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Ε Ξ Ω Φ Υ Λ Λ

Οι ’Εκθέσεις Τρο
χαίας είνα ι, μ ια  άκό- 
μα  πολύτιμη  συμβο
λή τής Χωροφυλακής 
γ ια  τήν σω στή  κυ- 
κλοφορικακή δ ια πα ι
δαγώ γηση , ιδίως τών 
νέων, σ τά  σύγχρονα 
προβλήματα τής τρο 
χαίας κινήσεως.

Γ ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

*  Μέ τήν "Έκθεση Τροχαίας,ποΰ  
πραγματοπο ιήθηιιε στά ’ Ιωάν

ν ι ν α  πρόσφατα κ α ί  μέ πολλές δ ια 
λ έ ξ ε ι ς  σέ ΣχολέΤα κ α ί  Κέντρα Νεό- 
τητο ς  διαφόρων πόλεων τής  ’ Ελλά
δος, έ κ λ ε ισ ε  ό μήνας πού πέρασε,  
στό τομέα τής  δραστηριοποιήσεως  
τής  Χωροφυλακής,γ ιά  τή κυκλοφορ ί 
α κή άγωγη,μέ σκοπό τή πρόληψη τών 
τροχαίων άτυχημάτων κ α ί  τή δ η μ ι 
ο υργ ία  άσφαλών συνθηκών κυκλοφο
ρ ί α ς .

Ή προσπάθεια  αύτή τής  Xoj-  
ροωυλακής γ ι ά  τόν π ε ρ ιο ρ ι 

σμό άν οχ ι  τήν Εξάλειψη τών τρο
χαίων άτυχημάτων, έ χ ε ι  πάρε ι  δ ι α 
σ τ ά σ ε ι ς  κο ινω ν ικο π α ιδ αγω γ ική ς  Εκ
σ τ ρ α τ ε ία ς  ,γ ιά  νά σταματήσε ι  ή Ελ
λ η ν ικ ή  κ ο ιν ω ν ία  νά πληρώνει  τόν  
καθημερινό  φόρο α ίμ α το ς  στήν ά
σφαλτο, μέ πολλές άλλες  Επιπτο'σεις  
στήν ο ικονομ ική  κ α ί  κ ο ιν ω ν ικ ή  ζωή 
τού τόπου.

„y, 01 ’ Ε κθέσε ις  Τροχαίας,πού ή
Ε π ιτυχ ία  τους  ά π ο δ ε ικ ν ύ ε ι  

κ α ί  τή θέληση τού κ ο ινού  νά συμ-  
βάλε ι  θ ε τ ι κ ά  σ ’ αύτή τή σταυροφο
ρ ία ,  άποβλέπουν κ α ί  στή διαπο; ιδα-  
γώγηση τών ν έ ω ν , γ ιά  τή δη μ ιο υρ γ ία  
σωστών ΰποδομών μ ιά ς  α ύρ ια νή ς  α ι 
σ ιόδοξης  ά ν τ ιμ ε τ ώ π ισ η ς  τού κυκλο
φορ ιακού προβλήματος.

ΕΥ, Ή"’ Επιθεώρηση Χωροφυλακής" 
J σ ’ αύτή τήν έκδοση, δ ί ν ε ι  τό 

δ ικό  της  "παρόν" στήν Εκστρατε ία  
τού Σώματος γ ι ά  τό"κυκλοφοριακό",  
θεωρώντας υποχρέωσή της  ν ’ άσχολη-  
θεΤ μ’ αύτά τά  τόσο καυτά θέματα, 
κ α ί  νά Ενώσει τή φωνή της  μέ τ ί ς  
Εκκλήσεις  τών ’ Υπηρεσιών Τροχαίας  
κ α ί  τόν  άγώνα τών Τροχονόμων, γ ι ά  
τή  πρόληψη τών τροχαίων άτυχημά
των.  -

"Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ"

Γ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑ!
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10 KVKAOOOPIAKO 
Μ Ι Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ
To 1910, μερ ικες α γγλ ιδ ες  χ ω ρ ικ έ ς , τρομοκρατημένες 

απο τη ν  έμ φ α ν ισ η  του α υτο κ ινή το υ  , πού τή ν  έποχή έκ είνη  δέν 
ή τα ν παρα ενα κα ινούργιο  μηχανικό  π α ιγ ν ίδ ι τ ώ ν  π λ ο υ σ ίω ν , 
α π εύθ υ να ν  το παρακατω  α ίτημ α  πρός τη β α σ ίλ ισσα  Μαίρη , ζη - 
τ ιυ ν τα ς  τη προστασ ία  τής γα λή νη ς τή ς  ύπα ίθρου : «Ο ί χ ω ρ ικ ές  
του Η νω μένου Β ασ ιλε ίο υ  , τα π ε ινά  ικ ε τεύο υ ν  τή  Μ εγαλειό τητά  
σ α ς , να  τ ις  βοηθήσει στό να  βρουν κάπο ια  α να κ ο ύφ ισ η  από τά  
α υτο κ ίνη τα  . Η μαστε β έβα ιες  ό τι ή Μ εγαλειό τητά  σας δέν ε ίνα ι 
δυνατό ν να  γ ν ω ρ ίζ ε ι τό πόσο ύποφέρουμ ε άπό α υ τ ά . Τά πα ιδ ιά  
μας β ρ ίσκοντα ι π ά ντο τε  σέ κ ίνδ υ νο , τά  πράγματά  μας κ α τα - 
σ τρ εφ ο ντα ι από τή σκόνη . ”Αν μπορούσαν νά  ά να γκα σ το ΰν  νά  
περνούν αργα μέσα άπό τά  χ ω ρ ιά  , αύτό θά ή τα ν κ ά τ ι σπουδαίο , 
α λλα  εμ είς  δεν ε ίμ αστε παρά ά νθρω πο ι φ τ ω χ ο ί κ α ί ή μεγάλη 
π λ ε ιο ψ η φ ια  ε κ ε ίν ω ν  πού χρησ ιμοπο ιούν α ύ το κ ίνη τα , δέν μάς 
λο γαρ ιά ζε ι . Δ ε ν  ξερουμε τ ί  νά  κ ά νο υμ ε , γ ι ’ αύτό  κ α ί ά π ευθυνό - 
μαστε στη Μ εγαλειό τητά  σας γ ιά  νά  χρησ ιμοπο ιήσετε τή μ εγά
λη  σας έπιρροη γ ια  το καλό μ α ς»  .

Α υτ° ^τα ν  τ ° απλό α ίτημ α  τ ώ ν  ά γ γ λ ίδ ω ν  χ ω ρ ικ ώ ν  τού 1910 .
, “ α ίτημ α  που π ρ ο μ ά ντευε , μπορεί νά  π ε ι κ α ν ε ίς , τή ν  έπ ερ - 

χομενη επανάσταση  στόν κο ινω νικοο ικονομ ικό  τομέα τ ώ ν  κρα - 
τή ν  έξά πλω σ η  τού αύτο κ ινή το υ  κα ί π ρ ο α νά γγε ιλ ε  τό 

αδιέξοδο που θα δημ ιουργούσε ή μαζική  παραγω γή  τ ο υ .
—ήμ ερα , 68 χρόνια  άργότερα , ά π ευθ ύ νο ντα ι καθημερινά  

παρόμοιες  ̂έ κ κ λ η σ ε ις , πού άποσκοπούν σ τήν προστασ ία  τή ς 
ζω ή ς  τ ω ν α τ ό μ ω ν , πού τόσο σ πάτα λα  π ο λλές  φορές θυσ ιά ζον
τα ι απο τόν ίδιο τόν άνθρω πο  , σ τό ν  τεράστιο  βωμό πού δημι
ούργησε με το υς  τέσσερους τροχούς τού  α ύτο κ ινή το υ  .



Τοΰ ’Ενωμοτάρχου 
κ. ΑΓΓΕΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ

Τό κυκλοφοριακό στήν 
Ελληνική πραγματικότητα

Στην ελληνική πραγματικότητα  
τό αυτοκίνητο δημιούργησε ένα με
γάλο πρόβλημα, τό ίδιο μεγάλο με 
κείνο, πού έχει δημιουργηθεϊ στις 
περισσότερες κοινωνίες τον κόσμου, 
ακόμα και των πιο προηγμενών 
κρατών. Τό γεγονός αυτό, τό ότι 
δηλαδή υπάρχει αυτό τό πρόβλημα 
σε μεγαλύτερες διαστάσεις σέ πολ
λά προηγμένα κράτη, πού υπερ
τερούν, ποιοτικά και ποσοτικά, σέ 
δρόμους καί άλλα τεχνολογικά επ ι
τεύγματα, σχετικά με την άνετη

καί ασφαλή οδήγηση, θέτει σέ αμφι
σβήτηση τη κυκλοφοριακή αγωγή 
των κοινωνικών μελών.

Γιά τη χώρα μας τουλάχιστο, 
είναι γεγονός αναμφισβήτητο, ότι ή 
κυκλοφοριακή αγωγή είναι σχε
δόν κάτι τό ανύπαρκτο. Ποτέ 
κανείς οδηγός δέν διδάχτηκε τί 
κρύβεται πίσω από κάθε παράλειψη 
ή λανθασμένη ενέργεια, σχετική μέ 
τήν οδήγηση. Κ ι αν κάποτε ακούσε 
μερικές υποκειμενικές δεοντολογίες, 
σχετικές μ ’ αυτό τό θέμα, ποτέ 
αυτές δέν έγιναν συνήθεια ή συνεί
δηση, βίωμα δηλαδή. Αυτό ακρι
βώς ισχύει καί γ ιά  τήν περίπτωση 
τών πεζών. Σ ’ ένα μεγάλο σύνολο 
δέν έχει γίνει βίωμα ο κίνδυνος πού 
απειλεί τή ζωή τους, από μ ιά  απρό
σεκτη κίνηση, μ ιά  στιγμ ια ία  παρά
λειψη ή απόσπαση τής προσοχής 
τους κάπου αλλού, έκτος από τήν 
κίνηση τών διερχομένων αυτοκι
νήτων. Ή  ταχύτητα πού χάρισε 
στο αυτοκίνητο ή τεχνολογική εξέ
λιξη, έχει περιορίσει στο ελάχιστο 
τά περιθώρια άντιδράσεως, όπως 
παράλληλα έχει αυξήσει ανάλογα 
τις πιθανότητες ατυχήματος.

Συχνά ή κο ιιή  γνώμη στρέφεται 
εναντίον τών αρμοδίων γ ιά  περι
πτώσεις ατυχημάτων, πού έγιναν 
σέ οδικά σημεία, πού «έπασχαν» 
από διάφορες τεχνικές «ασθένειες». 
Αυτά, δηλαδή, πού ονομάζονται π α 
γίδες τής ασφάλτου καί πού μπορεί 
νά είναι οί διάφορες λακκούβες ή 
οι χωρίς προειδοποιητική πληρο
φόρηση απότομες στροφές τού δρό
μου. "Ομως τό μέγεθος τών έπισυμ- 
βάντων ατυχημάτων σέ μεγάλες 
οδικές άρτηρίες, όπως οί εθνικοί 
δρόμοι, μαρτυράει ότι, κ ι όταν οί 
οδικές συνθήκες είναι άριστες, ατυ
χήματα συμβαίνουν καί μάλιστα σέ 
πολύ μεγαλύτερη αναλογία από 
αυτά πού συμβαίνουν σέ κακούς 
δρόμους. Καί τά ατυχήματα αυτά 
οφείλονται απόλυτα στον παράγον
τα άνθρωπο καί σέ δ,τι έχει σχέση 
μέ τις συνήθειες ή τή συνείδηση τού 
οδηγού.

Ποιος άραγε νά φταίει;

Μήπως δμως δλα τά ατυχήματα  
οφείλονται ολοκληρωτικά ή κατά 
ένα μεγάλο μέρος στον ανθρώπινο 
παράγοντα; Μήπως οί πιθανότητες 
ενός τροχαίου ατυχήματος, δσο δυ
σμενείς κι αν είναι οί οδικές συνθή
κες, μειώνονται στο ελάχιστο ή καί 
εξαφανίζονται εντελώς, δταν ο άν

θρωπος χαρακτηρίζεται μόνιμα από 
τή συνείδηση τής προλήψεως; Μή
πως μ ιά  λογική ταχύτητα δέν εξα
σφαλίζει τά απαραίτητα χρονικά 
περιθώρια γ ιά  κάθε αντίδραση ή 
ακόμα καί σέ περίπτωση ατυχή
ματος δέν επιφυλάσσει μικρότερα 
αποτελέσματα καί περιορισμένο κίν
δυνο ζωής; Μήπως μ ιά  απότομη 
στροφή τού δρόμου γίνεται λ ιγό
τερο επικίνδυνη γ ιά  ένα αυτοκίνητο 
πού τή πλησιάζει μέ 80 χιλιόμετρα, 
από δ,τι γ ιά  ένα άλλο πού ξεπερνά τά 
100 χιλιόμετρα, ή μήπως τό Ιδιο 
δέν Ισχύει καί γ ιά  τις περιπτώσεις 
πού στό δρόμο καιροφυλακτοΰν λακ
κούβες—παγίδες; Μήπως είναι κακή 
σύμπτωση τό δτι τή μοιραία σ τ ι
γμή, δ οδηγός τού αυτοκινήτου πρό
σεχε δ,τιδήποτε άλλο εκτός από 
τή κίνηση τού δρόμου ή οδηγούσε 
σέ κατάσταση μέθης; Είναι μήπως 
τυχαία κα ί «κακή» στιγμή, ή σ τ ι
γμή πού τά βλέφαρα κλείνουν άπό 
τήν υπνηλία καί άκυβέρνητο τό 
αυτοκίνητο κατευθύνεται επάνω σέ 
κάποιο άλλο, πού κινείτα ι αντίθετα; 
Καί οφείλεται αποκλειστικά καί 
μόνο σέ αιφνίδια τεχνική βλάβη ή 
κακή λειτουργία τών φρένων ή 
άραγε οφείλεται κατά μεγάλο πο 
σοστό στον έλλειπή τεχνικό έλεγχο 
καί στή κακή συντήρησή τους; 
Ποιος άραγε φταίει; 'Ο οδηγός, ο 
δρόμος ή τό αυτοκίνητο; Μήπως οι 
άνδρες τής Τροχαίας, πού δέν ξε
περνούν τις 2.000, ενώ οι οδηγοί 
ξεπερνούν κατά πολύ τό ένάμισυ 
εκατομμύριο; Ποιος νά φταίει λοι
πόν; Μήπως εκείνος πού χορή
γησε—έστω κι αν συμβεϊ κάποτε 
αυτό, πού δέν μάς βρίσκει σύμφω
νους—άδεια όδηγήσεως σέ οδηγούς 
πού δέν έπαρκούσε ή γνώση τους 
γιά  τούτο ή ο οδηγός πού δέχτηκε 
νά γίνει υποψήφιος δράστης καί νά 
άφαιρέσει τό δικαίιομα τής ζωής 
άπό συνανθρώπους του; Οί σ τα τ ι
στικές λένε δτι οί άπειροι οδηγοί 
κατέχουν τό μικρότερο ποσοστό στό 
δείκτη τών άτυχημάτων καί δτι τό 
σύνολο είναι οδηγοί μέ πείρα. Μή
πως αυτό δείχνει περιφρόνηση κιν
δύνου καί υπερβολική εμπιστοσύνη 
στις ικανότητες τής όδηγήσεως; 
Φταίει, μήπως, τό αυτοκίνητο, πού 
δσα χρόνια κ ι αν περάσουν δέν έχει 
τή δύναμη νά κινηθεί αν δέν έπι- 
δράσει επάνω του ανθρώπινη ενέρ
γε ια ; Φταίει τό σίδερο πού παίρνει 
ζωή στά χέρια τού ανθρώπου ή τά 
ανθρώπινα χέρια γ ιά  τό μέγεθος καί 
τή ποιότητα τής ζωής πού τού χα
ρίζουν; Φταίει τό κράτος αν πολλοί
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. _ ουν στους νεαρούς 
διάδοχους τους πανίσχυρες μοτο- 
σνκλεττες, χωρίς να άναλογιστοΰν 
άν στα χέρια τους θά γίνουν μέσον 
αύτοκαταστροφής; "Η ακόμα μ ή 
πως φταίει ή φύση, γ ια  τή βροχή, 
πού έξαιτίας της γίνεται ό δρόμος 
ολασθηρος και το αυτοκίνητο ξε
φεύγει από τή πορεία του, γ ια τ ί ό 
οδηγος του δεν φρόντισε νά υπολο
γ ίσε ι τον κίνδυνο και νά μειώ σει τή 
ταχύτητα τοϋ οχήματος;

Οί άγγλίδες χωρικές τοϋ 191Θ 
δέν̂  ζήτησαν από τή βασ ίλ ισσά τους 
δρόμους μεγαλύτερους και τεχνικές 
τελειοποιήσεις, όπως ή άσφαλ.τό- 
στρωση. Ζητησαν την αργή κίνηση 
των αυτοκινήτων, ιδια ίτερα όταν 
διέσχιζαν κατοικημένες περιοχές κα ι 
τοϋτο γ ια τ ί ο ί οδηγοί τους αδ ια 
φορούσαν γ ιά  τή τύχη των πεζών. 
Μήπως αυτό, κατά κάποιο ποσοστό, 
ισχύει και στα σημερινά δεδομένα.

Δυστυχίας ό κριτικός αυτοέλεγχος 
τα>ν ενεργειών μας κα ι ή ορθή άνά- 
λιυση τώ>ν τροχαίων άτυχημάτ ων, 
οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τό 
σύνολα τους οφείλεται οτόν ίδιο 
τον άνθρωπο, πού μόνος του δημ ι
ουργεί καταστάσεις κινδύνου. Καί 
τοϋτο, γ ια τ ί είναι ανύπαρκτη σχεδόν 
η κυκλοφοριακή συνείδηση σ ’ ένα
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fisycx/.o μέρος τον xolvojvlxov οννό- 
/.ονj  cltzoteasομο. (pvcicoJ.oyixo ττ̂ ς 
ελλειπονς χνχλοοροοιο.χ,τ\ζ dycoyfjg. 
Ε ιδικότερα, τιριν ατζο ?>iya y^oovta, 
ή κυκλοφοριακή αγωγή, είχε μονα
δικό υποκατάστατο τήν είδησεογοα- 
φία τοϋ ημερήσιου τύπου γ ιά  τα 
έπισνμβάντα ατυχήματα καί τις 
οκληρες προσπάθειες πού καταβάλ.- 
λονταν από τούς άνδρες τιυν Ύ π η -  
ρεσιύόν Τροχαίας, όταν προσπα
θούσαν νά πείθουν τον υπαίτιο μ ιας  
παραβασεως γ ια  τούς κινδύνους πού 
εγκνμονοναε μ ια  χο,χύ] οδηγηοη.

Οί εκθέσεις τροχαίας και ή 
κυκλοφοριακή αγωγή

Πριν απο χρονιά ή κυκλοφοριακή 
άγοογή ήταν ταυτόσημη μέ τή τή 
ρηση τοϋ νομικού καθεστώτος τής 
οδικής κυκλαφοριας. Σήμερα γίνεται 
ένας άγέονας, πού θά αποδείξει ότι 
κυκλοφοριακή άγωγή σημαίνει μα - 
θήτενση δίπλα στον κίνδυνο πού ά- 
πειλε ϊ τη ζωη τοϋ ανθρώπου, όταν 
απο τις ενεργειες του απουσιάζει 
ή ανησυχία τής προλήψεως μ ιας α ι
φ ν ιδ ια σ τ ικ ή ς  άλΑαγής τών στα 
τ ικ ο ί  καταστάσεων. Κνκλ,οφοριακή 
άγωγή σημαίνει ενσυνείδητη γνώση

τής σωστής οδικής συμπεριφοράς 
καί ο σεβασμός τής ζωής τοϋ υπο
ψήφιου υπαίτιου, καθόος καί ό σεβα
σμός της ζωής τύϋν υποψηφίων θυ
μάτων.

Απο την πλευρά τοϋ ’Αρχηγείου 
Χωροφυλακής, έχει αρχίσει μ ια  με
γάλη προσπάθεια, πού έχει σκοπό 
τήν κυκλοφοριακή άγωγή τών 'Ελ
λήνων κα ί στηρίζετα ι στήν άνα- 
τομ ια τών πραγματικών προβλη
μάτων πού αντιμετωπίζει σήμερα ή 
χωρά. Ή  προσπάθεια αυτή χωοί- 
ζεται σέ δύο σκέλη: Στήν κυκλα- 
φοριακή άγοογή τών οδηγών καί 
τύον πεί,ιϋν και στη διαπαιδαγώγηση  
τών νέων. Το ενα σκελ.ος έχει σκοπό 
την άμεση πρόληψη κα ί καταστολή 
όλων τιον γενεσιουργών αιτίων 
επικινδύνων καταστάσεων καί τό 
άλΑο τη δημιουργία σωστών θε
μελίων γ ιά  μ ιά  μελλοντική ορθή 
κυκλωφοριακή συμπεριφορά, τών αυ
ριανών υπεύθυνων κοινωνικών άτό- 
μων. Το πρώτο σκέλως περιλαμ
βάνει τις Εκθέσεις Τροχαίας πού 
διοργανώνονται διαδοχικά σέ αστικά  
κέντρα, τις εκκλήσεις τών Ύ π η - 
ρεσιδόν Τροχαίας από τά μέσα μ α 
ζικής ενημερώσεως ,ιδ ια ίτερα τις ] 
ήμερες μαζικής μετακινήσεως τών j 
αυτοκινήτων καί τή διανομή στούς j



'Η  'Ελληνική Χωροφυλακή έχει άρχ ίσει άπό πολύ καιρό μ ια  μεγάλη  π ροσπά 
θεια γ ια  την κνκλοφοριακή αγω γή των 'Ελλήνων κα ι είδ ικω τερα τής Ελληνικής 
νεότητος. Σ το π λα ίσ ιο  των προσπαθειώ ν αυτών εντάσσοντα ι κα ι ο ι ’Εκθέσεις Τρο
χα ίας πον σοπό έχουν να πληροφορήσουν τό ευρύ κοινό πάνω στο κυκλοφοριακό π ρό 
βλημα.

οδηγούς ειδικών κατατοπιστικών έν
τυπων σχετικών μέ τη σωστή οδή
γηση. Τό δεύτερο σκέλος, τό περισ
σότερο λεπτό, περιλαμβάνει τις επ ι
σκέψεις και τις ξεναγήσεις τών μα- 
βητών στις ’Εκθέσεις Τροχαίας, τή 
βιανομή εντύπων σχετικών μέ τή 
κίνηση τών πεζών, τή διοργάνωση 
διαλέξεων σέ σχολεία, σχετικών μέ 
τά προβλήματα πού δημιουργεί ή 
κίνηση τών αυτοκινήτων και τών 
'ςιεζών, τή δημιουργία ειδικών πάρ- 
\κων κυκλώφοριακής διαπαιδαγωγή- 
Ισεως, πού μέ τή μέθοδο τού πα ιγν ι
διού, τά παιδιά μαθαίνουν νά βαδί- 
\ζουν σωστά και τή πρακτική έφαρ- 
!μογή προσεκτικής κυκλοφορίας, σέ 
]jμεγάλους οδικούς κόμβους μέ τή 
Iκαθοδήγηση τών άνδρών τής Τρο- 
Ιχαίας.

Είναι μέτρα πρωτοφανέρωτα και 
πρωτότυπα γ ιά  τή χώρα μας, μ ιά  
χώρα πού παρουσιάζει αρκετά με
γάλο δείκτη ατυχημάτων και απει
λε ίτα ι άμεσα άπό τή μαζική χρησι
μοποίηση τού αυτοκινήτου. Μόνο 
τό γεγονός δτι άπό τή 1-1-1977 
μέχρι τή 1-1-1978 τά αυτοκίνητα 
τής χώρας μας αυξήθηκαν άπό 
796.000 σέ 912.000περίπου, δηλαδή 
κατά 116.000 σ ένα χρόνο, δείχνει 
τό μέγεθος τού άπειλουμένου κιν

δύνου. Σ ’ αυτούς τούς άριθμούς δέν 
περιλαμβάνονται τά γεωργικά μ η 
χανήματα πού κυκλοφορούν, ούτε 
οι μοτοσυκλέττες καί τά μοτοπο
δήλατα, πού διεκδικοϋν ένα μεγάλο 
ποσοστό στά τροχαία άτυχήματα. 
Σύμφωνα μέ τήν αναλογία τής αύ- 
ξήσεως τών αυτοκινήτων, είναι βέ
βαιο, δτι στο τέλος αυτού τού χρό
νου, τά αυτοκίνητα θά ξεπερνούν τό 
ένα εκατομμύριο, μέ κίνδυνο άνα- 
λόγου αύξήσεως τών οδικών άτυ- 
χημάτων καί τών θυμάτων.

Οί ’Εκθέσεις Τροχαίας πού διορ- 
γανώνονται σέ διάφορα άστικά κέν
τρα, δπως παλιότερα στή Χαλκίδα, 
στο ’Αγρίνιο, στήν Ά μαλιάδα, στήν 
’Άρτα καί πρόσφατα στά ’Ιωάννινα 
καί θά συνεχισθοϋν καί σέ άλ
λες πόλεις, παρουσιάζουν μέ άλή- 
θεια τό κυκλοφοριακό πρόβλημα σέ 
δλη του τήν έκταση, τις πιθσ 1 'τητες 
τόόν τροχαίων άτυχημάτων, τά απο
τελέσματα τής κακής οδικής συμπε
ριφοράς καί γενικά ανατέμνουν κάθε 
τ ι πού έχει σχέση μέ τό αυτοκίνητο, 
τούς οδηγούς καί τούς πεζούς. Πα

ράλληλα παρουσιάζουν καί τή προ- 
οφορά τών Υπηρεσ ιώ ν Τροχαίας, 
οί άνδρες τών οποίων συμπάσχουν 
καί ζοϋν τήν αγωνία τού οδηγού καί 
τού πεζού. 'Η πληροφόρηση τού 
κοινού γ ιά  τον αριθμό καί τήν άνα- 
λογική αύξηση ή μείωση τών άτυ- 
χημόπων, πού έπιχειρήται στις Ε κ 
θέσεις Τροχαίας, είναι ένας άπολο- 
γισμός, πού πέρα άπό τήν ψυχρό
τητα τών άριθμών, προσφέρει τήν 
άληθινή οψη τού δλου προβλήματος 
καί επισημαίνει τούς κινδύνους πού 
αυξάνονται μέρα μέ τή μέρα, δχι 
τόσο άπό τήν αύξηση τών αυτοκι
νήτων, άλλά άπό τή διατήρηση τής 
κυκλοφοριακής συνειδήσεως σέ χα 
μηλά επίπεδα. Μέ τούς παραστα
τικούς πίνακες παρουσιάζονται τά 
επί μέρους α ίτ ια  τών τροχαίων άτυ
χημάτων, καθώς επίσης καί οί σ τα 
τιστικές άναλύσεις τοϋκυκλοφοριακοϋ 
προβλήματος. ’Επίσης μέ τήν παρά
θεση φωτογραφικών στιγμιότυπων 
τροχαίων άτυχημάτων, έπιχειρήται 
ή συνέτιση οδηγιών καί πεζών κατα 
τήν οδική κίνησή τους. Μέ τήν προ-
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βολτ] εγχρώμων διαφανείων, κινη
ματογραφικών ταινιών παρουσιά
ζονται σε συσχετισμέντι Αντίθεση, 
κανονικές και Αντικανονικές αντι
δράσεις των όδηγέϋν κα ι τών πεζών. 
Πέρα άπό αυτά, οι 5Εκθέσεις Τρο
χαίας παρουσιάζουν, εκπληρώνον
τας τό σκοπό τής διαπαιδαγοογήσε- 
ως τέΰν νέων, μ ια  ολόκληρη πόλη 
σέ ευμεγέθη μακέττα, όπου έπιχει- 
ρήται ή κατατόπ ισή τους στους κα
νόνες κυκλοφορίας. Μέ την συμβολή 
εταιριών ελαστικών αυτοκινήτων, 
παρουσιάζονται όλοι οί τύποι τών 
ελαστικών σέ φθαρμένο στάδιο, άνά- 
λογα μέ τό ποσοστό κανονικής ή 
Αντικανονικής χρήσης τους. ’Επί
σης παρουσιάζονται οι κατάλληλοι 
τύποι γ ια  κάθε οδόστρωμα, ΑλλΛ 
καί γ ια  διάφορες καιρικές συνθήκες, 
δποος παράλληλ.α παρουσιάζονται οί 
διάφορες «κρυφές» φθορές τώ>ν ελα
στικών, πού οδηγούν πολλές φορές 
σέ δυσάρεστα αποτελέσματα. Για 
την πληροφόρηση τών όδηγέϋν ώς 
προς τον τεχνικό εξοπλισμό τών 
Υ πηρεσ ιώ ν Τροχαίας, επιδεικνύον
τα ι τά διάφορα επ ιστημονικά καί 
τεχνολογικά μέσα, πού βοηθούν στο 
έργο του τον Τροχονόμο.

Κάθε ’Έκθεση Τροχαίας, συνο
δεύεται κα ί άπό ειδικές διαλέξεις, 
μέ θέματα σχετικά μέ τό αυτοκίνητο. 
Έκτος από αυτούς τούς σκοπούς, 
μ ιά  ’Έκθεση Τροχαίας, έχει κα ί 
στόχο τη σύσφιξη τών σχέσεων φ ι
λίας καί συνεργασίας μεταξύ τού Πο
λίτου καί τού Τροχονόμου, γεγονός 
πού βοηθάει Αποτελεσματικά την 
επίλυση πολλών κυκλοφοριακών 
προβλημάτων.

Α ισιόδοξη μελλοντική φιλοδοξία 
τού ’Αρχηγείου Χωροφυλακής, Απο
τελεί καί ή θέσπιση κινητών Ε κθέ
σεων Τροχαίας, πού θά περιοδεύουν 
την ελληνική ύπαιθρο καί θά μ ετα 
φέρουν τήν κυκλοφοριακή Αγωγή καί 
διαπαιδαγώγηση τών νέων, Ακόμα 
καί στις πιό Απομακρυσμένες γω 
νιές τής χώρας, συμβάλλοντας έτσι 
Αποφασιστικά στήν επιστημονική  
Αντιμετώπιση τού κυκλ οφοριακοϋ 
προβλήματος. Παράλληλέ, μέ τή 
διανομή εντύπων, τις ημέρες μ α 
ζικής διακινήσεως αυτοκινήτων, έπ ι- 
χειρήται μ ιά  παροχή χρήσιμων συμ 
βουλών καί υπομνήσεων προς τούς 
οδηγούς, γ ιά  τούς κινδύνους πού κα ι- 
ροφυλιακτοϋν σέ κάθε μέτρο τής 
Ασφάλτου.

Ή κυκλοφοριακή διαπαι
δαγώγηση τών νέων

"Η διαπαιδαγώγηση τών νέων
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είναι ο στιουδαιότερος στόχος τής 
Χωροφυλακής καί ή μεγαλύτερη της 
φιλωδοξία στά  θέματα Τροχαίας. 
Είναι γεγονός δτι οί έλπίδες γ ιά  
μ ιά μελλοντική σωστή λώση τού 
κυκλοφοριακϋ προβλήματος καί μ ιά  
Ικανοποιητική μείωση τών τροχαίων 
Ατυχημάτων, μέσα στά πλ^αίσια τής 
ελληνικής πραγματικότητας, στη 
ρίζονται στή πλειοψηφία τους στή 
διαπαιδαγώγηση τών παιδιών γύρω  
Από θέματα κυκλοφορίας. Ή  μελ
λοντική Αντιμετώπιση τού προβλή
ματος άπό τις νέες γενιές, μέ πλήρη 
ευθύνη, είναι ή μόνη ίσως λύση 
του.

Οί προσπάθειες λωιπόν στρέφον
τα ι προς τούς νέους. Ά πό αυτούς, 
ή Αρχή πού θά γίνει, θάχει ,σίγουρα, 
κάποιο καλό Αποτέλεσμα. Τούτο 
γ ια τ ί οί νέοι έχουν τή δύναμη νά 
Αφομοιώνουν, νά δέχονται νέα πρά
γματα  καί νά συμπληρώνονται. Ε ί
ναι κενοί από εμπειρίες, πρόσφοροι 
στά εξωτερικά ερεθίσματα, ζητούν 
τή γνώση καί διψούν γ ιά  μάθηση. 
Οί ώρες πού τώρα Αφιερώνουν στήν 
Αφομοίωση τής θεωρίας, αύριο θά 
γίνουν ενσυνείδητη συνήθεια, πράξη, 
θά γίνουν τό περίγραμμα τής ζωής 
τους, όπου θά κινούνται μέ τή σκέ

ψη καί τή δράση. 'Η ευθύνη δέν θά 
τούς είνα ι ξένη καί Ανεπιθύμητη. 
ΓΗ Αντιμέτωπιση τών προβλημά
των πού σήμερα θεωρούνται άλυτα, 
όταν παρουσιαστεί στά  μάτια  τους, 
μέ δλη της τήν Αλήθεια, είνα ι σ ί
γουρο δτι θά έπιδράση στον ψυ
χισμό τους θετικά. Αυτό άποδει- 
κνύουν πρόσφατα, μερικές εκθέσεις 
μαθητών τού 11ου Δημοτικού Σχο
λείου Κοζάνης, μέ θέμα «Γράμμα 
σ ’ ένα Τροχονόμο», δπου μικρές 
μαθήτριες μέ συγκινητικές Αναφο
ρές ατό πρόσωπο τού Τροχονόμου, 
τού Ανώνυμου "Ελληνα Τροχονόμου, 
δίνουν παραστατικά τό μέγεθος τής 
ψυχικής έπιδράσεως τών οδηγιών, 
ατούς αύριαιούς υπεύθυνους κοινω
νικούς Ανθρώπους. «"Ολα τά Ατυ
χήματα προέρχονται Από απροσε
ξία. Αυτή είναι ή οδηγήτρια τού 
Ατυχήματος. Αυτή σάν φίδι φαρμα
κερό περνά καί παρασέρνει τούς 
Ανθρώπους», γράφει ή Ά λέκα Κα- 
ραστογιάννη, δωδεκάχρονη μαθή
τρια τής Σ Τ '. τάξεως τού 11ου Δη
μοτικού Σχολείου Κοζάνης.

Είναι πλέον, χρέος δλων δσων τά 
ενδιαφέροντα δπτονται τής σφαί
ρας τών ενδιαφερόντων τών π α ι
διών, νά σκεφτοϋν σωστά καί νά



διαπαιδαγωγήσουν τούς χαρακτήρες 
τους, πρίν οί κακές συνήθειες πο
λώσουν τις αντιλήψεις τους σ’ αυτό 
το θέμα και το κακό συνεχιστεί.

Σέ δλη τή χώρα, ειδικά συνερ
γεία άνδρών και γυναικών τοϋ Σώ
ματος, ειδικευμένων σέ θέματα Τρο
χαίας, μέ διαλέξεις, πρακτικές επ ι
δείξεις καί εκπαιδεύσεις, προβολές 
ταινιών καί διαφανειών, προσπα
θούν να έμπιεύσουν στους μικρούς 
μαθητές τή σωστή κυκλοφοριακή 
συνείδηση καί αγωγή, παρουσιάζον
τας μέ αντικειμενικότητα τις αλή
θειες πού σχετίζονται τόσο με τη 
τεχνική τής κυκλοφορίας, όσο και 
μέ τή ψυχολογία τοϋ οδηγού καί τοϋ 
πεζού. Είναι άνάγκη το παιδί νά 
μάθει νά περπατάει σωστά, νά άντι- 
ληφθεΐ τί σημαίνει κίνδυνος καί 
τροχαίο ατύχημα καί νά κατανοή
σει δτι οί νόμοι καί οι άλλες σχε
τικές διατάξεις, έχουν δημιουργη- 
θεί, δχι γ ιά  νά καταπιέζουν άλλα 
γιά  νά προστοτεύουν τή ζωή τοϋ 
άτ όμον καί τά δικαιώματά του. 
Είναι δέ βέβαιο δτι κάθε τι, πού 
γίνεται κτήμα σέ μικρή ηλικία επι
δρά σημαντικά στήν ψυχοσύνθεση 
τοϋ ατόμου καί συμβάλλει στη δ ια 
μόρφωση τοϋ χαρακτήρα του στα

Οί ανδρες τής Χωροφυλακής γενικά)·τέρα κα ι 
είδ ικώ τερα ο ί υπηρετούντες σέ ' Υπηρεσ ίες Τρο
χα ία ς καταβάλλουν τ ις  π ιο  φ ιλότιμες π ροσπά 
θειες κα ί αγω νίζοντα ι καθημερινά ώ στε κ α ι ή 
Τροχαία κ ίνηση  νά δ ια τηρηθεί σε ζηλευτά^ επ ί
π εδά  κα ί ή πληροφόρηση τοϋ κοινού σέ θέματα  
κυκλοφορίας νά γ ίνετα ι όλο κα ι π ιο  έντονη κ α ι 
συστηματ ική . ’Έχει γ ίνε ι κοινή συνείδηση ο τ ι 
ο ί προσπάθειες αυτές τού Σ ώ ματος αποδίδουν 
πλούσιους καρπούς κα ί ο ί πολίτες^ γ ίνοντα ι θερμοί 
νποατηρ ικτές κ α ί βοηθοί στην προσπάθεια . 
’Ά λλωστε μόνον μέ μ ιά  γενική  σταυροφορία θα 
πάψονμε νά θρηνούμε καθημερινά δεκάδες αδ ι
κοχαμένες ζωές στον άπληστο Μολωχ της  
ασφάλτου.

χρόνια πού ακολουθούν.
Μεγάλη βαρύτητα δίνεται στο 

θέμα τοϋ σεβασμού τών δικαιωμά
των τοϋ άλλου—πού ή καταπάτησή  
τους είναι ή κυριώτερη α ίτια  τώιν 
ατυχημάτων—είτε αυτοί είναι πεζοί, 
είτε είναι οδηγοί. Καί είναι άνάγκη 
νά άποβληθεϊ από τις παιδικές ψυχές 
κάθε ίχνος εγωισμού. Σέ τοϋτο, 
μπορούν νά βοηθήσουν σημαντικά  
οί γονείς, δίνοντας πρώτοι αυτοί τό 
παράδειγμα τής σωστής οδικής 
συμπεριφοράς.

’Επίσης ή διδασκαλία στο σχο
λείο από τούς δασκάλους, συμπλη
ρώνει τά κενά πού άφήνονν οί συμ
βουλές τοϋ πατέρα καί τής μητέρας. 
Παράλληλα ή παρουσίαση τοϋ δλου 
θέματος από ειδικευμένους εκπρο
σώπους τής Πολιτείας —τούς αν
δρες τής Τροχαίας—επισημοποιεί 
τις προσπάθειες, έμφυσάει τό πνεύ
μα τής πειθαρχίας, φέρνει τό παιδί 
κοντά στον Τροχονόμο, που πα 
ρουσιάζεται σέ δλη του τή πραγμα- 
ρική υπόσταση—φίλος καί προ
στάτης τοϋ Πολίτη— και προσφέρει 
ένα αρκετά μεγάλο πλέγμα εμπει
ριών καί επιστημονικών γνώσεων, 
άποκτημένων από τή συνεχή επα

φή του μέ τό κόσμο τής άσφάλτου.
Ή  επαφή τοϋ μικρού παιδιού με 

τον Τροχονόμο, μέσα στο πάρκο 
τής κυκλοφοριακής διαπαιδαγωγή- 
σεως είναι κάτι τό πολύ σημαντικό 
γ ιά  την κατοπινή διαμόρφωση τής 
συμπεριφοράς του, άπέναντι στους 
συνανθρώπους του καί στούς εκ
προσώπους τής Πολιτείας.

'Η Χωροφυλακή, αντιμετωπίζον
τας ρεαλιστικά τις ευθύνες της γύρω 
από τό κυκλοφοριακό πρόβλημα καί 
την κυκλοφοριακή αγωγή, έχει ξε
κινήσει ένα πολυμέτωπο ειρηνικό 
άγώνα γ ιά  τήν υλοποίηση τών ευ
γενιών φιλοδοξιών της, πού θά οδη
γήσουν σέ αισιόδοξα αποτελέσματα, 
ευεργετικά γ ιά  τό κοινωνικό σύνολο 
τής πατρίδας μας. Δέν μένει παρά 
ή υπεύθυνη αντιμετώπιση αύτώιν 
τών προβλημάτων καί άπό τά μέλη 
τοϋ κοινωνικού συνόλου, καθώς και 
άπό άλλους κρατικούς φορείς, γιά  
τή σωστή οικοδόμηση τοϋ αυριανού 
οδικού κόσμου πού συνοψίζεται στις 
λέξεις: άνθρωπος, αυτοκίνητο, δρό
μος. . . .
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Μ ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΕΞΟΔΟΣ 
Κ ΑΙ Τ Α  Τ Ρ Ο Χ Α ΙΑ  Α Τ Υ Χ Η Μ Α Τ Α

«ΣΕ ΛΙΓΟ θά ζήσουμε καί πάλι 
μιά γιορταστική έξοδο των αυτοκι
νήτων. ’Ά ς ευχόμαστε αυτές οί 
γραμμές νά ένωθοΰν μέ τις εκκλή
σεις των 'Υπηρεσιών Τροχαίας καί 
άς γίνουν προτροπή γιά μιά σωστή 
οδήγηση, γιά νά μή θρηνήσουμε κι’ 
άλλα θύματα των τροχών».

Αυτός ήταν ό έπίλογος—ευχή 
τούτης τής στήλης, στήν έκδοση τοϋ 
’Απριλίου, πού είχε ασχοληθεί μέ 
τον άπολογισμό τών τροχαίων ατυ
χημάτων πού άκολούθησαν τό γ ι
ορταστικό τριήμερο τής τελευταίας 
’Αποκριάς. 'Ένας έπίλογος —εύχή, 
που δεν . . . «έπιασε» καί πού έγινε 
προανάκρουσμα τών άτυχημάτων 
πού άκολούθησαν λίγες μέρες αργό
τερα, κατά τή μαζική έξοδο καί 
μετακίνηση τών αύτοκινήτων στις 
γιορτές τοϋ Πάσχα.

Τώρα, πού ή ζωή έχει βρει τον 
κανονικό της ρυθμό, διαπιστώνουμε 
μέ θλίψη τό τραγικό άποτέλεσμα τής 
έξαήμερης Πασχαλινής εξόδου τών 
αύτοκινήτων καί ταύτόχρονα ξανα
κάνουμε μιά εύχή γιά αναίμακτο 
καλοκαίρι, μιά καί σέ λίγο καιρό θ’ 
άρχίσουν πάλι οί μαζικές μετακι

νήσεις τών αύτοκινήτων, άπό τά 
αστικά κέντρα προς τήν ύπαιθρο.

Τό έξαήμερο τοϋ φετινού Πάσχα 
έκλεισε γιά τον κόσμο τής άσφάλ- 
του μέ 28 θανατηφόρα άτυχήματα, 
58 σοβαρά καί 226 πού είχαν απο
τέλεσμα ελαφρούς τραυματισμούς. 
’Αποτέλεσμα τών άτυχημάτων αύ- 
τών ήταν 35 νεκροί, 104 σοβαρά 
τραυματίες καί άΛλοι 432 έλαφρά.

Στά ίδια περίπου έπίπεδα είχαν 
κυμανθεί καί τά περισινά τροχαία 
άτυχήματα τις άντίστοιχες μέρες 
τοϋ Πάσχα. 'Ο απολογισμός γιά τό 
έξαήμερο τοϋ Πάσχα τοϋ 1977, 
ήταν 28 θανατηφόρα άτυχήματα, 53 
σοβαρά καί 222 μέ έλαφρούς τραυμα
τισμούς, μέ άποτέλεσμα τον θά
νατο 34 άτόμων καί τον τραυμα
τισμό 484, 69 σοβαρά καί 415 έλα
φρά.

Οί άριθμοί δείχνουν δτι ένώ τά 
θανατηφόρα άτυχήματα έμειναν στον 
ΐδιο δείκτη, οί νεκροί αύξήθηκαν 
κατά έναν, δηλαδή έχουμε διαφορά 
θυμάτων καί δχι άτυχημάτων. Στις 
περιπτώσεις τών άτυχημάτων μέ 
τραυματισμούς, φέτος σημειώθηκε 
μιά αύξηση 5 σοβαρών άτυχημάτων

καί 4 μέ έλαφρούς τραυματισμούς. 
Μεγάλωσε όμως ό άριθμός τών 
παθοντων, τών σοβαρά τραυματι
σμένων κατά 35 καί τών έλαφρά 
κατά 17 άτομα.

"Ομως, ή περισινή έξοδος τών 
αύτοκινήτων κατά τό Πασχαλινό 
έξαήμερο, δπως πληροφορούν οί 
στατιστικές τών Διοδίων, ήταν άρ- 
κετά μικρότερη άπό τήν φετινή. 
Συγκεκριμένα πέρισυ είχαν κινη
θεί άπό τήν ’Αθήνα προς τήν Κό
ρινθο 125.000 αύτοκίνητα καί άπο 
τήν ’Αθήνα προς τήν Λαμία 115.000 
αύτοκίνητα. Ένώ φέτος κινήθηκαν 
160.000 αύτοκίνητα προς τήν Κό
ρινθο καί 140.000 προς τήν Λαμία. 
’Επίσης αύξημένη ήταν φέτος 
ή κίνηση μέσα στο Λεκανοπέδιο τής 
’Αττικής καί ιδιαίτερα προς τά 
παραθαλάσσια, καθώς έπίσης καί 
στήν υπόλοιπη χώρα, σέ βαθμό 
τέτοιο, πού χαρακτηρίστηκε πρωτο
φανής.

'Η αύξηση πού σημειώθηκε στή 
φετινή Πασχαλινή έξοδο τών αύτο- 
κινήτων, οφείλεται, μπορεί νά πει 
κανείς, σέ δύο κυρίως λόγους. 'Ο 
πρώτος λόγος ήταν οί αισθητά κα- 
λύτε^ ;ς καιρικές συνθήκες πού έπι- 
κράτησαν καί ό δεύτερος, ή μεγάλη 
αύξηση τών νέων αύτοκινήτων πού 
τέθηκαν σέ κυκλοφορία. Οί θαυ
μάσιες καιρικές συνθήκες βοήθησαν 
στήν πραγματοποίηση μεγάλων τα- 
ξιδιών καί έπεισαν καί τούς πιο 
διστακτικούς οδηγούς γιά μιά έξοδο 
στήν ύπαιθρο. "Οσο γιά τήν αύξηση 
τοϋ άριθμοΰ τών κυκλοφορούντων 
αύτοκινήτων, οί στατιστικές δεί
χνουν δτι τήν 1-1-1977 στή χώρα 
μας κυκλοφορούσαν 796.000 αύτο
κίνητα, ένώ τήν 1-1-1978 κυκλο
φορούσαν 912.500 αύτοκίνητα, δη
λαδή περισσότερα κατά 116.000. 
Σ’ αύτούς τούς αριθμούς δέν περι
λαμβάνονται τά δίκυκλα μοτοπο
δήλατα, οί μοτοσυκλέττες καί τά 
γεωργικά μηχανήματα, πού έδωσαν 
ένα άρκετά μ.εγάλο«παρόν» στον τρα
γικό χορό τών άτυχημάτων τού 
Πάσχα.

'Η συγκριτική μελέτη τής αύ- 
ξήσεως τών κυκλοφορούντων οχη
μάτων καί τής αύξήσεως τών άτυ
χημάτων, σέ συνδυασμό μέ τήν αύ
ξηση τής μαζικής έξόδου άπό τά 
αστικα κέντρα προς τήν ύπαιθρο, 
δείχνει δτι φέτος περιορίστηκαν 
τά άτυχήματα, σέ σύγκριση μέ τά 
περισινά τις άντίστοιχες μέρες καί 
οτι ή αύξηση πού παρατηρήθηκε 
είναι πλασματική. Ούσιαστικά έχου
με μείωση τών άτυχημάτων κατά 
άναλογία. Αύτό φυσικά δέν άπα-
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λύνει τον τραγικό χαρακτήρα του 
άπολογισμοϋ, ούτε μπορεί νά διεκ- 
δικήσει πανηγυρισμούς, γιατί σκο
πός των 'Υπηρεσιών τής Τροχαίας 
Χωροφυλακής δεν είναι ο̂  περιοτ 
ρισμος των αριθμών στα ίδια επί
πεδα, άλλά ή ουσιαστικής καί τυπική 
μείωση, άκομα δε και η ες,αλειψ/]. 
'Απλώς ή ουσιαστική φετινή μείω
ση τών άτυχημάτων τής Πασχα
λινής εξόδου είναι μια αισιόδοξη 
έλπίδα στον αγώνα τών άνδρών τής 
Χωροφυλακής καί μια προτροπή 
εμπράγματη για τούς οδηγούς, πού 
άποδεικνύει ότι μέ λίγο περισσό
τερη προσοχή, πολλά μπορούν να 
έπιτευχθοΰν. Είναι δε γεγονος, ότι 
ή προσφορά τού έλικοπτερου που 
χρησιμοποιήθηκε στο Πασχαλινό έ- 
ξαήμερο, είχε αισιόδοξα άποτελέ- 
σματα καί οπωσδήποτε συνεβαλε 
σημαντικά στή διατηρηση τών αρι
θμών στά έπίπεδα πού άναφερθηκαν. 
Μεγάλη ήταν καί ή συμβολή τών 
άνδρών τών 'Υπηρεσιών Τροχαίας, 
πού έδωσαν τή μάχη τους θυσιά
ζοντας προσωπικές απολαύσεις και 
ύπομένοντας καρτερικά τη μεγαλ/] 
ζέστη πού αντιμετώπισαν.

ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ άτυχήματα 
έγιναν τή Δεύτερη μέρα τού Πασχα, 
πού ήταν καί Πρωτομαγιά. Άναλυ- 
τικώτερα τά θανατηφόρα^ άτυχή
ματα, κατά ήμέρα, έχουν ως εξής: 
Μ. Πέμπτη 4, Μ. Παρασκευή 4, 
Μ. Σάββατο 3, Κυριακή τού Πάσχα 
5, Δευτέρα 8 καί Τρίτη 4. Οι αντί
στοιχες μέρες τού 1977 έχουν ούς 
έξής: Μ. Πέμπτη 6, Μ. Παρα
σκευή 3, Μ. Σαββατο 5, Πασχα 4, 
Δευτέρα 6 καί Τρίτη 4. Στά 
άτυχήματα πού είχαν αποτελεσμ.α 
τραυματισμούς, πρώτη έρχεται καί 
πάλι ή Δευτέρα μέ 63̂  άτυχήματα 
καί 133 τραυματίες, άκολουθεϊ ή 
ήμέρα τού Πάσχα με 59 ατυχήματα 
καί 110 τραυματίες,  ̂ή Μ. Παρα
σκευή, μέ 46 άτυχήματα καί 72 
τραυματίες. Οί υπόλοιπες μερες μοι-. 
ράζονται άπό 38 άτυχήματα η Μ. 
Πέμπτη καί ή Τρίτη καί 40 το Μ. 
Σάββατο. 'Η ίδια περίπου κατανομή 
ισχύει καί γιά τό Πάσχα τού 1977.

Αύτοί οί άριθμοι δείχνουν οτι η 
επιστροφή είναι περισσότερό μαζικ/] 
άπό τήν έξοδο καί ότι η κόπωση είναι 
αυξημένη. Τά άτυχήματα πού έγιναν 
τήν ήμέρα τού Πάσχα έχουν σαν 
γενεσιουργό αίτια την ανευθυν/] 
οδήγηση που προκαλεϊ η κατανά
λωση οινοπνευματωδών ποτών, ή 
αυξημένη συγκίνηση καί άλλοι παρά
γοντες σχετικοί μέ τήν γιορταστική 
άτμόσφαιρα τού Πασχα. Συνήθως

δεν παρατηρούνται άτυχήματα μέ 
αιτία τήν κόπωση και τούτο γιατί 
τήν ήμέρα έκείνη άποφεύγονται τά 
μακρινά ταξίδια.

Στά άτυχήματα τού Πασχαλινού 
έξαημέρου τήν μεγαλύτερη συμ
μετοχή είχαν τα Ι.Χ. Επιβατηγα 
αυτοκίνητα, μέ δεύτερα τα Ι.Χ. 
Φορτηγά καί τρίτα τά μοτοποδή
λατα. Είδικώτερα ή έκατοστιαία 
άναλογία φέρνει τό ποσοστό συμ
μετοχής γιά τά Ι.Χ. Επιβατηγα σε 
48,50%, τά Ι.Χ. Φορτηγά σε
15.30 , τά μοτοποδήλατα σε
12.30 %, τις μοτοσυκλέττες σέ 
6,72%, τά Δ.Χ. Έπιβατηγά (ταξί 
—αγοραία) σέ 4,88 % τα Γεωρ
γικά Μηχανήματα σέ 3,50 %, τα 
ποδήλατα σέ 3,24 %, τά Λεωφο
ρεία σέ 2,55 % καί άκολουθοΰν μέ 
μικρότερα ποσοστά οί άλλοι τύποι 
τών οχημάτων. Αότο δείχνει ότι τα 
έπιβατηγά αυτοκίνητα Ι.Χ·, πού 
είναι περισσότερα, ταχυκίνητα καί 
εύέλικτα κατέχουν τη μερίδα τού 
λέοντος, γιά τό λόγο ότι υπερτερούν 
σέ δυναμικότητα άπό κάθε άλλο 
όχημα.

ΣΑΝ ΑΙΤΙΑ άτυχημάτων, ή̂ 
ύπερβολική ταχύτητα έρχεται πρώ- 
τη μέ 88 άτυχήματα δηλαδή π̂ο- 
σοστό 28,20 %. Ακολουθεί η απε
ρίσκεπτη κίνηση τού πεζού, δείγμα 
χαμηλής κυκλοφοριακής άγωγής των 
πεζών, μέ 46 άτυχήματα^ καί πο
σοστό 14,74%, την τριτη  ̂ θέση 
κατέχει ή άδεξιότητα τών οδηγών 
μέ33 άτυχήματα καί ποσοστό10,58% 
'Η παραβίαση προτεραιότητας κα
τέχει τή τετάρτη θέση σάν δημι
ουργός αιτία 30 άτυχημ.ατο^ν με 
ποσοστό 9,60 %, ενώ η οδηγηση 
όχι στήν άκρη τού δρόμου έρχεται 
πέμπτη μέ 16 ατυχήματα και πο
σοστό 5,12 %. 'Η κίνηση στο άντί- 
θετο ρεΰμ.α πορείας, ή αντικανο
νική υπέρβαση καί ή απόσπαση τής 
προσοχής τού οδηγού έχουν απο 
14,12 καί 10 άτυχήματα άντιστοί- 
χως μέ άναλογία 4,48 %, 3,84 % 
καί 3,20 %. Τά υπόλοιπα άτυχή
ματα μοιράζονται ίδιους σχεδόν 
άριθμούς στις αιτίες τους σέ πο
σοστό κάτω τού 3 %.

Άπό τά 312 άτυχήματα (θανα
τηφόρα, βαρέων _ σωματικών βλα
βών καί ελαφρών σωματικών βλα
βών), τά 110 είναι συγκρούσεις 
οχημάτων μέ άναλογία 35,26 % 
καί άκολουθοΰν οί έκτροπές άπό τον 
δρόμο μέ 82 άτυχήματα καί πο
σοστό 26,30 %. Οί συγκρούσεις μέ 
πεζό καί οί παρασύρσεις πεζών 
έχουν άπό 47 καί 43 ατυχήματα με

άναλογούντα ποσοστά 15,06 % καί 
13,78%. Τά υπόλοιπα ποσοστά μοι
ράζονται άτυχήματα διαφόρων ει
δών.

Τά 207 άτυχήματα άπό τά 312, 
δηλαδή τό 66,35 %, έγιναν μετά τό 
μεσημέρι καί τούτο γιά δύο κυρίως 
λόγους, τήν κούραση στά μεγαλα 
ταξίδια καί τήν αύξημένη κυκλο
φορία. Τά υπόλοιπα 105, δηλαδή τό 
33,65 % έγιναν τις πρωινές ώρες.

Τό 50 % τών άτυχημάτων, δη
λαδή 156 άτυχήματα, έγιναν μέ
σα σέ κατοικημένες περιοχές, σε 
πόλεις και χωριά, ενώ τα ατυχή
ματα πού έγιναν στους Εθνικούς 
δρόμους έφθασαν τά 100, δηλαδη 
τό 32% . Στούς έπαρχιακούς^ δρό
μους έγιναν 53 άτυχήματα, μέ πο
σοστό 16,98%. Τά υπόλοιπα 3 
(0,96 %) έγιναν σέ άγροτικούς δρό
μους.

ΑΥΤΟΣ ήταν ό τραγικός άπο- 
λογισμός τού Πάσχα που περασε. 
'Η με?ιέτη τους άποδεικνύει οτι οι 
μηχανικές βλάβες τών οχημάτων 
ήταν αίτια μόνο στα 9 απο τα υ12 
άτυχήματα, πράγμα που σημαίνει 
μόνο 2,92 % ποσοστό. ’Αλλά 
καί αυτές οί περιπτώσεις θα μπο
ρούσαν νά είχαν προληφθεΐ αν 
υπήρχε συστηματική συντήρηση τού 
αυτοκινήτου. Η ο?ασθηροτητα τού 
δρόμου άναφέρεται σάν αίτιο 3 
άτυχημάτων άπό τά 312, με πο
σοστό 0,96 ο]ο. Μήπως και αυτη 
δέν θά μπορούσε να είχε αντιμε- 
τωπισθεΐ μέ μιά συγκρατημενη τα
χύτητα; Άλλά άκόμα κι’ άν τόσο 
οί μηχανικές βλάβες, όσο και η 
ολισθηρότητα δέν υπήρχε περίπτω
ση νά άποτραποΰν, τότε συνολικά 
έχουμε 12 άτυχήματα πού οφεί
λονται σέ αίτιες ξενες απο τον 
άνθρώπινο παράγοντα, δηλαδη̂  το 
3,88 ο]ο τών άτυχημάτων. Τά υπό
λοιπα 300 άτυχήματα, δηλαδή τό 
96,12 ο ]ο τού συνόλου οφείλονται 
άποκλειστικά καί μόνον στον άνθρω
πο. Στον άνθρωπο οδηγό ή πεζό, 
πού είχε κάθε δυνατότητα να δη
μιουργήσει αυτές τις τραγικές κα
ταστάσεις, νά μή στείλει στο νε
κροταφείο 35 άτομα καί στά νο
σοκομεία άλλα 536. Οι αριθμοί 
είναι μεγάλοι. Μπορούν όμως μέ 
τήν άνθρώπινη θέληση καί νά μι
κρύνουν καί νά μηδενιστούν. Ευ
χόμαστε αυτή τή φορά ή εύχη να 
«πιάσει». . . .

Ό  Τ ρ ο χ α ί ο ς
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Σύγχρονες
ποινικές

και βωφρονιοτικές 

ά π ό τ) ε ι ς

οχεηκά με ιήν πρόληψη
Ί Τ Λ Λκαι την καιαοτοΛη 

ιών τροχαίων 

άτυχημάτων

’Από την Βελγική ’Επιθεώρηση 
JOURNAL TOURING — SECOURS 
Τεύχος 18, έτος 1977.

Μετάφραση— άπόδοση άπό τά Γαλλικά:
’Α ν δ ρ ο μ ά χ η ς  Τ ζ ο υ μ έ ρ κ α - Ί ω ν ά
Ανθυπομοιράρχου — Πτυχιούχου Σχολής ’Εγκληματολογίας τοϋ 

Πανεπιστημίου Βρυξελλών

’Από τις 13 έως 17 ’Ιουνίου το Διεθνές Ποινικό και 
Σωφρονιστικό "Ιδρυμα διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία 
στο Ρόττερνταμ τής 'Ολλανδίας διεθνές συνέδριον μέ θέ
μα τά Τροχαία ατυχήματα, τήν πρόληψη καίτήν κατα
στολή τους.

Πρόεδρος του Συνεδρίου ήτο ό Βέλγος έγκληματο- 
λόγος καί καθηγητής τοΰ πανεπιστημίου Βρυξελλών 
κ. Ζ. Ντιπρεέλ.
Τήν Ελλάδα αντιπροσώπευσε στο συνέδριο ό Δ]ντής τής 
Ύποδ]νσεως Τροχαίας Προαστίων Πρωτευούσης.

Οί Πολίτες των συγχρόνων κοι
νωνιών είτε τό θέλουν είτε όχι, 
αποτελούν μέλη τής οδικής κοινό
τητας.

'Ορισμένοι έν τούτοις, συμπερι- 
φέρονται χωρίς καμμία συναίσθηση 
των ύποχρεώσεών τους απέναντι 
στήν κοινότητα αύτή καί γενικά 
στούς συνανθρώπους τους.

Είναι μάλιστα παράξενο ότι συ
χνά πολλοί άπό τούς πολίτες αυ
τούς θεωρούνται έξαιρετικοί οικο
γενειάρχες, γείτονες καί συνάδελ
φοι.

Τό φαινόμενο αυτό απασχόλησε 
πολλούς δικαστικούς, έγκληματο- 
λόγους καί ψυχολόγους. Σύμφωνα 
λοιπόν μέ ορισμένες θεωρίες, ή 
οδήγηση ένός αύτοκινήτου απο
τελεί γιά μερικά άτομα ενα είδος 
έκτονώσεως. Ή  εκτόνωση αύτή 
επιτρέπει τήν εξωτερίκευση τών 
έπιθετικών συναισθημάτων πού εν
δεχομένως νά συμβάλουν στήν 
πρόοδο καί επιτυχία τής οικογε
νειακής καί επαγγελματικής ζωής, 
αλλά πού άναμφίβολα βλάπτουν 
τήν οδική άσφάλεια.

Γεγονός άναμφισβήτητο πλέον 
είναι ότι στήν εποχή μας ή κυκλο
φορία—άπαραίτητη γιά τήν διακί-
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νηση των ανθρώπων, των εμπορευ
μάτων και της σκέψεως—πήρε τε
ράστιες διαστάσεις, ενώ σέ μερικά 
σημεία διεξάγεται κάτω από συν
θήκες πού χαρακτηρίζονται «Αναρ
χικές» καί θεωρούνται επικίνδυνες 
γιά τό δικαίωμα στή ζωή.

Οί έμμεσες συνέπειες πού Ακο
λουθούν δέν είναι λιγότερο κατα
στροφικές: Απασχόληση των Αστυ
νομικών δυνάμεων καί κατά συνέ
πεια μείωση τής έντάσεως τού 
Αγώνα κατά τών διαφόρων άλλων 
μορφών έγκληματικότητος, συμφό
ρηση τών δικαστηρίων καί σημαντι
κές συχνά Απώλειες χρόνου στήν 
Απονομή τής δικαιοσύνης.

Θύματα ή θύτες, Ανάλογα μέ τίς 
περιστάσεις, τό πρόβλημα τής οδι
κής κυκλοφορίας μας Απασχολεί 
όλους.

’Απασχολεί επίσης τούς ποινι- 
κολόγους καί έγκληματολόγους, 
στά πλαίσια τής έκδηλώσεως μιας 
κοινωνικής άντιδράσεως, Απέναντι 
στούς ενόχους ή σ’ εκείνους πού 
εντελώς επιπόλαια χαρακτηρίστη
καν ένοχοι. Ή  κοινωνική αύτή 
Αντίδραση ύλοποιεΐται γενικά μέ 
τήν μορφή μιας ποινικής διώξεως, 
μιας κυρώσεως κατασταλτικού χα-

ρακτήρος, μέ δύο λόγια μέ τήν επι
βολή μιας ποινής.

"Εχοντας συνειδητοποιήσει τίς 
σύγχρονες αύτές τάσεις, οί ειδικοί 
τού κυκλοφοριακοΰ προβλήματος 
συγκεντρώνονται, γύρω Από δύο 
πόλους. ’Από τήν μία πλευρά οί 
ποινικολόγοι συνηγορούν υπέρ τής 
καταστολής τών τροχαίων παρα
βάσεων ενώ Από τήν άλλη, εγ- 
κληματολόγοι καί κοινωνιολόγοι 
επιμένουν στή βαθύτερη διερεύνη- 
ση καί Ανάλυση τού φαινομένου.

«Δέν είμαστε όλοι δολοφόνοι, 
διαμαρτύρονται οί οδηγοί Ακόμα 
καί αν μας συμβεϊ νά κάνουμε λάθη 
στήν οδήγηση πού πολλές φορές 
μάλιστα είναι Αναπόφευκτα έξ αι
τίας τής μεγάλης κυκλοφορίας 
πού υπάρχει σήμερα, καί τής πο
λύπλοκης νομοθεσίας».

’Επιπλέον, τά τροχαία Ατυχή
ματα συνοδεύονται Από μία αύτο 
τιμωρία. Μέ άλλα λόγια περικλεί
ουν μέσα τους τίς ίδιες τους τίς 
κυρώσεις πού είναι: σωματικές
βλάβες συγγενικών ή ξένων προ
σώπων, κόστος επισκευής τού αύ- 
τοκινήτου, στέρηση τού αυτο
κινήτου, αύξηση τών Ασφαλιστι
κών τελών κ.τ.λ. Οί κυρώσεις αύτές

είναι βαρύτερες Από μία ποινή 
—πού ενδέχεται νά είναι καί ανώ
δυνη, αν τό λάθος πού διεπράχθη 
δέν ήταν σοβαρό—καί ή όποια 
δέν έχει συνήθως καμμία επιρροή 
στήν συμπεριφορά τού ύπευθύνου.

Ή  διαπίστωση αυτή οδήγησε 
ορισμένους Ειδικούς στο νά αμφι
σβητήσουν τήν ποινική δίωξη στήν 
περίπτωση τών τροχαίων Ατυχη
μάτων. Ό συλλογισμός χαρακτη
ρίστηκε υπερβολικά επαναστατικός 
καί έγινε Αντικείμενο δυσμενών 
κριτικών.

Οί έλάχιστοι ύποστηρικτές τής 
ιδέας τονίζουν ότι είναι παράλογο 
νά έπιβάλλωνται σχεδόν αύτόματα 
ποινικές κυρώσεις γιά ένα Ατύχημα, 
δηλαδή γιά ένα γεγονός μή δυνά- 
μενο νά προβλεφθεΐ καί οφειλόμε- 
νο στήν τύχη.

Ή  επαγρύπνηση τών Αρμοδίων 
Αρχών γιά τό σεβασμό Από τούς 
πολίτες τών διατάξεων τού Κ.Ο.Κ., 
θεωρείται Αναμφίβολα ώς θεμελιώ
δης λειτουργία. Στό σεβασμό λοι
πόν τών διατάξεων αύτών καί στήν 
ενδεχόμενη καταστρατήγησή τους 
πρέπει νά στηριχθεΐ ή δίωξη καί 
όχι πλέον στις συνέπειες, πού όπως 
είναι γνωστό διαμορφώνονται Από 
τήν τύχη ή Ατυχία τής λανθασμέ
νης συμπεριφοράς πού ενδέχεται 
νά μεταμορφωθεί σέ καλόπιστη 
Αμέλεια ή Αντίθετα σέ θρασύτατη 
καί έπιπόλαιη συμπεριφορά πού 
δημιουργεί κίνδυνο γιά όλους.

’Εκφράζεται ή άποψη ότι πρέπει 
νά γίνει διαχωρισμός μεταξύ ένός 
«πειθαρχικού δικαίου» πού στόχο 
θά έχει τήν ταχεία καί Απλοποιη
μένη καταστολή τών «Απλών Αμε
λειών» καί τού «ποινικού δικαίου», 
μέ τήν Ακριβή σημασία τού όρου, 
Από τό όποιο θά έξαρτάται ή κατα
στολή τών «άσυγχωρήτων σφαλ
μάτων» πού χαρακτηρίζονται ώς 
«ήθικά Απαράδεκτα».

"Ας ύπογραμμισθεΐ ότι σέ πολλά 
εθνικά δίκαια ή κλασσική έννοια 
τής κατηγορίας τής Ανθρωποκτο
νίας ή τών σωματικών βλαβών 
άνευ προθέσεως, τείνει νά άντικα- 
τασταθεΐ Από τήν «έπικίνδυνη» ή 
τήν «ριψοκίνδυνη» συμπεριφορά. 
Τήν ήμέρα πού θά ολοκληρωθεί 
ή διαδικασία αύτή ιό «ποινικό 
οδικό δίκαιο» πού γιά μεγάλο χρο
νικό διάστημα ύπήρξε δέσμιος τού 
κλασσικού ποινικού δικαίου, θά 
έχει βρει τό δρόμο του.

’Επιβάλλεται στό εγγύς μέλλον 
ό Αποχαρακτηρισμός καί ή άπο-



Οπως κα ι στην αρχή τον άρθρου το 
ν ίζετα ι ο ί π ολ ίτες  τω ν σύγχρονων κ ο ι
νωνιών,' ε ίτε  τό θέλουν ε ίτ ε  δχ ι, άποτε- 
λωυν μέλη τής οδ ικής κο ινότητας. Σ την  
εποχή μας, η κυκλοφορία έγ ινε κοινωνικό 
φαινόμενο πον άπ ασχολε ϊ τούς σύγχρο 
νους ερευνητές γ ια τ ί έλυσε μέν πολλά  
προβλήματα , δημ ιούργησε όμως αλλα εξ 
ίσο υ  πολύπλοκα . Κ α ι τό χειρότερο στον 
βω μό τοϋ  αυτοκ ινήτου , θυσ ιάζοντα ι κάθε 
χρόνο δεκάδες χ ιλ ιάδες ζωές ένεογών 
κοινωνικών μελιών.

ποινικοποίηση τοϋ μεγαλυτέρου 
αριθμού των τροχαίων παραβά
σεων. Τά δικαστήρια θά δικάζουν 
μόνο τις βαρύτερες περιπτώσεις 
πού επισύρουν ποινικές κυρώσεις, 
οί όποιες ύποτίθεται ότι θά έπη- 
ρεάσουν προς τό καλύτερο την 
αντικοινωνική .υμπεριφορά τοϋ 
ενόχου.

'Η έκφραση άποχαρακτηρισμός 
στήν προκειμένη περίπτωση ση
μαίνει τήν κατάργηση τής κατη
γορίας μέ συνέπεια ή πράξη νά μή 
θεωρείται άξιόποινη.

Ή  άποποινικοποίηση συνίστα- 
ται στό νά αντικαθίσταται μία 
κύρωση τοϋ ποινικοϋ δικαίου άπό 
μία κύρωση διαφορετικής φύσεως, 
κυρίως σύμφωνα μέ μία διαδικασία 
ταχεία καί άπλουστευμένη.

Μία τέτοια τροποποίηση θά ρί
χνει τό βάρος στήν κοινωνική 
εύθύνη των μελών τής οδικής 
κοινότητας, καί όχι πλέον στήν 
άμέλεια, γεγονός πού καί ή ίδια 
ή κοινή γνώμη καταδικάζει σήμερα.

Ή  τροποποίηση αύτή θά πρέπει 
νά συνοδεύεται αναμφισβήτητα άπό 
ένα σύστημα προσφερομένων υπη
ρεσιών πρός τά θύματα τών τρο
χαίων ατυχημάτων καί άπό τήν 
άναθεώρηση τοϋ συστήματος τής 
άποζημιώσεως τό όποιο στηρίζε
ται στήν αστική εύθύνη, όπως 
συμβαίνει στά περισσότερα κράτη.

Ό λο καί περισσότεροι σήμερα 
συνηγορούν γιά τή θέσπιση ένός 
συστήματος «αυτόματης» αποζη
μίωσης πού δέν θά βασίζεται πλέον 
αποκλειστικά καί μόνο στό σφάλμα 
τοϋ άτόμου πού οφείλει νά πληρώ
σει τήν άποζημίωση. "Ας σημειωθεί 
ότι τό σύστημα λειτουργεί ικανο
ποιητικά στήν Σουηδία καί Νορ
βηγία πού έφήρμοσαν ήδη τά μέτρα 
αύτά.

Εάν υλοποιηθούν οί σκέψεις 
αύτές είναι βέβαιο ότι θά μειωθεί ό 
φόρτος τής εργασ ίας  τών δικαστι
κών ήιτησΡΓΓίών ενώ θά έπιταχυνθεΐ



ταυτόχρονα ή διαδικασία καί συνε
πώς θά λείψουν πολλά παράπονα.

Λογικότερη καταστολή τω ν τρο
χαίων παραβάσεων.

Ε π ιδ ίω ξη  γ ια  βελτίω ση της 
συμπεριφοράς.

Μέ τόν αποχαρακτηρισμό καί 
τήν άποποινικοποίηση των τρο
χαίων παραβάσεων θά επιτευχθεί 

\ μιάάνατίμηση τής ποινικής αγωγής.
Δικαιολογημένα συναντούμε τούς 

στυγνούς εγκληματίες τής ασφάλ
του δίπλα στούς απατεώνες, στούς 
κιβδηλοποιούς, στούς δολοφόνους 
καί στούς άλλους κακούς πολίτες 
τοϋ καιρού μας. Χωρίς νόημα όμως 
είναι ή παρουσία στά δικαστήρια 
των άφηρημένων καί των αμελών 
έκ περιστάσεως πού οί ίδιοι είναι 
οί πρώτοι πού λυπούνται γιά τις 
συνέπειες τής αμέλειας ή τής άφη- 

I ρημάδας τους.
Διάφορες εμπειρίες απέδειξαν έν 

τούτοις ότι παρουσιάζεται αναγκαία 
μιά κάποια κοινωνική αντίδραση 

i ούτως ώστε νά προστατεύεται ή 
κοινωνία από απαράδεκτες διατα
ραχές πού παρεμποδίζουν τήν ομα
λή λειτουργία της.

Πρόσφατα οί τοπικές αρχές τής 
; Τουλούζης άπεφάσισαν, αφού πρώ- 
ί τα έκαναν έκκληση στά συναισθή

ματα ευθύνης τών πολιτών, νά μήν 
\ μηνύουν πλέον γιά παράνομη στά- 
ί θμευση. Ό αριθμός τών παρανόμων 
1 σταθμεύσεων άνέβηκε τόσο πολύ 
i καί προκλήθηκε μιά τέτοια κύκλο
ι φοριακή συμφόρηση πού τά άστυ- 
{ νομικά, νοσοκομειακά καί διάφορα 

άλλα υπηρεσιακά όχήματα άδυνα- 
| τοϋσαν νά μετακινηθούν. Μετά 
I από λίγες μέρες άποφασίστηκε νά 
a έγκαταλειφθεΐ ή έμπειρία. Παρό- 
1 μοιες εμπειρίες σέ άλλες χώρες 

άπέδωσαν ίδια αποτελέσματα.
Τά γεγονότα λοιπόν μας διδά

σκουν ότι μία κοινωνική άντίδραση 
j είναι απαραίτητη απέναντι στούς 
j ύπεύθυνους τών τροχαίων παρα

βάσεων.
Τίθεται κατά συνέπεια τό έρώ- 

j τη μα πώς πρέπει νά είναι ή κοινω
νική άντίδραση αυτή πού συχνά 
παίρνει τήν μορφή μιας κυρώσεως. 
Ποιές θά έπρεπε νά είναι οί ιδιό
τητες της;

Οί ειδικοί συμφωνούν στό ότι 
ή κύρωση αύτή θά πρέπει νά είναι 
ή πλέον κατάλληλη καί άποδοτική.

Θεμιτά λοιπόν μπορούμε νά κά
νουμε τήν σκέψη ότι έφ’ όσον οί

περισσότερες τροχαίες παραβά
λ ε ις  δέν είναι σοβαρές, οί επιβαλ
λόμενες άπλουστευμένες έξω—δι
καστικές χρηματικές κυρώσεις, 
παρουσιάζονται ώς οί πλέον κατάλ
ληλες έπειδή έκτελοΰνται ταχύτατα 
καί ή ταχύτης άποτελεΐ τήν άπαραί- 
τητη προϋπόθεση τής επιτυχίας 
τού μέτρου.

Πρέπει όμως κάτι νά γίνει γιά 
νά καταστούν θετικές καί άποτε- 
λεσματικές οί ποινές στούς οδι
κούς έγκληματίες, πού έπιβάλλε- 
ται νά συνεχίσουν νά δικάζωνται 
άπό τά ποινικά δικαστήρια, ώς 
μέλη τής οδικής κοινότητας πού 
διέπραξαν σοβαρά σφάλματα.

Επιφανείς έγκληματολόγοι, με
ταξύ τών όποιων καί ό γνωστός 
έμπνευστής τής θεωρίας τής «Κοι
νωνικής "Αμυνας», Μ. ANCEL, 
ύπογράμμισαν τήν άνάγκη τής έξα- 
τομικεύσεως τής ποινής. ’Αναγνω
ρίζεται έν τούτοις παράλληλα ότι 
ελάχιστες πρέπει νά είναι οί στε
ρητικές τής ελευθερίας ποινές στούς 
οδικούς έγκληματίες. Οί χρημα
τικές ποινές πού θά έπιβάλλωνται 
θά πρέπει νά διατηρούν ένα πειθα- 
ναγκαστικό χαρακτήρα καί νά 
μή παύσουν ποτέ νά γίνωνται αι
σθητές σάν τιμωρία. Ή  χρηματική 
ποινή θά σταθμίζεται άνάλογα 
μέ τά εισοδήματα τού καταδικα- 
ζομένου.

Ή  εφαρμογή τού μέτρου τής 
άπαγορεύσεως τής όδηγήσεως, πού 
ορισμένοι τό θεωρούν σάν τήν 
καλύτερη λύση καί άλλοι σάν τήν 
χειρότερη, πρέπει νά έλέγχεται 
μέ σχολαστικότητα άπό τις άστυ- 
νομικές άρχές.

'Ορισμένοι ποινικολόγοι προ
τείνουν σχετικά μία ελαστικότερη 
εφαρμογή τού μέτρου τής άπαγο
ρεύσεως τής όδηγήσεως. Σύμφω
να μέ τις προτάσεις τους ένα άτομο 
στό όποιο έπεβλήθη ή ποινή αύτή 
θά επιτρέπεται π.χ. νά οδηγεί μό
νον γιά καθαρά επαγγελματική 
δραστηριότητα.

Ή  θέσπιση συγχρόνων μέτρων, 
πού θά άνταποκρίνωνται στις άπαι- 
τήσεις μιας προοδευτικής κοινω
νίας, άπαιτεΐ βέβαια σχολαστική 
τεκμηρίωση, στατιστικά στοιχεία 
άλλά κυρίως ένθουσιασμό, πρωτο
βουλία καί φαντασία. .. «Ό  Τολ
μών νίκα» καί στήν προκειμένη 
περίπτωση «έπιτυγχάνει».

Ή  άρχή τής εφαρμογής τού 
μέτρου τής υπό όρον άπολύσεως 
υπήρξε ένα πείραμα. Σήμερα όμως

ούδείς σκέπτεται νά αμφισβητήσει 
τήν χρησιμότητα τού μέτρου.

’Αποτελεί καί χαρακτηριστικό 
παράδειγμα πρωτοβουλίας καί φαν
τασίας ό γαλλικός Νόμος τής 11ης 
Ιουλίου 1975 πού έπιτρέπει στά 
δικαστήρια νά άντικαθιστοΰν τήν 
ποινή τής φυλακίσεως μέ τήν κυρία 
καί όχι παρεπόμενη ποινή, τής 
κατασχέσεως ενός ή περισσοτέρων 
αυτοκινήτων, καθώς καί τήν άπα- 
γόρευση όδηγήσεως. Σύμφωνα μέ 
μία άπόφαση τού Συμβουλίου τής 
Εύρώπης, τά μέτρα αύτά, συνοδευό- 
μενα καί άπό άναστολή, συνθέτουν 
ένα σύγχρονο σύστημα ποινών πού 
εφαρμόζεται άποκλειστικά στούς 
οδικούς έγκληματίες.

Τά μαθήματα τέλος τής οδικής 
κυκλοφορίας, πού θεσπίζονται 
προοδευτικά σέ όλα τά κράτη, 
οφείλονται στό ευρύ πνεύμα καί 
τήν πρωτοβουλία τών άνθρώπων 
πού άπασχόλησε ό διαρκώς αύξα- 
νόμενος άριθμός τών τροχαίων άτυ- 
χημάτων καί τό φαινόμενο τής 
οδικής έγκληματικότητας.

Τά μαθήματα αύτά διαδραματί
ζουν σημαντικό ρόλο όχι μόνο 
στήν έκπαίδευση τών μελλοντικών 
οδηγών άλλά καί στήν συμπληρω
ματική μόρφωση τών επικινδύνων 
οδηγών, ούτως ώστε νά συνειδη
τοποιούν τις ευθύνες τους άπέναντι 
στό κοινωνικό σύνολο.

Τό ποινικό δίκαιο πρέπει νά 
χρησιμοποιείται μέ τέτοιο τρόπο 
ώστε νά συμβάλει τά μέγιστα στό 
νά γίνεται κατανοητό, άπό τούς 
πολίτες γενικά καί άπό τούς κατα- 
δικασθέντες είδικώτερα, ότι ένα 
σφάλμα στήν οδήγηση δέν οφεί
λεται άπλώς καί μόνο σέ άτυχία. 
Ή  έπιπόλαιη καί ριψοκίνδυνη 
συμπεριφορά, πού έχει σάν συνέ
πειες θανάτους, τραυματισμούς βα
ριάς μορφής καί μεγάλες λύπες, 
είναι τό ίδιο σοβαρή μέ διάφορα 
άλλα άδικήματα σέ βαθμό κακουρ
γήματος.

Γιά τήν άποδοτική χρήση τού 
ποινικού δικαίου στήν προκειμένη 
περίπτωση πρέπει νά ληφθοΰν ύπ’ 
όψη οί κανόνες τής άνθρωπιας καί 
τής ισότητας καθώς καί τών άτομι- 
κών διαφορών μεταξύ τών εγκλη
ματιών. Επιβάλλεται ή στάθμευση 
άπό τήν μία πλευρά τών συμφερόν
των τού έγκληματίου καί άπό τήν 
άλλη, εκείνη τών συμφερόντων 
τού κοινωνικού συνόλου. Τέλος, 
στά πλαίσια τού δυνατού, έπιβάλ- 
λεται ή θετική έπιρροή τών μαζών 
καί ό σωφρονισμός τών όλίγων.
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Ή  Xmk&Mevm π θ λ ιδ ε ία
Β α σ ι λ ε ί ο υ  Ν τ α λ α γ ε ώ ρ γ ο υ ,  Μοιράρχου.

ΜΟΛΙΣ την άντικρύζεις τήν 
Πάργα, άρχόντισσα έξωτική στή 
βρόχινη άγκαλιά, ξαπλωμένη ώς 
τό άκρογιάλι, συγκινεϊσαι άπό τά 
φυσικά θέλγητρά της και γίνεσαι 
δικός της θερμός θαυμαστής.

Μένει μέσα στην καρδιά σου, 
όνειρο τής στεριάς καί τής θά
λασσας, ή Πάργα. Άπό τό Θεό 
σημαδεμένο αισθητικά αυτό τό 
παραθαλάσσιο Θεσπρωτικό άνθος. 
Ό πιό φωτεινός οικισμός τής μαρ
τυρικής καί ήρωϊκής Θεσπρωτικής 
γής, πού παίζει μέ άχτιδόγελα καί 
ξέψυχους, ναζιάρικους κυματι- 
σμούς, στήν άκτή.

Στά στενοδρόμια της καί τις 
άνηφοριές της περπατούμε μαγε
μένοι άπό τις Παργινές όμορφιές 
τής πρωτοθώρητης μικρής πολι
τείας. Γειτονιές κατακάθαρες, μέ 
τό λουλουδόκοσμο νά σέ καλωσο
ρίζει μυρωμένα. Μοσκοβολιές άν
θινες άπό παράθυρα, αυλές καί 
έξώστες γραφικούς, στήνουν ένα 
πανηγύρι χρωμάτων καί ευωδιάς.

Ξεχωρίζεις, πλεούμενο άσάλευτο, 
τό νησάκι τής Παναγιάς, μέ τό 
ναΐσκο, πού σαϊτεύει τό θρησκευ
τικό συναίσθημα καί στή βλαστεμέ- 
νη έρημοσύνη του νοερά τό κεράκι 
μας άφήνομε, μέ μιά ένδόμυχη 
προσευχή, δοξολογιστική. Στέρια 
παιδιά τής γαλαζένιας ρευστότητος, 
άπολιθωμένοι θαλασσογίγαντες τά 
ξερόβραχα «Κρεμμυδάς» καί«Σκορ- 
δάς» σιγομιλοϋν άκίνητοι μέ τά 
θολά βάθη των βυθών. Στ’ άκρο- 
θαλάσσι, πιό πέρα, ή είσοδος τού 
λιμανιού τής Σπλάντζας (Αμμου
διά σήμερα), όπου καί οί έκβολές 
τού Αχέροντα.

Τραβούμε γιά τό φρούριο. Τιτά
νας λίθινος. Στέμμα τής πόλεως ξε
χύνει άπό τά ύψη σιωπηλά πολεμι

κές άναμνήσεις, θυμήματα θρύλων, 
μαρμαρωμένη Ιστορία στις έπάλ- 
ξεις. Άπό τό Βενετσιάνικο Κάστρο 
πανοραματική ή θέα, άπλόχερα 
σοΰ δίνει νά γευθής τις φυσικές 
καλλονές.

Γαλάζια άπλωσιά Ίονική καί 
σμαραγδένια θάλασσα άπό έλιές, 
σμιχτά, άνάερα καί σέ περίπτυξη 
τρυφερή μέ τό κυανοφόρετο στε
ρέωμα. Άπό ψηλά, στά βραχοθέ- 
μελα, νυφόπεπλα τά κύματα να
νουρίζουν χαϊδευτικά καί άσταμά- 
τητα τά μυστικά τών τειχών. Πα
νώρια ή άπλωσιά τού Ίονίου καί 
στό βάθος μιά θαμποαχλύ, στήνει 
τήν όθόνη ένός μακρινού μυστηρίου.

"Οπου καί άν κοιτάξης γύρω σου, 
όλα σπάταλα τάχει ριγμένα ή 
φύση καί στά ύψώματα, συνοριά- 
τικα μέ τή νέα Πάργα, Παληά 
Πάργα άπό τό 1.200, άπό τόν βυ
ζαντινό καιρό, Ιδρυμένη άπό τούς 
Πετσάληδες. Ό λα σκεπασμένα μέ 
τό μύθο, πού φυτρώνει τήν έκστα
ση τής μαγείας αύτού τού άνεπα- 
νάληπτου θεάματος.

Στήν όπτική περιήγηση σημα
δεύομε πάνω άπό πενήντα Ναούς 
καί ξωκκλήσια καί στήν έκκλησιά 
τών Αγίων Αποστόλων πολλά 
τά ίερά κειμήλια. Χαίρεσαι τήν 
άποθέωση τού κάλλους πού άφη
σαν οί άνθρωποι καί οί έποχές 
καί τό περιβάλλον άγνό άκόμη 
άντιστέκεται.

Δεξιά μας ή παραλία τού «Βάλ
του». Χρυσή άμμουδιά πού δέχεται 
χιλιάδες τουρίστες. Δέν λείπουν 
οί κατασκηνώσεις τών ξένων, τά 
κουκλίστικα σπιτάκια μέ τά ζωηρά 
χρώματα πού φιλοξενούν κάθε λο- 
γής έπισκέπτη. Απολαμβάνουν γα
ληνεμένη έπαφή τού τοπίου, ήδο- 
νισμένο παφλασμό, κελαϊδισμούς

καί γλυκανέμι. Και πού ύψώνει τό 
δείκτη τής τουριστικής έξελίξεως.

Χωρίς νά τό θέλης, σέ περιτρι
γυρίζει ή τοπική ίστορία. Πόσοι 
δέν πέρασαν έδώ έχθροί τού Γέ
νους, χριστιανοί καί άλλόπιστοι. 
Πρός τά λιοστάσια τής Άνθούσας 
στάθηκε κήρυκας έμψυχωτής τών 
ραγιάδων ό Εθναπόστολος Κο
σμάς. Πόσοι Σουλιώτες δέν κατέ
φυγαν διωχμένοι άπό τούς Αρβα
νίτες τού Ά λή  Πασά, 5.000 Παργια- 
νοί, στά 1818, καίνε Μεγαλοπα- 
ράσκευο προγονικά κόκκαλα καί 
παίρνουν τή στάχτη μέ έθνικό 
μοιρολογητό καί θρήνο, φυλαχτό 
στον βίαιο έκπατρισμό, σάν οί 
Άγγλοι πούλησαν τήν Πάργα στό 
Δυνάστη τών Ίωαννίνων.

Έδώ γεννημένος καί ό Κ. Κα- 
νάρης καί ό Τ. Δημουλίτσας (Πα- 
πατατούκος), πυρπολητές. Γενέ
τειρα ήρώων, εύεργετών, άνθρώ- 
πων τών γραμμάτων.

Φεύγομε μέ τήν καρδιά αίχμά- 
λωτη σέ μιά θεϊκή γοητεία, μέ τήν 
έπέλαση τής μνήμης, μέ τά μύρα 
τών έσπεριδοειδών. Φεύγομε μέ 
μιά γεύση γλυκιάς άναψυχής, μέ 
διδαχή στή σκέψη, μέ τό αισθητι
κό κέρδισμα.

Κρατούμε μέσα μας μιά έσωτε- 
ρική μονωδία, καλλιτεχνική, άπό 
τις γραφικότητες. Μιά τρυφερή 
γνωριμία μαζί μέ τόν άντίλαλο 
αιώνων έλληνισμοΰ άγώνων τής 
Φυλής, θυσιών τών Γραικών. Ημε
ρωμένα σήμερα όλα, δίχως πλέον 
κατακτητές. Φεύγοντας λουλου- 
διασμένο τό γέλιο τών νερών μέ 
τούς άφρούς μάς κατευοδώνει. Καί 
άφήνομε ένα άναρρίγημα παλμών 
συγκινησιακό καί ένα μειδίαμα 
αισθηματικό γΓ αύτή τή νεραϊδο_ 
γέννητη πολιτεία τής ’Ηπείρου
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Ή  ΐ Μ ΐ ι α π ο Λ έ μ η σ η  ι ΰ ν

ε λ α τ τ ω μ ά τ ω ν  τ η ς  φ υ λ ή ς  μ α ς

ειυαι c B u ih o  μ ο ρ φ ω τ ικ ά  c p y o

■

Τού κ. Ί ω ά ν ν ο υ  Ξ η ρ ο τ ύ ρ η ,  Όμοτίμου ΚαθηγητοΟ Κοινωνιολογίας τής Α Β Σ Θ

Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ τής πα ι
δείας μας δεν πρόκειται να πετύχη 
καί πολλά στην πορεία της, άν δε 
λάβη υπόψη της μια θλιβερή, 
πλευρά τής νεοελληνικής πραγμα
τικότητάς. ΚΓ αυτήν την πλευ
ρά τήν άποτελοϋν τά Φυλετικά 
έλαττώματά μας. ’Αλλιώς δέ φτά
νει ή καθιέρωση τής δημοτικής 
γ ιά  ουσιαστική επιτυχία τής με- 
ταρρυθμίσεως χωρίς τήν αγωγή, 
τήν άλλαγή νοοτροπίας. Κάθε 
άλλαγή είναι άλλαγή νοοτροπίας, 
άλλιώς ζοϋμε οπή σφαίρα τής 
αυταπάτης με τίς λέξεις μας καί 
τίς φρασεολογίες μας, τίς δημα
γωγικές υποσχέσεις. "Οσες καλές 
άρχές κι’ άν θέσουμε ώς σκοπό 
τής παιδείας μας δέν θά πετύχουμε 
τίποτε άπ ’ αυτές, άν δεν προσπα
θήσουμε νά καταπολεμήσουμε μέσα 
καί έξω άπό τό σχολείο, παντού, 
τά  ελαττώματα τοϋ λαοϋ μας. 
Ή καταπολέμησή τους είναι κα
θαυτό έ θ ν ι κ ο μ ο ρ φ ω τ ι κ ό
έ ρ γ ο .

Ό λαός μας, χωρίς αμφιβολία, 
έχει πολλές αρετές. Υποχρέωσή 
μας είναι στά Σχολεία μας, όσο 
καί στά βιβλία τω ν παιδιών, νά 
έξαίρουμε τίς άρετές τής Φυλής 
μας μέ σοβαρότητα, άπλότητα καί 
ειλικρίνεια, δχι μέ κενή φρασεολο
γία , πομπώδεις εκφράσεις, στόμφο 
καί έλαφρότητα, που προδίδουν 
άλαζονεία καί κουφότητα, _ πρά
γματα τά όποια όδηγοΰν σέ 
σκοπούς άντίθετους άπ ’ έκείνους

που νομίζουμε ότι έπιδιώκουμε. 
Κι ακόμη νομίζω, ότι οΐ έθνικές 
αποτυχίες, οί ήττες μας, οί κατα
στροφές μας, οί τραγικές επέτειοι, 
οί έθνικοί διχασμοί μας θά έπρεπε 
περισσότερο άπό κάθε εθνική 
νίκη νά άνακαλοϋνται οπή μνήμη 
νά γίνονται διδασκαλίες, ν’ ανοί
γουμε τά μάτια μας μπρος στις 
χειροπιαστές τραγικές συνέπειες 
τοϋ ώμου ατομικισμού μας, τής 
κατάρας τοϋ διχασμού, καί τής 
κατάρας τής διχόνοιας. Ά π ’ όλα 
αύτά θά πρέπει νά βγάνουμε τά 
συμπεράσματά μας, γ ιατί τά έλατ
τώματά μας τά πληρώσαμε άκριβά 
καί θά τά πληρώνουμε μέ κίνδυνο 
τήν έθνική μας ύπαρξη. Οί τάσεις 
τοϋ λαού μας πρός τήν αρετή, 
άφού δέν τίς καλλιεργήσαμε έμει
ναν άτροφικές, άλλες πήραν κακό 
δρόμο κι άλλες έπαθαν «έξαλλα- 
γή», μετάπτωση άπό τό καλό 
οπό κακό.

'Η έμφυτη τού λαού μας ευφυΐα, 
όπως διαπιστώνεται άπό πολλούς 
μελετητές, άλλά καί όπως μπορεί 
κανένας εύκολα νά διακρίνει οπήν 
καθημερινή ζωή, δέν προχώρησε 
πέρα άπό έναν «ρηχό έγκεφαλι- 
σμό» κι έναν «άγονο ρητορισμό». 
Ή οξεία άντίληψη καί ή πνευμα
τική εύστροφία μας ή έκφυλίσθηκε 
σέ τυχοδιωκτισμό ή έμειναν «έξυ- 
πνάδα τής κατεργαριάς» καί τής 
«σοφιστείας» καί καταστάλαξαν 
στήν «καπατσοσύνη» καί στον 
«άτσιδισμό», στήν έπιτηδειότητα,

δηλαδή στήν ήθική εύλυγισία· 
Ή τάση μας πρός τή δημοκρατία 
έκφυλίσθηκε σέ παχυλή ύποκρι- 
σία δημοκρατικότητας. Είναι, βέ
βαια, σωστό πώς κ α μ α ρ ώ 
ν ο υ μ ε  μέ τήν «τετραπερατοσύ- 
νη» μας καί τήν έξυπνάδα μας στις 
«κατεργαριές», κάτι πού θαυμά
ζεται καί στά σχολεία μας. Ή 
εύφυΐα μας γ ιά  τήν οποία κομπά
ζομε, δυστυχώς, μάς λείπει, γιαυ- 
τό μαθητεύομε αδιάκοπα καί κατά 
έξαντλητικό τρόπο στήν κοντό
φθαλμη «πονηριά μας» ή όποια 
σκοτώνει κάθε άνάπτυξη τού πνεύ
ματος καί κυρίως τής εύφυΐας, πού 
καμωνόμαστε, πώς τήν έχομε, ένώ 
μάς λείπει αισθητά.

Ποτέ δέν καταπολεμήσαμε, άπό 
τότε πού άπελευθερωθήκαμε, τά 
έλαττώματά μας. Μά πώς νά τά 
καταπολεμήσουμε, άφού ένας λαός 
ολόκληρος έχει στο στόμα του τον 
έπαινο γ ιά  κείνον πού τά «κατα
φέρνει» ν’ άποφεύγη τίς ύποχρεώ- 
σεις, του; Χαιρόμαστε τον «έξυ
πνο», δηλαδή τόν «καταφερτζή», 
μία λέξη πού άπό έννοια ντροπής 
κατάντησε, δυστυχώς, έπαινος οπό 
στόμα τών πολλών. "Εχουν καί. οΐ 
λέξεις τήν ιστορία τους καί ή έκά- 
στοτε σημασία τους δείχνει την 
ή θ ι κ ή σ τ ά θ μ η  τής κοινωνίας. 
Είναι έξαιρετικά τρομακτική ή π τώ 
ση τής στάθμης αύτής τής αξίας 
στον τόπο μας. Τό φαινόμενο π ιά 
νει όλα τά στρώματα τής κοινω
νίας μας κι όλους τούς κλάδους της
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Ή καταπολέμηση τών 
ελαττωμάτων τής φυ
λής μας είναι Εθνικό 

μορφωτικό έργο

καί πρέπει νά μάς ανησυχεί γ ια  
την ύπαρξη τής εθνικής μας ζωής.

Ό λαός μας, στη μακρινή περίο
δο τής ζωής του, απόκτησε πολ
λές κακές συνήθειες καί ελαττώματα 
άλλα άπό τήν ιδιοσυγκρασία του 
καί τό φυσικό του περιβάλλον κι 
άλλα τ ’ άπόκτησε κατά τους δύσ
τυχους χρόνους τής μακραίωνης 
σκλαβιάς του, άλλα πάλι αναφά
νηκαν σέ χρόνους στερήσεων καί 
κακής διοικήσεως καί τέλος άλλα 
σέ άλλες αντίξοες περιστάσεις. Ή 
ανάγκη τής ζωής καί ή άμυνα τοϋ 
Ραγιά κατά τής βίας τοϋ τυράν
νου, τον οδήγησαν προς αυτά τά 
όπλα. 'Ωστόσο τό κακό κόλλησε 
τόσο καλά που κι όταν έπαυσαν 
νά υπάρχουν οί αιτίες αυτές, ή 
άνάγκη αυτή τής ζωής, ό νεοέλ
ληνας κράτησε γερά τά μέσα αυτά 
καί τά χρησιμοποίησε γ ιά  νά άπο- 
φεύγει «τίς ιερές καί ήθικές υπο
χρεώσεις του», πολλές φορές προς 
τό έθνικό κράτος του.

Η ΠΑΙΔΕΙΑ μας ποτέ δέ στάθη
κε δυστυχώς μέ διάθεση νά κατα- 
πολεμήση τά έλαττώματά μας ψ υ 
χολογημένα, συστηματικά καί με
λετημένα. Κι επομένως αύτά μεγά
λωσαν καί άναπτύχθησαν έπικίν- 
δυνα: Μάς έχουν περισφίξει, μέχρι 
πνιγμού, όπως π .χ . ό άτομικισμός

μας, τό άτομό μας πού τό λατρεύ
ομε σάν πρωταρχική άξια όλων 
τω ν άλλων, πού μ’ αύτήν μετρού
με όλα τά άλλα ύπάρχοντα στον 
κόσμο. Ή ύπερτροφική άνάπτυξη 
τού έγώ μας, πού όλα τά σκλα
βώνει στο στενό άτομικό μας συμ
φέρον. Ό ύ π ο κ ε ι μ ε ν ι σ μ ό ς  
μας πού μάς παρασέρνει στήν ύ- 
περεκτίμηση τής δικής μας άξίας 
καί στήν ύποτίμηση τής ξένης. 
Ή αδιαφορία μας ή μερικές φορές 
ή άντίθεσή μας προς ό,τι βρίσκε
ται έξω άπό τό στενό κύκλο των 
συμφερόντων μας, ή άσβεστη φι
λοδοξία μας πού φτάνει πολλές 
φορές - καθώς είπαν - ώς τή δοξο
μανία, ή οποία κάνει κάθε άντικει- 
μενική άντίληψη άν όχι άδύνατη 
τουλάχιστον έξαιρετικά δύσκολη. 
Ό φθόνος ό όποιος οδηγεί στή 
συναισθηματική λογική τύφλωση, 
ή έλλειψη διαθέσεως γ ιά  σ υ ν ε ρ 
γ α σ ί α ,  ή έριστικότητα καί ή 
πλεονεξία, φαινόμενα πού είναι 
άξια ψυχολογικής μελέτης μέ τίς 
μεγάλες διασπάσεις πού πήραν.

Είναι μοναδική ή ά π  ε ι θ α ρ- 
χ ί α μ α ς  έναντι τω ν νόμων, ένα
ντι τού κράτους. Βρίζομε τό κρά
τος πού είναι ή εικόνα καί ή ομοίω
σή μας. Στερούμεθα τής άπαιτου- 
μένης κοινωνικής εύθύνης τάξεως 
κι όμως όλοι μας κάνομε κατά
χρηση τής λέξεως δημοκρατία. 
Άποκαλούμε τούς εαυτούς μας 
δ η μ ο κ ρ ά τ ε ς  έναβρυνόμαστε 
πώς είμαστε άπό γεννησιμιού μας 
λαός δημοκρατικός. Φλυαρούμε γ ιά  
τά άνεκτίμητα άγαθά τής δημο
κρατίας, χωρίς φυσικά «ούτε οπό 
βαθύτερο νόημά της νά εισχωρού
με, πολύ δέ λιγότερο νά εφαρμό
ζουμε καί τίς πιο στοιχειώδεις 
άρχές της». ’Αγνοούμε στον τόπο 
μας ή θέλομε νά άγνοούμε μερικά 
άπλά, άλλά βασικά τής δημοκρα
τίας πράγματα. "Οταν π.χ. θέλει 
κανένας τά δημοκρατικά δικαιώ
ματα γ ιά  τον εαυτό του, πρέπει 
φυσικά νά τά παραδέχεται καί 
γ ιά  τούς άλλους. Ή δημοκρατία 
θεμελιώνεται έπάνω στήν ’Ελευ
θερία. ’Ε λ ε ύ θ ε ρ ο ς  δέν είναι 
βέβαια αύτός πού ενεργεί «έτσι- 
θελιστικά», γ ια τ ί ό έτσιθελισμός 
δέν είναι έλευθερία, παρά σκλαβιά 
στις παρορμήσεις καί στίς έπιθυ- 
μίες, στά κέφια, στήν άσυδοσία. 
Δυστυχώς, κατά τά πλείστον, τήν 
έλευθερία τήν άντιλαμβανόμαστέ 
άκόμη σάν «έτσιθελισμό». Γιά έλευ
θερία καί δημοκρατία οί περισσό
τεροι άπό μάς τούς νεοέλληνες

θεωρούμε τήν αύταρχικότητά μας, 
τήν ικανοποίηση τών έμπαθειών 
μας ή τώ ν ϊδιοτελών σκοπών μας 
καί άρκετές φορές άκόμη καί τήν 
άναίδειά μας.

Ή παιδεία μας: Αύτή περιχαρα
κωμένη στό στενό της πνεύμα, στίς 
λέξεις, δέν πρόσεξε ποτέ τήν ού- 
σία. Τί ώφέλησε ή δήθεν διδασκα
λία τού ’Επιταφίου τού Θουκυ
δίδη; ποιος ώφελήθηκε άπό τά 
θεσπέσια τής ’Αθηναϊκής Δημο
κρατίας ιδανικά; πώς νά ώφεληθή 
ό νεοέλληνας, αύτός πού κατά τό 
πλείστον ενα και μόνο γνωρίζει: 
τον ώμό ατομισμό του, τή διεκδί
κηση τού ατομικού καί μόνο συμ
φέροντος κατά τον πιό άδιάντρο- 
πο τρόπο; "Ολα τά άλλα χάνο
νται μπρος σ’ αύτό, όπως τά πο
τάμια μέσα στή θάλασσα.

Εμείς οί νεοέλληνες κινούμεθα, 
διαρκώς καί άέναα, άπό τό συναι
σθηματικό μας κόσμο, τήν συναι
σθηματική λογική. Τό πολυκομμα
τικό είναι χαρακτηριστικό τής πο
λιτικής μας σκέψης καί τής κοινω
νικής μας νοοτροπίας. ’Αδυναμίες 
πού δέν μάς άφήνουν νά διδαχθού
με άπό τά παθήματά μας. Διαρ
κώς πολιτικολογούμε όλοι μας, 
χωρίς - ώς έπί τό πλείστον - πολι
τική σκέψη καί δέν άναλαβαίνομε 
τίς εύθύνες τών πράξεών μας, τών 
λαθών μας καί τώ ν έλαττωμάτων 
μας, παρά τίς φορτώνομε διαρκώς 
πάντα στούς ώμους τρίτων σάν 
εμείς νά είμαστε τέλεια άνεύθυνοι. 
Ζητούμε πάντα τόν άποδιοπο- 
μπαΐο τράγο τών σφαλμάτων μας, 
δημιουργήσαμε τό μύθο τής ξένης 
επέμβασης σέ όλα μας. "Ετσι άπαλ- 
λάσσομε τόν εαυτό μας άπό τήν 
εύθύνη. Γι’ αύτό καί δέ συγχωρού
με ποτέ σέ κανέναν δικό μας ή ξένο, 
όταν μιλά γ ιά  τά έλαττώματά μας, 
χαρακτηριστικό άνωριμότητας καί 
έλλειψης καί τής στοιχειώδους αύ- 
τοκριτικής καί αύτογνωσίας μας 

Υπάρχει καί μιά άλλη άκόμη 
ομάδα έλαττωμάτων μας, φυσικά 
σέ έντονη μορφή. Ή τάση γιά  
παράβαση τώ ν νόμων καί ή άνυ- 
πακοή σ ’ αύτούς, ή αύθάδεια καί 
ή άπέχθεια πρός τό κύρος, ή διά
χυτα έντονη δυσπιστία, τό φα
τριαστικό πνεύμα, ή φιλαρχία καί 
ή καταστροφική δημαγωγία, τό 
σαράκι τής δολερής διχόνοιας, ή 
παχυλή ύποκρισία δημοκρατικό- 
τητας, ό εύκολος κομματισμός, ό 
πλαστός πόθος γ ιά  ισότητα όχι 
βέβαια άπέναντι τώ ν νόμων γ ιατί 
αύτή ή τάση δέν, άπορρέει άπό
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άγάττη προς τή δικαιοσύνη, άλλα 
άττό το φθόνο τής ύπέρτερης α
ξίας τού άλλου... «Μιά κι εγώ δέν 
είμαι άξιος να άνεβώ υψηλότερα 
άττό σένα, τουλάχιστον νά μην 
άνεβής καί συ υψηλότερα άττό μέ
να. Θά προσπαθήσω μέ κάθε μέσο 
νά σέ γκρεμίσω». Κανενός είδους 
υπεροχή καί άξια δέ μάς είναι άνε- 
κτή. Κάθε υπεροχή μάς προσβάλ
λει προσωπικά. Κι έπιστρατεύομε 
δ,τι κατώτερο έχομε καί κυρίως τή 
συκοφαντία αυτή τήν έχομε δυσ
τυχώς άναγάγει σέ έπιστήμη.

ΕΙΜΑΣΤΕ λαός άνυπόμονος. ’Ε
κείνο πού επιπολάζει πάλι είναι 
ή τάση προς τή φιλοπρωτία, όχι 
βέβαια οπήν καλή μορφή της «αίέν 
άριστεύειν καί ύπείροχον έμμεναι 
άλλων», παρά στή μορφή τής 
έγωπάθειας. Τό φαινόμενο τής φι
λοπρωτίας στήν άρνητική πλευ
ρά του, δεμένο μέ τόν ώμό νεοελ
ληνικό άτομικισμό πού άντί τό 
Σχολείο νά τό χτυπήση άνελέητα 
αύτό τό θλιβερό άντικοινωνικό 
φαινόμενο τό έκτρέφει μέ φροντίδα 
καί προσοχή. Μάς λείπει ή παρ
ρησία, γ ιατί δεν είμαστε «κορόϊ- 
δα», δπως λέμε, νά ριψοκινδυνεύ
ουμε τό παραμικρό νά δυσαρεστή- 
σουμε κανέναν. ’Απουσιάζει τό 
θάρρος, ή γενναιότητα νά άπο- 
δοκιμάσουμε τό άπρεπο: « ’Εσύ θά 
διορθώσης τόν κόσμο; τί σέ μέλ
λει;» «κάνε τή δουλειά σου». ’Ηθι
κή άπάθεια, άδιαφορία έθνικά επι
κίνδυνη. Ό νεοέλληνας τείνει προς 
τό μηδενισμό δηλαδή τείνει νά 
ταύτιση τό καλό, τό όρθό, τό 
άληθινό μέ τό άτομικό συμφέρον 
του καί μόνο. "Ολες οί θεωρίες του 
καί οί δήθεν πεποιθήσεις του έχουν 
μόνον ένα τέρμα, μιά άξια, μιά 
έπιτυχία: 6,τι τόν εξυπηρετεί ά- 
πλώς καί μόνο προσωπικά. Λα
τρεύομε τό άμεσο κέρδος καί τήν 
εύκολία. Ποιος μπορεί νά άρνηθή 
πώς δέν είμαστε λάτρεις «τοϋ έλάσ- 
σονος κόπου» καί τής «ήττονος 
προσπάθειας»; Καί ή παιδεία μας; 
τό ίδιο ιδανικό έχει κι αύτή. Αύτό 
επιδιώκει, τό κυνήγημα τοϋ «χαρ
τιού» μέ κάθε μέσον καί δπως - 
δπως, έκτος άπό τόν κόπο καί 
τήν έντατική προσπάθεια: Ποιος 
έργάζεται συστηματικά καί μέ ά- 
κρίβεια στον τόπο μας; Τήν έργα- 
σία τήν οραματιζόμαστε σάν άγ- 
γαρεία. Ή ίδια ή Π α ι δ ε ί α  μας 
δέν πιστεύει καί δέν προσέχει πώς 
έργασία θά πή σύστημα, έπιμο-

νή, άκρίβεια καί ε ύ σ υ ν ε ι δ η -  
σ ί α.

Είμαστε άσσοι τής «κομπίνας», 
άφοϋ δπως είπαν καί είναι σωστό 
έπαινοΰμε πάντα τούς «κομπινα
δόρους». Καί δχι μόνον οπούς 
κύκλους των «κομπιναδόρων» καί 
των «τραμπούκων» των «τσιλια
δόρων» καί των όμοιων τους άλλά 
φεϋ! καί σ’ δλους τούς άλλους κια- 
κόμη... «Θεοϋ Κύριε, φυλακήν τοϋ 
στόματί μου». Τό φαινόμενο δέν τό 
γενικεύω, ώστόσο ώς λαός χαιρό
μαστε τόν άνθρωπο τής «κομπί
νας» τόν έπαινούμε. Τόν άπονή- 
ρευτο τόν ύποτιμοϋμε. Είναι πάλι 
θλιβερό τό πόσο ύπηρετοϋμε δλοι 
μας μικροί καί μεγάλοι τά π  ά θ η
μάς ,  τό στείρο δηλαδή φανατι
σμό μας καί τό μικρόχαρο, πού 
κυριαρχεί στήν καθημερινή ζωή 
μας. Τό φιλότιμο πού συχνά τό 
έπικαλούμεθα, τό κατεβάσαμε, άπό 
τήν ύψηλή θέση του σάν άνώτερο 
«είναι», δηλαδή σάν προσπάθεια 
νά τιμά κανένας τήν άρετή νά τήν 
ένσαρκώνη καί νά τή ζή, τό κατέ- 
βάσαμε στήν τάση νά έκτιμοϋμε 
περισσότερο άπό κάθε άλλο τόν 
εαυτό μας. Τό καταντήσαμε δπως 
τό δρισε ένας καλός άνατόμος τοϋ 
νεοελληνικού κόσμου «άναζήτηση 
τοϋ κολακευομένου ειδώλου μας 
στά μάτια των τριγυρινών μας». 
"Εγινε «νταηλίκι» οπού άγνοοϋμε 
πώς ψυχική παλληκαριά είναι 
νά μπορής π .χ. νά ξεστομίσης μιάν 
άλήθεια όσο κι άν συμβή νά ζημιω- 
θής. Καί ή Π α ι δ ε ί α μ α ς ;  Αύτή 
δέ δημιουργεί καμμιά άτμόσφαιρα 
θάρρους καί ήθικής παλληκαριάς. 
Τά σχολεία μας φαίνεται νά α γ νο 
ούν - μικρά καί μεγάλα - καί μάλι
στα τέλεια ή νά λησμονούν πώς 
ικανότητες καί γνώσεις χωρίς νά 
συντροφεύονται άπό ήθική τόλμη, 
βούληση καί ήθική εύρωστία δχι 
μόνον δέν έχουν άξια, παρά είναι 
κίνδυνος σ’ έκείνους πού τίς έχουν. 
Ή ικανότητα καί ή εύψυχία οπόν 
τόπο μας δχι μόνον δέ λαβαίνονται 
ύπόψη καί δέν τιμώνται, παρά 
καταδιώκονται. 'Η Π α ι δ ε ί α μας 
δέ στάθηκε ποτέ στο ύψος της, 
ώστε νά είναι σέ θέση νά κατευ- 
θύνη τίς σκέψεις καί τίς πράξεις 
μας, προς ένα όντως άνώτερο πνευ
ματικό έπίπεδο. Πνίγεται κι αύτή 
μέσα στά έλαττώματά μας.

Ή μορφωτική κρίση πού περ
νούμε στή χώρα μας είναι χρονιάς 
μορφής άρρώστια. Ή λέξη μόρ
φωση είναι άπό τίς λέξεις πού τόσο

συχνά άλλά καί έπιπόλαια χρησι
μοποιούμε. Στή κοινωνία μας τόσο 
των ώριμων, όσο καί των άνώ- 
ριμων δέν κυριαρχεί πνεύμα ούσια- 
στικής παιδείας παρά πρυτανεύει 
πνεύμα ά ν τ ι π α ι δ ε ί α ς .  Εί
ναι καιρός νά πάψουμε νά κολα
κεύομε τίς άδυναμίες μας, νά πά 
ψουμε νά καμαρώνουμε γ ι αύτές. 
«Δέν κομίζω γλαύκα εις ’Αθήνας» 
ούτε «ίχθύν εις πόντον». Κοινός 
τόπος θά μού πήτε. Ναι όμως έκ 
των, ών ούκ άνευ» ή συνειδητο- 
ποίηση τω ν έλαττωμάτων μας 
γ ι ’ αύτήν άκόμη τήν ίδια τήν έθνι- 
κή ύπόστασή μας. Ή πολιτεία 
μας, άν κανένας διαβάση τήν πολι
τική ιστορία μας, παρουσιάζει 
πάντα τήν δψη πεδίου μάχης άντι- 
κρουομένων άτομικών καί μόνον 
συμφερόντων. Ή μικροπολιτική 
στήν πιο φτηνή μορφή της καί ή 
δημαγωγία κρατούν κατά κανό
να, μέ μικρές χρονικές εξαιρέσεις, 
σέ διαρκή έκνευρισμό καί έξαψη 
παθών τό λαό. Τό «γιατί έσύ κι’ όχι 
έγώ» σέ μορφή καί κατάσταση 
άρρωστημένης έγωπάθειας, άπρε
πης φιλαρχίας κυριαρχεί στήν πο
λιτική ιστορία τού τόπου μέ έξαι- 
ρετικά δυσάρεστες έπιπτώσεις γ ιά  
τήν προκοπή μας. Ποτέ σχεδόν 
δέν μάς έγινε συνειδητό έκείνο πού 
όριζε ό ’Αριστοτέλης «πώς ή άρε
τή μιάς πολιτείας συνίσταται στή 
σοφή καί δραστήρια άναζήτηση 
τού κοινού καλού».

Θά πρέπει νά μάς γίνη συνει
δητό πώς τίποτε δέν μπορούμε 
νά στερεώσουμε στον τόπο μας, 
άν δέν κάνουμε βασικό σκοπό τής 
άλλαγής καί τών έπιδιώξεων 
τής παιδείας μας γενικώτερα 
την κ α τ α π ο λ έ μ η σ η  τ ώ ν  
έ λ α τ τ ω μ ά τ ω ν  μας. Χωρίς 
αύτή τήν έπιδίωξη τίποτε δέν 
μπορούμε νά στερεώσουμε στα
θερό καί άξιο, παρά θά παρα
δέρνουμε μέσα σέ μιά άτμόσφαιρα 
πολιτείας πού θά δεσπόζει τό 
μικρόψυχο πάθος, ό φανατισμός, 
ή άνήθικη συναλλαγή, ή ψευτιά, 
ή νοθεία, ή προκατάληψη καί ή 
ιδιοτέλεια, τό πλέγμα τώ ν άντι- 
θέσεων τών άτομικών συμφερόν
των, τών πολιτικών άντιθέσεων 
καί τών πολιτικών άνταγωνισμών 
πέρα άπό κάθε δημοκρατικό όριο 
κ.λ.π. ’Ατμόσφαιρα άκρως έπι- 
κίνδυνη γ ιά  τή δημοκρατία καί 
πιο πέρα γ ιά  τήν έθνική μας μελ
λοντική ύπαρξη.
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‘Η Ε λλάς, σέ λίγους μήνες θά γίνη τό επίκεντρο τής διεθνούς προσο
χής. "Ενα μεγάλο παιδί της 6 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Ο ΣΤΑΓΙΡΙΤΗΣ θά τιμη
θεί άπό όλους τούς λαούς τού κόσμου, γιά τήν προσφορά του στην άνθρώ- 
πινη πρόοδο, στά πλαίσια τού ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ, 
πού οργανώνει ή UNESCO.

'Ομιλίες σέ πνευματικά καί έκπαιδευτικά ιδρύματα τής ύφη- 
λίου, ειδικές έκπομπές σέ ραδιοφωνικά καί τηλεοπτικά δίκτυα, 
βιογραφικά δημοσιεύματα στον παγκόσμιο τύπο καί άλλες έκδηλώσεις, 
θά θυμίσουν σ’ όλους τούς κατοίκους τής γής τόν ’Αριστοτέλη, τόν μεγα
λύτερο σοφό τής άνθρώπινης Ιστορίας.

Καί κορωνίδα αύτών των έκδηλώσεων θά άποτελέση ένα μεγάλο 
Διεθνές Συνέδριο μέ θέμα τόν ’Αριστοτέλη πού θά γίνη στή Θεσσαλονίκη 
άπό τις 7 ώς τις 14 Αύγούστου 1978. Τό Συνέδριο αύτό, πού θά είναι τό 
μεγαλύτερο άπό όσα οργανώθηκαν ποτέ στην ’Ελλάδα, τελεί ύπό τήν 
ύψηλή προστασία τού Προέδρου τής Δημοκρατίας κ . Κωνσταντίνου Τσά- 
τσου καί τήν αιγίδα τής UNESCO.

’Εκτός άπό τόν Πρόεδρο τής Δημοκρατίας τήν τιμητική έπιτροπή τού 
συνεδρίου άποτελοΰν : ό Πρωθυπουργός κ . Κωνσταντίνος Καραμανλής, 
ό ’Αντιπρόεδρος τής Κυβερνήσεως κ . Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου, 
ό τέως Πρόεδρος τής Δημοκρατίας καί Πρόεδρος τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών 
κ . Μιχαήλ-Στασινόπουλος καί ό Πρόεδρος κ . Παναγιώτης Κανελλόπουλος .

Σ’ αύτή τή γενική κινητοποίηση τού Έθνους γιά νά τιμηθεί ό ’Αριστο
τέλης , όπως τού ταιριάζει, μετέχει καί ή ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑ
ΚΗΣ δημοσιεύοντας αύτό τό άρθρο.

Μέ τήν ευκαιρία 
τοΰ Δ ι ε ΰ ν ο ΰ ς  
’Έ τ ο υ ς  γιά τόν 
’Αριστοτέλη που 

ο ρ γ α ν ώ ν ε ι  
ή UNESCO.

'0  ’Αριστοτέλης γεννήθηκε στή 
δεύτερη δεκαετία τοΰ τετάρτου αι
ώνα, γύρω στά 483 π.Χ. σέ μια 
ταπεινή πόλη τής Χαλκιδικής, τα 
Στάγιρα. '0  πατέρας του, λεγόταν 
Νικόμαχος καί ήταν γιατρός τοΰ 
Βασιλιά τής Μακεδονίας Άμύντα 
τοΰ Β\ "Οπως πίστευαν τότε, ό 
Νικόμαχος, σαν γιατρός, προερχό
ταν άπό τό γένος των Άσκληπια- 
δών, πού συνδεόταν μέ τόν Θεό τής 
’Ιατρικής ’Ασκληπιό. 'Η μυθολο
γική αυτή παράδοση, έχει τήν έννοια 
ότι ή ιατρική επιστήμη είχε θεία 
προέλευση καί διέθετε τήν σφρα
γίδα μιας θείας δωρεάς. 'Η μητέρα 
τοΰ ’Αριστοτέλη, πού ονομαζόταν 
Φαιστίδα, καταγόταν άπό τήν Χαλκί
δα καί πιστεύεται ότι ήταν συγ
γενής τοΰ ’Αρχηγού των Χαλκιδέων 
πού τά πολύ παλιά χρόνια εγκατα
στάθηκαν στήν Χαλκιδική, πού τήν 
ονόμασαν έτσι, τιμώντας τήν γή 
των πατέρων τους.
Γ ρ ά φ ε ι :
ό κ. ’Αθανάσιος Α. Γεωργιάδης

Δέν γνωρίζουμε που πέρασε τά 
παιδικά του χρόνια ό ’Αριστοτέλης. 
"Αν δηλαδή έμενε μαζί μέ τόν πα
τέρα του στήν Αύλή τοΰ Βασιλιά 
τής Μακεδονίας ή αν παρέμεινε στήν 
γενέτειρα πόλη. Είναι βέβαιο όμως 
ότι αύτή τή μικρή καί άσήμαντη 
πόλη πολύ τήν άγάπησε.Καί όταν κά
ποτε ό Φίλιππος, ό πατέρας τοΰ Με
γάλου ’Αλεξάνδρου διέταξε νά τήν 
πυρπολήσουν γιατί οί Σταγιρΐται 
μετείχαν στον συνασπισμό των χαλ- 
κιδικών πόλεων έναντίον τοΰ Φι
λίππου, ό ’Αριστοτέλης έπεισε τόν 
Μ. Ά?,έξανδρο αργότερα νά δια- 
τάξη τήν άνοικοδόμηση τής κατα- 
στοαφείσης πόλεως.

Ό ’Αριστοτέλης είχε τήν άτυχία 
νά χάση άπό πολύ νωρίς τόν πατέρα 
του. Καί τις φροντίδες τής άνατρο- 
φής καί τής διαπαιδαγωγήσεώς
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Ό  μεγαλύτερος Σοφός 
της ανθρώπινης ιστορίας

του τίς άνέλαβε ένας φίλος του πα
τέρα του, ό Πρόξενος, πού έκτέλεσε 
αυτά τά καθήκοντα μέ πολλή εύσυ- 
νειδησία. Στις φροντίδες τοΰ άξιου 
αύτοϋ κηδεμόνα οφείλεται καί ή 
άποστολή τοΰ ’Αριστοτέλη στήν 
’Αθήνα, τό 367 π.Χ. ΤΗταν τότε 
μόλις 17 ετών, καί ήθελε νά σπου- 
δάση φιλοσοφία στήν περίφημη ’Α
καδημία τοΰ Πλάτωνα. Στήν ’Α
θήνα ό ’Αριστοτέλης έκανε 20 χρό
νια παρακολουθώντας μέ πολύ ζήλο 
τά μαθήματα τής ’Ακαδημίας, στήν 
όποια φοιτούσαν μεγάλες φυ
σιογνωμίες. Τήν περίοδο αύτή βρι
σκόταν σέ μεγάλη άκμή καί ή ρητο
ρική σχολή τού ’Ισοκράτη. 'Η 
ρητορική τέχνη μαζί μέ τήν φιλο
σοφία, άποτελοΰσαν άλλωστε τους 
μοναδικούς πόλους έκπαιδεύσεως των 
νέων. Αύτό όφείλετο στή μεγάλη 
επίδραση τής διδασκαλίας των σο
φιστών πού εμφανίστηκαν σάν φο
ρείς νέων ιδεών τίού βοηθούσαν στήν 
άνατροπή τής τότε γενικής κατα- 
στάσεως, πού διακήρυτταν ότι πρέ
πει νά άντικατασταθεϊ άπό ένα 
σύστημα στο όποιο ό άνθρωπος, 
σάν έλεύθερη προσωπικότητα, θά 
ήταν ό κυρίαρχος όων. 'Ο 
’Αριστοτέλης, πού διατηρούσε στε
νή έπαφή μέ τή σχολή τοΰ ’Ισο
κράτη, φαίνεται ότι έπηοεάστηκε 
άρκετά καί διαμόρφωσε άνάλογα 
τή συγγραφική του δυναμική. ’Ε
πικρατεί ή γνώμη, ότι ό ’Αριστο
τέλης τότε άπέβλεπε σέ πολιτική 
καριέρα. ’Άλλωστε καί ό Πλάτων 
καί ό ’Ισοκράτης έδειχναν πάντοτε 
μεγάλο ένδιαφέρον γιά τά πολίτικα 
πράγματα όχι μόνον τών ’Αθηνών, 
αλλά καί τών άλλων πόλεων τοΰ 
Έλλαδικοΰ Χώρου. Φιλοδόξησαν μά 
λίστα καί ο'ι δύο νά άσχοληθούν μέ 
τήν πολιτική, οχι βέβαια μέ τήν 
άμεση άνάμειξή τους στή δημόσια 
ζωή, άλλά μέ τήν καθοδήγηση τών

άρχόντων, καί τών άλλων ισχυρών 
προσώπων τής εποχής.

’Ιδιαίτερα, όμως, γιά τον ’Αρι
στοτέλη δέν έχουμε σαφείς ενδεί
ξεις ότι προώριζε τον έαυτόν του 
γιά πολιτική σταδιοδρομία, παρ’ 
όλο πού ήταν βαθυστόχαστος μελε
τητής τών πολιτικών πραγμάτων 
όλων τών ελληνικών πόλεων.

’Αντίθετα στά ((Πολιτικά» του, 
ό ’Αριστοτέλης, διακηρύσσει ότι 
έταξε τον εαυτό του — άπό τήν 
άρχή — στήν θεωρητική ύπηοεσία 
τής πολιτικής φιλοσοφίας.

Μετά τον θάνατο τού Πλάτωνα, 
τό 348 π.Χ., ό ’Αριστοτέλης μαζί 
μέ τον Ξενοκράτη έφυγε άπό τήν 
’Αθήνα καί έγκαταστάθηκε σέ μιά 
μικρή πόλη, τής άπέναντι άπό τήν 
Λέσβο Μικρασιατικής άκτής, τήν 
’Άσσο, στήν όποια δύο παλαιοί 
συμμαθηταί ό ’Έραστος καί ό Κο- 
ρίσκος ήταν άρχοντες. ’Εκεί, οι 
δυο φιλόσοφοι κινούμενοι στον χώρο 
μιας πόλεως, πού τήν κυβερνούσαν 
άνθρωποι μέ τίς δικές τους ιδέες, 
ίδρυσαν φιλοσοφική σχολή, πού συγ
κέντρωσε πολλούς φοιτητές. Τρία 
χρόνια άργότερα, τό 345 π.Χ., ο 
’Αριστοτέλης, μετά άπό πρόσκληση 
τού μαθητοΰ του Θεοφράστου, 
έγκαταστάθηκε στή Μυτιλήνη, 
όπου ίδρυσε έπίσης φιλοσοφική 
σχολή. ’Εκεί παράμεινε μέχρι τό 
342 π.Χ., οπότε καί προσκλήθηκε 
άπό τον Φίλιππο τον Β' στήν Πέλλα, 
προκειμένου νά άναλάβη τήν δια
παιδαγώγηση τοΰ γιου του ’Αλεξάν
δρου, πού βρισκόταν τότε σέ ήλικία 
13 έτών. Τό έργο αύτό, ό μεγάλος 
σοφός τής 'Ιστορίας, τό έκανε 
μέ πολύ ζήλο καί μεγάλη εύσυνειδη- 
σία. 'Η άρχική του προσπάθεια 
ήταν νά έμφυσήση στο νεαρό βασι- 
λόπαιδο τό πανελλήνιο πνεύμα καί 
γ ι’ αύτό άρχισε μέ τήν διδασκαλία

τών ποιημάτων τού 'Ομήρου, πού 
άποτελοΰσαν τό μοναδικό σχεδόν 
μέσον έκπαιδεύσεως τών 'Ελλήνων 
έπί πολλές γενεές. Μετά έγραψε 
δύο περισπούδαστα ειδικά συγγράμ
ματα γιά νά δώση στον ’Αλέξανδρο 
ικανά εφόδια, γιά νά γίνει καλός 
κυβερνήτης, όταν θά έρχόταν ό 
καιρός νά άναλάβη τήν άσκηση τής 
βασιλικής άρχής.

Μετά άπό 6 χρόνια γόνιμης παι
δαγωγικής έργασίας, πού είχε σάν 
άποτέλεσμα νά σφυρηλατηθεΐ ή έν- 
δοξότερη μορφή τής παγκόσμιας 
ιστορίας, ό Μέγας ’Αλέξανδρος, ο 
’Αριστοτέλης τό 335 π.Χ. ξανάρθε 
στήν ’Αθήνα, όπου ίδρυσε δική 
του φιλοσοφική Σχολή, πού ονομά
στηκε Λύκειο. 'Ηταν ένα ίδρυμα 
μέ τεράστια βιβλιοθήκη, μέ σύγχρο
να, γιά τήν εποχή, έποπτικά μέσα 
διδασκαλίας καί οργάνωση υπο
δειγματική. Σύντομα τό Λύκειο 
έγινε ό Τηλαυγής φάρος τής σοφίας 
καί τό λίκνο τής πνευματικής άκμής 
τής οικουμένης.

Οί κομματικοί άνταγωνισμοί, ό
μως, πού τόσο κατατυραννοΰσαν πάν
τοτε τήν 'Ιστορία τών 'Ελλήνων, 
δέν ήταν δυνατόν νά μή γίνουν αίτια 
δεινών καί γιά τον Αριστοτέλη. 
’Έτσι μόλις πέθανε ό Μέγας ’Αλέ
ξανδρος τό 323 π.Χ. καί ο'ι πολίτικοι 
του άντΐ7!αλοι αίσθάνθηκαν ότι θά 
μπορούσαν νά τον πλήξουν, άφού 
έλειψε ό προστάτης του, έσπευσαν 
νά τον κατηγορήσουν γιά άσέβεια.

'Ο ’Αριστοτέλης κατάλαβε αμέ
σως ότι, μέ τήν ίδια κατηγορία, 
θά άκολουθοΰσε τή Σωκρατική τακτι- 
τη. ’Έτσι προτίμησε νά φύγη στή 
Χαλκίδα «γιά νά προφυλάξη, όπως 
είπε, τούς ’Αθηναίους άπό τό νά 
διαπράξουν καί άλλο άδίκημα εις 
βάρος τής φιλοσοφίας».

Σέρνοντας μαζί του τήν πίκρα 
άπό τήν κατάρα τής φυλής, δέν
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εζησε παρά λίγους μήνες στη Χαλ
κίδα. ’Εκεί πέθανε τδ 324 π.Χ. 
καή το σώμα του μεταφέρθηκε στα 
Στάγιρα, δπου καί έτάφηκε.

Η επίδραση τοΰ ’Αριστο
τέλη στην πορεία τοΰ 

πολιτισμού.

Ο Αριστοτέλης είναι άναμφι- 
σβητητα ο μεγαλύτερος σοφδς τής 
ανθρώπινης ιστορίας. Είναι ό μόνος 
πού ανέβηκε στον ’Όλυμπο τής άν- 
θρώπινης διανοήσεως καί κατοπτέυ
σε απο εκεί όλα τα φυσικά καί με
ταφυσικά προβλήματα τής ζωής. 
Γι αύτό τά συγγράμματά του άπο- 
τελεσαν τις βάσεις, άπό τις όποίες

εςορμησε ο άνθρωπος, γιά νά κατα- 
κτήση όλους τούς πνευματικούς χώ
ρους τοΰ έπιστητή.
, Οι αρχαίοι, ελεγαν, ότι τριών 

ειδών λογικά οντα υπάρχουν στη 
φύση, οι Θεοί, ό ’Αριστοτέλης καί 
οι άνθρωποι. Ό μεγαλόστομος αυ
τός θαυμασμός δέν είναι τυχαίος. 
Γιατί ο Αριστοτέλης είναι τό μο
ναδικό φαινόμενό σοφοϋ πανεπιστη- 
μο''α , σ’ ολόκληρη την διαδρομή 
της άνθρώπινης ιστορίας.

Σοφοί πού υπηρέτησαν χωρι
στούς ̂ τομείς τής γνώσεως υπήρξαν 
πολλοί. Κανένας, όμως, δέν έφτασε 
τςν πολυμερεια τοΰ ’Αριστοτέλη. 
Και τι δεν εγραψε ο γίγαντας αύτός 
τοΰ πνεύματος! Φιλοσοφία, 'Ιστο
ρία,̂  Θεολογία, Μαθηματικά, Φυ
σικά, Ιατρική, Μεταφυσικά, Ποίη

ση, Πολίτικα, Βιολογία, Οικονομία,
ι ^ ετεωρολογικά καί πολ

λά αλλα πού καλύπτουν ολόκληρο 
ιο φασμα του ανθρωπίνου επιστη- 
7"ύ· ^ α ι ε̂ν τά έγραψε μόνο. 
Αλλά τά έγραψε πρώτος. Τά μελέ- 
ιησε όλα μονος του μέ τά περιορι
σμένα επιστημονικά μέσα τής επο
χής. Καί τά άποτελέσματα τής με
λέτης του ^έγιναν τά θεμέλια όλων 
τών συγχρόνων έπιστημών.

’Από την εποχή πού έζησε ό 
Αριστοτέλης όλες οί περίοδοι λάμ- 

ψεως τοΰ άνθρωπίνου πνεύματος 
Τ^Ρ^χθηκαν στην ’Αριστοτελική 
Σκέψη που έστρωσε την λεωφόρο 
τοΰ άνθρώπινου πολιτισμοΰ. Καί μό
νο τά «Πολιτικά» του θά ήταν 
αρκετά νά τον κατατάξουν στην 
κορυφή τών σοφιών τής 'Ιστορίας.

ΤΟ ΕΝΟΙΚΟΝ ΠΤ1ΕΣ0Ν ΤΗΣ ΤΡΙΤΠΝΝΚΟΠΗΣ 
ΕΝΩΠΙΟΝ TOV ΣΥΙΠΒΟΥΛΙΟν ΕΠΙΚΡΠΤΕΙΠΣ
Τού Δικηγόρου παρ’ Άρείω

Κατά τάς διατάξεις τοΰ άρθρου 
51 τοΰ Ν.Δ. 170] 1973 «Περί τοΰ 
Συμβουλίου τής ’Επικράτειας», τρί- 
τος, βλαπτόμενος εκ τής ακυρωτι
κής άποφάσεως, δικαιούται νά άνα- 
κόψη ταύτην έντός προθεσμίας 
60 ήμερων άρχομένης άπό τής γε- 
νομένης εις αυτόν κοινοποιήσεως 
τής άποφάσεως, ή αφ ής άλλως πως 
έλαβε γνώσιν αύτής.

Ο νόμος ήθέλησεν, όπως διά 
τοΰ χορηγούμενου ενδίκου μέσου 
τής τριτανακοπής, άπαμβλυνθοϋν 
πως αί συνέπειαι τών άποφάσεων 
τοΰ Συμβουλίου τής ’Επικράτειας 
έναντι τών τρίτων τών μη μετα- 
σχόντων καί μή κληθέντων κατά 
τήν δίκην, έφ’ ήν έξεδόθη ή τρι- 
τανακοπτομένη άπόφασις.
Η τριτανακοπή άσκεΐται ύπό προ

σώπων μη παραστάντων, οόδέ κλη
θέντων όπως παραστώσιν εις τήν 
δίκην,καθ ήν έξεδόθη ή άνακοπτο-
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μένη απόφασις καί βλαπτομένων 
έκ ταύτης.

Διά τήν άσκησιν τής τριτανα
κοπής άπαιτεΐται όπως ή βλάβη, 
τήν οποίαν επικαλείται ό άνακό- 
πτων, εόρίσκηται έν άμέσφ αί- 
τιώδει νομικώ συνδέσμιρ πρός τήν 
άνακοπτομένην άπόφασιν, ήτοι ό
πως άποτελή άμεσον νομικήν συνέ
πειαν αύτής, οΰχί δέ ν ’ άποτελή 
απώτερου καί γενικώτερον απο
τέλεσμα τής πράξεως. Ό άνακό- 
πτων, δηλονότι, δέον νά έπικα- 
λήται βλάβην, εύρισκομένην εις 
άμεσον αιτιώδη νομικήν καί οόχί 
άπλώς πραγματικήν σχέσιν πρός 
τήν  ̂άνακοπτομένην άπόφασιν καί 
ής ή έπέλευσις νά είναι βεβαία, αν 
δέν άνατραπή ή ακυρωτική άπό- 
φασις, καί ούχί άπλώς ένδεχομέ- 
νη. Είδικώτερον, τό ύπό τής ακυ
ρωτικής άποφάσεως βλαπτόμενου 
συμφέρον τοΰ τρίτου, ΐνα νόμιμο

ι λ ο u

ποιήση τούτον εις ανακοπήν, δέον 
νά τελή έν άμέσφ νομικώ συνδέ- 
σμφ πρός τήν διά τής άποφάσεως 
ρυθμισθεϊσαν έννομον διοικητικήν 
σχέσιν, δηλ. ό άνακόπτων νά 
υφίσταται βλάβην τελοΰσαν εις 
άμεσον  νομικήν σχέσιν πρός τήν 
άνακοπτομένην άπόφασιν, ούχί δέ 
καί βλάβην, ή όποια θέλει έπέλθει 
αύτώ ένδεχομένως, συνεπεία τών 
ctTicoiepcov αποτελεσμάτων της άττο- 
φάσεως ταύτης ώς έκ της ένδεχομέ- 
νης έκδόσεως, κατ’ ακολουθίαν 
ταύτης, νέας διοικητικής πράξεως 
θιγούσης αμέσως τόν άνακόπτον- 
τα, ή βλάβη δέ ύπό τόσον εύρεΐαν 
έννοιαν δέν εμπίπτει εις τήν έν
νοιαν τής αμέσου βλάβης, εις τήν 
οποίαν καί μόνην αναγνωρίζει ό 
νόμος τήν δύναμιν όπως κάμψη 
δΓ ανακοπής τό απόλυτον δεδι- 
κασμένον, διά τοΰ όποιου, διά λό
γους σταθερότητος τών διοικητι-



Το άνεπανάληπτο και συγκλονιστικό 
αύτό σύγγραμμα πολιτικής φιλοσο
φίας. Σ’ αύτό ό ’Αριστοτέλης έξε- 
τάζει μέ τή γνωστή του ευστοχία 
τα προβλήματα τοϋ πολιτικής ζωής 
των άνθρώπων. ’Αναλύοντας όλα 
τά πολιτικά συστήματα οδηγείται 
σε καθολικά συμπεράσματα γιά την 
πολιτική πρακτική ή οποία, στηρι- 
ζόμενη στήν άρετή έ'χει προορισμό 
νά εξασφάλιση τήν ευδαιμονία στους 
άνθρώπους.

’Ανακαλύπτει τήν άνάγκη τής 
διακρίσεως των τριών εξουσιών, 
θεμελιώνοντας έτσι τή Δημοκρατία.

Καθορίζει τά καθήκοντα τών αρ
χόντων καί τών άρχομένων. Καί 
προχωρεί σέ τέτοιες λεπτομέρειες 
τής πολιτειακής διαδικασίας πού ή 
σοφία τους συγκλονίζει τον άναγνώ-

κών σχέσεων, οπλίζονται αί ακυ
ρωτικοί αποφάσεις τοϋ Συμβουλίου 
τής Επικράτειας.

Προς αποφυγήν τής δυνατότητος 
κλονισμού τοϋ, έκ τών ακυρωτικών 
άποφάσεων τοϋ Συμβουλίου τής 
’Επικράτειας, δεδικασμένου δι’ άσ- 
κήσεως κατ’ αύτών τριτανακοπών, 
κατά τό προμνησθέν Ν.Δ. 170]73, 
άρθρ. 51 παρ. 2, στερείται τοϋ δι
καιώματος προς ανακοπήν ακυρω
τικής άποφάσεως τοϋ Σ.τ.Ε., πας 
δστις παρενέβη έκουσίως κατά τήν 
συζήτησιν, ώς καί ό εις δν, επι
μελείς τοϋ είσηγητοΰ, έκοινοποιή- 
θη άντίγραφον τής αίτήσεως άκυ- 
ρώσεως μετά σημειώσεως τής δικα
σίμου, 20 πλήρεις ήμέρας πρό αυ
τής.

Είς άσκησιν τριτανακοπής δι
καιούται ό τρίτος, ό βλαπτόμενος 
έξ άκυρωτική άποφάσεως καί έφ’ 
δσον έχει έννομον συμφέρον. Τρι
τανακοπή χωρεϊ μόνον κατά τών 
άκυρωτικών άποφάσεων τοϋ Συμ
βουλίου τής ’Επικράτειας, λόγω 
τοϋ έξ αύτών προκύπτοντος δεδι- 
κασμένου, καί ούχί κατά τών άπορ- 
ριπτικών τοιούτων, δοθέντος δτι 
διά τής έκδόσεως τών τελευταίων— 
έξ ών, ώς έκ τής φύσεώς των, ού- 
δεμία ζημία δύναται νά προκλη- 
θή είς τρίτους—δέν δημιουργεΐται 
κατάστασις διάφορος τής έκ τής 
έκδόσεως τής προσβληθείσης πρά- 
ξεως, ήν πας τρίτος έχων έν
νομον συμφέρον δύναται νά 
προσβάλη, μή άποκλειόμενος έκ 
τής έκδόσεως τής άπορριπτικής 
άποφάσεως.

Δέν δικαιούνται εις άσκησιν άνα-

στη καί τον πείθει γιά τό ποσο καλ
λίτερος θά ήταν ό κόσμος σήμερα αν 
άκολουθοϋσε τις ’Αριστοτελικές 
νουθεσίες, π.χ. σημειώνει δτι ό νο- 
μοθέτης πρέπει νά προβλέπει τά 
όρια τής ήλικίας τοϋ γάμου, τά 
όποια καί καθορίζει γιά νά άποκτή- 
ση τό κράτος υγιείς νέους.

Δίνει συμβουλές γιά τό διαιτολό
γιο τών βρεφών καί τών νηπίων, 
τό όποιο πρέπει νά παρακολουθή 
ή Πολιτεία. Προσδιορίζει τά μαθή
ματα πού πρέπει αναγκαστικά νά 
διδάσκονται οί νέοι. Τονίζει τον 
ρόλο τής γυμναστικής καί τής μου
σικής στήν ψυχική διαμόρφωση τών 
παιδιών, ένώ οί απόψεις του γιά 
τήν άνάγκη νά άκούη ό νέος μελω
δίες καί οχι ρυθμική μουσική θά

κοπής, πρόσωπα, τών οποίων βλά
πτονται έννομα συμφέροντα 
έξ άκυρωτικής άποφάσεως ούχί 
άμέσως, άλλ’ έμμέσως. 'Ωσαύτως, 
ώς είναι αύτονόητον, δέν δικαιού
ται είς άσκησιν τριτανακοπής καί ό 
μή συνδεόμενος διά νομικού τινός 
δεσμού προς τήν δικαζομένην ύπό- 
θεσ ιν ομοίως δέ καί ό τελών προς 
τούς δικασθέντας είς νομικήν σχέ- 
σιν, ώς έκ τής όποιας θεωρείται ώς 
έκπροσωπηθείς ουτος ύπ’ αύτών 
καί, συνεπώς, ώς δεσμευόμενος έκ 
τής έκδοθείσης έν σχέσει προς αύ- 
τούς άποφάσεως.

Ή  τριτανακοπή, δέον νά άσκή- 
ται έντός ώρισμένης προθεσμίας, 
ήτις, ώς προαναφέρθη, είναι 60 
ήμερών άπό τής κοινοποιήσεως τής 
άνακοπτομένης άποφάσεως ή άπό 
τής πλήρους γνώσεως ταύτης, συ- 
ναγομένης κατά τρόπον άναμφί- 
βολον. Οΰτω ή τριτανακοπή δέν 
δύναται νά κατατεθή μετά τήν πά
ροδον τών 60 ήμερών, άφ’ ών ό τρι- 
τανακόπτων σφόδρα πιθανολογεί
ται ότι έλαβε γνώσιν τής άποφά
σεως.

Σημειωτέον ότι, παραδεκτώς πα
ρεμβαίνει (καί δή άνευ άσκήσεως 
ίδιου δικογράφου παρεμβάσεως) 
είς τήν έπί τριτανακοπής δίκην, ό 
έπί τή αιτήσει τοϋ οποίου έξεδόθη 
ή τριτανακοπτομένη άπόφασις, έ
χων πρόδηλον έννομον συμφέρον 
πρός ύποστήριξιν τοϋ κύρους αύ- 
τής.

Τό Συμβούλιον τής ’Επικράτειας, 
έπιλαμβανόμενον τής όποθέσεως 
μετά τριτανακοπήν, έρευνα τήν 
όλην ύπόθεσιν έξ ύπαρχής, βάσει,

μπορούσαν σήμερα νά χαρακτηρι- 
σθοΰν μόνο σάν προφητεία.

’Ανάλογες σκέψεις κάνει καί γιά 
τις υποχρεώσεις τής Πολιτείας νά 
έλέγχη τά παιδικά θεάματα, είς 
τρόπον ώστε νά παρακολουθούν οί 
νέοι μόνον κατάλληλα έ'ργα καί 
άπαριθμεΐ τις συμφορές πού θά έγ- 
κυμονοΰσε γιά τήν Πολιτεία, ή πα
ραμέληση αυτής τής ευθύνης.

’Ιδιαίτερα, στους σημερινούς και
ρούς, πού οί νέοι μας βυθίζονται 
ολοένα καί περισσότερο στήν άβυσ
σο τής ιδεολογικής συγχύσεως καί 
τής αγωνίας, ή ’Αριστοτελική Σκέψη 
παραμένει ή μόνη πυξίδα γιά μιά 
ασφαλή πορεία.

όμως, τών στοιχείων, τά όποια 
ύφίσταντο κατά τόν χρόνον τής έκ
δόσεως τής άνακοπτομένης άπο
φάσεως, άποκλειομένης τής έπι- 
κλήσΐως και λήψεως ύπ’ όψιν 
στοιχείων μεταγενεστέρων. Μέ 
άλλας λέξεις, διά τής τριτανακο
πής, ή όλη ύπόθεσις επανέρχεται, 
είς ό σημεΐον ευρίσκετο κατά τήν 
δίκην, καθ’ ήν έξεδόθη ή τριτα- 
νακοπτομένη άπόφασις. Οΰτω προ- 
καλείται υπό τοϋ Συμβουλίου τής 
’Επικράτειας νέα έρευνα τοϋ νο
μικού μέρους τής ύποθέσεως, τοϋ δέ 
πραγματικού, έφ’ όσον ό τριτα- 
νακόπτων έπικαλεΐται στοιχεία, τά 
όποια δέν είχεν ύπ’ όψιν του ή 
παρείδεν ή άνακοπτομένη άπόφα- 
σις. ’Επανεξετάζεται δηλαδή οΰ
τω έν τώ συνόλω της ή ύπόθεσις.

Έξ άλλου, ούτε ή πρός άσκησιν 
τοϋ ένδικου μέσου τής τριτανα
κοπής προθεσμία, ούτε ή άσκησις 
αύτοϋ, άναστέλλει τήν έκτέλεσιν 
τής άκυρωτικής άποφάσεως.

Τέλος, έξαφανιζομένης τής τρι- 
τανακοπτομένης άποφάσεως, τυγ
χάνει έξεταστέα κατ’ ούσίαν, ή έφ’ 
ής έξεδόθη ή άπόφασις αΰτη αί- 
τησις άκυρώσεως. 'Η δεχομένη τήν 
τριτανακοπήν άπόφασις έξαφανί- 
ζει, έν όλω ή έν μέρει, τήν άκυρω- 
τικήν άπόφασιν καί τίκτει, όπως 
καί αΰτη, δεδικασμένον, έξαφανί- 
ζον τό έκ τής άκυρωτικής άποφά
σεως άπορρεϋσαν τοιοϋτον. Δη
μιουργεί δέ ή έπί τής τριτανακοπής 
άπόφασις, ώς καί ή έπί αίτήσεως 
άκυρώσεώς έκδιδομένη, ύποχρέω- 
σιν τής Διοικήσεως πρός συμμόρ- 
σιν εις αύτήν.
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' Υπό :
Φ. X. Χ ρ ι σ τ ο δ ο ύ λ ο υ  
Εντεταλμένου 'Υφηγητοϋ 

τής Νομικής Σχολής ‘Αθηνών

x i e u m e i »
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΧΙΟΥΜΟΡ;
Η σημερινή έννοια τοϋ δρου εί

ναι πλατεία. Τείνει να καλύψη όλο 
σχεδόν το χώρο τοΰ κωμικού καί, 
γενικώτερα, τοΰ γελοίου. Τδ λε- 
ςικο τής αγγλικής γλώσσης τής 
’Οξφόρδης λ.χ. ορίζει τό «χιού
μορ» σαν την ικανότητα του να 
καταλαβαίνη κανείς καί νά άπο-
λαμβάνη J ]  την ικανότητα του% . ι ^ ι  ι —̂ Γν/ *</ mv ι υ υ  VGC
δημιουργή το διασκεδαστικό καί 
τό αστείο. Καί, μέ αύτή την έν
νοια, ο̂ όρος «χιούμορ» είναι σήμε
ρα, λίγο —πολύ, διεθνής.

Καί έτσι, πάει σχεδόν νά ξεχα- 
σιή η ειδική εκείνη έννοια, πού εί
χε αποκτήσει ο όρος «χιούμορ» 
κατα τον 1 9ον αιώνα, καί πού ήταν 
ή κατάληξι μι5ς μακράς έξελίξεως. 
Σύμφωνα με την ειδική αύτή έν
νοια, «χιούμορ» είναι ή άντιμετώ- 
πισι καί κυριάρχησι τών κάθε λο- 
γής  ̂αντιξοοτήτων τής ζωής μέ ψυ
χική δυναμι και άνωτερότητα, πού 
εκφράζονται με τήν μορφή τοΰ 
άστείου, του πνευματοόδους. Τό ά- 
σ lzlo όμως εδώ είναι μόνο «κατ’ 
επιφασιν». Πίσω άπό τήν άστειό- 
ιη ια υπάρχει ο σοβαρός τόνος.

(Καν αυτου του είδους ή άντι- 
μετωπισις δεν άφορα σέ μια μεμο
νωμένη αντιξοότητα, άλλ’ άποτελεί 
σταθερό προσανατολισμό τής προ
σωπικότητας, τότε γίνεται λόγος 
για «μεγάλο χιούμορ».
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^ υτγ) την ιδέα τοΰ «μεγάλου 
χιούμορ» θά προσπαθήσωμε νά άνα- 
ζητησωμε και νά προσεγγίσωμε 
μέσα στα όρια τοΰ άρθρου αύτοΰ.

ΚΑΙ ΠΡΩΤΑ πρέπει νά ύπογρα-
μισθη^δτι, σάν στάσι ζωής, τό χιού
μορ εκφράζεται σέ διάφορα έπί- 
πεδα. Θά διακρίνωμε έδώ ένδεικτι- 
κώς τα εξής :

Πρώτο, πρέπει ν’ άναφερθεΐ έκεί- 
νο πού θά μπορούσε νά όνομασθή 
«χιούμορ τής λεβεντιάς». Περιδεείς 
παρατηρούν κάποιοι στον Λεωνίδα 
στις Θερμοπύλες οτι «τό πλήθος 
των βαρβάρων είναι τοσοΰτον, ώστε 
βαλλοντες τα τοξευματα άποκρύ- 
πτουσι τον ήλιον διά τοΰ πλήθους 
τών βελών». Καί ένας άπό τούς 
συντρόφους, ό σπαρτιάτης Διηνέ- 
κης, χωρίς νά χάση καιρό άπαντα: 
«τόσω καλλίτερον, διότι θά πολε- 
μησωμεν προς αυτούς ύπό σκιάν, 
και όχι στον ήλιο)). 'Η άπάντησι 
ήχεΐ σάν κάτι τό εύτράπελο. ’Έχει 
όμως ^μέσα της τό μεγαλειώδες. 
Γιατί όλοι εηνώριζαν, δτι δέν υπήρχε 
πια ελπίς σωτηρίας καί ή άπόφασιγιά 
την υπέρτατη θυσία είχεν ήδη παρ- 
θή. Δεν είναι λοιπόν γιά νά γελάση 
κάνεις αλλα για να θαυμάση καί νά 
εμπνευσθή. "Ενα πικρό, ίσως χα
μόγελο, έμψυχώσεως όμως καί 
ευθυμίας, θα διαδεχθή άσφαλώς τήν 
έκπληξι άπό τήν πρώτη έντύπωσι.

Το μεγάλο χιούμορ συνορεύει έδώ 
μέ τό τραγικό.

( Η ΑΝΑΓΚΗ έξ άλλου νά δοθή, 
σε συγκεκριμένη στιγμή, άξιοπρε- 

απαντησι σε μιά ταπεινή πρό- 
κλησι, δίνει πάλι άφορμή γιά νά 
εκφρασθή τό μεγάλο χιούμορ, δταν 
υπαρχη. Σάν  ̂μέσο χρησιμεύει έδώ 
ειδικότερα τό υπονοούμενο, ή υπο
βολή μιας ιδέας, ό υπαινιγμός.

Είναι ̂ γνωστό τό άνέκδοτο, σύμ
φωνα με τό όποιο σηκώνει ή κυ
ρία τό άκουστικό τού τηλεφώ
νου, όπου μιά γυναικεία φωνή ζη
τεί να μιλήσει στο σύζυγό της, 
πού απουσιάζει. Σέ έρώτησι' τής 
κυρίας ποιο ονομα νά σημειώση, ή 
φωνή απαντά μέ ΐταμότητα : ή 
«φιλενάδά του» ! Καί ή κυρία: «Ποιά 

όλες;» Αυτός ό υπαινιγμός 
είναι το πνευματώδες καί αύτός εί
ναι  ̂που σπάει κόκκαλα, εκεί πού 
η απ ευθείας έκφρασι θά έκανε 
όλως διολου άλλην έντύπωσι. ’Α
παραίτητη είναι καί έδώ, φυσικά 
ή έτοιμότης πνεύματος. ’Αλλά μόνη 
η ε.οιμοτης δεν αρκεί. Χωρίς ψυ
χική δυναμι κι ανωτερότητα πού 
να την στηρίζουν, ή έτοιμότης, κι’ 
δίαν υπαρχη, εξατμίζεται στήν κρί
σιμη στιγμή.

Me τήν ευγενική συγκατάθεση  
τοΰ Περιοδικού «ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ»



ΕΙΔΙΚΟΣ δμως λόγος πρέπει νά 
γίνη καί γιά τήν έκφανσι εκείνη 
του χιούμορ, πού άναφέρεται στην 
άντιμετώπισι του γελοίου. Έδώ 
άλλωστε έχει το ξεκίνημά της ή 
μεταφορική χρησιμοποίησι του ορού 
«χιούμορ», πού κατέληξε στη σημε
ρινή του έννοια. Είναι δέ χαρακτη
ριστικό, δτι καί στά συστήματα 
τής Αισθητικής, τό χιούμορ θεω
ρείται συνήθως σαν κατηγορία τού 
κωμικού, δηλαδή σάν ένας άπό τούς 
τρόπους συστηματικής άξιοποιή- 
σεως τού γελοίου.

"Οπως είναι γνωστό, ή μεταφυ- 
σική χρησιμοποίησι τής λατινικής 
λέξεως humor πού σημαίνει υγρα
σία, χυμός, συνδέεται μέ τή γνωστή 
θεωρία τού Γαληνού, σύμφωνα μέ 
τήν οποία ή άναλογία των χυμών 
στο άνθρώπινο σώμα προσδιορίζει 
τό χαρακτήρα τού προσώπου.

Κατά τον 16ον αιώνα, στήν ’Αγ
γλία, ή λέξι «χιουμοριστής» άρχισε 
νά χρησιμοποιήται μεταφορικώς γιά 
νά υποδήλωσή τον τύπο τού εκκεν
τρικού άνθρώπου. 'Ο έκκεντρικός 
είναι, βέβαια, άπό ώρισμένες άπό- 
ψεις, γελοίος. Ή  ιδιορρυθμία του 
δμως είναι άνυπαίτιος, άφοΰ, κατά 
τήν θεωρία αύτή, είναι συνέπεια τής 
σωματικής του ιδιοσυστασίας. Γι’ 
αυτό έθεωρήθη, δτι ό έκκεντρικός 
έ'πρεπε νά άποτελή άντικείμενο, δχι 
σκώμματος άλλά κατανοήσεως καί 
συμπάθειας. Καί, άκόμη περισσό
τερο, δτι έπρεπε νά γίνεται σε
βαστός. Διότι, κατά τήν άποψι 
αύτή, κάθε τι τό φυσικό έχει τήν 
άξια του. Άπόδειξι, δτι πολλές 
φορές ή ιδιοφυία συμβαδίζει μέ τήν 
έκκεντρικότητα. Καί θά ήτο μέν 
υπερβολή νά > εχθή, δτι, δπου 
έκκεντρικότης έκεΐ καί ιδιοφυία. 
’Αλλά, πάντως, κάθε ιδιορρυθμία 
είναι μία έκφρασι άνεξαρτήτου φρο
νήματος καί, σάν τέτοια, τούλά- 
χιστον πρέπει νά είναι άνεκτή.

Τέτοιες φιλελεύθερες καί φυσιο- 
κρατικές άπόψεις έκαναν ώστε, 
σιγά—σιγά ό δρος «χιουμοριστής» 
νά σημαίνει στήν ’Αγγλία τον άν
θρωπο πού έχει άνεκτικότητα μπρο
στά στο γελοίο, δπως είναι π.χ. 
τό μικρό καί άσημαντο πού καί 
δμως μεγαλαυχεί. Καί ή έξέλιξι 
έφερε καί τή γενίκευσι. ’Ήδη κατά 
τον 18ον αιώνα, στήν ’Αγγλία, ό 
δρος «χιούμορ» ύπεδήλωνε τήν κα- 
τανόησι καί επιείκεια γιά κάθε τι 
τό ατελές, τό ελαττωματικό καί, 
παρά πέρα, γιά τό ξεπερασμένο 
καί τό μικρό. "Ετσι έφθασε ή συ
μπάθεια, ή μετριοπάθεια, ή άνε-

κτικότης, ή έπιείκεια, μέ μιά λέξι: 
ή καλωσύνη, νά. θεωρούνται σάν 
ουσιώδη στοιχεία τής στάσεως ε
κείνης πού προσδιούριζε ή λέξι 
«χιούμορ».

ΕΔΩ ας έπιτραπή μιά παρέν
θεση

Αυτός ό έμπλουτισμός τής έν
νοιας τού «χιούμορ» μέ τήν ιδέα τής 
καλωσύνης, έδωσε αφορμή—στις μέ
ρες μας πιά—γιά μιά άντιβολή τού 
χιούμορ προς τήν ιδέα τού μηδε
νισμού. Στήν ουσία τού μηδενισμού 
είναι, είπαν, ή άνικανότης γιά άγά- 
πη. Γ Γ αύτό καί, μπροστά στο 
γελοίο, τό άτελές ή τό άρρωστο, ό 
μηδενιστής άντιδρά μέ ειρωνεία ή 
άκόμη μέ σαρκασμό, πού πάνε να 
συντρίψουν τό άντικείμενο τους.

Πρέπει δμως νά σημειωθή, δτι 
άπό συγγενείς σκέψεις ώρμάτο ήδη 
καί ό Baudelaire χαρακτηρίζοντας 
τό γελοίο σάν κάτι τό έωσφορικό, 
άφοΰ πη-(ή του έχει τήν υπεροψία ή, 
δπως έλεγε ό Hobbes τό συναίσθημα 
ένός θριάμβου. Δέν είναι δέ ξένη προς 
τήν άποψι αύτή καί ή περί τού γέ- 
λοιου θεωρία τού Bergson ώς κοι
νωνικής κυρώσεως. Αύτή δμως ή 
θεωρία δέν έμπόδισε τον Baudelaire 
ιδίως στήν κριτική πού άφιέρωσε 
στο μεγάλο Γ άλλο ζωγράφο καί 
γελοιογράφο Daumier νά διακρίνη 
καί τήν καλωσύνη σάν δυνατή πηγή 
τού κωμικού στοιχείου.

Σύμφωνα μέ τις διακρίσεις τού 
Baudelaire μέ κριτήριο δηλαδή τήν 
καλωσύνη, ή, άκριβέστερα, τήν κα- 
λ,ή καρδιά, θά πούμε κατ’ άνάγκην 
δτι ό Daumier σάν καρικατουρί
στας, είχε χιούμορ. Τό ίδιο δέ 
πρέπει νά λεχθή, στον τομέα τής 
σατυρικής ποιήσεως, γιά τον δικό 
μας Γεώργιο Σουρή, ίσως καί γ ι’ 
αύτόν τον καυστικώτερο Ροίδη. 
’Ενώ δέν μπορεί νά λεχθή τό ίδιο 
πράγμα γιά τον Βολταΐρο ή γιά τον 
Λουκιανό.

ΤΙΣ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΕΣ καί φυσιο- 
κρατικές τάσεις, γιά τις όποιες έγινε 
λόγος πιο πάνω καί οί όποιες, 
«λεληθότως», έκρυβαν καί κάποιο 
συναισθηματισμό, ήλθε νά τόνωση 
άλλά καί νά άξιοποιήση, ώς προς τό 
θέμα πού μάς άπασχολεΐ έδώ, δχι 
πιά μόνο στήν ’Αγγλία άλλά καί 
στή Γερμανία, τό μεγάλο ρεύμα τού 
ρομαντισμού.

Στοιχείο τού ρομαντισμού είναι, 
ώς γνωστόν, έκτος άλλων, ό προσα
νατολισμός προς τό ύψηλό, τό ήρωϊ-

κό, τό μεγάλο. Και είναι ό προσανα
τολισμός αύτός άκριβώς ρομαντικός. 
Δηλαδή δέν ένοχλεΐται άπό τά ψε
γάδια, τις άτέλειες, τις μικρότητες, 
τις όποιες—καί δταν ύπάρχουν — 
προτιμά νά τις άγνοή καί νά πορεύ
εται σάν νά μή υπήρχαν. ’Εκεί πού 
ύπάρχουν άγεφύρωτες άντιθέσεις, 
ό ρομαντισμός θέλει νά βλέπη άδια- 
τάρακτη άρμονία.

Καί αύτά μέν έτσι είναι. Δέν 
πρέπει, δμως, νά παραβλέπεται, 
δτι, μέ τον προσανατολισμό προς 
τήν έννοια τού υψηλού, ό ρομαντι
σμός προσέφερε τήν γέφυρα, πού 
κατέστησε δυνατή τή μετάβασι πρός 
τήν σύνθεσι τού μεγάλου χιούμορ, 
δταν ή φιλοσοφία τών άξιών, άπό 
γενικώτερη άποψι, καί ό κριτικός 
ρεαλισμός, άπό γνωσιολογική άποψι 
έδωσαν τις προϋποθέσεις γιά μιά 
μέ περισσότερη έπίγνωσι άντιμε- 
τώπισι τών θεμάτων αύτών.

"Ετσι, ή άναφορά γίνεται, πιά, 
δχι άορίστως στο υπέροχο, άλλα σέ 
μιά συγκεκριμένη άξια, άπό τήν 
όποια έκπορεύεται ένα δέον. Και τό 
δέον αύτό ισχύει, ανεξαρτήτως τής 
άτελείας τής κακομοιριάς, τής άνοη- 
σίας, τής κακότητος άλλά καί τής 
τραγικότητος πού υπάρχει στον κό
σμο. Καί ή στοίχησι πρός τό δέον 
γίνεται, δχι γιατί παραβλέπομε τήν 
υπαρξι τού κακού κ.λ.π., άλλά με 
έπίγνωσι τής ύπάρξεως τού κακού.

Γι’ αύτό, καί ή μετριοπάθεια καί 
έπιείκεια έναντι τού γελοίου κλπ. 
δέν αποτελούν άρρωστημένες — 
καί πρόσκαιρες άλλωστε — έκδη- 
λ θύσεις άνεδαφικοΰ συναισθηματι
σμού, άλλά καρπό ψυχικής άνωτε- 
ρότητος καί δυνάμεως, πού πη
γάζουν άπό τήν ψυχική έξαρσι πού 
δίνει ή άγωνιστική προσήλωσι στις 
άξιες, σ’ ένα άνώτερο σκοπό, που 
έπιτάσσει, έκτος τών άλλων, και 
τήν μεγαλειοθεραπεία στά έπι μέ
ρους, σάν στοιχείο τού άγώνος γιά 
τήν πραγμάτωσι τού μεγάλου σκο
πού. Σωστά δέ συμπληρώνει ό νεώ- 
τερος στοχασμός, δτι ή μετριοπά
θεια καί ή έπιείκεια γιά τούς άλλους, 
άπώτερη ρίζα έχουν τήν αύτογνω- 
σία, τήν έπίγνωσι δηλαδή τής δικής 
μας άτελείας. Χιούμορ έχει δποιος 
μπορεί νά βλέπη τον έαυτό του άπό 
ψηλά καί νά γελά καί μέ τον έαυτό 
του.

"Οποιος παίρνει τον έαυτό του 
πολύ στά σοβαρά, αύτό είναι άσφα- 
λές δείγμα δτι δέν έχει χιούμορ.

Ή  μετριοπάθεια καί ή έξ άπό- 
πτου θεώρησι, δίνουν στο χιούμορ
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τον χαρακτήρα μιας φιλοσοφημένης 
στάσεως στη ζωή. Και ή προσήλωσι 
σ ένα σκοπό, είναι ό σοβαρός τόνος 
που υπάρχει πίσω άπό την αστειό
τητα τής μορφής.

Καί ή άστειότης τής μορφής τί 
είναι καί πώς αξιολογείται; Διότι, 
στο κάτω — κάτω, χιούμορ είναι 
η ευχαριστοποιησι τής αναποδιάς. 
Χωρίς αυτή την εύχαριστοποίησι, 
μπορεί να ύπάρχη ψυχική δύναμι ή 
ευγενεια ή ηρωισμός, άλλα χιούμορ, 
σαν συνθεσι όλων αυτών, δέν ύπάρ- 
χει.

Στήν Αισθητική διαστέλλουν συ
νήθως 'το χιούμορ άπό τό πνευμα
τώδες. Το πρώτο, λένε, είναι ύπό- 
θεσι τής καρδιάς, ένώ τό δεύτερο 
είναι υποθεσι ετοιμότητος, ευστρο
φίας καί διανοητικής καλλιέργειας. 
Και ακόμα, ύπόθεσι φυσικοΰ χαρί
σματος, ταλέντου. Θά θυμηθούμε 
εδώ τον Boileau πού, στο έργο του 
«L ! Art poetique» (1674), ύπε- 
γραμιζε, ότι ή ποίησι δέν άνέχεται 
την μετριότητα καί ότι τό πρώτο, 
που χρειάζεται για νά καταπιαστή 
κανείς άξια μ’ αυτήν, είναι τό φυ
σικό ταλαντο. ’Έτσι καί τό πνευμα
τώδες- προϋποθέτει τάλαντο" ’Ή 
όπως γράφει, στοές « ’Ανθρώπι

νους Χαρακτήρες» του, ό Λασκα- 
ρατος, παραλλάσσοντας τον γνωστό 
ψαλμό, « ’Εάν μή Κύριος οΐκοδομήση 
πνεύμα, εις μάτην έκοπίασαν οί οί- 
κοδομοΰντες». Γιατί, προσθέτει άν- 
τιγράφοντας, έδώ, τον Βολταΐρο, 
«ή μανία τής έπιδείξεως πνεύματος 
είναι μάλλον ένδειξι λίγου πνεύμα
τος».

Απο την άλλη πλευρά, όμως, 
το χιούμορ, αύτό τό πνευματώ- 
δες χρησιμοποιεί. Όπότε, τίθε
ται τό δίλημμα: "Οποιος δέν έχει 
«πνεύμα» δέν μπορεί νά έχη χιού— 
μορ; Το ερώτημα δείχνει, πού μπο
ρούν νά οδηγήσουν οί λογικές δια
κρίσεις όταν ξεχάσωμ.ε, ότι σκοπός 
τους είναι, νά διευκολύνουν τήν 
έρευνα τών ζητημάτων κι’ οχι νά δια
σπούν αύθαίρετα τήν πραγματικό
τητα, πού είναι ενιαία.

Θα δεχθούμε λοιπόν έδώ μιά δια- 
βαθμισι. "Οταν τό χιούμορ μπορεί 
να εκφράζεται με λεπτό πνεύμα, 
τότε εχομε κάτι τό άληθινά όμορφο. 
Με αυτήν άλλωστε τήν έννοια έχει 
πή ο Til. Lipps ότι άποστολή τού 
χιούμορ είναι νά κάνη τό υψηλό νά 
φαίνεται χαριτωμένο. ’Αλλά χιού
μορ υπάρχει καί σέ χαμηλότερες 
βαθμίδες, όταν τό άστεΐο είναι πιο

άτεχνο, πιο άδέξιο. ’Επί τέλους, 
όπως παρετήρει ήδη αύτός ό Βολ- 
ταίρος «δεν είναι αυτό πού ονομά
ζομε «πνεύμα» πού κάνει τήν άληθι- 
νη ομορφιά- τήν ομορφιά τήν κά
νουν τό υψηλό καί τό άπλό». Τό 
όποιον σημ,αίνει, ότι τό φρόνημα 
πού υπάρχει στο βάθος, αύτό θά δί
νη την ψυχή αλλά καί τό κριτήριο, 
ένώ τά άλλα είναι ζήτημα καλλιέρ
γειας (και διανοητικής), άσκήσεως 
και καλού γούστου.

Το οποίον μάς υποδεικνύει, ότι 
και όμως ποεπει, και έδώ, νά άνα- 
χθοΰμε στον ’Αριστοτέλη.

"Οπως είναι γνωστό, στά ’ Ηθικά 
Νικομάχεια (1128α), άφού διαπι
στώνει τήν άνάγκη τής ψυχαγωγίας 
μια μορφή τής όποιας είναι καί ή 
πνευματώδης συνομιλία — άνα-

Χ αρακτηρ ιστικά  γελο ιογραφ ικά  
σκ ίτ σ α  άπό την π α γκ όσμ ια  έκθε
ση, γελο ιογραφ ίας, πού  δείχνουν 
τά αποτελέσμα τα  άπό την μ ό 
λυνση τής  ̂ α τμόσφ α ιρας γ ια  τά  
αρ ισ τουργήματα  τής αρχα ίας έλλη- 
ν ικής τέχνης. "Ενα π ικρό  χ ιούμορ  
πού δείχνει π α ρα σ τα τ ικ ά  κα ι μέ 
πολύ νόημα τ ις  συνέπειες τού μ η 
χανοκρατουμένου π ολ ιτ ισ μ ού  μας.

408



5 ζητεί τήν επιβαλλόμενη μεσότητα 
πού πρέπει νά χαρακτηρίζη τήν 
κοινωνική συμπεριφορά, σ’ ό,τι άφο- 
ρά στο περιεχόμενο καί τον τρόπο 
αύτοϋ του πνευματώδους. Μεταξύ 
των δύο άκρων, τής «υπερβολής» 
δηλαδή τοϋ «βωμολόχου» — πού 
άντιστοιχεΐ περίπου σ’ αύτο που 
σήμερα θά ώνομάζαμε σαχλό ή «έξυ- 
πνάκια» — καί τής «έλλείψεως» 
τοϋ «άγροίκου», —· πού ενώ κατ’ 
ούδέν συμβάλλει στήν κοινή ψυχα
γωγία δεν άφήνει καί τούς άλλους 
νά χαροϋν τό άστεΐο — τήν μεσό
τητα κατέχει ό «εΰτροπος», πού 
τον χαρακτηρίζει ή «έπιδεξιότης» 
δηλαδή το τάκτ. «Τοϋ δ’ έπιδεξίου 
έστί τοιαΰτα λέγειν καί άκούειν 
οΐα τω έπιεικεΐ καί έλευθερίω άρ- 
μόττει... .καί ή τοϋ ελευθερίου παι
διά διαφέρει τής τοϋ άνδραποδώ- 
δους καί πεπαιδευμένου καί άπαι- 
δεύτου.... Διαφέρει δ’ ού μικρόν 
ταΰτα προς τήν εύσχημοσύνην». 
Καί διερωτάται ό ’Αριστοτέλης : 
«Πότερον ούν τον εΰ σκώπτοντα 
όριστέον τω λέγειν μή άπρεπή 
έλευθερίω, ή τω μή λυπεϊν τον 
άκούοντα, ή καί τέρπειν»; ’Ή μή
πως — προσθέτει — είναι άδύνατο 
νά βροΰμε κριτήριο, προκειμένου 
γιά κάτι τό τόσο ρευστό όπως τό 
πνευματώδες, άφοΰ τά γοΰστα είναι 
σχετικά; («ή καί γε τό τοιοΰτον 
άόριστον»). 'Ένα πάντως είναι 
βέβαιο' ότι καί στο πείραγμα πρέ
πει νά υπάρχουν κάποια όρια. Καί 
τον κανόνα θά τον δίνη κάθε φορά 
στον έαυτό του ό «έλευθέριος» 
άνθρωπος, δηλαδή, όπως θά λέγαμε 
σήμερα, ό ευπατρίδης, ό κύριος. 
«Ό  δέ χαρίεις καί έλευθέριος ούτως 
έξει, οίον νόμος ών έαυτώ».

Βέβαια, ό ’Αριστοτέλης άναφέ- 
ρεται έδώ στήν άνάπαυση καί τήν 
ψυχαγωγία, πού είναι, όπως λέγει, 
άπαραίτητα στή ζωή (1128β). ’Ενώ 
τό χιούμορ, σύμφωνα μέ τον ορισμό 
πού δώσαμε, δέν είναι στήν ουσία 
του παιγνίδι άλλ’ άγωνιστική στάσι, 
πού χρησιμοποιεί τό άστεΐο σαν 
μέσο καί σάν όπλο. Δέν βλέπομε 
όμως, γιατί δέν θά ίσχύσουν καί 
γιά τό χιούμορ οί αύτοί κανόνες. Ό 
Gentleman, ό κύριος, είτε διασκε
δάζει, είτε άγωνίζεται, διασκεδάζει, 
καί άγωνίζεται σάν Gentleman.

ΕΤΣΙ ή ιδέα τοϋ μεγάλου χιού
μορ προβάλλει σάν μιά σύνθεσι ψυ
χικής άνωτερότητος καί δυνάμεως, 
καλωσύνης καί, τέλος, ομορφιάς 
(χάριτος). Καί ή σύνθεσι αυτή είναι, 
ίσως, κάτι τό μοναδικό στήν ιστορία

τοϋ πολιτισμού. Γιατί, αν ό συνδυα
σμός δυνάμεως καί καλωσύνης είναι 
κάτι τό σπάνιο, πιο σπάνιο καί ίσως 
μοναδικό είναι ή καλωσύνη πού δέν 
είναι μόνο ένδύναμη άλλά καί χα
ριτωμένη.

Δέν είναι, βέβαια, έδώ δυνατόν 
νά έρευνηθή, αν καί σέ ποιο βαθμό, 
τό χιοΰμορ, μέ τήν πιο πάνω έννοια, 
υπήρξε κοινωνική πράγματι κότης. 
Καί μόνο σάν ιδέα όμως, υπήρξε μιά 
κατάκτησι τοϋ ευρωπαϊκού πολιτι
σμού.

Καί σάν ιδέα, θά μπορούσε νά 
προβληθή σάν μοντέλλο παιδείας 
καί γιά τον σύγχρονο άνθρωπο. 
Προ παντός γ ι’ αύτόν. Διότι πρέπει 
ό σύγχρονος άνθρωπος νά ζή καί νά 
άγωνίζεται μέσα σ’ ένα διεσπασμένο 
κόσμο, γεμάτο άντιθέσεις, αντιφά
σεις καί άπογοητεύσεις, σ’ ενα 
κόσμο πού πάει νά χάση έντελώς 
τό νόημα τής ζωής.

Καί μιά διευκρίνισι: Τόν όρο
«μοντέλλο» τόν χρησιμοποιούμε έδώ 
έν έπιγνώσει. Τό μεγάλο χιοΰμορ 
δέν είναι γιά τόν ηρώα, πού είναι 
ή έξαίρεσι καί μάς έμπνέει μέ τή 
μορφή του. Είναι υπόδειγμα ζωής 
γιά τόν μέσο άνθρωπο, γιά νά χρω- 
ματίζη καί ν’ άρωματίζη άλλά καί 
γιά νά δίνη νεύρο στον καλό καθη
μερινό άγώνα.

Ύ π ’ αύτή τήν έννοια, ψυχολόγοι 
τής ολκής τού PHILIPP LERSCH 
προβάλλουν τήν «φιλοσοφία τού 
χιοΰμορ» σάν τήν κοσμοθεωρία πού 
ταιριάζει στις άνάγκες τού συγ
χρόνου άνθρώπου. Ψυχίατροι, όπως 
ό Victor Frankl, υποδεικνύουν τό 
χιοΰμορ ώς τήν μόνη λυσιτελή θερα
πεία κατά τών νευρώσεων. Ό δέ 
μεγάλος Jaspers έπιφυλάσσει στο 
μεγάλο χιοΰμορ, μέσα στά πλαίσια 
τής φιλοσοφίας του, ένα ρόλο ού- 
σιώδη: Τόν ρόλο τής διαφυλάξεως 
τής έσωτερικής έλευθερίας τού άν
θρώπου καί τής έξασφαλίσεως, ότι 
ή όλη του πορεία θά γίνεται μέ έπί- 
γνωσι. Τό χιοΰμορ, λέγει, θά προ- 
φυλάξη τόν άνθρωπο άπό τού νά 
υποδουλώνεται σέ είδωλα, τά οποία 
φτιάχνει μόνος του, άπολυτοποιών- 
τας τά σχετικά. Καί, άπό τό άλλο 
μέρος, δέν θά τόν άφήση νά χάση 
τόν προσανατολισμό του προς τό 
άπόλυτο καί τό αιώνιο άπό τήν 
πλησμονή τών μικρών, τών πρό
σκαιρων καί τών εύτελών.

ΚΑΙ κάτι τελευταίο. Ή  ιδέα τού 
μεγάλου χιοΰμορ, υπήρξε, είδαμε 
δημιούργημα τού 19ου αίώνος. Καί

όπως καί εις άλλα έπιτεύγματα του, 
ό 19ος αιών συνήθως δέν έπεκαλεΐτο 
ώς προϋπόθεσί των τήν πνευματική 
καλλιέργεια. Καί εύλόγως άπό μιά 
άποψη. Διότι δέν τού έχρειάζετο. 
’Όχι ή καλλιέργεια, άλλ’ ή έπίκκλη- 
σι τής καλλιέργειας σάν προϋποθέ- 
σεως. Καί δέν τού έχρειάζετο διότι 
άπλούστατα, ή πνευματική αυτή 
καλλιέργεια υπήρχε τότε σάν άπο- 
τέλεσμα τής όλης δημιουργίας τοϋ 
εύρωπαϊκοΰ πολιτισμού.

Τώρα, πού έγινε πιά τό πείραμα 
τής άποκοπής άπό τις ρίζες αύτής 
τής καλλιέργειας, τώρα βλέπομε, 
πώς, μαζί μέ τά τόσα άλλα φώτα, 
πού, τό ένα μετά τό άλλο, σιγά—σιγά 
σβήνουν γύρω—γύρω στον πλανήτη, 
τώρα βλέπομε ότι καί ή ιδέα τού 
μεγάλου χιοΰμορ πάει, καί αύτή, 
ώς ιδέα τουλάχιστο, νά ξεχασθή. Καί 
γιά άλλους πολλούς λόγους, άλλά 
καί γιά τόν άπλούστατο λόγο ότι 
ό κουρασμένος σημερινός άνθρωπος 
δέν θέλει νά άγωνίζεται τόν καλόν 
άγώνα. ’Ενώ τό χιοΰμορ είναι, 
άκοιβώς, τονωτικό καί όπλο ή, 
άκριβέστερα, τρόπος άγώνος.

Θά ήταν όμως άνεδαφικό νά έκ- 
πεμφθή καί, άλλωστε, άπό κανένα 
πιά δέν έκπέμπεται στά σοβαρά τό 
σύνθημα: πίσω προς τις ρίζες. ’Όχι 
μόνο γιατί δέν είναι δυνατό νά γυ- 
ρίση πίσω τα ρεύμα τού ποταμού, 
άλλά, προ παντός, γιατί ή άνα- 
δρομή στο παρελθόν, τό άπώτερο 
άλλά καί τό όχι καί τόσο άπώτερο, 
θά μάς έφερνε π.χ. καί προς άπόψεις, 
όπως έκεΐνες πού' ύπεστήριζε ή 
άποφασιστική λεγομένη θεολογία, 
ή όποια έπολέμησε τό γέλοιο καί τή 
χαρά τής ζωής καί δέν άφησε κα
νένα χώρο γιά νά βλαστήση τό χιοΰ
μορ. Γιατί δέν ένδιαφέρετο νά κα
ταρτίση άγωνιστές γιά τόν άγώνα 
τής ζωής, άλλ’ έπάσχιζε γιά νά 
φτιάξη άναχωρητές πού νά περιφρο- 
νοΰν τήν ζωή καί τόν άγώνα τής 
ζωής.

’Εκείνο, λοιπόν, πού χρειάζεται, 
δέν είναι άναδρομή άλλά νέα δημι
ουργία. Καί ή νέα δημιουργία θά 
συνίσταται σέ τούτο: Στον άγώνα, 
γιά νά έμφανισθή σάν ζωντανή κοι
νωνική πραγματικότης ή ώραία έκεί- 
νη σύνθεσι ψυχικής δυνάμεως, κα
λωσύνης καί ομορφιάς, τό άνώτερο 
δηλαδή έκεΐνο φρόνημα, πού απο
τελεί τήν ούσία τού μεγάλου χιοΰ
μορ.



ΠΑΥΛΟΣ ΡΑΖΕΛΟΣ
'Υποστράτηγος 

Αρχηγός Χωροφυλακής

Ο Παύλος Ραζέλος γεννήθηκε 
τό 1857 από αρχοντική οικο
γένεια τής Μάνης. Ό πατέρας 
T0U. Πέτρος Ραζέλος, διετέλεσε, 
κατά τήν τουρκοκρατία, διευθυν
τή? τής Ελληνικής Σχολής Φι- 
λιππουπόλεως καί αργότερα, γ υ 
μνασιάρχης Θεσσαλονίκης.

"Οπως ό Τρουπάκης, έτσι καί 
ό Ραζέλος, κατετάχθη στή Χωρο
φυλακή τό 1881, μέ τό βαθμό τοϋ 
ένωμοτάρχου Α'τάξεως, ώς πτυ- 
χιοϋχος τής Νομικής. Τό 1883 
τροήχθη στο βαθμό τοϋ ανθυ
πομοιράρχου, καί τότε τοϋ έδόθη ή 
ευκαιρία νά δείξη τίς πνευματικές 
καί έπιστημονικές του ικανότητες, 
όχι μόνο σάν αξιωματικός τής 
Χωροφυλακής, άλλα καί σάν δικη
γόρος, συνήγορος κατηγορουμέ
νων στρατιωτικών.

Τοΰ Δ η μ ο σ ι ο γ ρ ά φ ο υ  
κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΤΕΝΙΑΔΗ

Κατά τίς βουλευτικές εκλογές 
τοϋ 1895, (οι αξιωματικοί είχαν 
τό δικαίωμα νά πολιτεύωνται) 
κατόπιν αδείας τοϋ προϊσταμένου 
του, ’Αρχηγού τής Χωροφυλα
κής, Συνταγματάρχου Πεζικού Δη- 
μοπούλου, έθεσε υποψηφιότητα 
στήν έπαρχία Οίτύλου, καί έξε- 
λέγη βουλευτής, μέ μεγάλη πλειο- 
ψηφία. Στήν Βουλή συνεργάσθηκε 
μέ τήν ομάδα τω ν ’Ανεξαρτήτων 
Γ. Φιλαρέτου, Κ. Παπαμιχαλοπού- 
λου καί Κ. Τοπάλη. Καί άγωνίσθη- 
κε γ ιά  τή βελτίωσα, τής θέσεως 
των άξιωματικών καί οπλιτών 
τής Χωροφυλακής. "Οπως μαρτυ
ρούν τά  Πρακτικά τής Βουλής, 
ό Ραζέλος υπήρξε ικανός καί επι
δέξιος χειριστής τού λόγου, οί δέ 
άγορεύσεις του έπί θεμάτων σχε
τικών μέ τή Δημοσία ’Ασφάλεια, 
τό Στρατό καί τή Χωροφυλακή, 
προκαλούσαν τό γενικό ενδιαφέ
ρον καί τήν επιδοκιμασία όλων 
τώ ν πτερύγων τού Κοινοβουλίου.

Τό 1896, άμα έκηρύχθη ή Έπα- 
νάστασις τής Κρήτης, έφθασε στή 
Μεγαλόνησο μέ τους Παπαμιχα-
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ιόπουλον καί Τοπάλην, έπεκοι- 
>ώνησε μέ τόν διαπρεπή πολιτι- 
ιόν καί έκ των αρχηγών τής Έπα- 
Ι'ΐαστάσεως I. Σφακιανάκην, κα
θώς και μέ άλλους επιφανείς Κρή- 
Γες πολιτικούς. Καί όταν έπέστρε- 
φε οπήν 'Αθήνα, μετέφερε μηνύ- 
αατά τω ν στην Ελληνική Κυ- 
βέρνησι.
Μετά την κήρυξι τού'Ελληνοτουρ- 
<ικοϋ Πολέμου, τό 1897 ό Ραζέλος, 
Ι/πεστήριξε στή Βουλή πρότασιν, 
ή οποία έγινε δεκτή, όπως συγ- 
κροτηθή Μικτό Σύνταγμα Χωρο
φυλάκων καί ’Αστυφυλάκων (τής 
Στρατιωτικής ’Αστυνομίας) μέ 
προορισμόν τή συμμετοχή του 
στις πολεμικές επιχειρήσεις. Διοι
κητής τού Συντάγματος έτοπο- 
θετήθη ό Συνταγματάρχης Πεζι
κού Δημ. Μπαϊρακτάρης, διευ
θυντής τής ’Αστυνομίας ’Αθηνών, 
γνωστός γ ιά  τήν απηνή δίωξι 
τών παλληκαράδων.

Τό Σύνταγμα έκεϊνο ύπήχθη 
στήν I Ταξιαρχία καί προωθήθη 
στό ’Ηπειρωτικό μέτωπο στις 17 
’Απριλίου 1897. Ή Χωροφυλακή 
άπετέλεσε Τάγμα, ύπό τόν ταγμα
τάρχην Σπυρ. Μπαϊρακτάρην, 
ανεψιόν τού Συνταγματάρχου, 
συγκείμενον έκ 4άρων Λόχων, μέ 
διοικητάς τού 1ου τόν ύπομοίραρ- 
χον Ραζέλον, τού 2ου τόν ύπο- 
μοίραρχον Δυοβουνιώτην, τού 
3ου τόν ύπομοίραρχον Διοσκου- 
ρίδην και τού 4ου τόν άνθυπο- 
μοίραρχον Σαραβέλαν. Τό Τάγμα 
τής Χωροφυλακής έπολέμησε ήρωϊ- 
κά στά ύψώματα τού Γριμπόβου 
τήν 30 ’Απριλίου καί 1 Μαΐου, 
εναντίον πολυαριθμοτέρων εχθρι
κών δυνάμεων. Κατά τίς σκληρές 
εκείνες μάχες, τίς μόνες νικηφόρες 
τού άτυχούς πολέμου του 1897, 
διεκρίθη ’ιδιαιτέρως ό ύπό τόν 
ύπομοίραρχον Ραζέλον 1ος Λόχος, 
όπως άναφέρεται στις εκθέσεις τής 
I Ταξιαρχίας καί τού διοικητού 
τού Τάγματος.

«Παρευρεθείς κατά τήν σήμερον 
συγκροτηθεϊσαν μάχην — γράφει 
ό ’Αρχηγός τού Στρατού ’Ηπείρου 
Θρ. Μάνος στήν έκθεσίν του —

παρετήρησα ότι τά στρατεύματα 
ημών (ή Χωροφυλακή) έπολέμη- 
σαν γενναίως καί έπιτυχώς».

Τό 1912, μετά τήν κήρυξιν τών 
Βαλκανικών Πολέμων, ό άντισυν- 
ταγματάρχης Ραζέλος, επί κεφα
λής πολυαρίθμου αποσπάσματος 
Χωρ/κής, παρηκολούθησε ύπό τόν 
Διάδοχον Κωνσταντίνον προε- 
λαύνοντα Στρατόν, καί έγκαθι- 
στούσε ύπηρεσίες Χωροφυλακής 
στά άπελευθερούμενα εδάφη. Πρώ
τη συνεστήθη ή Ύποδιεύθυνσις 
Χωροφυλακής Έλασσόνος, μέ διοι
κητήν τόν άνθυπομοίραρχον Ξεν. 
Πραντούναν. Κατόπιν ίδρύθη 
Άνωτέρα Διοίκησις Χωροφυλακής 
Μακεδονίας, μέ έδραν τήν Βέροιαν 
καί μέ Άνώτερον διοικητήν τόν 
Ραζέλον.

Τήν 27 ’Οκτωβρίου, έπομένην 
τής παραδόσεως τής Θεσσαλονί
κης στον Διάδοχον Κωνσταντίνον 
άπό τόν Ταξίμ πασάν, διετάχθη 
άπό τόν πρωθυπουργόν Βενιζέ- 
λον νά εϊσέλθη στήν πόλιν καί νά 
άναλάβη τήν τήρησιν τής ασφα
λείας της, ή ύπό τόν Ραζέλον Χω
ροφυλακή. 'Η είσοδος στήν πρω
τεύουσα τής Μακεδονίας καί ή 
παρέλασις διά τής Έγνατίας οδού 
τής'Ελληνικής Χωροφυλακής, έγινε 
άντικείμενον αποθεωτικής ύποδο- 
χής τών κατοίκων, πού αγκάλια
ζαν τούς άνδρες μέ δάκρυα καί 
τούς έρραιναν μέ άνθη. Τό τμήμα 
εκείνο τής Χωροφυλακής παρέμει- 
νε στήν πόλιν τής Θεσσαλονίκης 
καί έτήρησε τήν τάξιν, μέχρι τής 
30 ’Οκτωβρίου, οπότε παρέδωσε 
τήν ύπηρεσία άσφαλείας τής πό- 
λεως στήν άφιχθεΐσαν τήν ημέρα 
εκείνη, στή Θεσσαλονίκη, Κρητική 
Χωροφυλακή, ύπό τόν άντισυν- 
ταγματάρχην Μομφεράτον. ’Ακο
λούθως, ή ύπό τόν Ραζέλον Χω
ροφυλακή, επανήλθε, κατόπιν σχε
τικής διαταγής τού πρωθυπουρ
γού ’Ελευθερίου Βενιζέλου, στό 
εσωτερικόν τής Μακεδονίας, όπου 
ίδρύθησαν ’Αστυνομικές Διευθύν
σεις: στον Λαγκαδά, ύπό τόν
άνθυπομοίραρχον Φ. Ζήρον, στή 
Χαλκιδική, ύπό τόν ύπομοίραρχον

----------------- - Λ1. Άμβράζην, στά Γιαννιτσά, ύπό 
τόν ύπομοίραρχον Ν. Βογιατζήν 
κ.λ.π.

Ή έφημερίς «Νέα Ημέρα» τού 
Χαλκοκονδύλη, στό φύλλο τής 2 
Νοεμβρίου 1912, γράφει «Ή δη
μοσία άσφάλεια εις τά κατακτη- 
Θέντα εδάφη τής Μακεδονίας, έξη- 
σφαλίσθη απολύτως, ό δέ επί 
κεφαλής τής έκεΐ δυνάμεως Χωρο
φυλακής, άντισυνταγματάρχης 
Ραζέλος, έγκατεστάθη εις Κοζάνην, 
μέ ύπασπιστήν τόν άνθυπομοί
ραρχον Χρυσοσπάθην.».

Τήν 1 Φεβρουάριου 1916, ό 
Ραζέλος ,διωρίσθη ’Αρχηγός τής 
Χωροφυλακής, μέ τόν βαθμόν τού 
Συνταγματάρχου. Κατά τά«Νοεμ- 
βριανά» τόν άντικατέστησε ό Συν
ταγματάρχης Πεζικού Δαμηλά- 
της. Τό 1917 άπετάχθη, διά πολι
τικούς λόγους, μαζί μέ πολλούς 
άλλους άξιωματικούς τής Χωρο
φυλακής. ’Επανήλθε έξ άποτάξεως 
τήν 10 Νοεμβρίου 1920 καί τόν 
Φεβρουάριον τού 1922 προήχθη 
στον βαθμόν τού ύποστρατήγου.

’Ενθουσιώδης πατριώτης καί 
γενναίος αξιωματικός, έλαβε μέρος 
σέ όλους τούς εθνικούς αγώνες, 
διακριθείς γ ιά  τό θάρρος καί τήν 
παλληκαριά του, άλλά καί γ ιά  
τήν ανιδιοτέλεια καί τό ήθος του. 
Ή σεμνότης ή μετριοπάθεια, ή 
εύγένεια καί ή άξιοπρέπεια, ήσαν 
ήθικές άρετές, πού έκοσμούσαν 
καί συνώδευαν σέ όλη του τή ζωή 
τόν Ραζέλο, όπως άλλωστε καί 
τόν Τρουπάκη, τόν Ζήρο καί τούς 
άλλους διακεκριμένους ήγήτορες 
τής Χωροφυλακής, πού ό γράφων 
έγνώρισε καί έξετίμησε βαθύτατα.

Σέ όλη τή μακρά σταδιοδρομία 
του στή Χωροφυλακή, ό Ραζέλος, 
έργάσθηκε μέ πάθος γ ιά  τήν πρόο
δο καί τήν εύημερία τού ήρωϊκού 
Σώματος. Καί έδωσε λαμπρό πα 
ράδειγμα έργατικότητος, εύσυ- 
νειδησίας, άμεροληψίας καί άνωτε- 
ρότητος, στούς ύφισταμένους του 
καί οπούς μεταγενεστέρους. Πέθανε 
στήν ’Αθήνα τό 1926, σέ ήλικία 
69 έτών.
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ΑΦΑΝΕΙΣ ΗΡΩΕΣ

ΣΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
1948 30 χρόνια
1978 ελευθερίας

ΟΠΩΣ συνηθίζεται κάθε τόπος 
γιορτάζει καί μια ξεχωριστή μέρα, 
πού θυμίζει την ήρωϊκή συμβολή 
του στους άγώνες της πατρίδας μας 
για τή λευτεριά της.

Πατρα, Καλαβρυτα, Καλαμάτα, 
Ρούμελη, Τριπολιτσά, Γιάννενα, Άρ- 
κάδι καί άλλοι. Είναι τόσοι πολλοί 
°'- τόποι οΐ βαμμένοι μέ το αιμα ή- 
ρώων άπό τις Θερμοπύλες μέχρι 
τό  ̂Γοργοπόταμο κι’ άκόμα πέρα, 
πού έχουν πια κάνει στερηό το χώμα 
της πατρίδας μας, αφοΰ για να στε- 
ρηωσει κάτι, θελει πολλές θυσίες καί 
αιμα όπως λεει κι ό λαός στις παροι
μίες καί τα γνωμικά του. Μά έξω 
άπό ™ κύριο σώμα τής Ελλάδας 
είναι τα νησιά μας, πού θάταν ιερο
συλία αν ξεχνούσαμε τις μέρες τις 
χρονιάρες, που έγιναν ολοκαύτωμα 
γιά να γράψουν κι’ αύτά χρυσές σε
λίδες στην ιστορία μας άπό τών Έα- 
ρών την ολόμαυρη ράχη, άπό τής

Τ ή ς κ υ ρ ί α ς  
Α. Μ ε ρ γ ι α ν ο ϋ  

Φ ι λ ο λ ό γ ο υ

Χίου τις άνθρώπινες έκατόμβες μέχρι 
τής^μυριόπαθης Κύπρου μας τα πο- 
νεμένα σπλάχνα, π ’ άκόμα βγάζουν 
άνθρώπινης θυσίας μυρουδιά. Πολ
λοί βέβαια μιλήσανε γιά 6λ’ αύτά 
μέχρι σήμερα άφιερώνοντας σελίδες 
γ̂ ιά τήν  ̂ ιστορία. . . μά μιά σελίδα 
είναι τελεία αλλοιωτικη άπό τις 
άλλες γιατί το αιμα δεν μετρήθηκε 
σκεπασμένο καθώς ήταν μέ ξένη 
σημαία ποτέ του ένα καί πότε 
του άλλου κατακτητή γιά 700 χρό
νια. Πώς νά ξεχάσουμε τήν όμορφη 
Ροδιτισσα νυφουλα του Αιγαίου, 
πούναι τριγυρισμένη άπό τ ’ άλλα 
έντεκα νησιά της, τό καθένα μέ 
περίσσεια χάρη, πού αν καί γιά 
αιώνες στεναζε κάτω άπό ξενόγλωσ
σο πολιτισμένο καί όχι βάρβαρο 
κατακτητή, έγραψε γαλανόλευκη σε
λίδα ιστορίας, μέσα στον πόθο της 
να ξαναμπή στή στοργική τής μάν
νας, άγκαλιά, νά γίνει λεύτερη ξανά 
κι Ελλαδα νά λογιέται. Κρυφά κι’ 
απ τον ίδιο τον κατακτητή, μα- 
κρυα απο τον τόπο τους ξενητεύονταν 
οι βλαστοί τής Δωδεκανήσου καί 
πρόσφεραν τό αιμα τους γιά τον 
άγώνα τής πατρίδας. Στον τελευ
ταίο πόλεμο, στην ’Αλβανία πρώτος 
έπεσε ό βλαστός τής όμορφης μι
κρούλας Χάλκης ’Αλέξανδρος Διάκος 
άνθυπολοχαγός, πού’νοιωθε μέσα του 
τήν Ελληνική ψυχή νά χοχλάζει 
όπως τα κάρβουνα κάτω άπό τή 
σούβλα τοϋ ομώνυμου ηρώα τής
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’Αλαμάνας « ’Αθανασίου Διάκου». 
Δείγμα τρανό κι’ αύτό τής Γωμηο- 
σύνης, τής ψυχής του άληθινοΰ 
'Έλληνα, πού στο πέρασμα των 
αιώνων πάντα δμοια, γλυκειά, τρυ
φερή κι’ άνιδιότελη, καί προοδευ
τική στα χρόνια τής ειρήνης, μά 
λιονταρίσια κι’ άφοβη σαν πρέπει 
ν’ άμυνθή.

Μά τα παιδιά τής Δωδεκάνησου 
δέν είναι μόνον οί ήρωες οί γνωστοί, 
που έπεσαν στο βωμό τής πατρίδας 
μιά κι’ ήταν ελεύθεροι νά δώσουν τό 
αίμα τους καί τή ζωή τους. Είναι 
κι’ άλλοι ήρωες άγνωστοι, πού δέν 
μπόρεσαν νά πάρουν διαβατήριο 
γιά τήν ίδια τήν πατρίδα τους κι’ 
δμως αγωνίστηκαν, γιατί ήξεραν 
πώς τά μεγάλα κτίρια πού στόλιζαν 
τήν πατρίδα τους ήταν φτιαγμένα 
λιθαράκι—λιθαράκι μέ τον δικό τους 
κόπο καί ιδρώτα. ’Αποφάσισαν λοι
πόν κι’ αυτοί, λιθαράκι—λιθαράκι 
νά χτίσουν τό μεγάλο οικοδόμημα 
τής λευτεριάς. Σάν ακόυσαν πώς 
κηρύχθηκε ό πόλεμος στήν Ελλάδα 
ένοιωσαν τής λευτεριάς τά σή
μαντρα, νά χτυπούν πιό κοντά αφού 
ό ίδιος ό δικός τους τύραννος, θέλησε 
καί τή μάννα Ελλάδα νά πάρει. Ό 
Παπα—Λουκάς στο Παραδείσι έ- 
λογχίσθη μέσα στήν εκκλησία καί 
ή Άνθούλα Ζερβού στο ίδιο χωριό 
έ'πεφτε θύμα κι’ αύτή τής λαχτάρας 
της νά δει τήν πατρίδα της λεύτερη, 
τό Πάσχα τού 1919. ΌΚωστήςΚε- 
φαλάκης πιό πριν τό 1913 σήκωσε στό 
καμπαναριό τής Κρεμαστής τή γα
λανόλευκη καλώντας συλλαλητήριο. 
Τά μοναστήρια, τά σχολεία, οί σύλ
λογοι συγκεντρώνονταν κρυφά κι’ 
έ'καναν αντίσταση, κι’ οΐ δάσκαλοι 
δίδασκαν κρυφά τά Ελληνικά γράμ
ματα, πού είχαν άπαγορευτεΐ, ξανα
ζωντανεύοντας τά κρυφά σχολεία 
τού ’21 ’Αλλοίμονο σ’ οποίον έπια
ναν οί εχθροί . . . δέν είχε δίκη, τον 
έκτελοΰσαν έπί τόπου. Τά κατηχη
τικά σχολεία τής Ρόδου καί των 
χωριών κρατούσαν άσβυστη τή φλό
γα τής λαχτάρας νά ένωθοΰν μέ τήν 
Ελλάδα νά διώξουν τον κατακτητή, 
έστω κι’ αν πλήρωναν μέ τή ζωή 
τους. Ό Νικόλαος Σάββας από 
τή Μεγίστη καί ό Γεώργιος Κυρμι- 
χάλης άπό τή Σορωνή, είσπρά- 
κτορες τών ύπεραστικών λεωφο
ρείων τού νησιού συγκέντρωναν πλη
ροφορίες γιά τις κινήσεις τού εχ
θρού. Οί ίδιοι μπήκαν στά άεροδρό- 
μια τών Μαριτσών καί Καλάθου 
καί άνετίναξαν τό 1942 περί τά 20 
άεροπλάνα καί προξένησαν πολλές 
ζημιές. Είχαν φύγει στή Μ. Άνα-

. τολή καί γύρισαν σάν κομάντος μέ 
μόνη τή φλογερή επιθυμία νά βλά
ψουν τον εχθρό. Δυστυχώς οί ίδιοι 
δέν μπόρεσαν πολλά νά κάμουν ακό
μα γιατί τούς έπιασαν καί τον ένα 
έκτέλεσαν, τον άλλο τον έστειλαν σέ 
στρατόπεδο. Στις 20 Σεπτεμβρίου 
1944 έκτελέστηκαν στή Ρόδο οί 
πατριώτες Μιχαήλ Βροΰχος καί 
Γεώργιος Κωσταρίδης, πού τό με
γάλο τους έργο κατασκοπείας δέν 
μπόρεσε νά ξεφύγει άπό τούς Γερ
μανούς. ’Αμέτρητοι είναι οί ήρωες 
τής Δωδεκανήσου, πού μέ κάθε 
τρόπο, σέ κάθε νησί, σέ κάθε χωριό, 
κάτω άπό τά μάτια τού κατακτητή 
ό καθένας μέ δολιοφθορές καί δτι 
πέρναγε άπό τά μυαλό τους, πώς 
μπορούσε νά βλάψη τον εχθρό κόν
ταιναν τό σχοινί τής σκλαβιάς, πού 
θάφτανε ώς τό λαιμό τού κατα
κτητή, πού τον έζωνε πάντα καί 
πιό πιεστικά έστω καί μέ χρυσα
φένια δίχτυα μιάς δήθεν έκπολιτι- 
στικής τακτικής. 'Η πατρίδα τίμ.ησε 
τούς πιό πολλούς άπ’ αυτούς καί 
πολλοί δρόμοι στή Ρόδο θυμίζουν 
τα ήρωικά όνόματά τους. 'Όμως ή 
δωδεκανησιακή άντίσταση έχει πολ
λούς άκόμα ήρωες, πού μοΰ ήταν 
άγνωστοι, όπως γενικά είναι σέ πολ
λούς. Ή  μοίρα πού μ’ έφερε στή 
Δωδεκά\ησο, μοΰ έδωσε τήν εύ- 
καιρία στήν ιστορική ήμέρα τής 
30ής επετείου τής ένσωματώσεως 
μέ τήν Ελλάδα νά σφίξω τό χέρι 
μερικών άπ’ αύτών πού ζοΰν άκόμα 
καί πού τό Λύκειον Έλληνίδων Ρό
δου είχε τή φωτεινή έμπνευση νά 
παρουσιάσει. Σεμ,νά.καί μέ τή συγ
κίνηση διάχυτη, οί άρχηγοί διηγή- 
θηκαν περιστατικά άληθινά άπό τή 
δράση τους, πού ζωντανά περιγράφει 
στό βιβλίο του ό άρχηγός τους Σάβ
βας Φύλλης μέ τίτλο «Οί Σκλάβοι)) 
καί τό όποιο είμαι βέβαια δέν 
θάχει περάσει τά σύνορα τού νησιού, 
δυστυχώς. Παίρνοντας διαταγές άπό 
τό μόνιμο κλιμάκιο κατασκοπείας, 
πού άποτελοΰσαν ό Σπΰρος Κα- 
τέχης, ό Γεώργος Διαμαντίδης καί 
Άντώνης Νεογός είχαν χωριστεί 
σέ ομάδες, πού ή κάθε μιά πάλι 
είχε ένα άρχηγό. 'Η άντίσταση κυ
ρίως είχε συγκεντρωθεί γύρω άπό 
τά άεροδρόμια καί τις άποθήκες 
πολεμικού ύλικοΰ στά χωριά Παρα
δείσι, Κρεμαστή, Μαριτσά, Δα- 
ματριά, Σορωνή, Μονόλιθο, όπου 
οί γιγαντόψυχοι χωρικοί ένωμένοι, 
δεμένοι μέ όρκο κάτω άπό τά μάτια 
77.000 ’Ιταλών καί Γερμανών τ ί
ναζαν άεροπλάνα μέσα στά άερο
δρόμια, έκοβαν καλώδια άποκλεί-

οντες συνεννόηση τού εχθρού καί 
συναγερμούς, άνατίναζαν πυρομα- 
χικά, φυγάδευαν άξιωματικούς καί 
νέους πατριώτες μέ βάρκες στή Μ. 
’Ανατολή, κάτω άπό τή μύτη τών 
Γερμανικών υποβρυχίων, πού περι- 
πολοΰσαν στό Αιγαίο.

’Ασφαλώς καί σ’ άλλα χωριά καί 
στά υπόλοιπα νησιά θά υπάρχουν 
άφανείς ήρωες, πού τούς άγνοεΐ καί 
ή Πατρίδα άκόμα, έγώ όμως άνα- 
φέρω μόνο όσους συγκράτησε ή 
μνήμη μου τις ήμέρες αυτές, πού 
ή Γόδος γιόρτασε τήν ένωσή της μέ 
τήν Ελλάδα.

"Οσοι έζησαν καί είδαν τή χα
ρούμενη αύτή ήμέρα, ήταν χαρού
μενοι πού μπορούσαν νά διηγηθοΰν 
κάτι άπό τις ήμέρες εκείνες, ικανο
ποιημένοι γιατί βρίσκονταν γιά μιά 
άκόμαφοράκάτω άπό τό λάβαροπού 
κέντη σαν βελονιά-βελονιά, κρυφά άπό 
τούς κατακτητές, οί πατριώτισες 
Άργυρώ καί Σοφία Λαγού άπό 
τήν Κρεμαστή. Ήταν εύτυχισμένοι 
πού ζωντανοί άκουγαν πάλι τή φωνή 
τού άρχηγοΰ τους Σάββα Φύλλη 
στό προσκλητήριο, πού έκανε μπρο
στά στον κόσμο καί πού κράτησαν 
ένός λεπτού σιγή γιά εκείνους πού 
δέν ύπήρχαν πιά. Λίγα ονόματα, 
όσα κράτησα άπό τή σεμνή γιορτή 
γράφω κι’ εδώ σάν φόρο τιμής γ ι’ 
αυτούς πού ζοΰν άκόμα, ικανοποιη
μένοι πώς κίνησαν κι’ αυτοί τά 
νήματα όπως μπορούσαν γιά νά 
πνίξουν τήν άράχνη τού έχθροΰ: 
Γ. Κουσέκας, Γ. Χατζηκωνσταν- 
τίνου, Γ. Τσελιός, Β καί Γ Βασι- 
λόττος, Σαβ. Γρηγοράς, Γ. ’Ανα
γνώστου, Φ. Σακούλας, II. Καν- 
τίνας, X. Γουσσάκης, Γ. Λαού, Δ. 
Κατσουράκης, Γ. Φλεβάρης καί άλ
λοι πολλοί άφανείς ήρωες πού δέν 
ζητάν ούτε προβολή ούτε καμμιά 
άλλη τιμητική διάκριση. Ζητούν 
μόνο τή χαρά νά γίνουν κι’ αύτοί 
παράδειγμα, γιατί μέ τήν τόσο καλά 
ώργανωμέ η «Φιλική τους Ε τα ι
ρεία» είναι ή Δωδεκάνησος, ή Ε λ 
ληνική γενηά ή εύαίσθητη καί άτσα- 
λένια συνάμα, προκειμένου νά υπε
ράσπιση τά ιερά καί τά όσια, πού 
τής παρέδωσαν οί προγονοί της, 
ήρωες όλων τών έποχών. Αύτοί πού 
κατώρθωσαν στις 9 Μαΐου 1945 
νά βάλουν πάνω σέ άγαλμα τού 
Γωμαίου αύτοκράτορα στό ένα χέρι 
τήν Ελληνική σημαία καί στό άλλο 
πινακίδα μέ τά λόγια «Ζήτω ή 
’Ελευθερία—Ζήτω ή "Ενωση Κοι- 
νότης Φανών». Ή  9η Μαΐου 1945 
ήταν ή πρώτη μέρα πού γλυκοχά- 
ραζε ή λευτεριά τους.
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Στις 26 ’Ιανουάριου 1948, στις 
3.30, ενώ έξω είχε σκοτεινιάσει καί 
χιόνιζε, ένας λεπτός, μεσόκοπος 
άντρας μέ μαλλιά κομμένα κοντά, 
παραμέρισε ευγενικά τόν ύπάλληλο 
πού ετοιμαζόταν νά κλείσει τήν 
πόρτα τοϋ 'Υποκαταστήματος Σίνα 
-—Μάχι τής Τράπεζας Τεϊκόκου 
στό Τόκιο. Είπε πώς είναι εκπρό
σωπος τοϋ Υπουργείου Υ γιε ινής, 
καί πράγματι είχε στό μπράτσο του 
μιά ταινία πού έγραφε. « ’Απολύμαν
ση». Φορούσε μιά άσπρη ρόμπα 
πάνω άπ’ τό καφέ του κοστούμι, 
κόκκινες λαστιχένιες μπότες καί 
κρατούσε μιά μικρή, μαύρη βαλι- 
τσούλα.

"Οταν τόν οδήγησαν στό γρα

φείο τού Διευθυντοϋ, ό επισκέπτης 
ύποκλίθηκε εύγενικά στον Τακε- 
ζίρο Γιοσίντα, πού έκανε εκείνη τήν 
ήμέρα χρέη διευθυντοϋ, έδωσε τό 
επισκεπτήριό του καί τόν πληρο
φόρησε ότι ή επίσκεψή του ήταν 
επείγουσα.

Είπε στόν Γιοσίντα, πώς ερχό
ταν άπό τό Στρατηγείο τών Δυνά
μεων Κατοχής τοϋ Στρατηγού Μα- 
κάρθουρ μέ τήν εντολή νά εμβο
λιάσει τούς υπαλλήλους τής Τρα- 
πέζης αμέσως, επειδή είχε ξεσπά
σει επιδημία δυσεντερίας.

Κανείς δέν συζητούσε τήν εποχή 
εκείνη, τις διαταγές πού έρχονταν 
άπό τό Στρατηγείο τού Μακάρθουρ. 
Ό Γιοσίντα κάλεσε τούς ύπαλλή-

λους, συμπεριλαμβανομένου καί 
τού θυρωρού μέ τήν οϊκογένειά του, 
τούς είπε ν’ άφήσουν κάθε δουλειά 
πού έκαναν καί νά συγκεντρωθούν 
στό γραφείο του φέροντας μαζί καί 
τά φλυντζάνια τού τσαγιού τους.

Ό επισκέπτης τούς εξήγησε 
γιατί είχε έρθει στήν Τράπεζα καί 
τούς είπε ότι θά τούς έδινε δυό φάρ
μακα εναντίον τής δυσεντερίας, 
πού έπρεπε νά τά πιοΰν γρήγορα 
τό ένα μετά τό άλλο. "Εβγαλε δυό 
μπουκάλια, καί ένα ιατρικό σταγο
νόμετρο.

«Τό φάρμακο είναι πολύ δυνατό, 
είπε. Πρέπει νά τό καταπιείτε γρή
γορα». Καί έκανε τήν σχετική 
επίδειξη μ’ ένα άδειανό φλυτζάνι.
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Κατόπιν, άρχισε νά μέτρα στα
γόνες ύγροϋ, πού έπαιρνε μέσα άπό 
ένα μπουκάλι μαβί, καί τις έσταζε 
στό φλυτζάνι κάθε υπαλλήλου.

Εκείνοι τό κατέβασαν όλοι μαζί, 
βιαστικά, καί άπλωσαν τά φλυτζά- 
νια τους γιά τήν δεύτερη δόση.Με
ρικοί άρχισαν νά βήχουν καί νά 
τούς κόβεται ή αναπνοή, καθώς τό 
ύγρό τούς έκαιγε τόν λαιμό.

«Τό δεύτερο γιατρικό θά σας 
κάμει νά νοιώσετε καλύτερα, είπε 
ό επισκέπτης, καθώς έσταζε λ ί
γο ύγρό άπό τό δεύτερο μπουκάλι, 
μέσα σέ κάθε φλυτζάνι. Πάλι οί 
ύπάλληλοι τό κατάπιαν μονοκο
πανιά. "Ενας απ' αύτούς, τρίβοντας 
τόν λαιμό του είπε :

. «Κάνει νά ξεπλύνουμε τό στό
μα μας μέ λίγο νερό;»

«Μάλιστα» άπάντησε ό άτάρα- 
χος επισκέπτης.

Ή  δεσποινίς Μαζάκο περίμενε 
στή γραμμή τή σειρά της νά πάρει 
νερό, όταν κάποιος πού έστεκε πί
σω της σωριάστηκε κάτω. Ή  
δεσποινίς Μαζάκο γύριζε τρέχον- 
τας στό γραφείο τοΰ Διευθυντοϋ, ξε
φωνίζοντας «βοήθεια», άλλά εκεί 
δέν βρήκε παρά μόνον συναδέλ
φους της, πεσμένους στό πάτωμα, 
νά μουγκρίζουν σπαράζοντας άπ' 
τούς πόνους. Κατόπιν σωριάστη
κε κ ι’ εκείνη κάτω.
Ό άσπροντυμένοςεπισκέπτης παρα
κολούθησε άτάραχα τά θύματά του 
νά σφαδάζουν."Εχοντας άκινητοποι- 
ήσει ολόκληρο τό προσωπικό τής 
Τραπέζης, μάζεψε γρήγορα 164.400 
γιέν σέ μετρητά καί μιά επιταγή 
17.405 γιέν καί εξαφανίστηκε.

"Ωσπου νά φθάσουν τά άσθενο- 
φόρα καί ή άστυνομία, δέκα άπ' 
τούς υπαλλήλους είχαν πεθάνει. 
Δύο άκόμη πέθαναν άργότερα. Τέσ
σερις μόνον έπέζησαν, κι' άνά- 
μεσά τους ήταν ό διευθύνων Γιο- 
σίντα καί ή δεσποινίς Μουράτα.

Στις 6.30, τρεις ώρες μετά τήν 
άπροσδόκητη τελετή μέ τά φλυ- 
τζάνια, οι γιατροί άνάφεραν πώς 
δέν έπρόκειτο γιά απλές περιπτώ
σεις τροφικής δηλητηρίασης. Εί
χαν κάμει πλύση στομάχου των 
θυμάτων καί είχαν άνακαλύψει 
τήν παρουσία ύδροκυάνιου.

Στις 27 ’Ιανουάριου, τήν επο
μένη των δηλητηριάσεων, ένας 
άπρόσεχτος ταμίας τοΰ 'Υποκατα
στήματος Ίταμπάσι τής Τράπεζας 
Γιασούντα, έξαργύρωσε τήν κλεμ
μένη επιταγή των 17.405 γιέν.

Αύτό ήταν τό μεγαλύτερο μετα
πολεμικό έγκλημα στήν ’Ιαπωνία. 
Καί γιά νά τό διαλευκάνουν οί 
άστυνομικοί έξαπόλυσαν ένα τερά
στιο άνθρωποκυνηγητό, πού χρειά
στηκε έφτά μήνες γιά νά καταλήξει 
σέ άποτέλεσμα. Ό ένοχος τελικά 
βρέθηκε μοναχά χάρη στήν επι
μονή ενός άνθρώπου, ενός ήσυχου 
άκούραστου, άποφασιστικοΰ άστυ- 
νόμου, πού ή έπιμονή του σ’ αύτήν 
τήν ύπόθεση τόν έκανε διάσημο 
στήν ’Ιαπωνία, τοΰ Ταγκεμόρο ’Ιγ- 
κίι ένός άντρα μέ τρόπους άψογους 
καί προσεκτική σκέψη.

Τά λαγωνικά δέν άργησαν νά 
μάθουν ότι κάτι άνάλογο είχε γίνει 
στό 'Υποκατάστημα Έμπάρα τής 
Τράπεζας Γιασούντα, άπ’ τήν άλλη 
πλευρά τοΰ ποταμοΰ, στό Τόκυο.

’Εκεί, ένας άνδρας, ντυμένος 
πάλι σάν υπάλληλος τής 'Υπηρε
σίας 'Υγιεινής είχε δώσει τό επι
σκεπτήριό του στόν διευθυντή τής 
Τράπεζας. Στό επισκεπτήριο έγρα
φε: «Δρ. Σιγκέρου Ματσούϊ, Ει
δικός τοΰ Υπουργείου 'Υγιεινής». 
Ό επισκέπτης έβαλε στήν γραμμή 
20 όλαλλήλους τής Τράπεζας κα
θώς καί τόν διευθυντή, τούς έδωσε 
«γιατρικό» νά πιοΰν, άκριβώς όπως 
άργότερα στήν Τράπεζα Τεϊκού- 
κου, άλλά τίποτε κακό δέν συνέβη. 
Ό έπισκέπτης είχε φύγει πολύ 
σύντομα.

Έπρόκειτο, προφανώς, γιά γε
νική δοκιμή.

’Εξάλλου, έφτά μέρες πριν άπό 
τή μαζική δηλητηρίαση, ένας άν
δρας μέ επισκεπτήριο πού έγραφε 
«Δρ. Τζίρο Γιαμαγκούσι» είχε έπι- 
σκεφθεϊ τό 'Υποκατάστημα Να- 
κάϊ τής Τράπεζας Μιτσουμπίσι 
καί τό είχε βάλει στά πόδια όταν 
τοΰ άμφισβήτησαν τή νομιμότητα 
τής άποστολής του.

Άναμοχλεύοντας τά διάφορα 
τεκμήρια, ή άστυνομία άποφάσισε 
πώς τά επισκεπτήρια ήταν τά 
σημαντικότερα στοιχεία άπ’ όπου 
ίσως θά μπορούσε νά άνακαλύψει 
κάτι. Σίγουρα ό ίδιος άνθρωπος 
ήταν πού είχε παρουσιαστεί καί 
στις τρεις Τράπεζες.

Δέν άργησαν νά άνακαλύψουν 
ότι τό έπισκεπτήριο μέ τό όνομα 
Δρ. Τζίρο Γιαμαγκούσι, είχε τυ
πωθεί σ’ ένα μικρό μαγαζάκι κοντά 
στήν Γκίτζα, στό Τόκυο. Τό όνομα 
είναι στήν ’Ιαπωνία τόσο κοινό, 
όσο τό Σμίθ στήν ’Αμερική, έν 
τούτοις όμως δέν μποροΰσε νά 
βρεθεί κανένας Γιαμαγκούσι πού 
νά έχει παραγγείλει αύτά τά επι
σκεπτήρια.

Μιά μέρα, ό Δρ. Σιγκέρου Ματ- 
σούϊ, ένας γνωστός γιατρός πού 
ζοΰσε στό Σεντάϊ, στό Βόρειο Χόν- 
σου, παρουσιάσθηκε αύθόρμητα 
στό άρχηγεΐο τής ’Αστυνομίας. 
’Αναγνώρισε τό μπιλιέτο μέ τό 
όνομά του, πού ό άγνωστος έπι
σκέπτης είχε δώσει στήν Τράπεζα 
Γιασούντα. Δήλωσε όμως ότι δέν 
τό είχε δώσει εκείνος στήν Τρά
πεζα κ ι’ ότι ούτε καν είχε έρθει στό 
Τόκυο ή κοντά στό Τόκυο, τις 
ήμέρες πού έγινε δολοφονία τής 
Τράπεζας.

«Θυμάμαι πολύ καλά ότι παράγ- 
γειλα 100 τέτοια μπιλιέτα» είπε 
στούς άστυνομικούς ό Δρ Ματσούϊ 
«Τά τύπωσα στό Σεντάϊ, τις παρα
μονές μιας ιατρικής Συνάντησης».
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Είπε πώς στή διάρκεια της Συναν- 
τήσεως είχε δώσει 96 απ’ αύτά 
τά μπιλιέτα καί τοΰ είχαν μείνει 
μόνο τέσσερα.

’Από τις περιγραφές θυμάτων 
καί μαρτύρων, διαπιστώθηκε τώρα 
σχεδόν απόλυτα, ότι ό «Δρ. Για- 
μαγκούσι» καί ό άνθρωπος πού 
είπε πώς είναι ό Δρ Ματσούϊ ήταν 
ένα καί τό αυτό πρόσωπο. Είχε 
μιά κρεατοεληά στό άριστερό του 
μάγουλο καί μιά ουλή κάτω 
άπ’ τό πηγούνι καί οί μάρτυρες συμ
φωνούσαν ότι είχε περάσει τήν 
μέση ήλικία. Ή  αστυνομία συνέ
θεσε ένα σκίτσο τού δολοφόνου, 
συγκεντρώνοντας τά όσα είχε πα
ρατηρήσει κάθε μάρτυρας καί τό 
κυκλοφόρησε σ' όλα τά νησιά τής 
’Ιαπωνίας.

Σ’ αυτό τό σημείο βρίσκονταν 
τά πράγματα, όταν ανέθεσαν τήν 
υπόθεση στόν Ταγκεμόρο Ίγκίι. 
Ό Ίγκίι ήταν τότε 43 χρόνων καί 
είχε γίνει ένα είδος έμπειρογνώ- 
μονος στά επισκεπτήρια. Μερικοί 
άπ’ τούς συναδέλφους του τόν κα
τηγορούσαν στ’ άστεΐα, πώς διά
βαζε τό μέλλον στά επισκεπτήρια, 
σάν χαρτορίχτρα.

Ό Ίγκίι, παρακάλεσε τόν Δρ. 
Ματσούϊ νά κοιτάξει προσεκτικά 
όλα τά έπισκεπτήρια πού είχε λάβει 
σέ άντάλλαγμα δικών του, άπό τήν 
εποχή πού είχε τυπώσει τά μπι
λιέτα έκείνα μέχρι τήν ήμερομηνία 
των εγκλημάτων στήν Τράπεζα.

’Ανάμεσα στά μπιλιέτα αύτά, 
ήταν καί ένα μέ τό όνομα τού Σαν- 
ταμίσι Χιρασάβα, ένός καλλιτέ
χνη, πού ή διεύθυνσή του ήταν στό 
Όταρού, Χοκκάϊντο.

Ό  Ματσούϊ θυμήθηκε ότι είχε 
γνωρίσει τόν Χιρασάβα πάνω σ’

ένα οχηματαγωγό, πού έκανε τή 
γραμμή Χονσού — Χοκκάϊντο, τό 
μεγαλύτερο νησί τής Ιαπωνίας 
στά βορεινά. Ό Ματσούϊ είπε πώς 
τοΰ είχε κάμει έντύπωση ό καλλι- 
τέχνης, γιατί κρατούσε έναν πίνακα 
μέ τόν τίτλο «Ή  Ά νο ιξη  πλησιάζει» 
πού, καθώς τοΰ είπε, θά τόν χάριζε 
στόν Διάδοχο, στό Τόκυο.

Ή άστυνομία στό Όταρού έλαβε 
- τήν έντολή νά έπισκεφθεΐ τόν Χι- 
I ρασάβα. Στήν άναφορά πού έστει- 
I λαν οί αστυνομικοί, έλεγαν ότι ό 
1 Χιρασάβα ήταν γύρω στά πενήντα, 

συνεσταλμένος, είχε ώραιότατους 
τρόπους καί ήταν πολύ άπίθανο 
νά είναι ό φονιάς τής Τράπεζας. 
Τόν άνέκριναν καί μετά τόν διέ
γραψαν άπ’ τόν κατάλογο υπόπτων.

Ή  έρευνα συνεχιζόταν άκαρπη. 
Γόν ’Απρίλιο πιά, είχε φθάσει σέ 
άδιέξοδο.

Στις 3 Ιουνίου, ό αστυνόμος 
Ιγκίι πήρε τό δρόμο πρός βορραν 
νά μιλήσει μόνος του μέ τόν Χιρα
σάβα.

Ό Ίγκίι άναπολεΐ πώς ή έμφάνι- 
ση τοΰ ζωγράφου τοΰ έκανε ιδιαί
τερη έντύπωση. Παρ’ όλο πού τότε 
ήταν 57 χρόνων, δέν φαινόταν παρά 
πάνω άπό 48 καί είχε μιά χτυπητή 
ομοιότητα μέ τό σκίτσο τοΰ δολο
φόνου, όπως τό είχε συνθέσει ή 
άστυνομία. Είχε μιά έληά στό άρι
στερό του μάγουλο καί μιά ουλή 
κάτω άπό τό πηγούνι του.

«Παράδοξο καί εξαιρετικά ασυ
νήθιστο, λέει ό Ίγκίι, ήταν τό γε
γονός ότι ό Χιρασάβα, χωρίς νά 
έρωτηθεΐ, προθυμοποιήθηκε νά δώ
σει ένα άλλοθι περιγράφοντας τις 
κινήσειςτουτήνήμέρα των φόνων».

’Ανάμεσα στόν Ειαπωνέζο ντέ- 
τεκτιβ καί τόν ύποπτό του άρχισε 
τώρα μιά μονομαχία, μέ όλο τό 
τυπικό της καί τις περίτεχνες δια
δικασίες της.

Ό Ίγκίι κάλεσε τόν Χιρασάβα 
νά φάνε μαζί καί τοΰ ζήτησε μιά 
φωτογραφία του, άλλά ό καλλι- 
τέχνηςτοΰείπε πώς δέν είχε καμμία. 
Αυτό φάνηκε στόν άστυνομικό 
μάλλον παράξενο, πώς ένας καλ
λιτέχνης δέν είχε φωτογραφίες 
του: ’Έτσι ό Ίγκίι τράβηξε μερικά 
στιγμιότυπα τοΰ Χιρασάβα «γιά 
ενθύμιο».

Ό άστυνομικός ρώτησε τόν Χι
ρασάβα άν θυμόταν νά έχει συναν
τήσει τόν Δρ Ματσούϊ πάνω στό 
οχηματαγωγό. Ό καλλιτέχνης τό 
θυμόταν καί δήλωσε πώς ό γιατρός 
είχε βγάλει άπ’ τήν τσέπη του ένα 
στυλό καί είχε γράψει μιά διεύ

θυνση πάνω στό επισκεπτήριο πού
τοΰ έδωσε.

Ό Ίγκίι ζήτησε νά δει τό έπι- 
σκεπτήριο. Ό ζωγράφος άπάντησε: 
«Λυπάμαι, άλλά μοΰ έκλεψαν τό 
πορτοφόλι μου στό Τόκυο λίγο 
αργότερα, καί έχασα τό μπιλιέτο 
τοΰ Δρ. Ματσούϊ μαζί μέ Π.000 
γιέν».

Γυρίζοντας στό Τόκυο, ό Ίγκίι 
σταμάτησε στό Σεντάϊ καί είπε 
στόν γιατρό Ματσούϊ τί τοΰ είχε 
διηγηθεΐ ό Χιρασάβα. Ό γιατρός 
σούφρωσε τά φρύδια. «Δέν κρατώ 
ποτέ στυλό άπάνω μου», είπε.

"Ενα άλλο πράγμα πού ξάφνιασε 
τόν άστυνομικό, ήταν πόσο καλά 
γνώριζε τά χημικά προϊόντα ό 
Χιρασάβα. «"Ηξερε τόσο καλά τά 
δηλητήρια», λέει ό Ίγκίι, «καλύ
τερα άπ’ ό,τι χρειάζεται σ ’ έναν 
ζωγράφο, πού μεταχειρίζεται τέ
μπερες». Έχοντας έπιστρέψει στό 
Τόκυο, ό Ίγκίι παρέδωσε τήν άνα
φορά του καί τις φωτογραφίες 
στούς άνωτέρους του.

Μετά άπό μιά σειρά ολόκληρη 
συμβουλίων καί μιά εξονυχιστική 
μελέτη, εκείνοι, άποφάσισαν πώς 
ό Χιρασάβα δέν ήταν ύποπτος. Ό 
Ίγκίι απογοητεύτηκε τρομερά. Τοΰ 
είπαν, όμως, ότι, αν ήθελε νά συνε
χίσει τήν έρευνα, μπορούσε νά τό 
κάνει μόνος του, φτάνει νά μήν 
έβαζε σέ δύσκολη θέση τό ’Αρχη
γείο.

Ό Ίγκίι άρχισε νά εξετάζει λε
πτομερώς τούς φίλους τοΰ ζωγρά
φου καί τόν τρόπο ζωής του. Μίλη
σε μέ τούς γείτονες τοΰ Χιρασάβα, 
έπισκέφτηκε τήν γυναίκα καί τήν 
κόρη του. Πήρε δείγματα τοΰ γρα- 
φικοΰ χαρακτήρα τοΰ Χιρασάβα 
άπό κάρτες καί γράμματά του καί 
έβαλε τούς ειδικούς γραφολόγους 
τοΰ ’Αρχηγείου τής άστυνομίας 
νά τά συγκρίνουν μέ τήν υπογραφή 
πάνω στήν έπιταγή, πού είχε κλα- 
πεΐ μετά τούς φόνους τής Τράπεζας. 
Οί γραφολόγοι κατέληξαν ότι πρό- 
κειτο γιά τόν γραφικό χαρακτήρα 
τοΰ ίδιου ανθρώπου.

Ό Ίγκίι πήγε στούς προϊσταμέ
νους του μέ τήν γνωμάτευση αυτή 
καί μέ δυό άκόμη σημαντικά γεγο
νότα πού είχε ξεσκαλίσει :

Πρώτον, ότι στις 9 Φεβρουάριου, 
ή γυναίκα τοΰ Χιρασάβα είχε κατα
θέσει 44,500 γιέν στόν λογαριασμό 
τοΰ άνδρός της στήν Τράπεζα. Δυό 
μέρες πρωτύτερα, στις 26 Ιανουά
ριου, ό Χιρασάβα δέν ήταν σέ θέση 
νά πληρώσει ούτε κάν τή συνδρομή 
του στήν καλλιτεχνική "Ενωση.
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Δεύτερον, ό Χιρασάβα συντηρού
σε δυό μαιτρέσες, πού τόν πίεζαν 
γιά λεφτά.

Ό άστυνόμος Ίγκίι, πήρε τό 
ένταλμα συλλήψεως καί στις 9 
Αύγούστου 1948, ξεκίνησε από τό 
Τόκυο γιά τό Όταρού. Έκεΐ, εφτά 
σχεδόν μήνες μετά τή μαζική δο
λοφονία μέ τά φλυτζανάκια, συνέ
λαβε τόν Σανταμίτσι Χιρασάβα καί 
τόν έφερε πίσω στό Τόκυο, μέ χει
ροπέδες, άνάμεσα σέ δυό άστυφ/κες.

"Ενα τεράστιο πλήθος μαζεύτηκε 
στό Σταθμό Ούένο, τού Τόκυο, γιά 
νά δει τόν Χιρασάβα. "Αρχισαν νά 
δημιουργοϋνται κόμματα, υπέρ καί 
κατά τού ζωγράφου. Μερικοί έλε-

,γαν πώς είναι θύμα δικαστικής 
πλάνης καί πώς τόν σέρνουν στήν 
καταστροφή του καταπατώντας τά 
ανθρώπινα δικαιώματά του.

Τά έπιβαρυντικά στοιχεία όμως 
εξακολούθησαν νά πληθαίνουν.

"Ενας απ’ τούς αστυφύλακες τής 
περιοχής όπου ζοϋσε ό Χιρασάβα, 
βρήκε ένα καφέ κοστούμι καί μιά 
άσπρη μπλούζα σάν καί αυτά πού 
φορούσε ό δηλητηριαστής, καί 
επίσης μιά μικρή, μαύρη, δερμά
τινη βαλιτσούλα πού έμοιαζε μέ 
εκείνη τού δολοφόνου. Δυό άπ’ 
τούς έπιζήσαντες άναγνώρισαν θε
τικά τόν Χιρασάβα.

’Εκείνος όμως έξακολούθησε νά

υποστηρίζει τήν άθωότητά του. Ό 
Ίγκίι τόν ρώτησε πού είχε βρει τά 
λεφτά. « ’Από τόν Πρόεδρο τής 
Βιομηχανικής Εταιρίας Ίινο, τόν 
κ. Ούζο Χανάντα» άπάντησε ό 
Χιρασάβα. «Πότε;» ρώτησε ό Ίγκίι. 
«Τόν περασμένο ’Οκτώβριο», είπε 
ό κατηγορούμενος. Ό Ίγκίι άνά- 
συρε άπ’ τήν τσέπη του τό σημειω
ματάριό του, τό φυλλογύρισε καί 
ξαφνικά στράφηκε στον Χιρασάβα 
καί ρώτησε: «Πώς είναι δυνατόν; 
ό Χανάντα, πέθανε τόν Αύγουστο».

Ό Χιρασάβα χλώμιασε. Μπέρ
δεψε τά λόγια του καί δέν ήταν σέ 
θέση νά δώσει εξηγήσεις, έτσι πού 
ομολόγησε σιωπηρά τήν ένοχή του.

Θέματα πού ένδιαφέρουν τούς συνταξιούχους
Ή λ ί α  Σ π υ ρ ο π ο ύ λ ο υ ,  'Υπομοιράρχου.

Ώς γνωστόν, ψηφίστηκε ήδη άπό 
τή Βουλή των Ελλήνων καί δημο- 
σιεύθηκε στήν ’Εφημερίδα τής Κυ- 
βερνήσεως, ό νόμος πού ρυθμάζει τό 
νέο μισθολογικό καθεστώς καί τις 
συντάξεις πού θά παρέχονται άπό 
τό Δημόσιο. Πρόκειται γιά τό νόμο 
754 ]1978, πού είναι βασισμένος 
στις Συνταγειατικά κατοχυρωμένες 
αρχές τής ίσης μεταχειρίσεως. Μέ 
τό ένιαίο αύτό μισθολόγιο, αίρονται 
σέ μεγάλο βαθμό οί μισθολογικές 
άδικίες καί καταργεΐται ή σωρεία 
των έπιδομάτων γιά πολλά των 
οποίων ήταν σχεδόν αδύνατη ή καθ’ 
όμοιο τρόπο εφαρμογή άπό τούς 
διάφορους φορείς, των διατάξεων πού 
θεσπίστηκαν κατά καιρούς καί των 
συναφών προς αύτάς άποφάσεων ή 
γνωμοδοτήσεων.

—Καί ένώ γι’ αυτούς πού τελούν 
στήν ένέργεια, εξασφαλίζεται ένας 
αξιοπρεπής μισθός εύκολα κατα
νοητός άπ’ όλους, γιά τούς συντα
ξιούχους έπιτυγχάνεται ή πραγμα
τική καί ούχί άπλώς θεωρητική ώς 
πρότερον, άποκατάσταση, των συν
τάξεων στό 80 % των πραγματικών 
άποδοχών ένεργείας, άφοϋ καταρ- 
γεΐται τό πολύπλοκο έπιδοματικό 
καθεστώς.

—'Υπολογίζεται ότι γρήγορα θά 
δημοσιευθεΐ καί ό νόμος πού θά 
έπεκτείνει τις ανωτέρω διατάξεις 
τού νέου μισθολογίου καί στούς ήδη 
συνταξιούχους, ή άναπροσαρμογή δέ 
τών συντάξεων θά συντελεσθεΐ στό 
συντομότερο δυνατό χρόνο (ήδη 
άρχισαν οί σχετικές έργασίες). 'Η 
άναπροσαρμογή αύτή, θά γίνει οί- 

1 κοθεν άπό τήν 'Υπηοεσία Συντά
----------------------------------------------

ξεων τού Γενικού Λογιστηρίου τού 
Κράτους, θ’ άρχίσει δέ άπό τούς 
παλαιότερους συνταξιούχους, κατ’ 
απόλυτη σειρά καί χωρίς καμιά προ
τεραιότητα. Τονίζεται ιδιαίτερα, ότι 
δέν άπαιτεΐται ή ύποβολή αΐτήσεως 
άναπροσαρμογής ή άλλων δικαιολο- 
γητικών έκ μέρους τών συνταξιού
χων. Μέχρι τής άναπροσαρμογής 
γιά τήν οποία θά έκδίδεται ιδιαίτερη 
πράξη πού θά κοινοποιείται στον 
ενδιαφερόμενο συνταξιούχο, θά λαμ- 
βάνεται ή παλαιά σύνταξη αυξη
μένη κατά 15 %, άπό 1-1-1978. 
Δεδομένου ότι τό ποσοστό αύτό οπω
σδήποτε θά είναι μικρότερο άπό 
έκείνο πού τελικά θά προκόψει. Οί 
δικαιούμενες διαφορές συντάξεων θά 
δικαιολογηθούν έπίσης άναδρομικά
(άπό 1-1-78). ’Άν δηλαδή ή πα- 
λαιά σύνταξη άνερχόταν σέ δρα
χμές 10.000, μέχρι τής άναπροσαρ
μογής θά λαμβάνονται δραχμές 
11.500, άν δέ τελικά ή σύνταξη καθο- 
ρισθεΐ στό ποσό τών δραχμών 
13.250, ή έπί πλέον διαφορά τών 
δραχμών 1.750 θά δικαιολογηθεί 
άναδρομικά άπό 1-1-1978 (άριθμός 
μηνών X 1.750 = συνολικό ποσό 
άναδρομικής διαφοράς).

—Τό τελικό ποσό τής συντάξεως 
λόγω τών ετών υπηρεσίας, θά κα- 
νονισθεΐ μέ βάση τό άθροισμα τού 
νέου βασικού μισθού κάθε βαθμού 
καί τού επιδόματος χρόνου πού 
άντιστοιχεΐ στά πραγματικά έ'τη 
υπηρεσίας. Επομένως, συνταξιούχος 
Ένωμ]ρχης πού είχε 28 πραγμα
τικά έ'τη έκ τών οποίων 3 1 ]2 έτη 
υπολογίζονται στό διπλάσιο (δια- 
νύθηκαν σέ 'Υπηρεσίες Τάξεως—

άρθρο 3 Ν.Δ. 142 ]74 ή στή Ζώνη 
τών ’Επιχειρήσεων), θά δικαιωθεί 
συντάξεως δραχμών 16.580 γιά τό 
1978 (Β.Μ. 12.050 + 8,676 έπί- 
δομα χρόνου 72 % = 20.726 X 
80 % = 16.580) καί γιά τό 1979 
δραχμών 19.960 (14.500 + 10.440 
= 24.940 X 80 % = 19.952, ήτοι 
19.960). Κατά τόν ίδιο τρόπο, Ά νθ] 
στής μέ τά αύτά δεδομένα, θά δι
καιωθεί συντάξεως έκ δραχμών
17.140 γιά τό 1978 καί 20.370 
γιά τό 1979.

—Πλέον τής συντάξεως, κάθε 
συνταξιούχος πού έχει παιδιά μέχρι 
18 έτών ή μέχρι 23, άν σπουδάζουν 
σέ άνώτατες ή άνώτερες Σχο>ές, 
θά δικαιωθεί άναδρομικά (άπό 1-1- 
78) καί τού μηνιαίου έπιδόματος 
οικογενειακών βαρών, ήτοι άντί- 
στοιχα 3 %, 7 %, 12%, 18 %, 
25 % γιά 1, 2, 3, 4, 5 παιδιά, γιά 
τήν εξεύρεση δέ τού ανάλογου ποσού 
έπιδόματος, τά ποσοστά αύτά θά 
ύπολογισθοΰν έπί τού βασικού 
μ,ισθοΰ τού Άνθ]στοΰ έτών 16—20 
(δραχμές 11.265 γιά τό 1978 καί 
13.200 γιά τό 1979). Γιά τή χορή
γηση τού έπιδόματος οικογενειακών 
βαρώ'·, θά άπαιτηθεΐ ή ύποβολή ορι
σμένων δικαιολογητικών στήν 'Υπη
ρεσία Συντάξεων, ιδίως άπό έκεί- 
νους πού δέν είχαν υποβάλλει γιατί 
είχαν ένα μόνο παιδί, στά δικαιο- 
λογητικά όμως αύτά ώς καί σέ πε
ρισσότερες συναφείς λεπτομέρειες, 
θά άναφερθοΰμε σέ προσεχές δημο
σίευμα, άφοΰ δημοσιευθεΐ ό άνω- 
τερω νόμος περί αύξήσεως τών 
συντάξεων κατά τις διατάξεις τού 
ενιαίου μισθολογίου (τού X. 754 ]7S).
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ΚΑΘΕ 5Αστυνομικός, κατά τη 
διάρκεια τής υπηρεσίας του, εξυ
πηρετεί μ ία  ποικιλία πολιτών άπό 
πολλές απόψεις τής ζωής. Μεταξύ 
αυτών είναι ό πλούσιος και δ φτω
χός, ό επιχειρηματίας, ό ασχολού
μενος με οικοδομικές εργασίες — 
άνθρωποι όλων τών πεποιθήσεων. 
Μέ κάθε πρόσωπο σχεδόν δ αστυ
νομικός συναντά δυσκολίες στις αν
ταποκρίσεις του μέ αυτά αέ μ ία  δε
δομένη εργασία, μέ βάση την ξε
χωριστή προσωπικότητά του, τις 
προκαταλήψεις, τά  ενδιαφέροντα και 
την άμεση διάθεση.

’Επί πλέον, ώς άστυνομικοί, ή 
άντίδρασή μας στις εργασίες μας 
προσδιορίζεται άπό τά αίσθήματά  
μας σέ όποιαδήποτε συγκεκριμένη 
στιγμή. Πολύ συχνά γινόμαστε τά 
άτυχα θύματα τών πρόκαταλήψεών 
μας όταν παραλείπουμε νά πλη
σιάσουμε κάποιον αντικειμενικά κα
τά την αντιμετώπιση καθημερινών 
καταστάσεων. Προφανώς πρέπει νά

τά προσωπικά μας αισθήματα κατά 
τις συναλλαγές μας μέ τό κοινό 
και νά αναπτύσσουμε τις δημόσιες 
σχέσεις μας μέ δσο τον δυνατό μ ι
κρότερη έλλειψη κατανοήσεως και 
μεγαλύτερη θέληση. Κάθε θετική 
άλληλεπίδραση μεταξύ αστυνομίας 
και κοινού γίνεται ένα «συν» γ ιά  μάς.

Κατά συνέπεια οι δημόσιες σχέ
σεις, οι όποιες γ ιά  τις επιδιώξεις 
μας είναι δυνατό νά προσδιορίζονται 
όπως ή δλη δραστηριότητα, ή όποια 
καλλιεργεί εύμενώς τά αισθήματα 
τής κοινωνίας προς τήν υπηρεσία 
τής αστυνομίας, είναι ένα πολύ 
σπουδαίο μέσο.

Ή  άστυνομική εργασία πρώτιστα  
είναι μ ία  υπηρεσία και ή αποστολή 
μας γενικά έχει συιδεθεϊ μέ τήν 
προστασία τής ζωής καί περιου
σίας, τήν πρόληψη τού εγκλήματος 
καί τήν σύλληψη τών ενόχων. Ώς 
αστυνομικοί είμαστε επιφορτισμέ
νοι μέ τις τρομερές ευθύνες τής έξα- 
σφαλίσεως τών ανθρωπίνων δικαιω 
μάτων. Ώς εκπρόσωποι τού λαού 
στην κοινωνία μας είμαστε υπο
χρεωμένοι νά προστατεύουμε τήν 
ασφάλεια καί τήν ευημερία του. 
Ό  δρος «υπηρέτης τού κοινού» 
χαρακτηριστικά απευθύνεται στον 
τρόπο μας κατά τή διεξαγωγή τής 
υπηρεσίας.

Έφ δοον πράγματι πολλές συ
ναλλαγές μέ τό κοινό λαμβάνουν 
χώραν κατά τή διάρκεια ερευνών 
τροχαίων παραβάσεων, ό αστυνομι
κός τής τροχαίας είναι εκείνος, ό 
όποιος γίνεται δ πιο προεξέχων φο
ρέας τών δημοσίων σχέσεων οποιο
σδήποτε υπηρεσίας. Τό καθήκον του 
είναι ή εφαρμογή τού νόμου ή όποια 
απα ιτε ί προσεκτική μελέτη.

Μέ τήν σκέψη αυτή, ας εξετά
σουμε τή σημαντική αυτή αστυνο
μ ική επιχείρηση, τήν όποια γιά  
λόγους ευκολίας έχουμε χωρίσει σέ 
τέσσερα ειδικά στάδ ια : Τή στάση, 
τήν προσέγγιση, τήν συνέντευξη 
καί τήν αναχώρηση.

Ή σ τ ά σ η

Μεγάλη προσοχή θά πρέπει νά 
ασκείτα ι δταν παρατηρεϊται μ ία  
παράβαση καί καταδιώκεται ένας 
δράστης. Λαμβάνοντας ύπ δψη τον 
καιρό, τήν όδό, τις συνθήκες κυκλο
φορίας, τήν ταχύτητα καί τήν κα
τεύθυνση τής διαδρομής τού παρα
βάτη, ό αστυνομικός πρέπει νά 
άποφεύγει νά διαπράττει ό ίδιος 
τροχαίες παραβάσεις οι όποιες θά 
έθεταν σέ κίνδυνο τό κοινό. Η

αστυνομικός, όπως καί ό παραβάτης, 
κρίνεται άπό εκείνους πού τυχόν τον 
βλέπουν κατά τή διάρκεια μιας κα- 
ταδιώξεως.

Κατά τήν προετοιμασία νά στα- 
ματήση ένα όχημα, ό αστυνομικός 
θά πρέπει νά άναζητήσει μ ία  τοπο
θεσία ή όποια δέν θά θέτει σέ κίνδυνο 
τον παραβάτη, τον ίδιο τον εαυτό 
του, ή άλλους οδηγούς. Είναι σκό
πιμο νά επιδιώξει νά σταματήσει 
τον οδηγό μόλις μπορέσει μετά τή 
διάπραξη τής παραβάσεως. Δύο 
σπουδαίοι λόγοι υπάρχουν γ ιά  αυτό. 
Πρώτον, γ ια τ ί ή παράβαση θά είναι 
πρόσφατη στήν σκέψη τού υπαιτίου 
καί δεύτερο, γ ια τ ί δέν θά έχει αμφι
βολίες γ ιά  τήν α ιτία  τής στάσεως. 
"Οταν ή στάθμευση ενός οχήματος 
γίνεται τή νύκτα, είναι χρήσιμο νά 
προσδιορίζεται ώς τόπος μ ία  καλά 
φωτιζομένη περιοχή. Η  φωτισμός 
θά παρέχει προστασία εναντίον ο
ποιοσδήποτε πράξεως βίας τήν οποία 
ό παραβάτης είναι ικανός νά διαπρά- 
ξει καί θά προσφέρει αρκετή ορατό
τητα γ ιά  τή διεξαγωγή τής συνεν- 
τεύξεως. Κατά τή διάρκεια τών 
ωρών εργασίας ή κατακράτηση τών 
παραβατών σέ ιδιωτικούς χώρους 
παρκαρίσματος ή εμπορικών επ ι
χειρήσεων πρέπει νά αποφεύγεται.

Ό  αστυνομικός μπορεί νά γνω
ρίσει στον οδηγό τις προθέσεις του 
περί σταθμεύσεως αυτού διά τών 
ηχητικών οργάνων καί κάνοντας 
χαρακτηριστικές κινήσεις μέ τό χέρι 
του. Κατά τήν νύκτα ή χρήση κόρνας 
καί ή άναβόσβεση τών φώτων τής 
οροφής θά ήσαν αρκετά γ ιά  νά προ- 
καλέσουν τήν προσοχή του. Συνή
θως, ή χρήση τής σειρήνας κα ί τών 
ερυθρών φώτων τής οροφής στήν 
περίπτωση αυτή πρέπει νά απο
φεύγεται. Πολύ συχνά αυτοί στα 
ματούν ( τό αυτοκίνητο) χωρίς τήν 
αναγκαία προσοχή ή εξαγριώνουν 
τον οδηγό. ’Επίσης ή χρήση τής 
σειρήνας θά ήταν δυνατό νά πανι
κό βάλει τό όδηγό, ό όποιος μπορού
σε νά χάσει τον έλεγχο τού οχήμα
τος του, νά άντιδράσει άντικανονικά 
σταθμεύοντας απότομα εντός τής 
κυκλοφορίας ή ακόμη νά προσπα- 
θήση νά τό «σκάση». Μόνο σέ ένα 
μεγάλο αυτοκινητόδρομο μέ ταχεία  
κυκλοφορία, προτείνεται ή χρήση 
τών φώτων οροφής, διότι δέν υπάρ
χει μόνο ό παραβάτης πού πρέπει 
νά είναι σέ επιφυλακή, αλλά επίσης 
καί δλη ή κυκλοφορία. Βεβαίως, 
εάν ό παραβάτης άρνείται νά στα 
ματήσει ή δέν μπορεί νά ενημερωθεί 
γ ιά  τις προθέσεις τού αστυνομικού
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Ό  αστυνομικός 
τής τροχαίας 
καί ό παραβάτης 
οδηγός

οργάνου μέ τά απαραίτητα μέσα, 
ή χρησιμοποίηση τής σειρήνας και 
των ερυθρών φώτων γίνεται το 
έσχατο μέσο προσφυγής. Θά πρέ
πει νά ύπενθυμισθεϊ δτι ό παραβά
της μπορεί νά μην έχει άντιληφθεΐ 
δτι διέπραξε μ ία  παράβαση ή είναι 
δυνατό νά μην έλαβε γνώση των 
κινήσεων τοϋ αστυνομικού γ ιά  νά 
σταματήσει. Αυτός μπορεί νά είναι 
απασχολημένος μέ το ραδιόφωνο 
τοϋ αυτοκινήτου του, άπορροφημέ- 
νος σε συζήτηση μέ τούς επιβάτες 
τον ή άφηρημένος.

Είναι πολύ σημαντικό, κατά την 
στιγμή  αυτή, νά είνα ι έτοιμος γιά. 
κάθε τ ι πού πιθανόν νά συμβε ί πέρα 
τοϋ συνήθους. "Οπως άναφέρεται 
ανωτέρω, μερικοί οδηγοί δυνατόν 
να πανικοβληθοϋν και νά σταμα
τήσουν απότομα. Οί μεθυσμένοι 
οδηγοί έχουν μ ικρό χρόνο άντιδρά- 
σεως καί ε ίνα ι δυνατόν νά συνεχί- 
σουν νά διατρέχουν τον αυτοκινη
τόδρομο. Προετοιμαζόμενος αφήνει 
αρκετή απόσταση μεταξύ τοϋ περι
πολικού καί τοϋ οχήματος τοϋ παρα
βάτου πού απα ιτε ίτα ι ώστε ό άστν- 
νομικός νά μπορεί νά κάνει όποιε- 
σδήποτε ρυθμίσεις τις όποιες απα ι
τούν οί περιστάσεις.

’Επειδή πολλωί δημοτικοί δρόμοι 
είνα ι άρκετά στενοί, ώστε νά επ ι
τρέψουν τήν κίνηση στήν αριστερή 
πλευρά τοϋ αυτοκινήτου τοϋ παρα
βάτου, ή ένδεικνυομένη μέθοδος 
είνα ι νά όδηγι)ση τό περιπολικό 
αυτοκίνητο ακριβώς π ίσω  από τό 
αυτοκίνητο τοϋ παραβάτου. Ή  μ α 

νούβρα αυτή στερεί από τον παρα
βάτη τήν ευκαιρία νά κινηθεί προς 
τά δεξιά καί τής απόπειρας νά τό 
«σκάση» ή νά «κόψη» προς τά άρι- 
στερά, εξαναγκάζοντας τό περιπο
λικό νά μ π ε ι στο αντίθετο ρεύμα 
κυκλοφορίας.

’Αφού ό οδηγός σταματήσει τό 
αυτοκίνητό τον, τό περιπολικό θά 
σταματήσει περίπου δύο πόδια  αρι
στερά ( τοϋ πεζοδρομίου) καί κατά 
προσέγγιση σέ μήκος ενός αυτοκι
νήτου π ίσω  τοϋ σταθμευμένου οχή
ματος. Μερικές υπηρεσίες προτεί
νουν τό περιπολικό αυτοκίνητο νά 
σταματά  στο πίσω  μέρος ( τοϋ αυ
τοκινήτου τοϋ παραβάτου) σέ μ ία  
γωνία μέ τούς τροχούς του στραμ
μένους προς τό άκρο δεξιό.

Ή  θέση αυτή προσφέρει τό διπλό 
πλοενέκτημα τής λήψεως μέτρων 
προστασίας έκ τοϋ ρεύματος κυ
κλοφορίας γ ιά  τον εμφανιζόμενο 
αστυνομικό κα ί τήν παροχή· κάποιας 
καλύψεως δταν ό παραβάτης είναι 
οπλισμένος καί πιθανόν νά πυροβο
λήσει κατά τοϋ αστυνομικού οργά
νου. ’Επί πλέον, ή γωνία καί ή άπό- 
σταση μεταξύ τοϋ περιπολικού καί 
τοϋ οχήματος τοϋ παραβάτου θά 
μπορούσαν νά άποτρέψουν τυχόν 
τραυματισμό τοϋ αστυνομικού, πού 
ένας διερχόμενος οδηγός θά κτυ- 
ποϋσε τό περιπολικό κατά τον χρό
νον πού θά διαρκοϋσε ή συνέντευξη.

'Η χρήση τών φώτων οροφής 
μετά τήν στάθμευση τοϋ παραβάτου, 
βεβαίως, έξαρτάται άπό πολΑούς 
παράγοντες. 'Η τοποθεσία τής σ τά 
σεως ( πλησίον μ ιας στροφής ή 
στήν κορυφή ενός υψώματος) καί 
ό φωτισμός στήν περιοχή, καθώς 
επίσης ή κυκλωφορία, ή οδός κα ί οί 
καιρικές συνθήκες, θά πρέπει νά 
λαμβάνονται ύπ’ δψη. 'Η ασφά
λεια τοϋ αστυνομικού οργάνου, τοϋ 
παραβάτου κα ί τών άλλων οδη
γών είναι τό πρώτο μέλημα.

Ή π ρ ο σ έ γ γ ι σ η

"Ενα άπό τά πλέον κρ ίσιμα στά 
δια σέ όποιαδήποτε υπόθεση τρο
χαίας πα ραβάσεως είναι ή προ
σέγγιση. Είναι χρήσιμο τό αστυ
νομικό όργανο νά ηρεμήσει καί απο
φασίσει μ ιά  σειρά άπό ενέργειες 
πριν έλθει άντιμέτωπο μέ τον παρα
βάτη . Η σειρά, χωρίς άμφιβο- 
λία, είναι δυνατό νά μεταβάλλεται 
άφοϋ αυτό άποκαλύψει επιπροσθέ
τους παράγοντες, σχετιζόμενους μέ 
τήν παράβαση, άλλά θά πρέπει νά 
είναι προετοιμασμένο έκ τών προ- 
τέρων. Τό σχέδιο ένεργείας γιά  
τήν εφαρμογή τοϋ Νόμου —προ
φορική ή γραπτή προειδοποίηση, 
μ ία  κλήση ή σύλληψη —θά πρέπει 
νά διατυπώνεται στήν σκέψη του. Τό 
άατυνομικό όργανο συναλλάσσεται 
μέ ένα άγνωστο μ ία  άνθρώπινη 
ύπαρξη —ένα πρόσωπο ικανό γ ιά  
όποιαδήποτε άντίδραση καί θά πρέ
πει νά είναι προσεκτικό. Γιά τον 
λόγο αυτό, είναι επιτακτικός ό 
πλήρης αυτοέλεγχος, κα ίτο ι μερ ι
κές φορές, έπειτα άπό μ ία  καταδίω 
ξη είναι δύσκολος.

Κάθε παράβαση πρέπει νά έκτι- 
μάτα ι άντικειμενικά. Ό  ίδιος π α 
ραβάτης δυνατόν νά είναι μπλεγμέ
νος σέ κάποια υπόθεση έκτακτης 
άνάγκης καί ο άστυνομικός δέν πρέπει 
ποτέ νά επιτρέπει στά προσωπικά  
του αισθήματα νά επηρεάζουν τή 
συμπεριφορά του. 'Ο παραβάτης, 
όπως κα ί κάθε άλλος, έχει μ ία  
ξεχωριστή προσωπικότητα. Αυτός 
δυνατόν νά είναι πρώτος κα ί υπο
τακτικός ή άνταγωνιστικός καί επ ι
θετικός. 'Ο αυτοέλεγχος παρέχει 
ένα φανερό πλεονέκτημα.

Μετά τή στάθμευση τοϋ παρα
βάτου, άλλά πριν άπό τήν έξοδο 
έκ τοϋ περιπολικού ό άστυνομι
κός θά πρέπει νά :

(1 ) Προβή στήν κριτική τών 
στοιχείων τής παραβάσεως μέσα 
στή σκέψη του γ ιά  νά έκθέση σαφώς 
τά στο ιχεία  αυτά στον παραβάτη 
καί νά έκτιμήσει τή μέθοδο ένερ
γείας.

(2 ) Ζητήσει ένα έλεγχο σχετικά  
μέ τό αύτ ]το  άπό τό ’Εθνικό Κέν
τρο Πληροφοριών ’Εγκλήματος 
(ΕΚΠΕ) πού νά περιλαμβάνει τά 
χαρακτηριστικά καί τον άριθμό κα- 
ταχωρήσεως τής άδειας καί νά 
γνωστοποιήσει τό «στ ίγμα»  τής 
τοποθεσίας του.

(3 ) ’Ελέγξει ώστε όλα τά άπα ι- 
τούμενα έφόδια νά είναι έτοιμα καί 
στήν κατοχή του.
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"Οταν λάβη άπάντηση άπό την 
έρευνα τον ’Εθνικού Κέντρου Πλη
ροφοριών τον ’Εγκλήματος, δ άστυ- 
νομικός θά πρέπει νά πλησιάσει 
προφυλ.ακτικά το αυτοκίνητο τ ον 
παραβάτον, προετοιμασμένος γ ια  δ- 
ποιαδήποτε αιφνίδια κίνηση εντός 
τον αύτ ]τον και με στραμμένη την 
προσοχή τον προς τούς επιβάτες. Ό  
αστυνομικός είναι εξαιρετικά ευ
πρόσβλητος σε περίπτωση έπιθέ- 
σεως την στιγμή αυτή. "Οταν πλη
σιάζει τον οδηγό οφείλει νά λάβει 
θέση πίσω  άπό την πόρτα τον αυτο
κινήτου τον παραβάτου, εξαναγκά
ζοντας τον οδηγό νά βλέπει επάνω 
άπό τον αριστερό ώμο τον κατά 
την συνομιλία τους. Αυτή ή τακτική, 
πλεονεκτική γ ιά  τον αστυνομικό 
θέτει τον οδηγό σε μ ία  σχετικά 
δύσκολη θέση. ’Επί πλέον δ αστυ
νομικός οφείλει νά παρακολουθήσει 
τά χέρια τον δδηγοϋ καί νά είναι 
προετοιμασμένος γ ιά  οποιοσδήποτε 
ξαφνικές κινήσεις, τις όποιες αυτός 
ήθελε κάνει. Είναι σημαντικό τό 
δτι ό άστυνομικός ουδέποτε σκύβει 
εις τό παράθυρο τοϋ αυτοκινήτου 
ή θέτει τά χέρια τον εκεί όπου δ 
δδηγός μπορεί νά τά αρπάξει. ’Εκτός 
άπό τον παράγοντα άσφαλείας, αυτού 
τοϋ είδους τακτικές, είναι ά ντεπ αγ 
γελματικές καί τείνουν νά πρόκα- 
λέσονν τον δδηγό.

Ή σ υ ν έ ν τ ε υ ξ η
Ή  συνέντευξη είναι ή πλέον 

σπουδαία φάση έρεύνης τροχαίας 
παραβάσεως καί συνήθως προσδιο
ρίζει την επιτυχία ή άποτυχία τής 
ένεργείας γ ιά  την εφαρμογή τοϋ 
νόμον. Ό  χαιρετισμός τοϋ παρα
βάτον σέ ευγενικό καί ευχάριστο 
τρόπο είναι άπαραίτητος. 01 σχέ
σεις παραβάτου —αστυνομικού πρέ
πει νά διεξάγονται μέ όσο τό δυνα
τό όλιγώτερες προστριβές. "Ενα 
ευχάριστο χαμόγελο καί μ ία  ευγε
νική συμπεριφορά είναι αυτά πού 
άφοπλίζουν περισσότερο καί κάνουν 
τον παραβάτη νά αισθάνεται άνετα. 
Η χρήση δρων φιλοφρονήσεως, 

όπως είναι «Καλήμέρα, Κύριε ή 
Κυρία», «ευχαριστώ», «παρακαλώ»
και «μπορώ νά .......... » είναι άξιό-
λογη. ’Αφού μάθει τό δνομα τοϋ 
παραβατον, αυτός θά πρέπει νά 
άπενθννεται άνάλογα. Ή  ευγένεια 
εκδηλώνεται καί μέ άλλους τρό
πους εκτός άπό άπλές λέξεις. 'Ο 
αστυνομικός πρέπει νά άποφεύγει 
ενεργειες οι όποιες δυνατόν νά ερε
θίσουν τον παραβάτη, δπως είναι 
ή στήριξη επί τής οροφής ( ουρανού)

φοϋ αυτοκινήτου ή ή τοποθέτηση 
τοϋ ποδός του επί τοϋ προφυλα- 
κτήρος. Χειρονομίες οι όποιες είναι 
δυνατόν νά έλκύσουν τήν προσοχή 
προς τον παραβάτη τών διερχομένων 
οδηγών ή πεζδόν, έπίοης πρέπει νά 
αποφεύγονται. Ουδέποτε μειώνεται 
ό οδηγός παρουσία επιβατών ή 
μελιών τής οικογένειας του.

Ό  έξυπνος άστυνομικός θά άναγ- 
γείλει άμέσως τι παράβαση έχει 
διαπράξει ό δδηγός καί εξηγεί τις 
προθέσεις του. Ή  τακτική αυτή 
μειώνει στο ελάχιστο τον διαπλη- 
κτισμό καί περιορίζει τις πιθανό
τητες γ ιά  συζήτηση καί φιλονικία. 
Θά ζητήσει τήν άδεια δδηγήσεως 
τοϋ παραβάτου καί καταγραφής 
καί θά άφίσει ( προς στ ιγμή ) τό 
αυτοκίνητο ευθύς ώς λάβει αυτές. 
'Η άναχώρησή τον μειώνει τήν 
ευκαιρία τοϋ οδηγού γ ιά  φιλονικία. 
’Επίσης δταν ζητά τά έγγραφα τοϋ 
δδηγοϋ, θά πρέπει νά είναι βέβαιος 
δτι αυτά παραδίδονται χωριστά. 'Η  
άδεια θά πρέπει νά κρατείται μέ τό 
αδύνατο ( άνίσχυρο) χέρι τον άστυ- 
νομικοϋ. Τό ισχυρό χέρι άφίνεται 
ελεύθερο γ ιά  τήν περίτττωση κατά 
τήν όποια θά χρειασθή νά ενεργήσει 
γρήγορα. ’Επειδή είναι δυνατόν δ 
παραβάτης νά εκτείνει τά χέρια του 
μέσα στο ντουλαπάκι τοϋ αυτοκι
νήτου, ένα μέρος αρκετά προσιτό 
γιά τοποθέτηση δπλων ή λαθραίων, 
ό άστυνομικός πρέπει νά είναι σέ 
ετοιμότητα.

Έπιστρέφοντας στο όχημά του 
δ άστυνομικός οφείλει νά γράψη τήν 
κλήση ή τήν προειδοποίηση ( σύστα
ση). Πολλές ΓΥπηρεσίες άπαιτοϋν 
άπό τά όργανα τοϋ περιπολικού νά 
άπευθύνουν στον άποδέκτη πληρο
φορίες σχετικές μέ τήν πληρωμή 
τοϋ προστίμου καί τή διακοπή τής 
διώξεως. 'Η κλήση αυτή θά αποτε
λε ί σιωπηρή μαρτυρία γ ιά  τις πλη
ροφορίες τοϋ αστυνομικού καί θά 
πρέπει νά συμπληρώνεται καθαρά, 
ευανάγνωστα καί μέ ακρίβεια. 01 
παραβάτες δυνατόν νά αισθανθούν 
ευχαρίστηση έπιδεικνύοντες άθλίως 
συντεταγμένες κλήσεις στούς φίλους 
τους, γ ιά  νά υποστηρίξουν τήν γνώ
μη τους δτι οί αστυνομικοί είναι 
άνίκανοι. Ή  κλήση πρέπει νά συμ
πληρώνεται δσο τό δυνατό γρηγο
ρότερα γ ια τ ί αδικαιολόγητη βραδύ
τητα χρησιμεύει, ώς επί πλέον, 
πρόκληση γ ιά  τον παραβάτη.

Γενικώς δεν θεωρείται φρόνιμο 
νά συναντηθεί ό παραβάτης μετά 
τοϋ άστυνομικοϋ οργάνου εντός τοϋ 
περιπολικού του. Οι επαφές μέ 
αυτό θά πρέπει νά διαρκούν ελάχιστα.

"Οταν έτίΐδίδει τήν κλήση στον 
δδηγό δ άστυνομικός οφείλει νά 
προσφέρει στον παραβάτη δποιαδή- 
ποτε συμβουλή είναι άναγκαία καί 
νά εξηγήσει τις υποχρεώσεις αύτοϋ. 
Προφορικώς, έπεξηγώντας κάθε 
έγγραφο, καθώς επιδίδεται αυτό, 
τείνει νά μειώσει τήν πιθανότητα 
τυχόν κατηγοριών ( ευθυνών) ο ί όπο ι
ες ήθελαν δημιουργηθεί σέ βάρος 
τοϋ άστυνομικοϋ οργάνου, εάν ό 
παραβάτης τοποθετήσει κατά λάθος 
ή χάσει αυτά μετά τήν συναλλαγή.

’Εάν δ αυτοκινητιστής επιμένει 
στή συζήτηση ( δικαιολογίες) μέ 
διάφορα επιχειρήματα, ό άστυνο
μικός οφείλει νά τοϋ επιτρέψει νά 
εξηγήσει τή θέση του. ”Ασχετα 
πώς είνα ι δυνατόν νά αισθάνεται δ 
άστυνομικός γ ιά  τήν παράβαση, 
πρέπει νά ακούει τον παραβάτη 
προσεκτικά καί μέ συμπάθεια. Τό 
αστυνομικό όργανό δέν μπορεί νά 
συγχωρεί ερεθιστικές ή προσβλητι
κές παρατηρήσεις νά επηρεάσουν 
τις άποφάσεις του. Ή  επιβολή 
προστίμου σέ ένα παραβάτη δέν εξυ
πηρετεί άξιο λόγου σκοπό. Ό  σκο
πός ενός έπαγγελματία άπα ιτε ί αυ
τός νά κάνει τήν εργασία του χωρίς 
προκατάληψη ή εκδικητικότητα.

Ή α ν α χ ώ ρ η σ η
Ή  τελευταία φάση τής έπιχειρή- 

σεως αυτής, ή αναχώρηση, είναι 
επίσης σημαντική, επειδή αφήνει 
τον παραβάτη μέ μ ία  τελευταία 
εντύπωση περί τοϋ άστυνομικοϋ.
'Ολοκληρώνοντας τήν συνέντευξη 
καί έπιστρέφοντας τά έγγραφα τοϋ 
παραβάτου, ό άστυνομικός οφείλει 
νά βοηθήσει αυτόν νά μ π ε ι στο 
ρεύμα κυκλοφορίας. Γιά νά άπο- 
τρέψει τον σχηματισμό γνώμης τοϋ 
παραβάτου δτι τό αστυνομικό όργα
νο τον ταλαιπωρεί, τό όργανο αυτό 
οφείλει νά καθυστερήσει τήν απο
χώρησή του άπό τον χώρο τής συναν- 
τήσεως. Ό  δδηγός θά πρέπει νά 
άφήνεται νά συνεχίσει κανονικά τό 
δρόμο του έως δτου είναι εκτός θέας 
καί τότε δ άστυνομικός μπορε ί νά 
έπαναρχίσει τήν περιπολ.ία.

Οί υπηρεσίες εφαρμογής τοϋ νό
μου έχουν έπιφορτισθεϊ μέ τήν ευθύ
νη τής επιβολής τοϋ νόμου καί δ νό
μος αυτός σύμφωνα μέ τον ορισμό, 
δυνατόν νά είναι περιοριστικός καί 
κατασταλτικός. ’Αλλά τό έργο θά 
είναι πιο εύκολο εάν διαφυλάξουμε 
τον νόμο καί τον επιβάλλουμε διά 
τής προθύμου επιείκειας μάλλον 
παρά διά τής ισχύος τής υπηρεσίας 
μας.
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To άλογο του Μεγ. Αλεξάνδρου

Τοΰ Συνταγματάρχου 
Χωροφυλακής

κ. Φ ι λ ο π ο ί μ ε ν ο ς  Τ ε ρ ζ ή

ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ δλοι, μικροί καί 
μεγάλοι, πώς ό Βουκεφάλας ή 
Βουκέφαλος, πού πέρασε στήν 
ιστορία σάν θρύλος, ήταν τό άγριο, 
τό ατίθασο, τό αδάμαστο άλογο, 
τού Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Ο ’Αλέξανδρος ό όποιος μετ’ 
έπειτα άνακηρύχθηκε, Μέγας, γιος 
τοΰ Βασιληά τής Μακεδονίας Φι
λίππου Β καί τής ’Ολυμπιάδας, 
γεννήθηκε τόν μήνα ’Οκτώβριο 
τού έτους 356 π.Χ.

Σύμφωνα μέ την παράδοση, κατά 
τήν ώρα πού γεννήθηκε, αστραπές 
καί βροντές κάλυψαν τόν ούρανό 
καί άλλα παράδοξα καί αξιοση
μείωτα γεγονότα έλάμβαναν χώ
ρα, τήν εποχή έκείνη, στό Βασί
λειο της Μακεδονίας. Ό  Παρμέ
νω ν  στρατηγός, συνέτριβε τούς 
Ιλλυρίους. 'Η Ποτίδαια, ’Αθηναϊ

κή αποικία, προσχωρούσε στό Κρά- 
τος τής Μακεδονίας. Τό άλογο 
τού Βασιληά Φιλίππου Β.' έκέρδι- 
σε τήν πρώτη νίκη σέ ιπποδρομία 
στήν αρχαία ’Ολυμπία. Καί τά 
γεγονότα αύτά οί οίωνοσκόποι 
τής έποχής εκείνης, έχαρακτήρι- 
ζαν σάν καλούς οιωνούς καί προ
άγγειλαν μιά λαμπρή σταδιοδρο
μία γιά τό νεογέννητο Βασιλόπου
λο.

Ή  ’Ολυμπιάδα, ή μητέρα τοΰ 
Αλεξάνδρου, ήταν κόρη τοΰ Βα- 
σιληά τής ’Ηπείρου Νεοπτόλεμου 
Α.', πού υποστήριζε ότι καταγόταν
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άπό τόν μυθικό ήρωα Νεοπτόλεμο 
τοϋ τρωικού πολέμου καί γιό τού 
Άχιλλέα καί δη, στις φλέβες αύ- 
τοϋ καί τής κόρης του, ’Ολυμπιά
δας, έτρεχε αίμα 'Ομηρικών ήρώων.

Ή  ’Ολυμπιάδα έπίσης, ή γόησσα 
τών φιδιών καί 'Ιέρεια τών μυστη- 
ριακών όργίων τών Κάβειρων τής 
Σαμοθράκης, τήν όποια ό Φίλιππος 
όταν είχε έπισκεφθή τό νησί έρω- 
τεύθηκε καί άκολούθως τήν. παν- 
τρεύθηκε. ΠροχωροΟσε άκόμη πιό 
πέρα άπό τόν πατέρα της καί τούς 
οίωνοσκόπους καί διέδιδε έπιτή- 
δεια καί σκόπιμα, πώς τήν νύχτα 
τού γάμου της, είδε όραμα, ότι τήν 
έπισκέφθηκε μέ μορφή κεραυνού 
ό Ζεύς, πού χάθηκε μέσα στά 
σπλάχνα της καί ότι ό γιός της 
ήταν γνήσιο παιδί τοϋ Δία, τοϋ 
συγκλονιστικού ύψιβρεμέτη καί 
μεγαλοπρεπούς νεφεληγερέτη τού 
Όλύμπου καί τού Ούρανοϋ, προι
κισμένος, ώς έκ τούτου, μέ ύπερ
φυσικές καί ύπεράνθρωπες δυνά- 
μεις.

Ό ’Αλέξανδρος κατά τά πρώτα 
χρόνια τής ζωής του, είχε σάν 
παραμάνα τήν Έλλανίκη, ή όποια 
τού ένέπνευσε τήν τρυφερή άγάπη 
καί άφοσίωση μαζύ, μέ λεπτότητα 
καί ευγένεια. Μετά τά έφτά χρόνια, 
είχε σάν παιδαγωγό τό Λυσίμαχο, 
ό όποιος τού έπέβαλε πειθαρχη- 
μένη καί λιτή ζωή, πού θεμελίωσαν 
τόν χαρακτήρα του, ένώ άργότερα 
ό φιλόσοφος ’Αριστοτέλης, τού 
έδωσε τά πνευματικά του έφόδια.

Ό ’Αλέξανδρος, βασικά δέν πί
στευε τόν θρύλο τής θεϊκής του 
καταγωγής, ώς Βασιληδς όμως 
άργότερα, γιά λόγους πολιτικής 
σκοπιμότητας, τόν καλλιεργούσε 
μεταξύ τού Λαού καί τού Στρατού 
του, στά μάτια τού όποιου έμφανι- 
ζόταν σάν υπεράνθρωπος. Αύτός 
του ό θρύλος πρέπει νά συνέβαλε 
στήν άπόφαση τών έκστρατειών 
του καί πρέπει νά άσκοΰσε μεγάλη 
έπίδραση μεταξύ τών ’Ασιατικών 
λαών τούς όποιους έκυρίευσε.

Ό. θρύλος τής θεϊκής καταγωγής 
του, έγινε πίστη, όταν ή Πυθία, 
τήν όποια έπισκέφθηκε προτού άνα- 
χωρήσει γιά τήν μεγάλη του άπο- 
στολή, τού έπροφήτευσε αύτά τά 
λόγια :

«Γιέ μου είσαι άκαταμάχητος».
Περνώντας άπό τήν Τροία ό 

’Αλέξανδρος έπισκέφθηκε καί προ
σκύνησε τόν ναό τής ’Αθήνας. 
Όπως άναφέρεται στήν παράδοση 
άπό τόν Ναό παρέλαβε μιά άσπίδα

πού εύρίσκετο έκεΐ, καί ή όποια 
άνήκε στόν 'Ομηρικό ηρώα, καί 
τήν έφερε πάντοτε μαζύ του γιά 
νά άντλεί δύναμη. ’Επίσης έπι
σκέφθηκε τήν Τροία καί προσκύ
νησε τόν τάφο τού Άχιλλέα τόν 
όποιο μακάριζε καί τόν θεωρούσε 
σάν τόν ευτυχέστερο τών θνητών, 
γιατί είχε ύμνητή του, τόν "Ομηρο, 
τού όποιου τήν Ίλιάδα έφερε πάν
τοτε μαζύ του καί τήν μελετούσε.

Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, σέ ήλικία 
δέκα πέντε χρόνων, εύρίσκετο μέ 
τόν πατέρα του στά Φάρσαλα. 
Ό ζωέμπορος Φιλόνεικος πρόσφε- 
ρε άντί δέκα πέντε ταλάντων στόν 
Βασιληδ Φίλιππο, ένα μαύρο άλο
γο μέ ένα λευκό σημάδι στό κεφάλι 
καί ένα άλλο μεγαλύτερο σημάδι 
στό πλευρό του, τό όποιο σημάδι 
είχε τό σχήμα κεφαλής βοδιού.

Άπό τό σχήμα αύτό τό άλογο 
είχε πάρει τό όνομα Βουκεφάλας 
ή Βουκέφαλος.

Ό Φίλιππος κάλεσε τούς ύπη- 
ρέτες του νά τό Ιππεύσουν γιά δο
κιμή, χωρίς νά τό κατορθώσουν, 
άν καί ήταν άριστοι ίπποδαμαστές 
καί αύτό έπειδή τό άλογο ήταν 
άγριο καί άτίθασο. Κατόπιν αύτοΰ, 
ό Φίλιππος έδωσε έντολή νά τό 
έπιστρέψουν στόν ζωέμπορο. Τότε 
ό Αλέξανδρος κουνώντας τό κε
φάλι του είπε : «Τί κρίμα, ένα τόσο 
ώραϊο άλογο νά τό χάνουμε χάρις 
στούς άνίκανους ύπηρέτες».

Ό Φίλιππος, πού άκουσε τά 
λόγια αύτά τού Αλεξάνδρου, τόν 
παρατήρησε, γιατί έτόλμησε νά 
έπικρίνει τούς μεγαλύτερούς του 
καί μάλιστα τόσο έμπειρους ίππο
δαμαστές καί ειρωνικά τού είπε : 
«μήπως παιδί μου είσαι έσύ ικανός 
νά δαμάσεις αύτό τό .άλογο; Καί 
άν νομίζεις ότι είσαι, ιδού δοκί
μασε».

Ό  Αλέξανδρος στά λόγια τού 
πατέρα του άπάντησε πώς είναι 
ικανός καί άμέσως πλησίασε τό 
άλογο, τό έπιασε άπό τά χαλινάρια 
του, τού χάϊδεψε τό κεφάλι καί μέ 
τρόπο τό έστρεψε, ώστε νά βλέπει 
τόν ήλιο, γιατί είχε διαπιστώσει, 
ότι τό άλογο φοβότανε τόν ίσκιο 
του. Άκολούθως μ’ ένα άστρα- 
πιαΐο πήδημα βρέθηκε στήν ράχη 
τού άλογου καί πιέζοντας τά πλευ
ρά του μέ τις πτέρνες τών ποδιών 
του, προσπαθούσε νά τό άναγκάσει 
σέ κίνηση, ένώ ταύτόχρονα μέ τόν 
χαλινό του, προσπαθούσε νά κρα- 
τάει τό κεφάλι του ψηλά καί έτσι 
τού άνέκοπτε τήν όρμή καί τό

έμπόδιζε νά λακτίζει. Τό άτίθασο 
άλογο παρά τήν τρομερή προσπά- 
θειά του, νά ρίξει κατά γής τόν 
άναβάτη του, τιθασεύθηκε άπό 
τόν νεαρό Αλέξανδρο, ό όποιος 
σιγά - σιγά, άφηνε τά χαλινάρια 
καί κτυπώντας το στά πλευρά τό 
ύποχρέωσε σέ καλπασμό.

Ό Βουκεφάλας άφοΰ δέχθηκε 
πλέον τόν Αλέξανδρο, στήν ράχη 
του, διάνυσε μεγάλη άπόσταση. 
"Οταν ό νεαρός Αλέξανδρος έπέσ- 
τρεψε στόν κατάπληκτο πατέρα του 
τό άλογο ήταν κατάκοπο, καταϊ- 
δρωμένο, λαχάνιαζε καί έβγαζε 
άπό τά ρουθούνια του άφρούς. Τό 
νεαρό Βασιλόπουλο είχε πλέον 
τιθασεύσει τό άτίθασο άλογο. Ό 
πατέρας του Βασιληάς κλαίγοντας 
άπό συγκίνηση, άγκάλιασε τόν 
Αλέξανδρο καί τού είπε τήν ιστο
ρική έκείνη φράση :

«Γιέ μου, ζήτησε άλλο Βασίλειο, 
γιατί ή Μακεδονία είναι πολύ 
μικρή γιά σένα».

Άπό τότε ό Βουκεφάλας ύπήρξε 
ό άχώριστος σύντροφος τού Α λε
ξάνδρου καί όταν πλέον, ώς Βασι- 
ληάς τής Μακεδονίας, ξεκίνησε 
γιά τήν πραγμάτωση τών μεγάλων 
του σκοπών, τό άλογό του ήταν 
έκεΐνο πού τόν συντρόφευε στις με
γάλες πορείες, στις κακουχίες, 
στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, 
στις μάχες άλλά καί στις έπινίκιες 
έκδηλώσεις, όπου έφιππος είσήρ- 
χετο θριαμβευτικά στις πόλεις καί 
χώρες πού κατακτούσε.

Κατά τήν μάχη στόν Γρανικό 
ποταμό, ένώ περνούσε έφιππος ό 
Αλέξανδρος σώθηκε άπό βέβαιο 
πνιγμό, χάρις καί μόνον στήν 
ρωμαλεότητα τοϋ Βουκεφάλα.

Ό Βουκεφάλας, σάν γνήσιος 
πολέμαρχος, σκοτώθηκε στις ’Ιν
δίες στήν μάχη έναντίον τού Βα- 
σιληά Πώρου, στήν όχθη τού Πο
ταμού 'Υδάσπη.

Ό Αλέξανδρος λυπήθηκε πάρα 
πολύ γιά τόν χαμό τού άχώριστου 
συντρόφου του μέ τόν όποιο ζοΰσε 
μαζύ άπό ήλικίας δέκα πέντε χρό
νων καί. κατά τόν ένταφιασμό του, 
τού άπέδωσε τιμές τις όποιες μόνον 
σέ γενναίους στρατηγούς του, πού 
έπεφταν στό πεδίο, τής μάχης, 
άπέδιδε.

Στό χώρο έκεΐνο προς τιμήν 
του, έχτισε τήν όμώνυμη πόλη 
Βουκεφάλα καί έτσι, τό άτίθασο 
άλογο καί άχώριστος σύντροφος 
τού Μεγάλου Αλεξάνδρου, πέρασε 
στήν ιστορία.
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Η ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ καί φιλοσοφική εξέ
ταση τοϋ όρου «Φυσικόν περιβάλλον» 
είναι έξαιρετικά εύρεϊα καί πολύπλοκη. 
Τά στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος 
είναι στενά συνδεδεμένα μέ τήν έξελι- 
κτική πορεία τής ζωής τής άνθρωπότητος 
καί άποτελοϋν τή βάση τής πνευματικής 
καί πολιτιστικής ζωής τοϋ άνθρώπου. 
Άποτελοϋν τήν μεταφυσική πηγή τής 
ζωής καί έμπεριέχουν μορφωτική άξια, 
ή όποια συμπορεύεται μέ τό άνθρώπινο 
πεπρωμένο.

Εις τό φυσικόν περιβάλλον κατέχει 
δεσπόζουσα θέση, λόγω τής δομής των 
διαστάσεων του, τό δ ά σ ο ς .

Τοϋτο άποτελεΐ μία τεραστία Βιοκοι- 
νωνία, ένα οργανικό σύνολο έμβιων 
όντων, τά όποια δρουν ένεργώς καί άρμο- 
νικώς έντός τοϋ βιοφυσικοΰ χώρου εις 
τρόπον, ώστε φυτικοί καί ζωικοί οργανι
σμοί μέ στρώση ύπεράνω καί ύπό τοϋ 
έδάφους νά συνυπάρχουν, τόσο μεταξύ 
των, όσο καί μέ τά φυσικά στοιχεία τοϋ 
περιβάλλοντος (φως, αέρας, έδαφος, ύ
δωρ), νά άλληλοεπηρεάζωνται καί νά 
δημιουργούν έτσι ένα βιολογικόν σύ- 
μπλοκον, τό όποιον, κατά φυσικήν νομο-

Τοΰ Δασολόγου 
τής Δ]νσεως Δασών 

Ίωαννίνων
κ. Χ ρ ί σ τ ο υ  Ράπτ η

τέλειαν, είναι στενώς συνδεδεμένον μέ 
τήν άνθρωπίνη κοινωνία.

Ώ ς έκφανση τοϋ φυσικοϋ περιβάλ
λοντος άποτελεΐ τήν πλέον κεκορεσμένη 
σέ συμβιωτικούς οργανισμούς κοινω
νία, ή όποια άποκτά έθνική ύπόσταση 
καί εύρίσκεται σέ διαρκή άνταγωνισμό 
μέ τήν άνθρωπίνη κοινωνία.

Χαρακτηρίζεται άπό μία συνεχή πάλη 
τών κυριαρχούντων καί των κυριαρχου- 
μένων φυτικών καί ζωικών συστατικών 
του, ή οποία έξασφαλίζει κατά τρόπο 
δυναμικό καί, σύμφωνα μέ τό νόμο τής 
φυσικής έπιλογής τήν συνέχεια ή τήν 
άτομική έπικράτηση ένός ή περισσοτέ
ρων άπό τούς συμβιούντας.

Ή  συντήρηση καί ή ύπόσταση τής δα
σικής κοινωνίας είναι άποτέλεσμα τοϋ 
συμβιβασμού τοϋ άτομικοϋ παράγοντος 
καί τοϋ κοινωνικού, ό όποιος προσδίδει 
εις τό δάσος χαρακτήρα λειτουργικό καί 
έθνικό.

Τό δάσος κάθε χώρας άποτελεΐ αύτο- 
τελή φορέα τής ζωής της. Είναι ό πι
στός καί έπιβλητικός σέ έκταση καί όγκο 
κάτοικος τής Εθνικής Πατρίδος, πα- 
ραμένοντας σταθερώς εις τό ’Εθνικόν 
έδαφος ριζωμένον καί άμετακίνητον.

Τά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τοϋ έ- 
θνικοϋ δάσους, προσηρμοσμένου διά μέ
σου τών αιώνων στό κλιματικό καί κοι
νωνικό περιβάλλον τοϋ Έθνικοϋ χώρου, 
ύποκειμένου στις άπαιτήσεις καί τις 
άνάγκες τής συμβιώσεως καί τής συνυ- 
πάρξεως μέ τήν Έθνική κοινωνία, πρός

τις όποιες πρέπει ή ζωή του νά συνθηκο
λογεί, έκφράζουν καί προσδιορίζουν 
τούς μετασχηματισμούς τής κοινωνίας, 
στά στάδια έξελίξεώς της καί τό πλαίσιο 
τής κοινοβιώσεως, Φύσεως καί άνθρώπου.

Κάθε λαός είναι γονοτυπ ικώς συνδε- 
δεμένος μέ τά έθνικά του δάση καί άλ
λοτε μέν έπκρέρει, λόγω τής χρηστικό- 
τητος τών παροχών τοϋ δάσους, δραστι
κές διαταραχές στή φυσική του ισορρο
πία, άλλοτε δέ προσφέρει τις βάσεις 
γιά τήν αποκατάσταση τής ισορροπίας 
αύτής.

Είναι όμως γεγονός, ότι τό δάσος δέν 
τό διατηρεί ό θετός νόμος (άπαγόρευση), 
άλλά ό οικονομικός καί κοινωνικός νό
μος τής άναγκαιότητος. ’Έτσι, όπου 
έπικρατεΐ, σάν κοινωνικό αίτημα, ό δεύ
τερος νόμος, δηλαδή εις ώργανωμένες 
κοινωνίες, ή συνύπαρξη τής άνθρωπίνης 
καί τής δασικής κοινωνίας κατέστη 
πραγματικότητα. Γενικά όμως εις τήν 
άνά τούς αιώνες πάλη τής άνθρωπίνης 
καί τής δασικής κοινωνίας, τής μέν πρώ
της όδηγουμένης ύπό τοϋ πνεύματος, τής 
δέ δευτέρας στρατηγουμένης ύπό τής 
φύσεως, τό δάσος είχε τήν μοίραν τοϋ

ήττημένου.
Τό δάσος σάν φυσικό στοιχείο καί 

δημιούργημα, έχει κατακλύσει τή σκέψη 
τοϋ άνθρώπου, σέ τέτοιο βαθμό, ώστε νά 
έμφανίζεται στούς θρύλλους καί τή μυθο
λογία. Σάν απαραίτητο στοιχείο, τής 
άνθρωπίνης ζωής, έχει εισχωρήσει σέ 
όλες τις θρησκείες καί στις περισσότερες 
έκφραστικές τέχνες.

Ό  άνθρωπος συνέζησε μέ τό δάσος άπό 
τά πρώτα στάδια τής ζωής του. Εις τόν 
πρωτόγονον άνθρωπο μαζί μέ τό δέος 
καί τόν θαυμασμό πού τοϋ έπροξένησε, 
τοϋ παρέσχε καί τήν βάση τής κατοικίας 
καί τής διατροφής.

Άπό τόν στοιχειώδη «Κυνηγετικόν 
πολιτισμόν» μέχρι τήν σύγχρονη τε
χνολογική καί Βιομηχανική κοινωνία τό 
δάσος δέν έπαυσε νά παρέχει τις ύπη- 
ρεσίες του καί νά ύφίσταται, παράλληλα 
τήν παντοειδή άνθρωπίνη έπίδραση, ή 
όποια σέ ώρισμένες περιοχές άποτυπώ- 
νεται μέ τήν διάσπαση ή τήν έξαφάνιση 
τοϋ δάσους.

'Υπολογίζεται, ότι τά ύπάρχοντα σήμε
ρα δάση άποτελοϋν μόνον τό 1]3 τών δα
σών, πού ύπήρχαν άρχικά έπί τής γής. 
Τοϋτο μαρτυρεί τό μέγεθος τής κατα
στροφής, άλλά καί τήν φθορά τοϋ βιοφυ- 
σικοϋ περιβάλλοντος.

Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ χώρος, τόν όποιον 
καταλαμβάνει σήμερα ή Ελλάς, ύπήρξε 
θέατρο άλλεπαλλήλων παλινδρομήσεων 
τοϋ δάσους. Μπορούμε, σύμφωνα μέ 
ιστορικές μαρτυρίες, νά παραδεχθούμε, 
ότι τά δάση μας κατέστησαν τροφή τών 
πολιτισμών, άλλά καί βορά τής άλληλου- 
χίας των. Γενικώς ό Ελληνικός λαός 
άγάπησε καί σεβάσθηκε τό δάσος. Ή 
λαϊκή φαντασία τών Αρχαίων τό κατέ
στησε κατοικία τών Θεών καί τών Νυμ
φών. Τά δένδρα ήσαν οί πρώτοι ναοί τών 
Θεοτήτων. Κάθε είδος δένδρου ήτο 
άφιερωμένο σέ μία Θεότητα. Ή Ελλη

νική φιλοσοφία άνεϋρε στή φύση τήν 
πηγή τής αρετής. Ό  Αριστοτέλης έλε
γε : «Τό φύσει ζήν, -έστί κατ’ άρετήν 
ζήν».

Παρά ταϋτα, όμως, ή συχνή έναλλαγή 
τών μεταναστατευτικών ρευμάτων, ό 
ύψηλός βαθμός τής πολιτιστικής στά
θμης, ή απουσία ήθικών φραγμών σέ 
συσχετισμό μέ τήν κυριαρχούσαν άρχή 
«τοϋ όλιγωτέρου κόπου», απώθησαν τά 
δάση στά πλέον απρόσιτα μέρη. Κατά 
τόν 5ον καί 4ον π.Χ. αιώνα τά Ελληνικά 
δάση είχαν ύποχωρήσει, ή διάβρωση είχε 
προχωρήσει εις τρόπον, ώστε οί πλαγιές 
τών βουνών νά έμφανίζωνται κατά τόν 
πλάτωνα, «ώς νοσήσαντος σώματος ο
στά».

Κατά τήν Ελληνιστική καί ρωμαϊκή 
έποχή, λόγω τής μειώσεως τοϋ πληθυ- 
σμοΰ, έντός τοϋ Έλλαδικοϋ χώρου, πα
ρατηρήθηκε παλινδρόμηση τοϋ δάσους, 
ή όποια συνεχίσθηκε καί κατά τήν Βυ
ζαντινή περίοδο, ώστε στις παραμονές 
τής Τουρκοκρατίας, ή Ελληνική δασο
κάλυψη νά παρουσιάζεται αρκετά μεγά
λη. Κατά τήν έποχή τής δουλείας, ό Ε λ 
ληνικός πληθυσμός άναγκάσθηκε νά 
γίνει κύριος τής ύπάρξεώς του καί προ- 
σκολήθηκε στό ορεινό τής πατρίδος έδα
φος, άφοϋ στό πεδινό έγκαταστάθηκε 
δεσποτικός, ό τσιφλικούχος Τοϋρκος. 
Στόν ορεινό τοϋτο χώρο, έπεκράτησε 
τό σύστημα τής κλειστής οικιακής οικο
νομίας καί οί άνάγκες τοϋ πληθυσμού 
έκαλύπτονταν μέ πρωτόγονη άπλότητα, 
μέ βασικό δόγμα τήν έξασφάλιση τής τρο
φής. Έτσι ή άποδάσωση τής χώρας έπρο- 
χώρησε σημαντικά, ύπολογιζομένης άπό 
τόν καθηγητή Π. Κοντόν εις 48 ο]ο τής 
δασοκαλύψεως μετά τήν απελευθέρωση. 
Ό  Έλληνας, όμως, άπέκτησε οχληρές 
γιά τό δάσος συνήθειες, όπως τήν έκχέρ- 
σωση, τήν καύση γιά τή δημιουργία ά 
γρών ή βοσκοτόπων καί τήν έκλεκτική 
άπόκτηση τών καρπώσεων τοϋ δάσους 
(λαθροϋλοτομία). Οί συνήθειες αύτές 
κατέστησαν ισχυροί παράγοντες κα
ταστροφής τών δασών καί άρχισαν νά 
περιορίζωνται, όταν ή κοινωνική καί 
οικονομική πρόοδος συνετέλεσαν, ώστε 
νά έκτιμηθή ή ήθική άξια τοϋ δάσους καί 
νά άποσαφηνισθή τό συναίσθημα εύθύ- 
νης τοϋ ατόμου άπέναντι τούτου. Τοϋτο 
συνέβη έπί τών ημερών μας, όπότε όμως, 
τό ποσοστόν δασώσεως τής χώρας μας 
έχει κατέλθει εις 19ο]ο, άπό τό όποιον 
τά ύψηλά παραγωγικά δάση ύπολογί- 
ζονται μόνον εις 10ο]ο ήτοι εις 0,8 στρ. 
άνά κάτοικον, ένώ εις μίαν σχετική με
λέτη τοϋ F.A.O. ύπολογίζεται ώς έλα- 
χίστη άναγκαία έκταση 6 στρεμ. κατά κά
τοικον. Καί ύπό αυτούς τούς όρους κα
λείται σήμερα τό δάσος νά έκπληρώσει 
τήν λειτουργική του άποστολή, ή όποια 
είναι πολυσχιδής καί πολυδιάστατος.

Τό δάσος παίζει ρόλο παραγωγικό, 
ύπό τήν έννοιαν, ότι καλύπτει τις εις 
ξυλείαν καί τά βιομηχανικά παράγωγα 
άνάγκες τής κοινωνίας. Οί χρήσεις τοϋ 
ξύλου καθημερινά αυξάνονται. Ή  σύγ
χρονη τεχνολογία δέν τις περιορίζει, τις 
εύρύνει. Στήν Αμερική ύπελόγισαν, ότι 
οί διάφορες χρήσεις τοϋ ξύλου άνέρχον- 
ται εις 4.500. Επιγραμματικά όμως καί 
θυμόσοφα, χωρίς στατιστικές καί ύπο- 
λογισμούς, ό Ελληνικός λαός τις προ
σδιορίζει μέ τή φράση «Τό ξύλο μάς 
χρειάζεται άπό τήν κούνια τοϋ μωροϋ 
μέχρι τήν κάσα τοϋ νεκροϋ».

ΙΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
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Τό δάσος ασκεί προστατευτική καί 
ύδρονομική έπίδραση, καθ’ όσον έπηρε- 
άζει τόν ύδρονομικό κύκλο, ρυθμί
ζει τήν διαθεσιμότητα τοϋ νερού καί προ
στατεύει άπό τή διάβρωση καί παράσυρση 
τό φυσικό ύπόβαθρο κάθε διατροφής, τό 
έδαφος. Τά δάση ένεργοϋν ώς ρυθμιστικές 
δεξαμενές των βρόχινων ύδάτων, διότι 
συγκροτούν αυτά σέ πολύομβρες έποχές 
καί τά αφήνουν, κατά μέγα μέρος, νά 
άπορρέουν κατά τις άνομβρες έποχές καί 
έτσι παρέχουν «κατά πάντας τούς τό
πους άφθονα κρηνών καί ποταμών νά
ματα», όπως έλεγε ό Πλάτων.

Υπολογίζεται, ότι ή ύδρονομική καί 
προστατευτική σημασία τού δάσους εί

ναι πολύ μεγαλυτέρα τής ξυλοπαραγω- 
γής. Στήν Ευρώπη τήν άποτιμοΰν ώς 
δεκαπλασία. Στή Χώρα μας, λόγψ τών 
έντονων διαβρώσεων, πρέπει νά είναι 
μεγαλυτέρα.

Οί διαβρώσεις αύτές, πού κατά κύριο 
λόγο, οφείλονται στή μεγάλη έπιφανειακή 
απορροή τών όμβριων ύδάτων, τροφοδο
τούν 500 περίπου χειμάρρους στή χώρα 
μας, οί όποιοι μεταφέρουν κάθε χρόνο 
30 έκατομμ. τόννους στερεών ύλικών στή 
θάλασσα.

Ή  έδαφολογία αύτή έχει σημαντικές 
συνέπειες γιά τήν έθνική μας Οικονομία 
καί τήν κοινωνική μας ύπόσταση. Έ χει 
ύπολογισθεϊ, ότι άπό τής ’Εθνικής άπε- 
λευθερώσεως μέχρι σήμερα έχάθη άπό 
τήν όρεινή ύπαιθρο, λόγω τής διαβρώ- 
σεως, έκταση πάχους 30 έκ., όσον τό 
βάθος τού καλλιεργουμένου έδάφους, 
ίση πρός τήν νήσο Κρήτη (8.380.000 
στρ.).

Ή  έκταση αύτή έκλάπη άπό τό ’Εθνι
κό έδαφικό Κεφάλαιο καί άφαιρέθηκε 
διά παντός άπό τό παραγωγικό βιοτικό 
δυναμικό τοϋ Ελληνικού χώρου. Έτσι 
ή Χώρα μας κατέστη μικρότερη ή. αν 
θέλετε έπιεικέστερα, πτωχότερη. Έ δα
φος, τό όποιο χάνεται δέν άντικαθίσταται. 
Έ χει ύπολογισθεϊ, ότι τό έδαφος, τό 
όποιον χάνεται σέ ένα χρόνο, ή φύση χρει-

άσθηκε 2.000 χρόνια νά τό παρασκευάσει. 
Αυτά είχε ύπόψη του ό Γερμανός έδαφο- 
λόγος BORGREGE, όταν άναφερόμενος 
στήν Ελλάδα σημείωνε μέ κάποια χαι- 
ρεκακία. «Ή Ελλάς, άφού σπατάλησε τόν 
δασικό της πλούτο, δέν μπορεί πλέον νά ί 
ξαναβρεΐ τήν παλαιά της αίγλη» καθώς 
καί ό Κούρκος όταν διαπίστωνε: «Ή 
ρίζα τοϋ κακού έγκειται στήν καταστροφή 
τών δασών».

Είναι άποφθεγματική έξ άλλου ή φρά- |  
ση τοϋ LIEBIC «Λαός, πού άφήνει, 1 
μέ τήν καταστροφή τών δασών, νά κου- ] 
βαλοΰν οί χείμαρροι τά χώματα τών βου- ! 
νών του στήν θάλασσα, είναι ΰποχρεωμέ- 1 
νος μίαν ήμέραν, νά τά έγκαταλείψει καί ί 
νά μεταναστεύσει».

ΤΟ ΔΑΣΟΣ στή φύση παίζει τεράστιο 
βιολογικό ρόλο, ύπό τήν έννοιαν, ότι 
άποτελεί καταφύγιον τής χλωρίδος καί 
τής πανίδος. Στόν τομέα τούτο, πέρα 
άπό τήν καθαρή έπιστημονική άποψη, 
βοηθεϊ σημαντικά τις οικονομικές δρα
στηριότητες, οί όποιες ένδιαφέρουν τόν 
άνθρωπο, όπως ή κτηνοτροφία, τό κυ- I 
νήγι, ή ιχθυοτροφία τών ορεινών ύδά
των, ή φαρμακολογία.

Ό  μεγαλύτερος όμως ρόλος τού δά
σους, είδικώτερα σήμερα, είναι ό κοι-
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νωνικός, οί έμμεσες δηλαδή παροχές του 
οί όποιες πέρα από κάθε αισθητική 
απόλαυση, συνδέονται σοβαρά μέ τήν 

ί υγιεινή, τήν πνευματική, τήν ψυχική

! καί τήν μορφωτική ύπόσταση τοϋ ά9- 
θρώπου.

Τά τελευταία χρόνια ό άνθρωπος άνα- 
, ζητεί, όλο καί περισσότερο τή φύση, τό 
- δάσος. Καί ή άναζήτηση αυτή θά γίνεται 
; μεγαλύτερα, όσον τό περιβάλλον τής έρ- 

γασίας ή τής διαβιώσεως γίνεται χειρό- 
■ τερο. Ή  ύγιεινή έπίδραση τοϋ δάσους 
j είναι τεραστία καί πειραματικά άποδε- 
• δειγμένη.

Ό  Γάλλος ύγιειονολόγος Σωσσεράν 
μέτρησε, ότι στό έμπορικό τμήμα τοϋ 
Παρισιού ύπάρχουν 4.000.000 μικρόβια 
κατά κ.μ. άέρος, στά Πάρκα αύτοϋ

Τό δάσος στη φύση π α ίζε ι τ ε 
ράστ ιο  β ιολογικό ρόλο γ ια τ ί απ ο 
τελε ί καταφύγιο τής χλωρίδος κα ί 
τής πανίδος. Πέρα όμως απ ’ αυτό, 
τό δάσος ε ίνα ι τό μεγαλύτερο β ιολο 
γ ικ ό  εργαστήρ ιο γ ια  τήν ανανέωση 
τοϋ οξυγόνου στην άτμόσφαιρα . 
'Έχουν δ ίκα ιο λοιπόν δσο ι υπ οσ τη 
ρίζουν δτι κα ι αν ακόμα ή φύση δεν 
ε ίχε προνοήσει γ ιά  τήν ύπαρξη  
δάσους θά έπρεπε νά τό είχε 
εφεύρει δ άνθρωπος γτά τήν ανάγκη  
τής έπ ιβ ιώ σεώς τον.

1000]κ.μ. άέρος καί στά δάση έκτος 
τοϋ Παρισιοϋ μόνο 50]κ.μ. άέρος.

’Επίσης έχει ύπολογισθεΐ, ότι ένα με
γάλο δένδρο όξυας παράγει σέ μία ώρα 
1,7 χιλγρ. ’Οξυγόνου, ποσότητα, ή όποια 
ίσοδυναμεϊ μέ τις άνάγκες σέ οξυγόνο 
δέκα (10Ϊ άνθρώπων γιά ένα χρόνο.

Τό δάσος απορροφά τις δηλητηριώδεις 
ουσίες τοϋ αέρα, όπως τό υδρόθειο, 
οξείδια τοϋ θείου, όξείδια τοϋ άζωτου, 
ένώσεις φθορίου, χλωρίου καί μολύβδου. 
'Από έρευνες, πού έγιναν στήν Ελβετία 
βρέθηκε, ότι τό φύλλωμα ένός μεγάλου 
δένδρου είναι ικανό νά άπορροφήση σ’ 
ένα καλοκαίρι τόν μόλυβδο, πού παράγε- 
ται άπό τήν καύση 130 λίτρων βενζίνης. 
Έ χει έπίσης μετρηθή, ότι τό φύλλωμα 
τών δένδρων συγκροτεί τό 75ο]ο των 
ραδιενεργών στοιχείων. Πλέον τούτων 
τό φύλλωμα τών δένδρων κατακρατεί 
τεράστια ποσότητα σκόνης καί μειώνει 
ισχυρά τούς θορύβους. "Υστερα άπό τά 
άνωτέρω, φαντασθήτε τί θά ήταν ό άέρας, 
χωρίς τά δάση, τί είναι έκεϊ, όπου δέν 
ύπάρχουν, καί πόσο άναγκαία είναι ή 
δημιουργία τους. Έχουν δίκιο λοιπόν, 
όσοι ισχυρίζονται, ότι έάν ή φύση δέν 
είχε προνοήσει γιά τήν ύπαρξη τοϋ δά
σους, θά έπρεπε νά τό είχε έφεύρει καί 
δημιουργήσει ή άνθρώπινη διανόηση, 
ώθουμένη άπό τις άνάγκες καί τά προβλή
ματα, τά όποια δημιουργεί ή άπουσία του.

Ίσως αύτά νά είχε ύπόψη του ό κοι
νωνιολόγος RIGEL, όταν έλεγε : «Συ
νοικισμός χωρίς δάσος, είναι πόλις χω
ρίς έκκλησία, χωρίς μνημεία, χωρίς θέα
τρο, χωρίς πνευματική ζωή», καθώς έπί
σης καί ό ROCER BLAIS, όταν σημείω- 
ναι: Τό δάσος είναι ό ασφαλέστερος σύμ
μαχος τοϋ άνθρώπου εις τόν άγώνα γιά 
τήν έπιβίωσή του!. Γνώμες σημαντικών 
προσώπων τής ιστορίας καί τής συγχρό
νου έποχής γιά τό δάσος ύπάρχουν πολ
λές, οί όποιες μάλιστα συναγωνίζονται 
στήν έξαρση τοϋ θέματος. Νομίζω όμως, 
ότι τις έμπεριέχει όλες ή λιτή καί άπο- 
φθεγματικά φιλοσοφημένη φράση τοϋ 
Ααφωνταίν: «Λαός πού δέν έχει δάσος, 
δέν έχει ρίζες».

Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ παρουσιάζεται σή
μερα έλλειμματική, σέ όλες τις λειτουρ
γικές παροχές τοϋ δάσους. Τοϋτο οφεί
λεται άποκλειστικά στή μικρή έκταση, 
τήν όποια καταλαμβάνουν τά δάση μας. 
Είναι έπιτακτική άνάγκη νά προστα
τεύσουμε τά ύπάρχοντα δάση καί νά δη
μιουργήσουμε νέα. Προβάλλει δηλαδή 
ένώπιόν μας μία άδυναμία καί ένα πρόβλη
μα. Καί τά δύο όμως συγκλίνουν σέ μία 
άναγκαιότητα. Τήν διατήρηση καί αύ
ξηση τών δασών μας. Είναι τοϋτο μία 
ένθουσιάζουσα ύποχρέωση, ή όποια συμ
βιβάζεται μέ τόν οικονομικό καί τόν φυ
σικό νόμο.

Ή  δημιουργία νέων δασών αποτελεί 
ένέργεια, ή όποια, έκτος τοϋ χαρακτήρος 
τής δημιουργίας, έμπεριέχει καί, έντονα, 
τό ήθικό στοιχείο. ’Αποτελεί καί πράξη 
μετάνοιας καί έξευμενισμοϋ τής φύσεως 
γιά ό,τι μέχρι σήμερα ώς κυνηγός, ώς 
αγρότης, ώς βοσκός, ώς πολεμιστής, 
ώς έμπρηστής κατέστρεψε ό άνθρωπος. 
Καί αν ό άνθρωπος ύπό όλες τις άνωτέρω 
ιδιότητες κατέστρεψε τό δάσος διά μέσου 
τών αιώνων, ύπό τήν τελευταία του ιδιό
τητα έξακολουθεΐ νά τό καταστρέφει καί 
σήμερα.

’Ακόμη δέν έχουν φύγει άπό τήν άτμό- 
σφαιρα, οί καπνοί, πού προήλθον άπό 
τό φεστιβάλ τών πυρκαϊών, τό όποιον 
έπληξε πέρισυ τήν Χώρα μας.

Στή Χώρα μας γιά λόγους φυτογεω- 
γραφικούς καί κλιματικούς, ίσως δέ καί 
μειωμένης ήθικής εύθύνης τών άτόμων 
έναντι τοϋ γενικοϋ συμφέροντος, ό έτή- 
σιος άπολογισμός τών καιομένων δασι
κών έκτάσεων δέν είναι καθόλου τιμητικός 
ούτε γιά τή σκέψη μας, ούτε γιά τό πολιτι
στικό μας έπίπεδο.

Οί αιτίες, οί όποιες προκαλοϋν τις 
πυρκαϊές στή Χώρα μας είναι πολλές. 
Είναι όμως στή συντριπτική τους πλειο- 
ψηφία άνθρωπογενεϊς, οφείλονται δηλαδή 
κατά 90% σέ άνθρωπίνη ένέργεια ή άν- 
θρωπίνη άδράνεια.

Υπολογίζεται, ότι άπό τής ’Εθνικής 
άπελευθερώσεως μέχρι σήμερα, είκοσι 
έκατ. στρεμ. έθνικής γής έχουν καή, έχουν 
στερηθή τής προστατευτικής σκέπης τοϋ 
δάσους καί συνεπείμ τής διαβρώσεως, ή 
οποία έπηκολούθησε έχουν άποσκελε- 
τωθεΐ καί συνεπώς έχουν διαγράφει άπό 
τήν παραγωγική ’Εθνική γή.

Ή  πυρκαϊά έχει τήν δραματική άποτε- 
λεσματικότητα τής καταστροφής μιας 
ζωντανής κοινωνίας, ή όποια δέν άντικα- 
θίσταται, όσεσδήποτε δαπάνες καί άν 
χρησιμοποιήσωμεν. ’Αποτελεί τόν πιό 
ύπουλο έχθρό ύποκλοπής τής Έθνικής 
μας περιουσίας. Ή  πυρκαϊά τών δασών 
δέν λύνει προβλήματα, δημιουργεί προ
βλήματα καί μάλιστα έκεΐ, όπου δέν 
ύπάρχουν.

Ή  πυρκαϊά δέν συμβιβάζεται ούτε μέ 
τή λογική, ούτε μέ τήν έξέλιξη, ούτε μέ 
τόν πολιτισμό, ούτε μέ όποιαδήποτε 
’Εθνική σκοπιμότητα.

Ή  προστασία τών δασών άποτελεΐ 
εθνική άνάγκη ταύτόσημη μέ τήν άνάγκη 
προστασίας τοϋ Έθνικοϋ Χώρου. "Ο
πως δαπανώνται υπέρογκα ποσά γιά μιά 
πιθανή έχθρική έπίθεση, άδίστακτα πρέ
πει νά χορηγοϋνται οί άπαραίτητες πι
στώσεις γιά τήν βεβαία έπίθεση τής πυρ- 
καϊάς κατά τοϋ Έθνικοϋ δάσους.

Πέρα όμως άπό τήν ύποχρέωση τοϋ 
κράτους, ή προστασία τών δασών καί ή 
άποτροπή τών πυρκαϊών είναι χρέος κάθε 
πολίτου. Ένα χρέος πού πηγάζει άπό τήν 
άναγκαιότητα τής ζωής, μακρυά άπό τόν 
καταναγκασμό τοϋ Νόμου καί τις νο
μικές διαδικασίες. Κάθε άντιπυρική προ
σπάθεια είναι πράξη συνέπειας πρός ύψη- 
λούς στόχους. Είναι μέτρον εύθύνης καί 
πολιτισμού. Είναι έθνική προσφορά μέ 
προεκτάσεις στό παρόν καί στό μέλλον.

Ή  προστασία τοϋ δάσους είναι ύπό- 
θεση δική μας καί όχι τών νόμων. Ση
μειώνω μόνον, ότι βάσει Συνταγματικής 
διατάξεως, δέν μπορεί νά άλλάξει ό χαρα
κτήρας τής έκτάσεως, πού κάηκε. Αύτή 
άνεξάρτητα άπό τήν ιδιοκτησιακή της 
κατάσταση κηρύσσεται υποχρεωτικά ά- 
ναδασωτέα, άναδασώνεται καί παραδί- 
δεται στή φύση.

Γνωρίζω, ότι ή άνάπτυξη ένός είδικοϋ 
θέματος είναι δύσκολη καί πρό παντός 
κουραστική. ΓΓ αύτό δέν θά ήθελα τίποτε 
άλλο νά εύχηθώ παρά μόνον, τό πρόβλημα 
τοϋ περιβάλλοντος, τό όποιον έχει γίνει 
πρόβλημα τής έπιστήμης καί τής Πολι
τικής, νά γίνει συνείδηση καί πιστεύω 
κάθε άνθρώπου.

Είναι ώραία ύπόθεση ή φύση. "Οταν 
τήν υπηρετούμε, ύπηρετοϋμε ταύτόχρονα, 
τήν πατρίδα μας καί οικοδομούμε τό 
μέλλον μας.
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Τοΰ κ. Δ. Έ λ ε υ θ ε ρ ι ά δ η ,  Δημοσιογράφου

’Ακραία έπαλξη  τοΰ 'Ε λλη ν ισ μ ο ύ , κοντά  σ τ ις  μ ικρασ ιατικές α κ τ έ ς , 
ή Λέσβος α ναδύετα ι δλη με αρμονία ά π ’ τό γαλάζ ιο  Α ιγα ίο . Π ανάρχαια γ η , 
δπου άνθ ισε τό π νεύμ α  κ α ί ό λόγος κ α ί έλα μ ψ ε  ή ελλη ν ική  σκέψ η  γ ιά  νά 
φ ω τ ίσ ε ι  κα ί νά  προσανατολίσε ι τ ις  ψ υ χ έ ς  σέ ευγ εν ικο ύς  όραματισμούς .

Ε ίνα ι τό τέταρτο  σέ έκταση έλληνικό  νησ ί ύστερα ά π ’ τή ν  Κ ύπρο, 
τη ν Κρήτη κα! τή ν  Εύβοια . ’Α πέχει μόλις 5 μ ιλ ιά  άπό τό τουρκικό  νησάκ ι 
Λ ιόσι κα ί ή θάλασσα πού χ ω ρ ίζ ε ι τ ις  βόρειες άκτές  τη ς ά π ’ τή ν  ά ντ ικρυνή  
τουρκ ική  παραλία  έχ ε ι εύρος 5 ,5  μ ίλ ια  .

Τά τουρκ ικά  π α ρ ά λ ια , ή α ίματοποτισμένη  άκτή τή ς Α ίολ ίδα ς, κο ιτίδα  
πανάρχα ια  κ ι αύτή  τού 'Ε λλη ν ισ μ ο ύ , δ ιακρ ίνοντα ι καθαρά , ξ υ π νώ ν τα ς  
τή ν  π ικρή πά ντα  οδύνη γ ιά  τή ν  άδικοχαμένη πατρίδα .

’Α π ’ τόν Π ειραιά ή Μ υτ ιλή νη , π ρω τεύουσα  τού νη σ ιο ύ , ά π έχ ε ι 188 
μ ίλ λ ια , άπόσταση πού κ α λύπ το υν  τά  π λ ο ία , μέ προσέγγιση στή Χίο σέ 16 
ώρες κα ί τά  άεροσκάφη τής ’Ο λυμπιακής σέ 30 λ επ τά .

Λέσβος είναι τό π ιο 1 
δμορφο νησ'ι τοΰ άνα- ] 
τολικοϋ ’Αρχιπελάγους. | 
τήν άφθονη βλάστηση 

των πεύκων μέ τήν ειρηνική πλημ
μυρίδα τής ελιάς. Πράσινο κα ι αση
μένιο είναι τό νησί αυτό πού ύμνη
σαν άρχαϊοι καί νεώτεροι ποιητές. 
Ή  αφετηρία τής ιστορικής διαδρο
μής του χάνεται στην δμίχλ,η των I 
θρύλιων.

’Από τό 3.300 π.Χ. αναπτύσσε
τα ι στο νησί πολιτισμός αντίστοιχος 1 
μέ τόν Τρωικό καί τόν Μυκηναϊκό. \ 
Τά τεκμήρια πού μαρτυρούν τήν ] 
πολ ιτ ιστική  επίδοση των πανάρ- I 
χαιων κατοίκων του, ε ίνα ι αφθονα.
Ό  ’Όμηρος αναφέρει τή Λέσβο 
ώς «έ'δος τού Μάκαρος», υίοϋ 
τού Αιόλου. Γαμπρός τού Μάκαρου 
ήταν ο Λέσβος καί άπό αυτόν πή - I 
ρε, στα μετέπειτα χρόνια, τό νησί 
τό όνομά του, ενώ αλλοι υποστη
ρίζουν ότι τό όνομα αυτό σημαίνει \ 
νησί κατάφυτο, λαμπρό, μέ φύση 
μαγευτική πού θέλγει.

Μυθικοί βασιλιάδες έζησαν εδώ | 
όπως ό Ξάνθος καί ό Πένθιλ.ος καί \ 
μυθικές πανέμορφες βασιλωποϋλιες ] 
όπως ή ’Ίσσα, ή Ά πριάτη, ή Νν-

Η
Συνδυάζει
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κτεμένη, ή Πεισιδίκη κ.ά. ’Εδώ 
νίκησε ό Όδυσσέας τον άγριο βασι- 
λιά Φίλομηλείδη και ό Άχιλλέας 
πάτησε τις λεσβιακές ακτές στην 
διάρκεια τοΰ Τρωικόν Πολέμου, 
όπως μαρτυρείται από τά τοπωνύ
μ ια  πού υπάρχουν ώς σήμερα.

Κάτοικοι τής ανατολικής Θεσσα
λίας εγκαταστάθηκαν στη Λέσβο 
στο τέλος τής δεύτερης χιλιετηρίδας 
π.Χ. μαζί μέ τούς Βοιωτούς. "Υστε- 

■ ρα εποικίζεται τό νησί άπ’ τούς 
Πελασγούς (1507) π.Χ. Κατόπιν 
έρχονται οι ’Αχαιο'ι (1393—1184). 
'Ιδρύεται στο νησί (1000—900) 
Αιολική αποικία και οι Λέσβιοι 

j επεκτείνουν την εμπορική τους δρα
στηριότητα στην απέναντι μ ικρα
σιατική ακτή, πού παίρνει τήν ονο
μασία «Μυτιληναίων αίγιαλός».
’Αλλεπάλληλες είναι οι επιδρομές πσύ 
ακολουθούν. 'Η Λέσβος περνάει δ ια 
δοχικά στήν κυριαρχία των Περσών 
( 527π.Χ.), των Ρωμαίων (88 π.Χ.), 
των 'Ενετών (1204 μ.Χ .) και τών 
Τούρκων (1462 μ.Χ.). Μέ πρωτο
φανή μανία οι ’Οθωμανοί λεηλατούν 
καί αφανίζουν τούς νέους, ενώ μέ 
τις νεαρές λεσβιοποϋλες τροφοδο
τούν τά χαρέμια τής Πόλης.

Ή  πρωτεύουσα τής Λέσβου, ή δμορφη 
πόλη τής Μ υτιλήνης, όπως τήν βλέπει 
ό επ ισκέπτης από τό φρούριο σέ μ ιά  
ώραϊα πανοραμική εικόνα γεμάτη  θέλ
γητρα .

Κατά τις επιδρομές πού έκαναν 
οί Ρώσοι στο Α ιγαίο (1770—1773), 
οί Λέσβιοι δεινοπάθησαν από τούς 
Τούρκους, γ ιά  εκδίκηση, επειδή οί 
"Ελληνες πήραν μέρος στο επανα
στατικό κίνημα.

Τό Μάιο τοΰ 1821 ό πυρπολητής 
Δημ. Παπανικολής ανατινάζει τήν 
τουρκική ναυαρχίδα «Κινούμενο 
όρος» στον όρμο τής Έρεσσού. 'Η  
εκδίκηση τών Τούρκων ήταν σκλη
ρή. Ο'ι σφαγές τών χριστιανών, πού 
έγιναν τότε, έμειναν στήν 'Ιστορία 
γνωστές μέ τήν επωνυμία τό «Με
γάλο τσουλούσι».

Μέ τήν ίδρυση τού ελληνικού 
κράτους ή Λέσβος έμεινε έξω από 
τά ελληνικά δρια, ώς τό 1912, πού 
απελευθερώθηκε άπ’ τό ναύαρχο 
Παύλο Κουντονριώτη. 'Οριστικά πα- 
ραχωρήθηκε στήν 'Ελλάδα μέ τις 
συνθήκες τού Λονδίνου καί τών 
’Αθηνών τό 1914. Τά ελληνικά 
δικαιώματα στή Λέσβο αναγνωρί
στηκαν μέ τή συνθήκη τών Σεβρών 
καί τής Λωζάνης, τό 1923, οπότε, 
μέ τήν άνταλλαγή τών πληθυσμών, 
έφυγαν καί οί τελευταίοι Όθυομα- 
νοί.

’Αρχαιολογικά μνημεία

'Η Λέσβος έχει νά παρουσιάσει, 
ένα πλήθος μνημείων, πού ιστορούν 
τήν πολιτιστική στάθμη τών κα
τοικούν της.

Στο δασώδες ύψωμα τής 'Αγίας 
Κυριακής, στά βόρεια τής Μυτιλή
νης, βρίσκονται τά ερείπια τού 
αρχαίου Θεάτρου, πού τόσο γοή
τευσε τον ΙΙομπήιο, όταν έπισκέ- 
φτηκε τή Μυτιλήνη, ώστε έδωσε 
εντολή νά κατασκευαστεί δμοιο θέα
τρο στή Ρώμη.

Στις άνασκαφές πού έκανε ό 
άρχαιολόγος Δ. Εύαγγελίδης τό 
1958, άποκαλύφτηκε ή ορχήστρα, 
τμήμα τής σκηνής καί τού κοίλου. 
Ή ταν άπό τά μεγαλύτερα θέατρα 
τής 'Ελλάδας καί εφάμιλλο τής 
’Επίδαυρου, χτίστηκε στούς ελλη
νιστικούς χρόνους καί χωρούσε 
15.000 θεατές. Ή  ηχητική του 
ακόμα καί σήμερα είναι θαυμάσια.

Δυτικά άπ’ τό νεκροταφείο τής 
'Αγίας Κυριακής διακρίνονται τμή
ματα τού άρχαίου πολυγωνικού

τείχους τής πόλης. Πρόσφατα έπι- 
σημάνθηκαν υποθαλάσσια ερείπια 
τού άρχαίου τείχους, στή δυτική 
βάση τού κλειστού κολυμβητηρίου 
Μυτιλήνης. Ά λλα ερείπια τείχους 
βρέθηκαν στήν οδό Καραντώνη, στο 
κέντρο τής πόλης, καί άντίκρυ στο 
δημοτικό πάρκο.

Στήν όδό Καβέτσου έπισημάν- 
θηκε ή ύπαρξη εκτεταμένου νεκρο
ταφείου μέ ταφικά μνημεία καί τά 
φους τών ύστερο ελληνικών καί πρώ ι
μων ρωμαϊκών χρόνων. ’Εκτετα
μένο άρχαίο νεκροταφείο βρέθηκε 
καί στή θέση Κουρτζή, κοντά στή 
θάλασσα, μπροστά στο εργοστάσιο 
τής 'Ενώσεως Ποτοποιών Λέσβου.

’Εξαιρετικής ώραιότητος ψηφι
δωτά άποκαλύφτηκαν σέ διάφορα 
σημεία τής Μυτιλήνης καί συγκεκρι
μένα: Στή θέση «χωράφα» βρέ
θηκαν δάπεδα άπό έγχρωμες παρα
στάσεις μέ σκηνές άπό τις κωμω
δίες τού Μενάνδρου. Σέ μικρή από
σταση άπό τήν εκκλησία τού Ά 
γιου Θεράποντα υπάρχουν, ατό υπό
γειο τού κτιρίου τών Φιλανθρωπι
κών Καταστημάτων Μυτιλήνης, ε
ξαιρετικής τέχνης ψηφιδωτά τών 
ρωμαϊκών χρόνων.

Στο Μακρύ - Γιαλό, επάνω άπό 
τό Ναυτικό "Ομιλο, διακρίνεται τό 
άρχαιότερο χριστιανικό μνημείο τής 
Λέσβου. Μιά τετράγωνη αίθουσα 
λαξευμένη σέ βράχο, σέ σχήμα  
σταυρού. Σ ’ αυτήν ενταφιάζονταν 
οί χριστιανοί μάρτυρες στά πρώτα 
χρόνια τών διωγμιον.

Στο χώρο πού άναγέρθηκε τό 
κτίριο τού ΟΤΕ, βρέθηκαν, σέ μ ι
κρό βάθος, σημαντικά τεκμήρια τής 
κλασσικής Μυτιλ.ήνης, που χαρα
κτηρίζονται πολύ ενδιαφέροντα γ ιά  
τήν τοπογραφία τής πόλης.

Τό φρούριο τής Μυτιλήνης είναι 
άπό τά μεγαλύτερα τής Μεσογείου. 
'Ο άρχικός του πυρήνας σχηματί- 
σθηκε στά χρόνια τού ’Ιουστινιανού. 
’Ανακαινίσθηκε άπ’ τό Φραγκίσκο 
Γατελούζο τό 1373, καί συμπλη
ρώθηκε στά χρόνια τής τουρκοκρα
τίας. ’Εδώ βρισκόταν τό παλάτι 
τών Γατελούζων, δπως φαίνεται 
άπ’ τις εντοιχισμένες πλάκες μέ τά 
οικόσημα καί τις παραστάσεις τών 
ρωμαίων μονομάχων. Μέσα στο κά
στρο βρίσκονται υπόγειες στοές στις 
όποιες κατέφευγαν τά γυναικόπεδα 
τις ώρες τής μάχης : 'Ο άερισμός 
καί ό φωτισμός γινόταν άπό μικρά 
ανοίγματα πού υπάρχουν άκόμη. 
’Εντυπωσιάζει ή υπόγεια δεξαμενή 
πού είναι κατασκευασμένη άπό σκλη
ρό, άδιάβροχο υλικό, χωρητικότη-
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τας 4000 κυβικών, που δ ιατηρείτα ι 
σε θαυμάσια κατάσταση.

Στη Λεσβιακή ύπαιθρο ενδιαφέ
ροντα είναι τα αρχαιολογικά μνη
μ ε ία  που βρίσκονται στην περιοχή 
«Μέσα». Σ τή θέση αυτή, κατά τήν 
άποψη τον καθηγητή Μάξ Τρόϋ, 
βρισκόταν το ιερό τής κοινής λα
τρείας τοϋ Δία, τής "Ηρας κα ι τοϋ 
Διόνυσου πού καθιέρωσαν οι ’Αχαιοί 
όταν πρωτοήρθαν στή Λέσβο. Τά 
ευρήματα είναι άφθονα.

Σ τή θέση «Κλοπεδή», δυτικά  απ’ 
τήν κωμόπολη τής °Αγίας Παρα
σκευής, διακρίνονται Αιολικά κιονό
κρανα και σπόνδυλοι κιόνων. Ε ικά
ζεται δτι στήν περιοχή βρισκόταν 
το π ιο σημαντικό ιερό τής άρχαίας 
Λέσβου.

Στήν άγροτική περιοχή «Χαλι- 
νάδος», τής 'Αγίας Παρασκευής, 
υπάρχουν τά ερείπια τής παλα ιο
χριστιανικής βασιλ ικής τοϋ Ά γιον  
Γεωργίου.

Στήν περιοχή τής «’Αχλαδερής», 
στήν άνατολική άκτή τοϋ κόλπου 
τής Καλλονής, διακρίνονται μέσα  
στή θάλασσα, τά ερείπια τής ’Αρ
χαίας Πνρρας.

Στήν Έρεσσό, πατρ ίδα τής π ιο 
λυρικής ποιήτριας όλων τών εποχών, 
τής Σαπφοϋς, σώζονται πολυγωνι
κά άναλείμματα τοϋ τείχους πού 
περιέζωνε τήν άκρόπολη, ερείπια 
τετράγωνου γενοβέζικου πύργου 
κ. ά.

Κοντά στή σημερινή εκκλησία 
τοϋ Ά γιου Άνδρέα μπορε ί νά δει 
κανείς τά ερείπια τής παλαιοχρι
στιανικής βασιλικής τοϋ Ά γιου Ά ν
δρέα, πού άνήκει στον Ε' αιώνα. 
Διακρίνονται κίονες, θεμέλια καί 
ψηφιδωτά.

Πίσω άπό τήν εκκλησία υπάρχει 
το Μουσείο τής Έ ρεσσοϋμε πολ
λά ενδιαφέροντα ευρήματα, άνά- 
μεσα στα οποία καί ή γ ιγαντια ία  άγ 
κυρα τοϋ τουρκικού δικρότου πού 
άνατίναξε ό Παπανικολής τό 1821.

Στη Μήθυμνα ενδιαφέρον παρου
σιάζει το Κάστρο πού στέφει, σαν 
διάδημα, τη γραφική κωμόπολη. 
Χτίστηκε στους Βυζαντινούς χρό
νους καί επισκευάστηκε τό 1373 απ’ 
το Φραγκίσκο Γατελοϋζο.

Σε καλή κατάσταση σώζεται καί 
το κάστρο στο Σ ιγρ ι πού χτίστηκε 
απ τούς Τούρκους τό 1757.

Στην περιοχή τής Βρίσας, στο 
ακρωτήριο τοϋ Αγιου Φωκά, υπήρ
χε στήν άρχαιότητα ό ναός τοϋ Διό
νυσου. Σ τη θέση αυτή άποκαλύφτη- 
κε τό κεντρικό κλύτος παλαιοχρι
στιανικής βασιλικής, πού στούς τοί-

Η  Λέσβος είναι 
αναμφισβήτητα άπό 
τά πιο όμορφα νησιά 
τοϋ άνατολικοϋ ελ
ληνικού άρχιπελά- 
γους. Χιλιάδες χρό
νια τώρα άναπτύσ- 
σεται σ’ αυτόν τον 
χώρο ό ελληνικός 
πολιτισμός όπου γνώ

ρισαν ξεχωριστή 
άνάπτυξη τά γράμ
ματα και οι τέχνες. 
Σήμερα συναγωνί
ζεται επάξια τό πα
ρελθόν και δημιουρ
γ ε ί ενα καλύτερο μέλ
λον. Οί οιωνοί είναι 
αριστοι καί ή θέληση 
τών κατοίκων τής 
Λέσβου σταθερή καί 
άμετακίνη τη στήν
παραπέρα άνάπτυξη 
τοϋ νησιού
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χους του βρίσκονται μαρμάρινα άρ- 
χιτεκτονικα μέλη τοϋ Διόνυσου τοϋ 
Βρισαγενοϋς.

Στούς Πύργους Θερμής στή Θέση 
«Πετραλωνα», ή Ά γγλίδα  άρχαιολό- 
γος Λαμ εφερε στο φώς άρχαϊα ευ
ρήματα πού πείθουν δτι στήν περιο
χή άναπτύχθηκε πολιτισμός Ισό
χρονος μέ τον Τρωικό.

Σ τή Θερμή λατρευόταν ή Ά ρ- 
τέμιδα, προστάτιδα τών θερμώι 
πηγών, πού ήταν όνομαστές στα  
παλια χρονιά γ ια  τις θεραπευτικές 
τους ιδιότητες κα ί συγκεντρώνουν 
και τώρα κάθε χρόνο πολλούς άπό 
δλα τά μέρη τής Ελλάδος.

Σ τα δυτικά τοϋ νησιοϋ, άνάμεσα 
στην Ερεσσό καί τό Σ ίγρ ι, τό 
Ά πολιθωμένο δάσος. ’Ό ρθιοι καί 
διασπαρτοι απολιθωμένοι κορμοί πού 
μαρτυρούν τήν ύπαρξη ύπερμεγέθους 
προϊστορικής βλάστησης στο νησί, 
μ ια  πού ή ηλικ ία  τών άπολιθωμένων 
δέντρων, κατά τον καθηγητή Βο- 
ρεαδη, τοποθετείται στήν Πλει
στόκαινη εποχή καί κατά τον Γερ
μανό παλ,αιοβοτανολόγο Ριχάρδο

Κρώϋζελ, πριν άπό ε ίκοσ ι εκατομ
μύρια χρόνια.

Οί χρω ματισμοί τών άπολιθω- 
ματων είναι πο ικ ίλοι καί ή στ Δεινό
τητά τους έκπλ,ηκτική.

Ή  άποκάλυψη τοϋ δάσους κα ί ή 
προβολή του σέ παγκόσμ ια κλίμακα  
προκάλεσε έντονο τό ενδιαφέρον καί 
πολλοί είναι εκείνοι πού έπισκέ- 
φτηκαν καί επισκέπτονται κάθε χρό
νο αυτό το γεωλογικό θαύμα, πού 
οφείλεται στις ήφαιστειακές εκρή
ξεις, ο ί οποίες συγκλόνισαν τήν 
περιοχή τοϋ ’ Ορδύμνον στα π ρο ϊ
στορικά χρόνια.

Μοναστήρια — Ναοί

Στο μοναστήρι τοϋ Λειμώνα, σέ 
απόσταση 5 χιλιομέτρων άπό τήν 
Καλλονή, έχουν συγκεντρωθεί σπου
δαία θρησκευτικά κα ί λαογραφικά 
κειμήλια, χειρόγραφα, μεμβράνες 
κ.α., που προκαλοϋν τό ενδιαφέρον 
τών μελετητών άλλά καί τών απλών 
άνθρώπων.

Στο μοναστήρι τοϋ ’ Υψηλού, στή



κορφή τον Όρδύμνου, σέ ειδική α ί
θουσα, βρίσκονται χρυσοκέντητα 
επιτραχήλια, θαυμάσια άντιμήνσια, 
λειψανοθήκες μέ οστά Άγίυον, επ ί
χρυσα Ευαγγέλια, χειρόγραφα και 
κώδικες μεγάλης ιστορικής αξίας.

'I I  Λέσβος είναι όνομαστή και 
για  τούς ναούς της. Στο Μητροπολι- 
τικό ναό τοϋ 'Αγίου ’Αθανασίου ή 
εικόνα τοϋ ’Ιησού, δεξιά απ’ την 
Ω ραία Πύλη, είναι κειμήλιο τής 
Μικράς ’Ασίας. ’Εδώ φυλάγονται 
τα λ.είψανα τοϋ 'Αγίου Θεοδώρου, 
πολιούχου τής Μυτιλήνης, πού άπαγ- 
χονίστηκε απ’ τούς Τούρκους τό 
1795. 'Η εκκλησία τοϋ 'Αγίου Θε
ράποντος έχει δυο περίφημες βυζαν
τινές εικόνες: Τοϋ ’ Ιησού Χριστοϋ, 
πού φιλοτεχνήθηκε τον 14ο αιώνα 
καί τοϋ Ευαγγελιστή Ιωάννη, πού 
ανάγεται στον 15ο αιώνα.

Στην γραφική κωμόπολη τοϋ 
λεσβιακού Όλύμπου, την 'Αγιάσο, 
υπάρχει ένα πραγματικό ανάκτορο 
πίστεως: 'Η εκκλησία τής Πανα
γίας. 'Η κωμόπολη οφείλει τήν 
αρχική της ύπαρξη στο εικόνισμα

τής Παναγίας τής. Βρεφοκρατούσας, 
έργο τοϋ ευαγγελιστή Λουκά, πού 
έφερε τό 803 άπό τά 'Ιεροσόλυμα ό 
αύτοκρατορικός ιερωμένος Άγάθων 
ό Έφέσιος. Ά πό τά χρόνια τής 
τουρκοκρατίας ή Ά γιάσος ήταν ή 
λεσβιακή 'Ιερουσαλήμ καί σήμερα 
χιλιάδες είναι οί π ιστο ί πού άσπά- 
ζονται κάθε χρόνο τό σεπτό εικό
νισμα μέ κορύφωση τής προσκυνη- 
ματικής κινήσεοος τό Δεκαπενταύ- 
γουστο.

'Ο Μανταμάδος μέ τον Ταξιάρχη 
του, είναι ακόμη μ ιά  περιοχή π ί
στεως. Τό εικόνισμα τοϋ Ά γιου  
είναι ανάγλυφο. Πολλά είναι τά 
θαύματα τοϋ Ταξιάρχη, ιδίως στά  
χρόνια τής τουρκοκρατίας. Στο πα 
νηγύρι του, τήν Κυριακή τών Μυ- 
ροφόρων, γίνεται καί ζωοθυσία, 
ένδειξη τής παλιάς λατρείας τον, 
πού συνδέεται μέ τά κατάλοιπα τών 
εθίμων τής αρχαίας λατρείας.

’Ενδιαφέρον παρουσιάζει καί ό 
ναός τοϋ Ά γιου Ραφαήλ, στή θέοη 
«Καρυές», τής Θερμής. Είναι ή 
μοι άδική διώροφη εκκλησία στο

νησί. Φυλάγονται σ’ αυτήν τά οστά 
τών οσίων νεομαρτύρων Ραφαήλ, 
ΝικολΑου καί Ειρήνης, πού βρέθη
καν, ύστερα άπό ένα θαυμαστό κύ 
κλο ονείρων τών πιστών.

Μ ο υ σ ε ί α

'Η Μυτιλήνη είναι πλούσια σέ 
αρχαιολογικά ευρήματα, αλλά τά 
περισσότερα δέν είναι προσιτά στο 
κοινό άπό έλλειψη χώρου. Σέ τρεις 
προθήκες, στο παλιό άρχοντικό πού 
χρησιμοποιείτα ι γ ιά  μουσείο, μπο 
ρε ί νά δει κανείς πολλά ευρήματα 
τών προϊστορικών χρόνων πού κα
τά καιρούς είδαν τό φώς σέ διάφορα 
σημεία τοϋ λεσβιακού χώρου.

Τό Μουσείο Θεοφίλου, στήν περιο
χή Ά κρωτήρι, προσφορά τοϋΛεοβίου 
τεχνοκρίτη τών Παρισίων Τεριάντ, 
προκαλεϊ μέ τούς 60 πίνακες τοϋ 
λαϊκού καλλιτέχνη, έντονο τό ενδια
φέρον τών ξένων καί τών 'Ελλήνων 
επισκεπτών.

Στή θέση αυτή έχει άνεγείρει δ 
Τεριάντ, μέ τήν πολύτιμη συμβο/.ή

431



Χ αρακτηρ ιστικά  φω τογραφ ικά  σ τ ι-  
γμ ιό τυπ α  άτιό την ' Α γιάσσο κα ί την Μη - 
θυμνα, δύο πανέμορφες κω μοπόλε ις τής  
Λέσβου, καθώς κα ί κοπέλλες μ έ  τ ο π ι
κές ενδυμασίες σέ χορούς δημοτικούς  
τον νησιού .

τον καλλιτεχνικού εκπροσώπου τον 
στη Μυτιλήνη, δημοτικού ύπαλ.- 
ληλου κ. Νίκου Δαμδούμη, κα ι τό 
Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης, στο 
όποιο υπάρχουν εξαιρετικά έργα των 
μεγαλιων ξένων καλλιτεχνών τού 
αιώνα μας. Μέ τό μουσείο αυτό ή 
Μυτιλήνη γίνεται τό κέντρο τού 
παγκοσμίου ενδιαφέροντος.

Π ο λ ι τ ι σ τ ι κ έ ς
δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς

Στον τομέα των πολιτιστικών 
εκδηλώσεων ή Λέσβος πρωτοπορεί. 
Η Εταιρεία Λεσβιακών Μελ.ετών, 

μέ τό σοφό της πρόεδρο και διακε
κριμένο λόγιο κ. Παναγιώτη Σα- 
μάρα, έχει οργανώσει μέ απόλυτη 
επ ιτυχ ία ,’Εκθέσεις Βιβλίου και ιστο 
ρικής καί λαογραφικής Φωτογρα
φίας, έχει καταρτίσει βιβλιοθήκη 
αποκλειστικά μέ έργα Λεσβίων Σ νγ- 
γραφέ'ων καί επιδίδεται στη συλλογή 
ιστορικού καί λαογραφικοϋ υλικού. 
Οι επτά τόμοι τού Δελπίου της καί 
ιδίως αυτοί πού πρόσφατα έκδόθη- 
καν, δίνουν μ ιά  ιδέα τής σοβαρότη
τας καί τού πλωύτου τής προσφοράς 
της.

'Ο ερασιτεχνικός φιλοτεχνικός 
Ό μιλος τό «Μπουρίνι» έχει νά π α 
ρουσιάσει αξιόλογη δραστηριότητα  
ακόμη καί στο έξοοτερικό. Πήρε 
τρεις φορές μέρος στο διεθνές φε
στιβάλ ερασιτεχνικού θεάτρου, πού 
έγινε στο πρ ιγκ ιπάτο τού Μονακό. 
Τε/.ευταϊα μαλ,ιστα χειροκροτήθηκε 
μέ ιδιαίτερη θερμότητα δίνοντας 
μ ιά αρτια παράσταση μέ τό έργο 
τού κ. Ευαγγέλου Άβέρωφ «’Επι
στροφή στις Μυκήνες».

'Η Χορωδία Μυτιλήνης πήρε μέ
ρος στο διεθνές φεστιβάλ τής Λευ
κωσίας καί έτυχε ιδιαίτερης εκτ ι
μ ή σ ε ις , οργάνωσε τό «Πούλμαν 
τής Μελ.ωδιας» καί ψυχαγοογεί τούς 
κατοίκους τής υπαίθρου. Δ ιατηρεί 
μουσική σχολσ) καί μετέχει στήν 
τοπική καλλιτεχνικέ] κ,ίνηαη.

Τό ’Αναγνωστήριο 'Αγιάσου ή 
« Λνάπτυξις» δ ιατηρεί τή λαογρα- 
φικη παράδοση τόσο στο τοπικό 
λαϊκό ίδίοομα, όσο καί στήν ένδυ- 
ματολογική ιδιομορφία καί στο 
σπινθηροβόλο πνεύμα, πού παρου
σιάζει ιδιαίτερη έξαρση στις καθα- 
ροδευτεριάτικες εκδηλώσεις τού Καρ
νάβαλου, πού γίνονται τις ’Απο
κριές στήν μεγάλ.η πλατεία  τής κω- 
μοπολ.ης. Τό ’Αναγνωστήριο οργα
νώνει θεατρικές παραστάσεις μέ 
ηθογραφικά καί έπιθεωρησιακά έργα 
μέ πολλή έπιτυχία.

Ό  Σύλλογος Γυναικών Λέσβου, 
μέ τή δραστήρια πρόεδρό του κ.

Μαίρη Βλάχου καί μέ τά πρόθυμα 
μέλη πού απαρτίζουν τό Δ ιοικητικό 
του Συμβούλιο, παρουσιάζει ενδια
φέρουσα δραστηριότητα στον εκ
πολιτ ιστικό καί τον κοινωνικό το
μέα. Τό «Παλιό Λεσβιακό Σ π ίτ ι»  
πού «έστησε», στο προγονικό αρχον
τικό της, ή κ. Βλάχου, έλσκύει κάθε 
χρόνο τό ενδιαφέρον τώιν 'Ελιλήνων 
καί ξένων έπισκεπτέον τής Μυτι
λήνης καί εντυπωσιάζει μέ τον 
πλ.ούτο τών αντικειμένων του πού 
δίνουν μέ απύλωτη πληρότητα τό 
νοικοκυριό τού περασμένου αιώνα 
στο νησί.

Σημαντική είναι καί ή προσφορά 
τών άλλων γυναικείων οργανώσεων 
στήν πόλη καί στήν ύπαιθρο.

Ή  φΰανθρωπία άποτελωί παρά
δοση στή Λέσβο άπ τά χρόνια τής 
τουρκοκρατίας. Σήμερα στήν κο ι
νωνική αυτή δραστηριότητα ηγείτα ι 
ο ΙΌ.ήρος.

Μέ τή μέριμνα τού Μητροπολίτη 
Μυτιλήνης κ. ’Ιακώβου, λειτουργεί 
τό Φιλόπτωχο Ταμείο, τό Οικο
τροφείο ’Αριστούχων ’Απόρων Γυ
μνασιοπαίδων, συσσ ίτ ια  γ ιά  τά άπο
ρά πα ιδ ιά  τού Δημοτικού, Γηροκο
μείο στήν 'Αγιάσο καί στο Πλαο- 
μάρι, τό ’Ορφανοτροφείο ' Θηλέων 
Λνδρέα Κατσακούλτη, κ.α.

Μέ τή φροντίδα τού Μητροπολί
τη Μηθύμνης κ. ’Ιακώβου, λει
τουργούν άνάλ.ογα φιλ.ανθρωπικά ι 
δρύματα στήν κω μόπο’/\η τής Καλ.-
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λ ονής καί στο ιερό Προσκύνημα 
τοϋ Ταξιάρχη, στο Μανταμάδο.

Εμπορική δραστηριότητα
ΟΙ Λέσβιοι από τα αρχαία χρόνια 

δ ιακρίθηκαν για την εψεσή τονς 
στο εμπόριο. Ή  εμπορική τους 
δραστηριότητα έπεκτείνεται ώς την 
Αίγυπτο όπου Ιδρυσαν, τό 570 π.Λ. 
τον εμπορικό σταθμό «Έλλήνιον».

Όνο μαστό ήταν στα παλιό χρό
νια τα κρασιά τής Λέσβου.

Τον 12ο αιώνα ή παρουσία των 
Λεσβίων είναι έντονη στα λιμάνια 
τής Μαύρης θάλασσας και Ιδιαίτερα 
τής Πόλης όπου στέλνονται ιδίως τα 
εκλεκτό λάδια και τό λεσβιακό σα
πούνια. Τό εμπόριο έπεκτείνεται 
καί ανθεί σ’ όλο τό παράλια τής Αίο- 
λίδας καί τής ’Ιωνίας. Όνομαστός 
έμεινε ο εμπορικός οίκος των αδελ
φών Σιφναίου πού είχε καί δικά του 
εμπορικό σκάφη.

Σήμερα τό έξαγωγικό εμπόριο 
περιορίζεται στην αποστολή τοϋ 
λεσβιακού λαδιού, σε λιθογραφη- 
μένα δοχεία, απ’ τον οίκο Κατσα- 
κούλη, στην ’Αμερική, Γερμανία, 
Αυστρία, Σαουδική ’Αραβία κ.Ά.

Βασικό ή Λεσβιακή οικονομία 
στηρίζεται στα 11 εκατομμύρια 
έλαιόδενδρα πού υπάρχουν στο νησ ί.
Ό  οίκος Σουρλάγκα, μ ια  απ’ τις μ ε 

γαλύτερες μονάδες τοϋ Βαλκανικού 
χώρου,εξάγει κατεργασμένα δέρματα 
στις ξένες καταναλοΆκές αγορές.

Οι λεσβιακές ποτοποιίες εξά
γουν τα περίφημα ούζα τους, ενώ 
τα αρωματικό σαπούνια τοϋ Πλω- 
μαρίου είναι περιζήτητα στην άγορό 
τοϋ Παρισιού.

Εθνική δράση
'Η εθνική φλόγα έκαιε, δυνατή 

πάντα, στα στήθεια των σκλαβω
μένων Λεσβίων. Τό 1817 ήρθαν 
στή Μυτιλήνη, άπ ’ την περιοχή 
τοϋ Εύξείνου Πόντου οί μυημένοι 
στή Φιλική cΕταιρεία, Λέσβιοι, Πα
λαιό λόγος καί Γεώργιος Λεμονής 
καί Άρχισαν τήν κατήχηση γ ια  τήν 
αποτίναξη τοϋ τουρκικού ζυγού. 
’Εκτός από τούς αδελφούς Λεμονή, 
στή Φιλική εταιρεία ήταν ό Πλω- 
μαρίτης σοφός Βενιαμίν ό Λέσβιος 
καί δ Μητροπολίτης Ούγγροβλα- 
χίας ’Ιγνάτιος.

Οι Λέσβιοι πλήρωσαν τό φόρο 
τοϋ αίματος στις 27 Μα.ίου 1821, 
όταν ό Παπανικολής, όπως προανα- 
φέραμε, ανατίναξε τό τουρκικό δί- 
κροτο στο λιμάνι τής Έρεσσοϋ. Ό  
Σπυρίδων Τρικούπης, γ ια  τό περι
στατικό αυτό έγραψε: «Οί Μυτι- 
ληναϊοι Χριστιανοί έγιναν θύματα 
τής μανίας των Τουρκικών άρχών 
σφαζόμενοι ανηλεώς, γυμνούμενοι 
καί πωλούμενοι ώς άνδράποδα>>.

Οί Λέσβιοι πήραν μέρος σέ όλωυς 
τούς πολέμους καί ένδοξο γ ια  τή 
γενναιότητα καί τις θυσίες του 
έμεινε τό 22ο Σύνταγμα Πεζικού.

Το υ ρ ι σ μ ό ς

"Η Λέσβος με τό  πολλά τουρι
στικό της ενδιαφέροντα καί τις 
απαράμιλλες φυσικές ομορφιές της, 
αρχίζει να ελκύει κάθε χρόνο καί 
περισσότερους ξένους. Τήν α ισ ιό 
δοξη εικόνα γ ια  τήν Άνοδο τής του
ριστικής κινήσεως δίνουν τα παρα
κάτω, στοιχεία τής Δ ιοικήσεως Χω
ροφυλακής Λέσβου.

Τό 1974 ήρθαν στο νησί 21691 
ημεδαποί πού πραγματοποίησαν 
67007 διανυκτερεύσεις. Τό 1975 
ήρθαν 26643 μέ 85910 διανυκτε- 
ρεύσεις. Τό 1976 23680 μέ 76636 
διανυκτερεύσεις καί τό 1977, 19777 
μέ 76401 διανυκτερεύσεις.

Α λλοδαποί ήρθαν τό 1974, 3690 
καί πραγματοποίησαν 28571 διανυ- 
κτερεύσεις. Τό 1975 ήρθαν 5625 
μέ 43673 διανυκτερεύσεις. Τό1976, 
7365 μέ 45756 διο.νυκτερεύσεις. 
Τό 1977, 8284 μέ 49126 διανυκτε- 
ρεύσεις.

Στούς αριθμούς τών ήμεδαπϊόν 
θα πρέπει να ύπολογισθεϊ ένας πολ
λαπλάσιος αριθμός ατόμων πού έμει
ναν σέ φ ιλικό καί συγγενικό τους 
σπίτια.

"Ενας μικρός παράδεισος γαλήνης 
είναι ή Λέσβος μέσα στο φώς τοϋ 
Αιγαίου. Μια γή ονείρου, καθόος 
τήν περιρρέει καί τήν ωραιοποιεί ή 
απαράμιλλη γλυκύτητα τής Αιολικής 
ομορφιάς.
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ΣΤΙΣ 18 Μα'ίου, για πρώτη φορά, τά 
μέλη τού Ελληνικού Τμήματος τής Διε
θνούς Ένώσεως ’Αστυνομικών, συναν
τήθηκαν μέ τήν εύκαιρία μιας συνεστιά- 
σεως, πού διορ-, ανώθηκε άπό τό 'Ελλη
νικό Τμήμα της Ι.Ρ.Α., σέ γνωστό νυκτε
ρινό κέντρο τής ’Αθήνας.

χ Ή  πρώτη αύτή συνάντηση είχε σκοπό 
την γνωριμία των μελών τής Ένώσεως 
και την ανάπτυξη των σχέσεων φιλίας, 
σύμφωνα μέ τό πνεύμα καί τις έπιδιώξεις 
τής Ι.Ρ.Α., πού, όπως είπε καί στήν ομι
λία του̂  ο Πρόεδρός τού Ελληνικού Τμή
ματος 'Υποστράτηγος Χωροφυλακής έ.ά. 
κ. ’Αντώνιος Δεμέστιχας, συνοψίζεται 
στη φράση τής ESPERANTO, «SER- 
VO PER AMIKECO», πού σημαίνει 
«εξυπηρετώ διά τής φιλίας».

Επίσης ό κ. Δεμέστιχας, μιλώντας 
κατα την διάρκεια τής συνεστιάσεως προς 
τα 70 και πλέον μέλη πού παραβρέθηκαν, 
είπε μεταξύ των άλλων καί τά έξής, πού 
πραγματικά δίνουν την ταύτότητα τής 
Ι.Ρ.Α. Διεθνούς Ένώσεως ’Αστυνομι
κών, και τών επιδιωκομένων της σκο
πών: «'Η πραγματοποίηση τής σημε-
ρινής μ̂ας πρώτης συναντήσεως άποτελεϊ 
ένα ^ευχάριστο καί αρκετά σπουδαίο γε
γονός. Γίνεται μιά αρχή γνωριμίας τών 
μελών τής Ι.Ρ.Α. καί τών οικογενειών 
τους, μέ σκοπό τή δημιουργία στο μέλ
λον, στενωτερων δεσμών φιλίας καί αμοι
βαίας εκτιμησεως. Η Ι.Ρ.Α., όπως είναι 
ο τίτλος τής Διεθνούς Ένώσεως ’Αστυ
νομικών, έχει αύτούς κυρίως τούς σκο
πούς. Δηλαδή, τή γνωριμία, τήν ειλικρινή 
φιλία, την ανιδιοτελή άλληλεγγύη καί τήν 
αμοιβαία έξυπηρέτηση. . . .

Στην Ι.Ρ.Α. συμμετέχουν 50 Έθνη.

Είναι ένας μικρός Ο.Η.Ε. γιά τήν ’Αστυ
νομική οικογένεια. Είναι ίσως κάτι καλύ
τερο. Γιατί στην Ι.Ρ.Α. υπάρχουν ταύτό- 
σημοι απόψεις και ομογνωμίες φιλικές 
και ειλικρινείς και όχι συζητήσεις καί άπο- 
φάσεις μέ βάση τή προπαγάνδα καί τό 
συμφέρον κατά τήν έννοια πού δίνουν τά 
ιράτη στον Ο.Η.Ε. . .
; “Σάς καλώ νά πιστέψετε στις ιδέες 

χικες και να γίνετε συντελεστές, γιά τήν 
επιτυχία τών σκοπών καί τών έπιδιώ- 
ξεων τής Ι.Ρ.Α, . . .».

Τελειώνοντας ό κ. Δεμέστιχας άπηύ- 
θυνε ευχαριστίες γιά τήν συμπαράσταση 
που βρίσκει η ιδέα τής Ένώσεως άπό τήν 
ήγεσία τού Σώματος καί ιδιαίτερα έκ μέ- 
ρους^τοϋ κ. Αρχηγού: «Αισθάνομαι χρέος 
νά εύχαριστήσω, ώς Πρόεδρος, άλλά καί 
**■_ μέρους τού Διοικητικού Συμβουλίου 
τού Ελληνικού Τμήματος Ι.Ρ.Α. τον 
(ΑΡΧ̂ Υ0 τού Σώματος τής Χωροφυλακής 
Αντιστράτηγο κ. Μιλτ. Άργιάννη, ό 

όποιος  ̂ καί έ'χει άντιληφθεϊ σέ βάθος τή 
σημασία καί τή χρησιμότητα τών σκο
πών τής Ι.Ρ.Α. και εχει εκδηλώσει πολυ
πλεύρους τή συμπαράστασή του προς την 
’Οργάνωσή μας αύτή. . . ».

Ή  συνεστίαση έκλεισε μέ δημοτικούς 
Χορούς καί τραγούδια άπό τήν ορχήστρα 
τής I  ποδιευθύνσεως Μηχανοκινήτων Μο
νάδων Προαστίων Πρωτευούσης, πού 
σκόρπισε πλούσιο κέφι μεταξύ τών συνδαι- 
τημόνων.

Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ Φιλίας πού έπε- 
κρατησε στη πρώτη συνεστίαση τής Ι.Ρ.Α. 
άπέδειξε οτι οί σκοποί τής Ένώσεως είναι 
συνένωση των ’Αστυνομικών μέ δεσμά τής 
συναδελφικότητας. ’Επίσης άπέδειξε τήν 
άναγκαιότητα γιά τήν ένταξη στούς κόλ
πους της, όλων τών άνδρών τής Χωρο
φυλακής καί τήν άντιμετώπιση τών σκο
πών καί τών προγραμμάτων της μέ εύρύ 
πνεύμα συνεργασίας. Καί τούτο γιατί ή 
Διεθνής Ένωση ’Αστυνομικών είναι μιά 
κίνηση μέ στόχο τήν άνάπτυξη τής άλλη- 
λοσυμπαραστασεως τών μελών της σέ 
κάθε πρόβλημα πού παρουσιάζεται. Με
ταξύ τών μελών τής Ι.Ρ.Α. δέν ύπάρχουν 
διακρίσεις βαθμολογικές. "Ολοι είναι ’Α
στυνομικοί ισότιμοι καί ισάξιοι καί τήν 
αντιπροσωπεύουν μέ τήν ίδια εύθύνη καί 
τό ίδιο κύρος. Ή  αύξηση τών μελών τής 
Ενώσεως ’Αστυνομικών, άποτελεϊ επι

τακτική άνάγκη γιά τούς άνδρες τής 
Χωροφυλακής, οι όποιοι θά άποκτήσουν 
όλες τις δυνατότητες γιά τήν διεύρυνση 
τών πνευματικών καί πολιτιστικών ορίων 
τους καί τή δημιουργία συνθηκών άλλη- 
βοήθειας σέ περιπτώσεις άνάγκης. Ή  δέ 
συμμετοχή τους στις προγραμματισμένες 
ε^ισκεψεις των χωρών του έςωτερικού 
πού ύπάγονται στήν Ι.Ρ.Α. δίνει την εΰ- 
καίρια για μια γνωριμία μέ τον τρόττο 
σκεψεως τών ξένων συναδέλφων καί τήν 
α τ̂α^λαγη απόψεων σέ θέματα σχετικά 
με την λειτουργικότητα της ’Αστυνομικής 
υπηρεσίας.

434



Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜ. ΤΑΞΕΩΣ κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΚΟΣ 
ΜΙΛΗΣΕ ΣΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 

Τ Ω Ν  Σ Ω Μ Α Τ Ω Ν  Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ
«Παρακάλεσα νά γίνη ή σημερινή 

συγκέντρωση γιά δύο λόγους: ΠΡΩ
ΤΟΝ, γιατί ήθελα νά σας συγχαρώ 
γιά τη βαθμολογική προαγωγή των 
περισσοτέρων σας ή τήν προαγωγή 
θέσεως άλλων καί ΔΕΥΤΕΡΟ, γιά 
νά έπικοινωνήσω μαζί σας καί νά 
σάς μεταβιβάσω μερικές σκέψεις 
μου πάνω στή λειτουργία, τις έλά- 
χιστες κατά τή γνώμη μου αδυνα
μίες στά Σώματα ’Ασφαλείας καί 
τά άπαιτούμενα μέτρα καί ένερ- 
γειες γιά τήν βελτίωσή τους» τόνι
σε ό 'Υπουργός Δημοσίας Τάξεως 
κ. ’Αναστάσιος Μπάλκος κατά τον 
χαιρετισμό, στήν άρχή τής ομιλίας 
του, προς τή νέα ήγεσία των Σω
μάτων ’Ασφαλείας.

'Η ομιλία τοϋ κ. 'Υπουργού 
πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαίου 
στον ((Παρνασσό», στήν ’Αθήνα, 
σέ συγκέντρωση των άνωτέρων και 
άνωτάτων ’Αξιωματικών τών Σω
μάτων ’Ασφαλείας, πού ύπηρετοΰν 
στο Λεκανοπέδιο ’Αττικής. Παρέ
στησαν ό Γενικός Γραμματέας του 
Ύ.Δ.Τ. κ. Κωνσταντίνος Σαψάλης, 
οι ’Αρχηγοί Χωροφυλακής ’Αντι
στράτηγος κ. Μιλτιάδης Άργιάν- 
νης, ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Χαρ.

Παπαγεωργίου, Πυροσβεστικού 
Σώματος κ. Παν. Ποτουρίδης, ό 
Προϊστάμενος τού Συντονιστικού 
’Επιτελείου τού Υ.Δ.Τ. ’Αντιστρά

τηγος έ.ά. κ. Βάμβας, ό άρχηγός 
τής ΥΠ.Ε.Α. ’Αντιστράτηγος κ. 
Καρδαράς, ό Προϊστάμενος τής 
ΠΣΕΑ ’Αντιστράτηγος κ. Γκίκας, 
ό Γενικός Διευθυντής ’Αγροφυλα
κής κ. Γκαζέτας οί Ύπαρχηγοί καί 
οϊ ’Επιθεωρητές τών Σωμάτων 
’Ασφαλείας.

Συνεχίζοντας τήν όμ,ιλία του 
ό κ. 'Υπουργός είπε μεταξύ τών 
άλλων: ((Οί μεταβολές άναμφισβή- 
τητα βελτίωσαν τή μέση ποιοτική 
στάθμη τών Σωμάτων καί δημιούρ
γησαν τις αναγκαίες βασικές προϋ
ποθέσεις περαιτέρω βελτιώσεως. Εί
πα δέ «βασικές», γιατί υπάρχουν 
καί άλλες προϋποθέσεις, πέραν τής 
καλής ήγεσίας, πού είναι έπίσης 
άναγκαϊες γιά νά βελτιωθούν τά 
Σώματα. Αυτές δέ είναι, οί ενέρ
γειες πού θά πρέπει νά κάνει ή νέα 
ήγεσία γιά τήν βελτίωση τού κάθε 
Σώματος.

....Ε ίνα ι καθήκον σας νά ένι- 
σχυθεΐ ή πίστη τών υφισταμένων 
σας, ότι ή ΐση μεταχείριση τών 
πολιτών είναι άπαραίτητη προϋπό
θεση γιά τήν επιτυχία τών Σω
μάτων ’Ασφαλείας στο έ'ργο τους. 
Μέ τον ίδιο τρόπο θά πρέπει ν’ 
αντιμετωπίζονται τυχόν παράνομ,ες 
ένέργειες τών δύο άκρων: στις
άφίσσες, στις έπιγραφές, στις βόμ

βες, στή διανομή παράνομου τύπου, 
στούς παράνομ,ους εράνους, στον 
έ'λεγχο τής τάξεως, στις εκνομες 
ένέργειες πάσης φύσεως κ.λ.π. ’Α
κριβώς μέ τον ίδιο τρόπο, άφοΰ 
οί παρανομίες, είναι άπλούστατα 
παρανομίες, άπό οποίον καί αν δια- 
πράττονται».

Τελειώνοντας τήν ομιλία του ό κ. 
'Υπουργός μίλησε γιά τήν μεγάλη 
ευθύνη τής αποστολής τών άνδρών 
τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, γιά τήν 
πάταξη τής τρομ.οκρατίας. «Σ’ 
αύτό, τόνισε ό κ. 'Υπουργός, όλοι 
είναι αρμόδιοι. Δέν είναι μόνον οί 
’Ασφάλειες.Είναι υποχρέωση όλων 
ή συνεχής επαγρύπνηση καί ή άμεση 
διοχέτευση στούς παραπάνω, κΓ άπ’ 
αυτούς στήν ’Ασφάλεια (γιά νά 
γίνεται άπό αύτή ή έκμ,ετάλλευση) 
κάθε σχετικής πληροφορίας καί τής 
πιο άσήμαντης φαινομενικά. Μόνο 
μέ τό γενικό αύτό συναγερμό θά 
έπιτευχθή ώστε νά διατηρηθή ή 
Ελλάδα μας νησίδα τάξεως σ’ ενα 
άναρχούμενο περιβάλλον. Καί αν 
αύτό τό καταφέρετε, όπως είμαι 
βέβαιος ότι θά γίνη, θά μπορείτε 
νά αίσθάνεσθε υπερήφανοι πώς τό 
μ,εγάλο αύτό έργο θά είναι δικό 
σας».

Στήν φωτογραφία στιγμιότυπο 
άπό τήν ομιλία τού κ. 'Υπουργού 
Δημοσίας Τάξεως.
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“Αντον Βάν Ντάϋκ « Ή  αποκαθήλω ση». "Ενας ώ ραιό- 
τατος κα ί παραστατ ικός ζω γραφ ικός π ίνακας πού δείχνει 
όλο τό ύπέρκοσμο μ εγαλε ίο  τον Θείου Πάθους. Τό νεκρό 
σώ μα τοϋ Ί ησοϋ  έχει άποκαθηλ.ωθεϊ, από τον Σταυρό 
τοϋ  μαρτυρ ίου , γ ια  να τ νλ ιχ θ ε ΐ στο  νεκρικό σάβανο κα ι 
νά ταφεί. Ή  οδύνη ε ίνα ι ζω γραφ ισμένη στο  πρόσωπο  
τής Θεομήτορος ενώ ο ί αυλές μορφές τών αγγέλων π α 
ραστέκουν στο  Θείο Πάθος.

Σεβασμιωτάτου

L Μητροπολίτου Ταλαντίου 
κ. ’Α μ β ρ ο σ ί ο υ

ΟΣΟ κι’ αν θελήσουν οί άν
θρωποι νά άγνοήσουν το Θεό καί τό 
άπολυτρωτικό Του έργο, οσο κι’ άν 
κλείσουν τά μάτια τους πεισματικά 
μπροστά στην πιο βέβαιη κι’ ακλό
νητη, την πιο «αληθινή» αλήθεια, 
που είναι ό θεός, δεν θά τό κατορ
θώσουν. Καί τοΰτο διότι ό Θεός δέν 
άφήκεν άμάρτυρο τον Εαυτό του. 
«Οί ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεοϋ, 
ποίησιν δέ χειρών αύτοϋ άναγγέλλει 
τό στερέωμα» όπως λέγει 6 ψαλ- 
μωδός. Ό Θεός έδωσε σημεία τής 
ύπάρξεούς του. Αύτά δέ τά σημεία 
μαρτυρούν καί άποστομώνουν τον 
ολιγόπιστο άνθρωπο. Με τη μαρτυ
ρία τους άπογυμνώνουν τον άν
θρωπο, πού εμφανίζεται ώς άπι

στος, καί άποδεικνύουν τετραγω
νικά, ότι ή άθεία είναι μιά άρρώ- 
στεια, πού προσβάλλει την διά
νοια ή την καρδιά τοϋ ανθρώπου.

Προσφέροντας μιά τέτοια μαρ
τυρία θά άναφερθοΰμε σέ μιά κινη
ματογραφική ταινία, πού τήν έχα- 
ρακτήρισαν σάν πολύ σπουδαίο πνευ
ματικό γεγονός, όταν προβλήθηκε 
στο Λονδίνο στις 22 Μαρτίου 1978 
μπροστά σέ ένα κύκλο έκλεκτών 
προσκεκλημένων καί προσωπικο
τήτων τοϋ πολίτικου καί τοϋ έπι- 
στημονικοϋ κόσμου τής ’Αγγλίας. 
'Η ταινία αύτή έχει τόν τίτλον: «Η 
ΣΙΓΗΛΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ» καί άνα- 
φερεται στήν ιστορία γύρω άπό τό 
γνωστό «ιερό Σάβανο (HOLY



SHROUD), πού φυλάσσεται, έπι- 
μελώς στον Καθεδρικό Ναό τοϋ 
Τουρίνου τής Ιταλίας καί εμφανί
ζεται μπροστά στο Λαό μία φορά 
κάθε είκοσι πέντε χρόνια.

Προ καιρού έζητήθη άπό τό Βα
τικανό καί τον ’Αρχιεπίσκοπο του 
Τουρίνου νά μελετηθή καί νά έρευ- 
νηθή έπιστημονικώς τό ιερό τοϋτο 
κειμήλιο, έπί τοϋ όποιου είναι άποτυ- 
πωμένα οχι μόνον ή μορφή τοϋ 
εσταυρωμένου Χριστοΰ άλλα καί 
ολόκληρο τό ’Άχραντο Σώμα Του, 
τά γένεια καί ή ράχη Του, όπως 
ήταν πληγωμένη άπό τό φραγγέ- 
λωμα. Τό ιερό τοϋτο Σάβανο έχει 
μήκος 14 πόδια καί πλάτος 3 πό
δια.

Στην ταινία, πού άναφέραμε πιο 
πάνω, παρουσιάζονται τά άποτελε- 
σματα τής γενομένης επιστημονι
κής αυτής έρεύνης κατά τρόπο εκπλη
κτικό. ’Ανάμεσα στά άλλα θέματα, 
πού έκάλυψεν ή επιστημονική διε- 
ρεύνησι αύτοΰ τοϋ ίεροΰ κειμηλίου, 
ήσαν καί τά άκόλουθα έρωτήματα: 
Γιατί ή εικόνα τοϋ Χριστοΰ είναι 
άρνητική φωτογραφική παρουσία- 
σις τοϋ προσώπου Του; Γιατί 
πάνω σ’ αυτό τό ιερό Σάβανο παρου-

Ι σιάζονται ζωντανές άνατομικές καί 
άλλες ιατρικές λεπτομέρειες, αιώ
νες πριν τις άνακαλύψει ή ιατρική 
έπιστήμη; κ.ά.

"Ενα άπό τά πιά σπουδαία χαρα
κτηριστικά αυτής τής ταινίας είναι 
καί ή άνακάλυψις τής καταγωγής 
τοϋ ύφάσματος, άνακάλυψις πού 
έξέπληξε τούς σκεπτικιστάς. Ό 
Δρ. Μάξ Φράϊ, έπί παραδείγματι, 
ειδικός ’Ιατροδικαστής, άρχηγός τών 
χημικών έργαστηρίων τής ’Αστυ
νομίας τής Ζυρίχης έπί εικοσαετίαν, 
εύρε ίχνη μικροοργανισμών έπί τοϋ 
ύφάσματος, τά όποια άνάγονται 
στις Βιβλικές χώρες τής Παλαι
στίνης.

’Έχοντας ύπ’ οψει του τά ευρή
ματα αύτά τοϋ ειδικού Ίατροδι- 
καστοΰ ένας άλλος έπιστήμων, ό Δρ 
SAN. WILSON, 'Ιστορικός τοϋ 
Πανεπιστημίου τής ’Οξφόρδης, έξι- 
χνίασε την ιστορίαν τοϋ ίεροΰ τούτου 
Σαβάνου καί διεπίστωσεν ότι τοϋτο 
άπό τήν Παλαιστίνην μετεφέρθη 
στην Κωνσταντινούπολή όπου καί 
έφυλάχθη κατά τον μ,εσαίωνα, γιά 
νά άνακαλυφθή μετά ταΰτα σ’ ένα 
μικρό χωριό τής Γαλλίας κατά τον 
14ον αιώνα.

Στη συνέχεια τής ταινίας παρου

σιάζεται ή ιατρική άνάλυσις τοϋ 
ίεροΰ τούτου Σαβάνου. Σ’ αύτήν 
έλαβον μέρος διακεκριμένοι έπιστη- 
μονες, μεταξύ δέ αυτών ήταν καί ό 
Δρ. Ρόμπερτ Μπρούκλιν, ειδικός 
έρευνητής τοϋ ’Ιατροδικαστικού 
Κέντρου τοϋ LOS ANGELES καί 
τοϋ Πανεπιστημίου τοϋ Τέξας, ό 
όποιος καί άνεκάλυψε τον άκριβή 
τρόπο τοϋ θανάτου τοϋ νεκροϋ προ
σώπου τοϋ Θεανθρώπου, πού ένε- 
τυπώθη στο ιερό Σάβανο. 'Η άνά- 
λυσις τοϋ Δρ. Μπούκλιν παρου
σιάζει μέ έκπληκτικά αποτελέσματα 
δτι τό Σώμα, πού έσταυρώθη είχε 
ήλικίαν 35 ετών περίπου, καί δτι 
τοϋτο προηγουμένως είχε φραγ- 
γελωθή μέ τό γνωστό έκεΐνο φραγ- 
γέλιο τής Ρωμαϊκής έποχής, στο 
όποιον ύπήρχαν σιδερένιες προε
ξοχές σφαιριδίων, τά όποια έπλή- 
γωναν τό τυπτόμενο Σώμα καί 
άποσποΰσαν άπ’ αύτό τεμάχια Σαρ- 
κός. Πάνω σ’ αύτό τό ιερό Σάβανο 
φαίνονται ολοκάθαρα τά ’ίχνη αυτών 
τών πληγών, πού ήσαν διάσπαρτες 
στη ράχη, στούς μηρούς καί σ’ 
άλλα μέρη τοϋ Πανακηράτου Σύρ
ματος τοϋ Κυρίου.

Περαιτέρω δύο άλλοι έπι στή
μονες τοϋ έργαστηρίου τών ’Ατο
μικών 'Όπλων τής ’Ακαδημίας τών 
'Ηνωμένων Πολιτειών, οί JOHN 
JACKSON καί Ε RIC ΙΟΜΡάνεκά- 
λυψαν, δτι ή είκών πού έχει τυπω- 
θή στο ιερό Σάβανο παρέχει τρισδιά- 
στατον πληροφορίαν, ή όποια καί 
δύναται νά άναπαραχθή μέ ήλε- 
κτρονικόν έγκέφαλον έπί οθόνης. 
Έ πί πλέον δέ παρετήρησαν δτι 
καμμία άλλη φωτογραφία στον κό
σμο δέν έχει αύτά τά χαρακτηρι
στικά.

Έξ άλλου ό ύπεύθυνος γιά τήν 
άνάλυσι τή^ είκόνος διά τοϋ έργα
στηρίου τούτου Δρ. Ντον Λίν, πού 
είναι καί ύπεύθυνος γιά τις φωτο
γραφίες τοϋ πλανήτου "Αρης μέσω 
τοϋ διαστημοπλοίου Μάρινερ, έθεσε 
τήν εικόνα τοϋ ίεροΰ Σαβάνου εις 
έπιστημονικήν άνάλυσιν, ή όποια 
καί άπέδειξεν δτι ή εικόνα αύτή δέν 
είναι έργον άνθρωπίνης χειρός. Οί 
έπιστήμονες συμπεραίνουν, δτι ή 
εικόνα αύτή, πού είναι άποτυπω- 
μένη έπί τοϋ ίεροΰ Σαβάνου, προ- 
ήλθεν άπό έπίδρασι κάποιας εκτε
ταμένης άκτινοβολίας πάνω στο 
ύφασμα, πράγμα βεβαίως αδύνα
τον νά συνέβη δηλ. έκ τοϋ φυσικού 
καί επομένως τεκμαίρεται δτι ή έπί

τοϋ ύφάσματος ένεργήσασα δύναμις 
ήτο ύπερφυσική.

’Έπειτα άπό τά άνωτέρω άντι- 
λαμβάνεται ευκόλως ό άναγνώστης 
γιατί στήν ταινία αύτή έδωσαν τό 
δνομα «'Η Σιγηλή Μαρτυρία». Εί
ναι πράγματι μιά σιγηλή, πλήν ό
μως καί άκαταμάχητη, μαρτυρία 
γιά τήν ιστορική ΰπαρξι τοϋ Υίοΰ 
καί Λόγου τοϋ Θεοΰ, γιά την ιστο
ρία τοϋ Σωτηριώδους Πάθους Του 
πάνω στο Σταυρό, γιά τήν γνησιό
τητα τής άληθείας τοϋ Εύαγγελίου. 
Είναι πολύ συγκινητικό τό γεγονός, 
δτι τό έπιστημονικό έργαστήριο έρ
χεται έπειτα άπό τόσους αιώνες νά 
βεβαιώση, δτι ή έπί τοϋ ίεροΰ 
Σαβάνου άποτυπωθεΐσα εικόνα τοϋ 
Κυρίου ημών Τησοΰ Χριστοΰ είναι 
άχειροποίητος καί συνεπώς άποτέ- 
λεσμα θαυματουργικής ένεργείας τοϋ 
ύπέρ ημών Παθόντος Λυτρωτοΰ. 
Είναι άνάγκη μάλιστα νά λεχθή καί 
τοϋτο. "Οταν οί έπιστήμονες κατώρ- 
θωσαν νά άνασυγκροτήσουν διά χρω
μάτων την εικόνα αύτή διεπίστωσαν 
μέ μεγάλων έκπληξιν, δτι παρου
σιάζει άπόλυτη ομοιότητα μέ τήν 
άπεικόνισιν τοϋ Χριστοΰ έπί τοϋ 
'Αγίου Μανδηλίου τοϋ Αύγάρου τής 
’Εδέσσης καθώς έπίσης καί μέ τόν 
Χριστόν τής Βυζαντινής παραδό- 
σεως.

Άναφερθήκαμε στο γεγονός αύτό, 
γιά νά φανή πόσο τυφλοί είναι οί 
άνθρωποι πού οδηγούνται στήν άρ- 
νησι τής πίστεως.

’Ενώ τά πάντα μέσα μας καί 
ολόγυρά μας διηγούνται γιά τή δόξα 
καί τό μεγαλείο τοϋ Θεοΰ, ύπάρ- 
χουν άνθρωποι πού αύτοκαταδικά- 
ζουν τούς εαυτούς των σ’ αύτό τό 
σκοτάδι, πού άπλώνεται μέσα στήν 
ψυχή, δταν σβύνη τό φώς τής π ί
στεως. Τήν υπαρξι τοϋ Θεοΰ τήν 
έξαγγέλλουν άναρίθμητες σιγηλές 
μαρτυρίες. Τί κρίμα όμως! 'Υπάρ
χουν άνθρωποι, πού ούτε μέ τ ’ 
αύτιά τους τις συλλαμβάνουν, ούτε καί 
μέ τά μάτια τους τις βλέπουν! 
’Επαληθεύουν λοιπόν σ’ αύτούς οί 
λόγοι τοϋ Προφήτου 'Ησαΐου: «ά- 
κοή άκούσετε καί ού μή συνήτε, καί 
βλέποντες βλέψετε καί ού μή ίδητε' 
έπαχύνθη γάρ ή καρδία τοϋ λαοΰ 
τούτου, καί τοΐς ώσί βαρέως ήκου- 
σαν, καί τούς οφθαλμούς αύτών 
έκάμμυσαν, μήποτε ίδωσι τοΐς όφ- 
θαλμοΐς καί τοΐς ώσίν άκούσωσι καί 
τή καρδία συνώσι καί έπιστρέψωσι, 
καί ίάσομαι αύτούς» ('Ησαΐου στ'
9, 10 καί Ματθ. ιγ' 14—15).
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ΤΟ Υ Λ Ε Κ Α Ν Ο Π Ε Δ Ι Ο Υ  Α Τ Τ Ι Κ Η Σ

ΣΤΙΣ24ΜΑΤΟΥπραγματοποιήθηκε στή 
Κηφισιά—’Αττικής ή πρώτη συνεστία
ση 'Οπλιτών Χωροφυλακής, ή όποια ση
μείωσε μοναδική έπιτυχία. Τή συνεστίαση 
διοργάνωσε 6 "Ομιλος Φίλων Χωροφυλα
κής Βορείων Προαστίων Πρωτευούσης, 
στή γνωστή κοσμική ταβέρνα :<Μπάμπης>ί 
στή Κηφισιά καί είχε σκοπό τή γνωριμία 
των μελών τοϋ ’Ομίλου μέ τούς 'Οπλίτες 
τών 'Υπηρεσιών τών Βορείων Προαστίων 
καί τήν μεταξύ τών άνδρών τής Χωροφυ
λακής άνάπτυξη γνωριμίας καί φιλίας.

Ή  συνεστίαση, στήν όποια παρακάθη- 
σαν 150 περίπου Άνθυπασπιστές, ’Ενωμο
τάρχες, 'Υπενωμοτάρχες καί Χωροφύλα
κες μέ τις γυναίκες τους καί όλα σχε
δόν τά μέλη τοϋ 'Ομίλου, καλύφθηκε άπό 
τό τηλεοπτικό καί φωτογραφικό συνερ
γείο τοϋ Αρχηγείου Χωροφυλακής, τό 
όποιο βοήθησε μέ κάθε δυνατό τρόπο στή 
πραγματοποίησή της.

Στήν άρχή τής συνεστιάσεως ή Πρόε
δρος τοϋ ’Ομίλου Βορ. Προαστίων Πρω
τευούσης κ.Δήμα, μίλησε πρός τούς παρι- 
σταμένους γιά τούς σκοπούς τής έκδηλώ- 
σεως καί τόνισε ότι είναι άνάγκη νά συνε
χιστούν οί συναντήσεις αύτές μεταξύ τών 
’Οπλιτών καί τών Άνθυπασπιστών, πού ή 
προσφορά τους στήν Πολιτεία καί στήν 
κοινωνία δέν μπορεί νά βρει παρά μόνο 
ηθικές άνταμοιβές. Στή συνέχεια ή κ. Δή- 
μα, άνακοίνωσε τήν άπόφαση τοϋ Διοικη
τικού Συμβουλίου τοϋ 'Ομίλου, νά έπεκτεί- 
νει τήν δραστηριότητά του, μέ τήν ένταξη 
στις ύποχρεώσεις του καί τής 'Υποδιευ- 
θύνσεως Μηχανοκινήτων Μονάδων Προ

αστίων Πρωτευούσης. Τελειώνοντας εύ- 
χήθηκε ή πρώτη αυτή συνεστίαση νά βρει 
άνταπόκριση καί σέ άλλες περιοχές τής 
Ελλάδος.

Ακολούθησε ένα πλούσιο μουσικοχο- 
ρευτικό πρόγραμμα, πού «ζέστανε» τήν 
άτμόσφαιρα καί έδωσε τήν εύκαιρία στούς 
άνδρες τής Χωροφυλακής, πού παρα- 
κάθησαν νά ζήσουν μιά ξεχωριστή βρα- 
δυά, μιά βραδυά πού όργανώθηκε, μέ 
πολλή άγάπη, άπό τό Διοικητικό Συμ
βούλιο τοϋ 'Ομίλου, γ ι’ αύτούς πού 
ή εύθύνη τοϋ καθήκοντος αφήνει έλά- 
χιστα περιθώρια γιά ψυχαγωγία, όχι τόσο 
άτομική, άλλα οργανωμένη, πού βοηθάει 
καί στήν άνάπτυξη τής φιλίας μεταξύ τών 
οικογενειών τους. ’Ιδιαίτερο κέφι σκόρ
πισαν οί Ελληνικοί δημοτικοί χοροί καί 
τά τραγούδια άπό τήν ορχήστρα τοϋ 
καταστήματος, πού κράτησαν μέχρι τις 
πρώτες πρωινές ώρες.

Λίγο πριν τελειώσει ή ευχάριστη αύτή 
συνάντηση, ό Άνθυπασπιστής κ. Διονύ
σιός Παπαδόπουλος, τοϋ Α.Τ. Νέου Ψυ- 
χικοΰ, έκ μέρους όλων τών παρευρεθέν- 
των συναδέλφων, άπεύθυνε εύχαριστήριο 
χαιρετισμό πρός τό Διοικητικό Συμβού
λιο καί τά μέλη τοϋ 'Ομίλου, τονίζοντας 
μεταξύ τών άλλων τά έξής: «Ή συμπαρά 
στάσή σας στό έργο μας, πού άποδεί- 
χτηκε γιά μιά άκόμη φορά, μέ τή σημε
ρινή έκδήλωση, συγκινεΐ καί μάς δίνει 
τήν εύκαιρία νά σάς διαβεβαιώσουμε ότι 
θά είμαστε πάντα πρώτοι στις έπάλξεις 
τοϋ καθήκοντος, προστατεύοντας τά φυ
σικά καί ύλικά δικαιώματα τών συναν

θρώπων μας, άκόμα καί μέ θυσία τής 
ζωής μας, άν χρειαστεί. Εύχόμαστε ή 
σημερινή βραδυά νά είναι μιά καλή άρχή 
καί γιά άλλες συναντήσεις, πού όπως άπο- 
δείχτηκε σήμερα σφίγγουν τά δεσμά τής 
φιλίας καί συναδελφικότητας καί δί 
νουν τήν εύκαιρία στό κατώτερο προσω
πικό τοϋ Σώματος, γιά τήν άνταλλαγή 
άπόψεων καί προώθηση τών γνωριμιών 
του.

Σ’ όσους παρακάθησαν στή συνεστία
ση, ό "Ομιλος πρόσφερε μικρά δώρα καί 
ποτά. ’Ιδιαίτερα μεγάλη, ήταν ή συμ
βολή στήν διοργάνωση άλλά καί στή 
δημιουργία τής ζεστής άτμόσφαιρας, τής 
Γ. Γραμματέως τοϋ 'Ομίλου κ. Λιβανιού, 
ή όποια, γιά πολλοστή φορά, πρόσφερε 
τήν ένεργητικότητά της στήν έπιτυχία 
τής διοργανώσεως.

Είναι άνάγκη οΐ άνδρες τής Χωροφυ
λακής νά πυκνώσουν μέ τή παρουσία τους 
παρόμοιες συναντήσεις, οί όποιες καλι- 
εργοϋν τό πνεϋμα τής άλληλεγγύης καί 
τής συναδελφικότητας.

Ή  έπιτυχία τής άποστολής καί τοϋ 
έργου τών άνδρών τοϋ Σώματος, έξαρ- 
τάται κατά πολύ άπό τό έπίπεδο τών έσω- 
τερικών σχέσεων, τής άλληλοσυμπαρα- 
στάοεως δηλαδή. Τό περιοδικό «’Επι
θεώρηση Χωροφυλακής» εύχεται κι’ 
αύτόμέτή σειρά του, γρήγορα νά βρεθεί 
στήν ευχάριστη θέση νά παρουσιάσει 
παρόμοιες έκδηλώσεις πού τιμοϋν τό 
Σώμα καί άνεβάζουν τό κοινωνικό-πολι- 
τιστικό έπίπεδο τών άνδρών του.
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Η Ε Λ Λ Α Α Α  ΚΑΙ  

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η
«Ό άπώτερος σκοπός τής Εύρωπαϊκής 

Οικονομικής Κοινότητος, είναι ή δη
μιουργία μιας ένωμένης Εύρώπης, στην 
όποια δέν θά έχουν θέση οί πόλεμοι, ή 
βία καί οί αθέμιτοι οικονομικοί άνταγω- 
νισμοί, πού τόσα κακά έχουν μέχρι τώρα 
προκαλέσει», τόνισε στην πραγματοποιη- 
θεΐσα όμιλία του, στις Σχολές Χωροφυ
λακής, ό Γενικός Γραμματέας τοϋ 'Υπουρ
γείου ’Εμπορίου κ. Βασ. Τσούνης.

Ή  ομιλία τοϋ κ. Τσούνη, πρός τούς 
μαθητές τής Σχολής ’Αξιωματικών Χωρο
φυλακής, πραγματοποιήθηκε στις 22 
Μαίου, τό άπόγευμα καί άναφέρονταν 
στήν ιστορία, τή λειτουργία καί τούς 
σκοπούς τής Εύρωπαϊκής Οικονομικής 
Κοινότητος, καθώς καί στις σχέσεις Ε λ 
λάδος καί Κοινής ’Αγοράς.

Τόν κ. Γενικό παρουσίασε στούς Δό
κιμους ’Αξιωματικούς ό Διοικητής τής 
Σ.Α.Χ. Συνταγματάρχης κ. Σπυρ. Φτερ- 
νιάτης, ό όποιος τόνισε τήν σπουδαιότητα 
αύτών των διαλέξεων γιά τήν έπιμόριρωση 
τών ’Αξιωματικών τής Χωροφυλακής.

Στή συνέχεια πήρε τό λόγο ό κ. Γ ενικός, 
ό όποιος άναφέρθηκε στήν ιστορική άναγ- 
καιότητα πού έπέβαλε τήν ίδρυση τής 
Ε.Ο.Κ., άναγκαιότητα πού πήγασε άπό 
τήν ιδέα μιας μόνιμης, μακρόχρονης, 
ειρήνης μετά τή λήξη τοϋ Β'. Παγκο
σμίου Πολέμου. Ή  ύλοποίηση ένός μέ
ρους τής ιδέας αύτής, πραγματοποιήθηκε 
μέ τήν κοινοπραξία «Άνθρακος καί Χά- 
λυβος», πού ιδρύθηκε τό 1952, μέ βασικό 
σκοπό τή προστασία τών δύο αύτών προϊ
όντων, πού είναι τόσο άπαραίτητα γιά τή 
οικονομική άνάπτυξη τών λαών. Ή  έπι- 
τυχία αύτής τής κοινοπραξίας, δυνάμωσε 
τις έλπίδες γιά εύρύτερη συνεργασία τών 
Εύρωπαϊκών κρατών καί σέ άλλους το
μείς, μέ αποτέλεσμα τό 1957 νά ίδρυθή 
μέ τήν συνθήκη τής Ρώμης ή Ε.Ο.Κ.,

Η Ε Υ Ρ Ω Π Α ΪΚ Η  

Κ Ο Ι Η Ο Τ Η Τ Α
ένώ παράλληλα ιδρύθηκε καί μιά τρίτη 
κοινότητα, ή «ΕΥΡΑΤΟΜ» μέ σκοπό τήν 
άνάπτυξη τής συνεργασίας τών Εύρωπαϊ- 
κών Κρατών σέ θέματα άτομικής ένεργείας 
Οί τρεις αυτές κοινότητες είναι ή Κοινή 
’Αγορά, όπως συνήθως όνομάζονταιι

’Ακολούθως ό κ. Γενικός άναφέρθηκε 
στά χαρακτηριστικά τής Κοινής άγο- 
ράςκαί είπε ότι είναιμιάύπερεθνική οργά
νωση, καθαρά Εύρωπαϊκή, πού σήμερα 
άπαρτίζεται άπό 9 κράτη, μέ μελλοντική 
προοπτική νά περιλάβει στούς κόλπους 
της όλα τά κράτη τής Εύρώπης. Κύριο 
χαρακτηριστικό τής Κοινής ’Αγοράς 
είναι ότι τά κράτη—μέλη έχουν παραχωρή
σει έλεύθερα μέρος άπό τά κυβερνητικά 
τους δικαιώματα σέ Κοινοτικά όργανα, 
οί άποφάσεις τών όποιων είναι γιά όλους 
δεσμευτικές. "Αλλο χαρακτηριστικό τής 
Κοινής ’Αγοράς είναι ή συνεκτικότητα, 
ή όποια άποτελεΐ μοναδικό φαινόμενο σέ 
παρόμοιες διεθνείς οργανώσεις, ή όποια 
άποδεικνύεται μέ τή τόσο στενή συνεργα
σία στούς διάφορους τομείς.

Τά θεσμικά όργανα τής Κοινής ’Αγο
ράς, είναι βασικά 4: τό Συμβούλιο 'Υπουρ
γών, ή ’Επιτροπή, τό Κοινοβούλιο καί τό 
Δικαστήριο, καθώς καί τό Εύρωπαϊκό 
Συμβούλιο, πού άποτελεϊται άπό τούς 
Πρωθυπουργούς τών Κρατών—μελών.

Τόνισε, έπίσης, ό κ. Γενικός τή προ
σπάθεια πού γίνεται γιά τή μελλοντική 
έκλογή τών Βουλευτών, πού αποτελούν τό 
Εύρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όχι άπό τά Κοι
νοβούλια τών Κρατών μελών, άλλά άπ’ 
ευθείας άπό τούς έκλογεΐς πράγμα πού 
τονώνει τούς δημοκρατικούς θεσμούς τής 
Ε.Ο.Κ. Γιά τήν Επιτροπή, πού άποτελεΐ- 
ται άπό 13 μέλη, προσοΜίικότητες τών 
κρατών—μελών, είπε ό κ. Γενικός, ότι 
αύτή είναι ό τοποτηρητής τών Συνθηκών 
καί τών άποφάσεων τής Κοινότητος. Τά

μέλη της έχουν όριοθεΐ νά έλέγχουν πέρα 
άπό προσωπικά ή ’Εθνικά συμφέροντα 
καί ένεργοϋν μόνο γιά τό συμφέρον τής 
Κοινότητος. Άπό αύτή ξεκινούν όλες 
σχεδόν οί πρωτοβουλίες καί οί άποφάσεις 
της είναι δεσμευτικές γιά τις Κυβερνή
σεις τών Κρατών—μελών ώς πρός τόν 
έπιδιωκόμενο σκοπό όχι όμως καί ώς πρός 
τά μέτρα πού ή κάθε Κυβέρνηση χρησι
μοποιεί γιά τήν έπίτευξή του.

Μιλώντας ό κ. Γενικός γιά τήν προσφο
ρά τής Ε.Ο.Κ. στά θέματα έκπαιδεύσεως 
καί μορφώσεως τόνισε ότι προσφέρει τόν 
συνεχή έκσυγχρονισμό καί έκδημοκρατι- 
σμό τών έκπαιδευτικών συστημάτων, ώστε 
νά άνταποκρίνονται στις σύγχρονες άλλά 
καί στις μελλοντικές κοινωνικοπολιτι- 
στικές άνάγκες. Έπίσης θετική είναι ή 
προσφορά της καί μεγάλη ή προσπάθεια 
πού καταβάλλει στόν τομέα τής ένεργια- 
κής πολιτικής, ιδιαίτερα στήν άνεύρεση 
νέων πηγών ένεργείας.

Τέλος ό κ. Τσούνης, άφοϋ άνέλυσε διε
ξοδικά κάθε άλλη προσφορά τής Ε.Ο.Κ. 
άναφέρθηκε στό θέμα τής συνδέσεως τής 
χώρας μας μέ τήν Κ. ’Αγορά, πού ξεκίνησε 
τό 1961, μέ τήν Συνθήκη τών ’Αθηνών καί 
πού σήμερα άποτελεΐ έναν άπό τούς σπου
δαιότερους στόχους τής Κυβερνήσεως, 
ίσως τόν σπουδαιότερο καί τόνισε τήν 
άνάγκη τής γρήγορης έντάξεως τής Ε λ 
λάδος στούς κόλπους τής Ε.Ο.Κ., άνα- 
λύοντας τά οφέλη πού άκολουθοΰν αύτή 
τήν ένταξη, σέ όλους τούς τομείς τής 
έλληνικής οίκονομικοπολιτικής ζωής καί 
τούς νέους όρίζοντας πού θά άνοιχτοΰν 
γιά τά έλληνικά πράγματα.

Ή διάλεξη τοϋ κ. Γενικού στή Σχολή 
’Αξιωματικών Χωροφυλακής, είχε μεγά
λη άπήχηση μεταξύ τών Δοκίμων, οί όποι
οι σέ λίγο καιρό σάν ύπεύθυνα στελέχη· 
τού Σώματος άλλά καί σάν υπεύθυνοι 
κρατικοί λειτουργοί, θά είναι φορείς τών 
άρχών καί τών θεσμών τής Εύρωπαϊκής 
Οικονομικής Κοινότητος, πού όπως τονί
στηκε άπό τόν κ. Γενικό, έχει σάν άπώ- 
τερο σκοπό τή διαφύλαξη τής ειρήνης σέ 
ισόβια στάδια.
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ΠΡΙΝ άρχίσωμε την άνάπτυξι 
τοϋ θέματος τής καρδιακής ανε
πάρκειας, είναι σκόπιμον νομίζομε, 
να περιγράψωμε τό κεντρικόν δρ- 
•yavov τής κυκλοφορίας, δηλαδή την 
καρδίαν καί να ποϋμε επίσης λίγα 
λόγια για τούς αγωγούς τοϋ κυκλο- 
φοριακοϋ συστήματος δηλαδή τις 
αρτηρίες καί τις φλέβες. Τό κυκλο- 
φοριακόν σύστημα στο σύνολόν του 
ομοιάζει μέ τό σύστημα ύδρεύσεως 
μιας πόλεως άν μέ αύτή παρομοια- 
σθή ό ανθρώπινος οργανισμός. 'Η 
καρδια σαν κεντρικόν δργανον μπο
ρεί νά παοομοιασθή μέ τό κεντρικόν 
υδραγωγεϊον τής πόλεως μόνον πού 
δέν άντλεΐ τήν ένέργειά της έκ τής 
ύψηλότερον κειμένης θέσεως, όπως 
τό ύδραγωγεΐον, άλλα είναι ή ίδια 
πηγη ενεργείας άφοϋ δρά ώς διττή 
αντλία - καταθλιπτική καί άναρρο- 
φητική - διά των ρυθμικών της κι
νήσεων.
Μορφολογικώς ή καρδια είναι κοΐλον 

μυώδες οργανον, λειτουργούν συνεχώς 
τής λειτουργίας της μή ύποκειμένης 
βεβαίως εις τήν βούλησιν τοϋ ατό
μου, αλλα ρυθμιζομένης διά τοϋ αυ
τονόμου νευρικοϋ συστήματος. ’Έχει 
σλή^α απιοειδές, χρώμα ρόδινον καί 
μέγεθος περίπου τής γροθιάς τού άτό- 
μου. Θεωρείται ή έδρα τών συναι
σθημάτων καί τών παθών όπως τής

Σ Τ Α Υ Ρ Ο Υ  Τ Α Ν Ι Ω Ν Ο Υ
Μοιράρχου -  Ία τρ ο ΰ  

Ε ι δ ι κ ο ύ  Π α θ ο λ ό γ ο υ

γενναιότητος (έχει καρδιά λεοντα- 
ριοϋ, λεοντόκαρδος, τό λέει ή καρ
διά του) αγάπης (τήν έχω στήν καρ
διά μου), φόβου (τρέμουν τά φυλλο
κάρδια μου), λύπης (μοϋ χά>ασε τήν 
καρδιά, ή καρδιά μου έγινε πέτρα), 
άπογοητεύσεως (άποκαρδιωτικόν θέ
αμα), συμπόνοιας (άκαρδος άνθρω
πος), φιλίας (εγκάρδια χειραψία), 
αλλά καί τής διανοήσεως. Τί τό πο- 
λυτιμότερον λοιπόν τής καρδίας εις 
τό άνθρώπινον σώμα καί ποιον είναι 
δυνατόν νά άντικαταστήση τήν καρ
διάν. Καρδιά, τό εύγειέστερον, τό 
άναντικατάστατον δργανον, ό βασι
λεύς τών οργάνων σέ δλους τούς 
οργανισμούς.

Είναι συχνόν νά παρομοιάζεται 
μία μεγάλη ήγετική φυσιογνωμία 
σάν τήν καρδιά ενός ’Έθνους ή Κρά
τους. 'Η καρδιά τής Κύπρου έπαψε 
νά χτυπά έγραφαν οί εφημερίδες ά- 
ναγγέλλουσαι τον θάνατον τοϋ Μα
καρίου. Καί ή Ελλάς δμως έχει πα- 
ρομοιασθή κατά τό παρελθόν μέ τήν 
καρδίαν τής άνθρωπότητος άπό δια
φόρους ξένους φιλοσόφους καί πολι
τικούς, τοϋ παραλληλισμού ύπονο- 
οΰντος τήν μεγάλην προσφοράν τής 
χώρας μας εις τάς τέχνας καί τάς 
επ'ΐστήμας τοϋ συγχρόνου δυτικού 
πολιτισμοΰ. “Ας έλπίσωμεν καί ας 
ευχηθούμε, επί τή εύκαιρία οί εύγε-

νεϊς κληρονόμοι τοϋ πολιτισμού τής 
Αρχαίας Ελλάδος νά έχουν κατά 
νοΰν εις τό μέλλον δτι ή καρδιά είναι 
άπαραίτητος διά τήν ζωήν τού συνό
λου οργανισμού.

Ά λλ ’ ας έπανέλθωμεν εις τήν κα- 
θαρώς ιατρικήν άποψιν πού είναι τό 
θέμα τού παρόντος άρθρου. Ή  καρ- 
δία διά τής λειτουργίας της ώς κατα- 
θλιπτικής άντλίας συσπάται καί 
έκθλίβει τό αιμα πού υπάρχει εντός 
αύτής, έξωθώντας το στά διάφορα 
δργανα τής περιφερείας μέ τις άρτη- 
ρίες. Στά περιφερικά δργανα άφοΰ 
γίνει ή παραλαβή τών χρησίμων ού- 
σιών άπό τό αιμα - βασικώς τού 
οξυγόνου - καί ή παράδοσις τών ά- 
χρήστων - βασικώς τού διοξειδίου 
τού άνθρακος - τό αίμα συλλέγεται 
πάλιν καί επιστρέφει στήν καρδιά 
μέ τις φλέβες. Πριν δμως έξωθηθή 
πάλι στά περιφερικά δργανα διέρ
χεται πρώτα άπό τούς πνεύμονες 
δπου οξυγονώνεται καί είναι πλέον 
έτοιμο γιά χρησιμοποίησι στούς 
ιστούς. Στήν έπιστροφή τού αίματος 
βοηθούν άφ’ ένός ή ώθησις τού αίματος 
στήν περιφέρεια άπό τήν συστολή τής 
καρδιάς, οπότε διατηρείται μία συν
εχής ροή καί άφ’ έτέρου ή άναρρό- 
φησις ύπό τής καρδίας διά τής δη
μιουργίας άρνητικής πιέσεως κατά 
την διαστολήν. 'Οποιαδήποτε έπο- 
μένως βλάβη είτε τής λειτουργίας 
έξωθήσεως τού αίματος είτε τής 
λειτουργίας έπανόδου τού αίματος, 
θά προκαλέση άνεπάρκειαν τού συ
στήματος δηλαδή καρδιακήν άνεπάρ- 
κειαν. Είναι εύνόητον δτι ή βλάβη 
μπορεί νά είναι κεντρική δηλαδή νά 
πάσχη ή καρδιά (βαλβιδοπάθειες, 
μυοκαρδιοπάθειες) ή περιφερική δη
λαδή παθήσεις στά άγγεΐα (άρτη- 
ριακή ύπέρτασις, πνευμονική έμβο- 
λή, φλεβική λίμνασις τού αίματος). 
'Ίπάρχουν δμως καί άλλες αιτίες 
όπως ή έκ τών έξω παρακώλυσις 
τής λειτουργίας τής καρδίας λόγω 
πιεσεως άπό ύγρό ή συμφύσεις 
(ύγρά καί συμφυτική περικαρδΐτις) 
καί άκόμη διαταραχές τού ρυθμού 
λειτουργίας της (άρρυθμίες), πού 
προκαλοΰν άνωμαλίες στήν διακί- 
νησι τοϋ αίματος μέσω τών καρδια
κών κοιλοτήτων.

Έδώ θά πρέπει νά πούμε λίγα 
λόγια γιά τον ρυθμό καί τήν συχνό
τητα λειτουργίας τήςκαρδιάς. Ό ρυ
θμός δηλώνει τήν περιοδική έπανά- 
ληψι ένός φαινομένου άνά ισόχρονα 
διαστήματα. 'Η συχνότης δηλώνει 
τον άριθμόν αυτών τών φαινομένων 
εις τήν μονάδα τού χρόνου. 'Η καρ
διά λοιπόν συστέλλεται καί διαστέλ- 
λεται συνεχώς (καρδιακός παλμός
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Ή
Φ υ σ ι ο λ ο γ ί α  
τ οϋ  γ ή ρ α τ ο ς

ΣΥΧΝΑ άκοϋμε νά λέγεται πώς, σή
μερα, οί άνθρωποι ζοϋν περισσότερα 
χρόνια άπ’ όσο ζοϋσαν στό παρελθόν! 
Από τήν στενή άριθμητική άποψη όμως, 
αυτή ή διαβεβαίωση δέν είναι άληθινή. 
Ά ν δέν υπολογίσει κανείς τις περιπτώ
σεις τών αιωνόβιων, πού άποτελοΰν τήν 
έξαίρεση, ή διάρκεια τής ζωής τοΰ ανθρώ
που στήν Ιστορία τής έξέλιξής του έχει 
μείνει ουσιαστικά ή ίδια: Είναι, γιά ό
λους μας, κάτι λιγότερο από 100 χρόνια!

’Αντίθετα, έκεϊνος πού εχει αύξηθεϊ 
σημαντικά, είναι ό άριθμός τών ανθρώ
πων πού φτάνουν στό τελικό στάδιο τής 
ζωής τους. Τό 1900, ό άριθμός τών ατό
μων πού είχαν ξεπεράσει τά 65 τους χρό
νια αντιπροσώπευε μόνο τό 40% τοϋ 
συνολικού πληθυσμού τών 'Ηνωμένων 
Πολιτειών. Τό 1960, όμως, τό ποσοστό 
αυτό είχε διπλασιασθεΐ. Αυτή ή άλλαγή 
είναι τό άποτέλεσμα τής νίκης τής έπι- 
στήμης έπάνω στις μολυσματικές καί 
παρασιτικές άσθένειες, πού άλλοτε προ- 
καλοϋσαν τόν θάνατο χιλιάδων παιδιών 
καί ένηλίκων. Σήμερα, θάνατοι άπό τύφο, 
δυσεντερία, έλονοσία, φυματίωση, πνευ
μονία καί μηνιγγίτιδα είναι σπάνιοι. Ή  
χολέρα, πού τόν Μεσαίωνα κυριολεκτικά 
άποδεκάτιζε τόν πληθυσμό τής Εύρώπης, 
εχει σήμερα σχεδόν έξαλειφθεϊ καί τό 
ίδιο συμβαίνει μέ τήν ευλογιά. "Ολα αύτά 
είναι τά άποτελέσματα τής ύγιεινής τών

έμβολιασμών καί τής θεραπείας μέ άντι- 
βιοτικά. Οί παλιές, όμως, θανατηφόρες 
άρρώστιες άντικαταστάθηκαν άπό τις 
καρδιοπάθειες, τόν καρκίνο καί τά έγκε- 
φαλικά έπεισόδια, πού είναι οί άρρώστιες 
τών γηρατειών. . .

’Αλλά, τί άκριβώς είναι τά γηρατειά, 
αυτή ή προοδευτική έπιδείνωση τοϋ όργα- 
νισμού; Σ’ αύτή τήν έρώτηση δέν ύπάρ- 
χει άκριβής έπιστημονική άπάντηση. Δέν 
ύπάρχει, δηλαδή, μιά θεωρία, πού νά 
μπορεί νά έξηγήσει τό σύνολο τών έπι- 
στημανικών παρατηρήσεων πού συγκεν
τρώνονται άπό τή μελέτη τών κυττάρων, 
τών ιστών καί τών όργάνων τών άτόμων 
όταν γερνούν...

Πολλοί έπιστήμονες υποστηρίζουν πώς 
τά γηρατειά είναι μιά φυσική λειτουργία: 
Ή  φθορά, δηλαδή, τών ζωτικών όργάνων 
πού λειτούργησαν καί χρησιμοποιήθηκαν 
έντατικά γιά πολλά χρόνια. Καί σάν παρα
δείγματα τής θεωρίας τους, παρουσιάζουν 
τήν σκλήρυνση τών άρθρώσεων, τήν 
μυϊκή άκαμψία, τό πέσιμο τών δοντιών, 
τήν έλάττωση τών γευστικών θηλών καί 
τήν έξασθένηση τής άκοής καί τής όρα
σης. Ά λλοι έπιστήμονες, όμως, δέν δέ
χονται αύτή τήν κάπως μοιρολατρική 
έξήγηση καί πιστεύουν πώς τά γηρατειά 
είναι τό άποτέλεσμα μιας άγνωστης άκό- 
μη μεταβολικής άνωμαλίας, πού προκαλεϊ 
τήν σκλήρυνση τών άρτηριών καί τήν 
βαθμιαία καταστροφή τών άρθρώσεων. 
Καί πιστεύουν πώς όταν οί έρευνες ξεδια
λύνουν τό μυστήριο αύτής τής μεταβο
λικής άνωμαλίας, θά είναι δυνατόν νά 
προλαμβάνονται οί συνέπειές της, όπότε 
καί τό σύμπτωμα τών γηρατειών θά πάψει 
νά ύπάρχει.

Αύτή τήν δεύτερη, πολύ πιό αισιόδοξη 
θεωρία, έρχονται νά άντικρούσουν διά
φορα έπιστημονικά δεδομένα, πού δένέπι- 
δέχονται άμφισβήτηση: "Οτι ή κληρονο
μικότητα, ή διατροφή καί ή σωματική 
δραστηριότητα παίζουν πολύ σημαντικό 
ρόλο στήν μακροζωία. Οί στατιστικές 
έρευνες έχουν άποδείξει πώς οί περισσό
τεροι μακρόζωοι έχουν γεννηθεί άπό 
άτομα πού έζησαν κι’ αύτά περισσότερα 
χρόνια άπό τόν μέσο όρο. Ό  ύποσιτισμός 
καί ό ΰπερσιτισμός πάλι, έχει άποδειχθεϊ 
πώς έχουν μεγάλη έπίδραση όχι μόνο στή 
διάρκεια τής ζωής, άλλά καί στό πόσο 
γρήγορα έρχονται τά γηρατειά. Τέλος 
έρευνες πού έχουν γίνει άνάμεσα σέ 
πρωτόγονες φυλές τού ’Αφγανιστάν καί 
περιοχών τής Νότιας ’Αμερικής, έχουν 
άποδείξει πώς οί ιθαγενείς πού έφταναν 
καί ξεπερνοΰσαν τά 100 χρόνια, ήσαν 
άτομα άδύνατα, πού ζοϋσαν μακριά άπό 
τά άγχη τής σύγχρονης ζωής καί συνέ
χιζαν νά δουλεύουν σωματικά, άκόμη καί 
όταν είχαν φτάσει σέ βαθιά γεράματα.

ή καρδιακός κύκλος) ρυθμικώς και 
μέ συχνότητα 60 έως 90 άνά πρώτον 
λεπτόν τής ώρας. Πιστή στό σώμα 
τό υπηρετεί καί συμμερίζεται δλες 
του τις καταστάσεις στην δουλειά 
καί στήν ξεκούρασι, στις χαρές καί 
τις λύπες. Είναι τό πρώτο όργανο 
πού έπηρεάζεται άπό τό κάθε μας 
ψυχικό ή σωματικό STRESS άν- 
ταποκρινομένη στις επιταγές τοϋ 
οργανισμού διά νά άνταπεξέλθη αυ
τός στις έπιπρόσθετες έκτακτες άνά- 
γκες του. Καί όταν ό οργανισμός 
ξεκουράζεται, όπως κατά τόν ύπνον 
ή καρδιά άνακουφίζεται ολίγον διό
τι μειώνονται αί απαιτήσεις τοΰ σώ
ματος άπό αύτήν, άλλά εξακολου
θεί νά έργάζεται σάν άγρυπνος φρου
ρός νύχτα - μέρα καί νά τροφοδοτή 
τά διάφορα όργανα μέ όξυγόνον καί 
άλλες θρεπτικές ούσίες.

Σέ έκτακτες καταστάσεις ή λει
τουργία καί ή άπόδοσις τής καρδιάς 
μπορούν νά φθάσουν καί νά ύπερ- 
βοϋν τό τριπλάσιον τής φυσιολογι
κής έν ήρεμία άποδόσεώς της. Τέ
τοιες καταστάσεις είναι όποιαδήπο- 
τε σωματική προσπάθεια. Στήν ελα
φρά εργασία π.χ. οί σφύξεις μπο
ρούν νά φθάσουν τις 100, στό τρέξι
μο νά ξεπεράσουν τις 120 καί στους 
δρομείς ταχυτήτων ή τούς κολυμβη- 
τάς νά ξεπεράσουν τις 150. Αύτό 
γίνεται φυσικά γιά νά αύξηθή ή πα- 
ροχή τοΰ αίματος καί δι’ αύτοΰ τοΰ 
οξυγόνου προς τούς ιστούς. Μέχρι 
καί τις 180 σφύξεις περίπου ή καρ
διά μπορεί νά άνταπεξέρχεται έπαρ- 
κώς στις άνάγκες τοΰ όργανισμοΰ 
πάνω όμως άπό τό όριον αύτό ή λει- 
τουργικότης της εκπίπτει, ή άπό- 
δοσίς της μειώνεται καί εμφανίζο
νται τά συμπτώματα τής καρδια
κής άνεπαρκείας. Αυξησις τής λει
τουργίας της εμφανίζει ή καρδιά 
σάν άντιρροπιστικό φαινόμενο καί 
στις παθολογικές καταστάσεις πού 
άναφέραμε προηγουμένως πριν έμ- 
φανισθή ή καρδιακή άνεπάρκεια. 
Καρδιακή άνεπάρκεια έπομένως ση
μαίνει έκπτωσιν τής λειτουργικής 
ίκανότητος τής καρδιάς καί άδυνα- 
μίαν αύτής νά προσφέρη τό άπαοαί- 
τητον ποσόν αίματος εις τά περιφε
ρικά όργανα.

"Εν άπό τά πρώιμα καί πλέον 
χαρακτηριστικά σημεία τής καρδια
κής άνεπαρκείας είναι ή δύσπνοια 
μέ τήν κόπωσιν, δηλαδή ή συναί- 
σθησις τής ανάγκης διά ηύξημένην 
άναπνευστικήν προσπάθειαν, έκδη- 
λουμένη μέ ταχυτέραν συχνότητα 
καί μεγαλύτερον βάθος άναπνοών. 
Άπό τόν βαθμόν τής κοπώσεως 
μέ τόν όποιον εμφανίζεται ή δύσ

πνοια, χαρακτηρίζεται καί τό στά- 
διον τοΰ καρδιοπαθοΰς άσθενοΰς. 
’Έτσι κατατάσσομεν τούς καρδια- 
παθεΐς σέ τέσσερα λειτουργικά στά
δια. Στό πρώτο ή δύσπνοια εμφανί
ζεται μέ βαρεΐαν κόπωσιν κάτι πού 
είναι παραπλήσιο μέ τό συμβαΐνον 
εις φυσιολογικά άτομα. Στό δεύτερο 
ή δύσπνοια εμφανίζεται μέ μέτριου 
βαθμοΰ κόπωσιν. Στό τρίτο ή δύσ
πνοια έμφανίζεται μέ όποιαδήποτε 
έπί πλέον δραστηριότητα έκτος τών

συνήθως άπαραιτήτων διά τήν ζωήν 
δραστηριοτήτων. Τέλος στό τέταρτο 
στάδιον οί άσθενεΐς είναι άπηλλα- 
γμένοι δύσπνοιας μόνον όταν είναι 
κλινήρεις ή ούδόλως είναι άπηλλα- 
γμένοι (όρθόπνοια).

Άλλά γιά τις κλινικές εκδηλώσεις 
καί τις μορφές τής καρδιακής άνε
παρκείας ώςέπίσηςκαίγιάτά άπαραί- 
τητα θεραπευτικά μέτρα θά μάς δο- 
θή εύκαιρία νά ασχοληθούμε σέ ενα 
επόμενο άρθρο.
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Α Θ Λ Η Τ Ι Κ Η
ε π ι θ ε ώ ρ η σ η

Η Χ Ο Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η  
Κ Α Ι  0 Σ Χ Ο Λ Ι Κ Ο Σ  

Α Θ Λ Η Τ Ι Σ Μ Ο Σ
Μια δετική προσφορά 

τού Σώματος 
στην ανάπτυξη τού 

σχολικού αθλητισμού
Ε π ι μ έ λ ε ι α  :
Σ Π Υ Ρ Ο Σ  Τ Ζ Ε Τ Ζ Ι Α Σ
Π ο λ ιτ . Υ πά λλη λο ς Χ ω ρο φ υλα κή ς

-Μέσα στα πλαίσια τοΰ προγράμματος 
μέ στόχο την άνάπτυξη τοΰ σχολικού αθλη
τισμού σε δλες τις βαθμίδες της ιεραρχίας 
του, ή Χωροφυλακή μέ τις αθλητικές της 
ομάδες συμβάλλει άποτελεσματικά, στήν 
έξάπλωση της σωστής άθλητικής ιδέας 
στις πλατείες μάζες τής σπουδάζουσας 
νεολαίας, μέ τις διάφορες άθλητικές συναν
τήσεις πού πραγματοποιεί σέ ολόκληρη 
την έπικράτεια.

Στα  ̂πλαίσια τής προσπάθειας αύτής, 
στο διήμερο 16 καί 17 Μαΐου στο νεό
τευκτο κλειστό Γυμναστήριο των Ίωαν- 
νιν_ων, οί ομάδες Μπάσκετ καί Βόλλεϋ 
τοΰ Σώματος, έδωσαν 4 αγώνες με τις 
αντίστοιχες ομάδες τοΰ Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων καί τοΰ τοπικού αθλητικού, 

συλλόγου ( Α Γ Σ  Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Α )  
Τά μάτς πού έγιναν «διπλά» μέ κάθε 

ομάδα, στό άγωνιστικό διήμερο, ήταν άπό 
κάθε πλευρά άψογα καί θεαματικά. Ή  
τεχνική κατάρτιση των αθλητών τής 
Χωροφυλακής, προκάλεσε τον άκρατο 
ενθουσιασμό καί τό θερμό χειροκρότημα 
των φιλάθλων πού παρακολούθησαν τούς 
αγώνες. Πρέπει νά σημειωθεί δτι τις 
ομάδες τής Χωροφυλακής, άπαρτίζουν 
παίκτες μέ διεθνή πείρα. Στό Βόλλεϋ ή 
ομάδα τοΰ Σώματος δπως είναι γνωστό, 
διαθετει πανίσχυρη ομάδα καί φυσιολο
γικά μέ άνεση κέρδισε καί στά δύο παι
χνίδια, τό μέν Πανεπιστήμιο μέ 3 —0 σέτ, 
τον δε τοπικό σύλλογο επίσης μέ τό ίδιο 
σκόρ, στή δεύτερη ήμέρα τοΰ φιλικού 
τουρνουά.

Την ομαδα τής Χωροφυλακής αποτε
λούσαν οί διεθνείς Βολλεϋμπωλήστες Πα- 
παδοπουλος, Γεωργαντής, Γαλάκος, Πο-

““sus, ^c-μμα ι ης, και Κουρμπέτης, καί 
με «κώουτς» τον διεθνή διαιτητή καί 
προπονητή Παναγιώτη Άργυρόπουλο.

Επίσης ή ομάδα Μπάσκετ τοΰ Σώ- 
αατος τα καταφερε καί αυτή περίφημα 
εαι χάρισε στούς ένθερμους φίλους τού 
αθλήματος, δύο συναρπαστικά παιχνίδια 
και τον καλλίτερο άγωνιστικό «εαυτό» 
της.

Τα αποτελέσματα των άγώνων:
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ — ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ

ΜΙΟ 77-64 π.
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ -  ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙ

ΝΑ 89—64 π.
Μορφές τών αγωνων άναδείχθηκαν άπό 

πλευράς Σώματος, ό Πλαίϋ—μέηκερ 
I σοσκουνογλου καί ό Γιανουζάκος. Ή  
ομάδα  ̂τού Πανεπιστημίου ’Ιωαννίνων 
παρουσίασε ενα αξιολογο συγκρότημα.

Χρέη «κώουτς» έκανε ό διεθνής παί- 
κτης Χρηστός Παπαδόπουλος.

Μετά το τέλος τών άγώνων καί πριν 
■7, άποστολη τής Χωροφυλακής άναχω- 
ρηση γιά τό ταξείδι τής επιστροφής, ό 
Α Δ X Ηπείρου Ταξίαρχος κ. Γιαννου- 
ράκος Ιωάννης έδωσε δεξίωση, πρός 
τιμή τών συνοδών καί άθλητών, στήν 
ευρύχωρη  ̂ λέσχη τού Μεγάρου Χωροφυ
λακής στήν οποία παρέστησαν, ό Μητρο
πολίτης Ιωαννίνων κ. Θεόκλ,ητος, ό 
Διοικητής τής VIII Μεραρχίας Υποστρά
τηγος κ. Σ. Παπακυριακοϋ, ό Δ]ντής 
Νομαρχίας κ. Θ. Παπαδόπουλος, ό Δ]τής 
Χωρ]κής ’Ιωαννίνων Συν]ρχης κ. Άν- 
δρέας Λεχουρίτης, Διοικητές—Άξιωμα- 
ματικοι τής έδρας. Επίσης ό Δήμαρχος 
κ Κ.̂  Μπέγκας, εκπρόσωποι τών Δικα
στικών καί Διοικητικών άρχών καί π ο λ 
λ ο ί άλλοι εκλεκτοί προσκεκλημένοι.
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Μ ΑΤΙΕΣ ΣΤΟΝ ΑΘ ΛΗ ΤΙΣΜ Ο
Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η  

ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
( Μ )

Οί εισπράξεις διατέθηκαν 
για τις παιδικές κατασκη
νώσεις.

Μέ αρκετούς άπόντες της βασικής του 
όμάδος ό "Αρης Θεσσαλονίκης, σέ φιλικό 
άγώνα πού πραγματοποιήθηκε πριν λίγο 
καιρό στο γήπεδο (ΧΑΡΙΛΑΟΥ» στη 
συμπρωτεύουσα, παρουσία 10.000 περίπου 
φιλάθλων μετά άπό ένα ένδιαφέρον παιγνίδι 
άπέσπασε ίσοπαλία άπό την δυναμική 
ομάδα της Χωροφυλακής με (1—1). 
Σκόρερς τοϋ άγώνος ήταν 6 Ζερβουδάκης 
στό 10' άπό τήν Χωροφυλακή καί ό Ζε- 
λίδης στό 33' άπό πλευράς "Αρη. "Αν 
καί οί Άρειανοΐ παίκτες σέ δλη τήν διάρ
κεια τοϋ άγώνος, είχαν τήν πρωτοβουλία 
των κινήσεων, ή σωστή τοποθέτηση τής 
άμυντικής γραμμής τής όμάδος τής Χωρο
φυλακής άπό τόν προπονητή της κ. Λ. 
Άδαμαντίδη καί ιδιαίτερα ή εξαιρετική 
άπόδοση των γκολκήπερς Τουρκομμένη 
καί Κυριαζή διαφύλαξαν τό 1—1.

’Επίσης άπό τήν ομάδα τοϋ Σώματος 
διακρίθηκαν ό περίφημος Πλούμπης, ό 
πάντα επικίνδυνος καί ευέλικτος Ζερβου
δάκης, ό Σταματόπουλος καί σέ άρκετά 
διαστήματα φάνηκε καί ό Σιδηρόπουλος.

Ό  Β'. ύπαρχηγός Χωροφυλακής Υπο
στράτηγος κ. Γεώργιος Μανωλάκος, 
μετά τό τέλος τοϋ άγώνος άπένειμε τό 
κύπελλο πού άθλοθετήθηκε άπό τό ’Αρ
χηγείο Χωροφυλακής στήν ομάδα τοϋ 
"Αρη. ’Ενώ ό πρόεδρος τοϋ ομίλου φίλων 
Χωροφυλακής Θεσσαλονίκης κ. Σιώπης, 
άπένειμε ε π ίσ η ς  βαρύτιμο κύπελλο στην 
ομάδα τοϋ Σώματος.

Τέλος πρέπει ιδιαίτερα νά τονισθή τό 
φιλικό πνεύμα καί ή άμοιβαία συμπάθεια, 
πού έπεκράτησε κατά τήν διάρκεια τής 
δεξιώσεως πού δόθηκε άπό τόν όμιλο 
φίλων Χωροφυλακής Θεσ]κης, σέ γνωστό 
ξενοδοχείο τής συμπρωτεύουσας στούς 
άθλητές καί συνοδούς τών δύο ομάδων.

Οί εισπράξεις τοϋ άγώνος δόθηκαν για 
τίς παιδικές κατασκηνώσεις τοϋ Σώ
ματος.

. .Ό  22ΧΡΟΝΟΣ ’Αμερικανός άλτης 
τοϋ άλμα επί κοντώ ΜΑΤΚ ΊΤΟΓΛ1, 
είναι τώρα τό πρόσωπο τής έπικαιρό- 
τητος, μέ τό νέο παγκόσμιο ρεκόρ πού 
πέτυχε πρόσφατα στήν πόλι Καρβαλη 
τού Όρεγκον μέ 5,71 μ. Πιστεύεται ότι 
σύντομα θά «πιάση» τό 5,80 μ. Ό  θαυ
μάσιος αύτός άθλητής έχει ύψος 1, 88 μ. 
καί ζυγίζει 70 κιλά καί θεωρείται άθλη
τής μέ τεράστιες δυνατότητες.

. . ΣΤΙΣ 21-5-78 στη Δράμα πραγμα
τοποιήθηκε ή ετήσια άθλητική συνάντηση 
φοιτητών καί στρατευμένων άθλητών στό 
Στίβο. Οί άθλητές τής Χωροφυλακής 
Πατρώνης καί Κυττέας, μετά άπό 
μιά άρκετά μακρόχρονη άπουσία λό
γω τραυματισμών έπέστρεψαν μέ άξι- 
ώσεις καί έντυπωσίασαν μέ τίς έμφανί- 
σεις τους καί μέ τίς επιδόσεις πού πρα
γματοποίησαν, ό μέν πρώτος μέ 2,17 
στό άλμα εις ύψος ό δέ δεύτερος μέ 5,05 
στό έπί κοντώ. Θεωρείται βέβαιο ότι ή 
επανεμφάνιση τών δύο άθλητών τοϋ Σώ
ματος, θά ένισχύση σημαντικά τήν ’Εθνική 
ομάδα στίβου καί τήν ομάδα τής Χωρο
φυλακής στις προσεχείς υποχρεώσεις της.

. .ΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΡΟ φετεινό ρεκόρ 
Εύρώπης στή δισκοβολία πραγματοποί
ησε στή πόλι Βίνιτσα τής Ουκρανίας ό 
Ρώσος πρωταθλητής Άλεξάντρε Κλι- 
μένκο μέ 65,76 μ. Τό επίτευγμα αύτό τοϋ 
δισκοβόλου άθλητή, είναι ή δεύτερη καλλί
τερη επίδοση όλων τών έποχών. Ό  Κλι- 
μένκο είναι 23 έτών, έχει ύψος 1,88 μ. 
καί ζυγίζει 107 κιλά.

. .ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ ρέκορντμαν θά 
έχουν τήν εύκαιρία νά δουν καί νά χειρο
κροτήσουν οί έλληνες φίλαθλοι τοϋ Στί
βου στά ετήσια «ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΙΑ» πού 
θά γίνουν στό Στάδιο Καραϊσκάκη στις 
21—22 ’Ιουνίου.

Συγκεκριμένα ζήτησαν νά λάβουν μέρος 
οί παγκόσμιοι πρωταθλητές:

ΜΑΤΚ ΤΙΟΥΛΥ: Ό  νέος κάτοχος 
τού παγκοσμίου ρεκόρ στό έπί—κοντώ. 
Τό προηγούμενο τό είχε ό επίσης συμπα
τριώτης του ΡΟΜΠΕΡΤΣ.

ΝΤΟΥΑΤΤ ΣΤΟΟΥΝΣ: τέως παγ
κόσμιος ρέκορντμαν τοϋ ύψους μέ 2,32 μ, 
γνωστός καί άπό άλλες έμφανίσεις του 
στούς Ελληνικούς στίβους.

ΜΠΙΑ ΜΠΕΛ: Πρώην κάτοχος στό 
έπί κοντώ μέ 5.65 μ.

’Επίσης ό πρώτος Όλυμπιονίκης τοϋ 
Μόντρεαλ στή δισκοβολία ΜΑΤΚ ΓΟΥ- 
ΙΛΚΙΝΣ, ό γνωστός άλτης τοϋ ύψους 
ΚΟΤΙΝΕΚ (2,28 μ.), καί ό δρομέας 
ΕΝΙΑΡΤ (1.44'.8" ) περυσινό ρεκόρ στά 
800 μέτρα.

'Όλοι οί παραπάνω άθλητές άνήκουν 
στον παγκοσμίως γνωστό σύλλογο, «ΠΑ-
ΣΙΦΙΚ—ΚΟΣΤ ΚΛΑΜΠ».

ΣΤΗΝ ΠΟΛΙ Σαντιάγκο τής ’Ανατολι
κής Κούβαςό «χρυσός» Όλ/νίκης τοϋ Μόν
τρεαλ Άλππέρτο Χουαντορένα ξεκίνησε 
τήν φετεινή του άγωνιστική δράση μέ δυό 
διπλές νίκες στά 400 μ. καί 800 μ. στό 
διεθνές άθλητικό «μήτιγκ» πού πραγματο
ποιήθηκε έκεϊ.

Σέ ένα άλλο άθλητικό «μήτιγκ» πού 
έγινε στή πόλι Χάλε κοντά στό Βερολίνο 
ό άνατολικογερμανός πρωταθλητής τοϋ 
άκοντισμοϋ ΧΑΝΙΣ «έπιασε» τό καλλί
τερο φετεινό παγκόσμιο ρεκόρ μέ βολή 
89.06 μέτρα.

25 ΧΡΟΝΙΑ προσφοράς συμπληρώνει 
φέτος ή ΕΛΠΑ στό χώρο τοϋ αυτοκινή
του μέ τήν διοργάνωση τοϋ 25ου «ΡΑΛ- 
ΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ». ’Από τό 1953 έως 
σήμερα ή μεγάλη αύτή διοργάνωση έδειξε 
σέ όλα τά μήκη καί πλάτη τής Ύφηλίου

τό πνεύμα τής Ελληνικής φιλοξενείας. 
Γιά μιά άκόμη χρονιά οί άνδρες τής Χω
ροφυλακής θά σταθούν κοντά στούς ξέ
νους καί "Ελληνες οδηγούς σέ δλη τήν 
διάρκεια τής διαδρομής τού «ΡΑΛΛΥ 
ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ» γιά νά προσφέρουν τίς 
τόσο πολύτιμες υπηρεσίες τους. Στό έπό- 
μενο τεΰχος της ή ’Επιθεώρηση Χωροφυ
λακής θά παρουσιάση ένα ειδικό άφιέρω- 
μα στό 25ο ΡΑΛΑΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ και 
στήν ιστορία του.

Ό  ’Α μ ε ρ ικ α ν ό ς  ά λ τ η ς  Ν τ ο υ ά ϊτ  Σ τ ό ο υ ν ς  τ έ ω ς  κ ά τ ο χ ο ς  τ ο ϋ  π α γ κ ό σ μ ιο υ  ρ εκ ο ρ -  
σ το  ά λ μ α  σ έ  ϊ ίψ ο ς  μ έ  2 ,3 2  μ . μ α ζ ν  μ έ  τ ό ν  "Έ λ λ η ν α  ά λ τ η  Ύ ά κ η  Π α τ ρ ώ ν η  ά π ό  μ ιά  
π α λ α ιό τ ε ρ η  σ υ ν ά ν τ η σ η  το»ς σ έ  δ ιε θ ν ε ίς  ά γ ώ ν ε ς  σ τ η ν  χ ώ ρ α  μ α ς .
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ 
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Μετά άπό τις σημειωθεΐσες μεταβο
λές στή δύναμη των ’Αξιωματικών (απο
στρατείες - προαγωγές) οί όποιες έλα
βαν χώρα, σύμφωνα μέ τό Νόμο, κατά τόν 
προηγούμενο μήνα, πραγματοποιήθηκαν 
οί ακόλουθες τοποθετήσεις Άνωτάτων 
’Αξιωματικών:

’Υποστράτηγοι :
ΠΟΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Σωτήριος Α'. Ύ- 

παρχηγός Χωροφυλακής.
ΛΙΑΝΩΛΑΚΟΣ Γεώργιος Β'. Ύπαρ- 

χηγός Χωροφυλακής.
ΤΣΙΝΤΖΟΣ Κων]νος Επιθεωρητής 

Α'. Έπιθεωρήσεως.
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Κων. ’Επι

θεωρητής Β'. Έπιθεωρήσεως.
ΜΕΛΙΝΤΖΗΣ ’Αθανάσιος Έπιθεω- 

ρητής Γ'. Έπιθεωρήσεως.
Ταξίαρχοι :
ΡΑΛΛΗΣ Γεώργιος, ’Ανώτερος Διοι

κητής Χωροφυλακής Στερεάς ’Ελλάδος.
ΓΚΟΤΣΗΣ Πέ τρος, ’Ανώτερος Διοι- 

κητής Χωρ. Δυτ. Μακεδονίας.
ΜΙΧΑΗΛ Βασίλειος, ’Ανώτερος Διοι

κητής Χωρ. Δυτ. Ελλάδος.
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Δημήτριος, ’Ανώτε

ρος Διοικητής Χωρ. Θεσσαλίας.
ΗΛΙΑΔΗΣ ’Ιωάννης, Διευθυντής Δ.Α. 

Τ. Προσώπων.
ΔΟΡΚΑΣ Δημήτριος, Δ ]ντής Δ]νσεως 

Άσφαλ. —’Αστυνομίας ]Α. X.
ΣΔΡΟΛΙΑΣ Δημ., Διευθυντής Διευ- 

θύνσεως Οικονομικού ]Α. X.
ΦΩΤΟΠΟΤΛΟΣ Λουκάς, Διοικητής 

τής Σ. Ο. X.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΑΞ)ΤΙΚΩΝ

Μέ άποφάσεις τών συνελθόντων τόν 
περασμένο μήνα άρμοδίων ‘Υπηρεσιακών 
Συμβουλίων γιά τις τακτικές κρίσεις 
’Αξιωματικών έτους 1978, άποστρατεύ- 
θηκαν άπό τό Σώμα οί κάτωθι ’Αξιωμα
τικοί:

’Υποστράτηγοι:
ΛΙΝΑΡΔΟΣ Νικόλαος, Α'. Ύπαρχη- 

γός Χωροφυλακής καί ΣΕΡΡΑΣ Διονύ
σιος, Β'. Ύπαρχηγός Χωροφυλακής, προ- 
αχθέντες έν άποστρατεία σέ Άντισ]γους.

Ταξίαρχοι προαχθέντες σε Υ π ο
στρατήγους
_ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ Δημήτριος, ΔΡΑ- 

ΚΑΚΗΣ Εμμανουήλ, ΠΙΑΣ Χαρίλαος, 
ΞΗΡΑΚΗΣ ’Ιωάννης, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥ- 
ΛΟΠΟΥΛΟΣ Χαρίλαος καί ΚΩΤΣΙΑΣ 
Ελευθέριος.

Συνταγματάρχες προαχθέντες σέ 
Ταξιάρχους :

ΠΟΛΥΖΟΣ Βασίλειος, ΓΡΙΒΑΣ ’Ιω
άννης, ΚΟΥΝΕΛΑΚΗΣ Μιχαήλ, ΣΑΛ- 
ΤΕΡΗΣ Μάρκος, ΜΠΙΘΑΣ Βασίλειος, 
MIX ΑΛΟΠΟ ΥΛΟΣ Βασίλειος, ΓΕΩΡ
ΓΙΟΥ Κων ]νος, ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ Γεώργιος, 
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Λάμπρος, ΜΑ
ΚΑΡΙΤΗΣ Θρασύβουλος, ΓΙΑΝΝΟ-

ΠΟΥΑΟΣ ’Αναστάσιος, ΛΑΠΙΩΤΗΣ 
Λεωνίδας, ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Ιω 
άννης, ΝΤΑΡΖΑΝΟΣ Άνδρέας, ΣΦΟΥΓ- 
ΓΑΡΗΣ Εύθύμιος, ΜΟΥΡΙΚΑΣ Πανα
γιώτης, ΨΗΑΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΑΟΣ Χα
ράλαμπος, ΝΟΥΣΣΑΣ Άνδρέας, ΣΔΡΟ- 
ΛΙΑΣ Τιμολ., ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ Μαρίνος, 
ΚΑΡΚΟΜΥΤΑΚΗΣ Γεώργιος, ΘΕΟΦΙ
ΛΗΣ Κων]νος, ΑΡΑΠΟΣΤΑΘΗΣ Κων
σταντίνος και ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ Δημήτριος.

Άντισυνταγματάρχες προαχθέντες 
σέ Συνταγματάρχες:

ΓΛΑΚΟΥΣΑΚΗΣ Γεώργιος, ΠΑ- 
ΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Κων]νος, ΚΑΡΑΥ- 
ΓΟΥΣΤΗΣ Αύγουστος, ' ΚΑΤΣΙΚΗΣ 
Χρίστος, ΚΑΜΠΑΝΑΡΗΣ Παναγιώ- 
g ,  ΤΣΑΚΙΡΗΣ ’Ιωάννης, ΑΓΓΕΛΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Χρίστος, ΤΣΙΟΥΤΣΙΑΣ Θεό
δωρος, ΑΛΙΚΑΚΟΣ ’Αναστάσιος, καθώς 
καί οί έν άποστρατεία προαχθέντες Άντι- 
συνταγματάρχες σέ Συνταγματάρχες ΓΑ- 
ΣΠΑΡΗΣ Ήλίας καί ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 
Χρίστος.

Ταγματάρχες προαχθέντες έν άπο
στρατεία σέ Άντισυνταγματάρχες:

ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ’Ιωάννης, ΠΑ- 
ΠΑΤΏ ANNOY Νικόλαος, ΚΑΡΑΒΕ- 
ΛΑΚΗΣ Εμμανουήλ, ΚΡΙΚΟΥΚΙΑΣ 
Παναγιώτης, ΜΑΤΣΑΣ Γεώργιος καί 
ΚΑΒΡΑΚΟΣ ’Αλέξανδρος (μή προαχθείς 
έ. ά.).

Μοίραρχοι προαχθέντες έν άποστρά- 
τεία σέ Ταγματάρχες:

ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ Ελευθέριος.

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Μετά άπό τις πραγματοποιηθεϊσες τόν 

προηγούμενο μήνα, σύμφωνα μέ τήν 
ίσχύουσα νομοθεσία περί κρίσεως ’Αξιω
ματικών, άποστρατεϊες Άνωτάτων, Άνω- 
τέρων καί κατωτέρων Αξιωματικών, συν
ήλθαν στήν συνέχεια, τά άρμόδια Υπηρε
σιακά Συμβούλια καί έκριναν προακτέους 
τους κάτωθι Αξιωματικούς Χωροφυλα
κής:

Στο βα$μό τοϋ Υποστρατήγου 
τούς Ταξιάρχους:

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ Κων ]ντΐνο καί 
ΜΕΛΙΝΤΖΗ Αθανάσιο.

Στο βαθμό τού Ταξιάρχου τούς 
Συνταγματάρχες:

ΡΑΛΛΗ Γεώργιο, ΓΚΟΤΣΗ Πέτρο, 
ΜΙΧΑΗΛ Βασίλειο, ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ Δη- 
μήτριο, ΗΛΙΑΔΗ ’Ιωάννη, ΔΟΥΚΑ Δη- 
μήτριο, ΣΔΡΟΛΙΑ Δημήτριο καί ΦΩ- 
ΤΟΠΟΥΛΟ Λουκά.

Στό βαθμό τοϋ Συνταγματάρχου 
τούς Ά ντισυνταγματάρχες:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟ Κων]νο, ΚΟΝ 
ΔΥΛΗ Παναγιώτη, ΠΗΛΙΧΟ Κων No, 
ΒΑΣΙΛΑΚΗ Ίάκ., ΤΣΑΡΜΠΟΠΟΥ- 
ΛΟ Νικόλαο, ΗΛΙΟΠΟΥΛΟ Γεώργιο, 
ΑΘΑΝΑΤΟ Παναγιώτη, ΜΠΕΡΟΥ- 
ΚΑ Κων]νο, ΗΛΙΟΠΟΥΛΟ Σταύρο, 
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟ ’Ιωάννη, ΖΑΧΟ Α 
πόστολο, ΛΥΓΔΑ Χρήστο, ΠΑΠΑΠΑ- 
ΝΑΓΙΩΤΟΥ Νικόλαο, ΖΑΦΕΙΡΗ Χρι
στόδουλο, ΜΑΝΤΖΙΑΡΑ Γεώργιο, ΠΑ

ΤΣΑΤΖΗ Κων]νο, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΑΟ 
Εύστάθιο, ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟ Τριαντά- 
φυλλο, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Θεμιστοκλή 
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ ΚωνΠο Ε
ΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Νικόλαο, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟ- 
ΠΟΤΛΟ Ηλια, ΚΟΛΟΒΟ Παναγιώτη 
ΦΑΡΑΝΤΟ Δημήτριο, ΑΓΓΕΛΟΠΟΥ
Λ Ο Γεώργιο, ΔΑΦΝΑ Νικόλαο, ΑΣΗ- 
ΜΑΚΟΠΟΥΛΟ Δημήτριο, ΚΑΡΚΑΜ- 
1 ΙΟΥΛΙΑ Κων]νο καί ΔΗΜΟΠΟΥΛΟ 
Δημήτριο.

Στο βαθμό τοϋ Ά ντισυνταγματά— 
ρχου τούς Ταγματάρχες: ΠΡΙΝΟ Φώτ., 
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ Άλέξ., ΚΩΣΤΟΥΛΑ 
Θεοφάνη, ΚΩΣΤΑΚΗ Θεοφάνη, ΤΖΩΡ- 
ΤΖΗ Εύάγγελο, ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ 
Ιωάννη, ΚΟΥΤΟΥΛΑ ’Ιωάννη, ΜΠΟΥ- 
ΛΙΟ Γεώργιο, ΜΑΚΡΑΚΗ ’Ιωάννη, 
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟ Διομήδη, ΤΑΣΣΟ- 
ΠΟΥΛΟ Θωμά, ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟ 
Κων]ντινο, ΚΑΝΕΛΑΟΠΟΥΛΟ Πανα
γιώτη, ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Κων]ντϊνο, 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Βασίλειο, ΓΙΑΝΝΑΚΟ- 
ΠΟΥΑΟ Ανδρεα, ΚΟΤΚΟ Όδυσσέα, 
ΚΑΤΆΛΗ ’Ιωάννη, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Γε
ώργιο, ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ Ήλία, ΚΙΝΤΩ- 
ΝΗ Αποστολο, ΓΚΟΤΣΗ Γεώργιο, 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ Άναστ., ΓΕΩΡ- 
ΓΟΥΣΗ Χρήστο, ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥ- 
ΑΟ Κων]νο, ΠΑΤΕΡΑΚΗ Γεώργιο, 
ΣΑΣΣΑΛΟ Νικόλαο, ΣΕΛΙΜΗ Παντε
λή, ΚΑΝΔΕΡΑΚΗ Νικόλαο, ΜΠΑΚΟ- 
ΓΙΑΝΝΗ Νικόλαο, ΑΝΔΡΙΑΝΟ Γεώρ
γιο, ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ Δημήτριο, ΠΥΛΩ- 
ΡΙΔΗ Χρίστο, ΒΑΣΙΛΑΚΗ Εμμανου
ήλ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ Δημήτριο, 
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ Κων]νο, ΜΑΣ- 
ΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ Μιχαήλ, ΜΠΕΣΣΑ 
Θωμά, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Άνδρέα, ΑΠΟ- 
ΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟ Γεώργιο, ΧΑΤΖΗ- 
ΜΑΡΚΑΚΗ Εύάγγελο καί ΠΟΥΛΑΚΟ 
’Ιωάννη.

Στό βαθμό τοϋ Ταγματάρχου τόν 
Μοίραρχο ΚΑΛΕΜΗ Γεώργιο.

Στό βαθμό τοϋ Ύπομ)ρχου τούς 
Άνθ)ρχους:

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟ Θεόδωρο, ΔΗΜΗ- 
ΤΡΟΠΟΥΛΟ Βίκτωρα, ΦΩΤΕΙΝΟ - 
ΠΟΥΛΟ Πέτρο, ΛΕΥΤΕΡΙΩΤΗ Σπυ
ρίδωνα, ΖΑΦΕΙΡΗ Βασίλειο, ΜΗΤΡΟ- 
ΜΑΡΑ Αθανάσιο, ΒΟΜΒΟΛΑΚΗ Ό - 
νούφριο, ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗ Εμμανουήλ 
καί ΤΟΤΣΗ Θαλή.

Στό βαθμό τοϋ Μοιράρχου τόν 
‘Υπομοίραρχο ΦΛΩΡΟ Σπυρίδωνα 
(Μουσικής).

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙ- 
ΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΩΝ

Κατά τό 5μηνο ’Ιανουάριου —Μαίου 
1978, άπό τόν ίσχύοντα πίνακα προαγω
γών, πραγματοποιήθηκαν, συνολικά 206 
προαγωγές Ύπαξιωματικών καί Χωρο
φυλάκων στον έπόμενο βαθμό. Εΐδικώτερα 
έγιναν οί άκόλουθες, κατά βαθμούς προα
γωγές: 59 Ενωμοτάρχες προβιβάσθηκαν 
στό βαθμό τού Άνθυπασπιστοΰ, 139 'Υπε
νωμοτάρχες προβιβάσθηκαν σέ Ενωμο
τάρχες καί 8 Χωροφύλακες σέ ’Υπενωμο
τάρχες.
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—Κατά τή διάρκεια τοϋ έτους 1977 κα- 
τατάγηκαν στο Σώμα ώς Δόκιμοι Χωρο
φύλακες 790 ιδιώτες άπό τούς οποίους 
140 ήταν άστράτευτοι, κλάσεως 1979 καί 
650 7:ροϋπηρετήσαντες στις ένοπλες δυνά
μεις.

—Στο 2μηνο Μαρτίου—’Απριλίου 1978 
κατατάγηκαν στο Σώμα καί εκπαιδεύον
ται, ώς Δόκιμοι Χωροφύλακες, στο Π.Σ. 
Ο.Χ. Κρήτης, 240 ιδιώτες νέοι άπό τούς 
όποιους 100 είναι άστράτευτοι, κλάσεως 
1980, καί 140 προέρχονται άπό νέους δια
φόρων στρατολογικών κλάσεων, οί όποιοι 
έχουν εκπληρώσει τίς στρατιωτικές τους 
υποχρεώσεις κατά τό παρελθόν, στις ένο
πλες δυνάμεις. Συνεχίζονται δέ κατά τήν 
τρέχουσα χρονική περίοδο, οί προσπά
θειες τών αρμοδίων 'Υπηρεσιών Χωρο
φυλακής γιά τήν επιλογή καί κατάταξη 
300 άκόμη ιδιωτών πού έχουν προϋπη
ρετήσει στο στράτευμα, σύμφωνα μέ τίς 
οδηγίες σχετικής διαταγής τοϋ ’Αρχη
γείου πού προβλέπει τήν κατάταξη στο 
Σώμα μέχρι τό τέλος τοϋ 1978, ώς Δοκί
μων Χωροφυλάκων, 1200 συνολικά, ιδιω
τών νέων, οί όποιοι έχουν έκπληρώσει 
τίς στρατιωτικές υποχρεώσεις (θητεία) 
τους.

—’Επίσης στό 2μηνο Μαρτίου—’Απρι
λίου 1978 ώνομάσθηκαν Χωροφύλακες 187 
ιδιώτες οι όποιοι έκπαιδεύθηκαν στό Π. 
Σ.Ο.Χ. Κρήτης, ώς Δόκιμοι Χωροφύλα
κες, καί άκολούθως έτοποθετήθηκαν σέ 
διάφορες 'Υπηρεσίες τοϋ Σώματος.

ΜΕΡΙΣΜΑ (Σύνταξις) Μ .Τ.Σ. 
ΕΤΟΥΣ 1978

Τό Μετοχικό Ταμείο Στρατοΰ (Δ]νση 
Παροχών, Τμήμα Καταβολής Μερισμά
των Μ.Τ.Σ.) έκοινοποίησε έγγραφο μέ 
άναλυτικό πίνακα γιά τά χρηματικά ποσά 
(μερίσματα —συντάξεις) τά όποια θά 
καταβάλλονται άπό τό Μ.Τ.Σ. στούς δι
καιούχους μετόχους του άπό 1-1-1978 μέ
χρι 31-12-1978. Τά μερίσματα αύτά τοϋ 
1978, έναντι τών άντιστοίχων μερισμά
των τοϋ 1977, αύξήθηκαν κατά 20 %, 
μέ άπόφαση τοϋ Διοικητικοΰ Συμβουλίου 
τοϋ Μ.Τ.Σ. Τά μερίσματα είναι (3) τρία, 
δηλαδή μειωμένα, άρτια καί προσαυξη
μένα.

Μ ε ι ω μ έ ν ο  μέρισμα παίρνουν οί 
μέτοχοι τοϋ Μ.Τ.Σ. οί όποιοι έξέρχονται 
άπό τήν ένεργό υπηρεσία τους χωρίς νά 
συμπληρώσουν 25ετή συντάξιμη υπηρε
σία. ”Α ρ τ ι ο μέρισμα παίρνουν όσοι μέ
τοχοι άποχωροϋν άπό τή)( ένεργό ύπηρε- 
σία μετά άπό τή συμπλήρωση 25 ετών συν
ταξίμου υπηρεσίας. Προσαυξημένο μέρι
σμα δικαιούνται νά παίρνουν μόνον οί 
μέτοχοι πού έχουν συμπληρώσει συντά
ξιμη υπηρεσία 25 - 35 έτών. Αυτοί δι
καιούνται γιά κάθε 2ετία μετά τήν 25ετία 
τους καί μέχρι 5 διετίες, νά πάρουν 4 ο]ο 
(=1 ]25 ) έπί πλέον τοϋ άρτιου μερίσμα
τος. 'Η τελευταία 2ετία ύπολογίζεται ώς 
πλήρες έτος, όταν ύπερβαίνει τούς 12 μή
νες.

Κάθε μέτοχος δικαιούται, κατά κανόνα, 
νά πάρη μέρισμα τοϋ βαθμοΰ πού είχε 
προτού άποχωρήσει άπό τήν ένεργό ύπη- 
ρεσία του, διότι ό τυχόν άπονεμόμενος 
άποστρατευτικός βαθμός δέν λαμβάνεται 
ύπ’ όψη. ’Από τον κανόνα αύτό έξαιροΰν- 
ται μόνον έκεΐνοι πού υπάγονται στό Ν. 
Δ. 4198 ]1961.

Οί μέτοχοι οί όποιοι κατά τήν έξοδό 
τους άπό τό Σώμα, βάσει τοϋ μισθολο
γίου 1977, έπαιρναν επίδομα εΰδοκίμου 
ύπηρεσίας 20 ο]ο στον κατεχόμενο βα
θμό τους, δικαιοΰνται νά πάρουν μέρισμα 
Μ.Τ.Σ. τοϋ έπομένου βαθμοΰ. Ή  λήψη 
όμως έπιδόματος εύδοκίμου υπηρεσίας 
άνώτερου τοϋ 20 ο]ο, δέν λαμβάνεται ύπ’ 
όψη ώς μέτρο κρίσεως γιά τήν παροχή 
αύξημένου μερίσματος Μ.Τ.Σ. σέ μετό
χους του. Ή  πληρωμή τοϋ μερίσματος 
Μ.Τ.Σ. γίνεται στήν άρχή κάθε 2μηνίας.

Τό μέρισμα Μ.Τ.Σ. ύπόκειται σέ κρά
τηση 4 ο]ο γιά τό Ν.Ι.Μ.Τ.Σ., 5 ο)ο γιά 
φόρο εισοδήματος, 5ο)ο γιά κάθε κορί
τσι μετόχου, 1,20 ο)ο γιά χαρτόσημο 
κ.λ.π. Σχετική μέ τό θέμα αύτό είναι ή 
Α.Π. 518 ]8 ]19α έ.έ. διαταγή τοϋ ’Αρχη
γείου.

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Τό Ε.Τ.Ε.Χ. άρχισε νά λειτουργεί, ό
πως είναι γνωστό, άπό τό 1957 μέ τό 
(ιδρυτικό) Β.Δ. 13 J15-6-1957. Ή  νομο
θεσία του άναμορφώθηκε ριζικά μέ τό 
Π.Δ. 428 ] 12-6-1976, οπότε τό παρεχό
μενο βοήθημα στούς μεριδιούχους (μερι- 
σματούχους) του, μετονομάσθηκε σέ μέ
ρ ι σμα.  Στό άρθρο 5 τοϋ Π.Δ. 428 ] 1976 
καθορίζονται τά σταθερά μερίδια τών μερι- 
διούχων του, στρατιωτικών καί πολιτικών 
υπαλλήλων Χωροφυλακής, τά όποια απο
τελούνται άπό άρτιο ή πλήρες, αύξημένο 
ή ελαττωμένο μέρισμα.

Αύτά χορηγούνται στούς δικαιούχους, 
άνάλογα μέ τό χρόνο (έτη) άσφαλίσεώς 
τους στό Ε.Τ.Ε.Χ., τήν κατηγορία καί τό 
βαθμό τους. Στό άρθρο αύτό ορίζονται 
καί οί προϋποθέσεις τής άναγνωρίσεως 
τοϋ μερίσματος στούς έξερχομένους άπό 
τήν ένεργό υπηρεσία Χωροφυλακής μετό
χους του.

'Ο τρόπος έξευρέσεως (διαδικασία) τοϋ 
δικαιουμένου μηνιαίου μερίσματος (ύψος 
του), ό άριθμός καί ή τιμή κάθε μεριδίου 
γιά κάθε μερισματοΰχο χωριστά κατά 
βαθμό, καί χρόνο (άσφαλίσεώς) συμμετο
χής του στό Ταμείο πού άποτελοϋν άλλω
στε τήν πιο σημαντική καινοτομία τοϋ νό
μου, άναφέρονται στό άρθρου 6 τοϋ ίδιου 
Π. Δ.

Ή  μηνιαία εισφορά όλων τών μερισμα- 
τούχων γιά τό Ταμείο υπολογίσθηκε σέ 
5 ο ]ο μέ βάση τό βασικό μισθό τους πού 
ορίζεται άπό τό εφαρμοζόμενο κάθε φορά 
μισθολόγιο (άρθρο 3 Π. Δ. 428J1976).

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

—Μέ άπόφαση τοϋ ’Αρχηγείου Χωρο
φυλακής καθορίσθηκε ή διάρκεια καί ή

διαδικασία λειτουργίας τών παιδικών κα
τασκηνώσεων τοϋ Σώματος έτους 1978, 
στον πευκόφυτο, ιδιόκτητο χώρο Χώρο 
φυλακής, τοϋ Αγίου Άνδρέα—’Αττικής.

—Ή  κατασκήνωση θά λειτουργήση σέ 
τρεις περιόδους κατά τό χρονικό διάστη
μα άπό 1ης ’Ιουλίου μέχρι 31ης Αύγού- 
στου 1978. Κάθε μία άπό αύτές θά έχει 
διάρκεια 20 ήμέρες. Θά φιλοξενηθούν παι
διά οικογενειών έν ένεργεία καί συνταξιού
χων άνδρών καί πολιτικών 'Υπαλλήλων 
Χωροφυλακής ήλικίας 7- 16 έτών.

Στή Π ρ ώ τ η  περίοδο θά φιλοξενη
θούν άπό 1-20 ’Ιουλίου άγόρια καί κο
ρίτσια ήλικίας 7 -9 έτών. Ή  Δ ε ύ τ ε ρ η  
περίοδο θά λειτουργήση άπό 22 ’Ιουλίου 
μέχρι 10 Αύγούστου μόνο μέ κορίτσια 
ήλικίας 10-16 έτών. Στήν τ ε λ ε υ τ α ί α  
(Γ') περίοδο, κατά τήν όποια θά γίνη καί 
τό κλείσιμο τής φετινής κατασκηνωτι- 
κής χρονιάς, θά φιλοξενηθούν μόνον άγό
ρια, ήλικίας 10 - 16 έτών. 'Η ήλικία τών 
παιδιών πού θά φιλοξενηθούν σάν κατα
σκηνωτές θά προκύπτη άπό τό πιστοποιη
τικό τής γεννήσεώς τους ή άπό άντίγρα- 
φό του.

—Οί οικογένειες τών ένδιαφερομένων 
οί όποιες έπιθυμοΰν νά στείλουν τά παιδιά 
τους φέτος στις Παιδικές ’Εξοχές Χωρο
φυλακής, πρέπει νά φροντίσουν γιά τήν 
υγειονομική εξέτασή τους, ή όποια θά 
γίνεται στό Πολυιατρεΐο Χωροφυλακής 
(’Αθήνα, οδός Κοδράτου άριθ. 6 —8, 
τηλ. 5232604 ή 5226710) κάθε ήμέρα 
άπό τίς ώρες 10—12 π.μ., έκτος άπό τίς 
Κυριακές καί τίς άλλες έξαιρέσιμες ήμέ- 
ρες.

Ή  Σ.Ο.Χ. ’Αθηνών (Μεσογείων 96) 
έχει όρισθή, ώς κεντρικός χώρος γιά τή 
συγκέντρωση τών ένδιαφερομένων παι
διών μέ σκοπό τή μεταφορά καί έπιστρο- 
φή τους άπό τίς Παιδικές ’Εξοχές.

—'Η έφάπαξ χρηματική συνεισφορά 
τών κατασκηνωτών — παιδιώντών ύπη- 
ρετούντων καί τών άποστρά των ’Αξιω
ματικών καί Άνθυπασπιστών ώρίσθηκε σέ 
400 δραχμές, τών δέ 'Υπαξιωματικών, 
Χωροφυλάκων, Πολιτικών ύπαλλήλων καί 
συνταξιούχων σέ 300 δραχμές, οί όποιες 
θά καταβάλλονται τήν ήμέρα πού θά 
συγκεντρώνονται τά παιδιά στή Σ.Ο.Χ.

—"Εάν ό άριθμός τών παιδιών, πού θά 
δηλωθή άρμοδίως ότι θά συμμετάσχουν 
στήν φετινή κατασκήνωση, ξεπεράση 
τίς δυνατότητες φιλοξενίας τού 'Ιδρύ
ματος τών Παιδικών ’Εξοχών, τότε θά 
προτιμηθούν τά παιδιά εκείνα πού ή ύγεία 
τους έχει πραγματική άνάγκη γιά βελτίω
ση. Αύτό, βέβαια, θά πιστοποιείται άπό 
’Ιατρό τής Χωροφυλακής.

—Περισσότερες πληροφορίες γιά τίς 
ύποχρεώσεις τών ένδιαφερομένων γονέων 
καί τών παιδιών τους ώς κατασκηνωτών, 
(έφόδια παιδιών, άφιξαναχωρήσεις, έπι- 
σκέψεις γονέων κ. ά.) μπορούν νά ζη
τούνται καί τηλεφωνικά άπό τό "Ιδρυμα 
Παιδικών ’Εξοχών Χωροφυλακής πού 
είναι στήν ’Αθήνα, οδός Βερανζέρου 13, 
όροφος 7ος, Τηλέφ. 3619-675. Σχετική μέ 
τό θέμα αύτό είναι ή ύπ’ άριθ. 521 ]31 ]9β 
έ. έ. άνακοίνωση τού 'Ιδρύματος.
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s n i K a i p o T r i T s c ;
Ειδήσεις καί σχόλια άπό τήν δραστηριότητα 

τ ω ν  Υ π η ρ ε σ ι ώ ν  Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς .
ΤΟΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ’Απρίλιο τό Πε

ριοδικό «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑ
ΚΗΣ» κυκλοφόρησε τήν 100η έκδοσή 
του. Πολλοί αναγνώστες του, ιδιαίτερα 
του πνευματικού κόσμου, μέ έπιστολές 
τους έξέφρασαν τήν αγάπη τους προς αύ- 
τό καί τοΰ ευχήθηκαν ανοδική πορεία 
στο στίβο των δημοσιογραφικών έκδό- 
σεων. Δημοσιεύομε χαρακτηριστικά 
αποσπάσματα, χωρίς κανένα σχόλιο 
από τήν έπιστολή τού κ. Χρήστου ΚΑ
ΘΑΡΕΙΟΥ, Επιτίμου Άεροπαγίτου τά 
οποία έχουν ώς έξης: «’Αγαπητή ΕΠΙ
ΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ. Μέ τήν 
εύκαιρία τής έκδόσεως τοΰ 100ου τεύ
χους, αισθάνομαι τήν ανάγκη νά άπευθύ- 
νω τόσον πρός τό Τμήμα Δημοσίων Σχέ
σεων τοΰ ’Αρχηγείου Χωροφυλακής, 
το οποίον έπιμελείται τήν έκδοσίν της, 
οσον καί πρός όλους έκείνους οί όποιοι 
έργάζονται διά τήν πληρεστέραν έμφά- 
νισίν της, τά πλέον θερμά συγχαρητή
ριά μου, όχι μόνον διά τήν καλλιτεχνι
κήν έμφάνισιν τών τευχών έκαστον τών 
όποιων συναγωνίζεται κάθε άλλο, άλ- 
λά άκόμη καί διά τό περιεχόμενο έκά- 
στου τούτων. Ιδιαιτέρως έπιθυμώ νά 
έξάρω τήν υψηλήν ποιότητα τών άνα- 
γνωσμάτων έπί διαφόρων θεμάτων, είτε 
έπιστημονικών (ώς νομικών, ιατρικών 
κ.λ.π.) είτε καί έθνικών ή πατριωτικών, 
άκόμη καί θρησκευτικών, άπαραιτήτων 
πρός άνύψωσιν του ήθικοΰ καί πνευματι
κού έπιπέδου τοΰ Σώματος τής Χωροφυ
λακής. Αισθάνομαι ύπερηφάνειαν διότι 
κατέστη πλέον συνείδησις όλων τών 
παραγόντων ότι ή άστυνόμευσις καί ή 
δημόσια άσφάλεια δέν είναι πλέον θέμα 
μιας απλής Εμπειρίας ή καί ιδιοφυίας, 
αλλά άπαιτεΐ καί έπιστημονικάς γνώσεις 
ίκανάς νά αντιμετωπίσουν άπειρίαν πε
ριπτώσεων ένός εύρυτάτου φάσματος, 
άπό τήν έπίλυσιν τών απλών διενέξεων 
μεταξύ τών πολιτών μέχρι καί τής άντι- 
μετωπίσεως τών πλέον άπαισίων και 
άδιστάκτων κακούργων . . . .  Διά τήν 
άρτίαν άσκησιν τών καθηκόντων άπαι- 
τεϊται ή συμπαράστασις τών πολιτών καί 
τής κοινωνίας ένγένει,οί όποιοι έρχονται 
εις άμεσον έπαφήν μέ τό δημοσιογρα
φικόν δργανον του Σώματος δηλ. τήν 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ καί 
γίνονται ένήμεροι τής τόσον ύψηλής καί 
έπικινδύνου αποστολής τής Χωροφυλα- 
κής . . . Πολλά θά ήδονάμην νά άναφέρω 
δια τήν άξίαν τής Χωροφυλακής καί τήν 
θαυμασίαν άσκησιν τής άποστολής της 
αλλα σταματώ τήν έκφρασιν τών συγχα- 
ρητηρίων μου διά τό ΙΟΟον τεϋχος τής 
Επιθεωρήσεως καί τών εύχών μου 

όπως αξιώσει ό «Ύψιστος νά έορτάση 
με υπερηφάνειαν τό ΙΟΟΟον τεϋχος μέ 
ενα κόσμον ό όποιος χάριν εις τό Σώμα 
της Χωροφυλακής θά άπολαμβάνει τήν 
ήσυχίαν, τήν πλήρη άσφάλειαν καί τήν 
ταξ ιν».

^  ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ Σύλλογος "Αρτης μέ 
έπιστολή του πρός τήν Διοίκηση Χωρσ-
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φυλακής του Νομού μέ τήν εύκαιρία τής 
εορτής τής Αγίας Ειρήνης, έκφρά- 
ζει την συμπαράστασή του στόν άγώνα 
τών άνδρών τής Χωροφυλακής γιά τήν 
διαφύλαξη τής τάξεως καί τής ειρήνης 
μέσα στό κοινωνικό σύνολο. Αυτός ό 
αγώνας τών άνδρών τοΰ Σώματος δέν 

Χρονικά όρια, δέν γνωρίζει 
εξουθενωτικούς κόπους καί προσωπικές 
θυσίες τής υγείας καί τής ζωής άκόμα. 
Και ολα αυτά, όπως άναφέρονται στήν 
επιστολή τοΰ Συλλόγου: «γιά νά έξασφα- 
λισει τήν ησυχία, τήν άσφάλεια καί τήν 
προστασία τής ζωής, τής τιμής καί τής 
περιουσίας όλων, παράλληλα δέ καί τήν 
πραγματική έλευθερία. Ή  έπιτυχία αύ- 
τών ύποχρεώνει τούς άνδρες τής Χωροφυ
λακής να διέρχονται άνάμεσα άπό τις 
συμπληγαδες πέτρες, παραμερίζοντας σκο 
πελους, ώστε σέ άλληλοσυγκρουόμενους 
κοσμους καί άνακατατάξεις κοινωνικο
οικονομικές πού ιδιαίτερα σήμερο 
διέρχεται ή άνθρωπότητα νά άντι- 
μετωπίζουν μέ λεπτότητα τήν κάθε πε
ρίπτωση γιά νά μήν δώσουν τό δικαίωμα 
σέ κανένα νά τούς παραξηγήσει ότι με
ροληπτούν ύπέρ τοΰ ένός ή του άλλου. 
Πάντοτε οί ένέργειές τους έχουν μοναδι
κό σκοπό τό έθνικό συμφέρον. Μέ αυτές 
τις σκέψεις, συνεχίζει ή έπιστολή, καί 
τα αισθήματα πού δημιουργοΰνται μέσα 
μας, αισθανόμαστε πώς μέ τήν συμβολική 
συμμετοχή καί παρουσία μας στή γιορ
τή τοΰ Σώματος άνταποκρινόμαστε στήν 
ηθική υποχρέωση πού έχουμε στήν Χω
ροφυλακή γιά δ,τι προσφέρει στό κοι
νωνικό σύνολο».

ζα°ρκΝα°Λ ΑΡΧΗΣ Κοζάνης κ· ’Αλέξ·χ-ΑΡΚΑΔΑΣ με έγγραφο του στήν Διοί
κηση Χωροφυλακής Κοζάνης έξέφρασε 
την ευαρεσκειά του στις 'Υπηρεσίες 
Χωροφυλακής τοΰ Νομοΰ καί συνεχά- 
ρει τους ανδρες αύτών, οί όποιοι, μέ κάθε 
τροπο βοήθησαν καί συμπαραστάθηκαν 
στο τραγικό αύτοκινητιστικό δυστύχη
μα τοΰ Πολυρράχου πού έγινε τόν περα
σμένο Απρίλιο. Στό ίδιο έγραφό του έξή- 
ρε την^κινητοποίηση τών κατοίνων τής 
περιοχής τοΰ δυστυχήματος καί τών 
σπουδαστών τών Κ.Α.Τ.Ε. Κοζάνης, 
οι οποίοι μέ ύψηλά άλτρουϊστικά καί 
ανθρωπιστικά αισθήματα έδωσαν τό πα
ρόν στήν πρόσκληση τής Διοικήσεως 
Χωροφυλακής καί συμπαραστάθηκαν στά 
θύματα του δυστυχήματος καθώς έπίσης 
ετρεξαν αυθόρμητα καί πρόσφεραν εθε
λοντικά μεγάλη ποσότητα αίματος γιά 
την διάσωσή τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ τοΰ ’Εμπορικού καί 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλο
νίκης κ. Βασ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ, έστειλε στόν 
Αρχηγό τοΰ Σώματος ’Αντιστράτηγο κ. 
Μιλτ. ΑΡΓΙΑΝΝΗ έπιστολή μέ τήν 
οποία έξέφρασε τις εύχαριστίες ολοκλή
ρου τοΰ έμπορικοΰ κόσμου τής συμπρω- 
τευούσης πρός τά όργανα τής Ύποδ]- 
νσεως ’Αγορανομίας Θεσσαλονίκης καί 
ειδικώτερα τοΰ Διευθυντοΰ αυτής Άντι- 
συνταγματάρχου κ. Άθαν. ΠΑΠΑΔΗΜΗ- 
ΤΡΙΟΥ, ό όποιος μέ τήν άψογη συμπε
ριφορά του, τήν κατάλληλη καθοδήγηση 
των άνδρών τής Ύποδ]νσεως καί τήν συ- 
στηματική παρακολούθηση τής άγοράς 
συνετέλεσε στην ομαλή διακίνηση τών 
αγαθών γιά τήν ώφέλεια του καταναλω
τικούς κοινού. Ή  συμπαράσταση τών 
άνδρών τής Ύποδ]νσεως ’Αγορανομίας 
Θεσσαλονίκης πρός τήν έμπορική καί 
βιομηχανική τάξη τής πόλεως έξάρθηκε 
κατά τόν έτήσιο άπολογισμό τού ’Επι
μελητηρίου καί διαπιστώθηκε έπίσης 
καί άπό τόν κ. Υφυπουργό ’Εμπορίου ό 
οποίος έξέφρασε τήν πλήρη ίκανοποίη- 
σή του. «Ή συνεργασία τής Υπηρεσίας

ΕΙΣΑΓΠΓΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΝ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ,,
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σας μέ τήν τάξη μας άνέφερε μεταξύ άλ
λων, τιμά τό Σώμα τής Χωροφυλακής 
καί συντελεί στήν ομαλή κίνηση τής 
άγοράς σέ 6,τι αφορά στήν έπάρκεια καί 
ποικιλία αγαθών καί στις τιμές πού είναι 
προσιτές σέ όλο τό καταναλωτικό κοι
νό . . .».
Ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ περιηγητής κ. DIETER 
HOCITTETTER έπεσκέφθηκε πρόσφατα 
τήν Πάρο όπου έπεσε θύμα κλοπής τοϋ 
ταξιδιωτικού του σάκκου άπό ξένο διαρ
ρήκτη. Τήν κλοπή άνέφερε στό τοπικό 
’Αστυνομικό Τμήμα, άνδρες τοϋ όποι
ου μέσα σέ λίγες μόνο ώρες συνέλαβαν 
τόν δράστη καί παρέδωσαν τόν σάκκο στόν 
ιδιοκτήτη. Γιά τήν ταχύτατη ένέργεια 
τών άνδρών τού ’Αστυνομικού Τμήματος 
Πάρου έστειλε στόν κ. ’Αρχηγό, έπιστο- 
λή μέ τήν οποία έκφράζει τις ευχαριστίες 
του πρός αύτούς

ΣΤΟΝ 'Υπουργό Δημοσίας Τάξεως κ. 
Άναστ. ΜΠΑΛΚΟ, έστειλε έπιστολή 
ή κ. Μαρία ΜΠΟΥΣΜΟΥΡΑ μέ τήν 
οποία έξέφρασε τις θερμές της εύχαρι- 
ριστίες γιά τόν Υπενωμοτάρχη κ. ’Ιωάν
νη Μακρή, πού ύπηρετεΐ στό Τυπογρα
φείο Χωροφυλακής γιά τό ενδιαφέρον 
πού έδειξε όταν πρόσφτα νεαρά κακο
ποιό άτομα διέρρηξαν τό φαρμακείο 
της. «Σκεπτόμενος οάν συνεπής καί έντι
μος κρατικός λειτουργός, όπως χαρακτη
ριστικά άνέφερε καί οάν ύπεύθυνος πο
λίτης ένήργησε νά συλληφθοϋν οί διαρ
ρήκτες. Τέτοιες ένέργειες τιμούν τό 
Σώμα τής Χωροφυλακής, γιατί άποδει- 
κνύουν περίτρανα ότι οί άνδρες της εί
τε εύρίσκονται σέ ύπηρεσία, είτε όχι, 
αγρυπνούν γιά τήν προστασία τοϋ κοι
νωνικού συνόλου άπό κάθε άντικοινω- 
νική ένέργεια καί διασφαλίζουν τήν 
ζωή, τήν τιμή καί τήν περιουσία τών 
πολιτών. Μέ τέτοιες πράξεις έδραιώνεται 
τό αίσθημα άσφαλείας τών πολιτών καί 
ότι οί άνδρες τής Ελληνικής Χωροφυ
λακής θά είναι πάντοτε δίπλα τους, βοη
θοί καί προστάτες καί θά προσφέρουν 
σ’ αύτούς πολύτιμες ύπηρεσίες σέ κάθε 
δύσκολη φάση τής ζωής τους» κατέληγε 
ή έπιστολή της.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ
Ό  'Επιστημονικός ’Οργανισμός διαθέ- 

σεως Ελληνικού Βιβλίου «ΔΗΜΟΚΡΙ
ΤΟΣ»— Έμμ. Μπενάκη 16, Τηλεφ. 
3620.646 ΑΘΗΝΑΙ—διαθέτει σέ τόμους 
τά ΑΠΑΝΤΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ στούς άνδρες τοϋ Σώ
ματος άντί 150 δραχ. γιά κάθε τόμο. 
"Οσοι έπιθυμοϋν νά πλουτίσουν τή 
Βιβλιοθήκη τους, μπορούν νά τούς προ- 
μηθευθούν άπευθυνόμενοι στήν άνωτέρω 
διεύθυνση.

Τό Κατάστημα Νεωτερισμών Άιρών 
ΚΟΥΡΚΟΥΝΤΗ — ’Εθνικής ’Αντιστά
σεως καί Τσαμαδοϋ 16, Τηλ. 41.22.728, 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ—διαθέτει πλούσια ουλλογή 
’Ανδρικών—Γυναικείων καί Παιδικών 
ένδυμάτων, τά όποια προσφέρει στούς 
άνδρες τού Σώματος μέ 10ο]ο έκπτωση 
καί εύκολίες πληρωμής ή 20ο]ο έκπτω
ση καί άμεση έξόφληση.

Ό  ’Αντώνης Γεωργακόπουλος — ’ Αλί- 
τσης 8 πάροδος Ίουλιανοϋ — έναντι 
’Αρχηγείου Χωροφυλακής διαθέτει στούς 
πρώην συναδέλφους του άνδρες τοϋ Σώ
ματος βιβλία ποιότητος μέ έκπτωσι 20% 
καί εύκολίες πληρωμής ή έκπτωσι 25% 
στήν περίπτωσι τής άμέσου έξοφλήσεως. 
Τηλεφωνήστε 88.22.644 ώρες 3 — 6 μ.μ.

Μ Ε Γ Α Λ Η  Ε ΠΙ Τ Υ Χ Ι Α  Σ Η ΜΕ Ι Ω Σ Ε  
Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΜΕΣΑ στά πλαίσια τοϋ γενικού προ
γράμματος τού ’Αρχηγείου Χωρρφυλακής 
γιά τήν κυκλοφοριακή άγωγή καί τή πρό
ληψη τών τροχαίων άτυχημάτων, πρα
γματοποιήθηκε τόν περασμένο μήνα, 
στά ’Ιωάννινα, "Εκθεση Τροχαίας. Ή  
Έκθεση Τροχαίας Ίωαννίνων πού λει
τούργησε άπό τις 17—25 Μαΐου, στή 
Ζωσιμαία Παιδαγωγική ’Ακαδημία, ση
μείωσε μεγάλη έπιτυχία καί συγκέντρω
σε χιλιάδες έπισκεπτών, ιδιαίτερα νέων, 
πού ή άνάγκη γιά τήν κυκλοφοριακή δια
παιδαγώγησή τους είχε γίνει συνείδηση 
στούς άνδρες τής Χωροφυλακής, οί 
όποιοι έχουν άρχίσει σ’ όλη τή χώρα 
μιά σωστή έκστρατεία διαφωτίσεως σέ 
θέματα τροχαίας.

Τήν Έκθεση Τροχαίας έγκαινίααε ό 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ίωαννί- 
νων κ.κ. Θεόκλητος, ό όποιος καί χορο
στάτησε κατά τόν άγιασμά τών έγκαινίων.

Μιλώντας πρός τούς παρευρισκομέ- 
νους στά έγκαίνια τής Έκθέοεως, ό Διοι
κητής Χωροφυλακής Ίωαννίνων Συντα
γματάρχης κ. Άνδρέας Λεχουρίτης, γιά 
τούς σκοπούς, πού έπιδιώκει ή διοργά
νωση τής Έκθέσεως, άναφέρθηκε στήν 
άνάγκη τής κυκλοφοριακής άγωγής τοϋ 
κοινού καί τής προλήψεως τών τροχαίων 
άτυχημάτων καί τή συμβολή τού Σώμα
τος τής Χωροφυλακής σ’ αυτή τή προ
σπάθεια. ’Επίσης άναφέρθηκε στήν όξύ- 
τητα τοϋ κυκλοφοριακοΰ προβλήματος, 
πού καθημερινά γίνεται μεγαλύτερο άπό 
τή ραγδαία αύξηση τοϋ άριθμοϋ τών κυ- 
κλοφορούντων αυτοκινήτων, πού πέρα 
άπό τις έπιπτώσεις πού έχει γιά τήν οίκο- 
νομικοκοινωνική ζωή τής χώρας, δη
μιουργεί προβλήματα ψυχονευρωτικά καί

αγχώδεις καταστάσεις, οί όποιες έπιδροΰν 
στήν αύξηση τών τροχαίων άτυχημάτων.

Ή  Έκθεση Τροχαίας Ίωαννίνων, πε
ριλάμβανε έκθεση στατιστικών πινάκων 
καί φωτογραφικού ύλικοΰ, σχετικού μέ 
τά τροχαία άτυχήματα, καί τήν δραστη
ριότητα τών άνδρών τής Τροχαίας, πα
ρουσίαση έπιστημονικοϋ καί τεχνικού 
έξοπλισμοΰ τών Υπηρεσιών Τροχαίας 
(μοτοσυκλεττών, ραντάρ ταχύτητος, α λ 
κοτέστ ,  κλειστό κύκλωμα τηλεοράσεως, 
ραδιοτηλέφωνα κ.λ.π.), προβολές έγχρώ- 
μων διαφανειών καί κινηματογραφικών 
ταινιών, πού άποσκοποϋν κυρίως στή 
παρουσίαση τών κυκλοφοριακών προ
βλημάτων, διανομή έντύπων σχετικών 
μέ τήν κυκλοφοριακή διαπαιδαγώγηση 
τών νέων, μέ τή σύσταση χρήσιμων οδη
γιών γιά τήν κυκλοφορία τών πεζών κ.ά. 
’Επίσης σέ άνάγλυφη μακέττα πρωτό
τυπης πόλεως μέ πρότυπη οδική διαγράμ
μιση καί φωτεινή σηματοδότηση καί 
ταύτόχρονη ζωντανή παράσταση έπικίν- 
δυνων παραβάσεων, κυκλοφοριακών προ
βλημάτων, ιδανικών τρόπων κυκλοφορίας 
καί άλλων σχετικών μέ τό αύτοκίνητο 
θεμάτων.

Στά έγκαίνια τής έκθέσεως παρέστη
σαν ό Διοικητής τής VIII Μεραρχίας, 
Υποστράτηγος κ. Σάββας Παπακυριακοΰ, 
ό ’Ανώτερος Διοικητής Χωροφυλακής 
’Ηπείρου Ταξίαρχος κ. ’Ιωάννης Γιαν- 
νουράκος, ό ’Αναπλ. Νομάρχου, Διευθυν
τής Νομαρχίας κ. Θεόδ. Παπαδόπουλος, 
ό Δήμαρχος Ίωαννίνων κ. Κων. Μπέγκας, 
έκπρόσωποι τών τοπικών άρχών καί ορ
γανώσεων, πνευματικές προσωπικότητες 
τής πόλεως, άντιπροσωπεΐες μαθητών καί 
σπουδαστών, καθώς καί πλήθος κόσμου.
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τελεσθή πριν άπό τρεις καί πλέον μήνες. 
Συγκεκριμένα όπως άποδείχθηκε, ιστορι
κά καί άνακριτικά, είχε διαπραχθή στις 
8 Δεκεμβρίου 1977 καί εξιχνιάσθηκε 
μετά έναν ακριβώς μήνα άπό την μέρα 
που βρεθηκε τό αλλοιωμένο πακεταρισμέ- 
νο πτώμα.

Σ’ αύτόν τόν μήνα, όμως, καί τί δεν έγι
νε !  ̂"Ήταν ένας εξοντωτικός στην κυριο
λεξία μήνας για τούς φιλότιμους άνδρες 
τής Ασφαλείας πού τά εικοσιτετράωρα 
τής έξουθενωτικής εργασίας διαδέχοντο 
άσταμάτητα τό ένα τό άλλο, χωρίς άνά- 
παυλα καί μείωση τοϋ εντατικού ρυθμού 
της. Καταστρώθηκε αμέσως ένα καλο- 
μελετημένο πλάνο ένεργείας, μέ τό όποιο 
είχε προβλεφθή καί ή παραμικρότερη 
λεπτομέρεια δράσεως, χωρίς ούτε χιλιοστό 
αποκλίσεως άπό τήν επίτευξη τού μεγά
λου στόχου, πού άποτελοΰσε καί τόν τε
λικό σκοπο. Το σχέδιο προέβλεπε τήν 
συγκέντρωση κάθε στοιχείου, άκόμη καί 
τού πιο αμελητέου, τήν μεθοδευμένη με
λέτη, διασταύρωση, έπαλήθευση καί κατά- 
ταςή του. Ό  πρώτος στόχος ήταν ή άπο- 
κάλυψη τής ταύτότητος τού πτώματος,

Υ Π Ο Ο Ε Σ Η  “ Κ Λ Α Π Α , ,
Μια μεγάλη επιτυχία τής 'Υποδιευθύνσεως ’Ασφαλείας 
Προαστίων Πρωτευούσης στη μάχη κατά τοϋ εγκλήματος
ΑΛΛΕΠΑΛΛΗΛΕΣ καί εναλλασσό

μενες «φιγούρες» άνθρώπων τού υποκό
σμου καί τού έγκληματικοΰ πανθέου 
διανθίζουν, κάθε τόσο, μέ οδυνηρή συχνό
τητα καί ανάλογη πυκνότητα τήν «πινα
κοθήκη» τών στυγερών δολοφόνων, πού 
συλλαμβάνονται άπό τήν Υποδιεύθυνση 
’Ασφαλείας Προαστίων Πρωτευούσης. Τό 
πρόσφατο όμως, έγκλημα τής Θεοδώρας 
ΚΛΑΠΑ, πού εξίχνιασε ή Υπηρεσία 
αυτή, έχει όλη τήν άπάνθρωπη φρικα
λεότητα καί προκαλεϊ άνατριχιαστικά 
βιώματα καί αισθήματα άπέχθειας στην 
κοινή γνώμη, τόσο για τήν παρανοϊκή 
του σύλληψη, όσο καί γιά τήν κτηνώδη 
έκτέλεση. Ήταν, όμολογο υμένως, ένα 
σκοτεινό καί μυστηριώδες έγκλημα, πού 
θά τού προσιδίαζε ό τίτλος τού «τελείου 
έγκλήματος», γιατί θά έδινε πλούσιο 
ύλικό, ώστε νά συντεθή ή καταλληλότε
ρη πλοκή ένός τραγικού άστυνομικοΰ 
μυθιστορήματος, πού θά τό χαρακτήριζε 
πρωτοτυπία, δράση καί μυστήριο. Αύτό, 
ακριβώς, τό φρικτό έγκλημα, πού τό 
αντιπροσώπευε ένα πακεταρισμένο πτώ
μα, Χρεώθηκε ή 'Υπηρεσία Διώξεως Κοι
νού Έγκλήματος τής ’Ασφαλείας Προ
αστίων Πρωτευούσης καί τό εξίχνιασε 
μέσα σέ ένα μήνα, άπό τήν στιγμή πού 
βρέθηκε, άπό έκδρομική συντροφιά, ήμι- 
φουνταρισμένο σέ μιά βραχώδη άκτή 
τού Άργοσαρωνικοΰ. Οΐ ’Αξιωματικοί 
και άνδρές τής Χωροφυλακής, πού έσπευ- 
σαν πρώτοι στήν απομακρυσμένη άκτή 
τής Άναβύσσου, τό άπόβραδο τής 19ης 
Μαρτίου, βρέθηκαν μπροστά σέ ένα άπο- 
συντεθειμένο πτώμα μιας άγνωστης γυ
ναίκας, τής οποίας διασωζόταν μόνον 
μια επιδερμική έπιφάνεια τού λαιμού της, 
εκτάσεως μόλις δύο εκατοστών, καί ένα 
ωρολόγι μάρκας «Σίτιζεν» στο χέρι, 
σταματημένο σέ μιά άσχετη καί «άδιάφο- 
ρη» ώρα. Ό  παριστάμενος ιατροδικαστής 
πού εξέτασε τό πτώμα άποφάνθηκε ότι 
πρόκειται περί στραγγαλισμού, πού είχε

πού ή προχωρημένη σήψη καί αλλοίωσή 
του τήν καθιστούσε φοβερά δύσκολη.
Απο τό σημείο αύτό, λοιπόν, αρχίζει 

ο κυκεώνας καί ό δαιδαλώδης δρόμος τής 
άναζητήσεως άπό τήν λίστα τών έκατον- 
τάδων έξαφανισθέντων γυναικών, τού 
προσώπου πού θά έμοιαζαν τά εικαζό
μενα άπό τήν φαντασία καί μόνον χα
ρακτηριστικά μέ τά ύπάρχοντα τού πτώ
ματος, πού τά έκπροσωπούσαν λίγα βαμ
μένα μαλλιά, «άκαζού» χρώματος, καί 
μερικά ξεβαμμένα νύχια μέ μανικιούρ. 
Έπειτα ήταν ό τύπος τού ώρολογιοΰ πού 
μέ τήν μάρκα καί τόν άριθμό του άναζη- 
τήθηκε σέ όλα τά κεντρικά καί έπαρχιακά 
υποκαταστήματα, πού άντιπροσώπευαν 
ωρολόγια «CITIZEN», καί στήν συνέχεια 
άναζητήθηκαν οί κάτοχοι καί έτσι έρευ- 
νήθηκε έξονυχιστικά αν καί κατά πόσο 
ήταν δυνατόν νά έχει κάποιος σχέση μέ τό 
θύμα. Μετά άπό τήν ολοκλήρωση τής έξου
θενωτικής αύτής έρευνας, ή οποία φυσικά 
δέν άπέδωσε τούς άναμενόμενους καρπούς, 
ή ερευνητική ομάδα τών ’Αξιωματικών 
καί άνδρών τής 'Υποδιευθύνσεως ’Ασφα
λείας Πρωτευούσης, πού είχε χρεωθή 
ένα άπό τά «τελειώτερα» εγκλήματα τών 
τελευταίων ετών, έκανε πολλούς καί ποι
κίλους συλλογιστικούς ελιγμούς, έπι- 
στρατεύοντας τήν ένστικτώδη καί εύφάν- 
ταστη διαίσθησή της, μέ άποτέλεσμα τό 
διεισδυτικό καί έρευνητικό μάτι τών 
οργάνων ’Ασφαλείας νά είσέλθη σέ βάθος, 
νά διερευνήσει τήν όλη δομή τοϋ έγκλή
ματος καί νά άποδόσει στήν έντέλεια 
σκιτσαρισμένο τό θύμα, ψηλαφητά καί 
μέ βήμα σημειωτόν, έρευνώντας καί με
λετώντας κάθε στοιχείο, πού έφθανε άπό 
πολλούς καί σκολιούς δρόμους ώς κάποιο 
σημείο, άπό τό όποιο άρχιζε καί πολλές 
φορές τελείωνε άδοξα ή καινούργια προ
σπάθεια, ξεκινούσε καί πάλι άπό τήν 
άρχή ή νέα, γιατί πολλά άπό τά συγκεν- 
τρωνόμενα στοιχεία ήταν περιττά ή 
άκατάλληλα, άκόμη δέ καί ψευδή, τά

οποία θα επρεπε εκ νέου νά διασταυρω
θούν καί νά έπαληθευθοΰν, ώστε νά ταξι
νομηθούν — άπό τά τόσα πολλά — μόνον 
τα σωστά και τα αληθινά. Έτσι υστέρα 
άπό διάφορους συγκριτικούς συνδυασμούς 
και επιτυχημένους χειρισμούς άποκαλύ- 
φθηκε ότι τό πτώμα άνήκε στήν Θεοδώρα 
συζ. Βασ. ΚΛΑΠΑ, 23 χρόνων, άπό τήν 
Κεραμυδιά — ’Ηλείας πού ήταν μητέρα 
δυο ανήλικων κοριτσιών καί βρισκόταν 
απο έτών σέ διάσταση μέ τόν άνδρα της. 
Ή  ταυτότητά της επιβεβαιώθηκε καί άπό 
τα̂  δακτυλικά αποτυπώματα, τά όποια 
εληφθησαν με πολλή δυσχέρεια άπό τό 
αποσυντεθειμένο πτώμα, άφοΰ χρειάσθηκε 
προηγουμένως νά μπουν σέ ειδικό υγρό 
γιά νά «φουσκώσουν», καί έτσι νά 
καταστή  ̂δυνατή ή λήψη τους. ’Από τό 
σημείο, ακριβώς, αυτό άρχίζει τό μεγάλο 
χρονικό τής έξιχνιάσεως ένός φρικτοΰ 
εγκλήματος, πού συντάραξε τήν ελληνική 
κοινή γνώμη, γιά τήν ωμότητα καί τήν 
στυγερότητά του.

Αρχικά έρευνήθηκε ή προσωπικότητα 
τού θύματος, η όλη συμπεριφορά του, 
τό ποιόν του καί γενικώτερα οί έκδηλώ- 
σεις του. ’Αποδείχθηκε έτσι ότι ήταν μιά 
«έλευθεριάζουσα πεταλούδα» μέ πολλές 
διασυνδέσεις μέ άνθρώπους όλων τών 
κατηγοριών και όλων τών φυραμάτων, 
μέ άποτέλεσμα ή έντόπιση τών δραστών 
να γίνεται κάθε μέρα καί δυσχερέστερη 
καί ή όλη ύπόθεση νά συσκοτίζεται, άπό 
στιγμή σέ στιγμή, περισσότερο. Μέ 
ιώβεια υπομονή τό «Τήμ» τών άνδρών 
τής 'Υποδιευθύνσεως ’Ασφαλείας, πού 
είχε άναλάβει τήν διαλεύκανση τής ύπο- 
θέσεως, συγκέντρωσε κάθε στοιχείο πού 
άφοροΰσε τό περιβάλλον τής Κλάπα, τήν 
πολιτεία καί τό ποιόν τών γνωρίμων της 
καί έπειτα άπό μεθοδική καί καλοσχεδια- 
σμένη έρευνα εντόπισε τούς περισσότερο 
πλησιέστερους φίλους καί γνωρίμους της 
πού έναν—έναν τούς έξέτασε, τούς άνέ- 
κρινε καί διαφοροτρόπως τούς άμυθοποί- 
ησε. Άπό τήν συστοιχία λοιπών τών 
γνωστών της άναδύθηκε καί τό φρικτό 
εγκληματικό καί άμαρτωλό ζευγάρι Γεώρ
γιος ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ, 23 χρόνων, στρα
τεύσιμος κελευστής καί ή συνομήλικη 
γυναίκα του Εύγενία, πού ήταν «συνά
δελφος» τής Κλάπα καί έκαναν μαζί 
«τροτουάρ» στήν «πιάτσα» τής πλατείας 
Όμονοίας. Μεταξύ τών δύο γυναικών, 
όμως, είχε άναπτυχθή ένας φοβερός επαγ
γελματικός άνταγωνισμός, πού έφθανε 
μέχρι τό σημείο νά μισεί θανάσιμα ή μία 
τήν άλλη, καί νά άλληλοδιαβάλλονται 
στήν πελατεία τους γιά άφροδίσια νοσή
ματα, γιά κλοπές καί γιά έγκληματικές, 
άκόμη, ενέργειες. 'Η φαινομενική συνα- 
δελφική φιλία τοϋ ζεύγους Καράμπελα 
προς τήν Κλάπα, ύπέκρυπτε ένα άβυσσα- 
λέο μίσος, πού μέ τόν καιρό εξελίχθηκε σέ 
έξοντωτικό πάθος. Έτσι ήμέρες πριν άπό 
τό μοιραίο εκείνο βράδυ τής 8ης Δεκεμ
βρίου 1977, τό άμαρτωλό ζευγάρι, είχε 
συλλάβει τό σατανικό σχέδιο έξοντώσεως 
τής δύσμοιρης γυναίκας, γιατί πίστευε 
άκράδαντα ότι μέ τις διαδόσεις της στούς 
πελάτες, ότι ή Εύγενία είχε άφροδίσιο 
νόσημα, έπεσαν κατακόρυφα οί δουλιές 
της. Ό  κύβος, λοιπόν, γιά τό ξεπάστρεμα 
τής Θεοδώρας έρρίφθη τήν προηγουμένη, 
γιαύτό καί τό ζεύγος Καράμπελα τήν 
έπισκέφθηκε στο σπίτι της, στήν Πετρού
πολη καί τήν κάλεσε νά γευματίσουν όλοι 
μαζύ, στο σπίτι τους στήν Καλλιθέα. 
Ανυποψίαστη ή Κλάπα δέχθηκε τήν πρόσ
κληση, χωρίς νά γνωρίζει τί τήν περί-
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μενε. Πράγματι στις 8.30' τό πρωί τής 
8ης Δεκεμβρίου πήγαν μέ το ιδιωτικό 
αύτοκίνητό τους στην Πετρούπολη καί 
την βρήκαν. Αύτή χαρούμενη πήγε στο 
γειτονικό καθαριστήριο πήρε τό κοτλέ 
της παντελόνι, μέ τό όποιο βρέθηκε νεκρή, 
καί τούς άκολούθησε. Έφαγαν τό μεση
μέρι όλοι μαζί καί μετά έφυγαν γιά τό 401 
Στρατιωτικό Νοσοκομείο, γιά νά έπι- 
σκεφθοϋν ένα φίλο καί συμπατριώτη τοϋ 
Καράμπελα. Μετά άπό την επίσκεψη άκο- 
λουθοϋν, την λεωφ. Μεσογείων καί κατευ- 
θύνονται γιά τό Σούνιο. Ή  μεγάλη, όμως, 
αύτή βόλτα είχε τήν σκοπιμότητά της. Τό 
ζεύγος Καράμπελα έψαχνε νά βρει τό 
κατάλληλο μέρος, γιά νά ξεφορτωθή λίγες 
ώρες αργότερα τό άψυχο σώμα τής Κλάπα, 
πού θά τό άντιπροσώπευε ένα καλοδεμένο 
πακέττο, φουνταρισμένο στά βράχια τής 
Άναβύσσου. Γύρω στις 9,20' τό βράδυ 
είχαν όλοι έπιστρέψει στό υπόγειο δια
μέρισμα τοϋ ζεύγους Καράμπελα, στήν 
άδό Γράμμου 29, στήν Καλλιθέα. Ήταν 
μόνοι τους, γιατί τό άγοράκι τοϋ ζεύγους 
έλειπε στά πεθερικά του στήν Πάτρα. 
Έτσι λίγο πριν τό ώρολόγι σημάνει δέκα, 
ό Καράμπελας υπέδειξε στήν γυναίκα του 
νά πάει μέχρι τό διπλανό περίπτερο, γιά 
νά τοϋ άγοράσει ξυραφάκια. Άπό τήν 
στιγμή αύτή, ή τελευταία πράξη τοϋ δρά
ματος άρχίζει. Ή  Θεοδώρα άνυποψίαστη 
λέει στήν Ευγενία νά τής άγοράσει καί 
λίγο οινόπνευμα, πού ήθελε γιά τό σπί- 
της της. . . . Δεν είχαν περάσει παρά ελά
χιστα λεπτά, όταν έπέστρεψε καί είδε τόν 
άνδρα της νά έχει ξαπλώσει τό θύμα στό 
ψυχρό καί ρυπαρό τσιμεντένιο δάπεδο καί 
νά τής σφίγγει τόν λαιμό. Αύτή άγωνιζό- 
ταν νά άπαλλαγεϊ άπό τό θανάσιμο σφίξι
μο τοϋ Καράμπελα, άλλά μάταια, γιατί 
μέ τήν κεραυνοβόλο επέμβαση τής γυναί
κας του ή τραγωδία ολοκληρώνεται. Έτρε- 
ξε στήν κουζίνα, άρπαξε ένα σχοινί καί

μαζί μέ τόν άνδρα της, τό πέρασαν στό 
λαιμό τής ήμιλιπόθυμης Θεοδώρας. Έ 
σφιξαν, μέ πρωτόγονη μανία, τις δύο 
άκρες καί δταν τά πόδια της έπαψαν νά 
κινοΰται, λασκάρισαν τό σχοινί. Στήν 
συνέχεια μέ ένα άπογυμνωμένο καλώδιο 
έδεσαν πόδια, χέρια καί σώμα καί τύλιξαν 
τό πτώμα σέ μιά κουβέρτα. ’Αμέσως μετά 
αδέιασαν τό παιδικό στρώμα άπό τήν 
τζίβα καί τό χρησιμοποίησαν σάν εξω
τερικό περιτύλιγμα καί έτσι τό λίγο 
ογκώδες καί φαινομενικά άθώο δέμα ήταν 
ήδη έτοιμο. Μετέφεραν τό μακάβριο φορ
τίο στό διπλανό δωμάτιο καί μετά έφυγαν, 
μέ πολλή κουράγιο καί όρεξη, γιά φαγητό 
σέ μιά ταβέρνα στις Τζιτζιφιές. 'Όταν γύ
ρισαν, κεφάτοι, μετέφεραν τό πτώμα στό 
πορτ-μπαγκάζ τοϋ αυτοκινήτου τους καί 
πήγαν προς τήν Άνάβυσσο, άκολου- 
θώντας τήν παραλιακή λεωφόρο. Πέρασαν 
τό 56ο χιλιόμετρο καί πέταξαν τό δέμα 
έκεϊ, πού βρέθηκε μετά άπό τρεις μήνες 
περίπου. Γύρω στις μία τό πρωί γύρισαν 
στό φρικτό διαμέρισμά τους, κοιμήθηκαν 
ήρεμα—καί χωρίς τύψεις — καί τήν έπο- 
αένη στις 10 έφυγαν γιά τήν Πάτρα. 
Μετά άπό δύο ήμέρες γύρισαν στήν ’Αθήνα 
καί άμέσως, γιά τό «άλλοθι» τους, άλ
λαξαν διαμέρισμα. ’Εγκαταστάθηκαν στήν 
Ν. Σμύρνη καί άπό κεϊ ό μέν Καράμπελας 
έφυγε γιά τήν μονάδα πού υπηρετούσε, 
ένώ ή γυναίκα του κλείστηκε στό νοσο
κομείο τοϋ Συγγροΰ γιά θεραπεία.

Αύτό ήταν σέ άδρές γραμμές τό «στόρυ» 
τοϋ φρικτοϋ καί άπάνθρωπου έγκλήματος 
τής Καλλιθέας, όπως τό περιέγραψαν οϊ 
δράστες στήν άναπαράσταση μέ κάθε 
σαφήνεια καί λεπτομέρεια. ’Αλλά γιά νά 
έξιχνιασθή ή τερατώδης αύτή πράξη οί 
άνδρες τής‘Τποδ)νσεως’Ασφαλείας Προα
στίων Πρωτευούσης έζησαν άτέλειωτες 
ώρες έξουθενωτικής ύπερεντάσεως, δια- 
τρέχοντας καθημερινά καί άσταμάτητα
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ολόκληρο τό λεκανοπέδιο τής ’Αττικής, 
γιά νά συγκεντρώσουν κάθε στοιχείο, 
πού θά ύποβοηθοϋσε στην διαλεύκανση τοϋ 
στυγερού αύτοϋ έγκλήματος, πού ό «νόμος 
τοϋ ύποκόσμου» τό υπαγόρευσε καί τό 
έξετέλεσε «έν ψυχρώ». ’Ερεύνησαν δλα 
τά πειστήρια τοϋ πακεταρισμένου πτώ
ματος, άρχίζοντας άπό τό πανί μέ τό 
όποιο ήταν «τσουβαλιασμένο», γιά νά 
φθάσουν, έπειτα άπό συνεχείς καί επί
μονους συλλογιστικούς συνδυασμούς καί 
μεθοδεύσεις, στήν διαπίστωση δτι δέν 
ήταν κάλυμμα επίπλων, όπως άρχικά είχε 
θεωρηθή, άλλά παιδικό στρώμα. Έπειτα 
είχαν εντοπίσει τις ύποψίες τους, μεταξύ 
πολλών άλλων, καί στό ζεΰγος Καρά
μπελα μιά καί τό θύμα ήταν φίλη καί 
«συνάδελφος» τής Θεοδώρας. Σέ μιά 
μάλιστα ερευνητική έπίσκεψη στό παλιό 
σπίτι τους στήν Καλλιθέα παρατήρησαν 
δτι ήταν στήν αύλή ένα παιδικό κρεββάτι, 
χωρίς δμοκ νά ύπάρχει καί τό στρώμα. 
"Οταν έρωτήθηκαν γιατί λείπει, ή Εύγενία 
απάντησε, δτι τό είχαν πάει μέ τό παιδί 
στή μάνα της, στήν Πάτρα. Στήν έρευνα, 
δμως, πού άκολούθησε άπό έπιτόπια μετά
βαση ’Αξιωματικών έκεϊ, διαπιστώθηκε 
δτι τό στρώμα δέν είχε σταλεί ποτέ στήν 
Πάτρα. Έτσι υστέρα άπό τήν συγκέν
τρωση καί πολλών άλλων—μικρών καί 
μεγάλων—στοιχείων, ή δλη πορεία τής 
διαλευκάνσεως τοϋ φοβερού αύτοϋ έγκλή
ματος μπαίνει πλέον στήν τελική εύθεϊα 
καί άρχίζει, άλλοτε μαζί καί άλλοτε ξεχω
ριστά, πότε παραπειστικά καί πλαγίως καί 
πότε εύθέως, ή σύντομη ή καί πολύωρη 
άνάκριση τοϋ ζεύγους. Ή  μεγάλη, δμως, 
έπιτυχία τών ιχνηλατών ’Αξιωματικών 
τής ’Ασφαλείας Προαστίων έγκειται στό 
γεγονός δτι μπόρεσαν, τμηματικά καί 
σταδιακά, νά άποκολλήσουν τήν Εύγενία 
άπό τήν επιρροή τοϋ ψυχρού, σκληρού καί 
άδίστακτου συζύγου της καί έτσι μετά 
άπό πολύωρη άνάκριση—ένώ αύτός βρι
σκόταν σέ περιορισμό στήν μονάδα του— 
άπαλλαγμένη άπό τήν έξουσία του, νά 
«σπάσει» καί νά ομολογήσει τό έγκλημα 
μέ κάθε άνατριχιαστική λεπτομέρεια. Ή  
ολοκλήρωση, δμως, τών άγωνιωδών προ
σπαθειών τών άνδρών τής 'Υπηρεσίας 
αύτής ήλθε, δταν καί ό ίδιος ό Καρά
μπελας, έπειτα άπό 15ωρη συνεχή καί 
άδιάλειπτη άνάκριση, ομολόγησε τό έγ
κλημά του καί τόν πρωταγωνιστικό ρόλο 
πού έπαιξε σ’ αύτό. Έτσι έκλεισε τό 
μεγάλο κεφάλαιο τοϋ έγκλήματος ΚΛΑ
ΠΑ, μέ τήν άποκάλυψη δτι ό στρατεύσιμος 
κελευστής τοϋ άρματαγωγοϋ «Κώς» Γε
ώργιος Καράμπελας, 23 χρόνων καί ή 
κοινή γυναίκα του Εύγενία, 23 επίσης 
χρόνων, ήταν οί δολοφόνοι τής άτυχης 
νέας. Τό συνταρακτικό, λοιπόν, γεγο
νός τής διαλευκάνσεως άνακούφισε τήν 
κοινή γνώμη, έδωσε μεγάλους τίτλους 
στις έφημερίδες καί έφερε γιά μιά άκόμη 
φορά στήν έπικαιρότητα τό Σώμα τής 
Ελληνικής Χωροφυλακής, καί τήν πάγ
κοινη άναγνώριση, δτι ό μηχανισμός διώ- 
ξεως τής έγκληματικότητος στή χώρα μας 
λειτουργεί σέ υψιστο βαθμό, σέ ολόκληρο 
τόν τομέα εύθύνης τής Χωροφυλακής. 
Χαιρετίσθηκε άπό δλους σάν πρώτου 
μεγέθους έπιτυχία καί θεωρήθηκε σάν 
έπιστέγασμα τής λειτουργικότητος κρα
τικής ύπηρεσίας σέ υψηλότατο ε π ίπ ε δ ο  
δράσεως, ή όποια ά ν ε τ α  μπορεί νά συνα- 
γωνισθή οργανωμένες ’Αστυνομίες πολ
λών άλλων πολιτισμένων καί τεχνολο
γικά άναπτυγμένων κρατών. . . . Δίκαια, 
λοιπόν, τής άνήκει δημόσιος έπαινος καί 
κοινή άναγνώριση. . .
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φώτο - cnmoipoTtia - νώ τα - eniKoipoiqg
Στις 28 Μαΐου, τιμήθηκε στό Σούλι, ή επέτειος 

των αγώνων των Σουλιωτών καί τής αυτοθυσίας 
τοϋ Καλόγερου Σαμουήλ, μέ εκδηλώσεις πού 
έγιναν στή Παραμυθία, στό Κούγκι καί στό 
Βουλευτήριο του Σουλίου. Μετά τή Θεία Λει
τουργία καί τή δοξολογία πού τελέστηκε στό 
Παλαιοχριστιανικό Ναό τού 'Αγίου Δονάτου, 
χοροστατοΰντος τοϋ Σεβασμιωτάτου Μητροπο
λίτου Παραμυθίας κ.κ. Τίτου καί τήν εκφώνηση 
τού Πανηγυρικού, δόθηκε θεατρική παράσταση 
μέ θέμα τόν Σαμουήλ καί έγινε αναπαράσταση 
τής άνατινάξεως τοϋ Κουγκίου.

’Ακολούθησαν, στό Βουλευτήριο τοϋ Σουλίου, 
έπιμνημόσυνη δέηση, προσκλητήριο πεσόντων, 
καταθέσεις στεφάνων κ.α. Στις γιορταστικές 
έκδηλώσεις παρέστησαν οί Υπουργοί Εσωτε
ρικών κ. Στράτος καί Δημοσίας .Τάξεως κ. 
Μπάλκος, Βουλευτές, Νομάρχες καί εκπρόσω
ποι των Στρατιωτικών κ.α. άρχών. Τόν κ. ’Αρχη
γό Χωροφυλακής, έκπροσώπησε ό ’Ανώτερος 
Διοικητής Χωροφυλακής ’Ηπείρου , Ταξίσρχος 
κ. Ίωάν. Γιαννουράκος.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ’Εσωτερικών τής Σοβιε
τικής Ενώσεως καί Πρόεδρος τής ’Επιτροπής 
Ασφαλείας τών ’Ολυμπιακών ’Αγώνων τής 

Μόσχας, πού θά γίνουν τό 1980, στή Σοβιετική 
πρωτεύουσα κ. Μπόρις Σουμίλιν, συνοδευόμενος 
άπό τόν Β' Ύπαρχηγό Χωροφυλακής Υποστρά
τηγο κ. Γεώργιος Μανωλάκο, έπισκέφθηκε στις 
20 Μαΐου, τις έγκαταστάσεις τής Ύποδ]νσεως 
Μηχανοκινήτων Μονάδων Προαστίων Πρωτευ- 
σης καί ένημερώθηκε στά θέματα άντιμετωπί- 
σεως τρομοκρατικών έπιθέσεων. Τόν ξένο έπί- 
σημο ύποδέχθηκε στήν Υ.Μ.Μ.Π.Π. ό ’Αρ
χηγός τοϋ Σώματος ’Αντιστράτηγος κ. Μιλτ. 
Άργιάννης καί ό Διευθυντής τής Δ.Α.Π.Π. Τα- 
ξίαρχος κ. Παπαναστασίου. Ή  ένημέρωση τοϋ 
Σοβιετικού Ύφυπουργοΰ, πού έγινε άπό τόν 
Διοικητή τής Υ.Μ.Μ.Π.Π. Συνταγματάρχη κ. 
Δημ. ’Ελευθερίου, περιλάμβανε έπιδείξεις δρα- 
στηριοπσιήσεως τών άνδρών σέ περιπτώσεις 
τρομοκρατικών έπιθέσεων κ.λπ. πού έντάσσον- 
ται στό γενικό πλαίσιο γιά τά μέτρα ασφα
λείας πού θά ληφθοϋν κατά τούς ’Ολυμπιακούς 
"Αγώνες τής Μόσχας.

S/. Λ Α i ·>.

«ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ γιά τή θερμή υπο
δοχή καί τά φιλόξενα αϊσθήματά σας κατά 
ιήν έπίσκεψη τής τάξης μας στά γραφεία τής 
Άνωτέρας Διοικήσεως τής πόλης μας. Φύγαμε 
μέ τις καλύτερες έντυπώσεις, άφοϋ άντιληφθή 
κάμε πόσο αξιόλογο είναι τό έργο τοϋ αστυνο
μικού. Αυτός θά τρέξει νά μάς σώσει άντιμετω- 
πίζοντας, μέ θυσία τις περισσότερες φορές, τόν 
κίνδυνο πού μάς παραμονεύει. . . . Τέλος, φύ
γαμε γεμάτες συναισθήματα καί στοχασμούς 
καί τήν πίστη οτι άπό σήμερα οφείλουμε νά εί
μαστε πιό ύπεύθυνα άτομα, γιατί ή πολιτεία έχει 
αξιώσεις άπό μάς». Είναι ένα άπόσπασμα έπι- 
στολής τής μαθήτριας Άφροδ. ΑΝΔΡΕΑΕΔΟΥ, 
πρός τόν κ. ’Ανώτερο Διοικητή Χωροφυλακής 
’Ανατολικής Μακεδονίας, μετά άπό έπίσκεψη 
τής Β' τάξεως τοϋ Α’ Γυμνασίου Οηλέων Κα
βάλας, στήν Α.Δ.Χ. Άνατ. Μακεδονίας, πού 
δέν έχει άνάγκη άπό σχόλια, άν κ ι’ άφήνει με
γάλα περιθώρια γ ι’ αυτό. Στή φωτογραφία στι
γμιότυπο άπό τήν έπίσκεψη τών μαθητριών στήν 
Α.Δ.Χ. Άνατ. Μακεδονίας.
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φώτο - επικαιροτηο - φώτα - επικαιροτηε
Μέ λαογραφικές καί πολιτιστικές εκδηλώσεις 

τόν περασμένο μήνα τίμησε ή Καρδίτσα τή 
μνήμη του ήρωα Γ. Καραϊσκάκη. Οί εκδηλώσεις 
οργανώθηκαν μέ πρωτοβουλία τοϋ Εκπολιτι
στικού καί Λαογραφικοΰ Συλλόγου Καρδίτσης 
«Ό  Καραϊσκάκης» καί κορυφώθηκαν μέ τριή
μερο πανηγυρικό έορτασμό στή Καρδίτσα, τό 
Μαυρομάτι καί τή Μονή τοϋ 'Αγίου Γεωργίου 
μέ τή συμμετοχή πολλών έλληνικών καί ξένων 
λαογραφικών συγκροτημάτων.

Τις έκδηλώσεις «Καραϊσκάκεια 1978» τίμησαν· 
μέ τή παρουσία τους ό Σεβασμιώτατος Μητρο
πολίτης Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων 
κ.κ. Κλεόπας. ό Α' Επιθεωρητής Χωροφυλακής 
Υποστράτηγος κ. Τσίντζος, ώς έκπρόσωπος τοϋ 
κ. ’Αρχηγού Χωροφυλακής, οί Βουλευτές κ.κ. 
Ζιώγας, Καλογιάννης, Παπαευθυμίου, Χατζο- 
πλάκης, ό Νομάρχης κ. Γκλέτσιος, ό Δήμαρχος 
κ. Γιούτσικος, ό ’Ανώτερος Διοικητής Χωρο
φυλακής Θεσσαλίας κ. Μαργαρίτης καί άλλοι 
έπίσημοι. Οί άφίσσες καί τά προγράμματα τών 
έκδηλώσεων ήταν προσφορά τοϋ ’Αρχηγείου 
Χωροφυλακής.

ΣΤΙΣ 4 Μαΐου Αυστριακοί άστυνομικοί τής 
περιοχής Τυρόλου, μέλη τής Ι.Ρ.Α. μέ τήν ευκαι
ρία έπισκέψεώς τους στή χώρα μας, έπισκέ- 
φθηκαν τόν ’Αρχηγό Χωροφυλακής ’Αντιστρά
τηγο κ. Μιλτ. Άργιάννη, τόν όποιο καί ευχαρί
στησαν γιά τά αισθήματα φιλίας καί συνα
δελφικότητας πού άντίκρυσαν στά πρόσωπα τών 
Ελλήνων συναδέλφων κατά τή διάρκεια τής 
παραμονής τους στήν Ελλάδα. Μετά τόν χαι
ρετισμό τοϋ κ. Άρχηγοϋ, πού τόνισε τήν άνάγκη 
τής διαδόσεως τοϋ πνεύματος τής Ι.Ρ.Α. καί τοϋ 
έπικεφαλής τών Αύστριακών άστυνομικών, Διευ- 
θυντοϋ ’Αστυνομίας κ. PEI DEBE R πού έξέφρασε 
τήν έπιθυμία γιά μιά συνάντηση στή πατρίδα 
του, ό κ. ’Αρχηγός πρόσφερε, έκ μέρους τοϋ 
Σώματος, χάλκινο άγαλματίδιο αρχαίου πολε
μιστή καί άλλα άναμνηστικά δώρα καθώς καί τόν 
έλληνικό θυρεό μέ τό έμβλημα τής Ι.Ρ.Α. Οί ξέ
νοι συνάδελφοι άντιπρόσφεραν στον κ. ’Αρχηγό 
ξυλόγλυπτη παράσταση. Στή φωτογραφία στι
γμιότυπο άπό τήν έπίσκεψη τών Αυστριακών 
άστυνομικών καί τών συζύγων τους, στό γρα
φείο τοϋ κ. Άρχηγοϋ.

Ο ΟΜΙΛΟΣ Φίλων Χωροφυλακής Πιερίας τόν 
τελευταίο καιρό παρουσιάζει μιά μεγάλη δρα
στηριότητα, πού οφείλεται τόσο στις άκούραστες 
ένέργειες τοϋ Διοικητικού του Συμβουλίου, όσο 
καί σέ αύθόρμητες έκδηλώσεις πολιτών τής 
όμορφης Κατερίνης, πού άποτελοΰν συγκινητικά 
δείγματα τής συμπαραστάσεως τής κοινωνίας 
της, στό έργο τών άνδρών τής Χωροφυλακής. 
Πρόσφατα, μέ τήν ευκαιρία μιας συνεστιάσεως 
πού έγινε στήν Κατερίνη, μέ τήν πρωτοβουλία 
τοϋ Όμίλου καί στήν όποια συμμετείχε τό 
Τμήμα Μουσικής τής Δ.Α. Θεσσαλονίκης, ό 
γνωστός Βιομήχανος κ. Άνδρέας ΚΟΥΒΑΑΙΑΣ, 
παραχώρησε δωρεάν 10 στρέμματα γιά τήν άνέ- 
γερση περιπτέρου τοϋ 'Ομίλου. Παράλληλα 
ομάδα Πολιτικών Μηχανικών, άνήγγειλε τήν 
δωρεάν έκπόνηση τών σχεδίων, ένώ ό έπιχειρη- 
ματίας κ. Παΰλος ΚΟΥΣ1ΔΗΣ τήν δωρεάν διά
θεση τών άπαραιτήτων οικοδομικών Ολικών. 
’Επίσης όμάδα οικοδόμων άνήγγειλε τήν δωρεάν 
άνέγερση τοϋ κτιρίου. Στή φωτογραφία στιγμιό
τυπο άπό τή συνεστίαση τοϋ Όμίλου Φίλων 
Χωροφυλακής Κατερίνης.
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φωτο - « a p i n g  - φ ω ιο - ε π ι κ α ρ τ η ο
«ΑΝΑΧΩΡΟΥΝΤΕΣ από χήν Ελλάδα σας 

ευχαριστούμε, καθώς έπίση καί τούς άντιπρο- 
σώπους τής Ελληνικής Διεθνούς Ένώσεως 
’Αστυνομικών καί τις οίκογένειές τους, γιά τις 
περιποιήσεις πού μας προσφέρατε στή Πελοπόν
νησο. . . . ’Επιθυμούμε νά γνωρίζετε ότι οί 
Γάλλοι συνάδελφοί σας, σάς σκέπτονται καί σας 
στέλνουν τις ευχές τής ειλικρινούς φιλίας. ..». 
"Ενα άπόσπασμα έπιστολής, πού δέν χρειάζεται 
σχολίαση. Είναι τών Γάλλων ’Αστυνομικών τής 
Ι.Ρ.Α., πού έπισκέφθηκαν τή χώρα μας τόν περα
σμένο ’Απρίλιο καί απευθύνεται πρός τόν Β' 
’Επιθεωρητή Χωροφυλακής Υποστράτηγο κ. 
Κ. Καλογερόπουλο, πού τήν 19-4-1978 παρέθεσε 
ως ’Ανώτερος Διοικητής Χωροφυλακής Δυτικής 
Ελλάδος, δεξίωση πρός τιμή τους στό ξενοδο
χείο «ΑΒΕΡΩΦ» τού Ρίου. Ή  ξενάγηση τών 
Γάλλων ’Αστυνομικών στούς άρχαιολογικούς 
χώρους καί τά άξιοθέτατα καταξίωσε τήν ιδέα 
τής Διεθνούς Ένώσεως ’Αστυνομικών, στήν 
συνείδηση τών άνδρών τής Χωροφυλακής. Στή 
φωτογραφία στιγμιότυπο άπό τήν δεξίωση.

ΑΚΟΜΑ μιά φωτογραφία πού δέν χρειάζεται 
πολλά σχόλια. Είναι ή σκοπευτική ομάδα τής 
Σχολής ’Αξιωματικών Χωροφυλακής, πού διέ- 
πρεψε πρόσφατα στούς σκοπευτικούς αγώνες 
τών Παραγωγικών Σχολών τών ’Ενόπλων Δυνά
μεων καί Σωμάτων ’Ασφαλείας, κατακτώντας 4 
συνολικά κύπελλα καί πολλά μετάλλια. Οί Δό
κιμοι ’Αξιωματικοί μέ φιλότιμες προσπάθειες 
άγωνίστηκαν γιά μιά άκόμα νίκη τής Χωροφυ
λακής, στον άθλητικό τομέα, συνεχίζοντας τήν 
παράδοση τής Σχολής. Στή φωτογραφία, λίγο 
μετά τήν άπονομή τών επάθλων στό Σκοπευτή
ριο τής Καισαριανής, όπου διοργανώθηκαν οί 
σκοπευτικοί άγώνες, οί διακριθέντες Δόκιμοι 
’Αξιωματικοί ποζάρουν γιά τήν «’Επιθεώρηση 
Χωροφυλακής».

Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ τού νεοσύστατου 'Ομί
λου Φίλων Χωροφυλακής Θεσσαλονίκης απλώ
θηκε πρόσφατα πέρα άπό τά πλαίσια τής άνα- 
πτύξεως τών σχέσεων φιλίας καί συνεργασίας 
τής Χωροφυλακής μέ τόν πολίτη σέ ηθικοκοινω- 
νικές σφαίρες, μέ τή βράβευση τού μικρού μαθη
τή πού παρέδωσε τις 600.000 δραχμές. Ό  11 χρό
νος Σταύρος ΝΙΚΟΛΑΈΔΗΣ, πού Γεί μέ τόν 
παποΰ του στή Θεσσαλονίκη, άπέδειξε, παραδί- 
νοντας τό πορτοφόλι καί τά βιβλιάρια καταθέ
σεων, στό Η". Α.Τ.Θεσσαλονίκης, ότι υπάρχουν 
νέοι πού έχουν τή δύναμη νά ανατρέψουν κοινω
νικούς κανόνες καί νά μετατρέψουν τή φτώχεια 
σέ πλούτο ψυχής. Ό  Όμιλος Φίλων Χωροφυ
λακής Θεσσαλονίκης, έκτιμώντας τήν άνθρω- 
πιστική χειρονομία τού μικρού μαθητή, σέ ει
δική τελετή πού όργάνωσε, βράβευσε τό ήθος 
καί τόν χαρακτήρα του. προσφέροντας του ταύ- 
τόχρονα κι’ ένα βιβλιάριο καταθέσεων μέ 10.000 
δραχμές. Στή φωτογραφία ό Πρόεδρος τού 'Ο
μίλου κ. Σιώπης ένώ βραβεύει τόν μικρό μαθητή 
Σταύρο Νικρλαΐδη.
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ΠΡΟΣΦΑΤΑ τό Οικοτροφείο Κοινωνικών 
Λειτουργών, του ’Οργανισμού Άπασχολήσεως 
Εργατικού Δυναμικού ’Αθηνών, διοργάνωσε 
ομιλία μέ ταύτόχρονη προβολή έγχρώμων δια
φανείων, γιά τήν αντιμετώπιση τοϋ κυκλοφο- 
ριακοϋ προβλήματος καί τήν αντικοινωνική 
συμπεριφορά τών νέων. Μίλησε ή ’Ανθυπομοί
ραρχος κ. ’Ανδρομάχη Τζουμέρκα, ή όποια άνα- 
φέρθηκε διεξοδικά σέ όλα τά προβλήματα πού 
πρόκυψαν άπό τή μαζική διάδοση τοϋ αύτοκι- 
νήτου καί κάλεσε τούς νέους ν’ άντιμετωπίσουν 
ύπεύθυνα αύτό τό πρόβλημα καί νά συμβάλλουν 
μέ τήν πειθάρχηση στούς νόμους, στή λύση του. 
’Επίσης πρός τά 180 φιλοξενούμενα άγόρια τού 
'Ιδρύματος, άνέπτυξε τις αίτιες τής άντικοινω- 
νικής συμπεριφοράς καί άπηύθυνε συμβουλές 
χρήσιμες γιά τή διαμόρφωση τοϋ χαρακτήρα 
τους καί τήν δημιουργία ύπεύθυνων κοινωνικών 
μελών. Ή  διάλεξη αΰτή, ήταν μιά σημαντική 
προσφορά πρός τούς νέους τού Ιδρύματος πού 
είναι ήλικίας 11—18 χρόνων καί είναι όλοι τους 
μαθητές τεχνικών σχολών. Στή φωτογραφία στι
γμιότυπο άπό τή διάλεξη τής ’Ανθυπομοιράρχου.

ΕΧΕΙ γίνει συνείδηση μεταξύ τών άνδρών τής 
Χωροφυλακής, τό ήθικόν καθήκον πού έχουν γιά 
τήν ήθική καί υλική συμπαράσταση, σέ ώρες 
δύσκολες, τόσο τών συναδέλφων τους, όσο καί 
τών οικογενειών τους. Είναι αισθήματα άνώτερης 
συναδελφικότητας, πού γεννήθηκαν μέσα άπό 
τήν κοινή άγωνία καί τύχη τών άνδρών τού Σώ
ματος, πού μοχθούν ξεπερνώντας άκόμα καί τά 
όρια κάθε σωματικής καί ψυχικής άντοχής, γιά 
νά διαφυλάξουν τά δικαιώματα τού κοινωνικού 
συνόλου. ΚΤ αύτά τά αισθήματα συμπαραστά- 
σεως άποδεικνύουν τις ήθικές άξιες καί τ’ άνθρω- 
πιστικά ιδεώδη πού διέπουν τή Χωροφυλακή. 
Μ’ αύτό τό πνεύμα, οί άνδρες τής Διευθύνσεως 
Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, συγκέντρωσαν μέ 
προαιρετικό έρανο μεταξύ τους, τό ποσό τών 
92.438 δραχμών γιά τήν ένίσχυση τής οικογένειας 
τού άτυχου Χωροφύλακα, ΤΣΙΩΝΟΥ Κων]νου, 
άπό τό Λιβάδι Πιερίας, 20 χρονών, πού σκοτώ
θηκε πρόσφατα σέ τροχαίο άτύχημα. Στή φωτο
γραφία, στιγμιότυπο άπό τή προσφορά τής οίκο- 
voiMKnr θουθε ί ί ϊΓ  σ τ η ν  η ίκ η ν έ ν ε ιη  ΤΣΙΩ Ν Ο Υ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ έκπαιδευτική έκδρομή πραγμα
τοποίησαν πρόσφατα 80 Δόκιμοι Χωροφύλακες 
τοϋ Παραρτήματος τής Σ.Ο.Χ. Ρεθύμνου, στή 
Κνωσσό καί στό 'Ηράκλειο. Οί Δόκιμοι Χωρο
φύλακες συνοδευόμενοι άπό τόν Διοικητή τής 
Σχολής Άντισυνταγματάρχη κ. Ν. Γαρνέλη 
καί τούς έκπαιδευτές τους, έπισκέφθηκαν τόν 
νέο ’Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ.κ. Τιμόθεο, ό 
όποιος άνέπεμψε δέηση στό Μητροπολιτικό 
Ναό τού ’Αγίου Μηνά καί άπηύθυνε συμβουλές 
γιά τήν ήθική έκτέλεση τής άποστολής τους. 
’Ακολούθησε δεξίωση πρός τιμή τους στό Μη- 
τροπολιτικό Μέγαρο. Στή συνέχεια οί Δόκιμοι 
Χωροφύλακες έπισκέφθηκαν τή Κνωσσό, όπου 
ξεναγήθηκαν άπό άνδρες τής Τουρ. Άστυν. Η ρα
κλείου. Ή  έκπαιδευτική έκδρομή τών Δοκίμων 
Χωροφυλάκων πραγματοποιήθηκε μέσα στά 
πλαίσια τών έπιμορφωτικών προγραμμάτων τής 
Σχολής μέ στόχο τήν εύρύτερη έπικοινωνία τών 
Δοκίμων, μέ πολιτιστικά καί πνευματικά θέματα. 
Στή φωτογραφία στιγμιότυπο άπό τήν έπίσκεψη 
τών Δοκίμων στό Μητροπολιτικό Μέγαρο, μέ 
τόν ’Αρχιεπίσκοπο Κρήτης.
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Η ΧΟ ΡΟΦ ΥΛΑΚΗ ΤΙΜ Η ΣΕ ΤΗΗ ΜΑΧΗ Τ Η Σ ΚΡΗΤΗ
αστείρευτου χειμάρρου πυρός καί σιδή
ρου, αδίστακτου άπδ άέρος είσβολέως καί 
έπετύχατε, δια τής υπέρτατης θυσίας σας, 
την καθηλωσιν του προ των ανατολικών 

ιστορικής πόλεως τοϋ 
ολον τό ΙΟήμερον τής

κρασπέδων τής 
Ρεθύμνου, καθ’ 
Μάχης. . .».

Στή συνέχεια δ κ. Γαρνέλης άναφέρ- 
θηκε σνα ιδεώδη του Ελληνισμού καί στα 
ιδανικά τής ’Ελευθερίας καί τής Δίκαιο- 
συνης, που υπερασπίστηκαν οί άνδρες της 
Χωροφυλακής καί έγραψαν την άξεπέ- 
ραστη έποποιια τής Κρήτης: «Τδ ήθικδ 
μεγαλεϊον όλων των αγωνιστών τής 
«Μάχης τής Κρήτης», μεταξύ τών όποιων 
καί τών άθανάτων ’Αξιωματικών, 'Υπα- 
ξιωματικών καί λιποσάρκων Δοκίμων 
Χωροφυλάκων τοϋ μαρτυρικού Τάγματος 
ΧΑΝΙΩΤΗ, θά άκτινοβολή εις τδ διη
νεκές καί θά παραδειγματίζη, τάς έπερ- 
χομένας γενεάς, δπως τδ πνεύμα τών Θερ
μοπυλών καί τδ δλοκαύτωμα τοϋ ΑΡΚΑ.- 
ΔΙΟΥ___».

Ακολούθησε προσκλητήριο νεκρών, κα
τάθεση στέφανων άπδ τούς επισήμους, 
παρουσίαση τοπικών )^ορύν από τον f,0- 
μιλο Βρακοφόρων Ρεθύμνου καί τδ Μουσι- 
κοχορευτικό Σύλλογο Ρεθύμνου «Τδ Άρ- 
κάδι» καί δεξίωση στδ άλσύλλιο τής Σχο
λής.

Στις έκδηλώσεις τοϋ Π.Σ.Ο.Χ. Ρε
θύμνου, παρέστησαν δ Β' Ύπαρχηγός 
Χωροφυλακής 'Υποστράτηγος κ. Γ. Μα- 
νωλακος, ώς εκπρόσωπος τοϋ κ. ’Αρχηγού, 
δ Νομάρχης κ. Άθ. Σπυρόπουλος, οί 
Βουλευτές κ.κ. Π. Βαρδινογιάννης καί Γ. 
Περράκης, ό ’Εμπορικός ’Ακόλουθος τής 
Αύστραλιανής Πρεσβείας κ. Μορρέϊ, δ 
Ναυτικός καί ’Αεροπορικός ’Ακόλουθος 
τής Βρεττανικής Πρεσβείας κ. Γουΐλλιαμς, 
ό Είσαγγελεύς Πρωτοδικών κ. Γ. Σά- 
μιτας, δ ’Ανώτερος Διοικητής Φρουράς 
Ρεθύμνου Συνταγματάρχης κ. Δημ. Γραβ- 
βάνης, δ Πρόεδρος τής 'Ενώσεως Συντα
ξιούχων 'Οπλιτών Χωροφυλακής κ. Μ. 
Γεωργουλάκης, εκπρόσωποι τοπικών άρ- 
χών καί όργανώσεο>ν καί πλήθος κόσμου.

ΜΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ έθνικοϋ χαρα- 
κτήρα, γιόρτασε ή Κρήτη, τδν μήνα" πού 
πέρασε την 37η επέτειο τής ιστορικής 
Μάχης, κατά τήν επίθεση τών Γερμανών 
άλεξιπτωτιστών τδν Μάϊο τοϋ 1941.

Στις γιορταστικές εκδηλώσεις συμμε
τείχε καί τδ Παράρτημα τής Σχολής 
Οπλιτών Χωροφυλακής Ρεθύμνου, οί 

άνδρες τοϋ δποίου τίμησαν τή μνήμη τών 
συνάδελφων τους, πού πότισαν μέ τδ 
αιμα τους τή γή τοϋ Ρεθύμνου καί θυσιά
στηκαν υπακούοντες στή φωνή τοϋ καθή
κοντος, τιμώντας τήν άποστολή τους καί 
τήν ιστορική συνέχεια τής Χωροφυλακής.

Οί έκδηλώσεις τοϋ Π.Σ.Ο.Χ. Ρεθύμνου, 
άρχισαν στις 21 Μαΐου, μέ επιμνημόσυνη 
δέηση στο Ηρώο τών Πεσόντων τής 
Σχολής χοροστατοϋντος τοϋ Πανοσιολο
γιότατου ’Αρχιμανδρίτη κ. Πήτερη.

’Ακολούθησε ή ανάγνωση τής Ήμε- 
^ρήσιας Διαταγής τής Σχολής, άπδ τδν

Διοικητή τοϋ Π.Σ.Ο.Χ. Άντισυνταγμα- 
ταρχ.η κ. Νικ. Γαρνέλη, ό όποιος άφοΰ άνα- 
φερθηκε στο ένδοξο παρελθόν τής 'Ελ
λάδας, καί στήν ίστι ρική συνέχεια τής 
Φυλής, είπε, άπευθυνόμενος πρδς τούς 
ήρωες τής θρυλικής, πιά, μάχης τής Κρή
της: « Αείμνηστοι Νεκροί Συνάδελφοι,
αγνοί βλαστοί έξ άπάσης τής λεβεντο
γέννας 'Ελληνικής γής, πρώτοι μεταξύ 
τών πρωτων, πιστοί Θεματοφύλακες, τών 
παραδόσεων τοϋ "Εθνους καί τοϋ Σώματος, 
υπακούσατε, ασμένως, κατά τάς τραγικάς 
έκείνας ήμέρας τοϋ Μαΐου 1941, εις τό 
άγωνιώδες κέλευσμα τής Πατρίδος: «ΙΤΕ 
ΙΙΑΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ- 
ΤΕ ΠΑΤΡΙΔΑ. . . ΝΥΝ ΥΠΕΡ ΠΑΝ
ΤΩΝ Ο ΑΓΩΝ». . . ’Αντάξιοι συνεχισταί 
λαμπρών προτύπων ήρωϊσμοϋ καί αύτο- 
θυσίας, ώρθώσατε σεμνοί καί υπερήφανοι, 
σχεδόν άοπλοι, τά χαλύβδινα σώματά σας 
και τας άγγελικάς σας ψυχάς εναντίον

ΕΠΙΣΗΣ, μέ παρόμοιες γιορταστικές 
εκδηλώσεις, δοξολογίες, επιμνημόσυνες 
δεήσεις, καταθέσεις στεφάνων, δμιλίες, 
αναπαραστάσεις τών μαχών καί μουσικο- 
χορευτικές παραστάσεις, στις όποιες πα
ρέστησαν οί Σεβασμιώτατοι Μητροπο
λίτες Λάμπης και Σφακίων κ.κ. Θεόδωρος 
καί Κυδωνιάς καί Άποκορώνου κ.κ. 
Ειρηναίος, ό 'Υπουργός Συντονισμού κ. 
Μητσοτάκης, ό Βουλευτής κ. Βενιζέλος, 
ό ’Αρχηγός τοϋ Γ.Ε.Σ. ’Αντιστράτηγος 
κ. Γκράτσιος, ό Διοικητής τής ΑΣΔΕΝ 
’Αντιστράτηγος κ. Βορριάς, ό Α' ’Επι
θεωρητής Χωροφυλακής 'Υποστράτηγος 
κ. Τσίντζος, ώς εκπρόσωπος τοϋ κ. ’Αρ
χηγού, οί Πρεσβευτές τής Μ. Βρεττανίας 
κ. Σάδερλαντ, Αύστραλίας κ. Τζόνσον, δ 
Έπιτετραμένος τής Ν. Ζηλανδίας κ. 
Φαίρφακς, ό Νομάρχης κ. Τσάκωνας, ό 
Δήμαρχος κ. Μακρής, δ ’Ανώτερος Διοι
κητής Χωροφυλακής Κρήτης Ταξίαρχος 
κ. Σμαριανάκης καί άλλοι επίσημοι, τιμή
θηκε ή 37η επέτειος τής Μάχης στά Χανιά 
καί σ ε  άλλες περιοχές τής Κρήτηε.
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α' — ΓΡΑΦΕΙΟ Ιο 

Αριθ. πρωτ. 400]4]25ζ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ  Η Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η

Άθήναι, 30 Μαΐου 1978

Α Ρ Χ Η Γ Ε Ι Ο  Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η Σ
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Ο Α Ρ Χ Η Γ Ο Σ  Χ ΩΡ Ο ΦΥ Λ Α Κ Η Σ  
Κ A Λ Ε I

1.  _τ ΐς  γυναίκες πού έπιθυμοϋν νά καταταγοϋν στό Σώμα της Χωροφυλακής, ώς Δοκ. Χωροφύλακες καί έχουν τά
άπαιτούμενα προσόντα, νά καταθέσουν τά κατωτέρω δικαιολογητικά, στά ΑΣΤΥΝ. ΤΜΗΜΑΤΑ καί ΥΠΟΔΙΟΙ
ΚΗΣΕΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ τού τόπου καταγωγής ή μονίμου διαμονής τους.

2. -  Οι ύποψήφιες πού κατάγονται ή διαμένουν στις Πόλεις Πειραιώς, Πατρών καί Κερκύρας, νά καταθέσουν τά
δικαιολογητικά τους στις ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ, πού έδρεύουν στις Πόλεις αυτές.

3. _Οί ύποψήφιες πού διαμένουν στην ’Αθήνα, νά καταθέσουν τά δικαιολογητικά τους, στό πλησιέστερο ’Αστυνομικό
Τμήμα τής Χωροφυλακής, τοϋ τόπου διαμονής τους.

4. _Προθεσμία υποβολής τών δικαιολογητικών καθορίζεται από της κοινοποιήσεως τής προσκλήσεως μέχρι καί τής
30 ’Ιουλίου 1978.

ΠΡ ΟΣΟΝΤΑ Υ ΠΟΨΗΦΙ ΩΝ
α. Νά έχουν συμπληρωμένο τό 18ο καί νά ΜΗΝ έχουν όπερβεΐ τό 22ο έτος τής ήλικίας τους, ήτοι αυτές πού 

γεννήθηκαν τά έτη 1957 έως καί 1960 
β. Ελληνική ’Ιθαγένεια, 
γ. 'Υγεία καί άρτια σωματική διάπλαση.
δ. ’Ανάστημα τουλάχιστον 1,63 τοΰ μέτρου, χωρίς υποδήματα.
ε. Ψυχικά καί διανοητικά προσόντα πού νά άνταποκρίνονται στις άπαιτήσεις τοΰ άστυνομικοΰ έργου, 

στ. Προηγούμενο βίο καί ήθος χρηστό, 
ζ. Νά είναι άγαμες.
η. Νά μήν έχουν στερηθεί τών πολιτικών δικαιωμάτων καί νά μήν έχουν καταδικασθεϊ γιά παράβαση τών Νόμων 

πού άναφέρονται στό άρθρο 25 τοΰ Κανονισμοΰ Στρατολογίας Χωροφυλακής, ούτε νά έχουν παραπεμφθεΐ μέ 
βούλευμα σέ δίκη γιά παράβαση τών άνωτέρω Νόμων, 

θ. Νά μήν άνήκουν σέ θρησκευτικές αιρέσεις κ.λπ.
ι. Νά μή ρέπουν στήν κατάχρηση οινοπνευματωδών ποτών, τήν χαρτοπαιξία κ.λπ.
ια. Νά είναι άπόφοιτες τούλάχιστον Γυμνασίου ή άλλης ισοτίμου μέ Γυμνάσιο Σχολής (θά προτιμηθοΰν αυτές 

πού γνωρίζουν ξένες γλώσσες).
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

α. Αίτηση τής ύποψηφίας.
β. Πιστοποιητικό τοΰ Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητος, ότι έχει Ελληνική ’Ιθαγένεια, είναι γραμμένη στά 

δημοτολόγια, είναι άγαμη καί νά προκύπτει τό έτος γεννήσεως. 
γ. ’Αντίγραφο Ποινικοΰ μητρφου τοΰ Πρωτοδικείου τοΰ τόπου γεννήσεως (Τύπου Β').
δ. Πιστοποιητικό τής ΕΙσαγγελικής ’Αρχής τοΰ τόπου κατοικίας της, δτι δέν έχει παραπεμφθεΐ μέ Βούλευμα σέ 

δίκη γιά ένα άπό τά έγκλήματα πού γράφονται στό άρθρο 25 περίπτ. η' τοΰ Κανονισμοΰ Στρατολογίας 'Οπλι
τών Χωροφυλακής.

ε. ’Απολυτήριο τούλάχιστο Γυμνασίου (σημερινοΰ Λυκείου) ή άλλης ισοτίμου μέ Γυμνάσιο Σχολής, 
στ. Οί ύποψήφιες πού δέν συμπλήρωσαν τό 21ο έτος τής ήλικίας τους, νά ύποβάλουν καί ύπεύθυνη δήλωση 

τοΰ πατρός ή τοΰ άσκοΰντος τήν πατρική έξουσία, δτι συγκατατίθεται γιά τήν κατάταξή τους, 
ζ. Οί ύπαγόμενες στις εύεργετικές διατάξεις τοΰ άρθρου 1 τοΰ Κ.Σ.Ο. ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ, νά ύποβάλλουν πιστο

ποιητικό τής Δ]σεως Χωροφυλακής ή Δ]νσεως ’Αστυνομίας άπό τό όποιο νά προκύπτει δτι είναι παιδιά ή 
άδελφές Άξ]κών καί Άνθ]στών Χωροφυλακής έν ένεργεία ή αποστρατεία ή θανόντων, καθώς καί παιδιά ή 
άδελφές 'Οπλιτών Χωροφυλακής θυμάτων πολέμου ή πεσόντων κατά τήν έκτέλεση τοΰ καθήκοντος.

ΓΕΝΙ ΚΕΣ ΟΔΗΓΙ ΕΣ
1. — Τά άνωτέρω δικαιολογητικά τών παραγράφων β', γ' καί δ', πρέπει νά έχουν έκδοθεΐ μέσα σέ δύο μήνες τό πολύ

άπό τήν ήμερομηνία τής ύποβολής των.
2. — Οί υποψήφιες, πού τελικά θά καταταγοϋν, άναλαμβάνουν 2ετή έθελουσία παραμονή στό Σώμα τής Χωροφυλακής,

ή όποια αρχίζει άπό τήν ήμέρα έξόδου τους άπό τήν Σχολή Όπλιτών Χωροφυλακής.
3. — Οί διατάξεις τοΰ Κανονισμοΰ Στρατολογίας 'Οπλιτών Χωροφυλακής πού ισχύουν γιά τούς άνδρες τής Χωροφυ

λακής έχουν άνάλογη εφαρμογή καί στό γυναικείο άστυνομικό προσωπικό τής Χωροφυλακής.
Ό ’Α ρ χ η γ ό ς

ΜΙ ΛΤ Ι ΑΔ ΗΣ Α Ρ Γ Ι ΑΝΝΗΣ
’Αντιστράτηγος



Εξαιρετική επιτυχία σημειώνουν παντού οπού οργανώνονται οί Εκθέσεις 
Τροχαίας. Η άθρόα προσέλευση τοΰ κοινού, κατά τον χρόνο τής λειτουργίας 
τους, καί τό ξεχωριστό ενδιαφέρον πού δείχνουν, ιδιαίτερα οί νέοι, γύρω από 
τό κυκλοφοριακό πρόβλημα δπως σήμερα παρουσιάζεται μαρτυρούν τήν έπι- 
τυχημένη προσπάθεια τής Χωροφυλακής στον ευαίσθητο καί επίκαιρο το
μέα τής κυκλοφοριακής άγωγής.


