στό προεδρι
κό θεωρείο καί μετά έσκάλισε, σέ βάθος 
δύο ϊντσών περίπου σένα σημείο τοϋ 
τοίχου τού διαδρόμου, μπροστά άπό τό 
θεωρείο, μέ σκοπό, νά στερεώσει μιά

σανίδα καί έτσι νά κλείσει άπό μέσα τή 
πόρτα τού διαδρόμου γιά νά μή είναι 
εύκολο, στή κρίσιμη στιγμή, νά μπει 
κανείς γιά βοήθεια. ’Αφού έκρυψε τή 
σανίδα σέ μιά σκοτεινή γωνία, μάζεψε 
μέ προσοχή όλα τά κομμάτια τού ξύλου 
καί άσβέστι, ύπολόγισε τήν άπόσταση 
άνάμεσα στό προεδρικό θεωρείο καί τήν 
έναντι άπό αύτό σκηνή καί μετά έφυγε. 
Ή  παγίδα είχε στηθεί. Έγύρισε στό ξε
νοδοχείο όπου, άφοϋ έφαγε, πήγε στό 
δωμάτιό του. ’Εκεί έπήρε τό πιστόλι του 
καί έκρυψε σέ εϊδική θήκη τοϋ παντελο
νιού του ένα μυτερό μαχαίρι.

Στό Λευκό Οίκο, κατά τόν ίδιο χρόνο, 
ό σωματοφύλακας τού Προέδρου Κρούκ 
άνυπομονοΰσε γιατί ήτανε ή ώρα έφτά 
καί έπρεπε νά άντικατασταθεΐ πριν τρεις 
ώρες, άλλά ό συνάδελφός του Τζών 
Πάρκερ καθυστερούσε. Ό λες οί συμ
πτώσεις τή μοιραία έκείνη νύχτα ήτανε 
έναντίον τού Προέδρου. Ή  μεγαλύτερή 
του όμως ατυχία ήτανε ότι είχε γιά Σω
ματοφύλακα έκείνη τή νύχτα τόν ’Αστυ
νομικό Τζών Πάρκερ. ’Από τά τέσσαρα 
μέλη τής Προεδρικής Φρουράς μόνο ό 
Πάρκερ είχε σκοτεινό παρελθόν. Ή τανε 
τελείως άκατάλληλος γιά μιά τόσο σοβα
ρή άποστολή. Έ νας άστυνομικός μέ 
συνείδηση, έπρεπε νά είχε προσέξει τις 
ύποπτες προετοιμασίες τού Μπούουθ 
στό θέατρο. Ό χ ι  όμως ό Πάρκερ πού 
είχε κατηγορηθεΐ γιά ύπνωση σέ ώρα 
υπηρεσίας, γιά κακή συμπεριφορά, γιά 
έξύβριση άνωτέρου καί είχε καταληφθεί 
σέ κατάσταση μέθης μέσα σέ κακόφημο

κέντρο.
Οί έντολές πού είχανε οί σωματοφύ

λακες τού Προέδρου ήτανε ότι έπρεπε 
πάντα νά βρίσκονται σέ λίγα βήματα 
άπόσταση άπό τόν Πρόεδρο γιά νά άντι- 
μετωπίσουν κάθε ένδεχόμενο.

’Εκείνο τό άπόγευμα ό Πάρκερ άνέ- 
λαβε υπηρεσία μέ καθυστέρηση τρεις 
ώρες . Δέν παρατήρησε τίποτα στό θέατρο 
καί κάθησε σέ μιά καρέκλα έξω άπό τό 
Προεδρικό Θεωρείο. Λίγο πριν άπό τις 
έννέα ή ώρα, ήτανε τόσο άδιάφορος στό 
καθήκον του, πού έγκατέλειψε τή θέση 
του καί πήγε στό γειτονικό πρός τό Θέα
τρο Μπάρ. ’Εκείνη τήν ώρα ό ’Αβραάμ 
Λίνκολν έκανε τό τελευταίο μέ άμαξα 
ταξείδι άπό τό Λευκό Οίκο πρός τό 
Θέατρο Φόρντ. Συνοδευότανε άπό τή 
γυναίκα του καί τόν ύπασπιστή του 
Ταγματάρχη τού Στρατού.

Ό  Μπούουθ ξεκίνησε γιά τό θέατρο 
κατά τις δέκα ή ώρα. Στό δρόμο ένας 
άξιωματικός τής ’Αστυνομίας τόν στα
μάτησε καί τόν προσκάλεσε νά τού δώ
σει ένα ποτό, άλλά ό ήθοποιός προσποιή- 
θηκε άπασχόληση, εύχαρίστησε τόν 
άξιωματικό καί συνέχισε τό δρόμο του. 
Λίγα λεπτά άργότερα ό δολοφόνος βρι
σκότανε μέσα στό θέατρο. Τό έργο πού 
παιζότανε στή σκηνή ήτανε μία μέτρια 
κωμωδία. Αυτός έγνώριζε όλες τις λε
πτομέρειες τού έργου, άκόμα καί τή στι
γμή πού μόνο ένας ήθοποιός θά βρισκό
τανε στή σκηνή καί τά γέλια θά ήτανε 
πολύ θορυβώδη. Λίγο πριν άπό αύτό 
άκριβώς τό σημείο τού έργου ό Μπούουθ 
πέρασε άπαρατήρητος κάτω ήπό τή 
σκηνή καί μπήκε στό Προεδρικό Θεω
ρείο. Έ κλεισε τή πόρτα τού διαδρόμου, 
τήν όποια άσφάλισε άπό μέσα, σύμφωνα 
μέ τις προετοιμασίες του καί βλέποντας 
άπό τήν τρύπα τής πόρτας τού Θεωρείου 
πού πριν είχε άνοίξει, περίμενε τή κα
τάλληλη στιγμή γιά δράση. Έγνώριζε 
έπίσης δτι ή κλειδαριά τής πόρτας τού 
Θεωρείου ήτανε χαλασμένη. Τή στιγμή 
άκριβώς πού τά γέλια γιά τήν παιζομένη 
κωμωδία καί τά χειροκροτήματα είχανε 
άνάψει, έπήρε θέση πίσω άπό τή πλάτη 
τού Προέδρου, έβγαλε τό πιστόλι του 
καί πυροβόλησε τόν Πρόεδρο στό κεφά
λι. Ό  Πρόεδρος δέν κινήθηκε καθόλου 
καί πολύ λίγοι άπό τούς 1.700 περίπου 
θεατές άντιληφθήκανε δτι έπεσε πυρο
βολισμός.

Ό  δολοφόνος μετά τό έγκλημα του 
στάθηκε γιά λίγο καί μετά έφώναξε : 
«Έ τσι πρέπει νά τιμωρούνται οί τύραν
νοι». Ό  ύπασπιστής τού Προέδρου 
Ταγματάρχης Ράθμπον, πού καθότανε 
κοντά στό Πρόεδρο, σηκώθηκε καί προ
σπάθησε νά συλλάβει τό δολοφόνο, άλλά 
άπέτυχε γιατί δέχτηκε σοβαρό τραύμα 
μέ μαχαίρι τό όποιο τού καταξέσχισε 
τις σάρκες τού άριστεροΰ του χεριού 
μέχρι τό κόκκαλο. Αμέσως μετά ό δο
λοφόνος πήδησε άπό τό θεωρείο κάτω 
στή σκηνή (ύψος 11 πόδια) μέ άποτέλεσμα 
νά τραυματιστεί στό άριστερό πόδι. 
Παρά ταΰτα συνέχισε νά τρέχει κουτσαί- 
νοντας καί κατάφερε νά φτάσει στή πίσω 
πόρτα τού Θεάτρου δπου ένας μικρός 
τόν περίμενε μέ τό άλογό του έτοιμο. 
Πήδησε στή σέλλα τού ζώου καί άρχισε 
νά καλπάζει μέσα στούς δρόμους τής 
Ούάσιγκτων.

Κατά τό ίδιο χρονικό διάστημα οί 
συνένοχοι τού Μπούουθ είχαν θέσει καί 
αύτοί σέ έφαρμογή τό έγκληματικό τους 
σχέδιο γιά τή δολοφονία μελών τής Κυ- 
βερνήσεως Λίνκολν.
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Ό  απαγχονισμός τών συνοιμωτών τής 
δολοφονίας τον Προέδρου Λίνκολν την 
7η ’Ιουλίου 1865. 'Η  δικαιοσύνη έχει 
πλέον αποδοθεί. Ό  Μπούθ έκτελέστηκε 
όταν τον σννέλαβαν.

*>

Ό  γιγαντόσωμος Λούης Πέϊν, μέ 
βοηθό του τό Χέρολντ, φτάσανε στή κα
τοικία του Ύπουργοϋ τών ’Εξωτερικών 
Ούΐλλιαμ Στιούαρντ, ό όποιος τότε ύπέ- 
φερε άπό δυνατούς πόνους γιατί πριν 
από λίγες μέρες είχε τραυματιστεί σέ 
τροχαίο ατύχημα καί είχε σπάσει τό 
άριστερό του χέρι στό βραχίονα. Ό  
φοβερός έγκληματίας σπάζοντας τήν 
πόρτα ένός δωματίου έπιτέθηκε μέσα 
στό μισοσκόταδο έναντίον τριών άτό- 
μων. Ό  'Υπουργός, παρά τούς δυνατούς 
πόνους πού αισθανότανε άπό τό τραύμα 
του, γλύστρησε άπό τό κρεβάτι του καί 
άκούμπησε όρθιος στόν τοίχο χρησιμο
ποιώντας γιά άσπίδα έναντίον τών χτυ
πημάτων τό, μέσα σέ έπιδέσμους, τραυ
ματισμένο χέρι του. ’Εκεί δέχτηκε έπί- 
θεση καί τραυματίσθηκε σοβαρά στό 
πρόσωπο άπό μαχαιριά, αλλά έσώθηκε.

Ό  άλλος τρομοκράτης Τζώρτζ 
"Λτζερολντ κατατρομαγμένος μόνο μέ 
τή σκέψη ότι θά σκότωνε τόν ’Αντιπρό
εδρο πέρασε τή κρίσιμη ώρα πίνοντας.

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Ό  βωβτός δρόμος $ιά ένα βταθερό ξεκίνημα

Τού Δοκίμου Ενωμοτάρχου, Π α ν τ ε λ ή  Ζ ά τ τ α

ΕΝΩ ΝΟΜΙΖΟΥΜΕ ότι ό χρόνος 
μας έχει ξεχάσει τελείως—κι αύτό 
συμβαίνει τό πρώτο στην εφηβική 
ήλικία—ή καλύτερα θάταν άν λε
γόταν δτι ποτέ δεν είχαμε ξανασυνα- 
ντήσει τόν χρόνο μ’ αύτην την μορφή 
δηλ. του χρόνου πού φεύγει καί 
τοΰ χρόνου πού έρχεται, φθάνει μια 
στιγμή πού, είτε τό θέλουμε είτε 
δχι, είμαστε αναγκασμένοι νά υπο
λογίζουμε τήν δύναμή του, νά πα- 
λαίψουμε γενναία στήν αρχή, τήν 
μια νά βρισκόμαστε μπροστά στόν 
άγώνα καί τήν άλλη νά κάνουμε 
βήματα αύτοαμύνης προς τά πίσω. 
Κάπως έτσι αρχίζει ό άγώνας μέ 
τήν ζωή καί τόν χρόνο.

'Η  πρώτη γνωριμία μ’ αύτήν 
τήν δύσκολη μορφή τής ζωής καί 
τοΰ χρόνου—πού σ’ αύτό τό κείμε
νο μά καί στήν πράξη νομίζουμε
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δτι σχεδόν πάντοτε ταυτίζονται — 
γίνεται συνήθως μέ τήν μορφή τοΰ 
επαγγελματικού προσανατολισμού, 
τήν έκλογή επαγγέλματος γιά μιά 
κατά προτίμηση σταθερή απο
κατάσταση ή μέ συναφείς προβλη
ματισμούς, πού στήν έποχή μας 
τουλάχιστον άπό τόν άπόφοιτο τοΰ 
δημοτικού μέχρι κι έκείνους πού 
έχουν δύο καί τρία άκόμη πανεπι
στημιακά πτυχία, στρέφεται γύρω 
άπό μιά θέση στόν κρατικό μηχα
νισμό, γιά μιά θέση άνάλογη μέ τήν 
έπιστημονική ή μή κατάρτισή τους, 
σέ κάποια δημόσια υπηρεσία.

Τό «βάσανο» τοΰ επαγγελματι
κού προσανατολισμού είναι κατά 
γενική ομολογία έκεΐνο πού κάνει 
τόν νέο τής σημερινής έποχής νά 
βάλει τόν έαυτό του νά σκεφθεΐ ώρι
μα καί ύπεύθυνα, ίσως γιά πρώτη

φορά, φεύγοντας πιά οριστικά άπό 
τήν εφηβική άνευθυνότητα καί τήν 
ζεστή σκέπη τής οικογένειας.

Τό πρώτο πράγμα πού βλέπει 
γιά τό μέλλον είναι δτι κι αυτός 
πρέπει νά γίνει κάτι, νά ξεκινήσει 
άπό τό τίποτε ή άπό τό Α γιά νά 
φθάσει σ’ έναν ορισμένο βαθμό 
άναπτύξεως πού νά δικαιολογεί τήν 
σωστή εκμετάλλευση τών έμφύτων 
ή έπικτήτων ικανοτήτων του. Τότε 
άρχίζουν τά περίπλοκα συναισθή- I ' 
ματα νά φουντώνουν στόν ψυχικό (
του κόσμο, νά καταλαμβάνεται άπό f
ένα άδιάκοπο άγχος, μιά δικαιολογη- I
μένη μέχρι ένα σημείο άπαισιοδο- !
ξία, έχοντας νά άντιμετωπίσει μαζί 1
μέ τά άλλα προβλήματα τής ήλι- ι ίΙ 
κίας τήν πνευματική έπανάσταση ΐ
πού θέλει πάντοτε νά βρίσκει διέ- *
ξοδο στό επάγγελμα, πού πέρα I έ



Στό Θέατρο Φόρντ τά έξοργισμένα 
= πλήθη έφώναζαν καί ζητούσαν έκδίκηση, 

άποπειραθήκανε δέ νά τό κάψουν. Γυ
ναίκες καί άνδρες κλαίγανε γιά τό θάνατο 
τοϋ Προέδρου. Έ νας νεαρός Σουηδός 

ί αύτοκτόνησε γιατί, όπως είπε λίγο προ
τού αύτοκτονήσει : «πάω νά συναντήσω 
τό Λίνκολν».
Ό  ήθοποιός Τζών Μάθιους, στόν όποιο 
ό Μπούουθ είχε παραδώσει τήν έπιστολή 
πού έξηγοϋσε τούς λόγους τής πράξεώς 
του γιά νά τήν δώσει στόν έκδοτη τής 
έφημερίδας NATIONAL INTELLIGE
NCER, πανικοβλημένος έτρεξεστό ξε- 

(νοδοχεΐο του, άνοιξε τήν έπιστολή πού 
έφερε τά όνόματα τών 4 συνωμοτών καί 
έκαψε στή φωτιά τό σοβαρό αύτό στοι
χείο.

’Αλλά ό ήθοποιός Μπούουθ φαίνεται 
: ότι ήτανε τρομοκράτης χωρίς δισταγμό.
■ Πίστευε δτι ή άπό μέρους του δολοφονία 
ί  τού Προέδρου Λίνκολν θά τόν έκανε 
άθάνατο ηρώα.

Μετά τήν δολοφονία ό 'Υπουργός 
ϊίτών Στρατιωτικών τών Η.Π.Α. Στάνσον 
Μανμάστερ συγκέντρωσε στά χέρια του 
δικτατορικές έξοοσίες. ’Επειδή νόμισε 

' ότι έπρόκειτο γιά συνωμοσίο. εύρύτερη 
; διέθεσε ειδική φρουρά σέ όλα τά μέλη 
τοϋ 'Υπουργικού Συμβουλίου καί άλλα 
πρόσωπα πού κατείχαν σοβαρές θέσεις, 
διέταξε τή δήμευση τού Θεάτρου Φόρντ 
καί τή σύλληψη όλων τών ήθοποιών αύ-

άπό το δτι θά λύσει ικανοποιητικά 
τό πρόβλημα τής αύτοσυντηρήσεως 
θά πρέπει νά είναι κι αυτό πού θά 
ταιριάζει μέ τά ένδιαφέροντά του, 
ώστε νά μη γίνεται φορτικό άλλά 
νά δίνεται ή εύκαιρία καί γιά τήν 
παραπέρα, τήν έξωεπαγγελματική, 
συμπλήρωση τών ένδιαφερόντων.

Πέρα άπό τόν μεγάλο άριθμό 
τών υποψηφίων πού παίρνουν μέ
ρος στούς κατά καιρούς διαγωνι
σμούς γιά τήν πρόσληψη νέων 
ύπαλλήλων τοΰ δημοσίου, 6 καθέ
νας μπορεί νά διαπιστώσει τήν 
άθρόα συμμετοχή τών νέων στούς 
ετήσιους διαγωνισμούς πού γ ί
νονται γιά τήν εισαγωγή στήν Σχο
λή Εύελπίδων καί ιδιαίτερα στις 
Σχολές Χωροφυλακής.

Βλέποντας αυτόν τόν προσανα
τολισμό τών νέων προς τις Σχολές 
Χωροφυλακής καί μάλιστα σέ μιά 
εποχή πού ό νέος ζήτα τόσα πολλά 
πού νά φέρουν οπωσδήποτε εύχα- 
ριστηση τόσο στις πολύ προσωπικές 
του φιλοδοξίες δσο καί στόν πόθο 
νά προσφέρει κάτι στό κοινωνικό 
σύνολο—πού είναι ό βασικός προο
ρισμός τών Σωμάτων ’Ασφαλείας— 
διαπιστώνουμε τήν εκτίμηση τών 
πολιτών γιά τό έργο τής σύγχρονης 
Ελληνικής Χωροφυλακής καί μαζί 

είναι μιά άπόδειξη πώς στις τάξεις 
της υπάρχουν δλες οί ιδανικές προϋ
ποθέσεις πού άναζητεϊ ό σύγχρονος 

5 |νέος.
Υ

τοϋ καί τοΰ ύπαλληλικοΰ καί υπηρεσια
κού προσωπικού.

Εξακόσιοι πενήντα (650) άστυνομικοί 
όλόκληρη ή μυστική ’Αστυνομία καί 
8.000 στρατιώτες έξαπολύθηκαν σέ άνα- 
ζήτηση καί δίωξη τών τρομοκρατών. 
’Ατμόπλοια διατέθηκαν σέ περιπολίες 
στόν ποταμό Πότομακ καί διατάχθηκε 
τό κλείσιμο όλων τών σημείων έξόδου 
άπό τήν Ούάσιγκτων, έκτός άπό τή γέ
φυρα Νεϊβι-Γνάρντ, πού όδηγοϋσε στό 
Μεριλάντ, γιατί ήτανε γνωστό ότι αύτή 
έκλεινε κάθε μέρα στις 9 μ.μ. καί έτσι 
ό δολοφόνος δέν θά μπορούσε νά διαφύ- 
γει άπό αύτό τό σημείο.

Έ νας λοχίας καί δύο στρατιώτες πε- 
ριπολοΰσαν στή γέφυρα. Κατά τις έντεκα 
παρά τέταρτο πλησίασε ένας ιππέας 
ντυμένος στά μαύρα. Δέν ήτανε άλλος άπό 
τόν δολοφόνο Μπούουθ, πού έδήλωσε 
στή περίπολο τή πραγματική του ταύ- 
τότητα καί προσποιήθηκε ότι κατευθυ- 
νότανε στό σπίτι του καί τόν άφήσανε 
νά περάσει άπό τή γέφυρα, διότι οι στρα
τιώτες δέν γνώριζαν τίποτα γιά τή δολο
φονία τού Προέδρου. Τελικά όμως ό 
δολοφόνος δέν έπρόκειτο νά ξεφύγει. 
"Οχι μόνο ή ’Αστυνομία καί ό στρατός 
τόν καταδίωκαν άλλά καί έκατοντάδες ίδι- 
διώτες πρόθυμα έσπευσαν νά έκδικηθοϋν 
τό θάνατο τοϋ Λίνκολν.

Μετά άπό καταδίωξη έννέα ήμερών 
έντοπίστηκε μέσα σέ μιά σιταποθήκη

’Από τήν μέρα τής κατατάξεως 
του στό Σώμα, ό καθένας νοιώθει 
νά γεννιέται μέσα του ένας καινούρ
γιος εαυτός, πάντοτε καθοδηγούμε
νος άπό τις έσωτερικές ΐδεαλιστικές 
παρορμήσεις του, πάντα γεμάτος 
άπό τό μεράκι γιά προσφορά, γιά 
δικαιοσύνη, γιά συμπαράσταση στόν 
παιδεμένο άπ’ τήν ζωή, γιά βοήθεια 
στόν κατατρεγμένο άπ’ τήν θεομη
νία, γιά προστασία στόν άδύνατο 
πού τό κουράγιο του δέν άντεξε 
στόν καλπασμό τοΰ χρόνου, γιά 
πρόληψη τοΰ ανώνυμου κοινοΰ άπό 
τό τροχαίο άτύχημα, άπ’ τήν εγκλη
ματική ένέργεια—πού δυστυχώς τό
σο άντικοινωνικά εξελίχθηκε στις 
μέρες μας—άπ’ τήν ένδεχομένη εξα
πάτηση τοΰ καταναλωτή καί τήν 
προστασία τής υγείας του.

Θέλοντας κανείς νά σταθεί σέ 
τοΰτες μόνο τις σκέψεις καί μή 
προσπαθώντας νά προχωρήσει σ’ 
άλλες, βλέπει τό πόσο διαφέρει ό 
προορισμός καί ή γενικότητα τοΰ 
προορισμοΰ τοΰ άστυνομικοΰ ορ
γάνου σέ σύγκριση μέ τό άπλό καί 
τό μονότονο.

Άλλά καί στό έσωτερικό τής 
υπηρεσίας τοΰ άστυνομικοΰ—έκτός 
άπό τήν επαγγελματική καί έξωε
παγγελματική αδελφοσύνη καί αύ- 
τοθυσία πού διακρίνει τά μ,έλη της— 
βλέπει κανείς πώς τοΰ δίνονται πολ
λές ευκαιρίες γιά άνάπτυξη προσω
πικής δραστηριότητας τόσο σέ το-

κοντά σέ κωμόπολη τής Βιργινίας άπό 
ένα άπόσπασμα 25 άνδρών τής φρουράς 
τής Ούάσιγκτων. Ό  δολοφόνος άρνήθηκε 
νά παραδοθεΐ καί τό άπόσπασμα έβαλε 
φωτιά στήν άποθήκη, είχε δέ έντολή νά 
τόν συλλάβη ζωντανό, άλλά ξαφνικά 
κάποιος πυροβόλησε καί τόν σκότωσε. 
Τό πτώμα του σύρθηκε μακρυά άπό τις 
φλόγες . Στις τσέπες του βρέθηκε ήμε- 
ρολόγιο στό όποιο έγραφε πώς είχε δια- 
νύσει έφιππος εικοσάδες μίλια.

Οί άλλοι συνωμότες συνελήφθησαν 
καί άπαγχονίστηκαν. Ή  διευθύντρια τοΰ 
Πανδοχείου στό όποιο είχανε τή τελευ
ταία συνάντηση οί συνωμότες, καταδι
κάστηκε σέ θάνατο καί έκτελέστηκε, 
αν καί δέν προέκυψαν στοιχεία ότι έγνώ- 
ριζε κάτι γιά τή συνωμοσία.

Ό  Σωματοφύλακας τοΰ ’Αμερικανού 
Προέδρου πού τή κρίσημη ώρα είχε έγκα- 
ταλείψει τή θέση του παρουσιάστηκε 
στήν ύπηρεσία του τό πρωί τής άλλης 
ήμέρας άδιάφορος. Κατά τρόπο παράδο
ξο δέν διώχτηκε. Παρέμεινε άλλα τρία 
χρόνια στό ’Αστυνομικό Σώμα καί τελικά 
άπο βλήθηκε.

"Οσον άφορά τό Θέατρο Φόρντ μετά 
άπό είκοσι χρόνια, έμελλε νά είναι ή 
σκηνή άλλης τραγωδίας, όταν υποχώρησε 
τό δάπεδό του καί σκοτώθηκαν είκοσι 
(20) άτομα. Σήμερα είναι Ε θνικό Μου
σείο.

μεΐς μορφώσεως —μέ τις τόσες μορ
φωτικές Σχολές πού λειτουργούν 
γιά τήν συνεχή βελτίωση καί έκ- 
πλήρωση τών όραματισμών, τών 
πνευματικών άνησυχιών τοΰ κάθε 
Χωροφύλακα., Ύπαξιωματικοΰ ή 
Αξιωματικού —μά καί στήν άθλη
ση τοΰ σώματος δίνεται τό ’ίδιο βά
ρος αξίας, ώστε νά δημιουργεΐ- 
ται τό ποθητό «νοΰς υγιής έν σώ- 
ματι ύγιή».

Αναμφισβήτητα τό έ'ργο καί ό 
προορισμός τής σύγχρονης Ε λλη
νικής Χωροφυλακής είναι αύτό πού 
ζήτα ό σύγχρονος νέος.

Μέσα στις τάξεις τής Ελληνι
κής Χωροφυλακής ό χρόνος πού 
φεύγει καί ό χρόνος πού έρχεται έχει 
μιά ιδιαίτερη σημασία κι έναν εύ- 
γενή προορισμό.

Καί σάν τελειώσει ό γλυκός αύ- 
τός αγώνας πού θά κρατήσει χρό
νια, θά φθάσει μιά ώρα πού μέ φα
νερά σημεία κοπώσεως—συνήθως 
οχι νικημένοι, άλλά ούτε καί νικη
τές, μά πάντα μ.έ τό χαμόγελο τής 
ίκανοποιήσεως, πώς κάτι προσφέ- 
ραμε, στά χείλη — θά τραβηχθοΰ- 
με στό παρασκήνιο τής ζωής, σάν 
άπόμαχοι πιά, μέ μιά ρεμπούπλι- 
κα στά χιονισμένα μας μαλλιά, 
ένα ζευγάρι ξεκουραστικά γυαλιά 
στά μάτια κι ένα κομψό μπαστου- 
νάκι σφιχτοπιασμένο στήν παλά
μη μας.
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Σ υνήθως διά λαϊκάς κυρίως άντιλήψεις καί 
δοξασίας άκούομεν τήν φράσιν: «αυτά είναι 
προλήψεις καί δεισιδαιμονίαι». Οί οΰτω 

σκεπτόμενοι καί έκψραζόμενοι ταύτίζουν άμφοτέρας 
τάς έννοιας ταύτας, χωρίς νά τάς διακρίνουν καί νά 
συλλαμβάνουν τάς διαφοράς των.

Έρωταται τώρα: Είναι τό αύτό ή πρόληψις καί 
ή δεισιδαιμονία;

Διά. νά δώσωμεν άπάντησιν εις τό έρώτημα τού
το όφείλομεν νά δεχθώμεν δτι, ίδιον τής φύσεως καί 
τοΰ χαρακτήρος τοϋ άνθρωπίνου πνεύματος δέν εί
ναι μόνον ή έφευρετικότης, ή δημιουργικότης καί 
εΐ τι άλλο προτέρημα, άλλά καί ή π λ ά ν η .  Αιτία 
τής πλάνης είναι ή άτελής παρατήρησις καί ή πλημ
μελής κρίσις.

Κάθε άνθρωπος, όλιγώτερον ή περισσότερον ευ
φυής, βαδίζων τόν δρόμον πρός εΰρεσιν τής άλη- 
θείας καί σύλληψιν τής άντικειμενικής πραγματικό- 
τητος, παρεκκλίνει πολλάκις τής πορείας του, λό- 
γω τής άτελείας τών μέσων πού χρησιμοποιεί (αι
σθήσεις, νους) καί περιπίπτει εις πλάνας. Είναι δέ 
φυσικόν νά πλανάται περισσότερον ό άνθρωπος 
τών κατωτέρων βαθμιδών τοΰ πολιτισμού. Ή  πε- 
ποίθησις καί ή έμμονή του εις τήν όρθότητα τής 
σφαλερας του σκέψεως ή γνώμης δέν έπιδέχεται 
κατ αύτόν άμφισβήτησιν. Αλλά καί εις άτομα προη
γμένου πολιτισμού καί εις έπιστήμονας άκόμη καί 
φιλοσόφους καί παντός είδους λογίους τό πλανασθαι 
δέν είναι ξένον καί άσχετον πρός αότούς, διότι 
τήν πλήρη τής άληθεΐας γνώσιν δέν δύναται νά έπι- 
τυγχάνη ή πεπερασμένη τοϋ άνθρώπου φύσις. ”Ας μή 
νομισθή ότι άλλως έπρεπε νά είχον κανονισθή τά 
πράγματα. Σημασίαν διά τήν έπιστήμην δέν έχει τό
σον ή πλήρης τής άληθείας γνώσις, άλλ’ ή διά τής 
έρεύνης προσπάθεια πρός εϋρεσιν καί μέρους μόνον 
αυτής.

Γ ρ ά φ ε ι :
ό 'Ομότιμος Καθηγητής Λαογραφίας 

τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών 
κ. Δ η μ ή τ ρ ι ο ς  Ο ί κ ο ν ο μ ί δ η ς

ΠΡΟΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ 
ΟΕΙΣίαΠΙΜΟΝΙΑΙ
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Κατά τήν έρευναν τής άληθείας ό άνθρωπος, έκ
τος των άξιοθαυμάστων επιτυχιών του, περιπίπτει 
καί εις παντός είδους πλάνας, αί όποΐαι συνοδεύουν 
τάς εύγενεϊς του προσπάθειας. Αύταί αί πλάναι πι
θανώς νά βλάπτουν καί νά έμποδίζουν τήν ταχυτέ- 
ραν άνοδον, πιθανώς όμως καί νά συντελούν, ώς 
άφετηρίαι καί ώς νέοι σταθμοί, διά μεγαλυτέραν 
πρόοδον. Ή  έπιστήμη έξελίσσεται καί προοδεύει 
άναχωροΰσα ού μόνον άπό όρθάς σκέψεις καί όρθά 
συμπεράσματα, άλλά καί άπό πλάνας, τάς όποιας 
παραμερίζει, άντικαθιστώσα αύτάς διά τού όρθοϋ. 
'Η πλάνη είναι πολλάκις ή αιτία ή προκαλοΰσα τήν 
περαιτέρω άναζήτησιν τής άληθείας, τήν πρόοδον. 
Π ρέπει όμως νά το νίσωμεν καί τούτο. 'Η πλάνη, συ νο- 
δεύουσα άνέκαθεν τόν άνθρώπινον βίον, έδημιούρ- 
γησεν όλόκληρον κόσμον πίστεων καί δοξασιών, 
πού δεν έχουν σχέσιν μέ τόν όρθόν λόγον, άλλ’ 
άπορρέουν μέσα άπό τά βάθη τού μή λογικού μέρους 
τής ψυχής.

Έκ τής πλάνης προέρχεται ή π ρ ό λ η ψ ι ς ,  
δηλαδή ή έσφαλμένη ιδέα, πρός τήν όποιαν άναγκά- 
ζονται διά διαφόρους λόγους νά κανονίζουν τάς πρά
ξεις των καί αύτοί, πού άναγνωρίζουν ότι εύρίσκον- 
ται εις άντίθεσιν πρός τόν όρθόν λόγον. Οί λόγοι 
τής διατηρήσεως τών προλήψεων είναι κυρίως ψυ
χολογικοί, ή τάσις πρός διατήρησιν τού παραδεδο- 
μένου, ή συντηρητικότης, τό παράλογον τής ψυχής 
καί τό χαμηλόν έπίπεδον τής μορφώσεως.

ΠΡΟΛΗΨΕΙΣ εΐχον καί αυτοί οί άρχαίοι "Ελληνες 
οί τόσον διά τόν όρθολογισμόν των διακρινόμενοι. 
Οΰτω π.χ. έπίστευον ότι οί θεοί έφθόνουν τήν ευτυ
χίαν τών άνθρώπων. Ή  πρόληψις αυτή έπιζή καί 
σήμερον άκόμη, όπως φαίνεται εις παροιμίας, πα- 
ροιμιώδεις φράσεις καί συνήθειας τού λαού μας. Κα
τά τήν άρχαιότητα αΰτη ήτο πολύ περισσότερον 
γενική καί συνειδητή, άν καί ή φιλοσοφία ήδη άπό τού 
6ου π. X. αίώνος είχεν άρχίσει νά σχηματίζη καθα- 
ρωτέρας καί ύψηλοτέρας περί Θεού Ιδέας. "Ετσι ή 
Καλυψώ, όπως άναφέρει ό "Ομηρος, όταν έλαβε τήν 
διαταγήν τού Διός ν’ άποπέμψη άπό τήν νήσον της 
τόν Όδυσσέα, τόν όποιον αύτή ήθελε νά κάμη άθά- 
νατον σύζυγόν της, κατηγόρησε τούς θεούς ότι είναι 
σκληροί καί «ζηλήμονες έξοχον άλλων», δηλονότι 
ύπερβολικά ζηλότυποι καί, όταν καμμία θεά, λέγει, 
άγαπήση ένα θνητόν καί τόν κάμη φίλον της, δέν 
ήσυχάζουν, πριν τόν έξολοθρεύσουν, όπως έξωλό- 
θρευσαν τόν Ώρίωνα καί τόν Ίασίωνα.

Τοιουτοτρόπως έξηγεΐται καί ή δημιουργία τού 
μύθου διά τά παθήματα τού Προμηθέως. Καί ό Η 
ρόδοτος έθεώρει τό θειον φθονερόν, τήν ιδίαν δέ 
περίπου γνώμην είχε πρό αυτού ό Πίνδαρος. Άλλά 
καί οί Ρωμαίοι έπίστευον, ότι, μετά μίαν μεγάλην 
έπιτυχίαν των, ύπήρχε φόβος νά πάθουν καί κανέν 
μέγα δυστύχημα. Ή  πρόληψις αύτή είναι άκόμη 
πλέον φυσική, όρθή καί λογική εις τούς κατά φύσιν 
ζώντας λαούς. Έφ’ όσον δ’ οί πολλοί καί παρ’ ήμίν 
θεωρούν τήν Ιδέαν ταύτην ώς άληθινήν, τότε έχομεν 
νά κάμωμεν μέ θρησκευτικήν δοξασίαν ή πλάνην. 
"Οταν έπειτα διασαλευθή ή πίστις περί τής όρθότη- 
τος τής ιδέας αυτής, άλλ’ αί πράξεις τών άνθρώπων 
κανονίζωνται συμφώνως πρός αύτήν, τότε έχομεν 
πρόληψιν. Οί άνθρωποι τού λαού έμμένουν εις τήν 
διατήρησιν αύτής, διότι «έτσι τό βρήκαν άπό τούς

παλιούς». Ή  πρόληψις είναι συχνά επιβίωμα, άπο- 
λίθωμα, λείψανον παλαιοτέρας πολιτιστικής κατα- 
στάσεως, φαινόμενον πού συνδέεται μέ τόν μή λο
γικόν κόσμον τού υποσυνειδήτου. "Οσον ό άνθρω
πος άνέρχεται διά τής όρθής άγωγής καί τής παι
δείας, τόσον άφανίζονται καί αί παντός είδους προ
λήψεις, αί δημιουργηθεΐσαι κατά τό παρελθόν ή καί 
κατά τήν σύγχρονον έποχήν. Ώ ς ευστοχον παρά
δειγμα κοινωνικής προλήψεως ό Ν. Γ. Πολίτης 
άναφέρει τήν ιδέαν, τήν διαιρούσαν τήν κοινωνίαν 
εις τάξεις μέ άντίθετα συμφέροντα καί άνισα δικαιώ
ματα. Πολιτική δέ πρόληψις είναι, κατά τόν ίδιον 
σοφόν έρευνητήν, ή έσφαλμένη άντίληψις, καθ’ ήν ό 
έκλεγόμενος βουλευτής έκπροσωπεΐ τάς ιδέας καί 
τήν θέλησιν τών έκλογέων του έπί τέσσαρα συνε
χώς έτη!

ΔΙΑΦΟΡΟΥ πρός τήν πρόληψιν άρχής είναι ή 
δ ε ι σ ι δ α ι μ ο ν ί α .  ’Ενώ κατ’ άρχάς ή λέξις έσή- 
μαινε τόν πρός τούς Θεούς όφειλόμενον σεβασμόν, 
αυτή έπειτα έλαβε τήν σημασίαν τού π α ρ ά λ ο 
γ ο υ  φ ό β ο υ  τού θείου, έξ’ ού ή εύλάβεια, πού 
στερείται καθαρός καί όρθής θρησκευτικής άντιλή- 
ψεως. Ό  Θεόφραστος τήν όρίζει ώς δειλίαν πρός τό 
δαιμόνιον (δείμα φόβος έκ τού δαίμονος). 'Η δειλία 
αΰτη όφείλεται εις τήν έλλιπή θρησκευτικήν δια- 
φώτισιν καί εις ύποσυνειδήτους τάσεις, αί όποίαι 
συνδέονται πρός άμαρτωλάς σκέψεις καί παράλογα 
πάθη, πού άποσκοποΰν εις καθησύχασιν τής άφω- 
τίστου συνειδήσεως. Ό  δεισιδαίμων φοβείται μή
πως, διά τίνος πράξεως ή ένεργείας του, διά τίνος 
παραλείψεως έργου, τό όποιον θεωρεί ώς άναγκαΐον, 
έπισύρει τήν όργήν θεών ή δυνάμεων άγνώστων είς 
τήν θρησκείαν, τήν όποιαν πρεσβεύει. Ούτος έξε- 
τάζει ύποκειμενικώς τά πάντα, έν σχέσει δηλαδή πρός 
έαυτόν, ούδέποτε δέ καθ’ έαυτά καί έν σχέσει πρός 
άλληλα. Κανόνα δέ πρός πρόγνωσιν τού μέλλοντος 
έχει τό παράλογον άξίωμα: «μετ’ έκεΐνο, άρα ένεκα 
έκείνου».

Τάς δεισιδαιμονίας διακρίνομεν α) είς τάς δοξα
σίας καί πράξεις τάς σχετικάς μέ τόν άνθρωπον, τά 
ζώα, τήν φύσιν καί τάς άνθρωπίνους ένεργείας καί 
β) τάς άναφερομένας είς υπερφυσικά όντα, ώς εις 
Στοιχεία, Δράκους, Άράπηδες, Χαμοδράκια, Άνσ- 
σκελάδες, Νεράιδες, Μοίρες, Φαντάσματα, Βρυκό- 
λακες κ.τ.λ.

Ώ ς παράδειγμα δεισιδαίμονος δοξι.σίας, άνηκού- 
σης είς τήν πρώτην ώς άνω κατηγορίαν, άναφέρω 
τήν τείνουσαν νά έκλειψη άπαγόρευσιν τής τελέ- 
σεως γάμου κατά τόν μήνα Μάϊον. Τήν έξήγησιν 
τής δεισιδαιμονίας ταύτης παρέχει ή γνώσις τής 
λατρείας τών άρχαίων Ρωμαίων, οί όποιοι κατά τόν 
μήνα τούτον «ήγον τά Λεμούρια, έορτήν πρός τιμήν 
καταχθονίων δαιμόνων. Τούτου ένεκα έθεωροΰντο 
άποφράδες αί ήμέραι αύτοΰ καί άπηγορεύοντο οί 
γάμοι κατ’ αύτάς, ίνα μή άποβοΰν άτυχεΐς» (Ν. Πο
λίτης).

Κατ’ άλλο παράδειγμα, αί μητέρες σήμερον παί- 
ζουσαι άπαγορεύουν είς τά παιδιά των νά τρώγουν 
γλώσσαν προβάτου ή μυαλά πετεινού, διά νά μή 
γίνουν φλύαρα καί πετεινόμυαλα. Ή  δοξασία αΰτη 
διατηρείται άπό τούς χρόνους τής προϊστορίας καί 
είναι συγγενής πρός τήν πρωτόγονον πίστιν, κατά
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ΠΡΟΛΗΨΕΙΣ 
ΚΑΙ ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΑΙ

Σ υ ν έ χ ε ι α
άττό τήν προηγούμενη σελίδα

τήν όποιαν ό χρώγων π.χ. τήν καρδίαν ή άλλο μέλος 
τοΰ σώματος ίσχυροϋ αντιπάλου, ανθρώπου ή ζώου, 
κληρονομεί τήν δύναμιν έκείνου.

Μέγα μέρος των δεισιδαιμονιών τοΰ λαοϋ μας 
δέν όφείλεται μόνον εις κατάλοιπα εξ άρχαίων θρη
σκειών καί λατρειών, άλλά καί έξ όδηγιών πρός έξι- 
λασμόν ή δέσμευσιν ύπερανθρώπων δυνάμεων, ώς 
καί έξ όδηγιών περί τής έπηρείας τών ουρανίων 
σωμάτων εις τάς τύχας τών άνθρώπων, πού εύρίσκο- 
νται εις τά μαγικά βιβλία καί χειρόγραφα, τά όποια 
έχρησιμοποιοϋντο επί αιώνας.

Έξ όσων εΐπομεν, ή δεισιδαιμονία έχει άλλην 
τής προλήψεως πηγήν. Άμφότεραι όμως είναι πλά- 
ναι τής ψυχής καί τοΰ πνεύματος τοΰ άνθρώπου. 
"Οταν ό οίοσδήποτε ταυτίζη τήν πρόληψιν προο τήν

N e O C  ΠΡΟ'1'C T X M e N O C  T H C  epHCKe'

Μέσα σέ μιά παλλόμενη άπό συγκίνηση 
άτμόσφαιρα, έγινε στις 26 ’Απριλίου, 
στις Σχολές Χωροφυλακής 'Αθηνών, 
ή τελετή τής όρκωμοσίας τοϋ Πανοσιο
λογιότατου 'Αρχιμανδρίτη κ. Εύσέβιου 
Πιστολή, ώς Μοιράρχου, προϊσταμένου 
τής Θρησκευτικής Υ πηρεσίας τής Χω
ροφυλακής καί η απονομή τοΰ ’Εμβλή
ματος τής Χωροφυλακής στόν άποχω- 
ρήσαντα άπό τούς κόλπους τοϋ Σώματος, 
Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ταλαντίου 
κ.κ. ’Αμβρόσιο.

Στή τελετή παρέστησαν ό Σεβασμιώ- 
τατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ.κ. Καλ-
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λίνικος, ό 'Αρχηγός Χωροφυλακής ’Αντι
στράτηγος κ. Μιλτ. Άργιάννης. ό τ. Α' 
Ύπαρχηγός τοϋ Σώματος Υποστράτηγος 
κ. Νικ. Αινάρδος, οί Διοικητές τών Σχο
λών, Ταξίαρχος κ. ’Εμ. Δρακάκης καί 
Συνταγματάρχης κ. Σπ. Φτερνιάτης, άλ
λοι άνώτεροι άξιωματικοί καί άντιπρο- 
σωπεΐες τών Σχολών Χωροφυλακής.

Ή  τελετή άρχισε μέ ομιλία τοϋ Διοι- 
κητοϋ τής Σ.Ο.Χ. Ταξίερχου κ. ’Εμ. 
Δρακάκη, ό όποιος άναφερόμενος μεταξύ 
άλλων στήν προσφορά τοϋ ίΣεβα-μιώ- 
τατου Μητροπολίτη κ.κ. Αμβρόσιου, ώς 
προϊσταμένου τής Θρησκευτικής Υ π η 

ρεσίας τοϋ Σώματος, είπε τά εξής: «Γιά 
νά άντιληφθεϊ κανείς τό μέγεθος μιας 
προσφοράς, πρέπει νά τήν άντικρύσει 
μέ τά μάτια τής ψυχής, άνοίγοντας διά
πλατα τή καρδιά του στά μηνύματα πού 
κομίζει καί στήν πνευματική ύπέροχη 
άνοιξη πού προαγγέλει. Τό πέρασμα τοϋ 
Σεβασμιώτατου άπό τή ζωή τοϋ Σώματος 
είναι ένα φωτεινό μήνυμα άγάπης καί μιά 
σειρά καταξιωμένων προσφορών πρός 
τούς άνδρες τής Χωροφυλακής. Έ να 
μήνυμα πού όδηγεϊ τις σκέψεις καί τις 
πράξεις μας στούς άνηφορικούς δρόμους 
τής αρετής, γιά ν’ άνταποκριθοϋμε άπό- 
λυτα στις προσδοκίες τής Ελληνικής 
Κοινωνίας καί τής Πατρίδας μας. Τό 
κήρυγμά σας Σεβασμιώτατε είναι ή ζωο
γόνος πνοή τοϋ αγώνα μας, γιά νά μή 
σταματήσουμε ποτέ νά προσφέρουμε, 
στόν πάσχοντα συνάνθρωπό μας, τή 
συμπαράστασή μας. Τό δίδαγμα τής άρε- 
τής πού χρόνια τώρα διδάσκετε, θά μάς 
όδηγεϊ σέ πράξεις ήθικοϋ μεγαλείου καί 
άνθρωπισμοϋ. Σείς θά μείνετε γιά πάντα, 
ό μεγάλος πνευματικός πατέρας καί οδη
γός μας στόν τραχύ αγώνα γιά τήν κυρι
αρχία τής άγάπης καί τής ειρήνης, στό 
κοινωνικό σύνολο». Συνεχίζοντας ό κ. 
Δρακάκης άπευθήνθηκε πρός τόν νέο 
προϊστάμενο τής Θρησκευτικής 'Υπη
ρεσίας, ’Αρχιμανδρίτη, κ. Εύσέβιο Πι- 
στολή καί άφοϋ άναφέρθηκε στήν ιστο
ρική συνέχεια καί συνέπεια τής Χωρο
φυλακής, είπε τά έξής: «Συχνά, οί άνδρες 
τής Χωροφυλακής, άγωνίστηκαν δίπλα 
στόν κλήρο γιά τή διατήρηση τών ιερών 
παρακαταθηκών καί τήν έπιβίωση τοϋ 
Έθνους. Ό  άγώνας αύτός συνεχίζεται καί 
σήμερα τό ίδιο σκληρός. Ή  προστασία 
τής ’Ορθοδοξίας καί ή διαφύλαξη τών 
Τερών κειμηλίων πού κινδυνεύουν άπό 
τήνάδιστακτοσύνη καί τις άντικοινωνικές 
ένέργειες άνθρώπων πού δέν στάθμησαν 
ποτέ τις εύθύνες τους άπέναντι στόν έαυ- 
τό τους καί στή Πατρίδα, είναι ό στόχος 
τοϋ αγώνα τών άνδρών τής Χωροφυλακής. 
Γύρω μας άπλώνεται ό άνθρώπινος πόνος 
καί ή άγωνία τοϋ κάθε συνανθρώπου μας 
πού απειλείται. Στή προσπάθειά μας γιά 
τήν άπάλυνση αύτοϋ τοϋ πόνου καί τήν 
προστασία τής ζωής, τής τιμής καί τής 
περιουσίας κάθε άπειλούμενου πολίτη, 
καθώς καί γιά τή διαφύλαξη τών Ε λλ η 
νοχριστιανικών ιδεωδών, θά έχουμε έφό- 
διο ήθικό καί πνευματικό, τό κήρυγμα 
τής άγάπης τοϋ Χριστού καί τά πνευ
ματικά μηνύματα τοϋ Αόγου σας. Ή  
διδασκαλία τής αιώνιας άλήθειας θά



δεισιδαιμονίαν, άγνοεΐ δτι αύται διαφέρουν κατά τήν 
προέλευσιν καί έν μέρει τό περιεχόμενον. Αί δύο 
αύται έννοιαι είναι δυνατόν νά παρασταθοϋν διά δύο 
παραλλήλων καί κάποτε έπαλλήλων κύκλων, εύρι- 
σκομένων έντός ένός τρίτου, μεγαλυτέρου, τοϋ τής 
πλάνης.

Καλλΐστην κατά τούς άρχαίους χρόνους διαπρα
γμάτευσή περί δεισιδαιμονίας παρέχει ό Πλούταρ
χος. Ούτος, άφοϋ έρμηνεύη ταύτην, γράφει δτι αΰτη 
έκταπεινώνει καί συντρίβει τόν άνθρωπον, ό όποιος 
νομίζει μέν δτι υπάρχουν θεοί, άλλ’ δτι αυτοί είναι

λυπηροί καί βλαβεροί.
Διά τήν έρευνα των δεισιδαιμονιών καί προλή

ψεων άριστον βοήθημα ύπάρχει: τό πολύτομον όγ- 
κώδες Λεξικόν τής Γερμανικής Δεισιδαιμονίας. Τά 
άρθρα του έχουν γραφή υπό διαπρεπών έρευνητών. 
Εις πολλά έξ αύτών έχομεν, πλήν των άλλων καί 
μνείας έκ των κλασσικών συγγραφέων Ελλήνων 
καί Ρωμαίων. Παρ’ ήμΐν άρίστη διά τάς δεισιδαι
μονίας μελέτη είναι ή τοϋ Ν.Γ. Πολίτου (Λαογρ. 
Σύμμεικτα, τόμ. Α'. 1920, σ. 29 - 41).

KH C V FIH P eC IX C  T H C  ΧΟ ΰΡΟ φΥΧΧΚΗΟ
είναι ή έμψύχωση των άνδρών τής Χωρο-

! φυλακής, σέ κάθε κρίσιμη στιγμή τής 
προσφοράς τους καί τό μήνυμα τοϋ 
Σταυρού και τής Θείας ’Ανάστασης, πού 
σέ λίγο θά γιορτάσουμε, θάναι τό άξε- 
πέραστο πρότυπο γιά κάθε κοινωνική 
προσφορά».

Στή συνέχεια ό ’Αρχηγός Χωροφυ
λακής ’Αντιστράτηγος κ. Μιλτ. Άργιάν- 

< νης, πρόσφερε, έκ μέρους τοϋ Σώματος, 
τό "Εμβλημα τής Χωροφυλακής καί 
άπηύθυνε χαιρετισμό τονίζοντας μεταξύ 
των άλλων τά έξής: «Οί άνδρες τής Χω
ροφυλακής ακολουθούν πιστά τις έντολές 
καί τά βήματα τής ’Εκκλησίας καί γ ι’ 

ί αυτό τό λόγο αισθάνονται πρώτοι τήν 
ί ανάγκη νά βρίσκονται κοντά στόν Κλήρο, 
Ι| μέ τόν όποιο τούς συνδέουν κοινοί ά- 
Ί γώνες υπέρ τής έλευθερίας καί τής πί- 

στεως». ’Ακολούθως ό κ. ’Αρχηγός άπευ- 
θυνόμενος στόν απερχόμενο Μητροπο- 

i λίτη Ταλαντίου κ. ’Αμβρόσιο, είπε: 
«Σεβασμιώτατε. Ξέρουμε ότι μας αγα
πήσατε. 'Ομολογούμε ότι σάς άγαπήσαμε 
καί θά σάς ακολουθεί ή άγάπη μας όπου 
κι άν βρίσκεστε. Οί προσευχές μας θά 
είναι νά έχετε μακροημέρευση, πρόοδο, 
ώστε ή ζωή σας νά είναι έπ’ ώφελεία τής 
’Εκκλησίας». Καί ό κ. ’Αρχηγός συνέ
χισε, άπευθυνόμενος πρός τόν ’Αρχι
μανδρίτη κ. Εύσέβιο Πιστολή: «Στόν 
εισερχόμενο στήν ‘Υπηρεσία τής Χωρο
φυλακής Πανοσιολογιότατο, δέν έχω 
παρά νά εύχηθώ τό «καλωσόρισες». Θά 
προσβλέπουμε στό πρόσωπό του όπως 
καί στοΰ προκατόχου του. "Οσα θά μετα
φέρει μέ τή διδασκαλία καί τή παρουσία 
τού κήρυκος, θά γίνονται κτήμα μας καί 
όδηγός μας στή ζωή μας. Εύχομαι ή 
ζωή του, μεταξύ μας, νά είναι άνετη καί 
έπωφελής γιά τό Σώμα».

Μετά τό χαιρετισμό τού κ. ’Αρχηγού, ό 
Ταξίαρχος κ. Δρακάκης πρόσφερε έκ 
μέρους τών Σχολών Χωροφυλακής, στόν 
Σεβασμιώτατο κ. ’Αμβρόσιο, έγκόλπιο 
τού λειτουργήματος του. ’Ακολούθησε 
συγκινητική όμιλία τού Μητροπολίτη 
Ταλαντίου ό όποιος αφού άναφέρθηκε 
στις ύποχρεώσεις καί στά καθήκοντα 
τού Ιεράρχη, είπε μεταξύ τών άλλων: 
«Τό "Εμβλημα τού Σώματος γιά μένα θά 
κλείνει μιά ιστορία, μιά ιστορία τής 
δικής μου ζωής μέσα στό Σώμα αύτό. 
’Επίσης τό έγκόλπιο τής ’Αρχιερατικής 
ιδιότητας θά είναι γιά μένα ή παρηγοριά 

1 ότι δέν άποξενώθηκα άπό τή Χωροφυλακή 
Πράγματι αύτή τή στιγμή δέν άποχωρί- 
ζομαι τό Σώμα τής Χωροφυλακής.

‘Απλώς άλλάζουν οί σχέσεις μας. Καί 
αύτή τήν ώρα τής άλλαγής ήρθατε καί 
βάλατε μέσα στήν άγκαλιά μου όλη τήν 
οικογένεια τοϋ Σώματος. ’Εγώ θά κρα
τήσω αύτή τή σχέση καί θά σταθώ σ’ 
αύτό τό σχήμα, έκτείνοντας τήν άγκαλιά 
μου όσο μικρή καί άν είναι, γιά νά σάς 
άγκαλιάσω όλους μέ τή προσευχή μου 
καί τήν άγάπη μου. Σείς θά είστε πάντοτε 
τό καύχημά μου καί ό στέφανός μου. 
'Ολόγυρά μας γίνεται μιά κοσμογονία. 
'Υπάρχουν πράγματα πού άνατρέπονται ή 
πού κινδυνεύουν νά άνατραποΰν. Σ’ αύτή 
τή κοσμογονία χρειάζονται ύγιεϊς δυνά
μεις. Μέσα στήν ’Εκκλησία έχει σωθεί 
σάν σέ Κιβωτό, 6,τι υγιέστερο ύπάρχει. 
Είναι ό Αόγος τού θεού, πού άποτελεΐ 
πυξίδα γιά τήν κοινωνία. Σείς είστε καί 
φρουροί αύτής τής ήθικής τάξεως. Σείς 
είστε τό σαπούνι τής κοινωνίας, πού 
θά τήν καθαρίζετε άπό τό έγκλημα, τά 
κοινωνικά άποστήματα καί τή σαπίλα, 
γιά νά έπιβιώνει, ένώ ταυτόχρονα θά 
μένετε πεντακάθαροι. Εύχομαι ό θεός 
νά σάς χαρίζει τή δύναμη γιά νά μείνετε 
πάντοτε γενναίοι καί τίμιοι».

’Ακολούθησε ή ορκωμοσία τοϋ ’Αρχι
μανδρίτη κ. Εύσέβιου Πιστολή, ώς Μοι
ράρχου, άπό τόν Μητροπολίτη κ.κ. 
’Αμβρόσιο, πρός τόν όποιο ό Σεβασμιώ- 
τατος Ταλαντίου άπηύθυνε συστάσεις 
καί παραινέσεις, γιά τις νέες ευθύνες 
πού έπωμίζεται καί τήν σπουδαιότητα 
τού λειτουργήματος του, τονίζοντας ότι: 
«Σέ κάθε χωράφι, όσο καλό κι αν είναι 
ύπάρχει πάντα τό περιθώριο τής έργα- 
σίας. 'Υπάρχουν αγκάθια, ύπάρχουν πέ
τρες, αφού καί σέ κάθε οικογένεια ύπάρ
χουν προβλήματα. Είσαι όμως σ’ ένα 
άπό τά έκλεκτώτερα χωράφια πού θά μπο
ρούσε ένας κληρικός νά έργαστει. Εύχο
μαι ή Χάρη τής ‘Αγίας Ειρήνης, πού προ
στατεύει αύτό τό Σώμα καί τών Αγίων 
Ταξιαρχών, τούς όποιους θά λατρεύεις 
στό Ναό τους, νά σέ βοηθήσουν νά προο
δεύσεις συνεχώς καί νά κερδίζεις τις καρ
διές αύτών τών ανθρώπων, γιά νά τις προσ
φέρεις ώς οσμή εύωδίας στόν ούρανό!

Μετά τήν όρκωμοσία άπηύθυνε χαι
ρετισμό πρός τούς παρισταμένους καί 
παραινέσεις, ό Σεβασμιώτατος Μητρο
πολίτης Πειραιώς κ. Καλλίνικος, ό ό
ποιος τόνισε τό ήθος καί τήν πνευματική 
κατάρτιση τού ’Αρχιμανδρίτη κ. Εύσεβί- 
ου Πιστολή και δήλωσε τήν άμέριστη 
συμπαράστασή του, πρός τό Σώμα τής 
Χωροφυλακής. ’Ακολούθως ό Διοικητής 
τής Σ.Α.Χ. Συνταγματάρχης κ. Σπ. Φτερ-

νιάτης, πρόσφερε έκ μέρους τών Σχο
λών, ώς ένδειξη συμπαραστάσεως στόν 
νεοορκισθέντα ’Αρχιμανδρίτη, Ιερατι
κό Σταυρό.

Ή  τελετή έκλεισε μέ όμιλία τοϋ νέου 
προϊσταμένου τής θρησκευτικής ‘Υπη
ρεσίας τής Χωροφυλακής, ό όποιος βα
θιά συγκινημένος είπε τά έξής: «Μέ 
πλήρη συναίσθηση τών εύθυνών τις 
όποιες σήμερα άναλαμβάνω, κατατάσ
σομαι στήν οικογένεια τού ένδοξου καί 
ήρωίκοΰ Σώματος τής Χωροφυλακής, 
στό όποιο ύπηρετώ πριν άπό ένα περί
που χρόνο. Γιά μένα είναι μεγάλη τιμή 
καί εύχαριστώ θερμώς γιά τήν άγάπη 
μέ τήν όποια μέ ύποδεχτήκατε. Ό  Σταυ
ρός αύτός θά είναι μιά συνεχής ύπό- 
μνηση τών ύποχρεώσεών μου καί τών 
καθηκόντων μου. Υπόσχομαι καί δηλώ 
ότι δέν θά φεισθώ κόπων καί θυσιών καί 
ότι θά προσφέρω όλο μου τόν έαυτό σέ 
σάς πού τόσο άγάπησα. Ξέρω ότι αύτή 
ή άγάπη θά έχει άνταπόκριση άπό σάς, 
πράγμα πού μοϋ δίνει κουράγιο γιά τόν 
άγώνα μου, στούς κόλπους τής Χωροφυ
λακής. Ή  μεγάλη αύτή στιγμή τής ζωής 
μου, γίνεται άκόμα μεγαλύτερη άπό τό 
γεγονός ότι διαδέχομαι στό έργο του 
τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Τα
λαντίου, πού πρόσφερε όλο του τό είναι 
στις Σχολές Χωροφυλακής, πού απο
τελούν τό φυτώριο τού Σώματος. Περισ
σότερο όμως γιά μένα έχει σημασία τό 
ότι τή στιγμή αύτή παρευρίσκεται άνά- 
μεσά μας ό πνευματικός μου πατέρας, ό 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς 
κ. Καλλίνικος, στοΰ όποιου τις εύχές καί 
τις προσευχές στηρίζω τή διακονία 
αύτή. Πιστεύω στή κοινωνική προσφορά 
τής Χωροφυλακής καί στήν ιεραποστο
λική άξια τοϋ λειτουργήματος της. 
Αύτή ή πίστη είναι τό κίνητρο κάθε 
δικής μου προσπάθειας γιά τήν πνευμα
τική έπικοινωνία μέ τούς άνδρες τού 
Σώματος καί τήν μετάδοση τών ιερών 
μηνυμάτων τοϋ Λόγου τοϋ Θεοϋ. Π ι
στεύω στήν ύπέρτατη άξια τής θυσίας, τό 
άξεπέραστο δίδαγμα τοϋ Σταυρικού Μαρ
τυρίου τού Χριστοϋ, τό μήνυμα τοϋ 
όποιου φιλοδοξώ νά ένστερνίσω στις ψυ
χές τών άνδρών τής Χωροφυλακής, 
πού καθημερινά σχεδόν σηκώνουν τό 
δικό τους σταυρό, άγόγγύστα. πιστοί 
στήν ιδέα τοϋ άνθρώπου. Προσεύχομαι ό 
θεός νά μοϋ χαρίζει κουράγιο καί δύναμη 
γιά νά μή πάψω ποτέ νά είμαι παραστά
της στόν άγώνα τους γιά τήν καταξίωση 
τής ειρήνης στό κοινωνικό σύνολο».
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Α Ν Α Ι Μ Ι Ε Σ
τά είδη των άναιμιω ν 

κα ι τά αίτια πού τις προκαλούν
Του 'Επιάτρου Χωροφυλακής 

κ. Ν ι κ ο λ ά ο υ  Τ ά σ ι ο υ  
Ειδικού Παθολόγου

ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΟ αναιμία εν
νοούμε την ηλαττωμένη περιεκτι
κότητα τών ερυθρών αιμοσφαιρίων 
σε αιμοσφαιρίνη. 'Η  αιμοσφαιρίνη 
είναι ουσία, η οποία εύρίσκεται μέσα 
στα ερυθρά αιμοσφαίρια τον αίμα
τος και μεταξύ τών άλλων υπηρε
σιών, που προσφέρει στον ανθρώ
πινο οργανισμό, έχει καί την απο
στολή να δεσμεύει το οξυγόνο στα 
τριχοειδή αγγεία τών πνευμονι- 
κών κυψελίδων καί να το μεταφέρει 
κατόπιν, <5<ά τής κυκλοφορίας τοϋ

αίματος, σέ δλονς τούς ιστούς και 
νά τούς εμπλουτίζει με καθαρό 
οξυγόνο. Κάθε ελάττωση τής βασι
κής αυτής ουσίας, τής αιμοσφαιρί
νης, θά έχει ως συνέπεια την εμφά
νιση συμπτωμάτων ώς εύκολη κό
πωση, ταχυκαρδία, αίσθημα προ- 
καρδίων παλμών, ζάλη, κεφαλαλ
γία, ίλιγγο κ.λ.π , τά όποια συνι- 
οτοΰν τά συμπτώματα τών αναι
μιών. Ή  ταχυκαρδία οφείλεται στο 
γεγονός, δτι λόγω τών συνθηκών 
πλημμελούς όξυγω ώσεως τών ιστών

η καρδιά εργάζεται με έντα- 
τικωτερο ρυθμό γιά νά καλύψει τις 
αιαγκες, με σννεπεια νά ύποστή 
αργότερα καματο καί κάμψη, εάν 
ό αναιμικός άφεθεί στήν τύχη, 
χωρίς θεραπεία. Κατά την άπλή 
επισκόπηση τών άναιμικών παρα
τηρούμε έκδηλη ώχρότητα.

Αναιμιών υπαρχουν διάφορες 
μορφές^ από τις όποιες θά άναφέ- 
ρωμε τις σπουδαιότερες. Μιά μορ
φή αναιμίας είναι ή οιδηροπενική ή 
υποχρωμος, η όποια οφείλεται σέ 
ελάττωση τοϋ σίδηρου τοϋ αίμα
τος, με επακόλουθο την έλ.άττωση 
τής^ αιμοσφαιρίνης. 'Η  σιδηροπε
νική αναιμία είναι συχνή στις γυ
ναίκες, λόγω τής εμμήνου ρύσεως 
και τής, εκ τοϋ λόγου τούτου, απώ
λειας σιδήρου, ιδίως εάν ή έμμηνας 
ρυσις είναι ηύξημένη ποσοτικώς.

Είναι επίσης συχνή στις έγκυες 
γυναίκες, λόγω τών ηύξημένων ανα
γκών σε σίδηρο. ’Ενίοτε στις έγ
κυες-γυναίκες ή αναιμία είναι μ ι
κτή και οφείλεται άφ' ενός σέ 
ελάττωση τοϋ σιδήρου καί, άφ’ 
ετέρου, σέ ελάττωση μιας άλλης 
ουσίας τον φυλλικοϋ οξέος, γι’ 
αυτό και η θεραπεία στήν περίπτωση 
αύτη είναι μικτή μέ σίδηρο καί φυλ- 
λικο οξν. Απο τα παθολογικά αίτια 
τό συχνότερο στήν καθ’ ημέρα πρά
ξη, που δημιουργεί σιδηροπενική 
αναιμία, είναι ή γαστρορραγία συνέ
πεια έλκοπαθείας, συνήθως, ή άλ
λης παθολογικής αιτίας τοϋ στο- 
μαχου. Επίσης μπορεί νά έμφανι- 
σθεϊ σννεπεια τρανματιομοϋ, λόγω 
απώλειας αίματος.

Η  διάγνωση τής σιδηροπενικής 
αναιμίας θά γίνη μέ τήν γενική έξέ- 
ταση τοϋ αίματος, στήν όποια θά 
εχωμε ηλαττωμένη αιμοσφαιρίνη 
και ηλαττωμένα ερυθρά αιμοσφαί
ρια. Έπίοης γίνεται προσδιορισμός 
τοϋ σιδήρου τοϋ αίματος μέ τον 
όποιον άνενρίσκομε χαμηλές τιμές. 
Ή  θεραπεία τής αναιμίας αυτής εί
ναι μετάγγιση αίματος κατ άρχάς 
και, κατόπιν, χσρήγηση σιδήρου 
ενδοφλεβίως, προκειμένου περί τών 
βαρειών μορφών. Στις ελαφρότερες 
περιπτώσεις χορηγούμε δισκία σι
δήρου από τό στόμα. Συνιστώνται 
επίσης τροφές πλούσιες σέ σίδηρο 
ώς είναι τό ήπαρ, ό σπλήν κ.λ.π. 
Τροφές πλούσιες σέ σίδηρο είναι 
καί διάφορες φυτικές τροφές, ώς οι 
φακές, άλλά ό σίδηρος τών φυτι
κών τροφών άπορροφάται από τό 
έντερο δύσκολα.

"Αλλη μορφή αναιμίας είναι ή 
μεγάλοβλαστική αναιμία, ή όποια
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οφείλεται κυρίως σε έλλειψη βι
ταμίνης Β12. Σ ’ αυτήν ανευρί
σκονται στον μυελό των οστών πα
θολογικά κύτταρα οί μεγαλοβλά- 
σται. 'Η  μεγάλοβλαστική αναιμία 
μπορεί νά έμφανισθεΐ μετά από 
εγχειρήσεις στομάχου (γαστρεκτο- 
μή). Στην περίπτωση αυτή ή αναι
μία είναι συνήθως μικτή, μεγαλο- 
βλαστική άφ’ ενός καί σιδηροπενική 
άφ’ έτερον γι’ αυτό καί ή θερα
πεία είναι μικτή με βιταμίνη Β12 
καί σίδηρο.

’Άλλη μεγάλη κατηγορία αναι
μιών είναι οί κληρονομικές αναι
μίες, όπως είναι ό συγγενής αίμο- 

; λυτικός ίκτερος, ή δρεπανοκυττα
ρική αναιμία καί ή άναιμία COOLEY 
ή μεσογειακή άναιμία. Θά άναφέ- 

>] ρωμε ολίγα γιά τήν μεσογειακή 
ί άναιμία, λόγω τής μεγαλντέρας συ

χνότητάς της στη χώρο. μας. Διακρί- 
νομε δυο μορφές. Τους φέροντες τό 
στίγμα τής νόσον, οί όποιοι, πλήν 

\ έλαφράς μορφής αναιμίας, δεν πα
ρουσιάζουν άλλες διαταραχές. Υ 
πάρχει καί ή βαρειά μορφή αναι
μίας COOLEY, ή όποια βραχύνει 
τό διάστημα τής ζωής. Οί μεταγγί
σεις αίματος, πού γίνονται στους 
ασθενείς, ανακουφίζουν προσω
ρινά από τά συμπτώματα, αλλά 
έχομε συσσώρευση τοϋ σιδήρου στον 
οργανισμό μέ δυσμενή επίδραση 
σε ζωτικά όργανα, όπως ή καρδιά, 
τό ήπαρ κ.λ.π. ’Εάν ο ένας άπό τους 
γονείς εμφανίζει τό στίγμα τής 
νόσον, δεν υπάρχει κίνδυνος γιά τά 
τέκνα, διότι άπλώς δύνανται καί αυ
τά νά παρουσιάσουν τό στίγμα. 
’Εάν, όμως, είναι φορείς τοϋ στί
γματος καί οί δύο γονείς, τότε τά 
τέκνα θά εμφανίσουν τήν βαρειά 
μορφή τής αναιμίας. ’Εάν υπάρχει ή 
όχι τό στίγμα τής αναιμίας αυτής, θά 
διευκρινισθεϊ μέ ειδική εξέταση τοϋ 
αίματος, ή οποία ονομάζεται ήλεκ- 
τροφόρηση αιμοσφαιρίνης. ’Εάν με
τά τήν εξέταση αυτή άνευρεθοϋν τι
μές αιμοσφαιρίνης Α2 άνώτερες 
τών 3,5ο ]ο τότε τίθεται ή διά
γνωση τοϋ στίγματος.

' Υπάρχουν καί άλλες μορφές αναι
μιών, οί οποίες, λόγω τής οπανιό- 
τητός των, δέν κρίνεται σκόπιμο νά 
άναφερθοϋν. ’Εν συμπεράσματι, εάν 
βρεθούμε μπροστά σέ μιά περίπτωση 
αναιμίας, πρέπει πρωταρχικά νά τήν 
κατατάξω με σέ ποιά μορφή ανή
κει, επειδή ακριβώς ή θεραπεία είναι 
διαφορετική σέ κάθε μορφή, όπως 
διαφαίνεται καί άπό τά άνωτέρω 

■ έκτεθέντα.

1__

Τά φάρμακα έπέτρεψαν στον 

άνθρωπο νά παρατείνει τον 

μέσο δρο ζωής. Πρέπει όμως 

νά λογικευθουμε ώς προς 

τήν χρήση τους γιά νά μή 

καταστρέψουμε τό πολύτιμο 

αυτό κεφάλαιο.

Η ΠΡΟΟΔΟΣ της ιατροφαρμακευτι
κής επιστήμης, άπό τήν εποχή τοϋ Πα- 
στέρ μέχρι σήμερα, ευεργέτησε σέ άπί-

στευτο βαθμό, τήν ανθρωπότητα. Οί 
αριθμοί είναι πολύ εύγλωττοι. Αύτό πού 
ονομάζουμε «μέση διάρκεια ζωής», δη
λαδή, τό χρονικό διάστημα πού ήλπιζε νά 
ζήσει ένα νεογέννητο, ήταν 24 χρόνια, στο 
τέλος τής Ρωμαϊκής αύτοκρατορίας.

Έφθασε μέ δυσκολία στα 26 χρόνια, 
κατά τον 16ο αιώνα καί μόλις στά 29 χρό
νια κατά τό τέλος τοϋ 18ου αίούνα. Δηλα
δή κερδήθηκαν μόλις 5 χρόνια, άπό τήν 
εποχή τοϋ αύτοκράτορα Μάρκου—Αύρη- 
λίου, ώς τήν εποχή τοϋ αύτοκράτορα Να- 
πολέοντα 1ου.

'Ύστερα, μέ τήν ώθηση πού τής έδω
σαν μεγάλοι γιατροί, όπως 6 Κλώντ 
Μπερνάρ, ό Παστέρ καί τόσοι άλλοι, ή 
’Ιατρική έγκατέλειψε τον έμπειρισμό, 
γιά νά φθάσει σέ μιά θαυμαστή έπιστη- 
μονική πρόοδο.

Καί ή μέση διάρκεια ζωής αύξήθηκε 
κάθετα, γιά νά φθάσει στά 40 χρόνια, 
κατά τά μέσα τοϋ περασμένου αιώνα καί 
στά 47, στά 1900.

Είναι χαρακτηριστικό τό γεγονός ότι, 
στά 1900, τά 50ο ]ο τών χειρουργι
κών έπεμβάσεων γιά τήν άφαίρεση τής 
σκωληκοειδοϋς άποφύσεως, τελείωναν μέ 
τό θάνατο τοϋ αρρώστου . . .

Πριν άπό 30 χρόνια άκόμα, ή άνωτάτη 
διάρκεια τής ναρκώσεως κυμαινόταν με
ταξύ 60 καί 90 λεπτών, πράγμα πού δυ
σκόλευε ή καθιστούσε επικίνδυνη τή 
χειρουργική έπέμβαση.

Πριν άπό 20 χρόνια, τά 85ο]ο τώ,ι ση
μερινών φαρμάκων δέν υπήρχαν. ’Αλλά, 
χωρίς νά έπεκτεινόμαστε σέ συγκρίσεις, 
ύπάρχει τό χειροπιαστό γεγονός, ότι ή 
μέση διάρκεια ζωής, στις προηγμένες 
χώρες έφθασε σήμερα στά 72 χρόνια 
γιά τούς άνδρες καί στά 74 γιά τις γυναί
κες.

ΑΤΤΗ ή θεαματική παράταση τής 
άνθρώπινης ζωής όφείλεται τόσο στήν 
πρόοδο τής ιατρικής έπιστήμης, όσο καί 
στήν έκπληκτική άνάπτυξη τής φαρμακο

βιομηχανίας. ’Αλλά, όταν πρόκειται γιά 
φάρμακα, πρέπει νά κάνουμε χ ρ ή σ η  
καί  όχι κ α τ ά χ ρ η σ η .  Βέβαια, ό 
μικροβιακός κίνδυνος έχει μειωθεί ση
μαντικά στήν έποχή μας, χάρη στ’ άντι- 
βιοτικά.

Ωστόσο, συχνά, ή άντιβίωση χρησιμο
ποιείται κατ’ άπαίτηση τοϋ άρρώστου, 
άλλά μέ τήν έγκριση τοϋ γιατρού γιά 
άσήμαντες άρρώστιες, πού δέν τήν δικαιο- 
λογοΰν. Πολύ συχνότερα, τά φάρμακα 
αύτοΰ τοϋ τύπου χρησιμοποιούνται χ  ω- 
ρ ί ς  τ ή ν  γ ν ώ μ η  τ ο ϋ  γ ι α 
τ ρ ο ύ ,  γιατί άποδείχθηκαν άποτελεσμα- 
τικά σέ . . . μιά προηγούμενη άρρώστια, ή 
γιατί, άπλούστατα, ύπάρχουν στό οικο
γενειακό φαρμακείο.

Μόνο, πού όλες αύτές οί καταχρήσεις 
καταλήγουν στή δημιουργία βακτηρι- 
διακών στρωμάτων, πού ά ν τ έ χ ο υ ν  
στά άντιβιοτικά. Καί, τό χειρότερο, άνα- 
στατώνουν τήν οικολογία τοϋ μικροσκο- 
πικοϋ μικροβιακοΰ κόσμου.

Μικροσκοπικοϋ, άλλά άπέραντου κό
σμου, πού άποτελεϊται άπό ένα πλήθος μι
κροβίων, ιών, σαπροφύτων, μυκήτων καί 
παρασίτων, πού ζούν πλάι—πλάϊ πάνω

στήνάρχή, όχι τής «ειρηνικής συνυπάρξε- 
ως» άλλά μιας άληθινής ένοπλης ειρήνης.

Κι ήρθε τό «άντιβιοτικό θαΰμα» ! Σέ 
λίγα χρόνια (1945—1960), οί περισσό
τερες μεγάλες «μικροβιακές οικογένειες» 
έκμηδενίσθηκαν, καταστράφηκαν, σα
ρώθηκαν, άφίνοντας τώρα τό πεδίο ελεύ
θερο στούς ι ο ύ ς  έναντίον τών οποίων 
δέν έχουμε σήμερα κανένα άποτελεσματικό 
προϊόν, τόσο πού δέν μπορούμε νά θερα
πεύσουμε τή γρίππη καί άλλες σοβαρές 
άρρώστιες.

Τά δυστυχισμένα σ α π ρ ό φ υ τ α ,  πού 
δέν είχαν κάνει κακό σέ κανένα, μπλέ
χτηκαν στόν άμείλικτο πόλεμο κι άγρίε- 
ψαν. Οί μ ύ κ η τ ε ς ,  άπό τούς όποιους 
παρασκευάσθηκαν τά πρώτα άντιβιοτι- 
κά, άρχισαν νά δημιουργούν σοβαρά 
προβλήματα ύγείας, ένώ τά π α ρ ά 
σ ι τ α  άρχισαν νά πολλαπλασιάζοντας 
καθώς εύνοοϋνται άπό τήν ευκολία καί τήν 
ταχύτητα τών ταξιδιών καί τών άνθρωπί- 
νων μεταναστεύσεων.

’Αλλά τά μικρόβια είναι ζωντανά καί 
ικανά νά άμυνθοϋν. Πραγματοποιήθη
καν σ’ αύτά, ένα πλήθος μεταμορφώσεις, 
μέ τήν πάροδο τών χρόνων, πού τούς 
ξανάδωσαν τή δύναμη νά επιτίθενται καί 
τό χειρότερο, νά παρασκευάζουν σήμερα 
ά ν τ ι—ά ν τ ι β ι ο τ ι κ έ ς  ο υ σ ί ε ς ,  
πού καταστρέφουν τό φάρμακο! Μέ τή 
σειρά της, ή φαρμακοβιομηχανία κατα
σκεύασε νέα ισχυρά συνθετικά άντιβιο- 
τικά. Καί ό πόλεμος αύτός φαρμάκων 
καί μικροβίων παίρνει όλο καί μεγαλύτε
ρες διαστάσεις.

Πάντως, πρέπει νά λογικευθοΰμε, ώς 
προς τήν χρησιμοποίηση τών ισχυρών 
φαρμάκων, πού μάς έπέτρεψαν νά παρα
τείνουμε τή διάρκεια τής ζωής μας.

Αύτό τό πολύτιμο κεφάλαιο, άν τό 
χρησιμοποιήσουμε σωστά καί λογικά, ή 
ζωή θά παραταθεϊ πολύ περισσότερο. 
Γιατί οί βιολόγοι βεβαιώνουν, ότι ό άν
θρωπος είναι πλασμένος γιά νά ζεϊ τού- 
λάχιστο 150 χρόνια!

ΤΛ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΑΡΕΤΕΙΝΑΝ 

ΤΟΝ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
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ΤΟΝ ΠΕΡΑΣΜ ΕΝΟ μήνα τό Εθνικό "Ιδρυ
μα «Γίασιλεύς Παϋλος», φιλοξένησε στις έγκα- 
ταστάσεις τής ’Εθνικής 'Εστίας, 80 Ενω μο
τάρχες, Διοικητές Σταθμών Χωροφυλακής ολο
κλήρου τής χώρας, μέσα στα πλαίσια επιμορφω
τικού προγράμματος γιά την ενημέρωση επί 
κοινωνικοπολιτιστικών θεμάτων εκπροσώπων τής 
Δημοσίας Διοικήσεως. Την ήμέρα τής ένάρξεως 
τής φιλοξενίας τελέσθηκε Αγιασμός, τον όποιο 
ακολούθησε χαιρετισμός προς τούς φιλοξενου- 
μένους τοϋ Γενικού Γραμματέως τοϋ Υπουρ
γείου Δημ. Τάξεως κ. Κων. Σαψάλη. Στη συνέ
χεια ό Διοικητικός Σύαβουλος τοϋ 'Ιδρύματος 
Ά ν  τιστράτηγος έ.ά. κ. Γιαννημάρας μέ σύντομη 
ομιλία του υποδέχτηκε τούς Ενωμοτάρχες, πρός 
τούς όποιους ανέπτυξε τούς σκοπούς τής φιλο
ξενίας. ’Ακολούθησαν χαιρετισμοί τοϋ Άρχηγοΰ 
Χωροφυλακής ’Αντιστράτηγου κ. Μιλτ. Ά ρ- 
γιάννη καί τοϋ Ενωμοτάρχου κ. Πέτρου Καρ- 
κούλια. Ή  τελετή έκλεισε μέ δεξίωση. Στη φω
τογραφία οί φιλοξενηθέντες ’Ενωμοτάρχες καί 
οι επίσημοι έξω άπό τό κτίριο τής Εθνικής 
Εστίας.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ό Μακαριώτατος ’Αρχιεπί
σκοπος ’Αθηνών κ. Σεραφείμ, έπισκέφθηκε 
εθιμοτυπικούς τον ’Αρχηγό Χωροφυλακής ’Αντι
στράτηγο κ. Μιλτ. Άργιάννη, στο γραφείο 
του, στό ’Αρχηγείο Χωροφυλακής. Ό  κ. ’Αρχη
γός ένημέρωσε τον Μακαριώτατο γιά τή δομή 
καί τή λειτουργία τοϋ Σώματος τής Χωροφυ
λακής, καθώς καί γιά τήν κοινωνική δράση καί 
τήν προσφορά κοινωνικών ύπηρεσιών τών άν- 
δρών τοϋ Σώματος. ’Επίσης συζητήθηκαν θέ
ματα σχετικά μέ τήν προσφορά τής Χωροφυ
λακής στον άγώνα τής ’Εκκλησίας γιά τήν κατα- 
πολέμιση τών διαφόρων προσηλυτιστικών ενερ
γειών τών εχθρών τής ’Ορθοδοξίας, πού άπο- 
βλέπουν στήν διάβρωση τής κοινωνίας, τοϋ Κρά
τους καί τής Εκκλησίας. Τό πρόβλημα τοϋ προ- 
σηλυτισμοΰ άπασχολεϊ ιδιαίτερα τή Χωροφυ
λακή, πού αμύνεται καί υπερασπίζεται τά ιδε
ώδη τής ’Ορθοδόξου πίστεως .Στήν φωτογρα
φία στιγμιότυπο άπό τήν έπίσκεψη τοϋ Μακα- 
ριωτάτου ’Αρχιεπισκόπου ’Αθηνών κ. Σεραφείμ.

ΤΟ ΣΩΜΑ τής Χωροφυλακής, μετά τήν έπι- 
™χή χρησιμοποίηση τών «ραντάρ» γιά τον 
έλεγχο τής ταχύτητος τών αύτοκινήτων καί 
στην προσπάθεια του νά συμβάλει άποφασιστικά 
στήν άντιμετώπιση τής αύξήσεως τών τροχαίων 
άτυχημάτων, προμηθεύθηκε πρόσφατα νέους 
τελειοποιημένους τύπους «ραντάρ», μέ τούς 
όποιους θά έφοδιασθοΰν οί Υπηρεσίες Τρο
χαίας όλης τής χώρας. Τά νέα «ραντάρ» εντάσ
σονται στό πρόγραμμα έκσυγχρονισμοΰ τών 
τιχνικών μέσων τής Χωροφυλακής καί διαθέτουν 
σημαντικές βελτιώσεις άπό τούς προηγούμενους 
τυπους. Στή φωτογραφία ειδικευμένοι μηχα
νικοί τοϋ εργοστασίου πραγωγής επιδεικνύουν 
στούς ’Αξιωματικούς τοϋ Σώματος, έ'να νέο 
τύπο «ραντάρ», πού θά άποτελέσει έφόδιο γιά 
την προστασία τής ζωής τών οδηγών άπό τις 
άπερίσκεπτες ένέργειες τών «καμικάζι» τής 
ασφάλτου, πού καθημερινά σχεδόν βάφουν μέ 
αίμα στούς ελληνικούς δρόμους.



φωτο -επικοιροτιιο- φώτα- επικαιρατηο
Γιά έννατο, κατά σειρά χρόνο, ό "Ομιλος Φί- 

1 λων Χωροφυλακής Βορείων Προαστίων Πρω- 
τευούσης, βράβευσε τούς άριστούχους μαθητές, 
παιδιά άνδρών της Χωροφυλακής, της περιοχής 
του. Στη τελετή πού έγινε την 16 ’Απριλίου 
στό ξενοδοχείο «ΑΠΕΡΓΗ» τής Κηφισιάς, 
όκτώ μαθήτριες καί ένας μαθητής, βραβεύτηκαν 
γιά τις έξαιρετικές επιδόσεις τους, στό Γυμνά
σιο καί στό Λύκειο.

Ή  τελετή άρχισε μέ όμιλία τής Προέδρου τοϋ 
'Ομίλου κ. Δήμα, ή οποία άφοϋ άναφέρθηκε γιά 
λίγο στό θεσμό των βραβευθέντων, εύχαρίστησε 
τά μέλη τοϋ συλλόγου γιά τά χρηματικά έπαθλα 
πού πρόσφεραν καί συγχάρηκε τούς άριστούχους 
μαθητές. Στή συνέχεια κάλεσε τόν Γ '. ’Επιθεω
ρητή Χωροφυλακής, ‘Υποστράτηγο κ. Κων]νο 
Τσίντζο, νά άπονείμει τά βραβεία. Μετά τήν 
απονομή των βραβείων ό ‘Υποστράτηγος κ. 
Τσίντζος εύχαρίστησε τόν "Ομιλο, γιά τό ενδια
φέρον πού δείχνει γιά τά παιδιά των άνδρών 
της Χωροφυλακής καί τόνισε δτι παρόμοιες 
βραβεύσεις έχουν σκοπό τήν άνάπτυξη των 
κινήτρων γ ίά  μιά εύγενική άμιλλα μεταξύ των 
μαθητών.

ΤΟΝ ΙΙΕ Ρ  ΑΣΜΕΝΟ μήνα, στήν ’Αθήνα, 
οργανώθηκε άπό τόν Ε.Ο.Τ., μέσα στά πλαίσια 
τής γενικής προσπάθειας γιά τήν τουριστική 
άνάπτυξη _ τής χώρας, ύήμερο Σεμινάριο, πού 
παρακολούθησαν ’Αξιωματικοί, Άνθυπασπι- 
στές καί ’Ενωμοτάρχες τής Χωροφυλακής καί 
’Αξιωματικοί τής ’Αστυνομίας Πόλεων, πού 
ύπηρετοϋν ώς Διοικητές ‘Υπηρεσιών Τουρι
στικής ’Αστυνομίας, σ’ όλη τη χώρα. Κατά τή 
διάρκεια τοϋ Σεμιναρίου, άνώτεροι υπάλληλοι 
τοϋ Ε.Ο.Τ. καί άξιωματικοί τών Σωμάτων 
’Ασφαλείας, ειδικευμένοι στά θέματα Τουρι
σμού, άνέπτυξαν θέματα σχετικά μέ τις Τουρι
στικές ’Επιχειρήσεις καί τις τεχνικές προδια
γραφές.

’Επίσης κατά τήν διάρκεια τοϋ Σεμινα
ρίου συζητήθηκαν διάφορα προβλήματα πού 
άντιμετωπίζουν οί Υπηρεσίες Τουριστικής 
Αστυνομίας καί άντηλλάγησαν απόψεις. Στή 

φωτογραφία, στιγμιότυπο άπό διάλεξη τοϋ 
Ταγματάρχου κ. ’Ιωάν. Ρούμπα στό σεμινάριο 
τοϋ Ε.Ο.Τ.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ, 10 Ενωμοτάρχες άπόκτησαν 
τήν ειδικότητα τοϋ Τροχονόμου, άφοϋ πα
ρακολούθησαν 2μηνο ειδικό εκπαιδευτικό Σεμινά
ριο, σέ θέματα Τροχαίας, στήν ’Αθήνα. Τά πτυ
χία άπένειμε σέ ειδική τελετή ό Λ' Ύπαρχηγός 
τής Χωροφυλακής ‘Υποστράτηγος κ. Νικ. Λι- 
νάρδος, πού μέ όμιλία του άπηύθυνε γενικές οδη
γίες, γιά τή πλήρη έπιτυχία τής άποστολής τους 
καί ζήτησε άπ’ αύτούς τή δίκαιη καί αντικειμε
νική έφαρμογή τοϋ Νόμου κατά τήν έκτέλεση τών 
καθηκόντων τους. ‘Ο κ. Α'. ‘Υπαρχηγός, κά
λεσε τούς νέους Τροχονόμους νά συμβάλουν 
αποτελεσματικά στή γενικώτερη προσπάθεια 
τής Χωροφυλακής, γιά τήν άντιμετώπιση τοϋ 
κυκλοφοριακοΰ προβλήματος, πού καθημερινά 
γίνεται όξύτερο. Στή τελετή άπονομής τών πτυ
χίων παρευρέθησκαν καί οί Διοικητές τών Σ χο
λών Χωροφυλακής, Ταξίαρχος κ. Έ μ . Δρακά- 
κης καί Συντ]ρχης κ. Σπ. Φτερνιάτης.
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ΠΡΟ ΑΓΩΓΕΣ-ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ 
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥ- 

ΠΑΣΠΙΣΤΩΝ
Α'. Π ρ ο  α γ ω γ έ ς :  Προβιβάσθη-

κσν στό βαθμό τοϋ Ταγματάρχου ό 
Μοίραρχο; ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιο; 
καί στό βαθμό τοϋ Μοιράρχου, ό Υ π ο 
μοίραρχο; ΞΕΦΤΕΡΗΣ Βασίλειο;.
_Β'. Ά π ο σ τ ρ α τ ε ΐ ε ; :  Κατά τό 

μήνα Μάρτιο 1978 άποστρατεύθηκαν άπό 
τό Σώμα, μέ αίτησή του;, δώδεκα (12) 
Άνθυπασπιστέ; Χωροφυλακή;.

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙ- 
ΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΩΝ

’Από τόν ΐσχύουτα πίνακα προαγω
γών, κατά τό 4μηνο Ίανουαρίου —Α π ρ ι
λίου 1978, έπραγματοποιήθηκαν 185 
προαγωγέ; Ύπαξιωματικών καί Χωρο
φυλάκων οπόν επόμενο βαθμό. Εΐδικώτερα, 
έλαβαν χώρα οϊ ακόλουθε;, κατά βα
θμού;, προαγωγέ;: Στό βαθμό τοϋ Άνθυ- 
πασπιστοϋ προβιβάσθηκαν 52 Ένωμο- 
τάρχεζ· Έπ ίση; 125 Ύπενωμοτάρχε; 
προβιβάσθηκαν σέ Ένωμοτάρχε; καί 8 
Χωροφύλακε; σέ Ύπενωμοτάρχε;.

Ν Ε Ο Ι  Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Ε Σ
Τό ’Αρχηγείο συνεχίζει μέ γοργό ρυθμό 

τί; ένέργειέ; του γιά τήν πιό αποτελε
σματική αντιμετώπιση τοϋ προβλήματο; 
Tfjs άνανεώσεως τοϋ προσωπικού καί, 
κυρίω;, τί; πρωτοβουλίε; του γιά τήν 
αύξηση τη; δυνάμεω; τών Χ ω ρ ο φ υ 
λ ά κ ω ν .  Μέσα στά πλαίσια τη; προ
σπάθεια; αυτή;, έδωσε πολλέ; βασικέ; 
όδηγίε; καί κατευθύνσει; σέ όλε; τί; 
αρμόδιε; Υπηρεσίε; Χωροφυλακή;, χωρί; 
νά παραλείψει νά υπενθυμίσει καί νά το
νίσει καί κατά τό τρέχον 5μηνο τοϋ 1978 
μέ ιδιαίτερη έμφαση, τήν σοβαρότητα τοϋ 
ίδιου προβλήματο;, καί νά υποδείξει 
μέ κατάλληλε; παραινέσει; στού; Διοι- 
κοΰντε; καί μή βαθμοφόρου; καί τά 
αστυνομικά όργανα γενικώτερα, ανε
ξάρτητα άπό τό βαθμό που έχουν στήν 
ιεραρχία τοϋ Σώματο;, νά συνειδητο
ποιήσουν περισσότερο τήν προσωπική 
του; ευθύνη πού έχουν απέναντι στό 
Σώμα καί νά έργασθοϋν πιό επίμονα 
καί σύστημαπκά γιά τή σταδιακή, επι
τυχή, άντιμετώπισή του.

Τό ’Αρχηγείο, ταύτόχ_ρονα, μετά άπό 
σοβαρή επεξεργασία του θέματο; αύτοΰ, 
έπρογραμμάτισε τήν κατάταξη 1.200 
ιδιωτών, πού έχουν εκπληρώσει τή στρα
τιωτική του; θητεία, ώ; Δοκίμων Χωρο
φυλάκων. Εΐδικώτερα προγραμματίστη
κε ή κατάταξη 300 ιδιωτών γιά καθένα 
άπό τού; μήνε;Μά:ο, ’Ιούλιο, Σεπτέμβριο 
καί Δεκέμβριο 1978 καί συστήθηκε, ιδιαί
τερα, στού; άνδρε; τών Υπηρεσιών τή; 
Χωροφυλακή; τή; υπαίθρου νά δραστη- 
ροποιηθοΰν στό έπακρο, γιά τήν έγκαιρη 
προσέλκυση καί προσέλευση γιά κατά- 
ταξη στό Σώμα, ικανών καί καταλλή
λων ιδιωτών νέων γιά έπαγγελματική 
σταδιοδρομία. Σχετική μέ τό θέμα αύτό 
είναι ή Οπ’ άριθ. 400] 1] 104κγ έ.έ. δια
ταγή τοϋ ’Αρχηγείου.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΑΝΔΡΩΝ 
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

1) ’Ανώτεροι ’Αξιωματικοί 30 στήν 
Υ. Μ. Μ. X. Π. Π. (3 -  8]4]78) γιά θέ
ματα λήψεω; μέτρων τάξεω; καί τρόπου 
άντιμετωπίσεως εκτάκτων καταστάσεων.
2) Μοίραρχοι 45 στό ΕΛΚΕΠΑ, Καποδι- 
στρίου 8, Αθήναι (3]4 — 17]6]78) γιά με
τεκπαίδευση στο ομώνυμο Τμήμα τή; 
Σ.Α.Χ. 3) Ύπαξιωματικοί καί Χωροφύ
λακε; 30 γιά θέματα Δημ. ’Ασφαλεία; 
(3-15]4]78) επί 2 έβδομάδε;, (15 στήν 
Υ.Α.Π.Π. καί 15 στήν Υ.Γ.Α. Θεσ]νίκη;). 
4) Ύπαξιωματικοί καί Χωροφύλακε; 40 
(άνδρε; —γυναΐκε;) γιά θέματα προλήψεω; 
καί καταστολή; έγκληματικότητο; άνη- 
λίκων —γυναικών, στή Σ.Ο.Χ. ’Αθηνών 
γιά 20 ήμέρε; (3 -22]4]1978). 5) Ύπα- 
ξιωματικοί καί Χωροφύλακε; ‘Οπλουργοί 
προερχόμενοι άπό περιφερειακέ; Ύπηρε- 
σίε; Χωροφυλακή;, γιά μετεκπαίδευση σέ 
Θέματα τή; ειδικότητά; του;. (Σ.Χ.Α.]Κ.Σ. 
Ν. Ε., Άμυγδαλέζα Πάρνηθο;). 6) ’Αστυ
νομικοί Σταθμάρχε; 80 σέ 15θήμερο σεμι
νάριο (φιλοξενία) τή; ’Εθνική; Εστία ; Ά γ . 
’Αναργύρων ’Αττική; (5— 19]4]78) γιά 
θέματα μορφωτικά, εγκυκλοπαιδικά κ. ά.

ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ — ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΕΙΣ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ 

ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΩΝ
Στό Β'. ΙΟήμερο τοϋ Μαρτίου 1978 έπρα- 

γματοποιήθηκε ή κατάταξη στό Σώμα 
140 ιδιωτών οί όποιοι έχουν προϋπηρε
τήσει στό στράτευμα γιά τήν εκπλήρωση 
τή; στρατιωτική; του; Θητεία; καί έκπαι- 
δεύονται κανονικά στό Π.Σ.Ο.Χ. Κρήτη; 
(Ρέθυμνο), ώ; Δόκιμοι Χωροφύλακε;.

Τόν προηγούμενο μήνα ’Απρίλιο (17-4- 
1978) κατατάγηκαν, έπίση;, στή Χωρο
φυλακή 100 ίδιώτε; πού άνήκουν στήν 
κλάση 1980, καί δέν έχουν προϋπηρετήσει 
στό στρατό. ’Εκπαιδεύονται, ώ; νεοσύλ
λεκτοι άπό ’Αξιωματικού; τοϋ Στρατού 
καί αργότερα, Θά συνεχίσουν τήν εκ
παίδευσή του; στά αστυνομικά του; 
καθήκοντα. Δηλαδή ό συνολικό; αριθμό; 
τών έκπαιδευομένων ανέρχεται σέ 240 
Δόκιμου; Χωροφύλακε;.

Στί; 17-3-1978 ώνομάσθηκαν Χωροφύ
λακε; εκατόν επτά (107) ίδιώτε; νέοι καί 
στί; 17-4-1978 ογδόντα (80) ακόμη ίδιώ
τε; νέοι, οί όποιοι εκπαιδεύτηκαν ώ; Δό
κιμοι Χωροφύλακε; στό Π.Σ.Ο.Χ. Κρήτη; 
καί στή συνέχεια έτοποθετήθηκαν σέ διά
φορε; Υπηρεσίε; τοϋ Σώματο; γιά τήν 
ενίσχυση τοϋ προσωπικού του;.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Ή  Σ.Α.Χ. είναι τό ’Ανώτατο ’Εκπαι
δευτικό φυτώριο τοϋ Σώματο; στό οποίο 
φοιτούν ώ; Δόκιμοι ’Αξιωματικοί γιά 3 
χρόνια, προσοντοΰχοι άνδρε; τή; Χωρο
φυλακή;, απόφοιτοι γυμνασίου ή τττυ- 
χιοϋχοι Άνω τάτω ν Σχολών (Νομική; ή 
Παντείου ή Α.Σ.Ο.Ε.Ε.). Οί Δόκιμοι μετά 
τήν αποφοίτησή του; άπό τήν Σ.Α.Χ., 
ονομάζονται ’Αξιωματικοί καί καταλαμ

βάνουν όργανικέ; θέσει; στό Σώμα μέ τό 
βαθμό τού ’Ανθυπομοιράρχου, ύπο- 
χρεούμενοι όμω; νά ύπηρετήσουν στή 
Χωροφυλακή, γιά 10 χρόνια μετά τήν 
έξοδό του; άπό τήν Σχολή. Σάν ’Αξιωμα
τικοί, μπορούν, άν θέλουν νά συνεχίσουν 
τί; σπουδέ; του;, νά έγγραφοϋν στό Α ’. 
έτο; τή; Νομική; καί τή; Παντείου Σχο- 
λή;, χωρί; εξετάσει;, ή στό Β'. έτο;, μέ 
συμμετοχή όμω; σέ έξετάσει;.

Γιά νά^ εϊσαχθοϋν όμω; στή Σ.Α.Χ., 
πρέπει νά  ̂ λάβουν μέρο; σέ είσιτήριό 
διαγωνισμό, όπω; είναι αύτό; πού προ
κήρυξε τό Μάρτιο τοϋ 1978 τό ’Αρχηγείο 
Χωροφυλακή;, ό όποιο; θά γίνη τόν προ
σεχή ’Ιούλιο (17—22]7]78) στήν ’Αθήνα.
Γιά τό σκοπό αύτό γίνεται άπό τί; άρ- 
μόδιε; Υπηρεσίε; Χωροφυλακή;, έπιλογή 
τών άνδρών έκείνων πού έχουν τά προ
σόντα καί έπιθυμοϋν να λάβουν μέρο; στό 
διαγωνισμό, οί όποιοι προέρχονται άπό 
απόφοιτους γυμνασίου Άνθυπασπιστες 
ή Ένωμοτάρχε; ή καί πτυχιούχου; Άνω - 
τάτων Σχολών Ύπαξιωματικού; ή Χω
ροφύλακε;.

Οί εισακτέοι έχουν όρισθή σέ 50 άπό 
τού; οποίου; 8 θά είσαχθοϋν καθ’ 
ύπέρβαση, σύμφωνα μέ τί; ευεργετικέ; 
διατάξει; τοϋ νόμου.

’Αναλυτικέ; όδηγίε; γιά του; ένδιαφε- 
ρομένου; περιέχονται στήν ύπ’ άριθ. 
420]2]81ε έ.έ. Διαταγή καί τήν ταυτό
χρονη Προκήρυξη τοϋ ’Αρχηγείου γιά 
τό Διαγωνισμό, δηλαδή όδηγίε; γιά τά 
δικαιολογητικά, τή διαδικασία υποβο
λή; του;, τά προσόντα καί τί; υποχρεώ
σει; τών ύποψηφίων, καί άλλε; χρήσιμε; 
πληροφορίε;. ‘Η άκριβή; χρονολογία 
γιά τήν παραπομπή τών υποψη
φίων σέ ύγειονομική έξέταση, άπό τό 
401 Γ.Σ.Ν.Α καί τήν Α.Σ.Υ.Ε., άλλε; σχε
τικέ; λεπτομέρειε; καθώ; καί τό πρόγραμ
μα γιά τή διενέργεια τών έξετάσεων, γ ί
νονται γνωστά μέ άλλη Διαταγή τοϋ 
’Αρχηγείου.

Τά Μαθήματα στά όποια θά έξετασθοΰν 
οί ύποψήφιοι, σύμφωνα μέ τήν προανα- 
φερθείσα Προκήρυξη τοϋ ’Αρχηγείου, 
είναι πρωτεύοντα μέ συντελεστή 10 
(Ελληνικά, Ποινικό; Κώδικα; καί Ποι
νική Δικονομία) καί δευτερεύοντα ( Ισ το 
ρία καί Κανονισμό; Υπηρεσία; Χωροφυ- ' 
λακή;) μέ συντελεστή 8. Οί ύποψήφιοι 
πού θέλουν, μπορούν νά έξετασθοΰν συμ
πληρωματικά καί σέ ξένε; γλώσσε;.
Σέ αύτέ; βέβαια, εξετάζονται προαιρε
τικά (’Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική ή 
’Ιταλική). Άναλυτικώτερα, ή ύλη ή ό
ποια έχει όρισθή γιά κάθε μάθημα, χω
ριστά, είναι ή άκόλουθη :

ΕΛΛΗΝΙΚΑ: (Έκθεση ’Ιδεών): Περι
λαμβάνει θέμα γενικού ένδιαφέροντο; μέ 
περιληπτικό τίτλο. Βαθμολογείται άνά- 
λογα μέ τήν έπιτυχία στήν όρθογραφία, 
τή σύνταξη καί τή σαφήνεια τού κει
μένου, τήν άκριβή καί όρθή διατύπωση 
τών νοημάτων καί άλλα συναφή κριτή
ρια.

ΠΟΙΝ ΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ: Δύο έρωτήσει; I 
(Ζητήματα μέ πρακτικό ή θεωρητικό 
ή Πρακτικό—θεωρητικό χαρακτήρα (πε- |Ύ
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ρέχόμενο). Άττό τό Γ ε ν ι κ ό  Μ έ ρ ο ς  
έχουν όρισθή τά άρθρα πού άναφέρονται 
στα χρονικά καί τοπικά όρια Ισχύος των 
Ποινικών νόμων, τήν έννοια, τόν τόπο 
καί τόν χρόνο τελέσεως τής αξιοποίνου 
πράξεως, τόν άδικο χαρακτήρα καί τόν 
καταλογισμό τής πράξεως. Τήν απόπειρα, 
τή συμμετοχή, τις στερητικές ποινές 
τής ελευθερίας κ.ά. ’Από τό Ε i δ ι κ ό 
μ έ ρ ο ς :  01 προσβολές κατά τής πο
λιτειακής έξουσίας, ή επιβουλή τής δη
μοσίας τάξεως καί τής θρησκευτικής εί- 
ρήνης, τά εγκλήματα περί τό νόμισμα, τά 
υπομνήματα, τήν απονομήν τής δικαιο
σύνης. Τά κοινώς έπικίνδυνα εγκλήματα, 
τά έγκλήματα κατά τής ζωής, τής τιμής, 
τής προσωπικής έλευθερίας, τά κατά τών 
ήθών, τά περί τόν γάμον καί τήν οικογέ
νειαν, τά κατά τής Ιδιοκτησίας καί τών 
περιουσιακών δικαίων, ή επαιτεία, ή 
αλητεία κ.ά.

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ: Θέμα μέ δύο 
ζητήματα (ερωτήσεις) πρακτικά ή θεω
ρητικά ή πρακτικά —θεωρητικά, άνα- 
φερόμενα στά Ποινικά δικαστήρια, τήν 
ποινική δίωξη, τούς διαδίκους, τίς διαδι
καστικές πράξεις ( =  εκθέσεις, κοινοποιή
σεις —έπιδόσεις προθεσμίες), τίς άποδεί- 
ξεις (=αύτοψία, πραγματογνωμοσύνη, 
μάρτυρες κ.ά.), τήν ανάκριση ^ π ρ ο α νά 
κριση, κύρια ανάκριση), τίς άνακριτι- 
κές πράξεις(=έρευνες, κατάσχεση, άπολο- 
γία κατηγορουμένου, σύλληψη καί προ- 
φυλάκισή του), τή συνοπτική διαδικασία 
γιά τά πταίσματα καί τά πλημ]ματα, τήν 
εκτέλεση τών αποφάσεων καί τών ποι
νών κ.ά.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΩΡΟΦΥ
ΛΑΚΗΣ: Θέμα μέ δύο ζητήματα (έρωτή- 
σεις) πού άναφέρονται στούς Διοικητές 
Σταθμών Χωροφυλακής, τήν έμφάνιση — 
παράσταση τών άνδρών, τίς τιμές πού 
αποδίδουν οί ένοπλοι σκοποί, τά καθή
κοντα θαλαμοφύλακα, στρατωνοφύλακα 
γραφειοφύλακα, τή φρουρά κρατητηρίων, 
τά καθήκοντα τού άρχιφύλακα καί τού 
Ύπαρχιφύλακα, τήν πρόληψη—έρευνα έγ- 
κλημάτων, άναζητήσεις καί συλλήψεις 
καταδιωκομένων, έπιτήρηση δημοσίων 
κέντρων, παραστάσεις Χωροφυλακής σέ 
γιορτές, πανηγύρια, έκθέσεις, δημόσια 
θεάματα, ύπηρεσίες πληροφοριών, μέ
τρα προστασίας άνηλίκων κ.ά.

% ΙΣΤΟΡΙΑ: Θέμα μέ δύο ζητήματα άττό 
τά Μηδικά (Μαραθώνας, Θερμοπύλες, 
Πλαταιές, Σαλαμίνα), χρυσός αιώνας ’Αθη
νών, Μ. ’Αλέξανδρος (μάχες Ερανικού, 
’Ισσού, Γαυγαμήλων), θάνατος, έκπο- 
λιτισικό έργο του καί συνέπειες (κρί
σεις). ’Από τή Βυζαντινή 'Ιστορία: Μ. 
Κων]νος, Κων]λη, ’Ιουστινιανός, διά
δοση Χριστιανισμού, Βασ. Βουλγαροκτό- 
νος, περίοδος 1204-1453 (Παλαιολό- 
γοι. ’Οθωμανοί, άλωση Κων]πόλεως 
κ.λ.π.). ’Από τήν 'Ιστορία τών Νέων 
χρόνων: Σούλι, Ά λ ή  Πασάς, Ρήγα Φε- 
ραίου ^θάνατος, Φιλική Εταιρεία (ίδρυ
ση), "Υψωση Σημαίας Έπαναστάσεως 
1821 στήν Πάτρα, Κήρυξη Έπαναστά- 
σεως 1821 μέχρι τήν άφιξη τού Καπο- 
δίστρια στήν Ελλάδα.

ΝΟΜΟΣ 772)1978 “ ΠΕΡΙ ΤΡ0Π0Π0ΙΗΣΕΩΣ ENIQN ΔΙΑΤΑ
ΞΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΠΟΥΣΗΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΙΝΑΣ ΤΟΥ ΥΠ0ΥΡΕΕΙ0Υ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ Τ Α Ξ ΕΩ Σ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ,,
Μέ τό Νόμο 772 ]1978 πού ψηφίσθηκε 

πρόσφατα στή Βουλή, ρυθμίσθηκαν Νο
μοθετικά, πολλά άπό τά τρέχοντα προβλή
ματα τών άνδρών τοϋ Σώματος. Μεταξύ 
αυτών περιλαμβάνονται καί, τά άκόλουθα 
θέματα :

Π ροαγω γές ’Ε νω μ οταρχώ ν : Οίύπη- 
ρετοϋντες κατά τήν έναρξη εφαρμογής 
τοϋ Νόμου ’Ενωμοτάρχες άπόφοιτοι τής 
Σχολής Ύπαξιωματικών, καί οί όμοιόβα- 
θμοί τους τώνΕΐδικών Υπηρεσιώνθεωροΰν- 
ται δτι διάνυσαν στον κατεχόμενο βαθμό, 
χρόνο ύπηρεσίας μέχρι 3 ετών, άπό τόν 
διανυθέντα χρόνο στον προηγούμενο βαθ
μό (Ύπεν]ρχη), γιά τήν προαγωγή τους 
στον βαθμό τοϋ Άνθ]στοΰ (άρθρο 2).

Π ροαγω γές Χ ω ροφ υλάκω ν : Χωρο- 
λακες πού συμπληρώνουν 18 έτη ύπη
ρεσίας στο Σώμα, προβιβάζονται σέ 
Ύπεν]ρχες. Μόλις συμπληρώσουν 22 
έτη ύπηρεσίας, προβιβάζονται σέ ’Ενω
μοτάρχες (’Άρθρον 3).

Π ροαγω γές Ά νθ υ π α σ π ισ τ ώ ν : Οί
Άνθυπασπιστές πού αποστρατεύονται μέ 
τό όριο ήλικίας ή γιά λόγους ύγείας, άνε- 
ξάρτητα άπό τόν χρόνο παραμονής στο 
βαθμό τους, προάγονται σέ ’Ανθυπομοι
ράρχους, ένα μήνα προ τής άποστρατείας 
τους, εφόσον ή ύπηρεσία στο βαθμό τους 
ως Άνθυπασπιστών, κρίνεται εύδόκιμη, 
έστω κι’ αν 8έν προβλέπονται γ ι’ αύτούς 
θέσεις ’Ανθυπομοιράρχων (άρθρο 4).

Π ροαγω γές ’Α ξιω ματικώ ν : Ό
άπαιτούμενος χρόνος ύπηρεσίας σέ ώρι- 
σμένες περιοχές γιά τήν προαγωγή ’Αξιω
ματικών, σύμφωνα μέ τόν Ν. 671 ] 19 7 7 
(άρθρο 11), πρέπει, άπαραίτητα, νά 
έχει διανυθεϊ σέ ύπηρεσίες Χωροφυλακής 
έξω άπό τό Λεκανοπέδιο Αττικής, 
τήν πόλη Θεσσαλονίκης καί τά προά
στιά της. Ή  διάταξη αυτή θά έφαρμοσθεϊ 
άπό 1-8-1981 (άρθρο 5).

Κρίσεις Ά νθ υπ α σ π ισ τώ ν: Τό Συμ
βούλιο Κρίσεως ’Αξιωματικών (Κατώτε
ρο— Ανώτερο) είναι αρμόδιο καί γιά τίς 
κρίσεις — έπανακρίσεις τών Άνθυπα- 
σπιστών (άρθρο 8).

Ό ριο ήλικίας Ά νθ υ π α σ π ισ τώ ν :
Το όριο ήλικίας Άνθυπασπιστών τών 
Ειδικών 'Υπηρεσιών αύξάνεται στο 54ο 
έτος, ενώ τών Άνθυπασπιστών Γενι
κών 1 πηρεσιών Χωροφυλακής παραμένει 
τό 52ο έτος τής ήλικίας (άρθρο 9).

Δόκιμοι Χ ω ροφ ύλακες : Ό  άριθμός 
τών εισακτέων στή Σ.Ο.Χ. Δοκίμων 
Χωροφυλάκων, καθορίζεται μέ άπόφαση 
τοϋ Αρχηγείου Χωροφυλακής, άνάλογα

μέ τίς ύπάρχουσες ή τίς προβλεπόμενες 
κενές θέσεις Χωροφυλάκων (άρθρο 10).

Τόπος συνεδριάσεω ς Π ρω τοβαθμί
ω ν Ά να κ ρ ιτ ικ ώ ν Σ υμ β ουλίω ν : Ό
'-̂ ΡΧΌΥΟζ Χωροφυλακής μπορεί νά κα
θορίζει πόλεις, πού είναι έδρες Ά νωτέ- 
ρων Διοικήσεων Χωροφυλακής ή έξο- 
μοιουμένων μέ αύτές Υπηρεσιών Χωρο
φυλακής, ώς τόπον συγκροτήσεως Πρω
τοβαθμίων Άνακριτικών Συμβουλίων κα
τωτέρων οργάνων Χωροφυλακής, καί 
όχι μόνον τήν Αθήνα καί τή Θεσσαλονίκη 
πού ϊσχυε μέχρι τώρα (άρθρο 11).

Εισακτέοι στή Σ χολή  ’Ε νω μοταρχώ ν:
Οί είσαγόμενοι ύποψήφιοι στή Σχο

λή Ύπαξιωματικών προέρχονται σέ πο
σοστό 5 ] 12 άπό ύπηρετοΰντες ■ άπόφοι- 
τους Γυμνασίου άνδρες, σέ ποσοστό 3 ] 12 
απο ύπηρετοΰντες μή άπόφοιτους Γυ
μνασίου άνδρες, καί σέ ποσοστό 12 ]20 
άπό άπόφοιτους Γυμνασίου ιδιώτες (άρ
θρο 13).

Α ν ίκ α ν ο ι διατηρούμενοι στήν 
ένεργό ύπηρεσία: Ύπαξιωματικοί καί 
Χωροφύλακες κρινόμενοι άνίκ avot γιά 
την ένεργό ύπηρεσία Χωροφυλακής, 
λόγω παθήσεως κατά τήν εκτέλεση τών 
καθηκόντων τους, μπορούν νά παραμεί
νουν, μέ άπόφαση τοϋ ’Αρχηγού, στήν 
ενέργεια (ύπηρεσίες γραφείου), έκτος 
οργανικών θέσεων, μέχρι πί,ήρους συν- 
ταξιοδοτήσεως τους (άρθρο 16).

Π ροαγωγή ’Ε νω μ οταρχώ ν κατά  
παρεκλιση Ν όμου ’Ενωμοτάρχες 
πού δέν είναι άπόφοιτοι τής Σχολής 
Ύπαξιωματικών, άλλά προβιβάσθηκαν 
στο βαθμό τοϋ Ύπαξιωματικοΰ πριν 
έφαρμοσθεϊ τό Ν.Δ. 974J1971, προβιβά- 
ζονται σέ Άνθυπασπιστές, μετά άπό 
υπηρεσιακή κρίση, καί κατά παρέκκλιση 
τοϋ άρθρου 16 § 4 τοϋ ίδιου Ν.Δ. (άρθρο

Γυναίκες Χ ω ροφ ύλακες: Μέ πρόταση 
τοϋ Αρχηγού Χωροφυλακής καί άπόφαση 
τοϋ Ύπουργοΰ Δημ. Τάξεως, ό άριθμός 
τών Γ υ ν α ι κ ώ ν  Χοίροφυλάκων μπορεί 
νά φθάσει μέχρι τίς 500, χωρίς όμως νά 
αυξηθεί καί ή έκάστοτε ύπάρχουσα οργα
νική δύναμη τών (άνδρών) Χωροφυλάκων 
(άρθρο 20).

’Έ ναρξη ισχύος τοϋ Νόμου: Ό  Νό
μος θά ίσχύσει άφότου δημοσιεθεΐ στήν 
Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως, έκτος άπό 

τα άρθρα 2, 3, 4, 12 καί 19 τά όποια θά 
έφαρμοσθοΰν άπό 1ης ’Οκτωβρίου 1978. 
(άρθρο 24).
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επικαιροτητες
Ειδήσεις καί σχόλια από την δραστηριότητα 

τ ώ ν  Υ π η ρ ε σ ι ώ ν
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ τής εκστρατείας για 

την καταπολέμηση τών ναρκωτικών καί 
τήν ένημέρωση της νεολαίας για τούς κιν
δύνους πού άπειλεΐ ή χρήση τους, τύ 
’Αρχηγείο Χωροφυλακής σέ συνεργασία 
μέ το Υπουργείο Παιδείας, προγραμμά
τισε σειρά ενημερωτικών διαλέξεων στά 
Γυμνάσια καί Λύκεια τής περιοχής Προ
αστίων Πρωτευούσης. Ειδικευμένοι στο 
θέμα ’Αξιωματικοί τοΰ ’Αρχηγείου Χωρο
φυλακής, έπισκέπτονται καθημερινά Γυ
μνάσια καί Λύκεια οπού μέ διαλέξεις ενη
μερώνουν την μαθητιώσα νεολαία γιά τά 
καταστροφικά άποτελέσματα τών ναρ
κωτικών. ’Επίσης δείχνουν στούς μαθητές 
τις κυκλοφορούσες κάθε μορφής κατηγο
ρίες ναρκωτικών καί μέ τήν προβολή 
έγχρωμων διαφανιών καί κινηματογρα
φικών ταινιών παρουσιάζουν καί αναλύουν 
τις ολέθριες συνέπειες τής χρήσεως τών 
ναρκωτικών. Τις διαλέξεις άκολουθεΐ 
διάλογος όπου συζητοΰνται οί άπορείες 
τών μαθητών καί άντιμετωπίζονται τά 
προβλήματα πού τυχόν προκύπτουν. Στη 
φωτογραφία ό Προϊστάμενος τοΰ Τμή
ματος Ναρκωτικών τοΰ ’Αρχηγείου Χωρο
φυλακής Άντισυνταγματάρχης κ. Νικ. 
Τζαμουράνης, συζητάει μέ μαθητές Λυ
κείου τό θέμα τών ναρκωτικών.

Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς .
δυσμενείς ψυχολογικές επιπτώσεις στούς 
συνεργάτες της. Καταλήγοντας τήν επι
στολή της παρέχει τήν διαβεβαίωση τής 
βαθιάς έκτιμήσεως γιά τούς κόπους 
καί τούς κινδύνους στούς οποίους καθημε
ρινά υποβάλλονται οί άνδρες της Χωροφυ
λακής προασπίζοντας τον μόχθο τών 
πολιτών. Παρόμοια έπιστολή έστειλε καί 
ή ’Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρία 
«ΗΒΗ», γιά τήν σύλληψη τών έπι-

κινδύνων διαρρηκτών τοΰ χρηματοκιβω
τίου της: «Αί προσπάθειαί σας αύταί, 
άνέφερε μεταξύ άλλων στήν έπιστολή 
της, έκτιμώνται βαθύτατα, διότι είναι 
γνωστόν ύπό ποιας δυσχερείς συνθήκας 
έπιτελεϊ σήμερον τό έργον της ή Χωρο
φυλακή, παλαίουσα έναντίον τής συγχρό
νου έγκληματικότητος, διά νά προστα- 
τεύση τούς φιλονόμους καί φιλησύχους 
πολίτας άπό τά δρώντα κακοποιά 
στοιχεία. Και είναι προς τιμήν τής Χω
ροφυλακής, ή οποία έχει πάντοτε τήν 
έκτίμησιν καί τήν άγάπη τών φιλονόμων 
πολιτών, ότι αί προσπάθειαί της καί τό 
έργον της έχουν συγκεκριμένα αποτε
λέσματα εις τήν δίωξιν τοΰ έγκλήματος, 
παράδειγμα τοΰ οποίου άποτελεϊ καί ή 
γενομένη σύλληψις τών κακοποιών, οί 
όποιοι διέρρηξαν όχι μόνον τήν ίδικήν 
μας άλλά καί άλλας πολλάς έπιχειρήσεις 
κατά τό πρόσφατον παρελθόν».

ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ Δημοσίας Τάξεως 
κ. Άνασ. Μπάλκο έστειλε έπιστολή ό κ. 
Παΰλος ΣΠ Υ ΡΙΔ Η Σ, μέ τήν όποια έξέ- 
φρασε τις εύχαριστίες του γιά τον ’Ενω
μοτάρχη κ. ’Απόστολο ΝΤΕΚΑ, τοΰ 
Τμ. Τροχ. Αίγίου, γιά τήν προθυμία πού 
έδειξε στό τροχαίο άτύχημα πού τοΰ συ
νέβη. Στήν έπιστολή του, μεταξύ άλ
λων, άνέφερε καί τά έξής: « Ό  τρόπος, 
ή εύγένεια, ή εύρεία άντίληψις καί τό ένδι- 
αφέρον τής Τροχαίας Χωροφυλακής Αίγίου 
μέ συνεκίνησαν τόσο, όύστε μόλις συνήλ- 
θον έκ τής ταραχής σπεύδω νά εύχαρι- 
στήσω δ’ ΥΜΩΝ τήν Χωροφυλακήν, διά 
τήν άρτίαν της όργάνωσιν, δείγμα τής 
οποίας ύπήρξε ή έξόχως συγκινητική συ- 
μπαράστασις, πρός τήν οίκογένειάν μου 
καί έμέ, κατά τό έπισυμβάν άτύχημα, 
πράγμα πού μέ παρεκίνησε νά έκφράσω 
τις ευχαριστίες μου καί εις τόν Νομάρχην 
Ά χαΐας, διά τήν έξοχον αύτή στάσιν καί 
τό ένδιαφέρον τής Τροχαίας Χωροφυλακής 
Αίγίου. Έξοχώτατε, περαίνων τήν πα
ρούσαν μου σάς έκφράζω τάς εύχαριστίας 
μου καί τά συγχαρητήριά μου γιά τήν 
ύπέροχον συγκινητικήν καί έξόχως κοι
νωνικήν δραστηριότητα τής Χωροφυλα
κής, διά τήν όποιαν είμεθα υπερήφανοι».

Η ΑΝΩΝΥΜΗ έταιρία «GRAFIGO», 
μέ έπιστολή της πρός τήν 'Υποδιεύθυνση 
’Ασφαλείας Προαστίων Πρωτευούσης έξέ- 
φρασε τις ευχαριστίες της στούς έπιλη- 
φθέντες άνδρες της, οί όποιοι μέ ταχύτητα 
καί άποτελεσματικές ένέργειες συνέλαβαν 
τούς δράστες τής κλοπής τοΰ χρηματοκι
βωτίου της. Ε π ίσ ης έξήρε τήν λεπτότητα 
μέ τήν όποια χειρίστηκαν τήν υπόθεση τής 
διαλευκάνσεως τής κλοπής, χωρίς νά έχει

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 

Έ να περιοδικό 
γιά όλη τήν οικογένεια

Κυκλοφόρησε ή έκδοση Μαΐου, τοΰ 
περιοδικού «Οί Γονείς», μέ άξιόλογη 
όπως πάντα καί ένδιαφέρουσα ύλη γιά

“□ I  ΓΟΝΕΙΣ..
τή σύγχρονη έλληνική οικογένεια. Ε ι
δικευμένοι συνεργάτες μέ ύπεύθυνα άρ
θρα, μιλοΰν γιά τήν οικογένεια, τό γάμο 
καί τό παιδί, καθώς καί γιά θέματα σχε
τικά μέ την υγιεινή, τή ψυχαγωγία, τή 
διαπαιδαγώγηση τών παιδιών κ.λ.π., 
όπως: «Πώς τό παιδί μαθαίνει νά βαδί
ζει», «Τραυλισμός ή ψευδισμός: θερα
πεύονται», «Πώς καί γιατί διαλέγουμε 
παιγνίδια», «200.000 έκτρώσεις κάθε 
χρόνο», « 'Η  ψυχολογία σήμερα», «Καρκί
νος τοΰ στήθους, συνέντευξη τοΰ καθη- 
γητοΰ κ. Γκαρά», « Ό  μπαμπάς καί ή 
κόρη», «Μιά ιστορία άγάπης» κ.ά.

«Οί Γονείς», είναι ένα περιοδικό, πού 
έδώ καί δυό χρόνια, περίπου, καλύπτει 
μέ στοργή καί ύπευθυνότητα τόν οικο
γενειακό χώρο καί άντιμετωπίζει τά 
προβλήματα πού προκύπτουν άπό τό 
γάμο. Κινείται πάντοτε σέ πλαίσια οι
κογενειακής άγωγής καί προσφέρει ση
μαντική βοήθεια στά νέα ιδιαίτερα ζευ
γάρια, πού ξεκινοΰν τήν ζωή του απο
φασισμένα γιά μιά σωστή οικογένεια 
Τά άρθρα του κινούνται σέ έπίπεδο προ
σιτό γιά κάθε άναγνώστη καί καλύπτουν 
όλες τις πτυχές τής έπιστημονικής, ψυ
χολογικής καί παιδαγωγικής έρευνας. Τό 
περιοδικό αυτό, πού άπευθύνεται στούς 
γονείς και σέ όσους πρόκειται νά γίνουν 
γονείς, ανατέμνει τά προβλήματα τοΰ 
συγχρόνου πατέρα ή τής σύγχρονης μη- 
τ^ρας, μέ εύαισθησία μοναδική, πού τό 
καθιστά έφαμιλλο τών ξένων περιοδικών 
τής κατηγορίας του.

374



ΕΝΑΣ σπουδαίος τομέας της κοινω
νικής προσφοράς των άνδρών τής Χωρο
φυλακής είναι καί ή άθρόα προσφορά 
αίματος για τήν διάσωση των πασχόντων 
συνανθρώπων τους. ‘Η έθελοντική προ
σφορά αίματος των άνδρών του Σώματος 
δίνει έλπίδες στους σκληρά δοκιμαζό
μενους άνθρώπους γιά νά ξαναβροΰν την 
υγεία καί τή δύναμη τής ζωής. Τούς ένθα- 
ρύνει καί τούς διαβεβαιώνει ότι στύ πρό
σωπο τών άνδρών τής Χωροφυλακής 
θά βρίσκουν πάντοτε τύν καλό Σαμαρείτη, 
έτοιμο νά προσφέρει τά πάντα χωρίς καμ- 
μιά ιδιοτέλεια. Ή  ευγενική καί άγαθο- 
προαίρετη προσφορά αίματος πολλών 
άνδρών τοϋ Σώματος γιά τή διάσωση τής 
μαθήτριας Μαρίας ΑΓΓΕΛΟΠΟΤΛΟΤ 
έδωσε τήν ευκαιρία στόν Μητροπολίτη 
Σερρών καί Νιγρίτης κ. Κωνσταντίνο, 
νά έκφράσει τις θερμές του ευχαριστίες 
στόν κ. ’Αρχηγό τοϋ Σώματος. Ευχα
ριστίες έπίσης, έξέφρασε καί ή διδασκά
λισα Μαλαματή ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΗ γιά 
τούς άνδρες τοϋ Σταθμού Τροχαίας Κα
στοριάς, πού πρόσφεραν πέντε φιάλες 
αίματος γιά τή διάσωση άγνώστου άσθε- 
νοΰς. ’Εξάλλου καί ή κ. Μάγδα Α ΡΓΤΡΗ  
—ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΤ, εύχαρίστησε 
άνδρες τοϋ Σώματος γιά τή προσφερθεΐσα 
ποσότητα αίματος πού βοήθησε στή διά
σωση τής άσθενοϋς μητέρας της.

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ τών μαθητικών προ
γραμμάτων, οί μαθητές τοϋ Γυμνασίου 
Συκιάς Χαλκιδικής έπεσκέφθησαν τόν 
Σταθμό Χωροφυλακής τής κωμοπόλεως 
καί ένημερώθηκαν άπό τόν Διοικητή του 
γιά τό έργο τής ’Αστυνομίας καί ιδιαί
τερα τό τρόπο τής καταπολεμήσεως τοϋ 
έγκλήματος, πού όλοένα μετέρχεται νέες 
μεθόδους, μέ τή βοήθεια τής τεχνολογίας 
καί πού καθιστά έπιτακτική τή βοήθεια 
τοϋ πολίτη. Σέ έγγραφό του πρός τόν 
Διοικητή τοϋ Σταθμού Χωροφυλακής ό 
Γυμνασιάρχης κ. ’Αθανάσιος ΣΜΑΡΑ- 
ΓΔΗΣ έξέφρασε τις εύχαριστίες του γιά 
τήν «γλαφυρή ένημέρωση τών μαθητών, 
που άφύπνισε τή συνείδηση τοϋ καθή
κοντος καί τής κοινωνικής εύθύνης στις 
ψεχές τους, οί όποιες τόσο χλιαρά παρου
σιάζονται στήν έποχή μας καί έδιωξε τή 
«φοβία» πρός τήν ’Αστυνομία».

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Διευθυντής ’Αγροφυ
λακής κ. Κων]νος ΓΚΑΖΕΤΑΣ, μέ έγ
γραφό του πρός τό ’Αρχηγείο Χωροφυ- 
λακής, έξέφρασε τις εύχαριστίες του γιά 
τή διάθεση τής Μουσικής τοϋ Σώματος, 
πού κάλυψε τό Μουσικό πρόγραμμα τοϋ 
χοροΰ τών υπαλλήλων τής ’Αγροφυλακής. 
’Επίσης έξέφρασε τά συγχαρητήριά του 
στούς άνδρες τής Μουσικής γιά τήν άρτια 
όργάνωση, τήν ύποδειγματική συνοχή 
καί τήν έξαιρετική έκτέλεση τοϋ προγράμ
ματος.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Τό ’Επιστημονικό Κέντρο Φυσικής 
Θεραπευτικής τοϋ κ. Μάρκου ΔΑΡΑ- 
ΒΙΓΚΑ καί Σία Γ '. Σεπτεμβρίου 19, 
τηλ. 5223559 ΑΘΗΝΑΙ—έξοπλ ισμένο 
μέ τά πλέον σύγχρονα έπιστημονικά μέσα, 
παρέχει τις υπηρεσίες τους στούς άνδρες 
τοϋ Σώματος μέ οικονομικές διευκολύν
σεις.

Β α σ ί λ ε ι ο ς  Τ ζ α β ά ρ α ς  
Άνθ]στής Χωροφυλακής

ΜΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΤΑ

Μέ τό σύνθημα « Ό χ ι άλλο αίμα στήν άσφαλτο», διοργανώθηκε τόν περασμένο 
μήνα στήν "Αρτα, Έκθεση Τροχαίας, πού περιλάμβανε : έκθεση φωτογραφικοϋ 
ύλικοΰ, σχεδιαγραμμάτων, στατιστικών πινάκων, προβολή έγχρώμων διαφανειών 
καί διαλέξεις. Τήν Έκθεση Τροχαίας, πού φιλοξενήθηκε στό Κέντρο Νεότητος 
έγκαινίασε ό Αρχηγός Χωροφυλακής ’Αντιστράτηγος κ. Μιλτ. Άργιάννης τό 
Σάββατο 15 ’Απριλίου. Στή τελετή τών έγκαινίων χοροστάτησε ό Μητροπολίτης 
Ά ρτας ’Ιγνάτιος καί παρέστησαν οί Βουλευτές κ.κ. ΚονταξήςκαιΛιαροκάπης, ό 
Ανώτερος Διοικητής Χωροφυλακής ’Ηπείρου Ταξίαρχος κ. Ίωάν. Γιαννουράκος, ό 
Δ]ντής Νομαρχίας κ. Άγγελόπουλος, ό Εισαγγελέας Πρωτοδικών κ. Πουλιανίτής, 
Ανώτεροι Αξιωματικοί Χωροφυλακής καί έκπρόσωπρι τών τοπικών Αρχών, άντι- 

προσωπεϊες συλλόγων καί όργανώσεων καί πλήθος κόσμου.
Κατά τήν τελετή τών έγκαινίων μίλησε ό Διοικητής Χωροφυλακής Ά ρτας, γιά 

τό σκοπό πού έκπληρώνει ή διοργάνωση τής Έκθέσεως καί εύχαρίστησε όσους 
βοήθησαν στήν πραγματοποίησή της. Άναφερόμενος ό Άντισυνταγματάρχης 
κ. Παππδς στήν προσπάθεια γιά τήν πρόληψη τοϋ Τροχαίου άτυχήματος καί τήν 
άντιμετώπιση τοϋ κυκλοφοριακοϋ προβλήματος είπε μεταξύ τών άλλων τά έξής: 
«Βασικός σκοπός τής Έκθέσεως Τροχαίας είναι ή πρόληψη τοϋ όδικοϋ τροχαίου 
άτυχήματος. Γιατί κατά μία περίεργη άντινομία ένώ όλοι μας έχουμε σάν όδηγοϊ 
καί πεζοί ένα Ικανοποιητικό βαθμό κυκλοφοριακής άγωγής, τά τροχαία άτυχή- 
ματα αύξάνονται σέ βαθμό άνησυχητικό. Ά ν  γίνονται τροχαία άτυχήματσ, αύτό 
όφείλεται στήν έλλειψη προσοχής, στόν έγωϊσμό καί στήν ύπερβολική αύτοπεποί- 
θεση, καθώς καί στήν έσφαλμένη καί άδιάφορη άντιμετώπιση τών κινδύνων πού 
καιροφυλακτοϋν, γιά νά μετατρέψουν τό αυτοκίνητο άπό μέσο έξυπηρετήσεως σέ 
μέσο όδύνης καί αίματος. Τό τροχαίο άτύχημα δέν είναι άποτέλεσμα τύχης ή συμ- 
πτώσεως, άλλά κατά κανόνα προκαλεΐται άπό τή συνδρομή διαφόρων αιτιών καί 
έπομένως είναι προληπτό».

Τήν Έκθεση Τροχαίας Ά ρτας πού λειτούργησε άπό τις 15 μέχρι τις 25 Α π ρ ι
λίου έπισκέφθηκαν χιλιάδες κάτοικοι τοϋ Νομοϋ μαθητές καί μαθήτριες τών Δημο
τικών Σχολείων, τών Γυμνασίων καί τών Λυκείων τοϋ νομοϋ, σπουδαστές τών Τεχ
νικών Σχολών, πρός τούς όποιους έγιναν σχετικές μέ τήν κυκλοφοριακή διαπαιδαγώ
γηση διαλέξεις άπό Αξιωματικούς τής Διοικήσεως Χωροφυλακής Ά ρτας. Τις μα- 
κέττες καί τούς πίνακες τής Έκθέσεως φιλοτέχνησε ό κ. Ρότσος, υπάλληλος τής 
Ελληνικής Εταιρίας Ύδάτων.

Στήν φωτογραφία ό Α ρχηγός Χωροφυλακής Αντιστράτηγος κ. Μιλτιάδης 
Άργιάννης έγκαινιάζει τήν Έκθεση.
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Άρχαιοκάπηλοι συλλαμβά- 
νονται στην Μακεδονία

ΟΙ Υ Π Η Ρ Ε Σ ΙΕ Σ  Χωροφυλακής τής 
Βορείου Ελλάδος έδωσαν αύτό τόν μήνα, 
ένα μεγάλο «παρόν» στην δίωξη τής έγκλη- 
ματικότητος, μέ πολλές καί χαρακτηρι
στικές έπιτυχίες σέ όλόκληρο τόν μακε
δονικό χώρο. *0 μεθοδικός καί συγκροτη
μένος μηχανισμός τους κινήθηκε μέ θαυ
μαστή άκρίβεια καί άπαράμιλλη εύστο
χ ή ,  πού είχαν σάν άποτέλεσμα την δια
λεύκανση σοβαρών άξιοποίνων πράξεων 
καί την σύλληψη τών δραστών. Μια τέ
τοια, λοιπόν, ένδιαφέρουσα έπιτυχία ση
μείωσε η Διοίκηση Χωροφυλακής Σερρών, 
μέ την άποκάλυψη σοβαρής ύποθέσεως 
άρχαιοκαπηλείας, ή όποία είχε μεθοδευθή 
καί τελεσθή άπό στυγνούς άρχαιοκαπή- 
λους στήν άρχαιολογική περιοχή τής Ά μ - 
φιπόλεως του νομού Σερρών. Συγκεκρι
μένα οί Υπηρεσίες Χωροφυλακής τής 
'.τεριφερείας καί ιδιαίτερα τό ’Αστυνομικό 
Τμήμα Ν. Ζίχνης καί ό Σταθμός Χωρο
φυλακής Μαυροθαλάσσης, είχαν άπό καιρό 
την πληροφορία οτι διάφορα άτομα κατεί
χαν άπό παράνομες άνασκαφές άρχαία νο
μίσματα, ένδεχομένως δέ καί άλλα άντι- 
κείμενα μέ άρχαιολογική άξια, τά όποία 
προσπαθούσαν να διαθέσουν σέ έμπόρους 
καί συλλέκτες τού είδους, άντί αδρής ά- 
μοιβής. Μέ βάση, λοιπόν, τά στοιχεία πού 
συγκέντρωσε η Διοίκηση Χωροφυλακής 
Σερρών κινητοποίησε τίς ‘Υπηρεσίες της 
καί υστέρα άπό μεθοδικές καί έπίμονες 
έρευνητικές προσπάθειες έντοπίσθηκαν οί 
δράστες, οί όποιοι καί συνελήφθησαν. Κα
τά τήν προανάκριση όμολόγησαν τήν πρά- 
ξηt τ °υς καί στήν συνέχεια άποκάλυψαν 
τούς άρχαιολογικούς θησαυρούς πού κα- 
τείχαν. Συγκεκριμένα συνελήφθησαν οί
1) ΙΓΝ Α ΤΗ Σ Αθανάσιος τού ΓΙαναγιώ- 
του, κάτοικος Μαυροθαλάσσης - Σερρών,
2) ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ Δημήτριος τοΰ Ίω άν- 
νου, κάτοικος Ν. Φυλής - Σερρών καί
3) ΓΟΊ ΤΑΣ Γεώργιος τοΰ Στεργίου, κά
τοικος Παλαιοκωμης - Σερρών, διότι κατά 
την γενομένη, νόμιμα καί μέ τήν παρουσία 
δικαστικού άντιπροσώπου, κατ’ οίκον 
έρευνα, βρέθηκαν καί κατασχέθηκαν στό
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σπίτι τοΰ πρώτου ένα μαρμάρινο άγαλμα- 
τίδιο παραστασεως άνδρός, διαστάσεων 
20 X 12 μ., Ινα χάλκινο έπίσης άγαλμα- 
τίδιο παραστάσεως γυναικός, διαστάσεων 
0,24X0,5 μ., πέντε πήλινοι άμφορεΐς 
διαφόρων σχημάτων καί μεγεθών, δύο 
κεφαλές μικροΰ μεγέθους (μία μαρμάρινη 
καί_μία πήλινη), ένα κύπελλο τής κλα
σικής περιόδου, ένα πήλινο άγαλματίδιο 
παραστάσεως ζώου, καθώς καί διάφορα 
άλλα πήλινα κτερίσματα. Στό σπίτι τοΰ 
δευτέρου βρέθηκαν καί κατασχέθηκαν 50 
αρχαία νομίσματα καί στό σπίτι τοΰ τρί
του 46 αρχαία νομίσματα καί ένας αμφο
ρέας. ’Αρχηγός τής σπείρας ήταν ό ΙΓΝ Α 
ΤΗ Σ, 6 όποιος όμολόγησε δτι δλα τά 
αρχαιολογικά ευρήματα τά κατείχε άπό 
παράνομες προσωπικές άνασκαφές, πού 
είχε ένεργήσει νύκτα στήν άρχαία νεκρό- 
πολη τής Άμφιπόλεως καί έπιδίωκε νά τά 
διαθέσει σέ έμπόρους καί συλλέκτες στις 
καλύτερες και υψηλότερες δυνατές τιμές. 
Προτού, δμως, προλάβει, ό ίδιος καί οί 
συνεργάτες του, νά δρέψουν τούς καρπούς 
τής άνομης έταιρικής έπιχειρηματικότη- 
τός του, βρέθηκαν δλοι στά δίχτυα τής 
Χωροφυλακής καί ήδη λογοδοτούν στήν 
Δικαιοσύνη για τίς βέβηλες πράξεις τους, 
ένώ η πολύτιμη έθνική άρχαιολογική 
κληρονομιά μας παραδόθηκε στόν έκπρό- 
σωπο τοΰ 'Υπουργείου Πολιτισμού, γιά 
νά μείνει στό Μουσείο τής πόλεως σάν 
ζωντανή καί αιώνια μαρτυρία ένός μεγάλου 
καί μακραίωνος πολιτισμού, διαφυλαγμέ- 
νου καί προστατευμένου άπό τούς άνδρες 
τής Ελληνικής Χωροφυλακής.

“Μπόνυ και Κλάΐντ,, 
ά - λά Ελληνικά

Σ Π Ε ΙΡ Α  νεαρών διαρρηκτών μέ προ
σω πικές.... φιλοδοξίες νά προαχθοΰν σέ 
λησ^τές,  ̂ έξαρθρώθηκε πρόσφατα άπό τό 
Τμήμα ’Ασφαλείας Κατερίνης — Πιερίας, 
ύστερα άπό τήν έπ’ αύτοφώρω σύλληψη 
δύο μελών της. Στήν έπίδοξη ληστροσυμ- 
μορία συμμετείχαν καί δύο άνήλικες άδελ- 
φές^μέ τόν άδελφό τους, πού προσπάθησαν 
να άναβιώσουν ένα καινούργιο έγκληματι- 
κό σύμπλεγμα, σέ γκαγκστερικό στύλ 
«Μπόνυ καί Κλάΐντ», τής μακαρίας έπο- 
χής τ°ύ μεσοπολέμου. Τό «ξήλωμα» τής

σπείρας άρχισε μέ τήν σύλληψη τοΰ Γ Β 
21 χρόνων καί τοΰ Γ.Σ . 19 χρόνων, μέ 
αποτέλεσμα νά άποκαλυφθοΰν καί τά 
υπόλοιπα μέλη τής σπείρας. Οί δύο συλ- 
ληφθέντες βρέθηκαν άπό τούς άνδρες τής 
Ασφαλείας μέσα^ στό σπίτι τοΰ πατέρα 

τοΰ πρώτου πού είχαν προηγουμένως 
διαρρήξει, τήν στιγμή άκριβώς πού έτοι- 
μαζονταν να φορτώσουν σέ αύτοκίνητο 
μία τηλεόραση, ένα ραδιόφωνο, ένα ντι- 
βάνι μέ δλη τήν κλινοστρωμνή,'ένα ήλεκ- 
τρικό πλυντήριο, γεμάτα δοχεία λαδιού 
καί  ̂ πετρελαίου καί διάφορα οίκιακά 
σκεύη. Κατά τήν προανάκριση όμολόγη- 
σαν μία όλόκληρη σειρά διαρρήξεων, κα
θώς καί μία άπόπειρα ληστείας πού είχαν 
προηγουμένως έπιχειρήσει στήν ’Αλεξάν
δρεια — Βέροιας, δταν καλυμμένοι μέ 
γυναικείες κάλτσες στό πρόσωπο καί 
μεταμφιεσμένοι σέ καινούργια φιγούρα 
«Κου ■ Κλούξ — Κλάν» έπιχείρησαν 
οπλισμένοι μέ ένα σουγιά καί ένα πιστόλι 
φωτοβολίδων, μαζί μέ τούς Δ.Β. καί Χ.Σ. 
νά ληστεύσουν πρατήριο βενζίνης, άπό 
τόν οποίο ζήτησαν νά τούς δόσει δσα 
χρήματα είχε. "Υστερα, δμως, άπό τήν 
σθεναρή άντίσταση τοΰ Πρατηριούχου 
έφυγαν άπρακτοι καί άμέσως διεύρυναν 
τήν 4μελή σπείρα μέ τήν στρατολόγηση 
καί συμμετοχή νέων μελών καί συγκεκρι
μένα τών Γ. Τ. 19 χρόνων, Κ. Π. 
23 χρόνων καί^ Στ. Τ., 19 χρόνων, ώστε 
νά γίνει δυνατή ή έπέκταση τοΰ σχεδίου 
δραστηριότητος τής άμάδος, γιά ένεργο- 
ποίηση περισσότερο δυναμική καί άπο-
τελεσματική. Έ τσ ι μέ τήν νέα τή ς__
σύνθεση ή όμάδα τών νεαρών κακοποιών 
έπιδόθηκε μέ περισσότερη θέρμη στήν 
διαρρηκτική δουλιά της. Στήν σπείρα 
συμμετείχαν καί δύο νεαρές άδελφές, 19 
καί 22 χρόνων, οί όποιες έπαιρναν ένεργό 
μέρος_στίς έπιχειρήσεις τής όμάδος, δπως 
άκριβώς ή Μπόνυ τής «Μπέλ Έπόκ» 
τής όμώνυμης όμάδος.

Χαρακτηριστικά φωτογραφικά στιγμιό
τυπα άπό τίς έπιτυχίες τών 'Υπηρεσι
ών Χωροφυλακής στήν Βόρειο 'Ελλάδα. 
Ή  πρώτη δείχνει ένα μέρος τον άνακα- 
λυφθέντος στά χέρια τών άρχαιοκαπή- 
λων άρχαιολογικοΰ θησαυρού και ή άλλη 
τους δράστες (δεξιά) τών διαρρήξεων 
στήν Καβάλα μαζύ μέ τά κατασχεθέντα 
αντικείμενα.



Διαρρηκτική σπείρα 
έξαρθρώνεται στην 

Καβάλα

ΔΕΝ υστέρησαν σέ έπιτυχίες καί οί Υ 
πηρεσίες τής Διοικήσεως Χωροφυλακής 
Καβάλας, οί όποιες πρόσφατα εξάρθρω
σαν δύο διαρρηκτικές σπείρες καί συνέ
λαβαν τούς νεαρούς δράστες. Συγκεκρι
μένα δύο νεαροί άπό την Κατερίνη οί
1) Μ. X. 18 χρόνων, σιδηρουργός καί
2) Σ. Σ., 19 χρόνων έπίσης σιδηρουργός, 
σκέφθηκαν έ'ναν έντελώς διαφορετικό καί 
πολύ περισσότερο προσοδοφόρο τρόπο 
«έξοικονομήσεως» χρημάτων. ’Αποφά
σισαν νά γίνουν διαρρήκτες καί έτσι μέ 
την έπαρση τής ήλικίας τους καί τήν 
αχαλίνωτη φαντασία τους έπιδόθηκαν μέ 
ιδιαίτερη θέρμη στην δουλιά. Μέσα σέ 
διάστημα ενός περίπου μηνός διέπραξαν 
είκοσι περίπου κλοπές καί διαρρήξεις 
άπό τις όποιες συγκέντρωσαν πλουσιοπά
ροχη καί ένδιαφέρουσα συγκομιδή. Τόπος 
δουλιας τους ήταν ή Κατερίνη, Βέροια, 
Νάουσα, Κιλκίς καί Καβάλα στην οποία 
τελικά καί πιάστηκαν κυριολεκτικά στά... 
«πράσα». Μέθοδος δράσεώς τους ήταν 
ή άνυποψίαστη παραβίαση τής πόρτας μέ 
αντικλείδι, φροντίζοντας νά μήν αφήνουν 
αποτυπώματα. Πρώτος πιάστηκε ό X. 
τήν στιγμή ακριβώς πού δοκίμαζε, σάν... 
καθαρόαιμος νοικοκύρης τά κλειδιά του 
στήν κλειδαριά ένός μαγαζιού. Τό άγρυ
πνο δμως μάτι τής μεταμεσονύκτιας πε
ριπολίας τού Τμήματος ’Ασφαλείας Κα
βάλας τον συνέλαβε καί έτσι ό νεαρός κα
κοποιός βρέθηκε άναπόφευκτα στήν φά
κα. Πάνω του βρέθηκαν 20.000 δραχμές, 
για τις οποίες ομολόγησε δτι προέρχον
ταν άπό πρόσφατη διάρρηξη ένός κατα
στήματος, ένώ παράλληλα άπεκάλυψε 
καί τόν συνεργάτη του Σ .Σ ., πού κι’ 
αύτός πιάστηκε τήν στιγμή τής δουλιας σέ 
άλλο, δμως «στέκι». Τώρα μετανοιωμέ- 
νοι όμολογοϋν τήν έπιπολαιότητά τους 
και υπόσχονται δτι δέν θά τό ξανακάνουν. 
Οί οίκογένειές τους είναι μέτριας οικονο
μικής καταστάσεως καί άσφαλώς κίνη
τρο δέν ήταν ή φτώχεια, αλλά ό άνετος
καί εύκολος τρόπος έξοικονομήσεως χρη
μάτων γιά διασκέδαση.

Ε Π ΙΣ Η Σ  σπείρα ανηλίκων πού τήν 
άποτελοΰσαν οί Σ .Π . καί Ζ.Α., 17
χρόνων ό καθένας, έξαρθρώθηκε άπό τήν 
ίδια Υπηρεσία καί συνελήφθησαν οί δύο 
νεαροί δράστες, οί όποιοι σέ διάστημα 
τριών μηνών είχαν διαπράξει πάνω άπό 
10 διαρρήξεις στήν περιοχή τής Καβάλας. 
’Επίσης έκλεβαν πολυτελή αύτοκίνη- 
τα τά όποια στήν συνέχεια τά έγκατά- 
λειπαν σέ άπόμερα σημεία, άφοϋ προη
γουμένως τά άπογύμνωναν άπό τά ραδιό
φωνα καί τά διάφορα άξεσουάρ πού εί
χαν. Τά κλοπιμαία έκποιοϋσαν, σέ ευ
καιριακές τιμές, σέ διαφόρους παλαιο- 
πώλες καί άλλους κλεπταποδόχους. Στά 
χέρια τους κατασχέθηκαν πολλά άδιά- 
θετα άντικείμενα, καθώς καί σεβαστό 
χρηματικό ποσό σέ έλληνικά καί ξένα 
νομίσματα.

Επιτυχίες των 'Υπηρεσιών 
Χωροφυλακής 

Δυτικής Ελλάδος

ΜΙΑ άπάτη πρώτου μεγέθους άπο- 
κάλυψαν πρόσφατα οί Υπηρεσίες τής 
Διοικήσεως Χωροφυλακής Ά χαίας, μέ 
τήν σωστή κατεύθυνση καί έποπτεία τής 
Άνωτέρας Διοικήσεως Χωροφυλακής 
Δυτ. Ελλάδος καί τήν συνεργασία τής 
Διοικήσεως Χωροφυλακής Κορινθίας. Τήν 
πρωτότυπη άπάτη έμπνεύσθηκε ένας άν
θρωπος μέ άχαλίνωτη —στήν κυριολεξία 
—φαντασία καί ή έκτέλεσή της έγινε μέ 

τήν βοήθεια τού σύνεργού του, πού καί οί 
δυό τους μαζί άποτελοΰσαν κοινό πα
ρονομαστή σέ δλα τά είδη τής παρανο
μίας καί ιδιαίτερα τής πλαστογραφίας 
καί τής παραποιήσεως δημοσίων έγγρά- 
φων. Συγκεκριμένα ό τσιγγάνος Γεώργ. 
Άριστ. Χαλιλόπουλος, 27 χρόνων, άπό 
τά Σαγέϊκα Πατρών, είχε τήν κερδοφόρα 
έμπνευση νά έκδόσει καί νά κυκλοφορήσει 
(σέ . . . πρώτη έκδοση) μερικές δεκάδες 
άδειες ίκανότητος οδηγού, τις όποιες είχε 
διατιμήσει μέ είκοσι πέντε χι

λιάδες δραχμές τήν μία ! ! Τήν χρυσοφόρ“ 
δουλιά είχε άρχίσει τόν φθινόπωρο τού 
1977 καί άπό τότε μέχρι τής συλλήψεώς 
του είχε έκδόσει ένα σεβαστό άριθμό

τέτοιων άδειών, πού τις πωλοϋσε μέ 
τό . . . κομμάτι καί είσέπραττε άπό 
15 —25.000 δραχμές γιά τήν κάθε μία! ! 
’Οκτώ τέτοιες άδειες κατασχέθηκαν σέ 
διάφορες πόλεις τής χώρας, πού ό έκ
δοτης είχε διαθέσει σέ ισάριθμα πρό
σωπα, τά όποια είχε χρήσει όδηγούς 
ύψηλής κλάσεως, «άνευ έξετάσεων», καί 
χωρίς τά τρεξίματα καί τις άγωνίες τών 
σημάτων, τού σαλίγγαρου καί τού «πάρ- 
κιγκ». 'Η  υποκατάσταση τού άρμοδίου 
Τμήματος Έκδόσεως Άδειών τού 'Υπουρ
γείου Συγκοινωνιών είχε γίνει άπότόν Χαλι- 
λοπουλο μέ τόν πλέον απλό καί πρακτικό 
τρόπο. Σκέφθηκε ότι τού ήταν άπαραίτη- 
το γιά τήν δουλιά ένα ιδιαίτερο έργαστή- 
ριο, πού θά διέθετε δλα τά κομφόρ καί 
δλα  ̂τά μέσα γιά τήν διεκπεραίωση τής 
πολύπλοκης έργασίας του. ’Έτσι «έστη
σε» τό έργαστήριό του στό Ζευγολατιό 
Κορινθίας, στό σπίτι τού όμοφύλου του 
Βαγγ. Καραγκούνη, τόν όποιο καί πρόσ- 
λαβε σάν βοηθό του. Τό τσιγγάνικο 
«ντουέτο» οικονομούσε άνετο μεροκά
ματο καί σίγουρα θά τό . . . μεγιστο
ποιούσε, μέ τήν διεύρυνση καί συστημα- 
τοποίηση τής δουλιας, άν έν τώ μεταξύ 
δέν έπεφτε στήν μακάβρια παγίδα πού 
τού έστησε ή Χωροφυλακή Πατρών. 
Συγκεκριμένα παρουσιάσθηκε ένας Χωρο
φύλακας, μέ πολιτική άμφίεση, στόν 
έκδότη Χαλιλόπουλο καί τού ζήτησε νά 
τού έκδόσει μία τέτοια άδεια έπ’ όνόματι 
δήθεν συγγενή του, ένώ στήν πραγματι
κότητα έπρόκειτο γιά άτομο πού είχε 
πεθανει πολλά χρόνια πριν. 'Ο τελευταίος 
μέσα σε μία έβδομάδα έβγαλε τήν άδεια, 
είσπράττοντας είκοσι πέντε χιλιάδες δρα- 
χμές, αλλά παράλληλα έπεφτε στήν έντε
χνη παγίδα πού τού είχαν στήσει οί άστυ- 
νομικοί, οί όποιοι καί τόν συνέλαβαν άμέ- 
σως. Άνακρινόμενος ίσχυρίσθηκε δτι 
τήν άδεια είχε έκδόσει ύπάλληλος τής 
'Υπηρεσίας Συγκοινωνιών Κεφαλληνίας, 
αλλά άπό τήν έρευνα πού ένήργησαν οί 
1 πηρεσίες Χωροφυλακής Πατρών καί 

Κεφαλληνίας άποδείχθηκε δτι ό ύπάλ- 
ληλος ήταν άνύπαρκτο πρόσωπο. Έ τσ ι, 
λοιπόν, τελείωσε ή έπικίνδυνη πλαστο
γραφική καριέρα δύο άσυνειδήτων άν- 
θρώπων, οί όποιοι άποβλέποντες σέ οι
κονομικά καί μόνο ώφελήματα, ζημίωναν 
έπικίνδυνα τό Δημόσιο, ένώ παράλληλα 
έστελναν στό δρόμο άδαεΐς άνθρώπους, 
για νά οδηγήσουν κινητές λαιμητόμους, 
έπικίνδυνες γιά τούς ίδιους καί τούς συν
ανθρώπους τους.

ΚΑΙ αύτή ή έπιτυχία τής Χωροφυλα- 
κής στην Δυτική Ελλάδα άνήκει στό 
σύγχρονο καί έπικίνδυνο είδος τής έπο- 
χούμενης διαρρηκτικής δραστηριότητος. 
Συγκεκριμένα τό Τμήμα ’Ασφαλείας ’Α
γρίνιου έξάρθρωσε σπείρα νεαρών διαρ
ρηκτών, πού μέ κλεμμένα αύτοκίνητα μετέ- 
βαινε σέ διάφορες πόλεις τής 'Ελλάδος καί 
πραγματοποιούσε διαρρήξεις σέ σπίτια καί 
καταστήματα. Πρόκειται γιά τούς νεα
ρούς Γεώργιο Στραβομύτη καί Χρήστο 
Μυρισιώτη, 19 χρόνων καί οί δύο, καθώς 
καί γιά τόν ’Ιωάννη Κούρλια, 20 χρόνων, 
κατοίκους Ρουσέΐκων ’Αγρίνιου. Πολλά 
άπό τά κλοπιμαία βρέθηκαν καί παραδό
θηκαν στούς κατόχους τους, ένώ τά περισ
σότερα άπό τά κλεμμένα αύτοκίνητα βρέ
θηκαν τρακαρισμένα καί σέ κακή κα
τάσταση.

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ  Π Ε Τ Ρ Ο Υ Τ Σ Ο Σ
Ά ν θ )σ τ ή ς  Χ ω ροφ υλα κ ή ς
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Στιγμιότυπα άπό την ομιλία τοϋ Κα- 
θηγητοϋ κ. Τσακούμη χαϊ την κατάθεση 
στεφάνου άπό τον ’Επιθεωρητή Χωροφυ
λακής Υ ποστράτηγο  χ. Μανωλάχο

κνύοντας έμπρακτα, πώς τό καθήκον 
προς τήν Πατρίδα τοποθετείται ύπεράνω 
τής ζωής. Έπεσαν σαν ήρωες, προασπι- 
ζόμενοι τά ύψηλότερα ιδανικά τοϋ κόσμου: 
τήν πίστη τοϋ Χριστοΰ, τή τιμή καί τήν 
έλευθερία τής Πατρίδος. 'Υπερασπιζό
μενοι τό Ελληνοχριστιανικό πνεΰμα καί 
πολεμώντας τήν ύλιστική πνευματοκρα
τία. . . ’Αγαπητοί μας φιλοξενούμενοι συγ
γενείς των ήρωΐκών θυμάτων καί σΰ 
ήρωϊκέ τους παραστάτη, δεχτήτε σήμερα 
τό δείγμα τοϋ έλάχιστου φόρου τιμής καί 
ευγνωμοσύνης, πού προσφέρουμε για τή 
θυσία των άγαπημένων σας προσώπων.

ΜΕ Ε Κ ΔΗ Λ Ω Σ Ε ΙΣ  έθνικοϋ χαρακτήραν 
τιμήθηκε στό Λιτόχωρο Πιερίας, ή 32η 
έπέτειος τής ήρωϊκής άμυνας των άνδρών 
τοϋ Σταθμού Χωροφυλακής Λιτόχωρου 
καί των τριών στρατιωτών, πού έπεσαν 
μαχόμενοι κατά τήν έπίθεση τών άναρχο- 
κομμουνισ<ών τήν 30 Μαρτίου 194Θ.

Οί έκδηλώσεις άρχισαν μέ επιμνημό
συνη δέηση στό Η ρώο τών πεσόντων, χο- 
ροστατοΰντος τοϋ Σεβασμιωτάτου Μητρο
πολίτου Κίτρους κ. Βαρνάβα καί κατά
θεση στεφάνων άπό τούς έπισήμους. ’Ακο
λούθησε προσκλητήριο τών νεκρών καί 
ομιλία τοϋ καθηγητοΰ τοϋ Γυμνασίου Λιτο- 
χώρου κ. Ά πόσ. Τσακούμη, ό όποιος 
άναφερόμενος στήν ιστορική άμυνα τοϋ

Σταθμού Χωροφυλακής, είπε, μεταξύ τών 
άλλων, καί τάέξής:«"Ενα βαθύ θρησκευ
τικό καί έθνικό καθήκον, μάς συνεκέν- 
τρωσαν σήμερα εύλαβικά έδώ στον ιερό 
χώρο καί μάς καλούν μέ αύτοσυγκέν- 
τρωση τής ’Εθνικής μας ψυχής καί μέ 
τή βοήθεια τής ιστορικής μας μνήμης, 
πού πάντοτε οδηγούν στή χαλύβδωση τής 
’Εθνικής συνειδήσεως, ν’ ανατρέξουμε 
στό πρόσφατο ιστορικό παρελθόν 32 
χρόνια πίσω, στήν άνοιξη τού 1946, γιά 
νά τιμήσουμε τούς άνδρες τής Χωροφυ
λακής καί τού Στρατού, γιά τήν άμυνα 
πού άντέταξαν κατά τήν έπίθεση τών 
κομμουνιστοσυμμοριτών, πιστοί στόν όρ
κο τους πρός τήν πατρίδα. . . Οί υπερα
σπιστές τού Λιτοχώρου έπεσαν άποδει-

Ή  μνήμη τους θά είναι αιώνια. Καί δποτε 
ή πατρίδα χρειασθεΐ, άπ’ οπουδήποτε κι 
άν έρθει ό έχθρός, ή αύτοθυσία τους θά 
άποτελεϊ λαμπρό παράδειγμα γιά τις 
έπερχόμενες γενιές.».

Μετά τήν ομιλία τοϋ κ. Τσακούμη, οί 
επίσημοι μετέβηκαν στή κεντρική λεω
φόρο τού Λιτοχώρου, όπου πραγματοποι
ήθηκε παρέλαση Δημοτικών Σχολείων 
καί Γυμνασίων, 'Οδηγών, Προσκόπων, 
Μηχανοκινήτων Στρατιωτικών Μονάδων 
καί Τμημάτων τού Στρατού, τής Μου
σικής τής Δ.Α. Θεσσαλονίκης καί Τμή
ματος Χωροφυλακής.

Στις έκδηλώσεις παρέστησαν ό Σεβα- 
σμιώτατος Μητροπολίτης Κίτρους κ. 
Βαρνάβας, ό Γεν. Γραμματέας τού 'Υπουρ
γείου Βορείου 'Ελλάδος κ. Βαλταδώρος, 
ό Νομάρχης Πιερίας κ. Κατακαλίδης, ό 
Δ]τής τού Β' Σώματος Στρατού ’Αντι
στράτηγος κ. Παπακωνσταντίνου, ό Β'. 
’Επιθεωρητής Χωροφυλακής Υποστρά
τηγος κ. Μανωλάκος, ό Δ]τής τής XX 
Τ]Θ  Μεραρχίας 'Υποστράτηγος κ. Λα- 
μπρίδης, ό Δ]τής τής Α.Δ.Χ. Κεντρ. 
Μακεδονίας Ταξίαρχος κ. Πιάς, ό Πρόε
δρος Πρωτοδικών κ. ’Αλεξίου, οί Δή
μαρχοι Λιτοχώρου καί Κολινδροϋ κ.κ. 
Κοκκόνης καί Φιλαδέρης, ό μοναδικός 
έπιζήσας τής μάχης Άνθ]στής έ.ά. κ. 
Παπακωνσταντίνου, οί Πρόεδροι τών 
'Ομίλων Φίλων Χωροφυλακής Θεσσαλο
νίκης, Καλαμαριάς καί Πιερίας, Ε πιθεω 
ρητές Δημοτικής καί Μέσης Έκπαιδεύ- 
σεως, άλλοι έπίσημοι καί πλήθος κόσμου.
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Π ρόσφ ατα , αποφοίτησαν άπό τό Παράρτημα τής Σ χολής 'Ο π λ ιτώ ν  Χ ω ροφ υλακές Ρ έ
θυμνου, 107 νέοι Χ ω ροφ ύλακες, πού έπάνδρωσαν Υ πηρεσ ίες Χ ω ροφυλακής όλόκληρης τής 
χω ρ ά ς . Προς τιμή  το υ ς , τήν ήμέρα τής έξόδου, ό Δ ιοικητής τοϋ Παραρτήματος τής Σ .0  .X . 
Α ντισυνταγματάρχης κ . Νικ . Γαρνέλης , παρέθεσε δεξίωση , στήν όποια παρακάθησαν ό Σ εβα- 

σμ ιω τατος Μ ητροπολίτης Ρέθυμνου καί Αύλοποτάμου κ .  Τ ίτο ς, ό Δ ιευθυντής τής Ν ομαοχίας 
Ρέθυμνου κ .  Γ . Μαυροειδής , ό Ε ίσαγγελεύς καί ό Πρόεδρος Π ρωτοδικώ ν κ .κ . Γ . Σ αμ ίτας καί 
1 . Καπερωνης , ό 'Υ ποδ)τή ς τής Ά νώ τερα ς Δ )σ εω ς Χ ω ρ)κής Κρήτης Σ υ ντ)ρ χη ς κ. Γ. Μ άντης, 
Ανώτεροι Α ξιω ματικοί τοϋ Στρατού καί τοϋ Νατικοϋ καί πολλοί άλλοι προσκεκλημένοι

Κατα τή διάρκεια τής δεξιώ σεω ς , ό Δ ιοικητής τοϋ Π ,Σ .Ο .X . , άπηύθυνε πρός τούς νεοε- 
ξερχομένους Χ ω ροφ υλακές, αποχαιρετιστήριο μήνυμα καί παραινέσεις γ ια  τήν έκτέλεση τώ ν 
καθηκόντων το υς . Στή συνέχεια  ό Σεβασμιώ τατος Μ ητροπολίτης Ρέθυμνου καί Αύλοποτάμου 
κ . Τ ίτος, απ_ηυθυνε ε υ χ έ ς κ α ί συμβουλές, πρός τούς νέους Χ ω ροφ ύλακες, τονίζοντας τή σπου 
οαιότητα του αστυνομικού λειτουργήματος καί τήν προσφορά τώ ν  άνδρών τής Χ ω ροφυλακής 
στή σύγχρονη κο ινω νία , πού ό κίνδυνος ύπονομεύσεως της άπό έγκληματικές καί ά τικο ινω - 
ν ι _ ς ενέργειες , γ ίνετα ι όλοένα καί άπειλητικώ τερος . ’Ακολούθησε αποχαιρετιστήρια  όμιλία 
του Χ ω ροφύλακα κ . Ν ικ. Ζ ώ του, έκ μέρους τώ ν νεοεξελθόντων Χ ω ροφ υλάκω ν, ό όποιος 
αφού ευχαρίστησε τόν Δ ιοικητή , τούς έκπαιδευτάς καί τούς καθηγητές τής Σ χολής γ ιά  τό ένδια- 
φέρον που έδειξαν κατά τήν έκπαίδευσή το υς , ύποσχέθηκε πώ ς θά έκτελέσουν τά καθήκοντά 
τους με ευσυνειδησία καί έπ ίγνω ση ευθύνης καί θά προσφέρουν στό κοινωνικό σύνολο ύπηρε- 
σ ες αντάξιες τής προσδοκίας τους. Τελειώ νοντας ό κ. Ζώτος είπε : «Ο ί συμβουλές καί οί όδη- 
γ ίες σας, θα παραμείνουν στή ψ υχή  μας ώς Ιερές ύποθήκες καί θά άποτελοϋν πάντοτε φ ω τε ι
νούς φ άρους, που θά μάς καθοδηγούν στήν ύπηρεσιακή καί ιδ ιω τική  μας ζω ή » . Στή φ ω τογρα 
φ ία ,  οι 107 νέοι Χ ω ροφύλακες μέ τό Δ ιοικητή καί τούς ’Α ξιω ματικούς—’Ε κπαιδευτές τής Σ χ ο -




