


ΑΝΑΜΕΣΑ σ τ ις  σπασμένες κολώ νες τ ω ν  έρειπ ω μένω ν  
άρχα ίω ν να ώ ν  τής  ’Επίδαυρου κ α ί μέσα στό μοναδικό  
γ ιά  τή ν  αρχ ιτεκτονική  του , αρχαίο τη ς  θέατρο , χ τ ισμένο  
με τ ιτα νό λ ιθο  κ α ί πωρόλιθο άπό τόν Π ολύκλειτο τόν  
’Αργείο , στή  δυτική  π λ α γ ιά  τοϋ Κ υνόρτιου  , οί ηθοποιοί 
τοϋ ’Ε θνικού Θ εάτρου, τού  Θεάτρου Τ έχνης κα ί τοϋ  
Κ ρατικού Θεάτρου Βορείου "Ελλάδος, ζω ντα ντε ύο υν  τό 
μήνα αυτό  , τά  αξεπέραστα έπ ιτεύγμ α τα  τού αρχαίου ελ
λη ν ικ ο ύ  Π νεύματος κ α ί Λόγου , τά  αθάνατα  δράματα τω ν  
άρχα ίω ν τρ α γ ικ ώ ν  π ο ιη τώ ν , τοϋ Α ισ χ ύ λ ο υ , τού Σοφο
κλή , τού Ε ύριπίδη κ α ί τού ’Α ρ ιστο φ ά νη  .

Έ να  πολύχρω μο πολυπρόσωπο πλήθος δ ίνε ι ζω ή  στή  
νεκρή ιερή π ο λ ιτε ία  τής  Έ π ιδαύρου . Ά ν ά μ ε σ ά  τους κ ι
νο ύ ντα ι άκούραστα οί άνδρες τή ς  Ε λ λ η ν ικ ή ς  Χ ω ρ)κή ς  
οδηγώ ντας , π ληροφορώ ντας κ α ί προσφέροντας κάθε έ ξυ -  
πηρέτηση σ ’ δλους δσους κ α τα φ τά ν ο υ ν  σ ’ α ύτόν τόν ιε
ρά τόπο γ ιά  νά  έπ ικο ινω νήσ ο υν μέ τόν ελληνικό  π ο λ ιτ ι
σμό κ α ί τά άθάνατο ελληνικό  άρχαΐο π νεύμ α .

Η Χ ω ρ ο φ υλα κ ή  δ ίνε ι σ τή ν  ’Επίδαυρο τά μεγάλο της  
παρόν στήν π ο λ ισ τ ιτ ικ ή  ζω ή τού τόπου άποδεικνύοντας  
έμπρακτα δ τ ι ε ίνα ι π ραγμ ατικά  ένας σημαντικός παρά
γοντας τή ς  το υρ ισ τ ικ ή ς  κ α ί κ ο ινω νικ ή ς  ά νά π τυξη ς  τής  
χώ ρας κ α ί ένας παράγοντας προβολής τη ς  στό έξω τερ ικό  . 
Γ ίνοντα ι προσβευτές καλής θελήσεω ς οί άνδρες τ η ς ,

που ά ντ ιμ ε τω π ίζο υ ν  μέ εύγένε ια  κ α ί έξυπηρετοΰν μέ 
προθυμ ία  κάθε ξένο έπ ισ κ έπ τη , θυμ ίζο ντά ς  του δ τ ι σ ’ 
αύτή  τή  χώ ρα γεννήθηκε άπό τούς προγόνους τους ό 
Ξένιος Δ ίας .

Πέρα δμω ς άπό τή  συμβολή  τ ώ ν  άνδρών τής  Χ ω ρ ο φ υ
λακής στήν έξυπηρέτηση τ ώ ν  τ ο υ ρ ισ τώ ν , στήν Έ π ίδ α υ - ! 
Ρ°, γ ίν ε τα ι α ισθητή  ή έμ φ ά ν ισ η  τής Χ ω ρ ο φ υλακή ς  
κα ί ή τερ ά στ ια  συμβολή  τη ς  στό τομέα τής οδικής κυκλο
φο ρ ία ς  κα ί ιδ ια ίτερα  στους χώ ρους πού όδηγοϋν στό 
θέα τρ ο . Μέ πρότυπους συνδυασμ ούς ένα πολυπρό
σωπο π λέγμ α  τροχονόμω ν καθοδηγεί σέ κάθε μέτρο τοϋ  
δρόμου τά  χ ιλ ιάδες α ύτο κ ίν η τα , δημ ιουργεί ζώ νες  
σ ταθμ εύσεω ς κα ί ύπ ερ β ά σεω ς, δ ιατηρεί έλεύθερους 
τούς δρόμους κ α ί βοηθεΐ τή ν  άνετη δ ιακ ίνηση  μιας  
τερ άστ ια ς  α ύ το κ ινη τ ισ τ ικ ή ς  φ ά λ α γ γ α ς  πού δημιουρ- 
γ ε ΐτα ι τ ις  ήμέρες τ ώ ν  θεατρ ικώ ν παραστάσεω ν .

Κ άθε κα λο κ α ίρ ι, τά  Έ π ιδαύρ ια  γ ίν ο ντα ι γ ιά  τή ν  Χωρο
φ υ λ α κ ή  κα ί το ύς  άνδρες τη ς  μ ιά  ξεχω ρ ιστή  περίοδος 
Εξετάσεων , πού τά  έπ ιτυχ η μ ένα  άποτελέσματα  τά  μαρτυ
ρούν οί χ ιλ ιά δ ες  εύχ αρ ιστήρ ιες έπ ιστολές τ ώ ν  έπ ισκεπ τώ ν  
πού φ τ ά ν ο υ ν  στό ’Αρχηγείο Χ ω ρ ο φ υλα κή ς , ά λλά  κα ί ή 
ηθική κα τα ξ ίω σ η  τού έργου κ α ί τή ς  προσφοράς τ ώ ν  
ανδρώ ν της  στή συνείδηση τού κ ο ινω νικ ο ύ  συνόλου .

________________ ____ )
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’Α ποφασιστικής σ η 
μασ ία ς ε ίνα ι κα ί εφέ
τος ή συμβολή τής 
Χωροφυλακής στην 
επ ιτυχ ία  τών θεατρ ι
κών εκδηλώσεων άρ- 
χαίου δράματος στην 
’Επίδαυρο πού π ρο 
βάλλει τήν χώρα μας 
σε διεθνή επίπεδα.

Ε Ξ Ω Φ Υ Λ Λ Ο

*

ΔΥΟ_ΛΟΓΙΑ_ΑΠΟ_ΤΗ_ΣΥΝΤΑΞΗ

Τ<5 καλοκαίρι ε ίνα ι ή Αποχή 
ποΰ όλοι μας, λίγο-πολΰ,Ερ

χόμαστε σό μιά πιο στενή Απαίοή μό 
τό φυσικό περιβάλλον, Αναζητώντας 
τή φυγή Από τό Αγχος ποΰ συνοδεΰ- 
ε ι τή ζωή μας σ τίς  πόλεις καί τή 
λΰτρωση μέσα στήν ήρεμία καί τήν 
όμορφιά τής Αλληνικής φΰσης, ποΰ 
τόσο ΰπόροχα συνδιάζει τ ίς  χαρός 
τής θάλασσας καί τοΰ βουνοΰ.

Αΰτή τήν Απαφή μό τό Αλλη- 
^ ν ι »ιθ περιβάλλον Απιδιώκουν 

καί οί ξόνοι Απισκόπτες,ποΰ κατα- 
κλΰζουν τώρα τό καλοκαίρι τή χώρα 
μας, ζητώντας ν ’ Απολαΰσουν τ ίς  Α
παράμιλλες φυσικός δμορφιός καί 
νά γνωρίσουν Από κοντά τά μνημεία 
τής Ιστορίας καί τής Τόχνης, ποΰ 
δημιούργησε τό Αρχαίο *Έλληνικό 
Πνεΰμα.
* Αΰτή ή συνάντηση,τόσο μό τό 

φυσικό, όσο καί μό τό ιστο
ρικό Ανθρωπογενός περιβάλλον τής 
χώρας μας-ποΰ Αποτελούν καί κτήμα 
τών Απερχόμενων γενιών- μεγαλώνει 
τ ίς  εΰθΰνες μας σάν κοινωνικό σύ
νολο. γ ιά  τή προστασία τους Από 
τ ίς  επιδράσεις τοΤ3 σΰγχρονου βιο- 
μηχανοποιημόνου Ανθρώπου, ποΰ με
ρικός φορός Αδιαφορεί γ ιά  τή φθο
ρά ποΰ’ προκαλεΤ ή Αλόγιστη χρήση 
τής τεχνολογίας.

*  Είναι λοιπόν καιρός, μό κα
θολικός προσπάθειες νά σώ

σουμε τό περιβάλλον Από τή μόλυν
ση καί νά Αξασφαλίσουμε ΰγιεώς 
συνθήκες ζωής στό τόπο αΰτό, γ ιά  
νά μή νεκρωθοΰν οί θάλασσες καί 
τά ποτάμια,νά μή γίνουν σκουπιδό
τοποι ot Ακρογιαλιάς, νά μή μεί
νουν Αψυχα κάρβουνα τά δάση καί 
φθαροΰν Ακόμα πιό πολΰ τά μνημεία.

» Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ J
ΕΤ Η Σ ΙΑ Ι Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Α Ι
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ΣΤΙΣ 24 Μαΐου, λίγο μετά τά μεσά
νυχτα j o  υπέδαφος τής Θεσσαλονίκης 
καί των γύρω περιοχών αρχίζει νά 
τρέμει. ’Έντρομοι οί Θεσσαλονικεΐς 
πετάγονται στό δρόμο καί οί περισσό
τεροι κατασκηνώνουν στά πάρκα για 
νά διανυκτερεύσουν. Τήν ίδια μέρα, 
στις 05.15 μιά άλλη σεισμική δόνηση, 
διώχνει από τά σπίτια τους καί τούς 
πιό ψύχραιμους καί σκορπάει τόν πα
νικό μιας έπερχόμενης καταστροφής ..

καταστροφής πού δέν θά αργούσε 
νά έρθει, φέρνοντας μαζί της ερείπια 
και θάνατο, πολύ θάνατο.

Ή ζωή ξαναβρήκε γρήγορα τό ρυ
θμό της στή Θεσσαλονίκη . Μετά τόν 
απολογισμό τών ζημιών όλοι πίστε
ψαν πώς ήταν ακόμα μιά δοκιμασία 
πού πέρασε, αφήνοντας τά σημάδια 
της στους τοίχους τριών —τεσσάρων 
δεκάδων πολυκατοικιών καί μονοκα
τοικιών καί στά χαλάσματα μερικών 
μισογκρεμισμένων°σπιτιών σέ χωριά 
τής περιοχής Βόλβης —'Αγίου Βα
σιλείου .

ΣΤΙΣ 20 ’ Ιουνίου, μιά ώρα περί
που πριν άπό τά μεσάνυχτα, στις 11.08' 
τό βράδυ, ή γή τής Θεσσαλονίκης άρχι
σε καί πάλι νά κουνιέται. 'Ο ’Εγκέλα
δος ξαναγυρίζει στήν όμορφη πόλη 
μέ τη πιο απαίσια μορφή του. Ξαφνι
κά οι πολυκατοικίες αρχίζουν νά χο
ρεύουν . Κάπου στό κέντρο τής πόλεως 
μιά όκταώροφη πολυκατοικία σωριά
ζεται θυμίζοντας τούς χάρτινους πύρ
γους τών παραμυθιών. Γύρω άπ’ τούς 
σωρούς καί τά ερείπια ένα σύννεφο 
σκόνης σκεπάζει ανθρώπινες ύπάρ- 
ξεις, κραυγές απελπισίας καί κάθε 
αισιόδοξη ελπίδα.
Τήν ’ίδια στιγμή στήν ύπόλοιπη πόλη 
τά κτίρια συνεχίζουν τόν καταστροφι
κό χορό τους. Οί τοίχοι τρίζουν καί 
βαθιές ρωγμές πού άνοίγονται στις 
οροφές προκαλοΰν τήν αλλοφροσύνη 
στούς ένοικους πού πηδούν άπό τά 
μπαλκόνια, ζητώντας σωτηρία. Οί 
μαρκίζες τών καταστημάτων καί τών 
διαμερισμάτων ξεφεύγουν μέ πάταγο 
καί σωριάζονται στά πεζοδρόμια καί 
πάνω στις οροφές τών παρκαρισμένων 
αύτοκινήτων. Τά άετώματα καί οί 
ανάγ/.υφες κορνίζες τών προσόψεων 
πολλών παραδοσιακών σπιτιών ξεφει- 
γουν γιά νά γίνουν κομμάτια πάνω 

Ο στ?ύς δρόμους. Τέσσαρες επάλξεις 
τού Λευκού Πύργου γκρεμίζονται 
αφού άντεξαν στή φθορά πολλών εκα
τονταετηρίδων .

Οί πρώτες στιγμές τού πανικού

έχουν περάσει .Στή γκρεμισμένη πολυ
κατοικία φτάνουν τά πρώτα περιπο
λικά αυτοκίνητα τής Χωροφυλακής 
κ“ΐ οί άνδρες πηδούν στά έρείπια σέ 
μιά άπεγνωσμένη προσπάθεια νά 
σώσουν όσους καταπλακώθηκαν 
κάτω από τούς όγκους τού τσιμέντου . 
Τά ραδιοτηλέφωνα συντονίζουν τις 
κινήσεις τών συνεργείων διασώσεως, 
μεταβιβάζουν εκκλήσεις βοήθειας, 
ένώ τά περιπολικά αύτοκίνητα μετα
φέρουν εσπευσμένα τραυματίες στά 
νοσοκομεία. Οί άνδρες τής Τροχαίας 
ξεχύνονται στούς δρόμους γιά ν’ 
αντιμετωπίσουν καί νά διευκολύνουν 
ένα τεράστιο κύμα μαζικής εξόδου 
τών αύτοκινήτων πού εγκαταλείπουν 
τή_ πόλη . Τήν ίδια στιγμή άνδρες τού 
Σώματος δημιουργούν ζώνες άσφα- 
λείας, καθοδηγούν τούς κατοίκους σέ 
ασφαλέστερα μέρη, βοηθούν τούς 
ενοίκους στήν έκκένωση τών διαμε
ρισμάτων, προσφέρουν κάθε είδους 
βοήθεια στούς τρομοκρατημένους πο- 
λίτες, μένοντας έτσι ορθοί σέ κείνη τή 
πραγματική κόλαση . Δίπλα τους άγω— 
νίζονται οί άνδρες τού άδελφοϋ Σώμα
τος τής Πυροσβεστικής, πού άναλα- 
μβάνουν μαζί μέ άνδρες τού Στρατού 
τό έργο τής διασώσεως στή γκρεμισμέ
νη πολυκατοικία. "Ολοι τους ζούν τήν 
άγωνία τής καταστροφής καί άγωνί- 
ζονται χωρίς νά ύπολογίσουν κινδύ
νους καί κούραση γιά τήν ιδέα τού 
άνθρώπου. Οί ώρες σταματούν στή 
Θεσσαλονίκη καί ή άκινητοποίηση 
τού χρόνου σκορπίζει ξανά τόν πανι
κό , καθώς ή είδηση γιά τήν κατάρρευ
ση άπλώνεται ταχύτατα σ’ όλη τή πό
λη κάτω άπό τή συνοδεία τών μετα
σεισμικών δονήσεων πού μεγαλώνουν 
την απελπισία τών Θεσσαλονικέων. 
Μέσα στό συνεχιζόμενο κλυδωνισμό 
τής πόλεως, οί κραυγές καί τά ούρλια- 
χτά τού πλήθους ένώνονται μέ τις 
σειρήνες τών άστυνομικών καί τών 
πυροσβεστικών οχημάτων, τών γε
ρανοφόρων τού στρατού καί τών 
νοσοκομειακών αυτοκινήτων πού 
ρίχνονται στή μάχη γιά τή διάσωση, 
χωρίς σταματημό. Στό κτίριο τού 
Διοικητηρίου οί προϊστάμενοι τών 
Υπηρεσιών τής Νομαρχίας καί τού 

Δήμου, συνεδριάζουν μέ τούς επιστή
μονες , ένώ οί παράγοντες τού 'Υπουρ
γείου  ̂Βορείου 'Ελλάδος καί τής Νο
μαρχίας, μέ επικεφαλής τόν 'Υπουρ
γό, τό Γενικό Γραμματέα τού Υπουρ
γείου καί τό Νομάρχη οργώνουν στή 
κυριολεξία τή πόλη δίνοντας οδηγίες 
και κατευθύνοντας τό έργο τών όμά—

δων διασώσεως. Παράλληλα ό Β, 
’Επιθεωρητής Χωροφυλακής Υπο
στράτηγος κ . Κ . Καλογερόπουλος, 
επικεφαλής τών ’Αξιωματικών τής 
Διευθύνσεως, συντονίζει τις ένέρ- 
γειες καί τά μέτρα τάξεως τών άνδρών 
τής Χωροφυλακής, πού δίνουν τή 
μάχη τους μέ όλες τις δυνάμεις, κα
ταβάλλοντας ύπεράνθρωπες προσπά- 
θειες, παρ’ όλες τις ψυχολογικές επι
πτώσεις πού δημιουργεί ή άγνοια γιά 
τή τύχη τών οικογενειών τους.

Ο ΑΓΩΝΑΣ γιά τή διάσωση άλλά 
καί γιά τή διευκόλυνση τής φυγής 
συνεχίστηκε καί τις επόμενες μέρες. 
Παράλληλα συντονίστηκαν οί προ
σπάθειες γιά νά λειτουργήσουν τά 
καταστήματα τών ειδών τροφίμων καί 
τά άρτοποιεΐα, ένώ ταυτόχρονα οί μο
νάδες τών άνδρών τής 'Υποδιευθύν- 
σεως Μηχανοκινήτων Μονάδων Θεσ
σαλονίκης δημιουργούσαν ολόκληρες 
κατασκηνώσεις μέ σκηνές πού στεγά
ζονταν όσοι έγκατέλειπαν τά σπίτια 
τους.

Τήν επομένη ήμέρα άπό τή Τράπεζα 
Αίματος τής Χωροφυλακής, πού λει
τουργεί στό Ίπποκράτειο Νοσοκομείο 
τής ’Αθήνας, στέλνονται άεροπορικώς 
στή Θεσσαλονίκη γιά τήν άντιμετώ- 
πιση τών άναγκών τού Νοσοκομείου 
ΑΧΕΠΑΝΣ, 40 φιάλες αίμα προ
σφορά τής Χωροφυλακής στούς σει
σμοπλήκτους στή Θεσσαλονίκη, ένώ 
τό πρωί τής ίδιας ήμέρας βρίσκεται 
στό τόπο τής καταστροφής καί ό Γεν. 
Γραμματέας τού Υπουργείου Δημο
σίας Τάξεως κ . Κων)νος Σαψάλης 
μέ τόν ’Αρχηγό Χωροφυλακής ’Αντι
στράτηγο κ . Μ ιλτ. ’Αργιάννη γιά νά 
συντονίσουν καί νά κατευθύνουν τό 
έργο τών άνδρών πού γιά πολλές μέ
ρες άργότερα θά συνεχίζουν νά προ
σφέρουν όλες τις δυνάμεις τους στή 
προσπάθεια τών κατοίκων καί τής 
πολιτείας, γιά νά βρει ξανά τό ρυθμό 
τής ζωής της ή Θεσσαλονίκη. Τό 
έργο τής Πολιτείας γιά τήν περίθαλψη 
τών σεισμοπαθών συνεχίζεται μέ 
ταχύτατο ρυθμό. 'Η μεγάλη πόλη 
ξαναβρίσκει τό ρυθμό τής ζωής μέσα 
άπό τά χαλάσματα πού άφησε στό 
πέρασμα του ό ’Εγκέλαδος . Τό χάσμα 
πού άνοιξε ό σεισμός ίσως νά μή γε
μίσει άνθη όπως τό θέλει ό στίχος τού 
ποιητή, άλλά γρήγορα θά έπουλωθεΐ 
καί θά ξεχασθεΐ μέσα στόν χρόνο όπως 
καί τόσα άλλα θλιβερά γεγονότα στό 
διάβα τής μεγάλης ιστορίας της.
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Στή τρομακτική καταστροφή τής Θεσσα- 
.ονίκης καί μέσα στον πανικό πού δημιούρ
γησε τό ξέσπασμα τού ’Εγκέλαδου, οί άνδρες 
ής Χωροφυλακής βρέθηκαν πρώτοι καί 
ιανέτοιμοι, για νά βοηθήσουν τούς πανικό
βλητους κατοίκους πού ζητούσαν τή σωτη- 
>ία τους μέσα σέ στιγμές αλλοφροσύνης. 
Γόσο στον τόπο τής καταρρεύσεως τής πολύ— 
ιατοικίας μέ τά τραγικά αποτελέσματα, 
ίσο καί στήν ύπόλοιπη πόλη , στούς δρόμους 
ιτά πάρκα , στά μισογκρεμισμένα σπίτια, 
>ί άνδρες τής Χωροφυλακής έδωσαν τή 
ίική τους μάχη , μιά μάχη φοβερά εξαντλη
τική , προσφέροντας βοήθεια καί άνθρωπιά 
ιτούς πάσχοντες καί κατατρομαγμένους 
σεισμοπλήκτους Θεσσαλονικεϊς . 'Η προσφο
ρά τους γιά μιά άκόμα φορά ήταν πολύτιμη 
Κΐά τό κοινωνικό σύνολο, πού ένιωσε τήν 
χγωνία τους καί τις υπεράνθρωπες προσπά
θειες πολύ κοντά του, δεμένες στενά μέ 
τή δική του άγωνία καί τύχη . Οί φωτο- 
νραφίες αύτές είναι ίσως ελάχιστα, άλλά 
χαρακτηριστικά δείγματα τής ύπεράνθρω- 
πης προσπάθειας των άνδρών τής Χωροφυ— 
λακής γιά νά ξαναβρεϊ ή Θεσσαλονίκη τόν 
ρυθμό τής ζωής της .





«'Η Ελλάς καλείται νά συμμετά- 
σχη τήν 5η ’Ιουνίου, στην καθιερω
μένη πλέον ημερομηνία τοΰ παγκο
σμίου έορτασμοΰ τής Ημέρας τοΰ 
Περιβάλλοντος.

’Αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία 
στόν εορτασμόν αυτό, ή Ελλάς συμ
μετέχει μέ ένθουσιασμό, διότι κυρι- 
ώτερος σκοπός του είναι ή έγρήγορση 
τής συνείδησης τών Λαών, γιά νά 
άντιληφθοΰν τούς κινδύνους πού έγ- 
κυμονεΐ ή αδιαφορία γιά τήν προστα
σία τής φύσης. . .

»"Οπως ό άνθρωπος μπόρεσε νά δα- 
μάση τή φύση , έτσι έχει υποχρέωση

καί νά τήν προστατεύη , γιά τή διατή
ρηση τής ποιότητας τής ζωής, πού ώς 
τώρα πέτυχε . Τούτο θά κατορθωθή , 
αν μπορέση ό άνθρωπος νά δεθή συναι
σθηματικά μέ τή φύση καί τό περι
βάλλον .

Αύτά πρέπει νά τά συνειδητοποιή
σουν δλοι οί άνθρωποι. Καί ό κάθε 
Έλληνας ξεχωριστά, άς προχωρήση 
στό δρόμο του, έχοντας πάντα ώς 
“ΡΧή οτι δεν έχει τό δικαίωμα νά στε- 
ρήση άπό τούς άπογόνους του τίποτα 
άπ’ δσα θαυμαστά αύτός βρήκε σέ 
αύτή τή γή .

Ας φροντίση λοιπόν, ώστε ή κάθε

πράξη του νά έξασφαλίζη τήν εύλο- 
γία τής φύσης καί γιά τις έπόμενες 
γενηές τών Ελλήνων, τούλάχιστον, 
τό ύγιές περιβάλλον, πού άρμόζει 
στόν πολιτισμό του».

Είναι ένα απόσπασμα άπό τό μήνυ
μα τοΰ Προέδρου τής Δημοκρατίας κ . 
Κων)νου Τσάτσου γιάτόν παγκόσμιο 
εορτασμό τής Ημέρας τοΰ Περιβάλ
λοντος .

Ή Ημέρα τοΰ Περιβάλλοντος πού 
γιορτάστηκε τόν περασμένο μήνα σέ 
όλο τόν κόσμο, είχε σκοπό τήν άνά- 
ληψη σταυροφορίας άπό δλα τά ύπεύ 
θυνα κοινωνικά μέλη , γιά τή προστα-
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σία τοϋ Φυσικοΰ καί Άυθρωπογενοϋς 
'Ιστορικού Περιβάλλοντος.

Στή σταυροφορία αυτή, παίρνει 
ένεργό μέρος καί ή «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ», δηλώνοντας τή 
συμπαράστασή της σ’ δλες τις ’Οργα
νώσεις καί τις Εταιρείες Προστα
σίας Περιβάλλοντος, καθώς καί στόν 
άγώνα τών άνδρών τοΰ Σώματος, πού 
πρώτοι στις επάλξεις τοΰ κοινωνικού 
καθήκοντος μοχθούν γιά τήν άποτρο- 
πή κάθε κινδύνου πού άπειλεΐ τήν υ
γεία τοϋ περιβάλλοντος.

ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ χρόνια πα
ρουσιάστηκε σαν κοινωνικοπολιτικό 
πρόβλημα σέ όλα σχεδόν τα κράτη 
της γης, μέ μόνη εξαίρεση τά ύπο- 
ανάπτυκτα, ή προστασία τοϋ φυ
σικού περιβάλλοντος. 'Ο κίνδυνος 
γιά τη μόλυνση τοΰ περιβάλλοντος 
δημιουργήθηκε κυρίως άπό τήν εξέ
λιξη τοΰ τεχνικοΰ πολ.ιτισμοΰ καί 
είδικώτερα άπό τήν καλπάζουσα 
άνάπτυξη της βιομηχανίας.

Σήμερα, γιά όλα τά κράτη της 
γης, άποτελεΐ ενα σοβαρό άλυτο

πρόβλημα, που εκτείνεται πέρα άπό 
τά έδαφικά τους σύνορα καί πού 
άπαιτεΐ συντονισμένες προσπάθειες, 
διεθνοΰς χαρακτήρα, τόσο τών με
λών πού άποτελοΰν τις διάφορες 
κοινωνίες, όσο καί τών άρμοδίων 
άρχών.

'Η άνάγκη γιά τή προστασία τοΰ 
περιβάλλοντος τονίστηκε περισσό
τερο άπό τούς πολιτιστικούς παρά
γοντες τών χωρών, πού διαθέτουν 
βιομηχανικές μονάδες καί προηγμέ
νη τεχνολογία σέ πολλούς τομείς.
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Το φυσικό περιβάλλον είναι αυτό 
πού έπιτρέπει νά άναπτύσσεται μέ
σα του κάθε μορφή ζωής καί ώς έκ 
τούτου, κάθε περίπτωση θανάτου 
του, σημαίνει καί ταυτόχρονο θά
νατο κάθε είδους ζωής. ’Από τή 
σχέση αύτή ξεκινάει καί κάθε σκέ
ψη γιά τή προστασία του.

'Η ζωή του ανθρώπου είναι άνα- 
πόσπαστα δεμένη μέ τό περιβάλλον, 
μιά καί χωρίς αυτό, δεν υπάρχει 
ζωή. Πέρα όμως άπό τό άπόλυτο 
σχήμα τοϋ θανάτου, υπάρχει τό 
σχετικό σχήμα ένός περιβάλλοντος 
πού άσθενεΐ, ένώ ταυτόχρονα άσθε- 
νεΐ μαζί του καί ό άνθρωπος, πού 
στερείται άπό πολλές ούσιώδεις 
φυσικές παροχές, στέρηση πού έ'χει 
έπιδράσεις σοβαρές, τόσο στή σωμα
τική, δσο καί στή ψυχική υγεία του. 
Πέρα δμως άπό τις άμεσες έπιδρά- 
σεις, ύπάρχει ή έπίδραση πού προ- 
καλεΐ τό φάσμα ένός μελλοντικού 
κινδύνου, γεγονός πού εύκολα γεν
νάει στο ψυχικό κόσμο τού άτόμου 
τό άγχος. Γι’ αύτούς τούς λόγους, 
κάθε προσπάθεια γιά τή προστασία 
τού περιβάλλοντος, άποβλέπει στή 
προστασία τής άνθρώπ'.νης ύπαρξης, 
απο έναν έπί πλέον κίνδυνο πού τήν 
άπειλεΐ.

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ στο τραχύ άγώ- 
να του γιά τήν έπιβίωση, ύπόταξε 
τα περισσότερα άπό τά γύρω του 
φαινόμενα πού άποτελοΰν τό φυσικό 
κόσμο. Δημιούργησε μέ τό πνεύμα 
του καλύτερες συνθήκες ζωής, εκ
μεταλλευόμενος κάθε φυσική ενέργεια 
μετατρέποντας δηλαδή τά συστατικά 
των φυσικών στοιχείων καί άφαι- 
ρώντας κάτι άπό τή πρώτη τους 
μορφή. Στή προσπάθειά του αύτή, 
παράλειψε νά βρεί ύποκατάστατα 
γ ι’ αύτές τις άλλαγές τής ύλης, νά 
συμπληρώσει δηλαδή τή φθορά πού 
δημιουργούσε κάθε έπίτευγμά του. 
Παράλληλα, παράλειψε νά έναρμο- 
νισει τή συμπεριφορά του στον οι
κονομικό καί κοινωνικοπολιτιστικό 
τομέα, έτσι ώστε νά μή βάδιζε αντί
θετα. άπό τή φυσική νομοτέλεια. 
"Ολα αύτά τά σφάλματα, δημιούρ
γησαν ένα χάσμα ανάμεσα στήν 
ύπαρξή του καί στο φυσικό περι
βάλλον, αύτό πού σήμερα ονομά
ζουμε μόλυνση τού περιβάλλοντος. 
Μέ άλλα λόγια, ένώ έκμεταλλεύτηκε 
πρώτες ύλες καί παράγωγά τους 
γιά τήν άνάπτυξή του, δέν φρόντισε 
δ,τι άπόμεινε άπό τήν έκμετάλλευση 
νά τό εξαλείψει ή νά βρει τό συμ
πλήρωμά του γιά νά μήν έχει τή 
δύναμη νάπροκαλέσει φθορά στο περι
βάλλον δταν θά άφηνόταν ελεύθερο.

Ά πό την μόλυνση τής ατμόσφα ιρας δέν γλύ 
τω σε ούτε αύτή ή Α κρόπολη των Α θηνών. 
Τά περ ίφ ημα μάρμαρα  πού στολ ίζουν τον 
Παρθενώνα, τό ’Ερέχθειο, τά  Π ροπύλαια, 
οι Κ αρυάτιδες κα ι τά  άλλα μ νημ ε ία  πού  
προσκύνησαν ο ι αιώνες άρχ ισαν νά φθεί
ροντα ι ραγδα ία  άπό τήν μόλυνση τής 
ατμ όσφ α ιρα ς .' Η ' Ελληνική Κυβέρνηση και 
‘Ο ργανισμοί π αγκοσμ ίου  κύρους δπως ή 
UNESCO σε μ ιά  μεγάλη  προσπάθεια  
άγω νίζοντα ι νά βροϋν τρόπο διασώσεώς 
τους άπό τήν μο ιρα ία  καταστροφή τους.

’Επίσης, δέν φρόντισε, ή άργησε νά 
φροντίσει, νά κατευθύνει τή συμπε
ριφορά του σέ ένέργειες τέτοιες, 
πού θά συμπλήρωναν κάθε φθορά 
καί θά έξαφάνιζαν κάθε κίνδυνο. 
Παράλληλα δέν διαπαιδαγώγησε τό 
χαρακτήρα του έτσι, ώστε νά άπο- 
φεύγει κάθε παράλειψη σ’ αύτό τό 
θέμα, πού πολλές φορές ακολουθεί
ται άπό τραγικά καί καταστρεπτικά 
αποτελέσματα. ’Αλλά οί άντιξοότη- 
τες καί τά προβλήματα πού δη- 
μιουργήθηκαν άπό τήν τεχνοκρατική 
επικράτηση καί άπό τή μειωμένη 
διαπαιδαγώγηση, δέν πρέπει νά μεί
νουν άλυτα. Κάθε, μάλιστα, καθυστέ
ρηση έγκυμονεΐ καί επιφυλάσσει 
μεγαλύτερους κινδύνους καί τούτο 
γιατί περισσότερο δύσκολα κατα- 
πολεμάται κάτι δταν δημιουργήσει 
μιά στατική, άμετάβλητη κατάστα
ση. ’Επιβάλλεται ή δραστηριοποίη- 
ση κάθε πρόσφορου μέσου καί κάθε 
κοινωνικού μέλους, πέρα άπό τήν 
άμεση δραστηριοποίηση των αρμο
δίων, πού θεωρείται δεδομένη, γιά 
τή προστασία τού φυσικού περι
βάλλοντος καί τήν καταπολέμηση 
τής μολύνσεως, πού άπειλεΐ τή ζωή 
μας περισσότερο άπό ό,τιδήποτε 
άλλο, έκτος φυσικά άπό τον κίν
δυνο πού παράγει ό ίδιος ό άνθρω
πος σάν έπιβουλευτής τών άγαθών 
τού άλΛου. Μόνο μέ μιά γενική 
δραστηριοποίηση καί κατανόηση τών 
εύθυνών πού άνήκουν στον καθένα, 
μπορεί ό σύγχρονος άνθρωπος ν’ 
άντιμετωπίσει άποτελεσματικά αύ
τό τό πρόβλημα.

Είχαμε τή τύχη, τό χρόνο πού 
πέρασε, νά παρακολουθήσουμε στή 
Κηφισιά, τήν καθιερωμένη ’Έκθεση 
Γελοιογραφίας, πού είχε άφιερωθεί 
στή μόλυνση τού περιβάλλοντος καί 
είχε γιά τίτλο, τό τραγικό: Καλη- 
μέρα Μόλυνση. 'Η συμμετοχή τών 
σαράντα περίπου κρατών, άπόδειξε 
τήν καθολικότητα τού προβλήματος 
αύτοΰ, καθολικότητα πού τήν χαρα
κτήριζε ή κοινή ταυτότητα τών 
άντιλήψεων δλων τών έκπροσώπων. 
Τά θέματα ήταν έμπνευσμένα άπό
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τή ρύπανση της άτμόσφαιρας μέ τά 
καυσαέρια, της θάλασσας μέ τά διά
φορα πετρελαιοειδή καί τά από
βλητα των βιομηχανιών, τούς σκου
πιδότοπους, την καταστροφή των 
δασών, τή μαζική κίνηση τών αυ
τοκινήτων, τή δημιουργία τών τσι
μεντένιων κτιριακών τεράτων, τον 
κίνδυνο της ραδιενέργειας, τή βιο- 
μηχανοποιημένη παραγωγή τρο
φών, τήν έπίδραση τών θορύβων 
καί τήν έ'λλειψη ήρεμίας, τή τυπο
ποίηση πολλών διαδικασιών της 
καθημερινής ζωής, τή σταδιακή 
εξαφάνιση του ζωϊκοϋ βασιλείου, 
τό άγχος τής σημερινής κοινωνίας 
γιά τήν ευημερία της κ.λ.π. Σέ 
όλα τά έκθέματα φαίνονταν καθαρά 
ή τραγικότητα πού περικλείει ό 
όρος μόλυνση τοΰ περιβάλλοντος 
καί οί κίνδυνοι πού άπειλοϋν τον 
άνθρωπο.

Η ΡΥΠΑΝΣΗ τής άτμόσφαιρας 
άπό τά καυσαέρια απασχολεί καί 
πρέπει νά άπασχολήσει πολύ τή 
χώρα μας. Άπό τή μιά πλευρά τά 
εργοστάσια καί άπό τήν άλλη τά 
αυτοκίνητα, δημιουργούν τις προϋ
ποθέσεις γιά κάθε άνησυχία. Τά 
εργοστάσια τής χώρας συγκεντρωμέ
να στις μεγάλες πόλεις, δημιουργούν 
μιά κατάσταση πραγματικά προ
βληματική, άφοΰ άπό τά σπλάχνα 
τους ξεφεύγουν καθημερινά τερά
στιες ποσότητες διοξειδίου. "Ομως, 
άν τά ίδια εργοστάσια ήταν διαμοι
ρασμένα σέ ολόκληρο τον έλληνικό 
χώρο, δέν θά ύπήρχε κανένα πρό
βλημα γιατί οί φυσικές πηγές, τά 
δέντρα, τό πράσινο γενικά, θά μπο
ρούσαν νά αντιμετωπίσουν κάθε τέ
τοιο πρόβλημα. ’Ακόμα κι άν στις 
ί'διες τις πόλεις ύπήρχαν οί άπαι- 
τούμενοι πνεύμονες πρασίνου, τό 
πρόβλημα θά ήταν έλάχιστο. Σή
μερα, συγκεντρωμένα στά βιομηχα
νικά κέντρα, πού άποτελοΰνται άπό 
ενα σύνολο τσιμεντένιων κτιρίων, 
στιβαγμένων τό ένα δίπλα στο άλλο, 
άπειλοϋν μέ τή παρουσία τους τήν 
υγεία τού περιβάλλοντος. ’Ελάχι
στα δέ άπό αυτά, καταβάλλουν προ
σπάθειες γιά τον περιορισμό τους 
μέ τήν χρησιμοποίηση ειδικών φίλ
τρων. Άπό τήν άλλη πλευρά, ή 
συγκέντρωση τών βιομηχανικών μο
νάδων στις μεγαλύτερες πόλεις, Α 
θήνα, Πειραιά καί Θεσσαλονίκη, 
άνάγκασε καί ένα μεγάλο μέρος τού 
πληθυσμού τής χώρας, νά ζεΐ καί νά 
δημιουργεί στά μεγάλα άστικά κέν
τρα, τις προϋποθέσεις γιά τήν επι
βίωσή του. Αύτό είχε σάν άποτέ- 
λεσμα τή δυσανάλογη αύξηση τών

Ή  ’Ελληνική φύση ο ,τ ι κ α ι αν ε ίνα ι, δπου 
κα ι αν βρ ίσκετα ι, ε ίτε  στην ομορφ ιά ενός 
αγριολούλουδου, ε ίτε  στην φανταχτερότητα  
τοϋ πεντακάθαρου θαλασσινού βυθού, 
προσφέρει στον άνθρωπο ζωή άπό τήν ζωή  
της κα ι γ ι αυτό το λογο άζ ίζε ι οχ ι μόνο νά 
προστατευθε ι άλλα νά δ ιαφυλαχθεϊ άκέραιη  
κα ι άμόλυντη πρ ιν  ε ίνα ι άργά. Οί κα ιρο ί 
δέν έπ ιτρέπουν άναβολές, δ κίνδυνος άπό 
τα  μ ολυσματ ικά  καταλο ιπ α  τοϋ σύγχρονου 
μηχανικού π ολ ιτ ισμ ού  άπ ε ιλ ε ί νά κ α τα 
στρέφει τήν φύση, τήν π ηγή  τής ζωής, κα ί 
νά άλλοιώ σει τό περιβάλλον.

αύτοκινήτων τών πόλεων, σέ σύγκρι
ση μέ τά αυτοκίνητα τής υπαίθρου. 
Ή  συνεχής δέ βελτίωση τών όρων 
τής οικονομικής καταστάσεως δη
μιούργησε μιά τεράστια καί άπό- 
τομη αύξηση τού άριθμοΰ τών αύτο- 
κινήτων, πού τό καθένα άπό αυτά 
είναι καί μιά πηγή καυσαερίων. Τά 
καυσαέρια πλανιώνται επάνω άπό 
τις μεγαλουπόλεις σάν διάφανα σκού
ρα σύννεφα, ρυπαίνοντας τήν άτμό- 
σφαιρα καί άπειλώντας σοβαρά 
τήν υγεία τού άνθρώπου.

Παράλληλα, ή ρύπανση τής θά
λασσας δημιουργεί ένα μεγάλο πρό
βλημα, πού άνησυχεΐ σοβαρά τούς 
αρμόδιους κρατικούς φορείς, άλλά 
καί τό κοινωνικό σύνολο. Τά από
βλητα τών εργοστασίων πού χύ
νονται στις άκτές, χωρίς βιολογι
κούς καθαρισμούς, καί ή διαφυγή πε
τρελαιοειδών άπό τά πλοία, είναι 
οί δύο κυριώτερες αιτίες πού μο
λύνουν τις άκτές καί απειλούν μέ 
θάνατο τό θαλάσσιο βασίλειο. Κατά 
καιρούς έπισημαίνεται ό θάνατος 
κάθε θαλάσσιας ζωής σέ ορισμένες 
άκτές, πού βρίσκονται κοντά σέ 
λιμάνια καί σέ βιομηχανικές περιο
χές, πράγμα πού θά πρέπει νά έμπο- 
διστεΐ στο μέλλον, γιατί’ ένα άπό 
τά πλεονεκτήματα τής χούρας μας 
σέ σύγκριση μέ άλλες χώρες είναι 
οί δαντελωτές άκτές. Τά ελληνικά 
ακρογιάλια πρέπει νά μείνουν άμό- 
λυντα, γιά νά χαρίζουν τις ομορφιές 
τους τόσο στούς ντόπιους όσο καί 
στούς ξένους επισκέπτες, πού άπο- 
τελοΰν καί πηγή έσόδών τής χώρας. 
Πέρα όμως άπό τούς καθαρά του
ριστικούς λόγους, υπάρχουν καί οί 
λόγοι τής οικονομικής έκμεταλλεύ- 
σεως τής ελληνικής θάλασσας. Ή  
άλιεία ύπήρξε καί είναι πάντα, μιά 
μεγάλη οικονομική πηγή γιά τον 
τόπο μας, πού πρέπει νά διαφυλαχτεϊ 
άμείωτη γιά τό έθνικό συμφέρον.

Οί σκουπιδότοποι δέν γνωρίζουν 
εξαιρέσεις. Υπάρχουν παντού. Τούς 
συναντούμε σέ πάρκα, σέ πλατείες, 
σέ άκάλυπτους κοινόχρηστους ή μή, 
δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους, σέ
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άκρογιαλές, ακόμα καί στους δρό
μους, νά φυλακίζουν κάθε φυσική 
ομορφιά καί νά κινδυνεύουν νά μετα- 
τραποΰν σέ έστίες μολύνσεως. Κι’ 
αν γιά τη προστασία της άτμό- 
σφαιρας καί της θάλασσας, απαι
τούνται δαπάνες καί συντονισμένες 
ενεργειες ενός ειδικού συνόλου άτό- 
μων και άρχών γιά την προστα
σία των χώρων άπό τά σκου
πίδια, άπαιτεΐται ή προσωπική εγ
κράτεια όλων των κοινωνικών με- 
λών, χωρίς καμιά ιδιαίτερη δαπάνη. 
Απαιτείται, ό καθένας νά συνη

θίσει, νά βλέπει τούς γύρω του χώ
ρους καθαρούς καί νά επιδιώκει νά 
μενουν καθαροί, έφαρμόζοντας πρώ
τος και οικειοθελώς τούς όρους της 
καθαριότητας. Είναι κάτι τό πολύ 
εύκολο, κάτι πού μέ λίγη συνειδητή 
προσπάθεια μπορεί νά έκλείψει. 
Είναι άπελπιστικό μερικές φορές 
το θέαμα πού παρουσιάζουν πολλές 
ακρογιαλιές μας, ιδιαίτερα μετά 
από μιά μαζική επίσκεψή τους, κατά 
τις ήμερες άργίας. Φεύγοντας ό 
κάθε επισκέπτης άφήνει ό,τι άχρη
στο έχει δημιουργήσει, χωρίς νά 
ύπολογίσει αύτούς, πού θά κατα
φύγουν στο μέρος έκεΐνο, μετά άπό 
αύτόν.

7ο Α ρχηγείο Χ ωροφυλακής συμμετέχον- 
τας στην εκστρατε ία  γ ιά  την ττροστασία  
τον  περιβάλλοντος εξ έδωσε κ α τα τοπ ισ τ ικ ό  
φυλλάδιο πού δ ιανεμήθηκε δωρεάν κα ι 
προκαλεσε αρ ισ τη  εντύπωση κα ι ευμενή  
σχόλια.

ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

ίνοι ΟπόΒεοι καί καΙρον όλων μας

ΟΙ ΜΟΡΦΕΣ θανάτου του περι
βάλλοντος είναι πολλές καί ή κάθε 
μιά άπό αύτές, έχει τή δική της 
τραγικότητα. "Ομως ή πιο σκληρή, 
ή πιο τραγική μορφή θανάτου, είναι 
η καταστροφή τοΰ πράσινου καί 
εΐδικώτερα τών δασών. Ό  πιο 
συχνός θάνατος τοΰ δάσους, είναι 
ό εμπρησμός καί ή πυρκαϊά. Μέσα 
σέ μικρά χρονικά διαστήματα, χι
λιάδες στρέμματα δάσους μεταβάλ
λονται σέ άψυχα κάρβουνα καί γιά 
πολλά χρόνια μένουν άνόργανα σώ
ματα, νά θυμίζουν τήν άνθρώπινη 
κακία ή τήν άνθρώπινη αμέλεια καί 
άνευθυνότητα. Στή χώρα μας, δυ- 
στυχώς, αύτά τά κρούσματα παρου
σιάζονται άρκετά συχνά, σέ βαθμό 
μάλιστα άνησυχητικό. Καί δέν είναι 
λίγες οΐ δασώδεις βουνοπλαγιές, 
πού άπέμειναν γυμνές, κατάμαυρες, 
τά τελευταία χρόνια. Καί όλα αύτά, 
σε εποχές πού τό πράσινο άποτελεϊ 
ένα άπό τά ισχυρότερα όπλα έναν- 
τίον της μολύνσεως τοΰ περιβάλ
λοντος. Αύτή ή καταστροφή τών 
δασών, άσχετα άπό τά αίτια πού 
τήν παράγουν, μπορεί νά χαρα
κτηριστεί έγκληματική καί γιά τό 
λόγο αύτό, κάθε πολίτης έχει κα
θήκον νά ύπερασπιστεί τήν άκεραιό- 
τητά τους. Πεθαίνοντας ένα δάσος, 
πεθαίνει ταύτόχρονα καί μιά εστία, 
ένας ζωντανός οργανισμός πού πο
λεμάει άδιάκοπα τή μόλυνση της 
άτμόσφαιρας καί σκορπίζει ύγεία, 
άλλά καί ομορφιά. Χάνεται ή αισθη
τική απόλαυση τοΰ δάσους, όπως 
συνάμα χάνεται καί ένα καταφύγιο 
ψυχαγωγίας καί ήρεμίας γιά τον 
κουρασμένο άνθρωπο της πόλης, 
πού ζητά νά ξεκουραστεί μέσα στή 
ζωογόνο πνοή του. 'Η χρησιμότητά 
του πρεπει νά γίνει συνείδηση όλων 
καί ή προστασία του νά άποβεΐ άνη- 
συχία κάθε κοινωνικού μέλους.

Ό άνθρωπος φυλακίζεται μέσα 
σέ μεγάλες τσιμεντένιες κτιριακές 
έγκαταστάσεις χάνοντας έτσι πολλά, 
άπό τήν καθημερινή του έπαφή μέ 
τή φύση. 'Η αύξηση τοΰ πληθυ
σμού τών πόλεων, σέ βάρος τοΰ 
πληθυσμοΰ της ύπαίθρου, έσπρωξε 
τον άνθρωπο στο νά δημιουργήσει 
τά πελώρια τσιμεντένια κλουβιά του, 
χωρίς ν’ άφήσει ούτε μιά πιθαμή 
γης άκάλυπτη. Οί πολυκατοικίες 
στιβάζονται ή μία δίπλα στήν άλλη, 
καταπίνοντας κάθε φυσικό αίσθημα 
ελευθερίας καί εύνοώντας τον υπερ
πληθυσμό, ένα υπερπληθυσμό πού 
στή πορεία του άφαίρεσε κάθε φυ
σική ομορφιά άπό τή ζωή τοΰ άν- 
θρώπου, δίδοντάς του σέ άντάλλαγμα 
οσο περισσότερο άγχος μποροΰσε

να δώσει. Ό σύγχρονος άνθρωπος, 
αγωνίστηκε πολύ γιά νά πετύχει 
αύτές τις συνθήκες ζωής του, π ι
στεύοντας ότι δημιουργούσε μιά 
ιδανικά άνετη μορφή ζωής. Δέν 
υπολόγισε όμως τις επιπτώσεις πού 
ακολουθούσαν τήν άπομάκρυνσή του 
άπό τή φύση. Σήμερα συνθλίβεται 
μέσα στις δικές του μυλόπετρες, 
άδυνατώντας νά ξεφύγει οριστικά 
και επιδιώκοντας γιά άναπλήρωση 
τών «χαμένων παραδείσων» τήν 
οργάνωση έκδρομών στήν ύπαιθρο.

Ή  ζωή του μέσα στις μεγαλου- 
πόλεις γίνεται μέρα μέ τή μέρα δρα- 
ματικώτερη. Ή  μεγάλη αύξηση τής 
οδικής κινήσεως καθώς καί άλλες 
αίτιες δημιουργούν ένα περιβάλλον 
άγχώδες, γεμάτο θορύβους, πού 
στερούν στο καθένα τις εύκαιρίες 
γιά μιά καθημερινή ήρεμη διαβίωση. 
Τά νεύρα τού σύγχρονου κατοίκου 
μιας μεγαλουπόλεως, βρίσκονται πά
ντα σέ διέγερση, ιδιαίτερα τις ώρες 
που φυσιολογικά συνοδεύονται άπό 
μιά άνάπαυλα δουλειάς καί άνά- 
παυση. Είναι οί ώρες πού ό καθένας 
άποζητάει λίγη ήρεμία γιά ν’ ανα
πληρώσει τις χαμένες δυνάμεις καί 
νά προετοιμαστεί γιά τήν έπόμενη 
φάση τοΰ καθημερινού του άγώνα. 
Τότε, ή χαλαρή συνείδηση τών 
γειτόνων, πού προσπαθούν νά λύ
σουν τις διαφορές τους «πολιτι
σμένα», ή νά ψυχαγωγηθούν άκού- 
γοντας μουσική, καθώς καί τά διερ- 
χόμενα αυτοκίνητα μέ τά ουρλιαχτά 
τους καί τις κόρνες τους, τά άερο- 
πλανα μέ τούς κρότους, άφαιροΰν 
κάθε περίπτωση ήρεμίας καί ψυ
χικής άναπαύσεως καί δημιουρ
γούν νέες υπερεντάσεις τών νεύρων, 
μέ τις γνωστές έπιπτώσεις στο 
ψυχονευρωτικό σύστημα τοΰ αν
θρώπου.

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ απειλείται σο
βαρά καί άμεσα άπό διάφορες χη
μικές ουσίες πού δημιουργούνται 
κατά τή λειτουργία πολλών εργο
στασίων, όπως έπίσης καί άπό τή 
ραδιενέργεια, πού μπορεί ν’ άπε- 
λευθερωθεΐ άπό κάποια στιγμιαία 
ανθρώπινη άμέλεια σέ εργοστάσια 
πού έχουν σχέση μ’ αύτή. Τότε ό 
κίνδυνος μεγαλώνει τρομακτικά καί 
τά άποτελέσματα ξεφεύγουν άπό τή 
συνηθισμένη κρίση τού άνθρώπου. 
Πρόσφατο παράδειγμα είναι ή μό
λυνση τής άτμόσφαιρας στο Σεβέζο 
τής ’Ιταλίας, οπού ή ραδιενέργεια 
έπέδρασε καταστρεπτικά, μέχρι καί 
στά έμβρυα τών έγκύων γυναικών. 
Δυστυχώς γιά τον πολιτισμό μας, 
μέχρι τή στιγμή αύτή δέν έχουν
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βρεθεί άμεσα καί άποτελεσματικά 
μέσα γιά τήν άποφυγή παρομοίων 
μολύνσεων. ’Ίσως σε λίγο καιρό ό 
άνθρωπος —επιστήμονας, προβλη- 
ματιζόμενος σ’ αύτό τό θέμα, κατορ
θώσει καί τό άντιμετωπίσει, όμως 
προς τό παρόν οί κίνδυνοι παραμέ
νουν τό ίδιο μεγάλοι. Καί ίσως να 
μην άπέχει πολύ ή έποχή, πού ό άν
θρωπος κάτω άπό τήν πίεση όλων 
αύτών των προβλημάτων, δεν θά άπο- 
φασίζει για τίποτε, πριν εφεύρει τό 
άντίδοτο των πιθανών παρενεργείων 
του. Καί τοϋτο γιατί τα προβλήματα 
καί οί αιτίες μολύνσεως αύξάνονται, 
καί αν δεν έρθει ή ώρα της μειώ- 
σεώς τους, πριν άπό τη δημιουργία νέ
ων, άναγκαστικά ό κόσμος θά οδηγη
θεί στο άδιέξοδο της μολύνσεως καί 
στήν άδυναμία όποιασδήποτε προ- 
λήψεως.

Οί κίνδυνοι πού άπειλοΰν τήν υ
γεία του περιβάλλοντος, αύξάνονται 
καθημερινά. "Ολοι τους προέρχον
ται άπό τον άνθρώπινο παράγοντα, 
πού άλλοτε παρουσιάζεται σάν ύπεύ- 
θυνος δημιουργός πηγών μολύνσεως 
καί άλλοτε σάν κοινωνικό σύνολο πού 
άνέχεται τή διάβρωση καί τή φθορά 
τόσο τοϋ φυσικού, όσο καί τού άν- 
θρωπογενοΰς ιστορικού περιβάλλον
τος, τήν οποία προκαλεί ή άνεξέλεγ- 
κτη εφαρμογή τών επιτευγμάτων 
τού σύγχρονου τεχνικού πολιτισμού. 
Τό αίτημα γιά τή προστασία τού 
περιβάλλοντος, άπευθύνεται προς τον 
ίδιο τον άνθρωπο καί τούτο γιατί 
μόνο αύτός, σάν παραγωγός αιτία 
τών κινδύνων, έχει τή δύναμη γιά 
νά πετύχει τήν έξάλειψή τους καί τήν 
εύχέρεια προσφοράς καί δημιουρ
γίας κατάλληλων συνθηκών, γιά τήν 
έπαναφορά τού περιβάλλοντος στήν 
άρχική του μορφή.

Μέ συντονισμένες ένέργειες τών 
αρμόδιων άρχών, της Πολιτείας καί 
τών υπεύθυνων προσώπων τών πη
γών ρυπάνσεως, μπορεί στή χώρα 
μας ν’ άντιμετωπισθεΐ μ’ έπιτυχία 
τό πρόβλημα αύτό, πριν άκόμα πά
ρει έπικίνδυνες διαστάσεις. 'Η άνά- 
γκη γιά τήν ύπεύθυνη προστασία 
τού περιβάλλοντος, προβάλλει γιά 
τήν Ελλάδα έπιτακτική καί τούτο 
γιατί τόσο ή πολιτιστική, δσο καί ή 
φυσική κληρονομιά της είναι εξαι
ρετικά πλούσια, άλλά καί ιδιαίτερα 
εύαίσθητη.

Οί περιπτώσεις φθοράς τού άν- 
θρωπογενοΰς ιστορικού περιβάλ
λοντος, δηλαδή τών άρχαιολογικών 
καί ιστορικών μνημείων, τών έργων 
τέχνης κ.λ.π. πού άποτελοΰν τό

I

θεμελειακό στοιχείο γιά τή πνευμα
τική ζωή, τή πολιτιστική ταυτότη
τα καί τή συνέχεια της Φυλής, όπως 
της Άκροπόλεως, έπιβάλλουν τήν 
έφαρμογή ριζοσπαστικών μέτρων, 
γιά τή διατήρησή τους.

’Επίσης, ό άργός ρυθμός έπανορ- 
θώσεως τών φθορών πού προκαλεί 
ή ρύπανση στις θάλασσες καί στούς 
ποταμούς, έπιβάλλει τήν άμεση προ
στασία τους άπό κάθε είδος μολύν
σεως. Οί περιπτώσεις μολύνσεως 
τού Σαρωνικοΰ καί τού Θερμαϊκού 
κόλπου, σέ βαθμό άρκετά προχωρη
μένο καί ό κίνδυνος δημιουργίας πα
ρομοίων καταστάσεων σέ άλλους 
κόλπους, όπως ό Παγασητικός, ό 
Εύβοϊκός, ό Κορινθιακός καί ό Ά μ- 
βρακικός, καθώς καί σέ ποταμούς, 
όπως ό Πηνειός, άφαιροΰν κάθε περι
θώριο άργοπορίας καί άποδεικνύουν 
τό μέγεθος τού κινδύνου καί τά κα
ταστρεπτικά του άποτελέσματα.

Παραδειγματιζόμενοι άπό τούς 
"Αγγλους, πού πριν άπό χρόνια έδω
σαν ζωή, μέ βιολογικούς καθαρι
σμούς, στον θανατηφόρα μολυσμένο 
Τάμεση, όπου κάθε ίχνος ζωής είχε 
νεκρωθεί, μπορούμε νά διατηρή
σουμε άμόλυντο τό έλληνικό φυσικό 
περιβάλλον, άρκεί ή εκστρατεία γιά 
τούτο νά χαρακτηρίζεται άπό τήν 
καθολικότητα τών προσπαθειών.

ΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ τής Χω
ροφυλακής, γιά τή πρόληψη καί τή 
μείωση τών περιπτώσεων μολύν
σεως, στο τομέα τής άρμοδιότητάς 
της, τά τελευταία χρόνια, έχει πάρει 
χαρακτήρα σταυροφορίας. 'Η συμ
βολή της στήν όλη προσπάθεια τής 
Πολιτείας είναι ιδιαίτερα σημαντική 
καί αύξάνεται καθημερινά μέ τήν 
έντονη δραστηριοποίηση τών άν- 
δρών της, σέ όλες τις πτυχές τού 
προβλήματος τούτου.

'Ο έλεγχος τών θορύβων, τών άπο- 
βλήτων, τών καυσαερίων, τής καθα
ριότητας καί τής εύπρέπειας τών 
δημόσιων, άλλά καί τών ιδιωτικών 
χώρων καί ό δραματικός άγώνας γιά 
τήν κατάσβεση τών πυρκαϊών, κυρια- 
αρχούν στο σύνολο τών δραστηριο
τήτων καί τών προσπαθειών τού Σώ
ματος γιά τήν προστασία τού περι
βάλλοντος.

Ειδικά συνεργεία άνδρών τής Χω
ροφυλακής, έλέγχουν καθημερινά πε
ριπτώσεις θορύβων, ιδιαίτερα σέ ώ
ρες κοινής ήσυχίας καί κατά τή διάρ
κεια τού καλοκαιριού, προστατεύ
οντας τον ψυχονευρωτικό κόσμο τού 
σύγχρονου άνθρώπου καί λυτρώνον
τας τό κοινωνικό σύνολο άπό άγχώ-

δεις καταστάσεις, πού δημιουργούν 
εντελώς άνεύθυνα μερικά μέλη του.

’Επίσης συχνά ενεργείται έλεγχος 
καυσαερίων, άποβλήτων κ.λ.π., άπό 
ειδικά συνεργεία τών 'Υπηρεσιών 
τού Σώματος, σέ καταστήματα, βιο
τεχνίες, έργοστάσια καί αύτοκίνητα 
καί εφαρμόζονται οί διατάξεις τών 
ειδικών, γιά τήν προστασία τού πε
ριβάλλοντος, νόμων.

Ιδιαίτερα σκληρός είναι ό άγώ
νας τών άνδρών τής Χωροφυλακής 
γιά τή κατάσβεση τών πυρκαϊών. Οί 
άνδρες τού Σώματος, μέ πράξεις 
αύτοθυσίας καί αύταπαρνήσεως, άν- 
τιμετωπίζουν τις δεκάδες πυρκαϊών 
πού κάθε χρόνο καί ιδιαίτερα στή πε
ρίοδο τού καλοκαιριού, άπειλοΰν μέ 
ολοκληρωτική καταστροφή τό δασι
κό πλούτο τής χώρας μας. Συχνά 
πληρώνουν μέ βλάβη τής σωματικής 
τους άκεραιότητας αύτές τις προσ
πάθειες. "Ομως ποτέ δέν ολιγωρούν. 
Τρέχουν πρώτοι σέ όλες τις περι
πτώσεις, άποδεικνύοντας ότι βρί
σκονται μπροστά σέ κάθε κοινωνικό 
προσκλητήριο.

Πέρα όμως άπό τις προσπάθειες 
γιά τήν καταστολή τών κινδύνων 
πού άπειλοΰν τό έλληνικό περιβάλ
λον, καταβάλλονται καί προσπά
θειες γιά τήν πρόληψή τους. ’Έτσι, 
σέ πολλές πόλεις τής χώρας, διορ- 
γανώνονται μέ πρωτοβουλία τού 
’Αρχηγείου Χωροφυλακής, διαλέ
ξεις καί ειδικά σεμινάρια, όπου εξε
τάζονται τά σχετικά μέ τό περι
βάλλον προβλήματα καί συζητοΰν- 
ται οί τρόποι άντιμετωπίσεώς τους. 
Μεγάλη προσπάθεια γίνεται γιά τή 
διαφώτιση τών μαθητών καί τών 
κατοίκων τής υπαίθρου, πού ή ενερ
γός συμμετοχή τους, στον άγώνα 
γιά τή προστασία τού περιβάλλον
τος, θά έχει άσφαλώς εύεργετικά 
άποτελέσματα.

Η ΜΑΧΗ γιά νά διατηρηθεί τό 
έλληνικό φυσικό περιβάλλον άμό
λυντο καί νά μή χάσουν τήν ομορ
φιά τους οί φυσικές καλλονές τής 
χώρας μας, καθώς καί γιά τή δια
τήρηση στή ζωή τών μνημείων τού 
’Έθνους, έχει αρχίσει. Πρωτοστα
τούν οί άρμόδιοι φορείς τής Πολι
τείας, οί Εταιρείες Προστασίας 
Περιβάλλοντος, οί έκπολιτιστικές 
οργανώσεις καί πολλοί πνευματικοί 
παράγοντες τού τόπου. Δέν μένει 
παρά, όλο τό κοινωνικό σύνολο νά 
συμπαρασταθεί στον άγώνα, άγωνι- 
ζόμενο σέ όλα του τά μέτωπα, γιά 
νά μή θρηνούμε στο μέλλον τό θάνα
το τού έλληνικοΰ περιβάλλοντος.
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'Υπό: Νι κ ο λ ά ο υ  Τ α σ ι ο π ο ύ λ ο υ ,  Ανθυπομοιράρχου.

Ιστορική αναδρομή.

Η ΜΥΚΟΝΟΣ είναι το τρίτο 
κατά σειρά νησί των ’Ανατολικών 
Κυκλάδων μεταξύ Τήνου καί Νά
ξου. Στά Νοτιοδυτικά της σε από
σταση τεσσάρων ναυτικών μιλλίων 
βρίσκεται τό ιστορικό νησί Δήλος.

Ή  Μύκονος είναι τό νησί μέ τά 
χαμηλότερα ορη (ύψηλοτέρα κορυ
φή ό «"Αγιος Ήλίας ό Άνωμερί- 
της μέ 392 μέτρα».Ή έκτασή της 
καλύπτει 88 τετραγωνικά χιλιόμε
τρα περίπου καί ό πληθυσμός της 
ανέρχεται σε 3.863 κατοίκους. Τό 
έδαφος είναι πετρώδες, ξηρό καί ά
γονο, μέ μικρή βλάστηση, όπου εύ- 
δοκιμεΐ τό κριθάρι, τά αμπέλια καί 
τά κηπευτικά προϊόντα.

Παράξενοι μύθοι είναι πλεγμένοι 
μέ τήν άρχαία ιστορία τής Μύκο
νού. Τό όνομά της τό πήρε άπό έναν 
ηρώα, τον Μύκονον, γιο τού μυθι
κού βασιλέα τής Δήλου Άνίου.Επει
δή τό έδαφος της είναι κατάσπαρτο 
άπό πελωρίους βράχους πλάσθηκε 
ό μύθος ότι, εδώ έτάφησαν άπό τον

'Ηρακλή οί γίγαντες τούς όποιους 
κατεπλάκωσε μέ λίθους. Επίσης κα
τά τήν παράδοση, εδώ υπήρχε καί 
ό τάφος τού ηρώα τού Τρωικού Πο
λέμου Αΐαντος τού Λοκροΰ, τού ο
ποίου τό σώμα έξεβράσθη στο νησί 
μετά τον πνιγμό του στον Καφηρέα 
κατά τήν επιστροφή του άπό τήν 
Τροία.

Πρώτοι κάτοικοι τής Μυκόνου 
ήσαν Αιγύπτιοι καί άκολούθησαν 
Κάρες, Φοίνικες καί Κρήτες, άργό- 
τερα δέ εγκαταστάθηκαν οί ’Ίωνες. 
'Η Μύκονος σπάνια άναφέρεται κα
τά τους 'Ιστορικούς χρόνους. Ό 'Η 
ρόδοτος αναφέρει ότι, μετά τήν μάχη 
τού Μαραθώνα (490 π. X.), ό Δάτις 
άγκυροβόλησε γιά λίγο στο νησί. 
Κατά τήν διάρκεια τής Δηλιακής 
Συμμαχίας οί Μυκόνιοι έγιναν φό
ρου υποτελείς στούς ’Αθηναίους καί 
έπλήρωναν σάν φόρο ένα τάλαντο, 
γεγονός τό όποιο μαρτυρεί τήν κα
κή οικονομική κατάσταση τού νη
σιού, ή όποια έπεδεινώθη ακόμη πε
ρισσότερο μετά τό τέλος τού Πελο- 
ποννησιακοΰ Πολέμου όταν περιήλ
θε στούς Σπαρτιάτες. Οί Μυκόνιοι 
έθεωροΰντο σάν πλεονέκτες καί φι-
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Δ ιαμαντόπετρα στο  Α ιγα ίο ή Μύκο
νος παρουσ ιά ζε ι ένα εξα ιρετ ικό  του 
ρ ισ τ ικ ό  ενδιαφέρον κα ι κατακλύζε
τα ι κάθε καλοκα ίρ ι από πολλές χ ι
λιάδες επ ισκέπτες, "Ελληνες κα ι 
ξένους πού φθάνουν στο  νησ ί γ ια  νά 
χαροϋν την ζέστη  άγκαλ ιά  τής κυ - 
κλαδ ίτ ικη ς θάλασσας κ α ι τ ις  ωραίες 
ακρογ ιαλ ιές τοϋ όμορφου νησιού .

λάργυροι καί για τοϋτο έκαλοΰντο 
«Μυκόνιοι» οί έχοντες τά έλαττώ- 
ματα αυτά, δρος ό όποιος πολλές 
φορές συνανταται στήν άττική κω
μωδία.

Κατά τά βυζαντινά χρόνια άνήκε 
στο «θέμα του Αιγαίου». ’Επί Φρα
γκοκρατίας, μετά τό 1204 μ. X. τό 
νησί περιήλθε στήν Βενετική οικο

γένεια τοϋ Άνδρέα Γκύζη, ή όποια 
διετήρησε τό νησί μέχρι τό 1390. 
Στο χρονικό αύτό διάστημα ιδρύθη
κε ή σημερινή πόλη τής Μυκόνου. 
Μετά τό 1390 ή οικογένεια Γκύζη 
παρεχώρησε τό νησί στους Βένετους, 
ύπό τήν κυριαρχία των όποιων πα- 
ρέμεινε έως τό 1537, οπότε έμφανί- 
ζεται ό τρομερός πειρατής - ναύαρ
χος Χαϊρεδίν Βαρβαρόσσας καί κα
ταλαμβάνει τήν Μύκονο χωρίς άντί- 
σταση. ’Από τότε ή Μύκονος διε- 
τέλεσε ύπό τήν Τουρκικήν κυριαρ
χία. "Οταν ξέσπασε ή έπανάσταση 
τοϋ Όρλώφ, ή Μύκονος κυριεύε
ται άπό τούς Ρωσσους (1770 μ. X .) 
καί παραμένει ύπό τήν Ρωσική κα
τοχή μέχρι τό 1774 μ.Χ. Κατά τό 
χρονικό αύτό διάστημα ή Μύκονος 
έ'χει έξελιχθεΐ σε μια. άξιόλογη ναυ

τική νήσο καί καθώς σέ ολόκληρη 
τήν Μεσόγειο καί τό Αιγαίο ήκμα- 
ζεν ή πειρατεία, ή Μύκονος έγινε 
ένα άπό τά κυριώτερα κέντρα καί 
ορμητήρια των πειρατών. Πλήθος 
πειρατικών άναμνήσεων είναι δεμέ
νες μέ τήν νεώτερη ιστορία τοϋ νη
σιού ή όποια κατά τις παραμονές τής 
Έπαναστάσεως τοϋ 1821 διέθετε 
άξιόλογο έμπορικό στόλο μέ έξα- 
σκημένα πληρώματα. Στο σάλπισμα 
τοϋ άγώνα, ή Μύκονος πρωτοστά
τησε μέ τό σύνολο τοϋ στόλου της 
(21 πλοία καί 132 κανόνια), ό όποιος 
ένώθηκε μέ τον έλληνικό στόλο ύπό 
τον ναύαρχο Τομπάζη. Τον άξιόλογο 
καί άξιόμαχο αυτόν στόλο ώργάνω- 
σε καί έχρηματοδότησε ή Μαντώ 
Μαυρογένους, στο θάρρος, τήν τόλ
μη καί τήν ήγετική φυσιογνωμία
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τής όποιας οφείλεται, καί ή (απόκρου
ση τής απόπειρας τοϋ Τούρκου Κα- 
πουδάν Πασά νά άποβιβασθεΐ στήν 

! Μύκονο τον ’Οκτώβριο τοϋ 1822.
Μετά την 'ίδρυση τοϋ Έλληνικοϋ 

κράτους, οί κάτοικοι τής Μυκόνου 
άρχισαν νά άσχολοΰνται μέ τό διά 
θαλάσσης έμπόριο, την άλιεία, τήν 
γεωργία καί σέ μικρότερη έκταση 
μέ τήν κτηνοτροφία. Τό πετρώδες, 
ξηρό καί άγονο έ'δαφος τοϋ νησιού, 
καί ή έλλειψη νεροΰ ήσαν εμπόδια στην 
εύκολη καί άποδοτική άγροκαλλιέρ- 
γεια καί οί μυκονιάτες άγρότες έπρε
πε νά έργασθοΰν σκληρά, μέ κόπο 
καί ιδρώτα, γιά νά άνταποκριθοΰν 
στις στοιχειώδεις άνάγκες τής ζω
ής. Τά τελευταία όμως είκοσι χρό
νια τά πράγματα έχουν άλλάξει ρι
ζικά. 'Η Μύκονος έχει γίνει πόλος 
έλξεως τοϋ διεθνούς τουρισμοΰ καί 
σύμφωνα μέ τις διάφορες οικονομι
κές στατιστικές ή Μύκονος παρου
σιάζει τό μεγαλύτερο κατά κεφαλήν 
εισόδημα στον χώρο τής Εύρώπης. 
Τό ωραίο κλίμα, οί άμμώδεις πα
ραλίες, ή γραφικότητα τής πόλεως 
καί ή φιλοξενία τών κατοίκων έβοή- 
θησαν πολύ τήν τουριστική άνάπτυ- 
ξη τοϋ νησιοΰ. 'Η πλειονότης τών 
κατοίκων άσχολεΐται πλέον μέ τά 
τουριστικά επαγγέλματα καί ελά
χιστοι μόνον κάτοικοι άσχολοΰνται 
μέ τήν καλλιέργεια κηπευτικών προϊ
όντων. 'Η κατακόρυφη οικονομική 
άνάπτυξη τοϋ νησιοΰ είχε σάν άπο- 
τέλεσμα τήν μείωση τής πολιτιστι
κής καί κοινωνικής δράσεως, ή οποία 
παρουσιάζετο άλλοτε σέ ύψηλότερα 
έπίπεδα.

Κατά τά τελευταία χρόνια ή 
Μύκονος άπέκτησε ένα πολύτιμο 
πνευματικό ίδρυμα, τήν Βιβλιοθήκη 
μέ περισσότερους άπό 2.500 τόμους, 
τήν οποία κατήρτισε καί έδώρησε 
στον Δήμο τών Μυκόνων ό ’Ιωάννης 
Μελετόπουλος. Θά πρέπει επίσης 
έδώ νά τονισθεΐ καί ή σημαντική 
συμβολή τοϋ καθηγητοΰ τοϋ Πα
νεπιστημίου τής Θεσσαλονίκης Κυ- 
ριαζοπούλου στήν ίδρυση τοϋ Λαο- 
γραφικοΰ Μουσείου δπου φιλοξε
νούνται διάφορα άριστουργήματα 
λαϊκής τέχνης.

Ή Μύκονος σήμερα

Χαρακτηριστικό δείγμα κυκλα
δικής άρχιτεκτονικής ή σημερινή 
Μύκονος, ονομάζεται καί Χώρα 
όπως εις κάθε νησί ονομάζεται ή 
πρωτεύουσά της, μέ τούς στενούς 
γραφικούς δρόμους, τις μικρές ολό
λευκες κυβικές οικίες, τις πολυπλη

θείς μικρόσχημες έκκλησίες της — 
υπολογίζονται περί τις 360 — καί 
τούς ράθυμους άνεμόμυλους, οί ό
ποιοι γυρίζουν νωχελικά μέ τό 
έλαφρότερο μελτέμι, αποτελεί ένα 
άπό τά πλέον γνωστά παγκόσμια 
τουριστικά κέντρα.

Στή συνοικία τοϋ Κάστρου, δπου 
σώζονται ολίγα ερείπια άπό τό 
παλαιό Κάστρο, κόσμημα μοναδικό 
καί άνυπέρβλητο άποτελεΐ ό Ναός 
τής Παναγίας τής Παραπορτιανής. 
Είναι ένα άριστούργημα λαϊκής με
σογειακής άρχιτεκτονικής τής βυ
ζαντινής έποχής. Άποτελεΐται άπό 
τέσσερεις ναούς οί όποιοι ενώνονται 
κατά τρόπο πρωτότυπο καί άρι- 
στουργηματικό. 'Όποιος ΐδεΐ τούς 
άνάλαφρους όγκους, τον τροΰλλο 
καί τό άψιδωτό κωδωνοστάσιο τοϋ 
Ναοΰ είναι άδύνατο νά μή νιώσει τήν 
άνάταση εκείνη, τήν όποια μόνο τά 
μυστηριακά άριστουργήματα εΐνοα 
δυνατόν νά μάς προκαλέσουν.

Ό επισκέπτης μένει κατάπληκτος 
άπό τό πλήθος τών ’Εκκλησιών, οί 
όποιες έπί τό πλεΐστον έκτίσθησαν 
τις άρχές τοϋ 17ου αιώνα. Οί λόγοι 
οί όποιοι δικαιολογούν τό πλήθος 
αυτό τών εκκλησιών είναι ή πίστη 
τών κατοίκων, ή εκπλήρωση τών 
ταμάτων τών ναυτικών καί ή συ
νήθεια τών Μυκονίων μέχρι τό έτος 
1850 νά ενταφιάζουν τούς νεκρούς 
τους σέ ιδιωτικές Έκκλησίες. Κατ’ 
αύτό τον τρόπο κάθε σχεδόν οικο
γένεια άπέκτησε τήν ιδιωτική της 
εκκλησία εντός τών όποιων τελούν
ται τρεις ή καί περισσότερες λει
τουργίες κάθε χρόνο.

Στο ΒΑ άκρον τής πόλεως εύρί- 
σκεται τό ’Αρχαιολογικό Μουσείο 
τοϋ νησιοΰ στις αίθουσες τοΰ όποιου 
φυλάσσονται άξιόλογα εύρήματα έκ 
τών νεκροταφείων τής νήσου Ρή- 
νειας «Μεγάλης Δήλου», κυρίως 
επιτύμβιες στήλες καί ταφικά άγάλ- 
ματα. ’Από τά πλέον άξιοσημείωτα 
εύρήματα είναι τό άγαλμα τοΰ 
Ήρακλέους άπόπαριανό μάρμαρο καί 
μία άρκετά μεγάλη ποσότητα πή
λινων άγγείων άπό δλα τά μέρη τοΰ 
Αιγαίου. ’Ασυνήθους ένδιαφέρον- 
τος είναι ένας περίφημος άμφορέας 
τοΰ 7ου π.Χ. αιώνα, ό όποιος βρέ
θηκε στήν πόλη τής Μυκόνου κατά 
τό έτος 1961 καί παριστά άνάγλυ- 
φες σκηνές άπό τον Τρωικό Πόλεμο.

’Αξιόλογο σύγχρονο κτίριο τής 
πόλεως είναι τό Παράρτημα τής 
Σχολής Καλών Τεχνών ’Αθηνών, 
τό οποίο παραμένει άνοικτό άπό τήν 
Άνοιξη έως τό Φθινόπωρο καί φι
λοξενεί όνομαστούς "Ελληνες καί 
άλλοδαπούς καλλιτέχνες.

Οί γραφικοί άνεμόμυλοι, κομψο
τεχνήματα κυκλαδικής άρχιτεκτο- 
νικής θυμίζουν τό άλεσμα τοΰ σιτα- 
ριοΰ μέ τή μυλόπετρα. 'Ο ένας 
άπ’ αύτούς, ό «Μύλος» τοΰ Νικόλα» 
βρίσκεται άκόμη σέ λειτουργία καί 
προσφέρει στούς τουρίστες ένα 
μοναδικό θέαμα. Οί άνεμόμυλοι εί
ναι τόσο δεμένοι μέ τή Μύκονο, 
ώστε σέ κάθε φο.)τογραφία, σέ κάθε 
σκίτσο καί σέ κάθε πίνακα ζωγρα
φικής δπου άπεικονίζεται ή Μύκο
νος ύπάρχει καί ένας άνεμόμυλος, 
ό οποίος συμπληρώνει τό τοπίο.

'Η περιοχή τής Άλευκάντρας 
θυμίζει ένα μέρος τής περίφημης 
ιταλικής πόλεως τής Βενετίας καί 
γ ι’ αύτό πολλοί τήν ονομάζουν 
«Βενετία τής Μυκόνου». Τά σπίτια 
είναι κτισμένα επάνω άπό τήν θά
λασσα μέ ξύλινους έξώστες, κάτω 
άπό τούς όποιους παιγνιδίζουν τά 
κύματα τής θάλασσας πού στο τέλος 
ξεσποΰν στούς πέτρινους τοίχους.

'Η Μύκονος μπορεί νά προσφέρει 
δλα τά είδη διασκεδάσεως καί τής 
καλής φιλοξενίας καθώς καί κάθε 
είδος άνέσεως καί εύκολίας. 'Υπάρ
χουν περισσότερα άπό τριάντα ξε
νοδοχεία ένώ τά ενοικιαζόμενα — 
επιπλωμένα δωμάτια πλησιάζουν τις 
δύο χιλιάδες. Μία έπίσκεψη στο 
νησί θά δικαιολογήσει τήν φήμη 
του, ή όποια φθάνει μέχρι καί τήν 
μακρινή Νέα Ζηλανδία, τής όποιας 
πολλοί ύπήκοοι τό έπισκέπτονται 
κάθε χρόνο.
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μενα Γεωργίου Σακά, έκδοσις 
’Εκδοτικής Εταιρίας «ΑΡΤΕ
ΜΙΕ», 1974.
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Ένας φιλόσοφος είχε πεϊ κάποτε: 
«Θά έλθει ή στιγμή πού ό κυρί
αρχος άνθρωπος θά διευθύνει τό 
σύμπαν μέσα άπό μία αίθουσα 
με μηχανές. Τότε, όμως, θά έχει 
χάσει την ευτυχία».

Τοΰ Καθηγητή τής Νομικής και Δ)ντοϋ 
τού Ινστιτούτου ’Εγκληματολογίας 

Παρισίων κ. JAQUE LEAUTE

Άπό τό Γαλλικό περιοδικό: 
“POLICE NATIONALE,,

Μετάφραση — άπόδοση άπό τα Γαλλικά: 
’Α ν δ ρ ο μ ά χ η ς  Τ ζ ο υ μ έ ρ κ α - Ί ω ν S 

’Ανθυπομοιράρχου
Πτυχιούχου Σχολής ’Εγκληματολογίας 

τοΰ Πανεπιστημίου Βρυξελλών

ΑΝ ΑΣΦ ΑΛΕΙΑ  ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟ Ν Η
Νέες διαστάσεις τοΰ αστυ

νομικού έργου.
Ή  έπαγρύπνηση γιά τόν σεβα

σμό τής Δημοσίας Τάξεως, ή πρό
ληψη καί καταστολή των αδικη
μάτων, έξακολουθοϋν νά άποτε- 
λοϋν τά βασικά καθήκοντα τής 
άστυνομίας.

'Η άποστολή όμως τής δημοσίας 
δυνάμεως ώς πρός τά θέματα άσφα- 
λείας δέν περιορίζεται μόνο σ’ 
αύτά τά καθήκοντα.

Διάχυτα είναι στήν εποχή μας 
τά συναισθήματα τής άνησυχίας 
καί συχνά τοΰ άγχους μπροστά 
σ’ έναν άσαφή καί άπροσδιόριστο 
κίνδυνο βίας καί επιβουλής κατά 
Χής ζωής ή τής περιουσίας.
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Συνεπώς πρόβλημα δέν είναι 
μόνον ή άντιμετώπιση τής έλλεί- 
ψεως πραγματικής άσφαλείας, αλ
λά κυρίως, ή έξασθένηση, αν όχι ή 
έλλειψη ένός συναισθήματος άνα- 
σφαλείας. Τό συναίσθημα αυτό 
πού είναι αισθητό, έντονα, άπό με
γάλο άριθμό κατοίκων τών πόλεων 
καί τής υπαίθρου, θεωρείται ύπεύ- 
θυνο γιά τήν διαταραχή τής ψυχι
κής ήρεμίας πού χαρακτηρίζει τόν 
σύγχρονο πολίτη.

'Η άνοδος τοΰ βιοτικού επιπέδου 
έχει γίνει ό ούσιαστικός σκοπός 
τών συγχρόνων κοινωνιών. 'Η φ ι
λοδοξία τών άνθρώπων, δέν συνί- 
σταται πλέον στό πώς νά έπιζή- 
σουν, νά φάνε, νά πιουν καί νά 
άπαλλαγοϋν άπ’ τή φτώχεια. Σή

μερα, βασικά, φιλοδοξία τών άν
θρώπων είναι νά ζοϋν άσφαλεΐς 
στά σπίτια τους καί νά κάνουν άνε- 
νόχλητοι τόν περίπατό τους. Ή  
δημιουργία ένός κλίματος άνα- 
σφαλείας, κυρίως μέσα στις πόλεις, 
άπειλεϊ τις προσπάθειες γιά μιά 
καλύτερη ζωή. Ή  κοινωνική πολι
τική κατά τοΰ έγκλήματος πρέπει 
νά έξουδετερώσει αύτή τήν άνα- 
σφάλεια. Ή  ’Αστυνομία έχει υπο
χρέωση όχι μόνο νά καταστείλει 
τό έγκλημα, άλλά καί νά καθησυ
χάζει τούς πολίτες, έξαφανίζοντας 
τά συναισθήματαάνασφαλείαςτους.
’Ανθρώπινες επιδιώξεις — 

Άνοδος του επιπέδου.
Οί άνθρώπινες έπιδιώξεις κατά



τόν διάσημο ψυχολόγο — οικονο
μολόγο MASLOW, μοιάζουν μέ 
πυραμίδα στην όποια ή μία είναι 
στιβαγμένη έπάνω στην άλλη. Στήν 
βάση τής πυραμίδας τοποθετείται 
ή βασική επιδίωξη τοϋ άνθρώπου 
γιά τήν έξεύρεση τροφής. Οί υπα
νάπτυκτες κοινωνίες ζοϋν μέ τό 
φάσμα τής πείνας. Οί κλοπές 
όφείλονται συχνά στήν δυστυχία, 
οί άνθρωποκτονίες στόν άγώνα 
γιά τήν επιβίωση πού άποτελεί 
τήν φυσική έπιλογή, σύμφωνα μέ 
τις θεωρίες τοϋ Δαρβίνου. Ό με
γάλος φιλόσοφος άποδεικνύει στο 
έργο του (1915) ότι τό φαινόμενο 
αύτό είναι παγκόσμιο. Ή  προσευ
χή «τόν άρτον ήμών τόν έπιούσιον 
δός ήμϊν σήμερον» εκφράζει από
λυτα αύτήν τήν άνάγκη.

Έφ’ όσον ίκανοποιηθή ή άνάγκη 
τής συντηρήσεως, οί άνθρωποι 
τοποθετούν κατόπιν σέ προτεραιό
τητα τήν λειτουργία τής άσφαλείας 
άπό τούς έχθρούς, τούς κλέφτες, 
τούς ληστές —

Ή  έξεύρεση καταφυγίου μέ συν
θήκες άσφαλείας όπου μπορεί κα
νείς νά κοιμάται ήσυχα άποτελεί 
τήν έπόμενη βασική άνάγκη.

Τεράστια ήταν ή άνάγκη αύτή 
στόν Μεσαίωνα, καί εξακολούθησε 
νά παρουσιάζει τήν ίδια σπουδαιό- 
τητα μέχρι τό 19ο αιώνα. Μέ θαυ
μαστό τρόπο άπεικόνισε τήν άνάγ
κη αύτή ό Ρέμπραντ στόν πίνακά 
του «Ή  Νυκτερινή περιπολία». 
Μέ σιδερένια όλόσωμη πανοπλία, 
μέ κράνος, ξίφος καί μουσκέτο, οί

ΠΟΛΗ
ιδιώτες, κάτοικοι τών πόλεων, πε- 
ριπολοϋσαν τήν εποχή έκείνη τούς 
δρόμους προσπαθώντας οί ίδιοι 
νά διαφυλάξουν τή ζωή καί τήν πε
ριουσία τους.

Στις μεγάλες ασθένειες τής έπο- 
χής μας, τόν θόρυβο καί τήν μόλυν
ση τοϋ περιβάλλοντος, έχει τώρα 
προστεθεί καί τό άγχος, ή άνα- 
σφάλεια........

Φαντασία ή πραγματικότης τό 
συναίσθημα αυτό κατατυραννεΐ τό 
σύγχρονο πολίτη.

'Η ’Αστυνομία δέν πρέπει πλέον 
μόνο ν’ άντιμετωπίζει ευθέως τήν 
έγκληματικότητα, άλλά παράλληλα 
νά καθησυχάζει τούς πολίτες καί νά 
έξαφανίζει κάθε συναίσθημα άνα- 
σφαλείας.

Τό μέγεθος τών πόλεων.

Τά άποτελέσματα έρευνας τοϋ 
Γαλλικοΰ ’Ινστιτούτου Δημοσίας 
Γνώμης (I.F.O.P.) σχετικά μέ τό 
άγχος τοϋ σύγχρονου πολίτη καί 
τις διακυμάνσεις του σέ συσχε
τισμό μέ τόν τόπο κατοικίας, είναι 
άποκαλυπτικά.

Συγκεκριμένα, οί έρευνητές δια- 
χώρησαν τόν πληθυσμό σέ τέσσε- 
ρες κατηγορίες : στόν πληθυσμό 
τών άγροτικών ζωνών, τών συνοι
κιών κάτω τών 100.000 κατοίκων, 
τών συνοικιών άνω τών 100.000 
κατοίκων καί τής πρωτευούουσας.

Τά άποτελέσματα άποδεικνύουν 
ότι παράλληλα μέ τήν πραγματική 
έγκληματικότητα, τά συναισθήμα
τα άνασφαλείας αυξάνουν άνάλογα 
μέ τό μέγεθος τών πόλεων.

Στήν ερώτηση «Νομίζετε ότι 
υπάρχει στή συνοικία σας περισ
σότερη βία άπό ό,τι σέ άλλες συ
νοικίες»; οί κάτοικοι τής πρω
τεύουσας άπαντοϋν καταφατικά κα
τά 36 %, οί κάτοικοι τών με/αλου- 
πόλεαΑ κατά 20% καί οί κάτοικοι 
τής υπαίθρου κατά 4%.

Πρέπει νά προστεθεί ότι καί ό 
τρόπος μέ τόν όποιο γίνεται αι
σθητή ή άνασφάλεια στήν πόλη 
καί στήν ύπαιθρο, είναι διαφορε
τικός.

Στήν ύπαιθρο τά συναισθήματα 
άνασφαλείας στηρίζονται σέ πρα
γματικά γεγονότα. Τά άτομα μπο- 
ροϋν νά έκφράσουν συγκεκριμέ
νους φόβουςπ.χ.γιάληστεία, κλοπή, 
συμπλοκή μετά άπό μέθη, έπίθεση 
εναντίον ήλικιωμένων... . 
’Αντίθετα, όμως, οί κάτοικοι τών 
μεγαλουπόλεων καί ιδιαίτερα τής 
πρωτεύουσας δέν έκφράζουν συγ
κεκριμένους φόβους. Αισθάνονται 
άνασφάλεια καί άγχος συγκεχυμέ
να.

Ά ν  καί ό επαρχιώτης διακρίνει 
καθαρά τις μορφές τής βίας πού 
φοβάται, τά συναισθήματα άνα
σφαλείας είναι έν τούτοις ισχυρό
τερα στούς κατοίκους τής πρω
τεύουσας, οί όποιοι αισθάνονται 
ότι άπειλοΰνται άλλά, όπως τονί
στηκε, δέν μποροΰν νά προσδιο
ρίσουν τή προέλευση τής απειλής 
μέ συγκεκριμένο τρόπο.

Ά λλη , μιά σημαντική διαπίστω
ση, πού άπεκάλυψε ή έρευνα αύτή, 
έχει σχέση μέ τά θύματα επιθέσεων 
ή τούς θύτες, ώς καί επεισοδίων σέ 
δημόσιους χώρους, κέντρα κ.λ.π. 
Σύμφωνα μέ τή διαπίστωση αύτή 
οί κάτοικοι τών μεγαλουπόλεων,

άπεκάλυψαν οί ίδιοι, ότι δέχθηκαν 
περισσότερες επιθέσεις καί χαρα
κτηρίζουν τόν έαυτό τους σάν πιο 
επιθετικό άπό τούς κατοίκους τής 
ύπαίθρου.

Οί ειδικοί χαρακτηρίζουν τήν 
έπιθετικότητα καί τό άγχος τών 
κατοίκων τών μεγαλουπόλεων ώς 
«κοινωνική άσθένεια».

Ή προθυμία τών πολιτών νά 
έπέμβουν καί νά βοηθήσουν τήν 
αστυνομία σέ ένα επεισόδιο, είναι 
άντιστρόφως άνάλογη μέ τό μέ
γεθος τών πόλεων.

Οί κάτοικοι τής ύπαίθρου έπεμ- 
βαίνουν πρόθυμα σ’ ένα επεισόδιο 
όταν πρόκειται νά βοηθήσουν ένα 
φίλο τους ή κάποιο άλλο άτομο 
πού έπεσε θΰμα έπιθέσεως. ’Ακρι
βώς άντίθετη είναι ή συμπεριφορά 
τών κατοίκων τών πόλεων, άπό 
τούς όποιους οί πιό πολλοί δηλώ
νουν ότι δέν πρόκειται νά έπέμβουν 
σέ επεισόδιο άκόμη καί άν τυχόν 
άκούσουν ανθρώπινη έκκληση γιά 
βοήθεια.

'Η φροντίδα γιά εγκατάσταση 
μηχανισμών άσφαλείας ή γιά από
κτηση άμυντικοΰ όπλου, απασχο
λεί κυρίως τούς κατοίκους τής 
πρωτεύουσας, ένώ οί άγρότες άδια- 
φοροϋν.

Προκαλεΐ όμως έκπληξη ή άντί
θετη, κατά κάποιο τρόπο, άντίδρα- 
ση, τών δύο αύτών κατηγοριών 
τής κοινωνίας άπέναντι στήν άστυ- 
νομία.

Μολονότι οί κάτοικοι τών πό
λεων φοβούνται τή βία περισσό
τερο άπό τούς άγρότες, ένα σημαν
τικό ποσοστό άπό αύτούς υποστη
ρίζει ότι δέν πρέπει νά όπλοφοροϋν 
οί άστυνομικοί. ’Ακριβώς άντίθετα 
όμως σκέπτονται οί πιό πολλοί 
άπό τούς άγρότες πού παράλληλα 
τονίζουν ότι οί δυνατότητες τής 
’Αστυνομίας γιά δράση είναι πε
ριορισμένες καί πρέπει νά έπεκτα- 
θοΰν.

Φανερό λοιπόν είναι ότι ή άνάγ
κη γιά ένοπλη προστασία άπό 
άστυνομικούς δέν είναι έντονα 
αισθητή στις πόλεις οί όποιες, 
παρ’ όλα αύτά, άντιμετωπίζουν 
άμεαα τήν βία, σέ άντίθεση μέ 
τήν ύπαιθρο.

'Η αντίληψη γιά τήν αύστηρό- 
τητα τοϋ τρόπου τής καταστολής 
διαφέρει άπό τις πόλεις στήν 
ύπαιθρο.

Στις μεγαλουπόλεις καί ιδιαίτε
ρα στήν πρωτεύουσα δέν κρίνεται 
πώς έχει σάν επακόλουθο τόν 
παραδειγματισμό. Στις αγροτικές
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περιοχές, άντίθετα επικρατεί ή 
αντίληψη δτι ή ποινή τοϋ θανάτου 
εκφοβίζει καί, συνεπώς, άποτρέπει 
τήν μίμηση.

Στατιστικά στοιχεία καί γραφι
κές παραστάσεις τοϋ F.B.I. των 
Η.Π.Α. καί τοϋ Υπουργείου Εσω
τερικών τής Γαλλίας, σκιαγραφοΰν 
τις διακυμάνσεις τής εγκληματι
κότητας άνάλογα μέ τό μέγεθος 
τών πόλεων.

I : 4 .327 π ό λε ις  μέ πληθυσμ ό  κ ά τω
τ ώ ν  10 .000  κ α το ίκ ω ν , π αρουσ ιάζουν  
ποσοστό έγκ λη μ α τ ικ ό τη τα ς  έπ ί 
100 .000 κ α το ίκ ω ν  231 ,5

II : 1 .314 π όλεις  μέ π ληθυσμό  άπό 
10 .000 — 25 .000 κατο ίκους , παρου— 
σ ιά ζο υν  ποσοστό έγκ λη μ ατικ ό τη τα ς  
έπ ί 100 .000  κατο ίκους 267,8

I I I : 538 π όλεις  μέ π ληθυσμό
25.000 κ α το ίκ ο υ ς, παρουσ ιάζουν πο
σοστό έγκ λη μ α τ ικ ό τη τα ς  έπ ί 100 .000 
κ α το ίκ ω ν  434,0

IV  : 253 π όλεις  μέ π ληθυσμό  άπό
50.000  —100 .000  κ α το ίκ ο υ ς, παρου-  
σ ιά ζο υν  ποσοστό έγκ λη μ ατικ ό τη τα ς  
έπ ί 100 .000  κ α το ίκ ω ν  450,7

V : 100 πόλεις  μέ π ληθυσμό  άπό 
100 .000—250 .000 κατο ίκους , παρου-  
σ ιά ζο υν  ποσοστό έγκ λη μ ατικ ό τη τα ς  
έπ ί 100 .000  κ α το ίκ ω ν  631 ,6

VI : 58 πόλεις μέ π ληθυσμό  άνω  
τ ώ ν  250 .000 κ α το ίκ ω ν  άπό τ ις  όποιες 
6 έχουν π ά νω  άπό ένα  εκατομ μ ύρ ιο , 
παρουσ ιάζουν ποσοστό έγκ λη μ ατικ ό — 
τη τα ς  έπ ί 100 .000 κ α το ίκ ω ν  1 .158 ,9 .

Γ α λ λ ία ς .

Ή  σχέση μ εταξύ  έγκ λη μ α τ ικ ό τη τα ς  
κα ι μεγέθους τώ ν  π ό λεω ν γ ίν ε τ α ι 
έντονη σ τ ις  πόλεις  μέ πληθυσμ ό  άνω  
τ ώ ν  100 .000  κ α το ίκ ω ν  . Σ τα τ ισ τ ικ ά  
σ το ιχ ε ία  τή ς  Χ ω ρ ο φ υλ α κ ή ς  κ α ί τής  
’Ε θνικής ’Α σ τυνο μ ία ς  τής  Γ αλλ ία ς  
απ ο κ αλύπ το υν  ό τ ι τό ποσοστό έγκλη— 
μ α τικ ό τη τα ς  βαρ ιάς μορφής β ία ς ,  
δ ιπ λα σ ιά ζετα ι άπό τή ν  ύπαιθρο στή ν  
πόλη .

Τό ποσό τρ ιπ λ α σ ιά ζε τα ι έ φ ’ όσον 
ή πόλη ε ίν α ι συγχ ρ ό νω ς κ α ί λ ιμ ά ν ι  
κ α ί έ ξα π λ α σ ιά ζετα ι σ τή ν  π ρω τεύουσα  
ή σέ πόλεις  μέ παρόμοιο μέγεθος . “ Μεγάλες

Η τάση σέ όλο τόν κόσμο, άπό 
τις Η.Π.Α., έως τήν Σοβιετική 
"Ένωση καί τήν Ιαπωνία, νά συ- 
νωστίζωνται οί άνθρωποι σέ γι- 
γαντιαΐες πόλεις, φαίνεται ότι απο
τελεί μία άπό τις βασικές διαφορές 
πού ύπάρχουν μεταξύ άνθρώπων 
καί ζώων.

Δέν υπάρχει καμμία κοινωνία 
ζώων πού νά μήν έχει τό δικό της

ρυθμιστικό μηχανισμό κατά τοϋ 
υπερπληθυσμού τής ομάδας.

Σήμερα ή Ζωολογία γνωρίζει 
άριστα τούς φυσικούς νόμους αυ
τοελέγχου μιας υπεράριθμης άγέλης.

Ή  μελέτη τής ψυχολογίας καί 
τής συμπεριφοράς τών ζώων δίνει 
ορισμένες φορές χρήσιμα στοιχεία 
γιά τή μελέτη τής άνθρώπινησ 
συμπεριφοράς.

μεγάλα προβλήματα,,
Σ τ ρ ά β ω ν
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"Οταν μία αγέλη ζώων είναι 
ύπεράριθμη, τό ποσοστό πολλα
πλασιασμού των ζώων λιγοστεύει 
γιά την επόμενη γενιά.

Ό μηχανισμός αύτός λείπει άπό 
τις άνθρώπινες κοινωνίες. Τό μέ
γεθος τοΰ πληθυσμού των πόλεων 
αυξάνει χωρίς έλεγχο. Οί ειδικοί 
υποστηρίζουν ότι τόσο τό άγχος, 
πραγματικό ή φανταστικό, όσο 
καί ή εγκληματικότητα, είναι συ
νέπειες τού συνωστισμού, άπό τή 
μία πλευρά, αλλά καί έλλείψεως 
άνθρωπιάς καθώς καί άλληλεγγύης 
άπό τήν άλλη,

Τό πνεύμα άλληλοβοηθείας πού 
ύπήρχε παλιά στην «καλή γειτο
νιά» χάθηκε σήμερα άπό τις με
γάλες πόλεις.

Ό άνθρωπος είναι, στήν εποχή 
μας, λίγο—πολύ, σάν τόν άρρω
στο πού βρίσκεται σέ ένα τεράστιο 
κοινό θάλαμο ένός μοντέρνου νο
σοκομείου.

Ή  θεραπεία καί οί φροντίδες 
είναι οί πιό σύγχρονες, άλλά ό 
άρρωστος νοιώθει άπόλυτα μόνος 
μεταξύ των άλλων άρρώστων, φυ
λακισμένος άπό τή δική του άπο- 
μόνωση. Ό γιγαντισμός κατα
στρέφει τούς ίδιους τούς δημιουρ
γούς του.

Ό άστικός συνωστισμός άπο-

τελεΐ άρνηση στό δικαίωμα κάθε 
άνθρώπου νά διαθέτει ένα μικρό 
έστω χώρο, άπόλυτα προσωπικό, 
όπου θά μπορεί νά κρεμάσει τήν 
ταμπέλα «άπαγορεύεται ή είσοδος», 
«άφήστε με ήσυχο».

Μέ τά σύγχρονα πολυώροφα 
κτίρια άντιμετωπίσθηκε προσωρι
νά ή κρίση τής κατοικίας. Ή  σύγ
χρονη δόμηση όμως δεν σέβεται 
πάντοτε τά δικαιώματα τοΰ άν
θρώπου. Ό θόρυβος, οί ενοχλήσεις 
των γειτόνων καί των αυτοκινήτων 
εισβάλλουν καί παραβιάζουν μό
νιμα τό χώρο πού είναι άφιερωμέ- 
νος στή προσωπική δραστηριό
τητα. Ή  άνασφάλεια, είναι μία 
άλλη πληγή, πού καταστρέφει τήν 
ποιότητα αυτού τοΰ χώρου.

Ή  πολυκοσμία ερεθίζει τόν άν
θρωπο καί τόν κάνει επιθετικό, 
άκόμα καί άπέναντι στούς δικούς 
του. Ταυτόχρονα όμως, τό πλήθος 
είναι άνώνυμο καί άδιάφορο. Τά 
άποτελέσματα είναι γνωστά. Κα
νείς πλέον δέν μιλά στό γείτονα, 
άν καί όλοι παρακολουθούν τήν 
ίδια έκπομπή στήν τηλεόραση μέ
σα στήν ίδια πολυκατοικία. Ό κά
τοικος τών πόλεων δέν έχει όνομα, 
είναι άδιάφορος καί άπομονωμέ- 
νος. Ό γιγαντισμός τών πόλεων 
καταστρέφει τήν κοινωνικότητα.

Περιορισμός τοΰ μεγέθους 
τών πόλεων.

Προκύπτει άρα τό πρόβλημα, 
έάν οί πόλεις πρέπει νά έξελίσ- 
σωνται υπερβολικά, σέ παράλογο 
βαθμό.

Οί πολεοδόμοι — κοινωνιολόγοι 
υποστηρίζουν ότι ή έξάπλωση μιας 
νέας ή παλιάς πόλεως πρέπει νά 
διακόπτεται άπό ζώνες πρασίνου 
όπου θά άπαγορεύεται ή οικοδό
μηση. Περιορισμοί θά πρέπει νά 
τεθούν επίσης καί ώς προς τό 
ύψος τών κτιρίων γιά νά πάψουν 
πιά οί άνθρωποι νά στιβάζωνται 
άποπνικτικά ό ένας επάνω στόν 
άλλο.

Ποιότης τής κατοικίας και 
αντικοινωνική συμπεριφορά

Μία άλλη εξ’ ίσου σημαντική 
έρευνα τοΰ Ινστιτούτου Εγκλη
ματολογίας τών Παρισίων είχε 
σάν άντικείμενο τήν σχέση μεταξύ 
άντικοινωνικής συμπεριφοράς καί 
ποιότητας τής κατοικίας.

Γιά τήν άνάλυση τής σχέσεως 
αύτής οί έγκληματολόγοι μελέ
τησαν κυρίως διαφορετικούς τύ
πους κατοικίας συγκεντρωμένους, 
κατά τό δυνατό, σέ μία συνοικία
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Ή  μελέτη κυμάνθηκε άπό μο
νοκατοικίες σέ εργατικά, προσφυ- 
γικά καί άλλα διαμερίσματα πο
λυωρόφων κατοικιών.

Σύμφωνα μέ τά πορίσματα αυτής 
της ερευνάς, τά άτομα είναι τόσο 
εύερέθιστα όσο μεγαλύτερη είναι 
σέ πρώτη φάση, ή πυκνότητά τους 
κατά τετραγωνικό μέτρο, δηλαδή 
στην κατοικία τους, καί σέ δεύτε
ρη φάση, όσο μεγαλύτερη είναι ή 
πυκνότητά τους κατά τετραγωνικό 
χιλιόμετρο, δηλαδή στήν συνοι
κία τους.

Τά άτομα αισθάνονται ικανο
ποιημένα άπό τήν περιοχή καί τον 
χώρο τής κατοικίας έφ’ όσον τούς 
αρέσει ή πόλη ή ή συνοικία, όταν 
έχουν καλούς γείτονες, όταν ή 
περιοχή ή ή κατοικία τους είναι 
ευχάριστη .... Τά χαρακτηριστικά 
αυτά μεταβάλλονται έντονα άπό 
τήν μονοκατοικία ώς στήν πολυώ
ροφη πολυκατοικία. Οί άντιδρά- 
σεις τών άνθρώπων είναι οί ίδιες 
όποιαδήποτε καί άν είναι ή κοινω- 
νικο—οικονομική τους κατηγορία 
π.χ. έργάτες, ύπάλληλοι.

Παρατηρήθηκε πώς οί κάτοικοι 
μονοκατοικιών ή μικρών κτιρίων 
αισθάνονται άσύγκριτα καλύτερα 
άπό τούς κατοίκους τών πολυωρό
φων πολυκατοικιών.

Διά μέσου τοϋ τύπου τής κατοι- 
κίας, φαίνεται ότι ή πυκνότητα 
τών άτόμων, κατά τετραγωνικό 
χιλιόμετρο, είναι τό κλειδί γιά 
τήν ψυχική ήρεμία τών άνθρώπων.

Ή  μονοκατοικία λιγοστεύει τόν 
άριθμό τών άτόμων κατά τετραγω
νικό χιλιόμετρο. Ά ν  όμως στήν 
θέση μιας πολυκατοικίας μέ έλεύ- 
θερο χώρο, χτιζόντουσαν πυκνές 
μονοκατοικίες, τά πράγματα δέν 
θά άλλαζαν. Οί κάτοικοι θά είχαν 
πάντα τήν ίδια δυσαρέσκεια καί 
τά ίδια συναισθήματα άνασφαλείας.
Ή  ψυχική ήρεμία τοϋ άνθρώπου 
δέν^έξαρτάται λοιπόν άποκλειστι- 
κά άπό τόν τύπο τής κατοικίας του, 
άλλά άπό τόν άριθμό τών άτόμων 
πού μοιράζονται μεταξύ τους τόν 
ίδιο χώρο.

Τά συναισθήματα άνασφαλείας 
έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.

Ο φόβος νά βγή κανείς έξω τό 
βράδυ, νά φοβάται γιά τούς δικούς 
του όταν λείπουν τή νύχτα, ή επι
θυμία νά έγκαταστήσει μηχανισμούς 
άσφαλείας στό σπίτι του κ.λ.π., 
άποτελοΰν συνθετικά στοιχεία τής 
άνασφάλειας. Τά στοιχεία αότά 
δέν όφείλονται σέ ένα συγκεκρι

μένο τύπο κατοικίας, άλλά σέ άτο- 
μικούς παράγοντες.

Τά συναισθήματα άνασφαλείας 
στις γυναίκες έχουν συνδεθή μέ τά 
παιδιά. Τά ζευγάρια πού έχουν 
μικρά παιδιά αισθάνονται έντο- 
νώτερα συναισθήματα άνασφα
λείας σέ σύγκριση μέ τά άνδρό- 
γυνα; πού έχουν μεγάλα παιδιά.

Ή  ένταση, έξ άλλου τών συ
ναισθημάτων αυτών είναι άνάλογη 
μέ τόν χαρακτήρα τών άτόμων. Τά 
αγχώδη άτομα υποφέρουν περισ
σότερο άπό τούς άλλους.

Η πύκνωση τών άστυνομικών 
τμημάτων καί ή συχνότερη περι
πολία σέ πυκνοκατωκημένες πε
ριοχές άποτελοΰν γιά τούς ειδι
κούς μία λύση, ή οποία, ένδεχο- 
μένως, θά συμβάλει στήν μείωση 
τών συναισθημάτων άνασφαλείας 
τοΰ σύγχρονου πολίτη. Πολλοί 
μιλούν γιά νησίδες τής άστυνομίας 
πού θά έγκαθίστανται ένδιάμεσα 
στά άστυνομικά τμήματα.

Ή  άνθρώπινη έπικοινωνία μετα
ξύ πολίτη καί άστυνομικοϋ, θεω
ρείται θεμελιώδης στό έργο αυτό.

Τά πρόσωπα πού θά άντικρύζει 
ό πολίτης πρέπει νά τοϋ είναι οι
κεία γιά νά μπορεί νά μιλάει μαζί 
τους μέρα καί νύχτα.

Η πρόβλεψη χώρου γιά τήν 
εγκατάσταση τών άστυνομικών νη
σίδων, πρέπει νά γίνεται άπό τότε 
πού σχεδιάζεται μιά πόλη ή συ
νοικία.

Στό εξής πρέπει νά λαμβάνεται 
μέριμνα όχι μόνο, γιά τό μέγεθος 
καί τό σχέδιο τών πόλεων, άλλά 
γιά τά προβλήματα πού θά προ
κόψουν άπό τή δημιουργία τής 
πόλεως ή τοϋ συνοικισμοϋ αυτοΰ.

Ή  κοινωνική πολιτική πού άπο- 
βλέπει στήν έξάλειψη τής βίας 
καί τοϋ άγχους, καταδικάζει τήν 
οικοδόμηση τεραστίων πολυκα
τοικιών μέ διαμερίσματα — κλου
βιά jm  τούς άνθρώπους. Επιβάλ
λεται στό έξής ό έλεγχος τής πυ
κνότητας τοϋ πληθυσμοϋ τών πό
λεων.

Ή  άνασφάλεια καί τό άγχος 
πού έχουν κυριεύσει τούς κατοί
κους τών σημερινών πόλεων, άπο
τελοΰν μία νέα άποψη τής άστικο- 
ποιήσεως πού χαρακτηρίζει τήν 
εποχή μας. Ή  κρατική επέμβαση 
θεωρείται άπαραίτητη γιά τήν άρ- 
μονική έξέλιξη τών πόλεων.

Τά παθήματα καί οί εμπειρίες 
τής σύγχρονης κοινωνίας, διδά
σκουν τό άπαραβίαστο τών άν- 
θρώπινων δικαιωμάτων.

ΕΝΑΣ άκόμα συνάδελφος έφυγε. 
Τό τραγούδι τής ζωής κόπηκε άπό- 
τομα στά χείλη του στις 11 τοΰ 
περασμένου μήνα. Φεύγοντας στ’ 
άτέλειωτο ταξίδι του, άφησε πίσω, 
άνάμεσά μας, ένα κενό καί μιά 
πίκρα, μιά πίκρα πού προστέθηκε 
σ άλλες πολλές, αυτές πού άφησαν 
πίσω τους άλλοι συνάδελφοι, πού 
έφυγαν κι αυτοί τό ίδιο γρήγορα 
καί ξαφνικά.

Είναι σκληρός, πολύ σκληρός ό 
θάνατος. Τό άγγιγμά του λίγο—πο
λύ τό νιώθουμε όλοι μας πολλές 
φορές σάν υψωνόμαστε στις επάλ
ξεις τοΰ καθήκοντος. Όμως υπάρ
χουν στιγμές πού άπλώνει τις φτε- 
ροΰγες του κ ι’ άγκαλιάζει κάποιον 
άπό όλους μας, κ ι’ είναι τότε σάν 
ν άγκαλιάζει εμάς τούς ίδιους, σάν 
νά κόβει κάτι άπό τή μεγάλη μας 
οικογένεια, άφήνοντας στή θέση 
του τή πιό πικρή κ ι’ άβάσταχτη 
θύμηση.

Είναι δύσκολες οί ώρες τοϋ κα
θήκοντος. Κάθε λεπτό κρύβει μέσα 
ένα κόσμο άγνωστο, μιά άπρόβλε- 
πτη στιγμή. Κάθε βήμα κλονίζεται 
άπό τή κούραση, τόν ύπνο, τό 
άγχος καί τήν άγωνία τοΰ άπρό- 
βλεπτου. Τά νεϋρα τεντώνονται 
στή προσπάθειά τους νά προλάβουν 
κάθε τι πού άπειλεΐ τήν άσφάλεια 
καί τή ζωή τών συνανθρώπων, άκό
μα κ ι’ άν ό κίνδυνος φέρει μαζί μέ 
τήν εκπλήρωση τοΰ χρέους καί τό 
θάνατο.
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ε ν ω μ ο τ α ρ χ η ς  ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ

Ε ν α
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θ ύ μ α

τ ο υ

κ α θ ή κ ο ν τ ο ς

Σέ τέτοιες δύσκολες στιγμές ήρθε 
ό χαμός κι’ αγκάλιασε τόν άτυχο 
συνάδελφο. Κι’ ήταν ή ώρα πού 
χαράζει ή μέρα. Πού κλείνουν τά 
βλέφαρα απ’ τόν ύπνο καί ή κούρα
ση τσακίζει τά νεύρα. Κι’ έφτασε 
μόνο μιά στιγμή γιά νά χαθεί τό 
παλληκάρι. Μιά μονάχα στιγμή κ ι’ 
έγινε θύμηση ή ζωή, μοιρολόι τό 
τραγούδι της. Τώρα στά χείλη του, 
έκεϊ πού άνθοϋσε τό χαμόγελο κ ι’ 
ή άνοιξη, ανθίζουν νεκρολούλουδα. 
Τώρα στά μάτια του, εκεί πού κα
θρεφτίζονταν ό ήλιος, βασιλεύει 
ή άπόλυτη ήρεμία, ή ακινησία τού 
μάρμαρου. Μόνο ή μνήμη μένει 
ζωντανή, γιά νά θυμίζει στούς δι
κούς του, στούς φίλους του, τούς 
συναδέλφους του όλους, τή σύντομη 
πορεία του πάνω στή γη κι’ ανά
μεσα τους.

Ό Μάρκος Σαββάκης πήρε τή 
θέση του δίπλα στούς αριθμούς των 
θυμάτων τής ασφάλτου. Πήρε τή 
θέση του καί δίπλα σ ’ εκείνους πού 
έφυγαν στή μεγάλη στιγμή τού 
χρέους. Τό αίμα του πότισε τήν 
άσφαλτο, πού κάποτε κι’ αύτός είχε 
δώσει τή μάχη του γιά νά μείνει 
άναίμακτη. Μ’ αύτή, όπως πάντα, 
δέν έκανε διάκριση......

Ή ταν τόσο νέος..Μόλις 33 χρό
νων. Είχε φύγει μικρό παιδί άπό τό 
χωριό του, τή Φανερωμένη Πυργι- 
ωτίσσης Ηρακλείου.Άπότή μακρι
νή Κρήτη κι’ άπό γονείς αγρότες 
ξεκίνησε γιά τό Σώμα τής Χωροφυ
λακής, πού διάλεξε νά δώσει τά

εικοσάχρονα όνειρά του. Τό 1968, 
23 χρόνων, όνομάστηκε 'Υπενω
μοτάρχης, μετά τήν άποφοίτησή 
του από τό Β'. Τμήμα τής Σ.Ο.Χ. 
καί τό 1971 προήχθη σέ ’Ενωμο
τάρχη. Τήν υπηρεσιακή του ζωή 
τήν χαρακτήριζε ή φιλότιμη καί 
ευσυνείδητη έκτέλεση των καθη
κόντων του, ή τιμιότητα καί άκε- 
ραιότητα τού χαρακτήρα του καθώς 
καί τά συναδελφικά αισθήματα.

’Αγάπησε τήΜακεδονία καί ύπη- 
ρέτησε σέ πολλές υπηρεσίες της, 
είδικώτερα τής περιοχής τού Κιλκίς 
σάν διοικητής Σταθμών Χωροφυ
λακής. Τά τελευταία χρόνια ύπη- 
ρέτησε στή Θεσσαλονίκη, στο Α'. 
’Αστυνομικό Τμήμα καί στήν Γενι
κή ’Ασφάλεια. Ή  επαγγελματική 
του εύρύτητα είχε πλαισιωθεί μέ 
πολλές μετεκπαιδεύσεις σέ θέματα 
σχετικά μέ τήν Πολιτική Άμυνα, 
’Αγορανομία, Προστασία ’Εθνικού 
Νομίσματος, Ναρκωτικών—Λα
θρεμπορίου—’Αρχαιοκαπηλίας— 
Διαβατηριακοΰ Ελέγχου καί Τύπου 
καί Δημοσίων Θεαμάτων.

Πέρα όμως άπό τήν επαγγελμα
τική εύσυνειδησία, ό άτυχος Μάρ
κος ΣΑΒΒΑΚΗΣ είχε δώσει δείγμα
τα μεγάλου άνθρωπισμοΰ καί ευαί
σθητου έσωτερικοΰ κόσμου μέ τις 
έπανειλημμένες αίμοδοτήσεις σέ 
διάφορα νοσηλευτικά ιδρύματα τών 
’Αθηνών καί τής Θεσσαλονίκης, 
χαρίζοντας ζωή σέ πολλούς άγνω
στους συνανθρώπους. Γι’ αύτές τις 
άνιδιοτελεΐς προσφορές τού είχε 
άπονεμηθεΐ άπό τήν Πολιτεία 
έπαινος, ήθική καταξίωση τού άν- 
θρώπου πού ζοΰσε τήν άγωνία τού 
κάθε πονεμένου καί πρόσφερε πρό
θυμα σ’ αύτόν δ,τι πολυτιμότερο 
είχε.

Πριν πέντε χρόνια είχε νυμφευ- 
θεΐ τήν ’Αγγελική Τσαλικίδου, άπό 
τό χωριό Ν. Γυναικόκαστρο — 
Κιλκίς, καί άπέκτησε μαζί της δυό 
παιδιά, τή Κλειώ, 5 χρόνων καί τό 
Μιχάλη, 2 χρονών, οικοδομώντας 
μιά εύτυχισμένη οικογένεια μέ τά 
Χριστιανικά πρότυπα καί τά ιδεώδη 
τού Ελληνισμού.

"Ομως ή ζωή ξέφυγε γρήγορα 
άπό τά χέρια του, άφήνοντας τή 
δυσβάσταχτη σιωπή νά σφραγίζει 
τά χείλη τών άγαπημένων του προ

σώπων, όταν τά ξημερώματα τής 
Κυριακής, στις 11 ’Ιουνίου, τό 
υπηρεσιακό αυτοκίνητο, τής Γενι
κής ’Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, μέ 
τό όποιο έκτελοΰσε υπηρεσία, 
συγκρούστηκε μέ Τουριστικό Λεω
φορείο Πούλμαν καί έγινε ένας 
άμορφος σωρός σιδερικά, συνάμα δέ 
καί φέρετρο.

Ή  σύγκρουση έγινε στις 05.40 
τό πρωΐ. Τό ύπηρεσιακό αυτοκίνη
το είχε οδηγό τόν Χωροφύλακα 
Βησσαρίωνα Καρακώστα καί πλή
ρωμα τόν άτυχοΜάρκο ΣΑΒΒΑΚΗ 
καί τόν Χωροφύλακα Κίμωνα Τσοΰ- 
μο, πού έκτελοΰσε υπηρεσία 22.00— 
06.00 έπιτηρήσεως άντλιοστασίων 
καί δεξαμενών τού Ο.Υ.Θ., στόν 
άνατολικό τομέα τής πόλεως. 
Δέκα λεπτά πριν λήξει ή υπηρεσία 
τους καί ένώ έπέστρεφαν άπό τόν 
τομέα εύθύνης τους στή Γενική 
Ασφάλεια, συγκρούστηκαν στή 
διασταύρωση τών οδών Άνθέων 
καί Σοφούλη μέ διερχόμενο πούλ
μαν, μέ άποτέλεσμα τό θάνατο 
τού ’Ενωμοτάρχη καί τό σοβαρό 
τραυματισμό τών Χωροφυλάκων.

Ή κηδεία τού άτυχου συναδέλφου 
έγινε στό χωριό Ν. Γυναικό- 
καστρο τού Κιλκίς, μέσα σέ γενικό 
θρήνο τών κατοίκων καί τών συνα
δέλφων. Δεκάδες στέφανα πλημ
μύρισαν τό μικρό νεκροταφείο τού 
χωριού, άποχαιρετισμός τών άγα
πημένων του προσώπων, άλλά καί 
άγνώστων άπλών συναθρώπων. Τό 
Σώμα τής Χωροφυλακής έκπροσω- 
πούμενο άπό τόν Β'. ’Επιθεωρητή 
Χωροφυλακής Υποστράτηγο κ. 
Κων]νο Καλογερόπουλο, τόν Διευ
θυντή ’Αστυνομίας Θεσσαλονίκης 
Ταξίαρχο κ. Χρ. Σακελλάρη, τόν 
’Ανώτερο Διοικητή Χωροφυλακής 
Κεντρικής Μακεδονίας Συν]ρχη κ. 
Φιλ. Τερζή, τόν Διευθυντή τής 
Γενικής ’Ασφαλείας Θεσσαλονίκης 
Συν-φχη κ. Χρ. Λίγδα καί άπό 
άντιπροσωπεία πολλών άνδρών 
τού Σώματος, άποχαιρέτησε μέ θλί
ψη καί πόνο ένα άπό τά διαλεχτά 
στελέχη του. Τιμές απέδωσε ένο
πλο Τμήμα Χωροφυλακής, συνο
δεύοντας τόν άτυχοΜάρκο Σαββά- 
κη στή τελευταία του κατοικία.

Ή μνήμη του θά είναι αιώνια. 
Ά ς  είναι καί τό χώμα πού τόν σκε
πάζει έλαφρό.
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((Την 30-5-1978 καί ώρα 13.30', κάπου στά βό
ρεια Προάστια της ’Αθήνας, «ό .................ετών 58,
παράσυρε σέ νεοανεγειρομένη οικοδομή, όπου ερ
γάζονταν, τ η ν ........................ έτών 6 καί ένήργησε
επ αυτής θωπείες καί άλλες άσελγεΐς πράξεις».

Είναι απόσπασμα απο ενα Δελτίο ’Αδικημάτων 
και Συμβάντων του Αρχηγείου Χωροφυλακής, πού 
αποκαλύπτει τήν άλλη πλευρά μιας πτυχής τής κοινω- 
νικής μας ζωής. Αποκαλύπτει μια πληγή τής σεξουα
λικάς σφαίρας του ανθρώπου, του σύγχρονου κοινωνι
κού ατομου, που ζεΐ σε μια κοινωνία άρκετά προηγμέ- 
νη, μια κοινωνία μέ πολλές άπαιτήσεις γύρω άπό τά 
άνθρώπινα δικαιώματα, μιά κοινωνία πού καυχιέται 
για ττ) πνευματική και πολιτιστική ττ)ς κληρονομιά.

ΠΕΡΑ ΟΜΩΣ άπό κάθε άνθρώπινο δικαίωμα πού 
ο άνθρωπος οφείλει να σεβαστεί στον συνάνθρωπό του, 
υπάρχει καί ό σεβασμός προς τον ί'διο τον εαυτό του, 
η χαλυβδωση τής υπάρξεώς του σαν κοινωνικού άτό- 
μου και η επίγνωση κάθε πραξεως. 'Τπάρχει καί τό 
συναίσθημα τής ντροπής. Οί ήθικές άνασταλτικές 
δυνάμεις πού διαθέτει ό άνθρωπος, για τήν αύτοσυγκρά- 
τηση των παθών του, για τήν άποτροπή άπό ενέργειες 
που τον κατασπιλώνουν καί τού άφαιροΰν τό δικαίωμα 
νά διεκδικεί τό χαρακτηρισμό τού ύπεύθυνου καί τού 
έντιμου. Βέβαια ή ντροπή, όπως υποστηρίζουν πολλοί 
σήμερα, είναι κάτι πολύ σχετικό καί έξαρτάται άπό 
την ευαισθησία καί τήν υπερηφάνεια τού καθενός. 
Τούτο γιατί ό άνθρωπος στή προσπάθειά του νά κατα
κτήσει τη τεχνολογία καί τήν επιστήμη, άδιαφόρησε 
για τό πλάσιμο τού ψυχοπνευματικοΰ του κόσμου, μέ 
αποτέλεσμα νά μή τον χαρακτηρίζουν τά λεπτά συ
ναισθήματα τοσο, οσο ό υπολογισμός καί ή άποφασι- 
στικότητα.

Παρ όλα αυτα όμως, ό σεβασμός τού ίδιου του τού 
εαυτού και η αυτοχαλύβδωση άπό τήν επιρροή τών 
παθών του στή συμπεριφορά του, είναι ορος άπαραί- 
τητος γιά νά δικαιολογεί τή συμμετοχή του στο κοινω
νικό σύνολο ως υπευθυνη καί άνθρώπινη παρουσία.
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Η σεξουαλική συμπεριφορά τών μελών τού κοινω
νικού συνολου, σχετίζεται στενά μέ τό συναίσθημα 
τής ντροπής, μέ τήν εύαισθησία καί τήν υπερηφάνεια 
που το διακρίνει. Τελευταία,. μέ τήν έπίδραση τών 
ευρωπαϊκών αντιλήψεων γύρω άπό τις σχέσεις τών 
δύο φύλλων, πολλά πράγματα ρευστοποιήθηκαν, πολλά 
«ταμπού» γκρεμίστηκαν, παραδόσεις καί ήθη κλονί
στηκαν και γενικά το θέμα αύτό παρουσιάζει μιά τερά
στια σχετικότητα, χωρίς πιά νά περιορίζεται σέ δόγμα
τα καί σέ κανόνες.

Ομως, όπως καί νά τό κάνουμε, παρέμεινε — εύ- 
τυχώς σαν άπόλυτος όρος στις σχέσεις τών δύο 
φύλων, ή θεληματική συμμετοχή τους στή σεξουαλική 
ζωή. Καί όχι μόνο παρέμεινε ,άλλά μέ τή χειραφέτηση 
της γυναίκας, ενισχυθηκε τοσο, οσο πού γιά τή συντρι
πτική πλειοψηφια, να είναι κάτι τό αδιανόητο ή άκού- 
σια συμμετοχή της.

Επίσης η απελευθέρωση των προγαμιαίων σχέ
σεων, ή χαλάρωση τής σκληρής — άπό τό κοινωνικό 
σύνολο — άντιμετωπίσεως τών παράνομων σεξουαλι
κών σχεσεων τών εγγάμων, καθώς καί ή ανεκτικότητα 
στην αντιμετώπιση άλλων σχετικών προβλημάτων, 
μείωσαν τά ψυχονευρωτικά συμπλέγματα πού μπο
ρούσαν να ωθησουν μερικά άπροβλημάτιστα κοινωνικά 
μέλη, σέ πράξεις βίας ή παραπλανήσεως.

Και ένώ μειώθηκαν τά αίτια, αύξήθηκαν τά κρού
σματα τής βίας στο θέμα τού «σέξ».

Καθημερινά σχεδόν παρουσιάζονται περιπτώσεις 
άποπλανήσεως στά Δελτία ’Αδικημάτων τών ’Αστυ
νομικών 1 πηρεσιών, ένώ είναι πολλές οί περιπτώσεις 
πού οί γονείς καταφεύγουν στή σιωπηλή άντιμετώπι- 
ση τους, για να άποφύγουν κάθε περίπτωση σχολια
σμού. ’Ακόμα περισσότερες είναι οί περιπτώσεις πού 
δέν παρουσιάζονται στή δημοσιότητα, γιά τον άπλού- 
στατο λόγο τής άγνοιας άπό μέρος τών γονέων. ’Αρκεί 
γύρω μιά ματιά, γιά νά άντιληφθοΰμε τήν ήλικία 
πολλών κοριτσιών πού ό τρόπος άντιμετωπίσεως τού 
συνοδού τους, κάθε άλλο δείχνει παρά φιλικές σχέσεις. 
Είναι πολλά τά κρούσματα άποπλανήσεως, άσχετα άν 
στο φώς έρχονται λίγα.

Αλλά όλοι μας ρίχνουμε λίγο νερό στο ποτήρι μέ 
το κρασί, άν οί περιπτώσεις άφοροΰν μιά διαφορά 
ήλικίας 3—4 χρόνων. Ένα κορίτσι 13 ή 14 χρόνων 
και ένα άγόρι 17 ή 18 χρόνων, μπορούν νά μοιράσουν 
μέ μιά σχετική άναλογία τις εύθύνες τους. Μπορεί 
νά βροΰν καί κάποια δικαιολογία, άν καί κάθε δικαιο
λογία είναι καί μιά απόδειξη ένοχής. “Οταν όμως ή 
διαφορά ήλικίας είναι 10 ή 20 ή 30 ή 40 ή καί 50 χρό
νια; Τί δικαιολογία υπάρχει τότε; "Οταν τό θύμα δέν 
ξεπερνάει τά οκτώ χρόνια καί ό δράστης ξεπερνάει τά 
σαραντα ; “Οταν τό θύμα είναι 4 χρονών (κάπου στά 
’Ιωάννινα συνέβει, τή Μεγάλη Πέμπτη) καί ό δρά
στης 30 ;

’Ίσως δέν χρειάζεται νά άναφέρουμε κι’ άλλα παρα
δείγματα, γιατί θά σκορπίσουν τήν άπογοήτευση σέ 
κάθε σωστό κοινωνικό άτομο. Κανείς δέν θά βρει, καμ- 
μιά δικαιολογία. Μόνο 6 δράστης. 'Η νοσηρή του φαν
τασία δέν θά διστάξει νά κατασκευάσει τις δικές της 
«άθώες» συνθήκες.

Στις περιπτώσεις αυτές πού άναφέραμε σάν δείγμα
τα τής άλλης πλευράς τής σεξουαλικής ζωής τού αν
θρώπου, έπικρατεί ή δειλία ως προς τήν άντιμετώπιση 
τής γυναίκας γιά τήν ικανοποίηση τής «λίμπιντο». 
Μιά δειλία πού είναι τό ίδιο νοσηρή, όσο νοσηρός είναι



ό τρόπος τής αντρικής ίκανοποιήσεως.Καί τό θέμα 
κρύβει φοβερές επεκτάσεις στήν επόμενη ζωή τοϋ 
θύματος — οσο νεαρής ήλικίας κι’ αν είναι — γιατί 
στο υποσυνείδητό του καρφώνονται άνεξίτηλα οΐ βρώ
μικες στιγμές του αισχρού άγγίγματος. Ακόμα μεγα
λύτερες προεκτάσεις έ'χει γιά τό κοινωνικό σύνολο, μέ 
τον κλονισμό τής εμπιστοσύνης του άπέναντι στα μέλη 
πού τό απαρτίζουν.

’Ίσως είναι καιρός ν’ άντιμετωπιστοϋν αύτές οΐ κα
ταστάσεις μέ περισσότερη εύθύνη. ’Ιδιαίτερα άπό τούς 
γονείς καί τούς δασκάλους. ’Ακόμα καί άπό τό περι
βάλλον μέσα στο όποιο ζοϋν οί υποψήφιοι δράστες, πού 
πρέπει νά σταματήσει να τούς προσφέρει τον οίκτο 
καί τή συμπόνοια. Καί τούτο, γιατί τό μόνο πού δέν 
μπορεί κανείς νά ύποστηρίξει, είναι τό ότι ό οίκτος 
στις περιπτώσεις αύτές έχει κατασταλτικά άποτελέ- 
σματα.

"Ας δούμε όμως, πριν προχωρήσουμε περισσότερο, 
καί κάτι άκόμα, άπό τήν άλλη πλευρά τής πτυχής πού 
λέγεται σεξουαλική ζωή. Κι’ αύτή τή φορά τό Δελτίο 
’Αδικημάτων καί Συμβάντων προσφέρει τήν εμπειρία 

I του. Έδώ όμως δέν χρειάζεται νά παραλείψουμε τά 
ονόματα, γιατί στο κοινωνικό σύνολο δόθηκε ή εμπει
ρία αύτή μέ πλαίσιο τά ονόματα καί τις φωτογραφίες 
τους. "Ας μή θυμίσουμε όμως τό όνομα τού θύματος :

«Τήν 21-5-1978 καί ώρα 21.30', οί: 1) ΔΕΛΗ- 
ΓΙΑΝΝΗΣ Παναγιώτης, έτών 20, 2) ΧΡΙΣΤΟ- 
ΠΟΤΛΟΣ ’Ιωάννης, ετών 19 καί 3) ΜΠΑΣΔΕ- 
ΚΗΣ Νικόλαος, έτών 19, παράσυραν, σέ έρημική
τοποθεσία τής Πάρνηθας — ’Αττικής, τήν ................
έτών 17, όπου τήν άνάγκασαν ,κάτω άπό τήν άπει- 
λή βίας, νά δεχτεί άπ’ αύτούς, παρά φύση άσελγεϊς 
πράξεις, κατά τή διάρκεια τών όποιων τής άφαί- 
ρεσαν καί 650 δραχμές».

«ΠΑΡΑ ΦΤΣΗ ασελγείς πράξεις», διαδοχικά ή 
καί ταυτόχρονα, σέ βάρος μιας νεαρής κοπέλλας, άπό
τρεις εικοσάχρονους νέους. Κι αύτοί οί νέοι ήταν.........
άνθρωποι. Μ’ αύτή τή μορφή, τουλάχιστον, κυκλο
φορούσαν καί διεκδικοΰσαν τά δικαιώματά τους στή 
ζωή. Μέχρι πού μιά βραδυά τά πάθη πού σιγόκαιγαν 
μέσα τους, λαμπάδιασαν. Κι’ όταν δέν έχεις τή δύναμη 
νά σβύσεις τή φωτιά, σέ καίει. Κάηκαν, σέ στιγμή 
παραφροσύνης, καί τά αισθήματα τής ντροπής καί οί 
εύαισθησίες (νά ύπήρχαν ποτέ;) καί ή υπερηφάνεια. 
Μόνο τά ένστικτα έμειναν. Καί δραστηριοποιήθηκαν 
μέ τό χειρότερο τρόπο. Βρώμισαν καί κουρέλιασαν 
κάθε ομορφιά τού έρωτα καί κάθε υπερηφάνεια πού 
νιώθει ό έραστής, σάν άντρας, χαρίζοντας στιγμές 
ωραίες.

Πάνω άπ’ όλα όμως, καταπάτησαν τά δικαιώματα 
τού άλλου. ’Αγνόησαν τή θέλησή του καί τήν ύπερη- 
φάνεια του. Σκότωσαν κάθε ’ίχνος έμπιστοσύνης του 
γιά τούς συνανθρώπους του. Φέρθηκαν στον άνθρωπο 
άπάνθρωπα, περιφρονώντας τήν υπόστασή του καί τό 
δικαίωμα νά ορίζει τον έαυτό του, τις πράξεις του, τις 
έπιθυμίες του. Κι’ αύτά τά νέα παιδιά, ίσως πριν λίγο 
μίλαγαν γιά τήν «καταπίεσή» τους άπό τούς μεγάλους. 
Μίλαγαν γιά άνδρισμό. "Ισως υπερασπίζονταν καί 
τήν τιμή τής άδελφής, μέ τή ζωή τους.........

"Ενας χορός άντιθέσεων παρουσιάζεται στο στοχα
σμό τού καθενός, σάν πάρει καί σκεφτεΐ άπό όλες τις 
πλευρές τά αίτια τούτου τού προβλήματος. Ή  άντι- 
κοινωνικότητα τών δραστών, πού έκδηλώθηκε μέ τόσο

χυδαίο, αλλά καί θρασύ συνάμα τρόπο, αφήνει μεγάλα 
κενά στούς προβληματισμούς τής κοινωνίας, μιας κοι
νωνίας πού δέν άνέχεται καί δέν συγχωρεΐ τά έγκλή- 
ματα τής σεξουαλικής βίας. Έδώ στο τόπο μας, ό 
έρωτας λίγο—πολύ κράτησε τήν ομορφιά του σέ κα
λύτερα έπίπεδα άπ’ ό,τι στήν Εύρώπη. "Ισως γιατί 
τό μεσογειακό κλίμα χάρισε στον "Ελληνα μιά λεπτή 
ευαισθησία, πολύ πιο διαφορετική άπό τήν εύαισθησία 
τών άλλων φυλών. "Οπως καί νάχει όμως τό πράγμα, 
τό φαινόμενο τής βίας καί μάλιστα εκείνης πού 
φέρνει τή σφραγίδα τής «παρά φύση άσέλγειας», συγ
κλονίζει τον "Ελληνα.

"Ισως, στή περίπτωση αύτή, δράστες καί κατηγο
ρούμενοι νά είμαστε όλοι μας. "Οσοι άποτελοΰμε τήν 
έλληνική κοινωνία, γιατί δέν μπορέσαμε νά περιφρου- 
ρήσουμε τις πιο άδύνατες κι’ εύάλωτες πτυχές της. 
Θελήσαμε νά γευθοΰμε, χωρίς καμιά προετοιμασία, 
εύρωπαΐκές συνήθειες" άφήσαμε τούς έμπορους νά 
κερδοσκοπούν χάρις τήν άναγκαιότητα μιάς σχετικής 
«διαπαιδαγωγήσεως». Μά ή διαπαιδαγώγηση είναι 
κάτι πού συσχετίζει τή παιδαγο^γική επιστήμη καί 
τή κοινωνιολογία καί ποτέ οί μέθοδοί της δέν έφαρ- 
μόστηκαν μέσα σέ κατασκότεινες αίθουσες κινημα
τογράφων, μέ άντικείμενο άτομα κάθε ήλικίας, γιά νά 
μήν άναφερθοΰμε περισσότερο. Καί πάλι έμεϊς, σάν 
γονείς, σάν δάσκαλοι, σάν ποιμενάρχες, σάν μεγαλύ
τεροι φίλοι κι’ άδελφοί, σάν λειτουργοί τής πολιτείας, 
σάν υπεύθυνα κοινωνικά μέλη, δέν πλησιάσαμε οσο 
έπρεπε τά παιδιά καί είδικώτερα αύτά τά παιδιά πού 
δείχνουν καθαρά τή νοσηρότητά τους στήν άντιμετώ- 
πιση πολλών κοινωνικών θεμάτων. Κι’ αν πλησιάσαμε 
ποτέ, ή μάς πλησίασαν, δέν είπαμε τις άλήθειες τόσο 
πλατειά, όσο έπρεπε. Μισόλογα καί υπεκφυγές ήταν 
οί απαντήσεις μας. Τούτο ίσως γιατί πιστεύαμε στον 
άνθρωπο πιο πολύ άπ’ ό,τι έπρεπε ή γιατί κι’ έμεϊς, 
κάποτε, μ’ αύτόν τον τρόπο άντιμετωπιστήκαμε.

"Ομως τό θέμα τής εύθύνης άκολουθεΐ, πάντα, δε
δομένα γεγονότα. Καί τό πρόβλημα δέν είναι τό «για
τί;» , αλλά τό «μέχρι πότε;». Μέχρι πότε λοιπόν θ’ 
άντψ.ετωπίζουμε παρόμοιες καταστάσεις. Μέχρι πότε 
θά δέχεται τά χαστούκια τής ντροπής τό κοινωνικό 
σύνολο; Μέχρι πότε θά καταρρακώνονται τά δικαιώμα
τα τών άνθρώπων, άπό τούς ίδιους τούς άνθρώπους σέ 
θέματα κοινωνικών έλευθεριών; Μέχρι πότε λοιπόν»;.

Τό τρομοκρατημένο βλέμμα τών θυμάτων, ή άπέ- 
ραντη σιωπή τους, ή κλονισμένη, άνεπανόρθωτα, έμ- 
πιστοσύνη τους στο κοινωνικό σύνολο καί είδικώτερα 
στο άντρικό φύλο, καλούν τις συνειδήσεις μας σέ μιά 
έκστρατεία οχι μόνο παρηγοριάς, άλλά προλήψεως. 
Μιά έκστρατεία πού θά περιφρουρήσει τήν ύπερηφά- 
νεια τους, μιά έκστρατεία πού θά μειώσει στο ελάχιστο 
παρόμοια κρούσματα. "Ισως αύριο νάναι άργά γιά 
ό,τιδήποτε. "Ισως αύριο οί διαλυμένες οικογένειες, 
δείξουν τά αποτελέσματα τής άναβλητικότητάς μας.

Ή  εύθύνη τής έκστρατείας πρέπει ν’ άντιμετωπι- 
στεΐ άπό όλους όσους άποτελοϋν τό κοινωνικό σύνο
λο. "Ολοι μπορούν νά προσφέρουν καί κάτι. Κανείς 
δέν είναι άναρμόδιος. Κάθε άνθρωπος έχει καί ένα 
ποσοστό εύθύνης γιά τις πράξεις τού συνανθρώπου 
του, πού όσο θά μένει δόγμα ή θεωρία, θ’ άναρωτάμε 
«μέχρι πότε;».

Ό  π α ρ α τ η ρ η τ ή ς
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Κατατοπιστική συνέν
τευξη για την ανάγκη δη
μιουργίας Τράπεζας Α ί
ματος τής Χωροφυλακής 
άπό τον Γεν. Αρχίατρο 
τοΰ Σώματος κ. Ευάγγε
λο Ξυπόλυτα, στον συν
εργάτη τής «Έπ. Χωρ.» 
Ά νϋ)στή κ. Παν. Παπα- 
ντωνίου.
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μ έ τ ω π ά  Γ γ  ζ θεματα ! α οποια με ιδιαίτεΡη φροντίδα άντι- μετωπιζει το Σώμα σήμερα περισσότερό άπό κάθε άλλη φοοά, είναι ή
προστασία της ύγείας των άνδρών του. "Αξια ιδιαίτερης πΓοσονής εΙνα  ̂

μέχρι σήμερα ληφθεντα γιά τό σκοπό αύτό νομοθετικά κλπ. μέτρα τά 
οπο α εφαρμόζονται μέ έπιτυχία άπό τό Υγειονομικό Τμήμα τοΰ ’Α ρ Ζ

? ταθμ^ ς έ'κδγ)λης πΡ°0δθυ τοΰ Σώματος σίόν 
νΓτοΓ  Π >Κπ° ’ ^ α^ β ° λ α , μεταξύ άλλων, ή ίδρυση καί λειτουο- 
για ,ου Πολύ ιατρείου Χωροφυλακής Αθηνών τό όποιο προσφέρει ποα-
γματικα, πολύτιμες υπηρεσίες. Στή σειρά των μέτρων πού συνεχώς λαμ-
κα'ι °πολί Γ “ ^  ~ ^  ύϊ είαζ καί ^  *νοδο του έπαγγελματικοϋκαι πολιτιστικού επίπεδου των άνδρών Χωροφυλακής, περιλαμβάνετα-
και η αντιμετώπιση του προβλήματος της Α ί μ ο δ ο σ ί α?ς. ' Η σοβα-
ροτητα του προβλήματος καί ή έξεύρεση τρόπων γιά τήν έγκαιρη καί
Χ  πεο ώ Τ τΤ Τ°υ ¥ βαλαν άνάϊ ^  τηΓίδρύσεως .  ωτης Τράπεζας Αίματος του Σώματος πού άρχισε νά λειτουργεί
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σπιστη Π. Παπαντωνιου απο τό Γενικό ’Αρχίατρο -  Συνταγματάρχη 
Χωροφυλακής ^αι^ροϊστάμενο τής 'Υγειονομικής Ύπηρεσίαςΐου Σώ-
οοωυλχί'- ° ? ' ' αγΤ Yta Την ένγ)μέΡωσγ1 °λων τών άνδρών Χωροφυλακής και των αναγνωστών τής «Ε.Χ.» γενικότερα.



ΕΡΩΤ.:  Ποιός συνέλαβε πρώτος 
τή ν  ιδέα γ ιά  τή ν  ίδρυση κα ί ποιές 
ένέργειες έγ ιναν γ ιά  τή  λε ιτουργ ία  
τής Τράπεζας Α ίματος Χ ω ροφυλακής  
στό Ίπποκράτειο  Νοσοκομείο ’Αθη
νώ ν ;

ΑΠΑΝ. Ή  πατρότητα της ιδέας γιά 
τήν ίδρυσή της ανήκει στον συνομιλητή σας 
(Γεν. ’Αρχίατρο Ξυπόλυτα) ό όποιος 
υπηρετεί 23 συναπτά έτη στό Σώμα της 
Χωροφυλακής πού άκατάπαυστα προ
σφέρει έπί 1 1 ]2 περίπου αιώνα πολύτιμες 
ύπηρεσίες στόν τόπο μας. Τά διαβήματα 
καί οί ενέργειες πού πραγματοποιήθηκαν 
γιά τό σκοπό αύτό μέχρι σήμερα, άπό 
πλευράς Χωροφυλακής, μέ τήν προσω
πική του συμμετοχή προς διάφορες κα
τευθύνσεις (Νοσηλευτικά 'Ιδρύματα, κ .ά .), 
ήταν, πραγματικά, πολλές καί επίπονες.

Τελικά όμως προτιμήθηκε τό Ίππο- 
κράτειο. Διότι στό εξαίρετο αύτό τέμενος 
τής ’Ιατρικής παιδείας διαπιστώθηκε ή 
ύπαρξη θερμής άτμόσφαιρας γιά τό Σώμα 
μας. ’Απαραίτητο είναι δέ νά άναφερθή 
πώς υπήρξε θετική ή άνταπόκριση πού 
έκφράσθηκε άμεσα άπό τον προϊστάμενο 
τοϋ Τμήματος Αιμοδοσίας τοϋ 'Ιδρύμα
τος, ένθερμο δέ φίλο τής Χωροφυλακής 
'Υφηγητή τής Αιματολογίας στό Πανε
πιστήμιο ’Αθηνών, κ. Τσεβρένη 'Ιππο
κράτη, σέ όλες τις φάσεις τών άντιστοί- 
χων παραστάσεων ή ενεργειών τοϋ ’Αρχη
γείου.

ΕΡΩΤ. : Ποιό ε ίνα ι τό γενεσιουργό  
α ίτ ιο  πού όδήγησε στήν πραγματο
ποίηση τοϋ έγχειρήματος τής  ίδρύ- 
σεως — λειτουργ ία ς Τράπεζας Α ίμα
τος Χ ω ροφυλακής κα ί ποιός ε ίνα ι ό 
σκοπός τ η ς ;

ΑΠΑΝ. 'Η άγωνία, ό πόνος καί ή 
άδυναμία τής 'Υγειονομικής μας 'Υπη
ρεσίας στό νά μπορεί νά δίνει έγκαιρα 
χέρι βοήθειας γιά τή διάσωση τής ζωής 
πασχόντων ή κινδυνευόντων έν ένεργεία, 
κυρίως, άνδρών ή μελών τής οικογένειας 
τους, άποτέλεσαν τό άρχικό αίτιο γιά τή 
δημιουργία τής πρώτης αύτής Τράπεζας 
Αίματος τοϋ Σώματος.

Σκοπός τής λειτουργίας τής Τράπεζας 
είναι ή αδάπανη κάλυψη άναγκών σέ αίμα, 
τών άνδρών καί τών πολιτικών ύπαλλήλων 
Χωροφυλακής, καθώς καί τών μελών 
τών οικογενειών τους. Πρέπει όμως νά 
προηγηθή ή επίλυση τοϋ προβλήματος 
τής κατάλληλης όργανώσεως τής εκ
στρατείας γιά τήν εθελοντική Αιμοδοσία 
καί τής σύντομης δημιουργίας άξιολόγων 
σέ ποσότητα καί κατηγορία άποθεμάτων 
αίματος στήν Τράπεζα.

Έ τσ ι πιστεύεται πώς είναι δυνατό νά 
δοθή, σταδιακά, ικανοποιητική λύση προς 
όφελος όλων, στό έπίμαχο θέμα τής Αι
μοδοσίας τό όποιο σήμερα ,κατά κοινή 
ομολογία, είναι ένα άπό τά πιο καυτά 
προβλήματα όχι μόνο τοϋ Σώματος, άλλά 
καί τής Ελληνικής κοινωνίας γενικότερα.

ΕΡΩΤ . : Πώς κα ί άπό πότε λειτουρ
γε ί ή Τ ράπεζα; Μέ ποια δ ιαδ ικασία  
υλοπ ο ιούντα ι οί είδ ικώ τερο ι στόχοι 
τη ς  κα ί π ώ ς ά ντ ιμ ετω π ίζετα ι ή έπ ί-  
λυση  τώ ν  σ υ να φ ώ ν  μέ τή ν  αιμοδοσία  
κα ί τήν α ιμ ο λη ψ ία  π ρ ο β λη μ ά τω ν;

ΑΠΑΝ. Ή  Τράπεζα Αίματος Χωρο
φυλακής πού ή ίδρυσή της άνακοινώθηκε 
στούς άνδρες μέ τήν Α.Π. 315 ]5 ]484γ 
άπό 21-6-1977 διαταγή τοϋ ’Αρχηγείου, 
άρχισε νά λειτουργεί στό Ίπποκράτειο

Νοσοκομείο ’Αθηνών άπό τό Φεβρουάριο 
τοϋ 1978 μέ τήν ενεργό συμπαράσταση 
τοϋ Τμήματος τής Αιμοδοσίας του. Αύτό 
φροντίζει γιά τή λήψη κάθε ποσότητας 
αίματος πού προσφέρουν εθελοντικά άν
δρες ή πολιτικοί ύπάλληλοι Χωροφυλακής 
ή μέλη τών οικογενειών τους. Τό αίμα 
ελέγχεται εργαστηριακά καί άμέσως το
ποθετείται γιά ορισμένο χρόνο στήν 
Τράπεζα (ψυγείο) πού λειτουργεί εκεί 
γιά λογαριασμό τοϋ Σώματος.

"Οταν ζητηθή αίμα γιά τή διάσωση τής 
ζωής άνδρών Χωροφυλακής ή οικογενειών 
τους, πού ύπηρετοϋν ή νοσηλεύονται στό 
χώρο τής ’Αττικής ή τών ’Επαρχιών, 
τότε στέλνεται έκεΐ όπου ζητηθεί αίμα 
άπό αύτό πού ύπάρχει. ’Εάν δέν ύπάρχει 
ή είναι άνεπαρκής ή ποσότητα ή ή κατη
γορία τοϋ ύπάρχοντος αίματος στήν Τρά- 
πεζά μας, τότε χορηγείται αίμα άπό τήν 
Τράπεζα Αίματος τοϋ Ίπποκρατείου Νο
σοκομείου. Ταυτόχρονα δέ γίνεται άντί- 
στοιχη χρέωσή μας γιά τήν άπόδοση 
(έπιστροφή) τής χορηγηθείσης ποσότητας 
άργότερα. Δηλαδή γίνεται, άμοιβαία δα
νειοδότηση άνάμεσα στις άδελφικά συνερ- 
γαζόμενες μέ τά ίδια πάντοτε δικαιώματα 
καί ύποχρεώσεις, δύο Τράπεζες Αίματος 
(Χωροφυλακής — Ίπποκρατείου) γιά 
τήν κάλυψη άντιστοίχων τακτικών ή 
εκτάκτων άναγκών τους. Ή  διαδικασία 
αύτή πραγματοποιείται πάντοτε μέ τήν 
έγκαιρη μεσολάβηση τοϋ 'Υγειονομικοΰ 
Τμήματος τοϋ Α]Χ, δηλαδή τοϋ Πολυϊ- 
ατρείου Χωροφυλακής ’Αθηνών (’Αθήνα, 
Κοδράτου 6—8), τοϋ Τμήματος Αιμοδο
σίας τοϋ Ίπποκρατείου Νοσοκομείου καί 
τής 'Υπηρεσίας στήν όποια άνήκει ό εν
διαφερόμενος άνδρας τής Χωροφυλακής.

Ε ΡΩ Τ .: 'Υ πάρχει κατάλληλο  κ λ ί
μα μεταξύ  τ ώ ν  άνδρών Χ ω ροφυλακής  
γ ιά  τήν έδραίωση κα ί έ π ιτυ χ ία  τοϋ  
θεσμού τής ’Ε θελοντικής Α ιμοδοσίας ; 
Έ χ ε ι κάθε άστυνομ ικός υποχρέωση  
νά  ε ίνα ι έθελοντής αιμοδότης κα ί μπο
ρεί νά  συνδράμη τό έργο τής  Τράπε
ζας Α ίματος τοϋ Σ ώ ματος , ά κ ίνδυνα  , 
χω ρ ίς δυσμενείς έπ ιπ τώ σε ις  στήν  
υγε ία  κα ί τή ν  υπηρεσιακή του άπό
δοση ; Πόσο α ίμα  κα ί κάθε πότε μπο
ρεί νά  προσφέρει ά κ ίνδυνα  ;

ΑΠΑΝ. 'Η μεταπολεμική ιστορία τοϋ 
Σώματος, χωρίς βέβαια νά παραβλέπεται 
καί ή προγενέστερη, μαρτυρεί μέ στοιχεία 
άδιάσειστα ότι ύπάρχουν πάμπολλα πα
ραδείγματα άνδρών Χωροφυλακής οί 
οποίοι, πέρα άπό τήν κυρία τους άποστολή, 
σάν κρατικά όργανα εμπνευσμένα άπό τις 
άρχές τοϋ ύγιοΰς άνθρωπισμοϋ, έχουν 
προσφέρει πολλές υποδειγματικές υπη
ρεσίες στόν τομέα τής έμπρακτης άλλη- 
λεγγύης χάριν τών συνανθρώπων τους, 
συχνά μάλιστα καί μέ κίνδυνο τής υγείας 
ή τής ζωής τους. Στά πλαίσια αύτής τής 
προσφοράς τους περιλαμβάνεται καί ή 
εθελοντική τους Αιμοδοσία γιά τή διάσωση 
τής ζωής κινδυνευόντων ή πασχόντων συνα
δέλφων καί συνανθρώπων τους. Στοιχεία 
γιά τή έθελοντική αύτή κοινωνική προ
σφορά τους έχουν δημοσιευθή άλλωστε 
στις ’Εκθέσεις Πεπραγμένων Χωροφυ
λακής (1957—1975), στό Περιοδικό 
« ’Επιθεώρηση Χωροφυλακής» (1970— 
1977 ) κ.ά.

Ή  Αιμοδοσία βέβαια στή Χωροφυλακή 
σάν πρόβλημα, σήμερα, είναι άρκετά 
σοβαρό. Γ ι’ αύτό πρέπει νά άντιμετωπισθεΐ 
μέ προγραμματισμένες ένέργειες σέ όλες 
τις φάσεις τής τακτικής πού θά άκολου-

θηθεΐ μέχρι τής οριστικής έπιλύσεώς του. 
Νά πραγματοποιηθεί δηλαδή κάτι πιο 
συστηματικά οργανωμένο γιά τήν άποδο- 
τική λειτουργία τής Τράπεζας Αίματος 
καί τήν έπιτυχία τοϋ έργου τής Αιμοδο
σίας σά μόνιμου θεσμού στό Σώμα, άφοΰ 
αύτό δέν συνέβη στό παρελθόν άπό έλλει
ψη τών εύαισθήτων έκείνων ύπηρεσιακών 
δεκτών πού θά μπορούσαν νά συλλάβουν 
τις πραγματικές διαστάσεις τοϋ προβλή
ματος αύτοΰ γιά νά τό άντιμετώπιζαν μέ 
σοβαρές ύπηρεσιακές ένέργειες προσαρ
μοσμένες στά δεδομένα καί τις άπαιτή- 
σεις τής έποχής τους. Εύελπιστοΰμε ότι 
θά γίνη τοΰτο, σταδιακά, μέ τήν άνιδιο- 
τελή συνεργασία καί προς όφελος όλων 
(Σώμα, άνδρες, κοινωνία) χάρι στήν 
φιλοτιμία καί τό ήθος τών άνδρών Χω
ροφυλακής οί όποιοι, παρά τις άντίξοες 
συνθήκες πού συναντοΰν συχνά, στήν 
άσκηση τοϋ πολυμόχθου άστυνομικοΰ 
τους έργου, παράλληλα, θά συμμετέχουν 
σάν μόνιμοι αιμοδότες, στήν έπιτυχία 
τής πρωτοβουλίας αύτής. Έ φ ’ όσον συμβή 
αύτό, μπορούμε νά πούμε ότι μέ βάση 
αύτή τήν ύπηρεσιακή άτμόσφαιρα ή οποία 
μπορεί έντεχνα νά καλλιεργηθή καί ν’ άπο- 
δώση πολλά, ή Αιμοδοσία σάν πρόβλημα 
πιά ένδοϋπηρεσιακό, είναι δυνατόν ν’ 
άντιμετωπισθεΐ μέ έπιτυχία καί νά δώση 
στοιχεία βάσιμα, γιά τήν οριστική έπί- 
λυσή του.

’Αναφορικά μέ τό αν ύπάρχη ύποχρέωση 
γιά αιμοδοσία γιά έναν άστυνομικό, είναι 
χρήσιμο νά διευκρινισθή ότι δέν ύπάρχει 
βέβαια υπηρεσιακό χρέος άπό ύπηρεσιακή 
(νομική) άποψη. Πρέπει όμως νά συνει- 
δητοποιηθή σέ εύρεΐα υπηρεσιακή κλίμακα, 
ότι ή έθελοντική αιμοδοσία είναι θέμα συ- 
νειδήσεως, θέμα πολιτιστικό, θέμα έφαρ- 
μογής τών άρχών τοϋ άνθρωπισμοϋ γιά 
τήν άνακούφιση κάθε πάσχοντος συναν
θρώπου. Κάτω άπό αύτό τό πρίσμα έξε— 
ταζομένη, μπορούμε νά ποΰμε ότι άποτε- 
λεΐ ήθική ύποχρέωση, μέ σημασία ιδιαί
τερη καί νόημα βαθύ, πού μόνο δέκτες 
μέ υψηλή εύαισθησία μπορούν νά συλλά
βουν καί νά έφαρμόσουν. Τέτοιοι δέ δέκτες 
ύπάρχουν στό Σώμα οί όποιοι γράφουν 
καί τήν ιστορία του.

Γιά τό θέμα πόσο αίμα μπορεί νά δώση 
κανείς, πρέπει νά τονισθή ότι κάθε υγιής 
άνθρωπος ήλικίας 19 — 59 έτών, μπορεί 
νά προσφέρει αίμα 3 — 4 φορές τό χρόνο. 
Κάθε αιμοδότης εξετάζεται άπό ιατρό 
προτοΰ δώση αίμα, καί μέ τήν εύκαιρία 
αύτή γίνεται έλεγχος τής ύγείας του.

ΕΡΩ Τ.: Ποια ε ίνα ι τά  μέχρι σή
μερα αποτελέσματα τής λε ιτουργ ία ς  
τής  Τράπεζας Α ίμ α τ ο ς ;

ΑΠΑΝ. Μέσα στό πρώτο 5μηνο πε
ρίπου τής λειτουργίας τής Τράπεζας στό 
Ίπποκράτειο Νοσοκομείο, έδωσαν 131 
φιάλες αίματος ισάριθμοι έθελοντές αιμο
δότες, ήλικίας 19—59 έτών, άνδρες τοϋ 
Σώματος. ’Από τήν άποθεματική αύτή 
ποσότητα αίματος, μέχρι σήμερα χορη
γήθηκαν δωρεάν άπό τήν Τράπεζα 62 
φιάλες αίματος γιά τήν κάλυψη έπειγου- 
σών άναγκών σέ αίμα σέ ισάριθμους άσθε- 
νεϊςτοϋ Σώματος οί οποίοι μέσα στό ίδιο 
αύτό χρονικό διάστημα βρέθηκαν σάν άσθε- 
νεΐς, σέ νοσηλευτικά ιδρύματα τής περιοχής 
τοϋ Λεκανοπεδίου ’Αττικής. ’Ιδιαίτερης 
μνείας πρέπει νά τύχη τό γεγονός τής 
άμεσης άποστολής 3 φιαλών αίματος 
τής Τράπεζας τήν 5-5-1978 στό Γ.Κ. 
Νοσοκομείο Κορίνθου τό όποιο βρέθηκε 
σέ άδυναμία νά διασώση τή ζωή βαθμο-
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φόρου μας πού κινδύνεψε νά πεθάνη καί, 
τελικά, διασώθηκε. Συνεχίζει δέ καί τώρα 
άπερίσπαστα τό έργο της για την περί
θαλψη ή διάσωση κάθε άσθενοϋς τοϋ Σώ
ματος μέ ιδιαίτερη φροντίδα, μέσα πάντο
τε στα πλαίσια των δυνατοτήτων καί της 
άποστολής της.

ΕΡΩΤ.: Ποια είναι ή προοπτική τής 
Τράπεζας καί πώς μπορεί νά υλο
ποιηθεί ;

ΑΠΑΝ. ’Από τα προαναφερθέντα συ
νοπτικά στοιχεία φαίνονται καθαρά οί 
ρεαλιστικές επιδιώξεις (θέσεις) της Τρά
πεζας καί τά άποτελέσματα της μέχρι 
σήμερα επίμοχθης προσπάθειας της, σάν 
υπεύθυνα προγραμματισμένης πρωτο
βουλίας τοϋ 'Υγειονομικού Τμήματος 
τοϋ Α.Χ. Τά πολύτιμα αυτά στοιχεία της 
πράξεως άποτελοΰν, ταυτόχρονα, μιά 
εξαίρετη γιά τούς άρμοδίους παράγοντες 
τοϋ Σώματος εμπειρία πού μπορεί νά 
όδηγήση στην επέκταση τοϋ θεσμού γιά 
την ίδρυση Τραπεζών αίματος Χωροφυ
λακής καί σέ άλλα μέρη τής Χώρας.

Ή  άναγκαιότητα καί ή χρησιμότητα 
τοϋ έργου αύτοΰ έπιβεβαιώνεται έξ άλλου 
καί άπό τήν επιδοκιμασία τής όποιας 
έτυχε τοΰτο, άπό πλευράς σοβαρών παρα
γόντων τής πρωτεύουσας καί τής έπαρχίας 
οί όποιοι έκφράσανε συγχαρητήρια καί 
ευνοϊκά γιά τη Χωροφυλακή σχόλια. 
Χωρίς νά παραβλεφθή τό ότι έκλεκτοί 
εκπρόσωποι Νοσηλευτικών 'Ιδρυμάτων, 
ζήτησαν επίμονα τήν 'ίδρυση Τράπεζας 
αίματος Χωροφυλακής στούς Χώρους 
τών 'Ιδρυμάτων τους, μόλις έμαθαν τήν 
ίδρυσή της.

Ενθαρρυντικό καί έλπιδοφόρο γεγονός, 
άλλωστε, γιά τήν εύόδωση τοϋ έργου 
τής Αιμοδοσίας στή Χωροφυλακή, άλλα

καί, γενικότερα, γιά μιά πιο ολοκληρω
μένη άνάπτυξη τοϋ θέματος τής συγκρο- 
τήσεως τής 'Υγειονομικής 'Υπηρεσίας τοϋ 
Σώματος σέ ένα άρτια οργανωμένο υγειο
νομικό φορέα, άποτελει ή ιδιαίτερη εύαι- 
σθησία καί ή έκδηλη πρόθεση καί επιθυ
μία πού έκφράσθηκε, έμπρακτα, στον 
τομέα αυτό άπό τον ’Αρχηγό τοϋ Σώμα
τος ’Αντιστράτηγο κ. Μιλτιάδη Άργιάν- 
νη, ό όποιος καί παρακολουθεί τό δλον 
θέμα μέ μεγάλο ενδιαφέρον. ’Αλλά γιά τό 
θέμα αύτό τής 'Υγειονομικής μας Υ π η 
ρεσίας γιά τό όποιο, δπως προαναφέραμε, 
έχει έκφρασθεϊ μεγάλη ευαισθησία άπό τον 
’Αρχηγό τοϋ Σώματος, θά έπανέλθουμε 
σέ εύθετότερο χρόνο, μέ σκοπό νά παρου- 
σιασθή τοΰτο άπό τήν «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ» καί νά άναλυθεϊ μέ 
πρακτικό τρόπο μέσα σέ πλαίσια άνάλογα 
μέ τή σοβαρότητά του.

Γιά τήν ύλοποίηση βέβαια τής προο
πτικής τής Τράπεζας χρειάζεται γενική 
κινητοποίηση γιά τήν έπαρκή ενημέρωση 
δλων τών άνόρών Χωροφυλακής γύρω 
άπό τό επίμαχο τής Αιμοδοσίας θέμα, 
γιά τήν άμεση καί προγραμματισμένη 
ένεργοποίησή τους, πού θά έχει σάν συ
νέπεια, στή συνέχεια, τή θετική συμμε
τοχή τους στήν έπιτυχία τοϋ δλου εγχει
ρήματος. Ή  διαφώτιση τών άνδρών καί 
τής κοινής γνώμης, γενικότερα, μπορεί 
νά γίνη άπό τούς άρμοδίους Διοικητές —■ 
βαθμοφόρους, τό Τμήμα Δημοσίων Σχέ
σεων τοϋ ’Αρχηγείου μέ τή χρησιμοποίη
ση δλων τών συγχρόνων όπτικο—ακουστι
κών μέσων πού μπορεί νά διαθέσει γιά τό 
σοβαρότατο αύτό σκοπό, καθώς καί άπό 
τήν « ’Επιθεώρηση Χωροφυλακής». Σο
βαρό έπίσης ρόλο στή προσπάθεια αύτή 
πρέπει νά διαδραματίσουν, οί Σχολές Χω
ροφυλακής μέ τήν δραστηριοποίηση τών 
Δοκίμων πού εκπαιδεύονται σ’ αύτές.

ΕΡΩΤ.: Ποιές είναι οί ωφέλειες 
τοϋ προσωπικού Χωροφυλακής άπό 
τήν όμαλή λειτουργία τής Τράπεζας 
Αίματος τοϋ Σώματος;

ΑΠΑΝ. Μπορεί νά ύποστηριχθή πώς 
είναι πολλές οί ώφέλειες πού θά προκό
ψουν σάν συνέπεια εύλογη, τής εύρυθμης 
λειτουργίας τής Τράπεζας, έφ’ δσον :

1) Θά δίνεται δωρεάν αίμα, προερχό
μενο άπό άνδρες τοϋ Σώματος ήλικίας 19 
έως 59 έτών ,δταν ύπάρχει άνάγκη, σέ 
κάθε αιμοδότη άνδρα ή μέλος τής οικο
γένειας του.

2) Θά γίνεται έλεγχος τής ύγείας καί 
θά δίνονται δωρεάν πληροφορίες γιά τό 
αίμα καί τήν υγεία κάθε αιμοδότη.

3) ’Ανανεώνονται οί σωματικές δυνά
μεις καί τονώνεται τό ήθικό κάθε αιμο
δότη πού, ταυτόχρονα, γίνεται συντελε
στής προόδου γιά τό Σώμα καί όλόκληρη 
τήν κοινωνία.

4. Θά σώζεται ή ζωή καί εκείνων τών 
άνδρών ή μελών τής οικογένειας τους πού 
τυχόν, θά ζητήσουν σπάνιας κατηγορίας 
αίμα άπό τά άποθέματα τής Τράπεζας 
καί θά λιγοστεύει τό ποσοστό τής θνησι
μότητας.

5) Θά άφήνεται ελεύθερος υπηρεσίας 
γιά 4 μέρες οίκοι, κάθε αιμοδότης άνδρας 
τοϋ Σώματος, έγγαμος ή άγαμος, ώς καί 
οί Δόκιμοι ’Αξιωματικοί καί Δόκιμοι 
Ύπαξιωματικοί καί οί άνδρες τών ΜΑΤ.

6) Γίνεται αναμφισβήτητα καλύτερη 
άξιοποίηση τοϋ προσωπικού Χωροφυλα
κής καί παράλληλα επιτυγχάνεται ή προ
βολή τοϋ Σώματος μέ πολλαπλές ευμενείς 
έπιπτώσεις κ.λ.π.

ΑΠΟ ΤΗ ΣΠΑΡΤΗ, τή πόλη 
τοϋ Ευρώτα, ήρθε τό μήνυμα τό 
φοβερό γιά τό χαμό τοϋ συνα
δέλφου, πού έπεσε νεκρός κάτω 
άπό τις σφαίρες τοϋ 19χρονου δο
λοφόνου μαθητή. Ή  τραγική στι
γμή ζωντάνεψε στά μάτια μας 
σκορπώντας γύρω της τή σιωπή 
και τόν άβάσταχτο πόνο, γιά αυτόν 
πού ύψώθηκε ψηλά—πολύ ψηλά 
τήν ώρα τοϋ καθήκοντος, τιμών
τας τή στολή καί τήν ιδέα τής Χω
ροφυλακής μέ τή θυσία του,σφρα-  ̂
γίζοντας μέ τό θάνατο τόν όρκο 
πού έδωσε πριν άπό 26 χρόνια, 
γιά τήν υπεράσπιση τής ζωής τών 
συνανθρώπων του καί τής κοινω
νικής ειρήνης άκόμα καί μέ αύτο- 
θυσία τής δικής του ζωής.

Ό Ενωμοτάρχης Χρήστος Ά- 
γράφας μέ τόν τραγικό του θάνατο 
πέρασε στό κατάλογο τών συνα
δέλφων πού έπεσαν τήν ώρα τοϋ 
καθήκοντος, τήν ώρα πού έκπλή- 
ρωναν τήν άποστολήν τους, δια- 
φυλάσσοντας τά άγαθά τοϋ άνθρώ- 
που. Πέρασε στήν αιωνιότητα μετά 
τό θανάσιμο άγκάλιασμα πού είχε 
μέ τή σκληρή στιγμή τής άποστο
λής του, τήν ώρα πού άντιμετώ- 
πιζε τό οπλισμένο χέρι τοϋ δρά
στη. ΚΓ έφτασε έκείνη ή στιγμή, 
γιά νά ξεφύγει ή ζωή άπό τά στή
θη του κι’ άπό τή πληγή πού άνοιξε 
τό καυτό μολύβι, νά μπει ορμητικά 
ό θάνατος, παγώνοντας στά χείλη 
του τήν άγωνία τής προσπάθειάς 
του, νά σταματήσει τό χέρι τοϋ 
δολοφόνου άπό τό άπάνθρωπο έρ
γο του. Ή  σφαίρα πού ξέφυγε, 
βρήκε κατάστηθα τόν άτυχο συνά 
δελφο καί δλα έσβυσαν γύρω του.
Τό αίμα μούσκεψε τό πουκάμισο, 
έβαψε τό κορδόνι, τά διακριτικά 
του, ζωγράφισε στό κρύο δάπεδο 
τή λέξη: Κ Α Θ Η Κ Ο Ν  καί κα
ταξίωσε μέ τό σκληρότερο τρόπο 
τήν ευσυνειδησία τής άποστολής 
του.

Βουβά άπόμειναν τά χείλη τών 
συναδέλφων πού πρώτοι άκουσαν 
τό μήνυμα. "Εσφιξαν τή καρδιά 
καί κίνησαν γιά τό στερνό χαιρε
τισμό του, δίνονταςτήν ύπό σχέση 
πώς είναι έτοιμοι νά τόν άκολου- 
θήσουν όταν θά χρειαστεί, μέ
νοντας συνεπείς στήν ιστορική πο
ρεία τής μεγάλης μητέρας, τής 
Χωροφυλακής, καί στά άνθρώπινα 
ιδανικά, δίνοντας παράλληλα καί 
τήν ύπόσχεση, πώς γρήγορα θά 
παραδώσουν στή δικαιοσύνη τής 
κοινωνίας καί τής πολιτείας τόν
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δράστη.
Ή  κηδεία τοϋ φονευθέντος συνα

δέλφου έγινε στή πατρίδα του, τό 
χωριό Δάρα Μαντινείας, μέσα σέ 
γενικό θρήνο. Σιωπηλά πρόσωπα, 
μάτια γεμάτα δάκρυα, συνοδέυσαν 
στήν τελευταία του κατοικία τό 
Χρηστό Άγράφα. ’Ανώνυμο πλή
θος πού συγκλονίστηκε άπό τήν 
ήρωϊκή του θυσία καί ζήτησε ν’ 
άποτίσει φόρο τιμής στόν άνθρωπο 
πού πρόταξε τά στήθη του στή βία, 
υπερασπίζοντας τή γαλήνη τής 
κοινωνίας. Μέσα σ’ αυτό τό άνώ- 
νυμο πλήθος, βάδισαν, βαθιά σημα
δεμένοι άπό τό πόνο, οί γονείς του, 
ή γυναίκα του, οί συγγενείς κι οί 
φίλοι του. Άνάμεσά τους, με τήν 
απόγνωση ζωγραφισμένη στά πρό
σωπα, βρέθηκαν οί συνάδελφοι. 
Τιμητική φορυρά καί συνοδεία στό 
παλληκάρι, τιμητικός χαιρετισμός 
σ’ αυτόν πού τίμησε μέ τή θυσία 
του τό Σώμα τής Χωροφυλακής. 
Δίπλα στόν τάφο του στάθηκε καί 
ή αντιπροσωπεία των άνδρών τής 
Διοικήσεως Χωροφυλακής ’Αρκα
δίας, μέ έπικεφαλής τό Διοικητή 
Χωροφυλακής Άντισυνταγματάρ- 
χη κ. Περ. Πετρόπουλο, καθώς καί 
ή άντιπροσωπεία τών Καθηγητών 
τών Γυμνασίων καί Λυκείων τών 
Νομών Λακωνίας καί ’Αρκαδίας.

Μετά τή νεκρώσιμη ακολουθία, 
ό ’Ενωμοτάρχης τοϋ ’Αστυνομικού 
Τμήματος Σπάρτης κ. Γεώργιος 
Κάργας, μέ έπικήδειο λόγο, άποχαι- 
ρέτησε τό νεκρό συνάδελφο έκ 
μέρους τοϋ Σώματος τής Χωροφυ
λακής, μέσα σέ μιά άτμόσφαιρα 
πού τή δονοϋσε ό θρήνος τών συγ

"Ενας ακόμα νεκρός τής Χωροφυλακής 
στήν έπαλξη τού χρέους.

γενών καί τών συναδέλφων. Μέ 
φωνή ραγισμένη άπό τή συγκίνηση 
είπε μεταξύ τών άλλων: «Πότισες 
μέ τό τίμιο αίμα σου μιά γωνιά 
τής Ελληνικής γής, έκεΐ ποϋ πι
στός στόν όρκο καί τό καθήκον 
σου, θέλησες νά προστατεύσης 
τήν άσφάλεια ,τήν γαλήνη καί τήν 
ήσυχία τών Ελλήνων πολιτών. 
“Έδωσες δ,τι πολυτιμότερο έχει ό 
άνθρωπος. Τήν ζωή σου. Έγινες 
άξιος τής στολής σου καί άξιος 
τής πατρίδος. ’Αγκάλιασες τήν 
αιωνιότητα μέ τή θυσία σου καί 
έγινες φωτεινό παράδειγμα τής 
ευσυνείδητης εκτέλεσης τοϋ ύπη- 
ρεσιακοΰ καθήκοντος, άλλά καί 
τοϋ χρέους τοϋ άνθρώπου γιά τόν 
συνάνθρωπό του. Σοΰ δίνουμε τήν 
υπόσχεση πώς θ’ άκαλουθήσουμε 
τό δρόμο σου δταν χρειαστεί καί 
θά μείνουμε συμπαραστάτες γιά 
πάντα στήν οίκογένειά σου, σέ 
δ,τι κι άν τής τύχη.. .».

Έκ μέρους τών Καθηγητών τοϋ 
Νομοΰ Λακωνίας άποχαιρέτησε μέ 
έπικήδειο λόγο τόν νεκρό, ό Κα
θηγητής τοϋ Γυμνασίου Θηλέων 
Σπάρτης κ. Παν. Τραϊφόρος, ό 
όποιος μιλώντας γιά τό χαρακτήρα 
τοϋ φονευθέντος είπε τά εξής: Ή 
ευσέβεια ή άγάπη, ή ήρεμία τής 
ψυχής καί ή ταπεινοφροσύνη ήταν 
τά κύρια χαρακτηριστικά γι’ αύ- 
τούς πού γνώρισαν τή προσωπικό
τητά του. Καί τά γνωρίσματα αυτά 
στεριώθηκαν άκόμα πιό πολύ δταν 
θυσίασε τό δώρο τής φυσικής ζωής 
εκούσια καί κινήθηκε δχι μονάχα 
άπό τά έλατήρια τοϋ υπηρεσιακού 
καθήκοντος, άλλά άπό τό συναί
σθημα τής αύτοθυσίας. Ή  πράξη 
τής αύτοθυσίας αυτής δίνει τό 
πραγματικό νόημα στό σκοπό τής 
άνθρώπινης ύπαρξης: Νά προσφέ
ρει κανείς έκουσία τήν ίδια του 
τή ζωή γιά τή σωτηρία τών άλλων 
άνθρώπων...» . Συνεχίζοντας ό κ. 
Τραϊφόρος άναφέρθηκε στή τρα
γική στιγμή τής δολοφονίας καί 
τόνισε δτι: «Εκπροσωπώντας αυτή 
τή στιγμή, μέ έξαμελή άντιπρο-

σωπεία, δλους τούς Καθηγητές 
τοϋ Νομοϋ Λακωνίας, εκφράζω 
τήν ευγνωμοσύνη τους γιά τή θυσία 
αύτή, τόν άποτροπιασμό γιά τή 
διπλή στυγερή δολοφονία καί τις 
άλλες δολοφονικές άπόπειρες, τή 
συμπάθειά τους στά μέλη τής οικο
γένειας τοϋ Χρήστου Άγράφα καί 
τήν άνησυχία τους γιά τούς κοινω
νικούς θεσμούς, μέσα στούς όποι
ους βιώνει σήμερα ή άνθρώπινη 
ύπαρξη. ..» .

'Ο Μητροπολίτης Λακωνίας, εκ
πρόσωποι ’Οργανώσεων καί Συλ
λόγων καθώς καί δεκάδες εκπαι
δευτικοί άπό δλα τά μέρη τής Ε λ
λάδος, μέ τηλεγραφήματα καί ψη
φίσματα, έκφράσανε τά συλλυπη
τήριά τους γιά τόν τραγικό θάνατο 
τοϋ Ενωμοτάρχη Χρήστου Άγρά- 
φα, συνάμα δέ καί τά συγχαρητή
ριά τους πρός τή Χωροφυλακή, 
γιά τις πράξεις αύτοθυσίας τών 
άνδρών της, πού άποβλέπουν στήν 
προστασία τοϋ κοινωνικού συ
νόλου.

Ό Χρήστος Άγράφας τοϋ Χρή
στου καί τής Γεωργίτσας, γεννή
θηκε στό χωριό Δάρα Μαντινείας, 
τό 1931. Τό 1952 κατατάγει στή 
Χωροφυλακή ώς Χωροφύλαξ. Τό 
1974 προήχθει στό βαθμό τοϋ 'Υ 
πενωμοτάρχη καί τό 1977 στό βαθμό 
τοϋ ’Ενωμοτάρχου. Κατά τήν 26ετή 
υπηρεσία του στή Χωροφυλακή 
διακρίθηκε γιά τό ήθος του καί 
τήν τέλεια έπαγγελματική κατάρ
τιση. Ήταν νυμφευμένος μέ τήν 
Κασσιανή Παππά καί έχαιρε έκτι- 
μήσεως σάν οικογενειάρχης. Στή 
Σπάρτη, δπου υπηρετούσε στό Τμή
μα ’Ασφαλείας, είχε διακριθεΐ γιά 
τις κοινωνικές του σχέσεις, πού 
τις χαρακτήριζε ή άγάπη καί ή 
φιλία πρός τόν συνάνθρωπο. Ή  
μνήμη του θά μείνει αιώνια στούς 
άνδρες τής Χωροφυλακής καί τό 
δνομά του θά γραφεί μέ τά άνεξί- 
τηλα γράμματα τής αυτοθυσίας, γιά 
νά θυμίζει στις έπερχόμενες σειρές 
τών συναδέλφων τή βαριά κληρο
νομιά τής Χωροφυλακής.
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’Εντυπωσιακός είναι ό ρυθμός της 
τουριστικής άνόδου κατά τά τελευ
ταία 15 έτη στη χώρα μας. ’Έχουν 
ύπερβεΐ τά 4 έκατ. κατ’ έτος οΐ 
ξένοι πού έπισκέπτονται την Ελλά
δα, πού φθάνουν εδώ γιά νά άπολαύ- 
σουν τά φυσικά, πολιτιστικά καί 
άλλα τουριστικά προσόντα πού δια
θέτει ή πατρίδα μας.

Πολλοί είναι οί λόγοι της αύξή- 
σεως του αριθμού των τουριστών, 
άπό τούς όποιους οί σπουδαιότεροι 
είναι ή οικονομική άνάπτυξη καί ή 
άνοδος τού βιοτικού επιπέδου ορι
σμένων λαών (Η.Π.Α., Δυτικής 
Εύρώπης, ’Ιαπωνίας, Μέσης ’Ανα

τολής), ή επιτακτική άνάγκη τής 
ψυχαγωγίας διά τής περιηγήσεως, 
ή ευκολία τών έπικοινωνιών καί 
μεταφορών καί ή φιλοξενία πού κατά 
παράδοση διαθέτει ή χώρα μας.

Δεν είναι μόνο οί τουρίστες πού 
κατακλύζουν τον έλληνικό χώρο, αν 
καί άποτελοΰν τό υψηλότερο ποσο
στό. Στήν Ελλάδα διαμένουν επί
σης καί οί Διπλωματικοί καί Προξε
νικοί υπάλληλοι (πού εκπροσωπούν 
τά κράτη των μετά τών όποιων ή 
χώρα μας διατηρεί διπλωματικές 
σχέσεις καί άπολαμβάνουν τά άνα- 
γνωρισμένα άπό τις διεθνείς Συμ
βάσεις καί Συμφωνίες προνόμια
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καί ασυλίες) οί σπουδαστές καί φοι
τητές των Άνωτάτων ’Εκπαιδευτι
κών 'Ιδρυμάτων, ιδίως άπό τις 
χώρες της ’Αφρικής καί της Μ. 
’Ανατολής, τό προσωπικέ ξένων 
Ενόπλων Δυνάμεων καί τα μέλη 
διαφόρων άλλων ξένων ’Αποστολών.

Κανείς, βέβαια δέν άμφισβητεΐ 
τα άγαθά άποτελέσματα της τουρι-

Ι στικής άναπτύξεως. ’Αποτελεί, άλ
λωστε, αύτή ένα σοβαρέ στόχο της 
Πολιτείας, ή οποία εύλογα πολλά 
προσδοκά άπέ την συνδρομή καί 
συμβολή τών Σωμάτων ’Ασφαλείας 
στέ θέμα τοΰ Τουρισμού. ’Αλλά κάθε 
νόμισμα έ'χει δύο όψεις..., διότι «ε ί

ναι γνωστέ εις τούς παροικοΰντας 
τήν Ιερουσαλήμ» ότι δέν έ'χουν 
πάντοτε καθαρές προθέσεις ορισμέ
νοι άπέ τούς τουρίστες άλλοδαπούς.

Κάποτε έκτές άπέ τέν τουρισμέ 
ορισμένοι άπέ αύτούς έπιδίδονται 
καί σέ άλλες «σκοτεινές» δραστη
ριότητες—συνδυάζοντες, έτσι τέ 
τερπνέ μετά τοΰ ωφελίμου...—ή ή 
περιήγηση άποτελεϊ τέ πρόσχημα, 
τέ «κάλυμμα».

’Έτσι, μερικοί, μαζί μέ τέ συνάλ
λαγμα πού εισάγουν στή χώρα μας, 
εισάγουν καί τέ έ'γκλημα ή δημιουρ
γούν άλλα προβλήματα.

Θά μνημονεύσουμε τά σπουδαιό

τερα άδικήματα πού διαπράττονται 
άπέ τούς άλλοδαπούς της κατηγορίας 
αύτης.

Κατ’ αρχήν είναι ή εμπορία καί 
ή χρήση ναρκωτικών. Γιά τήν εισα
γωγή τών ναρκωτικών στή χώρα 
μας έπινοοϋν άπίθανα τεχνάσματα, 
ώστε νά άποφύγουν τήν άνακάλυψη 
κατά τήν έρευνα.

’Άλλα άδικήματα είναι τέ λαθρε
μπόριο καί ή άρχαιοκαπηλία. Διεξά
γεται μέ τήν άγοραπωλησία άρχαί- 
ων άντικειμένων, μέ τις λαθραίες 
άνασκαφές καί τήν άνέλκυση άντι- 
κειμένων πού έχουν άρχαιολογική 
άξια, άπέ τά βάθη της θαλάσσης,
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01 ξένοι τουρ ίστες κατακλύζουν κυριολε
κ τ ικ ά  την χώ ρα μας, τούς θερινούς μήνες 
κα ι δ αρ ιθμός τους συνεχ ίζετα ι νά αυξάνε
τα ι μέ γρήγορο ρυθμό. Ή  Χωροφυλακή 
αγω νίζετα ι νά εξυπηρετήσει τούς ξένους 
επ ισκέπ τες τής χώρας μας κ α ι άσφαλώς 
άγρυπνά γ ιά  την πρόληψη ή  την κ α τασ το 
λή αξιοποίνω ν πράξεων άπ  αυτούς.

όπου χρησιμοποιούν ως «κάλυμμα» 
τά θαλάσσια σπόρ.

’Άλλοι «περιπίπτοντες εις έσχά- 
την ένδειαν καί στερούμενοι των 
οικονομικών μέσων έπιστροφής», 
άσκοϋν την πορνείαν ή έπαιτοΰν μέ 
διάφορα προσχήματα καί κυρίως μέ 
την παροχή ψυχαγωγίας στούς δη
μοσίους χώρους μέ τά μουσικά τους 
όργανα.

"Ενα άλλο πρόβλημα είναι ή 
ρύπανση τοϋ περιβάλλοντος στούς 
χώρους των κατασκηνώσεων άλλο- 
δαπών εκδρομέων (CAMPING) 
πού προκαλεϊ έντονες διαμαρτυρίες 
των περίοικων προς τήν ’Αστυνομία, 
διότι πολλά άπο τά λειτουργοϋντα 
κάμπιγκ δέν έχουν τούς άναγκαίους 
χώρους καί εγκαταστάσεις γιά τήν 
εύρυθμη λειτουργία τους.

Άλλος «πονοκέφαλος»των ’Αστυ
νομικών Αρχών είναι ό γυμνισμός 
τών άλλοδαπών. Οί οπαδοί του, καί 
τών δύο φύλων, πού άνήκουν σέ ένα 
είδος φυσιολατρικής «σχολής», 
άσκοΰνται στο ύπαιθρο, ή άπολαμβά- 
νουν τό κολύμβι ή τήν πλάζ, ή άκό- 
μη κυκλοφορούν σέ δημοσίους χώ
ρους μέ άδαμιαία περιβολή. Αλλά 
ή συντριπτική πλειονότητα τών κα
τοίκων τών νησιών καί παραθαλασ
σίων περιοχών, δπου έμφανίζεται 
το φαινόμενο τοϋ γυμνισμού, έχει 
διαφορετική γνώμη άπο αυτή τών 
«θερμών» φυσιολατρών καί διαμαρ
τύρεται έντονα καί άξιώνει νά άντι- 
μετωπισθεΐ το κακό άπο τις ’Αστυ
νομικές άρχές μέ τήν αυστηρή έφαρ- 
μογή τής Νομοθεσίας (άρθρ. 353 
Π.Κ.) ή καί τήν θέσπιση, στήν 
άνάγκη, νέων διατάξεων.

Τέλος , δέν έλειψαν καί οί μικρο- 
κλοπές, άλλά καί μερικές άλλες, οί 
όποιες είχαν «επιστημονικά» ορ
γανωθεί άπο αλλοδαπούς, πού εύρί- 
σκοντο γιά τουρισμό ή έφθασαν εδώ 
γιά λίγες ήμέρες μέ σκοπό το έγκλημα 
Σέ μιά τέτοια έξαιρετική «επίδοση» 
άναφέρεται μία άθηναϊκή εφημερίδα 
τον ’Ιούνιο τού 1977, ή όποια μας 
πληροφορεί δτι «Μία άπο τις τε
λευταίες επιτυχίες τής ’Ασφαλείας 
Προαστίων ήταν ή σύλληψη τού 
Γερμανού κακοποιού Χάνς Σούλτς



πού διέρρηξε 108 έπαύλεις στην 
’Αττική σε διάστημα 3 ετών, συνα- 
ποκομίζοντας κλοπιμαία άξίας 3 
έκ. δραχμών καί πλέον».

Συνέπεια, λοιπόν τής αύξήσεως 
τής έλευθεροκοινωνίας τών λαών εί
ναι ή ουσιώδης ποσοτική καί ποιο
τική μεταβολή στον τομέα τής 
εγκληματικότητας. Είναι οί άνα- 
πόφευκτες παρενέργειες... ’Αλλά και 
άντίθετης ύφής προβλήματα απα
σχολούν τά Σώματα ’Ασφαλείας. 
Είναι τά προβλήματα έκεΐνα πού 
άναφέρονται στήν προστασία και 
στήν παροχή ύπηρεσιών στούς ξέ
νους, γιατί κανείς δεν άμφισβητεϊ 
οτι ή μεγάλη πλειοψηφία τους είναι 
άξια κάθε διευκολύνσεως. ’Έτσι, 
γιά τις ’Αστυνομικές ’Αρχές, άλλα 
καί γιά τούς επισκέπτες, ίσως μά
λιστα περισσότερο γ ι’ αύτούς, τίθε
ται έπιτακτικό. τό καθήκον νά 
έξασφαλισθεΐ τό τρίπτυχο «ήσυχία 
—τάξη —άσφάλεια». ’Αλλά καί 
πέρα άπό αυτό, προκύπτει ή άνάγκη 
παροχής κοινωνικών ύπηρεσιών, 
ιδία άπό τήν Τουριστική ’Αστυνομία, 
όπως είναι ή έξεύρεση ξενοδοχείων 
ή εστιατορίων, ή ένημέρωση γιά τά 
δρομολόγια ή ή έξασφάλιση εισιτη
ρίων στά συγκοινωνιακά μέσα καί 
ακόμη, ή συμπαράσταση στούς φι- 
λοξενουμένους μας πού κινούνται σέ 
άγνωστους γι’ αύτούς χώρους καί 
οπωσδήποτε κινδυνεύουν νά ταλαι
πωρηθούν ή νά ύποστοΰν κάποια εκ
μετάλλευση. Διότι, όπως άνέφερε 
ό Πρόεδρος τού EOT στο τουριστικό 
σεμινάριο έπιμορφώσεως 160 άν- 
δρών Χωροφυλακής τον Μάρτιο τού 
1976, κάτω άπό τό «μπλού τζήν» 
τού τουρίστα μπορεί νά κρύβεται 
ένας διακεκριμένος δημοσιογράφος, 
ένας μεγάλος καλλιτέχνης ή καί ένας 
άξιόλογος έπιστήμονας καί άκόμη 
παιδιά πού αύριο θά είναι ή ήγεσία 
τών χωρών τους, πού είναι γενικά 
άνθρωποι πού έ'χουμε λόγους νά τούς 
κάνουμε νά σχηματίσουν καλή εικό
να τού τουριστικού έπιπέδου τής 
χώρας μας πού επισκέπτονται.

Ή  αύξηση τού άριθμοΰ τών έπι- 
σκεπτών Εύρωπαίων πρόκειται νά 
συνεχισθεΐ καί νά ένταθεΐ τά προσε
χή έτη. Αύτό θά συμβεΐ δταν, μέ 
τήν πλήρη ένταξη τής Ελλάδος 
στήν Ε Ο Κ , θά γίνει πιο έλεύθερη 
ή κυκλοφορία τών έργαζομένων με
ταξύ τών Κρατών μελών καί δέν θά 
υπάρχουν περιορισμοί στήν έλεύθερη 
εγκατάστασή τους στή χώρα μας.

Οί Υπηρεσίες τής Χωροφυλακής, 
στά πλαίσια τών προσπαθειών τους,

νά άνταποκριθοΰν έπαξίως καί νά 
έπιλύσουν τά σοβαρά θέματα πού 
συνδέονται μέ τούς ξένους έπισκέ- 
πτες μας, έφαρμόζουν τις ίσχύουσες 
διατάξεις καί τις οδηγίες τού Υπουρ
γείου Δημ. Τάξεως καί τού ’Αρχη
γείου Χωροφυλακής. Εΐδικώτερα οί 
'Υπηρεσίες ’Αλλοδαπών (Κέντρα 
καί Τμήματα ’Αλλοδαπών, Τμήματα 
καί Σταθμοί ’Ελέγχου Διαβατηρίων ) 
έχουν έπωμισθεΐ τήν εύθύνη τού 
έλέγχου κατά τήν είσοδο καί έξοδο 
τών ξένων , τής χορηγήσεως άδειών 
παραμονής, δελτίων ταύτότητος καί 
άδειών εργασίας. Πρόβλημα οξύ 
άποτελεϊ ή έργασία τών έγχρώμων 
άλλοδαπών, σύμφωνα μέ τήν ισχύ- 
ουσα Νομοθεσία περί άλλοδαπών.

'Η άποστολή αυτή είναι εύαίσθη- 
τη καί δυσχερής καί άπαιτεΐ έξειδι- 
κευμένους άστυνομικούς γιατί είναι οί 
πρώτοι έκπρόσωποι τού Ελληνικού 
Κράτους πού συναντούν οί ξένοι καί 
τυχόν άστοχες ένέργειές τους μπορεί 
νά δημιουργήσουν σοβαρά θέματα. 
Οί ίδιες 'Υπηρεσίες έχουν νά έκτε- 
λέσουν τήν άποστολή γιά τήν απα
γόρευση τής εισόδου σέ ορισμένες 
κατηγορίες άλλοδαπών, όπως είναι 
οί έπικίνδυνοι γιά τήν τάξη καί 
άσφάλεια, οί στερούμενοι εγγράφων 
ταύτότητας, οί πάσχοντες άπό μετα
δοτικές νόσους κλπ. ή τήν άπέ- 
λασή τους, γιά τούς ίδιους λόγους.

Είναι αύτονόητο otl οί συναλλα
γές μέ τούς άλλοδαπούς, ή έξυπηρέ- 
τησή τους καί ή εφαρμογή τών Νό
μων άπό τά άστυνομικά όργανα, γ ί
νεται μέ πολλές δυσκολίες. Μία 
άπό αυτές είναι ή δυσκολία γιά τή 
συνεννόηση άστυνομικών καί άλλο
δαπών.

Παρά τον μεγάλο άριθμό τών 
γλωσσομαθών άστυνομικών οργά
νων τών 'Υπηρεσιών Τουρισμού, 
’Αλλοδαπών, Τροχαίας κ.λ.π. οί 
ανάγκες δέν καλύπτονται όπως θά 
έπρεπε.

Μία άλλη δυσκολία στήν άναζή- 
τηση καί σύλληψη τών άλλοδαπών 
πού διέπραξαν έγκλημα οφείλεται 
στο δτι μετακινούνται συνεχώς ή 
διαμένουν σέ κάμπιγκ ή στο ύπαι
θρο, ένώ ορισμένες ξενοδοχειακές 
έπιχειρήσεις παραλείπουν νά συμ
πληρώνουν σωστά τά Δελτία Ά φί- 
ξεως τών πελατών τους.

Τά προβλήματα πού δημιουργοΰν- 
ται γιά τις ’Αστυνομικές 'Υπηρεσίες

έχουν δύο όψεις, όπως δείχθηκε πα
ραπάνω, τήν έξυπηρέτηση τών άλ
λοδαπών καί τήν τήρηση τής τάξεως 
καί άσφαλείας. τήν έξασφάλιση τών 
δικαιωμάτων καί ελευθεριών τών 
άλλοδαπών καί τή προστασία τής 
κοινωνικής γαλήνης καί άσφαλείας. 
'Η επίτευξη τού ενός δέν πρέπει νά 
άναιρεΐ ή νά άποβαίνει σέ βάρος τού 
άλλου.

'Η Χωροφυλακή μέ τις 'Υπηρε
σίες της, πού είναι διάσπαρτες μέχρι 
τά σύνορα τής Πατρίδος μας, γρή
γορε! καί τά όργανά της άγωνίζον- 
ται μέρα καί νύκτα , κάτω άπό άντί- 
ξοες συνήθως συνθήκες, γιά νά ελέγ
ξουν είσερχομένους στή χώρα ξένους 
νά τούς εξυπηρετήσουν καί νά τούς 
βοηθήσουν μέ προθυμία, μέ αγάπη 
μέ εύγένεια καί μέ προσήνεια, καί 
γενικά όπως επιβάλλει ή ύψηλή άπο
στολή της. ’Έτσι διασφαλίζει ζηλευ
τές συνθήκες τάξεως, άσφαλείας καί 
προστασίας τών έπισκεπτών —φί
λων μας,πού πολλές φορές εντυπωσιά
ζονται άπό τήν στάθμη τών προσφε- 
ρομένων ύπηρεσιών. Τούτο άπο- 
δεικνύεται άπό τή σωρεία τών εύχα- 
ριστηρίων πού στέλνονται άπ’ αύ
τούς στο ’Αρχηγείο Χωροφυλακής 
καί σέ άλλα ύπηρεσιακά κλιμάκια. 
Καί άπό τήν άλλη πλευρά ή Χωρο
φυλακή, διακριτικά, έπαγρυπνεΐ γιά 
τήν προστασία τους άπό μερικούς 
άλλους πού δέν σέβονται τον Νόμο. 
Διότι, όπως έγραψε μία άθηναϊκή 
έφημερίδα τον περασμένο ’Ιανουά
ριο «'Η Ελλάς είναι τής φιλοξενίας ό 
διδάσκαλος. Ό Ξένιος Ζεύς ζή. Πα
ράδοση καί φιλοσοφία τού λαού μας 
ή καλή ύποδοχή, ή περιποίηση τών 
ξένων μας. ’Αλλά μέ τήν προϋπό
θεση οτι καί έκεΐνοι μάς τό άντα- 
ποδίδουν, τουλάχιστον μέ τήν σωστή 
στάση τους. Νά μή μάς κλέβουν, δη
λαδή, νά μή μάς δέρνουν, νά μή μάς 
ληστεύουν, νά μήν οπλοφορούν — 
μέ μάχαιρες καί ρεβόλβερς —νά μή 
προσβάλλουν τά ήθη τού τόπου καί 
γενικά νά μή παραβιάζουν τούς νό
μους τού κράτους. Διότι στις περι
πτώσεις αύτές ή φιλοξενία καταντά
μαζοχισμός».

491



Β όρεια άπ τον ’Όλνμπο 
και μέχρι τον Σκόρδο, 
δώθε άη τον Στρνμόνα 

κι ώς τον ’Αλιάκμονα και την 
’Αλβανία απλώνονταν ή Μακεδο
νική γή, ή εύφορη κι << Ερα
τεινή» κατα τον "Ομηρο, και συγ
κέντρωνε την ζωή στην Μνγδονία, 
την Βοττια ία , την Ά λμω πία και 
Έορδαία, την ’Ημαθία και Πιερία, 
στην Εϋρωπο, την Σκόδρα, την 
Μίεζα, την Κόπρο, την Βέροια, την 
’Έδεσσα και προ παντός την Πέλλα.

Στην καρδιά της, χιλιάδες χρόνια 
πριν, ξεχύνονταν μεγάλη κα ι χαρού
μενη ή πλατιά  και γαλάζια θάλασσα.

Σήμερα δυνατοί άνθρωποι, αύλα- 
κώνουν την όλβια Μακεδονική γή, 
τήν καρπερή, με τα ψηλά βουνά, τούς 
κάμπους με τά καπνά, τις λυγερές 
λεϋκες και τ ’ αμπέλια καί θαρρείς 
πώς θ’ ακούσεις το δυνατό πάτημα  
τού ’Αλέξανδρου πού ζητά νά πιάσει 
τήν καρδιά της, τήν Πέλλα, καί νά 
τήν τραβήξει ώς τήν Αίγυπτο καί 
τήν ’Ινδία, όπως τότε πού ό χώρος 
τούτος εδώ λέγονταν Βοττιαία.

Χρόνια πολλά πριν γεννηθεί ό 
Χριστός, ό ζωοδότης τόπος πού 
σήμερα σκιάζετα ι από τά δίδυμα 
αδέλφια τού Πάϊκου καί λέγεται 
επαρχία Γιαννιτσών, έτρεφε τούς 
Φρΰγες. Μέχρι πού, φευγάτος από 
τήν Κρήτη, ήλθε ό Βόττων με τήν 
φαμελιά του, έδιωξε τά βάρβαρα 
στίφη κ ι έδωσε σέ τούτη τή γή  
τ ’ όνομά του, γή  τής Βοττιαίας. 

'Ο Πλούταρχος λέγει πώς αυτοί

οδοιπο

ρικό

μιας

πολιτείας

Τού κ.
Ζ ά χ ο υ
Σ α β β ό τ τ ο υ λ ο υ
Οικονομολόγου

εδώ οι πρόσφυγες, ήταν άπόγονοι 
τών Αθηναίων πού τούς έστελναν 
στήν Κρήτη σάν φόρο στον βασιλιά  
Μίνωα. ’Ίσως γ ια τ ί στις θρησκευ
τικές τους γιορτές τά κορίτσια 
έψαλλαν τήν επωδό «ϊωμεν ε ις ’Αθή
νας» ( μακάρι νά πάμε στήν ’Αθήνα).

Σέ ύστερους χρόνους τούς Βοτ- 
τιαίονς τούς έδιωξε ό Κάρανος ή ό 
Πέρδικας, πού κατέβηκε από το 
Ό ρεστικό ’Άργος οδηγημένος από 
τον Δελφικό χρησμό, καί κατέλαβε 
τις δυο σημαντικές τους πόλεις, τις  
’Ίχνες καί τήν Πέλλα.

Σέ τούτη, τήν τελευταία, γεννή
θηκε στά 356 π.χ. τό ξανθό παιδ ί 
πού ό ’Άμμωνας, ό Θεός Πατέρας 
του, τον προώρισε νά βασιλέψει, 
τριάντα τριών χρονών, στον κόσμο 
όλιόκληρο καί νά πεθάνει σάν τον 
τελευταίο θνητό.

Στήν Πέλλα σήμερα σάν έλθεις 
θά άπογοητευθείς. Λίγα σκέλεθρα 
ξεθαμμένων σπιτιών, λ ίγα μά θαυ
μάσ ια  ψηφιδωτά, ίυό — τρεις κο- 
λώνες καί γύρω μ ιά  απλωσιά πρά
σινη, γεμάτη πένθος καί πραότητα  
μέσα σέ ένα τοπίο δίχως χαρακτήρα 
καί καμιά ιδιαίτερη έκφραση. Ό  
Φίλιππος άνασ τήθηκε ξανά στή
Βεργίνα. Ή  ’Ολυμπιάδα τριγυρνά 
στή πατρική της γή  στήν Δωδώνη 
καί ο ’Αλέξανδρος έμεινε τ ’ όραμα, 
τό ακρόαμα καί τ ’ όνειρο.

Σάν ζητήσεις τό σήμερα δώ πά 
νω, σάν θελήσεις ν’ ακούσεις τό 
μελισσολόι π ’ άγγομαχά καί ζε ϊ καί 
χαίρεται τις λαγκαδιές, τούς ποτα-
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μούς, τά βουνά, τούς κάμπους, πού 
ξαναστήνει το χθες λαμπρό και πε
ρήφανο, θά έλθεις στα Γιαννιτσά.

'Απλώνονται από τον δρόμο πού 
δένει, σάν πλουμιστή κορδέλλα, τήν 
Θεσσαλονίκη μέ τήν ’Έδεσσα σχε
δόν σέ Ιση άπόσταση κ ι από τις δύο 
(48 χιλιόμετρα από τήν πρώτη και 
40 χιλιόμετρα από τήν δεύτερη), 
καί φθάνουν μέχρι τις ρίζες τού βου
νού πού υψώνεται προστάτισσα ασπ ί
δα στο δυνατό καί κρύο βοριά.

Ή  κτίση τής πόλης τοποθετείται 
στα τέλη τού 14 αιώνα καί ή κατά- 
κτησή της, κατά τό περιηγητικό 
( σεχαγιάτ — ναμέ) τού Έβλιά 
Τσελεπή, ολοκληρώθηκε γύρω στά 
1420. Λίγο υστέρα έπεφτε καί ή 
«Πρώτη μετά τήν Πρώτη» ή Θεσ
σαλονίκη, κλείνοντας έτσι τήν αυλαία 
τής χιλιόχρονης Βυζαντινής Αυτο
κρατορίας.

Κατακτητής καί βασικός ιδρυτής 
των Γιαννιτσών υπήρξε ό εξωμότης 
"Ελληνας Γαζή Έβρενός. Τό πρα
γματικό τον όνομα ήταν Έβρεζονά- 
κης. Ή ταν σκλάβος σέ Τούρκικη 
γαλέρα, λευτερώθηκε γ ια τ ί έσωσε 
τή ζωή τού καπετάνιου της, άλλα- 
ξοπίστησε καί έφθασε στά πιο ψηλά 
αξιώματα τής τούρκικης ιεραρχίας. 
Ξεκίνησε μέ 18 αύταπαρνητές άπό 
τήν ’Ανδριανούπολη, όπου είχε τότε 
τήν πρωτεύουσά του ό σουλτάνος 
Μουράτ Β' καί, αφού διέσχισε τήν 
’Ανατολική Μακεδονία, ήλθε μέχρι 
τά τείχη τής Θεσσαλονίκης. "Υστερα 
στράφηκε, άγνωστο γ ιά  ποιόν συγκε

κριμένο λόγο, προς τήν δύση καί 
σταμάτησε τό οδοιπορικό του λίγο 
έξω άπό τά σημερινά Γιαννιτσά 
στο χωριό ’ Αξός, πού παλιά λέγον
ταν Έσκετζέ (παλιά  πόλη).

"Υστερα ή πόλη άπλώθηκε πάνω 
στον δρόμο τής "Εδεσσας καί πήρε τό 
όνομα Γένιτζε — Πάζαρ πού θά πει 
αγορά τής Νέας Πόλης. ’Αργότερα, 
μετά τήν απελευθέρωση, μέ παρα
φθορά τής τούρκικης λέξης Γένιτζε 
πήρε τό σημερινό όνομα Γιαννιτσά.

’Αξίζει εδώ νά σταθούμε άνα- 
φερόμενοι γ ιά  λίγο στήν ζωή τού 
Έβρενός έξ αιτίας τού οποίου ή 
πόλη πήρε τον χαρακτηρισμό, άπό 
τούς Τούρκους, τής «ιερής» καί πού 
αυτός δ τίτλος έπαιξε σημαντικό 
ρόλο σ’ όλη τήν διαδρομή τής ιστο
ρίας της μέχρι τά 1912 πού λευτε
ρώθηκε άπό τά Ελληνικά στρα
τεύματα.

'Ο Γάλλος BEAUJOUR άνα- 
φερόμενος στον Έβρενός λέγει πώς 
στις Μακεδονικές παραδόσεις π α ί
ζει τον ’ίδιο ρόλο πού πα ίζει δ 
Σκεντέρμπεης στις ’Αλβανικές καί 
ό Ρολάνδος στις αρχαίες Γαλλικές 
παραδόσεις. Σύμφωνα μέ μ ιά  άπ’ 
αυτές ό μουσουλμάνος στρατηγός 
έτρεψε σέ άτακτη φυγή, μόνο μέ 
τούς συνοδούς του, τούς σκουταρά- 
τους του, ένα στρατιωτικό σώμα 
πού άποτελούνταν άπό 3 χιλιάδες 
αντιπάλους στρατιώτες. Κέρδισε 10 
μάχες καί έσχισε μέ τή σπάθα του 
2 χιλιάδες άνδρες. Τού είχε δοθεί 
ή δύναμη τού Η ρακλή. Σκότωνε

βόδι μέ τή γροθιά του καί τό κου
βαλούσε στούς ώμους του.

'Ο Μουράτ τού έδωσε δώρο, γ ιά  
τήν προσφορά του, τήν περιοχή πού 
κλείνεται στο τρίγωνο Γιαννιτσά — 
Βέροια — Θεσσαλονίκη, άπαλλαγμέ- 
νη άπό φόρους καί μεταβιβασμένη 
στούς κληρονόμους τής οικογένειας 
του πού ήταν άπό τις πιο δοξασμέ
νες τής Ελλάδας.

'Ο Έβρενός πέθανε καί τάφηκε 
στά Γιαννιτσά. Οι όθωμανοί έτρε
φαν μεγάλη εύλάβεια καί σεβασμό 
γιά  τό τέμενος πού βρίσκονταν ό 
νεκρός του, άνάλογο μέ των Χρι
στιανών γ ιά  τό "Αγιο "Ορος. ’Ακόμη 
υπήρχε διαταγή σουλτανική (ιερή) 
δλοι οί «πρώτης τάξεως» πολιτικοί 
καί στρατιωτικοί υπάλληλοι πού 
πλησίαζαν σέ άπόσταση μιας ώρας 
άπό τά Γιαννιτσά νά πηγαίνουν 
καί νά προσκυνούν τον τάφο του. 
Τού δόθηκε μάλιστα ό τίτλος τού 
Γαζή πού είναι άνάλογος μέ τον 
τίτλο τού Τροπαιοφόρου τών Χρι
στιανών.

Σ ’ αυτή τή νέα πόλη ό ρυθμός 
αϋξαινε μέσα στή καταπίεση τών 
Ελλήνων καί τήν ιερότητα τού 
χώρου τού Γ αζή— Έβρενός μέχρι 
πού δειλά, μά σταθερά, τό Ελληνικό 
στοιχείο πού ήλθε άπό τά τραχιά 
’Ηπειρωτικά βουνά καί τή γειτονι
κή κωμόπολη Βούδριστα ( σημερινό, 
χωριό Π. Μυλότοπος) πήρε στά 
χέρια του τήν οικονομία της.

"Ετσι ενώ μέχρι τά 1856 οί Χρι
στιανοί δέν έπιτρέπονταν νά έχουν
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εκκλησία μέσα στα Ιερά Γιαννιτσά 
γ ιά  νά μη ταράζεται ο ύπνος τον 
Εβρενος, τά Χριστούγεννα τον χρό

νον εκείνου καταφέρνουν ν’ άπο- 
σπάσουν το σουλτανικό φερμάνι μέ 
τό οποίο έκτισαν την πρώτη εκκλη
σία  ̂ τους, την σημερινή μητρόπολη 
που είναι αφιερωμένη στην Παναγιά.

Απο τότε και κάθε χρόνο η δύ
ναμη τών 'Ελλήνων αύγατ αινεί στά  
Γιαννιτσά, που φημίζονταν γ ιά  τον 
περίφημο σε ολη την οθωμανική αυ
τοκρατορία καπνό τους κα ί την 
βιοτεχνία καπνοσυρίγγων, μέ τά 
740 μαγαζια  και τις 4 σκεπαστές 
αγορές καί τά επτά χάνια που δέ
χονταν τούς περαστικούς ξένους, 
εμπόρους καί προσκυνητές.

Παραλληλία μέ τό εμπόριο καλ
λιεργούνται στις ψυχές των μικρών 
'Ελλήνων τά πατρικά γράμματα σέ 
ένα παρθεναγωγείο, ένα δημοτικό 
σχολείο και σε ενα ορφανοτροφείο 
πού σάν κυψέλη μαζεύει δλα τά φτω
χά καί όρφανα τοϋ καταπιεσμένου 
'Ελληνισμού.

Χ αρακτηριστικά φω τογραφ ικά σ τ ι
γ μ ιό τυπ α  από την π λατε ία  Γ ιώ τα  
Γκόνον, τό χάλκ ινο ηρώο τής π ό -  > 
λεως αφιερωμένο σ ’ αυτούς πού  ί 
σκοτώθηκαν στον πόλεμο τοϋ 1912 
~1913 καθώς κα ί τά  υπολε ίμματα  
άπο την αρχα ία  Πέλλα, την πρω 
τεύουσα τοϋ Μ εγάλου ’Α λεξάνδρου \
που ήταν κοντά στά  Γ ιανν ιτσά . Τ

' Εαθως η οθωμανική αυτοκρατο
ρία κλονίζεται από τό χρόνο, τά 
βουλγαρικά κομ ιτάτα εγκαινιάζουν 
ΰτίς Αρχές τοϋ 20ου αιώνα μ ια  α ι
ματηρή δραστηριότητα γ ιά  νά πε- 
τυχουν τον βίαιο έκβουλγαρισμό 
τών κατοίκων. 'Η περίοδος 1903— 
4908,  ̂ πού ονομάσθηκε «Μακεδονι
κός 'Αγών» είναι μ ιά  περίοδος 
φοβερής δοκιμασίας γ ιά  τούς Μα- 
κεδόνες καί ιδια ίτερα τούς Γιαν- 
νιτσώτες. Ο «Βάλτος», ή αρχαία 
λίμνη Λουδία, θρυλική από τά «μυ
στικά» του πού τραγούδησε ή Πη- 
νελ.οπη Δέλτα, εγινε ό χώρος ενός 
αγώνα  ̂ζωής ή θανάτου ανάμεσα 
στους "Ελληνες καί τούς Βουλγά
ρους. Τά Γιαννιτσά έπαιξαν τότε 
πρωταρχικό ρολο. Καθώς βρίσκον
ταν δίπλα στην λίμνη, πού ήταν τό 
ορμητήριο κα ί καταφύγιο τών Βουλ
γάρων, σήκωναν τό π ιο μεγάλο 
μέρος: τοϋ άγώνα δίνοντας υλικά 
αγαθά μά καί αγωνιστές καί θύματα, 
προετοιμάζοντας μέ αυτοθυσία τήν 
ωρα τής λίευτεριας.

'Αρκεί νά αναφέρουμε τον θρυ
λικό Γκόνο ( ’Αντίγονο) Γιώτα, τον 
προικισμένο άπ ’ τή φύση μέ σωμα
τική δύναμη καί αντοχή στις κακου
χίες, αλλά καί μέ εξυπνάδα καί στρα- 
τηγικότητα , πού είχε γίνει ό φόβος 
κα\ °, τθ°μ°ζ τών κομιτατζήδων.

Ο Οκτωβρης τοϋ 1912 γ ιά  τή 
Μακεδονία είνα ι ό μήνας τής λευ
τεριάς. Οί Βαλκανικοί πόλεμοι στε

φάνωναν ̂ μέ  ̂δόξα τά 'Ελληνικά 
οτιλο.\ τιον μετά cuzo dtadc χιχέζ νϊχεζ 
φθάσαν μπρος στην ιερή πόλη τών 
τούρκων πού ήταν αποφασισμένοι 
νά τήν ύπερασπισθοϋν μ ’ όποιαδήπο- 
τε θυσία. Η περίφημη μάχη  τών 
Για,ννιτσών, από τις π ιο άξιόλογες 
τοϋ Στρατού μας, εκλεισε τό θέατρο 
τών Βαλκανικών πολέμων χαρίζον
τας τή λευτεριά καί στή Θεσσα
λονίκη. Ετσι οι δυο πόλεις δέθηκαν 
άρρηκτα απο τά δυο σημαντικότερα 
γεγονότα, τής σκλαβιάς στά 1420 
καί τής Απελευθέρωσης στά 1912. 
Οΐ τονρκοι αμύνθηκαν μέ λύσσα 
δυο μερόνυχτα μέσα σέ βροχή καί 
λάσπη. Τελικά ύπέκυψαν κα ί στις 
20 Ό κτώβρη 1912 τό Γένιτζε — 
Πάζαρ έγινε γ ιά  πάντα 'Ελληνικό 
όπως το απαιτούσε χρόνια ολόκληρα 
η ιστορία αύτοϋ τοϋ τόπου.

Μετά τήν Μ ικρασιατική κατα
στροφή καί τήν ανταλλαγή τώον 
πληθυσμών, ή μέχρι τότε μ ικρή  
κ ι’ ασήμαντη κωμόπολη αρχίζει 
νά Αναπτύσσεται μέ Αργό καί 'δύ
σκολο ρυθμό. Ο Βάλτος μέ τό 
βαρύ του κλίμα καί τήν ελονοσία, 
που μαστιςε τους κατοίκους, ήταν 
Γ-εχρι τα 1929 πηγή Ανάσχεσης 
στην πρόοδο πού ήδη είχε Αρχίσει 
σέ άλλες περιοχές. "Ομως στά  
1929 1934 τό τεράστιο αυτό έλος
αποξηρανθηκε και έδωσε στήν καλ
λιέργεια εύφορες εκτάσεις πού έδω
σαν την ευκαιρία στους κατοίκους



να ασχοληθούν μέ παραγοογικές α
γροτικές καλλιέργειες.

Τά δημητριακά, τά τεύτλα, το 
βαμβάκι, τά κηπευτικά, τά φρούτα 
και πάνω άπ δλα ό καπνός της 
ποικιλίας ΜΠΕΡΛΕ'Υ' είναι οι 
άντιπρο θωπευτικές καλλιέργειες. 
’Ιδιαίτερα ο καπνός βρήκε τον πιο 
κατάλληλο γ ιά  ν άναπτυχθή χώρο, 
μέ αποτέλεσμα νά παράγεται εδώ 
πάνω άπό το 50% της συνολικής 
παραγωγής τον σ’ δλη την 'Ελλάδα 
και το είσαγόμενο συνάλλαγμα νά 
μετριέται σέ πολλά εκατομμύρια 
δολλάρια. Τά καπνοξηραντήρια στον 
κάμπο και στις πλαγιές δίνουν την 
έντνποίση μιας ατέλειωτης πόλης.

"Ολος αυτός ό άγροτικός πλούτος 
έδωσε την πρώτη ύλη γ ιά  ν’ άνα- 
πτυχθεί μ ιά  σειρά άπό αξιόλογες 
αγροτικές βιομηχανίες όπως: έκκο- 
κιστήρια βάμβακος, αλευρόμυλοι, 
ψυκτικές άποθήκες, κονσερβοποιία, 
εργοστάσια αλλαντοποιίας και το 
μεγαλύτερο στην 'Ελλάδα εργοστά
σιο επεξεργασίας καπνών Μπέρλεϋ. 
’Απόδειξη της ανάπτυξης της πόλης 
είναι ή αύξηση τού πληθυσμού της 
(Τό 1940 -ήταν 12.964, τό 1951 
ανέβηκε στις 16.640 καί στην άπο- 
γραφή τού 1971 στις 21.188).

’Έτσι σήμερα ή ασήμαντη κωμό
πολη τών περασμένων χρόνων καλ
πάζει καί καλύπτει τά δύσκολα χρό
νια τής αδράνειας. ’Εκεί που ή λά

σπη ανέβαζε κύματα ανατριχίλας, 
σήμερα είναι ασφαλαος. Τά χαμηλά 
πλινθόκτιστα σπ ιτάκια  πού έκρυβαν 
τον πόνο καί την ανέχεια έδωσαν την 
θέση τους σέ πολυώροφα μεγαθήρια, 
καί τά στενά δαιδαλώδη δρομάκια 
άνοίχθηκαν σέ ευρύχωρους δρόμους 
πού κρύβουν στα σπλάχνα τους ένα 
δίκτυο υπονόμων. Πάρκα καί πλα
τείες δίνουν την αίσθηση τής σύγ
χρονης πόλης. 'Η ιδιωτική πρωτο
βουλία άμιλλάται μέ την επαγγελμα
τική της προβολή τις μεγαλουπόλεις. 
Κ αταστήματα τεράστια, μέ βιτρίνες 
γεμάτες γούστο, δίνουν τήν δυνα
τότητα ατούς δυναμικούς αγορα
στές νά ικανοποιήσουν τις δύσκολες 
επιθυμίες τους.

Τά ιδιωτικά αυτοκίνητα δημιουρ
γούν αδιαχώρητο καί πρόβλημα 
στάθμευσης σ’ αυτούς πού ζητούν 
νά περάσουν ευχάριστα τήν ώρα 
τους στις άνετες καί τεράστιες κα
φετερίες πού γ ιά  τούς ξένους απο
τελούν καταφύγιο μά καί έκπληξη. 
Οί καλόγουστες ταβέρνες, μέ τά 
νόστιμα κρέατα τού Πάϊκου, τήν 
ποικιλία άπό τις λιχουδιές καί τούς 
χαμογελαστούς θαμώνες, είναι σέ 
θέση νά ικανοποιήσουν τον πιο δύ
σκολο πελάτη. "Ολες οί ευλογίες 
τού Θεού είναι στρωμένες μπρος 
στά χαρούμενα μάτια  τών κατοίκων 
πού ό δίκαιος Θεός τούς έδωσε λές 
μέ αναδρομικότητα.

Φυσικά ολο αυτό τον κόσμο τον 
πλαισιώνει ο κρατικός μηχανισμός 
μέ τις πολιτικές καί στρατιωτικές 
του υπηρεσίες. Οί Τράπεζες (Α γρο 
τική, ’Εθνική, ’Εμπορική καί Πρα- 
κτορεϊον τής Τραπέζης τής 'Ελλά
δος ) δέχονται καθημερινά τό μόχθο 
τών κατοίκων πού, πέρα από τις 
καταθέσεις τους, μέ τήν εμπορική 
τους δραστηριότητα έρχονται σέ 
οικονομική συναλλαγή μέ δλη τήν 
'Ελλάδα καί τό εξωτερικό. Λείπουν 
βέβαια τά Δημόσια κτίρια, όμως 
αυτά πού ήδη υπάρχουν, δίνουν τήν 
αίσθηση τού καλού, δπως τό Ειρη
νοδικείο καί τό θαυμάσιο μέγαρο τής 
Χωροφυλακής. Τά οκτώ δημοτικά 
σχολεία, τά δύο δημόσια γυμνάσια, 
οί δημόσιες καί ιδιωτικές τεχνικές 
σχολές, τά φροντιστήρια ξένων γλωσ
σών, οί πολιτιστικο ί σύλλογοι καί 
τά πολλά σωματεία, καλλιεργούν 
μικρούς καί μεγάλους στο πνεύμα 
τής προόδου μά καί τής προσήλωσης 
στη παράδοση καί τήν 'ιερή ιστορία 
μας πού κάποια μέρα 2.400 χρόνια 
πριν, ένα ξανθομαλλό νέο άγόρι άπ ’ 
αυτά τά 'Άγια χιόματα τήν ξεκίνησε 
γιά  νά καταυγάσει δλο τον κόσμο 
κα ί νά μείνει άπό τότε ανέσπερο φοος 
καί μεγαλείο, δχι μόνο Πανελλήνιο, 
αλλά παγκόσμιο.
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και εξαρτημένα
αντανακΛαοτικά
ΟΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ τής θρέψης πήραν 

κατά τις τελευταίες δεκαετίες τήν μορφή 
μιας πραγματικής έπιδημίας, ιδιαίτερα 
μέσα σ’ έκεϊνες τις κοινωνίες πού μπο
ρούν νά χαρακτηριστούν σάν κοινωνίες 
τής αφθονίας καί τής κατανάλωσης. "Ετσι 
στις Η.Π.Α. τό ποσοστό τών παχυσάρ- 
κων ατόμων φθάνει άληθινό ρεκόρ, στήν 
Ελβετία τό 40% τού πληθυσμού άποτε- 
λεϊται άπό παχύσαρκους, άν καί πρέπει 
νά έχουμε ύπ’ όψη μας ότι ό όρισμός τής 
παχυσαρκίας είναι άνεπαρκής καί ή έκτί- 
μησή της παραμένει άκόμα καί σήμερα 
έμπειρική.

Στό παρελθόν καί έπί πολύν καιρό ή 
περίσσεια σάρκα θεωρήθηκε συνώνυμη 
μέ τήν καλή υγεία καί τήν ευημερία. Τό 
υπέρβαρο άτομο θεωρήθηκε καί θεωρεί
ται άκόμα σάν πετυχημένο, ιδιαίτερα στά 
μέρη τού κόσμου όπου ό λιμός ήταν ή 
παραμένει μιά άπειλή. Ή γυναικεία όμορ- 
φιά δέν έφτανε τήν πληρότητά της σέ Ορι
σμένες έποχές παρά μέ μιά στρογγυλό- 
τητα φανερή, σχεδόν μέ κάποιο βαθμό 
παχυσαρκίας!. Ή περίσσεια βάρους είχε 
τό κύρος της στις Φλάνδρες καί τήν 
'Ολλανδία. Τά περίφημα πορτραΐτα τών 
προεστών τού HAARLEM, τού FRANZ 
HALS, άποτελοϋν μιά σειρά άνθρώπων 
πού συνδυάζουν παχυσαρκία μέ σοβαρό
τητα συμβολαιογράφου. Στό Λούβρο 
μπορεί νά θαυμάση κανείς τό έντυπωσιακό 
πορτραϊτο τού βαρώνου τού WASSE- 
NAER, μεγάλου ναυάρχου τής 'Ολλαν
δίας, εύγενοΰς μέ τεράστιες διαστάσεις, 
πού τόν ζωγράφισε 0JORDAENS. Ό 
βαρώνος τού WASSENAER πέθανεκάτω 
άπό άσυνήθιστες συνθήκες καί συγκεκρι
μένα άπό ρήξη οισοφάγου, ύστερα άπό 
προκλητούς έμέτους κατά τήν διάρκεια 
λουκούλειων γευμάτων.

Οι Τισιανός, Βαρονέζε, Ροΰμπενς, αγα
πούσαν καί αυτοί τά «εύσωμα» άτομα, 
πού έξ άλλου ήταν τού συρμού, άκόμα, 
άπό τήν έποχή τού MAILLOL καί τού 
RENOIR. Τώρα καί μερικές δεκαετίες ό 
HENRI BERAUD, ταλαντούχοςλιβελ- 
λογράφος, άλλά καί παχύσαρκος τερα
στίων διαστάσεων ό ίδιος, έγραψε «Τό 
Μαρτύριο τού χοντρού», ένα βιβλίο πού 
είχε μεγάλη έπιτυχία: ή περίσσεια σάρ
κας έχανε πιά τό κύρος της.

Σήμερα ή παχυσαρκία δέν είναι πιά 
τού συρμού, θεωρείται μιά δυσμορφία 
καί έχει περιέλθει σέ άνυποληψία. Ή 
σοβαρότητά της βρίσκεται στό ότι συχνά 
συνοδεύεται άπό άλλες διαταραχές τής

θρέψης καί άπό όρισμένες άρρώστειες, 
πού άποτελοϋν τήν άπαρχή μιας βαρείας 
νοσηρότητας καί μιας σημαντικής μείω
σης τής έλπίδας γιά ζωή.

Παράδοξο κι’ όμως άληθινό! Γνωρί
ζουμε τούς κινδύνους τής παχυσαρκίας 
πού μάς φοβίζουν καί παρ’ όλα αύτά οί 
παχύσαρκοι δέν ήταν ποτέ τόσοι πολλοί 
καί ιδιαίτερα έκεϊνοι πού φτάνουν στή 
σοβαρή μορφή παχυσαρκίας πού όνο- 
μάζεται νοσηρή, μαζική, τερατώδης, πα
θολογική, κακοήθης ή άνθεκτική δηλ. 
μή έπηρεαζόμενη άπό τά θεραπευτικά 
σχήματα.

Στις Η.Π.Α. περισσότερο άπ’ οπουδή
ποτε άλλοΰ, ή συχνότητα τής «έξωγε- 
νοΰς μαζικής παχυσαρκίας» αυξήθηκε μέ 
γοργό ρυθμό κατά τις τελευταίες δεκαετίες 
έπιπλεκόμενη άπό συνοδούς διαταραχές: 
ύπερλιπιδιαιμία, διαβήτη, πρώιμη άρτη- 
ριοσκλήρωση, υπέρταση, άναπνευστική 
άνεπάρκεια, έλκη κνημών, θρομβώσεις, 
έμβολές, χολολιθιάσεις κ.λπ. Πάντως ή 
ύπερλιπιδιαιμία, πού συχνά συνοδεύει 
τήν παχυσαρκία, μπορεί νά ύπάρχει καί 
άνεξάρτητα άπ’ αύτή. Ή διαταραχή αύτή 
προσβάλλει μέ ιδιαίτερα μεγάλη συχνό
τητα τούς άναπτυγμένους πληθυσμούς 
καί περισσότερο έκείνους τής Βόρειας 
’Αμερικής. Είναι ένδειχτικό— κο.ί συνάμα 
άνησυχητικό — τό γεγονός, ότι στά 
75% τών νεαρών ’Αμερικανών στρατι
ωτών πού έπεσαν στό Βιετνάμ (μέ μέση 
ήλικία 22 έτών) βρέθηκε στή νεκροψία 
σημαντικός βαθμός πρώιμης άρτηριο- 
σκλήρωσης, τόσο τών στεφανιαίων, όσο 
καί τών έγκεφαλικών άρτηρ,,ών καί στά 
15% ό αύλός τών στεφανιαίων άρτη- 
ριών ήταν μειωμένος κατά 50% άπό τις 
έναποθέσεις λιπιδίων καί άπό τις άθηρω- 
ματώδεις πλάκες. Τό 1954 πάνω άπό 
55% άπό τούς θανάτους στις Η.Π.Α. 
όφείλονταν σέ ίσχοιμικά σύνδρομα καρ
διακά ή έγκεφαλικά, τών άκρων ή τών 
σπλάχνων καί πολλοί άπ’ αύτούς είχαν 
σημειωθή πάνω σέ νέους άνθρώπους σέ 
πλήρη δράση. Στήν Ελβετία τό 1974 τά 
44% τών θανάτων όφείλονταν οέ καρ- 
διαγγειακές προσβολές άρτηριοσκλη- 
ρωτικής προέλευσης. Σύμφωνα μέ μία 
έκθεση ειδικών τό 10% τών Δυτικογερ- 
μανών πάσχουν άπό παχυσαρκία καί έξ 
αιτίας της πεθαίνουν περίπου 70.000 
Δυτικογερμανοί κάθε χρόνο, ένώ τό πο
σοστό τών διαβητικών δεκαπενταπλα- 
σιάστηκε άπό τήν άρχή τού αιώνα μέχρι 
σήμερα στή χώρα αύτή.

"Οπως βλέπουμε ή παχυσαρκία, ή 
ύπερλιπιδιαιμία, ή άρτηριοσκλήρωση, ό 
διαβήτης, ή ύπέρταση είναι συχνές άρ- 
ρώστειες στήν έποχή μας. Τά άποτελέ- 
σματα σοβαρών έρευνών, τις όποιες πρα
γματοποίησαν μεγάλες άσφαλιστικές έ- 
ταιρεΐες, άπέδειξαν ότι ή περίσσεια σωμα
τικού βάρους είναι παράγοντας αύξησης 
τής νοσηρότητας καί σημαντικής μείω
σης τής έλπίδας γιά ζωή. Ή δυσάρεστη 
πραγματικότητα άντικατάστησε τά αισιό
δοξα δράματα πού είχαν άλλοτε οί παχύ
σαρκοι. Τό νά προλάβουμε τήν κατά
σταση αύτή φαίνεται μέ τήν πρώτη μα
τιά άπλό: ό διάσημος γαστρονόμος
BRILLATSAVARIN είναι παχύσαρκος, 
γιατί τρώει πολύ, άλλά γνώριζε όμως κι 
ό ίδιος ότι μερικά άτομα έχουν φυσική 
προδιάθεση στό πάχος καί ότι ύπάρχουν 
χοντροί πού τρώνε λίγο. Στήν πραγμα
τικότητα γινόμαστε παχύσαρκοι γιατί 
άπορροφούμε περισσότερη ένέργεια άπ’ 
όση καταναλώνουμε. Υπάρχει βέβαια 
ένας περίπλοκος μηχανισμός ρύθμισης 
τού ισοζυγίου τής ένεργείας στόν όποιο 
λαβαίνουν μέρος διάφοροι παράγοντες 
γενετικοί, ίδιοσυστασιακοί, ένδοκρινι- 
κοί, ένζυματικοί, νευρικοί, ψυχικοί κ.λπ. 
μά βασικά φταίει τό ότι οί εισαγωγές 
είναι άνώτερες άπό τις έξαγωγές, είτε 
γιατί τρώμε πολύ, είτε γιατί δέν κινού
μαστε άρκετά, είτε καί γιά τις δύο αιτίες. 
"Ολες οί άλλες αιτίες πού ένοχοποιοϋν- 
ται, σωστές ή μή, είναι δευτερεύουσες. 
Ή ένδοκρινική προέλευση τής παχυ
σαρκίας, πού τόσο συχνά προβάλλεται, 
είναι στήν πραγματικότητα λίγο συχνή. 
Ή ύπερλειτουργία τού φλοιού τών έπινε- 
φριδίων, πού παρουσιάζεται στό σύνδρο
μο τού CUSHING, ό ύποθυρεοειδισμός, 
τό πιμμελογεννητικό σύνδρομο τών ΒΑ- 
BINSKSI καί FROLICH, τό ίνσουλίνω- 
μα, είναι παθήσεις μικρής συχνότητας πού 
όμως πρέπει νά τις έχουμε ύπ’ όψη μας, 
όταν έχουμε νά κάνουμε μέ περιπτώσεις 
παχυσαρκίας, γιατί άν έπιβεβαιωθοΰν 
διαγνωστικά έπιτρέπουν έφαρμογές θε
ραπευτικής άγωγής πού συχνά δίνει θεα
ματικά άποτελέσματα. Πρέπει όμως νά 
άναγνωρίσουμε, ότι δέν μάς είναι άκόμα 
γνωστές όλες οί έπιπτώσεις, πού μπο
ρούν νά έχουν οί διάφορες ένδοκρινικές 
διαταραχές πάνω στήν ισορροπία τού 
μεταβολισμού τών ύδατανθράκων καί 
τών λιπών καθενός άτόμου. Οί άνεξή- 
γητες αύξήσεις βάρους, κατά τήν διάρ
κεια τής έγκυμοσύνης, έχουν άναμφισβή-
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καί εξαρτημένα 

αντανακλαστικά
τητα μιά ορμονική αίτια πού δέν γνωρί
ζουμε. Τελευταία ή ανακάλυψη φυσιολο
γικών έπιδράσεων τής προλακτίνης, ή 
όποια θά μπορούσε νά παίζει ένα ρόλο 
στην κατανομή τού λιπώδους ίστοϋ, ά- 
φήνει νά διαφαίνεται μέ τόν μηχανισμό 
αυτό μιά σχέση άνάμεσα στή λειτν υργία 
τής υπόφυσης καί τόν λιπώδη ίστό.

ΑΝ ΒΑΛΟΥΜΕ τώρα κατά μέρος τήν 
παχυσαρκία, πού έχει σάν αιτία ένδοκρι- 
νικές διαταραχές, πού συναντιέται σέ 
σχετικά μικρό άριθμό άτόμων, πρέπει 
νά λάβουμε ύπ’ όψη μας ότι υπάρχει με
γάλη άσυμφωνία στις έκτιμήσεις πού 
γίνοντοι γιά τις πολυπληθείς περιπτώσεις 
παχύσαρκων, πού άκόμα άπό τήν πρώτη 
παιδική ήλικία έπιδίδονται στήν πολυ
φαγία. Έτσι γι’ αύτές τις περιπτώσεις 
ορισμένοι ειδικοί χρησιμοποιούν τόν 
όρο: «μαζική έξωγενής παχυσαρκία» 
ένω άλλοι τόν όρο: «παχυσαρκία άδιευ- 
κρίνιστης προέλευσης». Αύτό σημαίνει, 
βέβαια, ότι δέν έχουμε προχωρήσει σέ 
γνώσεις γύρω άπό τό θέμα αύτό καί ότι 
ή παχυσαρκία παραμένει ένα αίνιγμα 
ακόμα καί γιά τούς σοφούς ειδικούς. Παρ’ 
όλα αύτά μπορούμε μέ τήν άπλή λογική 
νά συμπεράνουμε ότι ό ύπερσιτισμός καί
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ή έλλειψη κίνησης βρίσκονται στή βάση 
αύτής τής διαταραχής καί θρέψης στή 
μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων! 
Οί ειδικοί έχουν λησμονήσει άραγε ότι 
σέ έποχές παρατεταμένων καί αύστηρών 
περιορισμών, έλάχιστοι ήταν οί παχύ
σαρκοι κι ότι στά στρατόπεδα συγκεν- 
τρώσεως δέν ύπήρχε ούτε ένας παχύ
σαρκος γιά δείγμα; Μά καί ή έλλειψη 
κίνησης παίζει ένα ρόλο πολύ σπουδαιό
τερο άπ’ όσο τής άποδίνεται: τά άγρια 
θηρία όταν ζοΰν έλεύθερα δέν είναι πα
χύσαρκα γιατί είναι ύποχρεωμένα νά 
κάνουν κάποια προσπάθεια γιά νά βροΰν 
τήν τροφή τους. ’Αντίθετα τά οικιακά 
ζώα είναι συχνά παχύσαρκα, γιατί όπως 
δέν κινούνται, είναι ταυτόχρονα έκτε- 
θειμένα στις ύπερβολές μιας διατροφής 
πού τήν έχουν έξασφαλισμένη χωρίς 
κόπο. Τά άγρια ζώα, πού βρίσκονται 
κλεισμένα στούς ζωολογικούς κήπους, 
καταντούν κι' αύτά συχνά παχύσαρκα 
καί ιδιαίτερα τά είδη πού μοιάζουν περισ
σότερο μέ τόν άνθρωπο, όπως οί ούρακσ- 
τάγκοι ή οί γορίλλες πού μας τούς δεί
χνουν στά κλουβιά τους άπραγους, θλιμ
μένους καί παχύσαρκους. Είναι ή ύπο- 
χρεωτική άπραξία μέσα στή φυλακή τους 
καί ή άφθονία τής τροφής, πού βρίσκουν 
χωρίς κόπο, πού έχουν σάν συνέπεια τήν 
τεμπελιά τών ζώων, πού κάτω άπό κανο
νικές συνθήκες είναι δραστήρια καί κα
μιά φορά πολύ όμορφα όταν βρεθούν 
στό φυσικό τους περιβάλλον. Ή κατα
ναλωτική κοινωνία μπορεί καί αύτή νά 
θεωρηθή μιά φυλακή. Στόν παράξενο— 
καί γεμάτο συμβατικότητες —αύτό κόσ
μο, ή εύμάρεια ή ή έπίφαση τής εύμάρειας. 
ύπό όλες τις μορφές της, είναι άπαραί- 
τητη γιά νά μπορέσει κανείς νά έπιβιώ- 
ση. Η προσποίηση πού νά άποδείχνει 
τήν εύμάρεια έχει γίνει θρησκεία. Οί άν
θρωποι ουγχρωνίζονται μέσα σέ τερά
στιες πολυπλόκαμες καί ύπερκατοικη- 
μένες πόλεις, μένουν άκινητοποιημένοι 
καί κρέμονται σάν τσαμπιά μέσα στά 
λεωφορεία ή μετακινούνται μέσα σέ άνε
τα αύτοκίνητα. Άλλες χιλιάδες—ή έκα- 
τοντάδες χιλιάδες —άφοΰ βγοΰν άπό τά 
γραφεία τους, μένουν καρφωμένοι ώρες 
ολόκληρες μπροστά στούς δέκτες τής 
τηλεόρασης.

’Αλλά τό πράγμα έχει τήν κακή του 
άρχή άπό τήν παιδική ήλικία: πολλές μη
τέρες προσπαθούν νά άντισταθμίσουν 
τήν έλλειψη κατανόησης μέ τήν υπερβο
λική διατροφή. Ά ς υπολογιστεί καί ή 
πλύση έγκεφάλου πού μάς κάνουν τά 
έργοστάσια παραγωγής διαιτητικών ει
δών ή ειδών διατροφής. Οί πιό πολλές 
μητέρες θέλουν νά έπιδείχνουν ένα παι
δάκι πιό στρουμπουλό καί πιό θρεμμένο 
άπό έκεΐνο τής γειτόνισσας, μά είναι 
γνωστό ότι ή παχυσαρκία σοβαρής μορ
φής άρχίζει σχεδόν πάντοτε στήν παι
δική ήλικία, είτε μέ τήν ύπερτροφία, 
είτε μέ τόν πολλαπλασιασμό τών λιπο- 
κυττάρων, πού θά βαρύνουν τό δυστυχι
σμένο παιδί σ’ όλη του τή ζωή. Στόν τόπο 
μας νομίζω ότι υπάρχει μία τάση νά δί
νουμε ύπερβολική τροφή στά παιδιά καί 
αργότερα στούς έφηβους, τόσο γιατί σ’ 
άρκετά άπ αύτά θέλουμε νά βλέπουμε 
Μ_ιά «πρόωρη άνάπτυξη», όσο καί γιατί 
είμαστε έπηρεασμένοι άπό τή συχνότητα 
πού είχε σ' άλλες έποχές ή φυματίωση. 
Ά ς φέρουμε στή μνήμη μας τό ρόλο πού 
έπαιζε ή φυματίωση στή ζωή μας πρό 
30—40 έτών καί άκόμα τό ότι δέν διαθέ
ταμε καμιά ύπολογίσιμη θεραπεία γιά

τήν άρρώστια αύτή. Ύπακούουμε άκόμα 
καί σήμερα σέ μιάένδόμυχη παρότρυνση 
νά υπερσιτίσουμε τό παιδί καί τόν έφηβο 
άπό φόβο γιά τήν «άδενοπάθεια», τήν 
«προφυματική κατάσταση». Ή χορή- 
γηση γάλακτος μέ όλο τό βούτυρό του, 
καί αν είναι δυνατό, ύπερβιταμινοΰχο, 
γιά νά μή λησμονούμε καί τήν κόκα— 
κόλα πού ξεκινώντας άπό τήν Αμερική 
ξαπλώθηκε σ όλο τόν κόσμο, θεωρείται 
ύγιεινή, άβλαβής. Μόνο στά τελευταία 
χρόνια έγινε φανερό τό άτοπο αύτών τών 
κακών διαιτητικών συνηθειών πού έξη- 
γούν τήν συχνότητα τής ύπερλιποδιαιμί- 
ας, τής μαζικής παχυσαρκίας, τής πρώϊ- 
μης άρτηριοσκλήρωσης καί τή συχνό
τητα τών προώρων θανάτων στούς νέους 
Αμερικανούς τούς διαβητικούς, ύπερλι- 
πιδιαιμικούς στούς όποιους οί στεφανι
αίες ή οί έγκεφαλικές άρτηρίες χονδραί- 
νουν άπό μέσα σέ άνύποπτο χρόνο καί 
βουλώνουν καμιά φορά άπότομα.

Ο τρόπος μέ τόν όποιο προσδιορίζεται 
ή παχυσαρκία είναι άπλοϊκός καί βασί
ζεται άποκλειστικό πάνω σέ ποσοτικά 
κριτήρια. Οί μέθοδοι πού χρησιμοποι
ούνται γιά τήν έκτίμηση τής περίσσειας 
βάρους, λαβαίνουν ύπ’ όψη τους τό ύψος, 
τήν ιδιοσυστασία, τήν ήλικία καί τό φύ
λο. Ή σχέση ύψρυς βάρους (δείκτης τού 
BROCA) είναι ή πιό πολύ χρησιμοποι- 
ουμένη. Οί πίνακες πού έφτιαξαν οί άσφα- 
λιστικές έταιρεΐες, ύστερα άπό μελέτη 
μεγάλου άριθμοΰ άτόμων, μάς πληροφο
ρούν πάνω σ αυτό πού συμβατικά έχει 
συμφωνηθεΐ νά θεωρείται ιδανικό βάρος. 
Η πληροφορία αύτή είναι στατιστικά 

παραδεκτή γιά τήν πλειονότητα τών άτό
μων άν καί ένας άθλητής μπορεί νά πα
ρουσιάζει περίσσειο βάρος, λόγω αύξη- 
μένης μυϊκής μάζας, χωρίς νά είναι πα
χύσαρκος καί μιά λεπτή γυναίκα μπορεί 
νά έχει πολύ λίπος καί νά είναι παχύσαρ
κη χωρίς νά παρουσιάζει περίσσεια βά
ρους (άν λάβουμε ύπ’ όψη μας τούς πί
νακες). Είναι άλήθεια ότι χρησιμοποιών
τας αύτές τις μεθόδους έγινε δυνατό νά 
άποδειχτή πάνω σέ μεγάλο άριθμό άτό
μων ή αύξηση τής νοσηρότητας καί τής 
θνησιμότητας στήν ομάδα πού παρου
σίασε περίσσεια βάρους σέ σύγκριση μέ 
τήν ομάδα τών μή παχυσάρκων. Πρέπει 
όμως νά σημειώσουμε καί τό ότι στούς 
πίνακες πού διανέμονται στούς γιατρούς 
άπό τις φαρμακευτικές έταιρεΐες, πού 
παράγουν άνορεξιογόνα φάρμακα, τό 
ιδανικό βάρος βρίσκεται σέ πολύ χαμη
λότερα έπίπεδα άπό έκεΐνα πού παρου
σιάζουν οί άσφαλιστικές έταιρεΐες δηλ. 
γιά τούς παραγωγούς άνορεξιογόνων τά 
άτομα γίνονται πολύ πιό γρήγορα παχύ
σαρκα. καταλαβαίνει κανείς εύκολα ότι 
καί τά άνορεξιογόνα πρέπει νά πουλη
θούν: Ή θεραπεία τής παχυσαρκίας είναι 
ό τομέας πού προτιμούν ιδιαίτερα οί άγύ- 
ρτες. Έχουν γραφεί ένα σωρό βιβλία ό
που βρίσκει κανείς δίαιτες άντιφατικές 
πού μάς άποπροσανατολίζουν. Τελευ
ταία μερικοί συγγραφείς, γιά νά πουλή
σουν εύκολώτερα τά βιβλία τους, έφτασαν 
πολύ μακριά. Υπόσχονται στόν παχύ
σαρκο νά άδυνατίσει γρήγορα τρώγον- 
ντας ό,τι τού άρέσει! Τό δίχως άλλο τέ
τοια βιβλία περίμεναν πάντα οί παχύσαρ
κοι, μόνον πού τό διάβασμά τους δέν φέρ
νει τό παθητό άδυνάτισμα.

Γιά τήν καταπολέμηση τής ύπερλι- 
πιδιαιμίας ή χορήγηση όρισμένων φαρ
μάκων καί ή έφαρμογή διαιτητικών περί-



ορισμών είναι κάπως πιό αποτελεσμα
τικές. Έχοντας, δμως, ύπ’ όψη μου μιά 

' πρόσφατη ’Αμερικανική ερευνά φοβού
μαι ότι οί ιατροί είναι πολύ πιό αισιόδο
ξοι, άπό όσο πρέπει, γιά τά αποτελέσμα
τα πού πετυχαίνουν.

Η ΚΑΠΩΣ άπαισιόδοξη εικόνα, πού 
σκιαγραφήσαμε ώς τώρα, γιά τό τί μπορεί 
νά δίνει καί τί πετύχαμε σέ σχέση μέ τό 
σημαντικό θέμα τής παχυσαρκίας, γεν
νάει τό έρώτημα: τί έκανε ή ιατρική μέ 
όλες τις είδικότητές της γιά τή διαλεύ
κανση τής αίτιοπαθογένειας τής άπλής 
παχυσαρκίας καί γιά τήν πρόληψη καί 
θεραπεία της;

Ή έ σ ω τ ε ρ ι κ ή  π α θ ο λ ο γ ί α  
άσχολήθηκε ιδιαίτερα μέ θέματα όπως 
ό μεταβολισμός τών λιποκυΐτάρων, τό 
σύστημα μεταφοράς τών υδατανθράκων 
καί τών λιπιδίων σέ σχέση μέ τις κυττα
ρικές μεμβράνες, μή τήν ίνσουλινοαντοχή 
τού λιπώδους ιστού, μέ τις διαταραχές 
χρησιμοποιήσεως τής γλυκόζης, μέ τήν 
ύπερφόρτωση τών οργάνων πού έναπο- 
θηκεύουν ένέργεια, όπως καί μέ τις συνέ
πειες τής ύπερπλασίας ή τής ύπερτροφίας 
τών λιποκυττάρων. Ή έσωτερική παθο
λογία διαπίστωσε μόνο ότι ή απλή πα
χυσαρκία είναι ένα πρόβλημα ισοζυγίου 
ένέργειας: άπορροφαται περισσότερη
ένέργεια άπ’ όση καταναλώνεται. Άλλ’ ή 
διαπίστωση αυτή δέν ρίχνει φώς πάνω 
στις αιτίες τής παχυσαρκίας καί παρα
μένει άναπάντητο τό έρώτημα: γιατί νά 
ύπάρχει αύτό τό περίσσευμα;

Ή ψ υ χ ι α τ ρ ι κ ή  μέ τις μεθόδους 
της θέλησε νά βρει τήν αίτια τής παχυ
σαρκίας μέσα στά χαρακτηριστικά τής 
προσωπικότητας δηλ. μέσα στούς μηχα
νισμούς τών νευρώσεων ή σέ άλλες δια
ταραχές τής προσωπικότητας. Ή HILDE 
ΒϊΐυΈΗπ.χ.ένοχοποιεΐ τό οικογενειακό 
κλίμα άνάμεσα στούς συζύγους ή άπό 
έναλλασσόμενη έχθρική μέ υπερπροστα
τευτική στάση τής μητέρας άπέναντι στό 
παιδί, πού προκαλεϊ στό μικρό μιά συγκι
νησιακή άβεβαιότητα, μιά έλλειψη ώρι- 
μότητας καί αυτοπεποίθησης καί τό κα
θηλώνει στό στάδιο πού ή πρόσληψη 
τροφής καί ή έκδήλωση άγάπης πρός 
αύτό νά έχουν τήν ίδια σημασία. Ωστόσο 
μόνο σέ λίγα «οικογενειακά κύτταρα» 
μπορούμε νά δεχτούμε ότι καλλιερ
γούνται ευνοϊκές συνθήκες, όχι όμως καί 
θεμελιώδεις συντελεστές, τού παθολο
γικού ένεργειακοΰ ισοζυγίου καί τούτο 
γιατί έκτεταμένες έρευνες πού πραγματο
ποιήθηκαν στήν δεκαετία 1950—1960 
άπόδειξαν ότι ή διαπίστωση τής BRUCH 
ϊσχυε γιά πολύ μικρό ποσοστό παχύ
σαρκων παιδιών. Πολλά άλλα παιδιά 
κάτω άπό παρόμοιες συνθήκες δέν γινό- 
ντουσαν παχύσαρκα.

Άλλες προσπάθειες πού θέλησαν νά 
βασίσουν τήν έξήγηση πάνω στή μελέτη 
τής κληρονομικότητας δέν άντεξαν καί 
αύτές στις σύγχρονες κριτικές μεθόδους.

Άφησα τελευταία τήν ψ υ χ ο λ ο γ ί α  
καί προτού προχωρήσω στήν άνάλυση 
τής έρευνάς της θεωρώ άπαραίτητο νά 
ασχοληθώ μέ τά έξαρτημένα' άντανα- 
κλαστικά. Τό 15ο διεθνές συνέδριο φυσι
ολογίας πού έγινε τό 1935 στή Μόσχα 
άπόνειμε στόν Ίβάν Πέτροβιτς Παύλωφ 
τόν τίτλο τού «πρυτάνεως τών φυσιολό
γων τού κόσμου». Ήταν ή άμοιβή τής 
προσπάθειας ένός έπιστήμονα πού πί
στευε ότι «ή έπιστήμη άπαιτεΐ άπό τόν

θεράποντά της ν’ αφιερώσει σ’ αύτή 
όλόκληρη τή ζωή του», άλλά συνάμα 
ήταν καί ή έπιβράβεύση τής ανακάλυψης 
άπό τόν Παύλωφ τών έξαρτημένων άντα- 
νακλαστικών, τού σπουδαιστέρου άπό 
τά έργα του. Μέ τις έργασίες του πάνω 
στούς άδένες τού πεπτικού συστήματος, 
ό Παύλωφ έξακρίβωσε, ότι αυτοί έκκρί- 
νουν όχι μόνον κάτω άπό τήν έπίδραση 
έρεθισμών, πού προέρχονται άπ’ τις ίδιες 
τις τροφές, άλλά άκόμα καί σ’ άπόσταση 
(μέ τή μυρουδιά, τήν έμφάνιση, τό θό
ρυβο πού κάνει τό δοχείο πού τις περι
έχει). Τό 1901 ό Παύλωφ θεωρούσε άκόμα 
τήν έκκριση αύτή σάν «ψυχική», σάν 
μιά άπόκριση τών πεπτικών άδένων σέ 
μιά ορισμένη κατάσταση τού ζωικού 
ψυχισμού δηλ. σάν άποτέλεσμα φαντα
σίας, σκέψεων, έπιθυμιών κ.λπ. Αργό
τερα κατά τό 1903, αποκρυστάλλωσε τήν 
ιδέα ότι στήν ιδιαίτερη ο.ύτή περίπτωση 
ήταν δυνατό νά πρόκειται γιά μιά άντα- 
νακλαστική έπίδραση πάνω στούς σιελο- 
γόνους άδένες, αν γινόταν παραδεχτή ή 
ύπαρξη άντανακλαστικών ειδικού τύπου, 
τά όποια ό ίδιος όνόμασε «έξαρτημένα». 
Ή άποψη αύτή άνοιγε καινούργιους ορί
ζοντες στή φυσιολογία καί τήν όδηγοΰσε 
στις προσβάσεις μιας νέας έπιστήμης 
πού στις μέρες μας όλο καί γιγαντώνεται: 
τής ψυχολογίας.

Άναφέρθηκα στά έξαρτημένα άντα- 
νακλαστικά, γιατί αύτά φαίνονται νά 
παίζουν βασικό ρόλο στή ψυχολογία 
έκείνων πού πάσχουν άπό άπλή παχυ
σαρκία καί μπορούν ίσως νά φωτίσουν 
ώς ένα βαθμό τήν παθογένειά της, πού 
δέν έχει άκόμα διαλευκανθεΐ. Ά ς δούμε 
όμως άναλυτικώτερα τί πέτυχε ή έρευνα 
τής ψυχολογίας.

Ή ψυχολογία θέλησε νά αποδείξει μέ 
τέστ ότι ό παχύσαρκος έχει μιά ιδιαί
τερη ψυχολογική δομή μά δέν τό πέτυχε. 
Ωστόσο είναι γεγονός ότι άπό τά ψυχολο
γικά τέστ γνωρίσαμε μιά σειρά διαφορών 
πού ύπάρχουν άνάμεσα στά παχύσαρκα 
άπό τή μιά μεριά καί στά κανονικά άτομα 
άπ’ τήν άλλη, παρ’ όλο πού οί έρευνητές 
έχουν νά άπαντήσουν στό βασανιστικό 
έρώτημα άν πρόκειται γιά πραγματι
κούς αίτιολογικούς παράγοντες ή γιά 
συνέπειες τής παχυσαρκίας, όπως λ.χ. 
γιά άντιδράσεις στις κοινωνικές έπι- 
πτώσεις της. Δύο παρατηρήσεις πού 
έγιναν τό 1960 ώθησαν τις έρευνες νά 
προσανατολιστούν πρός τήν μελέτη τής 
συμπεριφοράς τής όρεξης:

1. Ή BRUCH άνάφερε ότι οί παχύ
σαρκοι δέν μπορούν νά ποΰν μέ άκρίβεια 
πότε πεινούν.
II. Ό STUKARD παρατήρησε ότι στούς 

παχύσαρκους τό αίσθημα τής πείνας καί 
οί γαστρικές συσπάσεις έχουν έλάχιστη 
άλληλοεξάρτηση.

Ό ψυχολόγος SCHACTER μέ βάση 
τή θεωρία του, τών έκ τών προτέρων 
γνωστών συγκινήσεων, προσπάθησε νά 
δώσει μιά έξήγηση στις παρά πάνω δια
πιστώσεις. Σ’ ένα πείραμα, πού θεωρείται 
πιά κλασσικό, ό SCHACTER χρησιμο
ποιεί ένεση άδρεναλίνης στά ύπό μελέτη 
άτομα, γιά νά προκαλέσει μιά γενική 
κατάσταση διέγερσης πού τά άτομα τήν 
έρμηνεύουν σά χαρά, όργή ή άγχος, 
άνάλογα μέ τήν όποια ό βοηθός του περι
γράφει τήν κατάσταση σάν άστεία, δυσά
ρεστη ή άγχώδη. Τό συμπέρασμα τού 
SCHACTER είναι ότι δέν υπάρχειάπα- 
ραίτητα μιά φανερή σχέση άνάμεσα στό 
φυσικό αίσθημα καί στή συνειδητή έκτί-

μησή του δηλ. στήν έρμηνεία του. Αντί* 
θετά ό ίδιος έρευνητής άπόδειξε ότι συνει' 
δητοί παράγοντες έλκύουν φυσικά αίσθή" 
ματα. Σέ μιά καινούργια σειρά πειραμά
των ύπόβαλε τόσο φυσιολογικά, όσο καί 
παχύσαρκα άτομα σέ περίπλοκες δοκιμα
σίες, χρησιμοποιώντας ένα ρολόι πού 
έργαζόταν άλλοτε μέ βραδύτερο καί άλ
λοτε μέ ταχύτερο ρυθμό. Οί παχύσαρκοι 
είχαν όρεξη όσες φορές τό ρολόι έδειχνε 
τήν συνηθισμένη τους ώρα φαγητού, 
ένώ αντίθετα ή όρεξη τών φυσιολογικών 
ατόμων δέν έπηρεαζόταν άπό τόν «έκ 
τών προτέρων γνωστό αύτό έρεθισμό».

Πάνω στις ίδιες θεωρητικές βάσεις ό 
PUDEL στήριξε μιά μελέτη μέ «διαιτη
τικές σούπες» παρουσίασε σούπες 100 
θερμίδων μέσα σέ συσκευασίες πού είχαν 
άπατηλή έπιγραφή δηλ. ότι περιείχαν 
δήθεν άπό 100 ώς 500 θερμίδες. Τό αίσθη
μα τού χορτασμού καί ή ποσότητα τών 
τροφίμων, πού είχαν καταναλωθεί μετά 
τήν σούπα άπό τούς παχύσαρκους, έξαρ- 
τιόταν άπό τήν άπατηλή έπιγραφή, χωρίς 
όμως νά συμβαίνει τό ίδιο καί στά κανο
νικά άτομα.

Τά πειράματα αύτά έχουν ένα κοινό 
σημείο: διαπιστώνουν μιά άσυμφάίνία 
άνάμεσα στό φυσιολογικό «ένδογενή» 
έρεθισμό πού έξαρτιέται άπό τήν πρόλη
ψη ή τήν στέρηση τροφής καί τούς έκ 
τών προτέρων γνωστούς «έξωγενείς» 
έρεθισμούς. Τά άτομα πού μελετήθηκαν 
είχαν τοποθετηθεί κάτω άπό συνθήκες 
έσω—έξωτερικής άσυμφωνίας· οί παχύ
σαρκοι τόσο στήν πρώτη όσο καί στήν 
δεύτερη μελέτη άντιδροΰσαν στούς έξω- 
τερικούς ερεθισμούς ισχυρότερα άπό 
ότι τά φυσιολογικά άτομα.

Ά ς δούμε, όμως, πώς συμπεριφέρονται 
οί παχύσαρκοι στις περιπτώσεις πού 
κανένα έξωτερικό σημείο δέν τούς πλη
ροφορεί γιά τήν ποσότητα τών κατανα- 
λισκομένων τροφών. 'OPUDEL χρησι
μοποίησε γιά τό σκοπό αυτό ένα ειδικό 
δοχείο τροφής, πού είχε τή δυνατότητα 
νά καταγράφει συνεχώς τούς όγκους καί 
τούς χρόνους κατανάλωσής. Τά άτομα 
ρουφούσαν τή τροφή τους άπό τό δοχείο 
αύτό μέ ένα σωλήνα πού διαπερνούσε 
ένα τοίχο' έτσι δέν μπορούσαν νά άντι- 
ληφθούν πόσο ρουφούσαν άπό τό παρα
σκεύασμα πού βρισκόταν στό δοχείο 
καί πού τούς τό είχαν περιγράφει σάν 
μιά ειδική φόρμουλα τροφής γιά άστρο- 
νάΰτες. Αποτέλεσμα: Τά φυσιολογικά 
άτομα έλάμβαναν έπί δέκα συνεχείς ήμε
ρες σταθερές ποσότητες. Ή απορρόφηση 
ήταν ταχύτερη στήν άρχή τού γεύματος 
καί βαθμιαία γινόταν βραδύτερη. Ό 
όγκος τού παρασκευάσματος πού είχε 
άπορροφηθεΐ στήν μονάδα τού χρόνου 
παρουσίαζε μιά αρνητική έπιτάχυνση. 
Στούς παχύσαρκους τό πείραμα είχε άλλη 
έξέλιξη: ή ταχύτητα άπορρόφησης δέν 
μεταβάλονταν καθόλου κατά τήν διάρ
κεια τού πειράματος καί ή γραφική παρά
σταση τής πρόσληψης τροφής ήταν εύθύ- 
γραμμη. Ή χαρακτηριστική έπιβράδυνση 
στό τέλος τής άπορρόφησης τής τροφής 
έδώ άπουσίαζε. Ή μή «βιολογική» έξέ
λιξη τού αισθήματος χορτασμού όπως 
καί τό ακανόνιστο τών ποσοτήτων πού 
άπορροφήθηκαν δείχνει ότι οί έσωτερικοί 
ρυθμιστικοί παράγοντες— ένδοκρινικοί, 
βιοχημικοί, κεντρικοί—άσκοΰν στούς 
παχύσαρκους άσθενέστερη έπίδραση πά
νω στήν όρεξη καί στό αίσθημα χορτα
σμού παρ’ όσο στά φυσιολογικά άτομα. 
'Ο NISBETT προσπαθώντας νά διερευ-
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Π α χ υ σ α ρ κ ί α

καί έξαρτημένα 

άντανακλαστικά
νήση τήν αυθόρμητη συμπεριφορά τής 
όρεξης, κάτω άπό συνθήκες υπερίσχυσης 
τών έξωτερικών έρεθισμών, πραγματο
ποίησε μιά ένδιαφέρουσα μελέτη: σ’ ένα 
έστιατόριο σημείωσε τό ποσόν πού αντι
προσώπευε τόν λογαριασμό κανονικών 
καί παχύσαρκων άτόμων καί ρώτησε νά 
μάθη ύστερα πόσος χρόνος πέρασε άπό 
τό τελευταίο τους γεύμα. Τά κανονικά 
άτομα παρουσίαζαν μιά θετική συσχέ- 
τιση άνάμεσα στην διάρκεια τής στέ
ρησης τροφής καί τό σύνολο πού είχε 
καταγραφεΐ δηλ. όσο περισσότερο διαρ- 
κοΰσε ή στέρηση τροφής, τόσο περισσό
τερα τρόφιμα άγόραζαν. Οί παχύσαρκοι 
παρουσίαζαν άντίστροφη κατάσταση: ά
γόραζαν περισσότερα μετά τήν πρόσληψη 
τροφής, ένώ άγόραζαν λιγώτερα άν δέν 
είχαν φάει τίποτε γιά πολύ χρόνο.

Ό PUDEL χρησιμοποίησε άνορεξιο- 
γόνα καί βιταμίνες: οί παχύσαρκοι έτρω
γαν λιγώτερο όταν τμστευαν ότι πήραν 
ένα άνορεξιογόνο, δέν έτρωγαν όμως 
λιγώτερο όταν είχαν πάρει πραγματικά 
ένα άνορεξιογόνο, πού τούς τό είχαν 
παρουσιάσει σάν βιταμίνη. ’Αντίθετα 
τά κανονικά άτομα έτρωγαν λιγώτερο 
άπό τό ειδικό δοχείο μέ «τροφή» γιά 
άστροναϋτες» όταν έπαιρναν άνορεξιο

γόνο, όποιαδήποτε κι’ άν ήταν ή έμφά- 
νισή του. Τά δύο αύτά πειράματα δεί
χνουν καί πάλι μιά διαφορά συμπεριφο
ράς ότι δηλ. διάφοροι έξωτερικοί έρε- 
θισμοί μπορούν νά προκαλέσουν στόν 
παχύσαρκο τό αίσθημα τής όρεξης καί 
τού χορτασμού καί άντίθετα ότι τέτοιοι 
έρεθισμοί μπορούν νά έμποδίσουν τήν 
έκδήλωση τών αισθημάτων αύτών. Έτσι 
π.χ. ό WEVER άναφέρει ότι παχύσαρκοι 
πού είχαν τοποθετηθεί σ’ ένα σκοτεινό 
δωμάτιο καί είχαν υποβληθεί, χωρίς νά 
τό ξέρουν, σ’ ένα νυχθημερήσιο ρυθμό 
48 ώρών έτρωγαν κάθε τέτοια μέρα τή 
συνηθισμένη ποσότητα τών 24 ώρών καί 
έχαναν έτσι άθελά τους πολύ βάρος.

Η λ α ν θ ά ν ο υ σ α  π α χ υ σ α ρ 
κ ί α .  Οί μελέτες πάνω σέ κανονικούς 
άνθρώπους άνακάλυψαν τακτικά περι
πτώσεις, πού άντιδροΰσαν όπως οί παχύ
σαρκοι. ’Από τό έρωτηματολόγιο πού 
τούς υποβλήθηκε, διαπιστώθηκε ότι ήταν 
άτομα πού είχαν σοβαρά προβλήματα 
μέ τό σωματικό τους βάρος, άλλά πού 
κατάφερναν νά τό διατηρήσουν μέσα σέ 
κανονικά πλαίσια, μέ τή βοήθεια γνω
στών μεθόδων (ύπολογισμός θερμίδων 
κ.λπ.). Ή παρατήρηση αύτή έδωσε άφορ- 
μή στό νά έπιχειρηθεΐ ένα πείραμα μέ 
άνορεξιογόνα φάρμακα πάνω σέ άτομα 
μέ «λανθάνουσα παχυσαρκία». Ή συμπε
ριφορά τους ήταν ίδια μέ έκείνη τών 
φανερών παχυσάρκων, ένώ τό βάρος 
τους ήταν βάρος κανονικού άνθρώπου. 
Τό συμπέρασμα σ’ αύτό τό πείραμα ήταν 
ότι στό μέλλον τό σωματικό βάρος δέν 
θά πρέπει νά θεωρηθή πιά κριτήριο γιά 
τόν καθορισμό αύτών τών όμάδων. Είναι 
ένδεχόμενο νά προκόψουν πολύτιμες 
ένδείξεις άπό μελλοντικά πειράματα πάνω 
σέ «λανθάνοντες παχύσαρκους» πού νά 
βοηθήσουν στήν θεραπεία τών φανερών 
παχυσάρκων. Γεννιέται ένα έρώτημα πού 
άπαιτεϊ έπιτακτικά άπάντηση: γιατί οί 
λανθάνοντες παχύσαρκοι κατορθώνουν 
νά διατηρούν τό ιδανικό βάρος τους, παρά 
τό ότι έκδηλώνουν τις Ιδιες τάσεις άντί- 
δρασης μέ τούς φανερούς παχύσαρκους 
στούς έξωτερικούς έρεθισμούς; Μήπως 
ύπάρχο,ιν έδώ διαφορές προσωπικότητας: 
Μήπως τό περιβάλλον παίζει άποφασι- 
στικό ρόλο στήν έξέλιξη τής παχυσαρ
κίας; Είναι φανερό ότι πολλά άκόμα 
προβλήματα περιμένουν τή λύση τους.

Ό ύ π ε ρ φ ά γ ο ς  τ ύ π ο ς .  Είναι 
γνωστό άπό έρευνες πού έγιναν σέ παχύ
σαρκους, ότι συχνά, διάφορες παροδικές 
ή μόνιμες τάσειςνπροσωπικές ή έπαγγελ- 
ματικές, προκαλούν άμεσα μιά αύξηση 
τής πρόσληψης τροφής. OPUDEL μελέ
τησε στό ειδικό δοχείο «τροφής γιά 
άστροναϋτες» τις αυθόρμητες άλλαγές 
τής όρεξης κάτω άπό τήν έπίδραση ένός 
STRESS. Τά άτομα, πού μελετήθηκαν, 
υποχρεώθηκαν νά λύσουν ένα πρόβλημα 
φαινομενικά πολύ άπλό, τό όποιο χαρα
κτηρίστηκε σάν ΤΕΣΤ ευφυΐας, άλλά 
πού μολοντούτο δέν ήταν δυνατό νά λυθεί 
μέσα στά πλαίσια τού προκαθορισμίνου 
χρόνου (τό πρόβλημα ήταν τού έπιπέδου 
τού δημοτικού σχολείου). Τά άτομα βρέ
θηκαν έτσι καταδικασμένα άπό τήν άρχή 
σέ άποτυχία. Ή άντίδραση στά 70% 
τών άτόμων ήταν έλάττωση τής όρεξης 
(είναι εύεξήγητο γιατί τό STRESS προ- 
καλεΐ τά ίδια σημεία μέ τό αίσθημα τού 
χορτασμού), ένώ στά 30% ή άντίδραση 
ήταν ύπερφάγος. Μεταξύ τών τελευταίων 
αύτών υπήρχε μιά πλειοψηφία παχύ

σαρκων γυναικών προχωρημένης ήλι- 
κίας. Τό έργαστήριο έπιβεβαίωσε τήν 
ύπερφάγο άντίδραση.

Ή ψυχογενής φύση τής απλής παχυ
σαρκίας. Άπό τόν JUNG μάθαμε ότι ή 
άπορρόφηση τών τροφών έξαρτάται στό 
νεογέννητο άπό έσωτερικούς παράγοντες' 
μεγαλώνοντας τό παιδί άποκτά έμπειρίες 
πού μπορούν νά έχουν μιά έπίδραση μι- 
κρότερη^ή μεγαλύτερη πάνω στό αίσθη
μα τής όρεξης καί τού χορτασμού. Στήν 
πράξη βλέπουμε π.χ. ότι ένα παιδί, πολ
λές φορές κάτω άπό τήν έπίδραση τής 
«προοπτικής» μιας τιμωρίας ή μιας άμοι- 
βής πρέπει νά μάθει νά έχει όρεξη τήν 
ώρα πού οί γονείς του συνηθίζουν νά 
τρώνε. Πρέπει νά έχει χορτάσει όταν τό 
πιάτο πού τού γέμισαν οί γονείς του, άδει- 
ασε. Αύτές οί συνθήκες έξασθενίζουν ή 
καταργούν τήν έπιδεκτικότητα στούς 
έσωτερικούς έρεθισμούς. Άντίθετα τό 
παιδί μαθαίνει νά ρυθμίζει τις έμπειρίες 
του τής όρεξης καί τού χορτασμού πάνω 
σέ έξωτερικούς έρεθισμούς. Μπορούμε 
νά δούμε καί τόν ύπερφάγο τύπο μ’ αύτό 
τό πρίσμα. Ή πρόσληψη τροφής δέν τού 
χρησιμεύει μόνο γιά τήν συντήρηση τών 
φυσικών ζωικών λειτουργιών, άλλά καί 
γιά τήν άμβλυνση τών δυσάρεστων αι
σθημάτων ή έντυπώσεων καί τών φόβων. 
Είναι τό άποτέλεσμα μιας άγωγής, πού 
κάνει νά παρεμβαίνει ή διατροφή π.χ. 
μέ τή μορφή γλυκών, γιά νά βοηθεΐ τό 
παιδί νά ξεπεράσει μιά στενοχώρια ή 
ένα πόνο. Μέ άλλα λόγια δημιουργοϋν- 
ται έξαρτημένα άντανακλαστικά, πού 
μάς άκολουθοΰν σ’ ολόκληρη τή ζωή 
μας καί πού συγκεκριμένα είναι μή φυσιο
λογικές άντιδράσεις σέ δυσάρεστους 
έξωτερικούς έρεθισμούς, γιατί ή προ
σφυγή μας στήν ύπερβολική διατροφή 
είναι ή πιό εύκολη καί ή πιό προσιτή 
ικανοποίηση.

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕ
ΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ 

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ

Ή πρόληψη άπαιτεϊ μιά προπαγάνδα 
πού νά δίνει έμφαση στόν κίνδυνο τής 
παχυσαρκίας, τόν συνδεόμενο μέ μιά 
άγωγή βασισμένη πάνω στόν συνδυασμό 
τής πρόσληψης τροφής, περιμένοντας 
μιά τιμωρία ή μιά άμοιβή. Ή θεωρία τής 
αύξημένης έξάρτησης τού παχύσαρκου, 
άπό τούς έξωτερικούς έρεθισμούς, άνοί- 
γει ένα διπλό δρόμο γιά τή θεραπεία:

I. τή μείωση τού βάρους πού παρα
μένει ό σκοπός τών κλασσικών μεθόδων 
θεραπείας καί

II. τήν τροποποίηση τής συμπεριφοράς 
μας άπέναντι στήν τροφή, γιά νά μπο
ρούμε νά έλπίζουμε σέ ένα θεραπευτικό 
άποτέλεσμα διάρκειας.

’Επιβάλλεται νά χρησιμοποιούνται γε
νικώς στή μαγειρική λιγώτερα λιπαρά 
ύλικά, νά τηρούνται οί βασικοί κανόνες 
τής διαιτητικής, νά άποφεύγονται τά 
γλυκά, τά άμυλώδη γενικά, τά οινοπνευ
ματώδη ποτά καί τό «τσίμπημα» μεταξύ 
τών γευμάτων.

Ή μ ε ί ω σ η  τ ο ύ  β ά ρ ο υ ς  άντι- 
μετωπίζεται άπό τούς ειδικούς άνάλογα 
μέ τό βαθμό τής παχυσαρκίας, μέ τά διά
φορα άντιφατικά, κάποτε μονομερή ή 
στερητικά διαιτολόγια, ή μέ δρακόντεια.
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δαπανηρά καί χρονοφάγα μέτρα. Ή κατ’ 
έπανάληψη άπόλυτη νηστεία είναι απο
δοτική, άλλα είναι μέθοδος πού μπορεί 
νά έφαρμοστεΐ μόνο μέσα σέ νοσοκο
μειακό περιβάλλον. Σέ περιπατητικούς 
άρρώστουςχρησιμοποιοΰνται καί φάρ
μακα, γιά τά όποια πρέπει νά γνωρίζουμε 
ότι, είτε είναι χημικής, είτε ορμονικής 
προέλευσης, πετυχαίνουν τό άδυνάτισμα 
μόνον χορηγούμενα σέ τοξικές δόσεις, 
δηλ. όταν ή θεραπεία είναι πιό έπικίν- 
δυνη άπό τήν πάθηση! Ή καλύτερη διαι
τητική άγωγή στούς περιπατητικούς πα
χύσαρκους είναι προοδευτική ύποθερμι- 
δική δίαιτα, πού στήν άρχή πρέπει νά 
είναι άπλή, γιά νά μή τρομάζει τόν άσθε- 
νή. Σέ γενικές γραμμές ό περιορισμός 
μπορεί νά γίνει στήν άρχή στις 1800 θερ
μίδες πού σιγά σιγά θά τις έλαττώσουμε 
στις 1200, 1000ή καί 500 θερμίδες, ιδιαί
τερα τό καλοκαίρι. 'Ο παχύσαρκος πρέπει 
νά συνηθίσει στή δίαιτα καί σ’ ένα θερμι
δικό καθεστώς, πού νά τοϋ έπιτρέπει νά 
έργάζεται άνετα χωρίς νά τού προκαλεΐ 
έξάντληση, άλλά πρέπει άκόμα νά συνει
δητοποιήσει τό ότι ή δίαιτα θά τόν συνο
δεύει σ’ όλη του τή ζωή. Γιά τήν καταπο
λέμηση τής όρεξης χρησιμοποιήθηκαν— 
καί χρησιμοποιούνται πολύ — τά άνορε- 
ξιογόνα φάρμακα. Τά πιό ουνθισμένα 
είναι τά παράγωγα τής έμφεταμίνης. Θά 
έπαναλάβω άπλώς αυτά πού άκουσα κά
ποτε στήν τηλεόραση: «είναι έπικίνδυνα, 
γιατί προκαλούν ψυχώσεις καί έχουν το
ξικές συνέπειες πάνω στό έμβρυο, άλλά 
έχουν καί σάν συνέπεια τόν έθισμό. Μπο
ρούμε νά μετριάσουμε τό αίσθημα τής 
πείνας μέ ούσίες πού δημιουργούν τήν 
έντύπωση τής πλήρωσης τού στομάχου, 
όπως ή κυτταρίνη καί ή μεθυλοκυτταρίνη, 
βοηθώντας συνάμα καί τή λειτουργία τού 
έντέρου, γιατί καταπολεμούν τήν δυσκοι
λιότητα άπό τήν όποια όχι λίγοι παχύ
σαρκοι ταλαιπωρούνται».

Δέν έπέμεινα πολύ στή παράθεση διαι
τολογίων, γιατί πιστεύω ότι στήν έποχή 
μας πού ή γενετική καί ή άνοσοβιολογία 
δέν παύουν νά·τονίζουν ότι κάθε άνθρώ- 
πινο πλάσμα είναι μοναδικό, άνεπανά- 
ληπτο καί αναντικατάστατο, οί ειδικοί 
διαιτολόγοι καταρτίζουν άκόμα δίαιτες 
«STANDARD» σέ συνάρτηση μέτό ύψος 
τών άτόμων, χωρίς νά λαβαίνουν ύπ’ όψη 
τους τά ειδικά χαρακτηριστικά τής ρύ
θμισης τού ένεργειακοΰ ισοζυγίου τού κα- 
θενός.

Γιά τήν έλάττωση τού σωματικού βά
ρους δέν έχει δοθεί άρκετή έμφαση στό 
ρόλο τής άσκησης, τής κίνησης. Οί ειδι
κοί άρχίζουν, συνήθως, μέ τό νά περιγρά
φουν πόσο μεγάλη προσπάθεια χρειάζεται 
γιά νά ξοδευτούν μερικές δυστυχισμένες 
θερμίδες, μά μέ τόν τρόπο αύτό δέν ένθαρ- 
ρύνονται οί παχύσαρκοι, γιά νά έγκατα- 
λείψουν τήν άπροθυμία τους γιά κίνηση. 
Είναι ώστόσο γνωστό, ότι τό κύριο πο- 
σόν τής άσκησης είναι ή ρύθμιση τής 
όρεξης.Μόνον οί ράθυμοι καί οί άπραγοι 
«άπωθοΰν τήν έπιθετικότητά τους στό 
φαγητό», ένώ έκεϊνοι πού έπιδίδονται σέ 
μιά λογική καθημερινή φυσική άσκηση 
δέν αισθάνονται τήν άνάγκη νά υπερ
βάλλουν στή λήψη τροφής, ούτε νά άπω- 
θήσουν τήν έπιθετικότητά τους στήν 
πολυφαγία. Γ ιά τήν ένθάρρυνση τού 
παχύσαρκου νά κινητοποιηθεί καί νά 
άρχίσει τή γυμναστική βοηθάει ή χορή
γηση, υπό ιατρικό έλεγχο, μιας ποσό
τητας θυρεοειδίνης πού θά τόν κάνει 
συνεργάσιμο καί πιό πρόθυμο, αύξά-

νοντάς του τις καύσεις καί τή δαπάνη 
ένεργείας.

Ένα σπουδαίο ρόλο στή πραγματο
ποίηση τού στόχου, τής αύξησης τής 
κινητικότητας καί τής άσκησης, μπο
ρούν νά παίξουν τά διάφορα ινστιτούτα 
αισθητικής, πού διαθέτουν ποικιλία μέ
σων γυμναστικής, μαλάξεων, καί γενικά 
ειδικευμένο προσωπικό, πού μπορεί άμε
σα νά έπηρεάσει καί τό ψυχολογικό βάθρο 
τού παχύσαρκου, ώς ένα βαθμό, μέ τά 
παραδείγματα θέλησης καί έπιμονής του 
πού θά τού δοθούν, καί μέ τήν πάνω σέ 
ορθολογική βάση έφαρμοζόμενη παθη
τική καί ένεργητική κινησιοθεραπεία.

Μάς άπασχόλησε τό θέμα τής μείωσης 
τού σωματικού βάρους καί είδαμε τό 
ρόλο τής δίαιτας καί τής άσκησης. Θά 
ίσχυρισθούμε, όμως, άμέσως, ότι μιά 
θεραπεία τής παχυσαρκίας πού έχει σκο
πό άποκλειστικά τή μείωση τού σωμα
τικού βάρους, χωρίς νά ένδιαφέρεται 
γιά τήν τροποποίηση τής συμπεριφοράς 
τού παχύσαρκου απέναντι στήν τροφή, 
άποδείχνεται συχνά πιό βλαβερή άπό 
τήν άπουσία κάθε θεραπείας. Οί έλεγχοι 
πού άκολουθοΰν, δείχνουν ότι πετύχαμε 
μία παροδική μείωση τού βάρους καί ότι 
μέσα σέ λίγο καιρό υί άσθενεΐς έχουν 
ξανακερδίσει τά κιλά πού έχασον. Κάθε 
αποτυχία μικραίνει τις πιθανότητες έπι- 
τυχίας μιας νέας θεραπείας. Ό παχύ
σαρκος άπογοητεύεται καί άντί νά άμφι- 
βάλλει γιά τή θεραπεία, άμφιβάλλει γιά 
τόν ίδιο του τόν έαυτό, πού δέν θεωρεί πιά 
ικανό νά φθάσει σ’ ένα θετικό άποτέ- 
λεσμα.

Έτσι δέν είναι παράδοξο τό ότι έπινο- 
ήθηκαν άκόμα καί χειρουργικές μέθοδοι 
γιά τή θεραπεία κυρίως τής παθολογικής, 
τής τερατώδους παχυσαρκίας. Μία μέθο
δος πού δέν είναι παρά ή βραχυκύκλωοη 
τού λεπτού έντέρου, μέ περιορισμό τής 
έπιφανείας άπορρόφησης τών τροφών, 
άποδείχτηκε πολύ άποδοτική, άλλά μπο
ρεί νά έχει, μακροπρόθεσμα, δυσάρεστες 
συνέπειες, γι’ αύτό ή έφαρμογή της είναι 
περιορισμένη τούλάχιστο στό σημερινό 
στάδιο, σέ περιπτώσεις πού τό σωματικό 
βάρος είναι κατά 50 κιλά μεγαλύτερο ή 
υπερδιπλάσιο πού συμβατικά θεωρου- 
μένου κανονικού.

Μαζί μέ τις προσπάθειες μείωσης τού 
σωματικού βάρους (δίαιτα, άσκηση), 
όρος άπαραίτητος γιά τήν έπιτυχία άπο- 
τελέσματος διάρκειας είναι, λοιπόν, ή 
τροποποίηση τής συμπεριφοράς άπέναντι 
στήν τροφή. Μά αύτό σημαίνει, σέ τε
λική άνάλυση, προσπάθειά μας νά δια- 
σπάσουμε τά έγκαταστημένα έξαρτημένα 
άντανακλαστικά τού παχύσαρκου, πού 
όπως άπόδειξαν οί ψυχολογικές έρευνες 
άντιδρά μή φυσιολογικά στούς έξωτε- 
ρικούς έρεθισμούς. Ένας ψυχολογικός 
παράγοντας θά μπορούσε ίσως νά άντι- 
σταθμίσει αύτή τήν άδυναμία τού παχύ
σαρκου. Έχει παρατηρηθεί ότι ή ψυχο
θεραπεία, μαζί μέ τή δίαιτα, δίνουν 
κάπως καλύτερα άποτελέσματα άπό τή 
δίαιτα μόνη. Οί παλαιότεροι έτόνιζαν, 
σάν άποτελεσματικό γιά τή διατήρηση 
τής καλής υγείας, τό δίπτυχο πού υιοθε
τήθηκε άπό όλες σχεδόν τις θρησκείες: 
«Νηστεία καί προσευχή». Είναι φανερό 
ότι ή προσευχή έκτος τού ότι δυνάμωσε 
ψυχολογικά, τό άτομο, χάρις στις συ
νεχείς μετάνοιες, ήταν καί μιά καλή γυ
μναστική άσκηση. Τό δίχως άλλο γιά 
τή διάσπαση τών άφύσικων έξαρτη-

μένων άντανακλαστικών χρειαζόμαστε 
μιά καινούργια φιλοσοφική θεώρηση 
τής ζωής. ’Αναφερθήκαμε στό μεγάλο 
φυσιολόγο Παύλωφ, στόν όποιο άποδί- 
δεται ή άνακάλυψη τών έξαρτημένων 
άντανακλαστικών, μά πολλά χρόνια πριν 
ό φιλόσοφος DESCARTES είχε περι
γράφει σ’ ένα βιβλίο του τόν μηχανισμό 
τους: «"Αν κτυπήσουμε μέ τό ραβδί μας 
ένα σκύλο κατ’ έπανάληψη, μέ ταύτό- 
χρονη ύπόκρουση μουσικής βιολιού, ό 
σκύλος θά τραπεί σέ φυγή. Κάποια φορά 
θά είναι άρκετή μόνο ή μουσική τού βιο
λιού, χωρίς τό κτύπημα, γιά νά τρέψει τό 
σκύλο σέ φυγή». Ό Παύλωφ έλάτρευε 
τόν DESCARTES καί κατά σύμπτωση 
πάνω σέ σκύλους άνακάλυψε τά έξαρτη
μένα άντανακλαστικά. Ή σύλληψη, λοι
πόν, μάλλον άνήκε στό φιλόσοφο. Μά 
αν ή φιλοσοφία είναι έκείνη πού βρήκε 
τά έξαρτημένα άντανακλαστικά, γιατί νά 
μή μπορεί ή ίδια νά μάς βοηθήσει νά τά 
έξουδετερώσουμε όταν μάς είναι βλαβερά; 
Θά μπορούσε λοιπόν ό ύπερφάγος, πού 
οδηγείται στή παχυσαρκία, νά υιοθε
τήσει μιά καινούργια φιλοσοφική θεώρη
ση τής ζωής, πού νά τροποποιήσει τή 
συμπεριφορά του απέναντι στή τροφή, 
μέ τήν έννοια, ότι θά τοποθετούσε κάτι 
άλλο πιό πάνω άπό τήν τέρψη, πού δίνει 
ή πρόσληψη τής τροφής. Μέσα στόν 
άνθρωπο ύπάρχουν άρκετές άνεκμετάλ- 
λευτες δυνάμεις. Κάθε άνθρωπος έχει 
τουλάχιστο ένα τάλαντο. Μερικοί έχουν 
περισσότερα. Κατά τήν γνώμη μου πολ
λοί άνθρωποι φθάνουν στήν ύπερφαγία 
καί τή\ παχυσαρκία γιατί έπαψαν νά 
καλλιεργούν τό τάλαντό τους καί έτσι ή 
καλλιέργεια τού άπωθημένου ταλάντου, 
άν έπιχειρηθεΐ, πιστεύω ότι μπορεί νά 
ύποσκελίσει, μέσα στήν συνείδηση τού 
παχύσαρκου, τή ροπή του πρός τήν πολυ
φαγία. Ό Λύσιππος πού γνωστότερο 
έργο του είναι ό «Άποξυόμενος», πού 
όνομάστηκε «Κανών», δέν έβαζε μπου
κιά στό στόμα του άν δέν τελείωνε τό 
έργο, μέ τό όποιο είχε καταπιαστεί, μέχρι 
πού, όπως λέγεται, πέθανε άπό άσιτία 
άλλά σέ μεγάλη ήλικία. Ό σόφός καθη
γητής μου REINER δέν έτρωγε παρά 
μόνον όταν τού τό θύμιζε φορτικότατα 
ό έπιστάτης τού έργαστηρίου, γιατί ήταν 
πάντα άπορροφημένος άπό τις μελέτες 
καί τά πειράματά του. 'Υπάρχουν, λοι
πόν, παραδείγματα πού άποδείχνουν ότι 
κάποια άπασχόληση πού μάς όλοκλη- 
ρώνει ή μάς δίνει τήν αΐσθηοη τής έκ- 
πλήρωσης τού πραγματικού ρόλου μας 
σ’ αύτόν τόν κόσμο, μπορεί νά υποσκε
λίσει τις άδυναμίες μας, είτε πρόκειται 
γιά τό πολύ φαγητό, είτε γιά τό κάπνισμα, 
είτε γιά άλλη άνθρώπινη άδυναμία, γιατί 
άπλούστατα είναι σέ θέση νά έξουδετε- 
ρώνει τά μή φυσιολογικά έξαρτημένα 
άντανακλαστικά πού μάς έχουν κυρι
εύσει. 'Η ψυχολογία μάς έδωσε βάσιμες 
ένδείξεις γιά τήν ψυχογενή προέλευση 
τής άπλής παχυσαρκίας, μέ τή βοήθεια 
τών έξαρτημένων άντανακλαστικών, πού 
άνακάλυψε ό Παύλωφ. Μά οτή βάση τής 
άνακάλυψης αυτής βρίσκεται ή παρα
τήρηση τού φιλοσόφου DESCARTES. 
Καί νά πού, ύστερα άπό τόσα χρόνια, 
πάλι ή φιλοσοφία μάς βοηθάει νά βρούμε 
τή σωστή λύση σ’ ένα πρόβλημα πολύ 
σοβαρό, πού έχει φέρει σχεδόν σέ άδιέ- 
ξοδο τήν ίαπρική καί τήν έπιστήμη γενι- 
κώτερα.
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Τριάντα χρόνια πέρασαν 
από τις 24 ’Ιουνίου 1948, 
τήν ήμερομηνία πού ση
μάδεψε γιά πάντα τήν ισ 
τορία τής Ζαχάρως. Βαθιά 
δεμένη ή Χωροφυλακή μ' 
εκείνη τήν ιστορική στι
γμή, γονατίζει σήμερα εύ- 
λαβικά στο χώμα πού πό
τισαν με τό αίμα οί άνδρες 
της γιά νά μείνει ελεύθερο. 
Γύρω από τήν τριαντά
χρονη μνήμη πλανιέται 
ζωντανός ό θρύλος τού 
Ζάρα, τού αποσπασματά- 
ρχη τής Χωροφυλακής πού 
τίμησε τ’ δνομά της πολε
μώντας αδιάκοπα γιά τήν 
λύτρωση τού Μ ω ρ η ά. 
Σ’ όλους αυτούς τούς επώ
νυμους καί ανώνυμους ή- 
ρωες αφιερώνει ή «Ε πι
θεώρηση Χωροφυλακής» 
τά κείμενα πού ακολου
θούν σάν ελάχιστη έκ
φραση τιμής και ευγνω

μοσύνης.

ΖΑΧΑΡΩ:
ΣΑΝ ΠΛΗΣΙΑΖΕΙΣ στή Ζ αχάρω , τή ν  ώρα πού γέρνε ι 6 ή λ ιο ς , μ ατώ 

νοντας τΙς κορυφογραμμές τ ω ν  γύρ ω  βουνώ ν, ά κο ύγο ντα ι μέσα άπό τά  σύ
δεντρα ήχο ι π αράξενο ι, μ υσ τη ρ ια κ ο ί, ήχο ι πού έρ χ ο ντα ι, θαρρείς, ά π ’ έναν 
άλλο  κόσμο, μακρ ινό , δλο φ ω τ ιά  κ ι έρείπ ια  κ α ί ζω ντα νε ύ ο υ ν , μέσα στό 
δ ε ιλ ινό , σ τ ιγ μ ές  πού έντυσ α ν  τούτο  τό τόπο σ τά  μ αύρα , σ τ ιγ μ ές  πού στέ
κουν μέσα στό γύρ ισμ α  τού  χρόνου θυμ η τά ρ ια , νά  σ υνετ ίζο υν  τ ις  γ εν ιές  πού 
ακολουθούν , μ ιλ ώ ν τα ς  τή  σκληρή γ λ ώ σ σ α  τής  αλήθειας .

*0 δρόμος πού όδηγεΐ άπό τό Πύργο στή Ζ αχάρω , όταν δ ια β ε ΐ τ ’ όνο- 
μαστά  λουτρά  Κ α ϊά φ α  κ ι ά ρ χ ίζε ι νά  γ λ ισ τρ ά ε ι τ ’ ά σ φ ά λ τ ιν ο  κορμί του ά νά -  
μεσα ά π ’ τά  π υ κ νά  δάση τής  Ζαχάρως κα ί τά  π ερ ιβ ό λ ια , τ υ λ ίγ ε τ α ι μέσα σ’ 
α ύτο ύς  τούς ή χ ο υ ς , πού δλο κ α ί θερ ιεύο υν , ξ υ π νώ ντα ς  μνήμες τρ α γ ικ ές , μά 
ένδοξες, μνήμες πού χάραξαν τό δ ιάβα  το υς  μέ δόξα, π άνω  σέ το ύτα  τά  
βουνά  κ α ί τά  λαγ κ ά δ ια  .

Κ ι’ δσο ζ υ γ ώ ν ε ις  στή  Ζ αχάρω , τόσο θερ ιεύουν μέσα σου οί ήχο ι κ α ί οί 
θυμ ή σε ις  κ ι ’ απομένε ις βουβός ν ’ ά ντ ικ ρ ύ ζε ις  τή  σ ιω π η λή  Ζαχάρω , π α σ χ ί
ζοντας μέ τό μικρό ανθρώ π ινο  μυαλό ν ’ ά ν τ ιλ η φ θ ε ΐς  τή  ψ υ χ ικ ή  δύναμη έκ ε ί-  
νω ν  τ ώ ν  λ ιγ ο σ τώ ν  άντρ ώ ν τή ς  Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς , πού στάθηκαν έμπόδιο στά  
σχέδ ια  κ α ί στή  π αραφροσύνη  τ ώ ν  κο μ μ ο υν ισ το σ υμ μ ο ρ ιτώ ν κ α ί έγραψαν  
μέ τό α ίμ α  το υς  σ τ ις  24 , τόν ’ Ιούνιο κ α ί αργότερα σ τ ις  13  τού Ό κ τώ β ρ η  τού  
19 4 8 , τή ν  ιστορ ική  σ υνέχ ε ια  τής  Χ ω ρ ο φ υλ α κ ή ς .

Τό χ ώ μ α  τή ς  Ζαχάρως κρατάει σήμερα σ τήν α γκ α λ ιά  του στοργικά  
δλους έκε ίνους πού έπεσαν γ ιά  τή  δική του  λευτερ ιά  . Τά π ο υ λ ιά , σ τ ’ άκρο- 
κ λ ώ να ρ α , ύμ νο ύν  τή λ εβ εν τ ιά  τους . *0 χρόνος μέσα στό τρ αχ ύ  του  γύρ ισ μ α , 
έκλεισε  άπό τή  πρώ τη  μάχη τρ ιά ντα  χρόνια  ιστορ ικής μ νή μ η ς, χω ρ ίς  νά  
ξεθω ρ ιάσ ε ι τ ις  μ ορφές τ ο υ ς , χ ω ρ ίς  νά  κ λ έ ψ ε ι κ ά τ ι άπ ’ τή λεβεντο σ ύνη  
τ ο υ ς . Κ ι’ δταν τό σούρουπο σ β ύνο υν  σ ιγά  —σ ιγά  οί ή χ ο ι, χ α μ η λώ νο υν  τά  
δράματα , οί μνήμες α να δ ιπ λώ νο ντα ι ήσ υχ α  στή σ ιω π η λή  Ζ αχάρω , άκολου- 
θώ ντα ς  τή πορεία το ύτη ς  τής  Φ υλής κ ι ά φ ή νο ντα ς  τή θέση τους στό στο
χασμό τής  ισ το ρ ία ς , τή ς  δ ίκα ιας κρ ίσης έκ ε ίνω ν πού θάρθουν . . .

"Ερευνα κοντά στον τόπο τών γεγονότων καί τούς ανθρώπους 
πού τά εζησαν άπό τόν συντάκτη τοΰ περιοδικού «ΕΠIΘ. ΧΩΡ.» 

’Ενωμοτάρχη κ. ’Ά γ γ ε λ ο  Πε τ ρ ο υ λ ό κ η .

Η ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ  ΕΚΠΛΗΡΩΝΕΙ 

ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΗΣ

Ή ιστορία σάν ένα συγκεκριμένο πε
ριστατικό στή ζωή ένός τόπου, ένώ γρά
φεται τις περισσότερες φορές σέ χρόνο 
περιορισμένο, χαράζει μόνιμα συνήθως 
τή πορεία τών χρόνων πού ακολουθούν. 
Καμμιά ανθρώπινη διανόηση δέν έχει τή 
δύναμη αργότερα νά στοχαστεί μ’ ακρί
βεια καί νά δώσει τό υποθετικό περίγραμ
μα γιά τήν ιστορική πορεία τών ίδιων χρό
νων στή περίπτωση πού ή δεδομένη 
ιστορική στιγμή είχε έξελιχθεί άντίθετα. 
"Ολα θά μένουν ύποθέσεις, στηριγμένες 
βέβαια στή λογική κρίση, μά έχοντας 
πάντα μέσα τους τήν έπιφύλαξη τής σχε
τικότητας, μιά καί τά γεγονότα, πολλές 
φορές, χαρακτηρίζονται άπό τήν τυχαία 
έπίδραση άγνωστων παραγόντων.

Γιά τούς λόγους αύτούς είναι καί δύσκο
λο νά ύποθέσει, κανείς, τά άποτελέσματα 
μιας άντίθετης έκβασης τής μάχης τής 
Ζαχάρως, στις 24 ’Ιουνίου, άποτελέσματα 
πού πιθανόν νά είχαν άλλάξει τή πορεία 
τών γεγονότων πού άκ’ολούθησαν, στή 
Πελοπόννησο καί πού ίσως νά είχαν μιά 
άλλη έπίδραση στήν γενική κατάσταση 
τής χώρας.

Ή περίοδο τού 1946—1949 χαρακτη
ρίζεται άπό μιά ρευστότητα πού δημιούρ
γησαν έναλλασσόμενα πολεμικά γεγονό
τα άπό τήν άναμέτρηση τών Εθνικών 
Δυνάμεων μέ τούς ένοπλους άναρχοκομ- 
μουνιστές. Αύτή ή ρευστότητα, άφαιρεί

σήιερα κάθε δικαίωμα γιά ύποθετικές 
κρίσεις καί καταξιώνει τόν άγώνα τών 
άνδρών τής Χωροφυλακής, πού έλάχιστοι 
καί μ’ έλάχιστα ύλικά μέσα, σήκωσαν 
στούς ώμους τους τό περισσότερο βάρος 
τών γεγονότων καί καθήλωσαν τά έπι βου
λευτικά σχέδια τών .συμμοριτών, άλλοτε 
αμυνόμενοι κ ι’ άλλοτε έπιτιθέμενοι.

Πόλεις καί χωριά τής ύπαίθρου, πού ] 
προστατεύονταν άπό τή Χωροφυλακή, έγι
ναν στόχοι έπιθέσεως τών άναρχοκομμου- 
νιστών, μέ άποτέλεσμα τά θύματα τοΰ 
Σώματος νά ξεπεράσουν τις 3.500 άπό 
τό 1940 μέχρι τό 1950. Ή περίοδος 
1946-1949 έχει νά παρουσιάσει τις μεγα
λύτερες έκατόμβες, άλλά καί άφθαστα 
δείγματα ήρωισμοΰ καί αύτοθυσίας, πού 1 
έγραψαν μέ τό αίμα τους άνδρες τής 
Χωροφυλακής, μαχόμενοι έναντίον όπερ- 
τέρων άριθμητικώς δυνάμεων.

Στήν Πελοπόννησο ή Χωροφυλακή, 
πρόσφερε άναρίθμητες θυσίες στή προ- j , 
σπάθειά της ν’ άντιμετωπίσει τό κύμα 
τής βίας, πού είχαν έξαπολύσει οΐ κομμού- ;
νιστοσυμμορΐτες καί νά τονώσει τό ήθικό 
τών κατοίκων, χαρίζοντας τή λευτεριά 
καί τή δικαιοσύνη σέ μιά περιοχή πολύ- I ι 
βασανισμένη άπό τήν ιστορική πραγμα
τικότητα. Σέ κάθε κωμόπολη ή Χωροφυ- ί 
λακή δέχτηκε τήν έπίθεση τών συμμορι
τών καί πλήρωσε τήν υπεράσπισή της μέ 
πολύ αίμα. Άλλες φορές θυσιάστηκε 
όλοκληρωτικά, όπως στή Χαλανδρίτσα. 
Άλλες φορές, θριάμβευσε, όπως στή Δη- 
μητσάνα, στή Ζαχάρω καί άλλου. Πάντα 
όμως είχε τά θύματά της. Νίκες χωρίς ;
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- 30 χρόνια ρνήρης

θυσίες δέν υπήρξαν. Οί άνδρες της, συ
νεπείς στην ιστορική συνέχεια τοΰ Σώ
ματος έκπλήρωσαν μέ τή ζωή τους τό 
χρέος πρός τήν πατρίδα.
Σ’ αύτό τό τραχύ κι αδιάκοπο αγώνα στην 

Πελοπόννησο, μεγάλο μέρος διεκδικεϊ τό 
Μεταβατικό ’Απόσπασμα Χωροφυλακής 
τοϋ τότε ’Ανθυπομοιράρχου Γ. Ζάρα, πού 
έγραψε στά κακοτράχαλα βουνά τοϋ 
Μωρηά, τή δική του συγκλονιστική ιστο
ρία. Μιά της σελίδα είναι καί ή νικηφόρα 
άμυνα στή Ζαχάρω, στις 24 ’Ιουνίου, 
πού άποτελεϊ καί όλόδοξη σελίδα τής 
Χωροφυλακής. Τέσσερους μήνες άργότε- 
ρα, οί ίδιοι ανδρες γράφουν καί πάλι στή 
Ζαχάρω ένα νέο θρϋλο. Σήμερα, πλησιά
ζοντας κανείς τή Ζαχάρω, άντιλαμβάνέται 
πολύ εύκολα, πόσο δύσκολη, αν όχι άδύ- 
νατη, είναι ή άμυνα αύτής τής περιοχής.

■ Χτισμένη στούς πρόποδες τοϋ βουνοϋ 
' δέν έχει φυσικές όχυρώσεις καί τό πλη

σίασμά της είναι άνεμπόδιστο άπό κάθε 
πλευρά. Κι’ όμως ή Ζαχάρω έμεινε άπόρ- 
θητη. Παρ’ όλο τό γεγονός ότι οί συμμο
ρίτες καί τις δύο φορές μπήκαν στήν πόλη 
καί πλησίασαν σέ άπόσιαση στήθους 

ί τούς υπερασπιστές της. ’Εκείνοι άντεξαν 
καί τούς άπώθησαν, άφοΰ πλήρωσαν μέ 
αύτοθυσίες τό χρέος τους. Σήμερα, στό 

 ̂ κοιμητήρι τής Ζαχάρως, άναπαύονται 
αιώνια, οί νεκροί ύπερασπιστές της άνδρες 
τής Χωροφυλακής, πλάι στούς Ζαχαραί- 
ους ήρωες, πού τό ίδιο φιλότιμα καί ήρωϊ- 
κά ύπερασπίστηκαν τόν τόπο τους.

Η Μ Α Χ Η

Τή Ζαχάρω ύπερασπίστηκαν τό Άπό- 
I σπασμα Ζάρα καί ή δύναμη τής Ύποδιοι-

κήσεως, μέ τή βοήθεια των κατοίκων της. 
Ή σύγκριση των άριθμών άποδεικνύει 
τήν μαχητικότητα καί τόν ήρωϊσμό των 
υπερασπιστών της, πού δέν ξεπερνοϋσαν 
τούς 158, ένω οί έπιτιθέμενοι συμμορίτες 
ξεπερνοϋσαν τούς 800, μέ τήν άνάλο- 
γη ύπεροχή καί σέ οπλισμό. Τή Ζαχάρω 
ύπερασπίστηκαν, στις 24 ’Ιουνίου οί 114 
άνδρες τοϋ Μεταβατικού ’Αποσπάσματος 
Χωροφυλακής Ζάρα, μέ έπικεφαλής τόν 
’Ανθυπομοίραρχο Γ. Ζάρα, 17 άνδρες τής 
‘Υποδιοικήσεως Χωροφυλακής Ζαχάρως 
μέ έπικεφαλής τόν Άνθυπασπιστή Μιλτ. 
Μεταλλόπουλο καί 27 οπλίτες Μ.Α.Υ. μέ 
άρχηγό τόν Κων]νο Εύθυμιόπουλο. Οί 
δυνάμεις των συμμοριτών σύμφωνα μέ τή 
μαρτυρία τών κατοίκων καί των δημο
σιευμάτων τής έποχής ξεπερνοϋσαν τούς 
800 άνδρες, ένώ παράλληλα είχαν πάρει 
μέρος καί 100 περίπου συμμορίτισσες. Οί 
έπιθέσεις τών άναρχοκομμουνιστών έκδη- 
λώθηκαν άπό τά γύρω ύψώματα τής Ζαχά
ρως καί χαρακτηρίστηκαν λυσσώδεις 
άπό τόν Τύπο τής έποχής καί άπό όσους 
πήραν μέρος στή μάχη. Οί νεκροί γιά 
τούς υπερασπιστές τής Ζαχάρως ήταν 11 
άνδρες τής Χωροφυλακής, όλοι τοϋ άπο- 
σπάσματος Ζάρα καί ό άρχηγός τών Μ.Α. 
Υ. Κων]νος Εύθυμιόπουλος. Οί άπώλειες 
τών συμμοριτών ξεπέρασαν τούς 40 νε
κρούς, χωρίς νά είναι δυνατό μέ άκρίβεια 
νά ύπολογιστεί ό άριθμός τους, γιατί πολ
λούς πήραν μαζί τους ΰποχωρώντας. ’Επί
σης σκοτώθηκαν καί πέντε κάτοικοι τής 
Ζαχάρως, άπό τόν άμαχο πληθυσμό. Τό 
σύνολο τών νεκρών άποδεικνύει τή σφο- 
δρότητα τής μάχης πού κράτησε 12 όλό- 
κληρες ώρες μέ τήν ίδια ένταση χωρίς δια

κοπή, μετατρέποντας τή Ζαχάρω σέ κό
λαση πυρός.

Ήταν μιά έποποιΐα τών άνδρών τής 
Χωροφυλακής. Μιά έποποιΐα πού θύμισε 
τό :<Μακρυγιάννη» καί πού έπαναλήφθηκε 
λίγους μήνες άργότερα. Οί άνδρες τής 
Χωροφυλακής έδειξαν γιά μιά άκόμα φο
ρά πώς ξέρουν νά τιμοϋν τόν «παραστάτη» 
καί τά όπλα τους.

ΜΕΓΑΛΕΣ ΘΥΣΙΕΣ

Ή έπίθεση άρχισε πριν άκόμα ξημερώ
σει. 2.45 τό πρωί, στις 24 ’Ιουνίου 
τμήμα τοΰ συμμοριακοϋ συγκροτήματος 
Ταϋγέτου, μέ διοικητή τόν Γ. Κονταλώνη, 
τό 3ο συγκρότημα Πελοποννήσου (Γορτυ- 
νίας) μέ διοικητή τόν Ί. Σαρήγιαννη καί 
τό 5ο συγκρότημα Πελοποννήσου (Άχα- 
ΐας καί ’Ηλείας), συνολικής δυνάμεως πε
ρισσοτέρων τών 800 άνδρών καί κάτω άπό 
τή γενική άρχηγία τοϋ έπιτελάρχου 
τοΰ άρχηγείου συμμοριτών Πελοποννή
σου άρχισυμμορίτη Κων]νου Κανελλό- 
πουλου, έπιτέθηκαν έναντίον τής Ζαχά
ρως. Μπροστά τους ύψώθηκαν άπροσπέ- 
λαστα έμπόδια οί άνδρες τοϋ ’Αποσπά
σματος Ζάρα καί τής Υποδιοικήσεως 
Χωροφυλακής, χωρίς νά δειλιάσουν ή νά 
λυγίσουν μέσα στή κοσμοχαλασιά τής 
μάχης. Στό ύψωμα «Προφήτης Ήλίας»— 
άνατολικά τής κωμοπόλεως—πολεμάει 
άπελπισμένα ό Υπενωμοτάρχης Εύάγ. 
Μπισμπΐκος μέ 23 Χωροφύλακες τοϋ 
’Αποσπάσματος. Στό ίδιο ύψωμα, στή 
τοποθεσία «Κωτσαρέλου» μάχεται ήρωϊ- 
κώτατα ό Υπενωμοτάρχης Βλαχοδημή- 
τρης μέ 17 Χωροφύλακες. Στά ύψώματα 
Ξηροχωρίου άμύνεται ό 'Υπενωμοτάρχης
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Δημ. Γεωργόπουλος μέ 23 Χωροφύλακες. 
Μέσα στή Ζαχάρω, στό Δημοτικό Σχο
λείο ό Υπενωμοτάρχης Δημ. Άδάμ μέ 
20 Χωροφύλακες υπερασπίζεται τή νο
τιοδυτική πλευρά τής κωμοπόλεως. Στό 
κέντρο τής Ζαχάρως, στό καφενείο Μου
σαμά, αμύνεται ό Ενωμοτάρχης Ίωάν. 
Γκότσης μέ 18 Χωροφύλακες. Πάνω στή 
ταράτσα τού καφενείου μάχεται μέ ένα 
βαρύ πολυβόλο ό ίδιος ό Ζάρας. Δίπλα 
στό οίκημα τής Ύποδιοικήσεως, ό Άν- 
θυπασπιστής Μιλτ. Μεταλλόπουλος καί 
ό Διοικητής τής Διμοιρίας των Μ.Α.Υ. 
Κωνίνος Εύθυμιόπουλος μέ 24 άνδρες τής 
Ύποδιοικήσεως καί Μ.Α.Υ., άντιμετω- 
πίζουν σφοδρότατες έπιθέσεις, ένώ στό 
προαύλιο τής έκκλησίας τοϋ 'Αγίου Σπυ
ρίδωνος ό Ενωμοτάρχης Παυλϊκος μέ 
20 Χωροφύλακες συντρίβει τά άλλεπάλ- 
ληλα κύματα των συμμοριτών. ’Αλλά καί 
σέ άλλα σημεία τής κωμοπόλεως μάχον
ταν άνδρες τοϋ ’Αποσπάσματος, σάν έλεύ- 
θεροι σκοπευτές, σκορπίζοντας πανικό 
στους έπιτιθέμενους συμμορίτες.

Πρώτη δέχτηκε τήν έπίθεση ή δύναμη 
τοϋ Υπενωμοτάρχου Μπισμπίκου, μέ 
μιά βροχή άπό χειροβομβίδες. Πέφτει 
νεκρός ό Χωροφύλακας Ίωάν. Πολυχρο- 
νάκης καί τραυματίζεται στό δεξΐ χέρι 
ό Μπισμπΐκος, πού έξακολουθεϊ νά μά
χεται άπελπισμένα γιά νά σκοτωθεί δυό 
ώρες μετά, άπό μιά ριπή πολυβόλου. Ταυ
τόχρονα σχεδόν δέχτηκε έπίθεση καί τό 
φυλάκιο τοϋ Υπενωμοτάρχου Βλαχοδη- 
μήτρη πού πολεμάει όρθιος, στήθος μέ 
στήθος, ώρες όλόκληρες. Στις 11.10 τό 
πρωί μιά χειροβομβίδα κόβει τό νήμα τής 
ζωής του κι ό ήρωας μένει γιά πάντα στή 
γή τής Ζαχάρως.

ΟΤΑΝ ΓΥΡΝΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΜΝΗΧΕΙΖ

Τριάντα χρόνια άργότερα μέσα στό 
νεκροταφείο τής Ζαχάρως, ό θρυλικός 
Ζάρας θυμάται: «Αύτή ή γή, μέσα στά 
σπλάχνα της, φιλοξενεί τούς καλύτερους 
ήρωες πού έδωσαν τή ζωή τους στή διάρ
κεια τοϋ Συμμοριτοπολέμου. Βρίσκομαι 
στούς τάφουςτών πιό καλών παλλικαριών 
μου: Τοϋ Βλαχοδημήτρη, τοϋ Μπισμπί- 
κου καί τοϋ Γκότση. Όλοι τους ήταν 
ήρωες... Ό Μπισμπΐκος τραυματισμένος 
στό δεξί χέρι, έβγαζε τήν άσφάλεια άπό 
τις χειροβομβίδες μέ τό στόμα καί τις έρ- 
ριχνε. Ό Βλαχοδημήτρης τραυματισμέ
νος, μέ τέσσερα τραύματα στή κοιλιά κι 
ένα στόν ώμο, πολεμούσε όλόκληρες ώ
ρες καί διέλυσε μόνος του μιά ομάδα συμ
μοριτών. Ό Γκότσης, είχε’ρθεΐ πριν λίγο 
καιρό στό ’Απόσπασμα, έπεσε θϋμα τοϋ 
καθήκοντος, τοϋ ήρωϊσμοϋ του καί τής 
έξοχου καί λεπτής συνειδήσεώς του. Πο
λεμούσε στό δικό μου φυλάκιο, στό καφε
νείο τοϋ Μουσαμά. ’Αποκρούσε δυό λό
χους συμμοριτών, πού είχαν έπιτεθεΐ 
καί δέχτηκε έπίθεση τρίτου λόχου, πού 
τόν άποτελοϋσαν γυναίκες. Αύτές μάς 
έφεραν σέ δύσκολη θέση, γιατί φώναζαν 
συνθήματα άποσυνθέσεως τών Χωροφυ
λάκων. Αισθανόμουν πάντα άπέχθεια στό 
νά χτυπάω γυναίκες, γ ι’ αυτό διέταξα τό 
Γκότση νά πάει κυκλικά καί νά ρίξει έκ- 
φοβιστικά μερικές χειροβομβίδες γιά νά 
παραδοθοϋν. Καθώς λοιπόν, έκανε τήν 
κυκλική κίνηση άνάμεσα σέ πυκνά δια- 
σταυρονώμενα πυρά, κτυπήθηκε στή πλά
τη καί σκοτώθηκε...» Τά μάτια τοϋ Ζάρα 
βουρκώνουν. Ή φωνή του ραγισμένη άπό 
τή συγκίνηση, πασχίζει νά συνεχίσει: 
«Ό καθένας άπ’ όλους έχει καί μιά ιστο

ρία. Έδώ, άναπαύεται ό Εύθυμιόπουλος, 
ό άρχηγός τών Μ.Α.Υ. τής Ζαχάρως. 
’Εμπειροπόλεμος καί μεγάλος άγωνιστής. 
Πρόσφερε πάρα πολλά στή σωτηρία 
τούτης τής γής...» Αυτό τό μικρόσωμο 
γεροντάκι, πού λέγεται Ζάρας καί πού 
πασχίζει νά πνίξει τούς λυγμούς του, ή
ταν ό θρυλικός άποσπασματάρχης τοϋ 
Μωρηά, πού έγινε θρύλος καί τραγούδι 
στά βουνά τής Γορτυνίας καί τής ’Ολυ
μπίας. Κι όσο κυττάει τούς τάφους, τόσο 
ραγίζει ή φωνή του, τόσο άπόμακρα φεύ
γει τό βλέμμα του, λές καί πάει τριάντα 
χρόνια πίσω, στά ύψώματα καί στις ρά
χες, δίπλα στούς άγαπημένους συμπο
λεμιστές του, στά δέντρα πού ξεκουρά
ζονταν, στις πέτρες π’ άκούμπαγαν τό κε
φάλι τους νά κοιμηθούν. Τό χέρι του χαϊ
δεύει έναν - έναν τούς μαρμάρινους σταυ
ρούς, χαιρετισμός στά παλλικάρια του, 
πού έχυσαν τό αίμα τους στόν ατέλειωτο 
έλληνικό βωμό τής Λευτεριάς. «Είναι 
23 νεκροί έδώ. Νεκροί συμπολεμιστές ό
λων τών μαχών γύρω άπό τή Ζαχάρω. 
Κοιμούνται πλάι - πλάι, άδελφωμένοι ό
πως καί στή ζωή. Πώς νά ξεχάσει κα
νείς τή λεβεντιά τους;»

Πώς νά ξεχάσει κανείς τή λεβεντιά 
τους; Μήπως μετριέται ή θύμηση μέ τά 
χρόνια; Ή  μήπως λιγοστεύει ό χρόνος 
τή λεβεντοσύνη; Κάθε ’Ιούνιο ξυπνοϋν οί 
ήρωες τής σιωπηλής Ζαχάρως, πού συλ
λογιέται τή σφαγή πού θάχε ζήσει, σάν 
δέν κρατούσαν οί υπερασπιστές της. Μά 
κείνοι κράτησαν. Δώδεκα ώρες πάλαιψαν 
μέ τή φωτιά. Ώρες γεμάτες θάνατο καί 
ούρλιαχτά. Ώρες άτέλειωτης άγωνίας, 
πού κορυφώνονταν στιγμή μέ στιγμή 
καί έσπαζε τά νεϋρα τών ύπερασπιστών. 
Μέσα σ’ αυτή τή κόλαση βρέθηκαν καί 
άντεξαν οί άνδρες τής Χωροφυλακής.

ΕΚΕΙΝΟΙ ΟΙ ΗΡΩΕΖ...

Σήμερα, οί κάτοικοι στή Ζαχάρω, θυ
μούνται μέ συγκίνηση έκεΐνες τις φοβε
ρές στιγμές. «Ήταν στιγμές άφθαστου 
ήρωϊσμοϋ καί άσύγκριτου μεγαλείου» θά 
μάς πει ό ’Αναστάσιος Ματράγκας στά 
λουτρά Καϊάφα, πού πήρε μέρος στή μά
χη τής Ζαχάρως, άπλός πολίτης, δίπλα 
στούς άνδρες τοϋ ’Αποσπάσματος. «Οί 
Χωροφύλακες μπορούν νά χαρακτηρι
στούν σάν κάτι πιό πολύ άπό ήρωες, σάν 
υπεράνθρωποι. Αύτό, όχι μονάχα άπό 
τήν άποψη τής παλλικαριάς αλλά  καί άπό 
τήν άποψη τής άνθρωπιάς. Πρόσφεραν 
παραπάνω άπό δ,τι μπορούσε νά προσφέ
ρει καί νά παρουσιάσει ένας άνθρωπος. 
Ή αύτοθυσία χαρακτήριζε κάθε ένέργειά 
τους. Δίπλα τους πολέμησαν ήρωϊκώ- 
τατα καί οί κάτοικοι τής Ζαχάρως, ιδιαί
τερα πολλές κοπέλλες. Θυμάμαι χαρακτη
ριστικά, ότι έβγαζαν τά κεφάλια τους άπό 
τά παράθυρα, μέσα σέ μιά φοβερή κο
σμοχαλασιά, όπου οί σφαίρες έπεφταν 
βροχή καί φώναζαν δυνατά έμψυχώνον- 
τας τούς άγωνιστές. Βοήθησαν καί στή 
περίθαλψη τών τραυματιών. Ή Εύαγγελία 
Κριτσέλη τραβούσε τόν τραυματισμένο 
χωροφύλακα Δημόπουλο. Όρμησαν νά 
τή σκοτώσουν οί άντάρτες.—Είναι άδελ- 
φός μου—ωώναξε καί τήν άφησαν. 
Ή μάχη δέν μπορεί νά περιγράφει μέ λό
για—συνεχίζει, στοχαστικά, ό Άναστά- 
σης Ματράγκας—ούτε ό ηρωισμός τών 
ύπερασπιστών τής Ζαχάρως. Είναι δέ γε
γονός αύτό πού ίσως άκούσετε,δτι δηλαδή 
ό Ζάρας πολεμούσε χωρίς παντελόνι.

Έπασχε άπό σταφυλλοκοκίαση καί έπει- 
δή ήθελε συνέχεια νά τρέχει καί νά βρί
σκεται πάντα μπροστά, τό πέταγε κΓ 
έτσι έλίσσονταν όπως έκεΐνος ήθελε. 
Θυμάμαι αυτή τή στιγμή, τή ψυχραιμία 
καί τόν ήρωϊσμό τοϋ τότε χωροφύλακα 
καί τώρα Άντισυνταγματάρχη Άνδρέα 
Χρά, όταν έβαλαν φωτιά στό φυλάκιο. 
Πήρε τότε τό βαρέλι μέ τό νερό κι’ ένώ 
οί συμμορίτες ήταν άπό κάτω, άρχισε νά 
σβύνει τή φωτιά. Τοϋ φωνάξαμε νά φύγει, 
χωρίς αύτός ν’ άκούει κανένα μέχρι πού 
τήν έσβυσε... Τό ίδιο ψύχραιμα καί ηρωι
κά πολέμησε κ ι’ ό Χωροφύλακας Παυλής, 
σήμερα Άντισυνταγματάρχης καί όλοι 
γενικά οί Χωροφύλακες... Ά ν  έπεφτε ή 
Ζαχάρω ίσως τά πράγματα νά ήταν πολύ 
διαφορετικά στή Δυτική Πελοπόννησο...»

Όμως ή Ζαχάρω δέν έπεσε. Τά φυλά
κια τοϋ 'Αγίου Σπυρίδωνος, τοϋ καφενείου 
Μουσαμά, τοϋ Δημοτικού Σχολείου καί 
τής Ύποδιοικήσεως, κράτησαν όλο τό βά
ρος τών έπιθέσεων, όταν διασπάστηκαν 
τά τρία έξωτερικά φυλάκια καί οί άνδρες 
τους συμπτύχθηκαν στά άλλα. «Τά έξωτε
ρικά φυλάκια γνωρίζαμε πώς δέν θ’ άντέ- 
ξουν», λέει σήμερα ό Ζάρας, έξηγώντας 
τό σχέδιο μάχης, «άλλά, μέ τή σύστασή 
τους έπιδιώξαμε καί τό πετύχαμε σ’ άπό- 
λυτο βαθμό, νά μεγαλώσουμε τή διασπο- 
ρά τοϋ έχθροϋ. Τά άντερίσματα τοϋ Ά γι
ου Ήλία, τό ύψωμα Κωτσαρέλου καί ή 
Ψηλή Ράχη, έγιναν ό κυματοθραύστης 
τής μάχης. Όταν τά δύο αυτά έσπασαν, 
οί συμμορίτες μπήκαν στό νεκροταφείο 
καί έκεΐ έστησαν τό στρατηγείο τους, 
συνεχίζοντας μέ μεγαλύτερη λύσσα τις 
έπιθέσεις τους, πού έσπαζαν ή μία μετά 
τήν άλλη, πάνω στό γρανίτινο τείχος τών 
άνδρών τής Χωροφυλακής, οί όποιοι έξα- 
γόρασαν τήν έλευθερία τής Ζαχάρως μέ 
τό βαρύ τίμημα τοϋ αίματος. Έδώ μπορεί 
νά πει κανείς, ότι τούς άνδρες τής Χωρο
φυλακής, δέν τούς ένδιέφερε ή ζωή καί 
τοΰτο γιατί δέν ήξεραν άν θά ζήσουν».

«Ή  έπίθεσις εϊχεν έξελιχθή εις σφο- 
δράν έξ έγγυτάτης άποστάσεως μάχην», 
καταθέτει λίγες μέρες μετά τή μάχη, στις 
2 Αύγούστου, ό Άνθυπασπιστής Μιλτ. 
Μεταλλόπουλος. «Οί συμμορΐται κατώρ- 
θωσαν νά είσδύσουν έντός τής κωμοπό
λεως καί νά καταλάβουν καταλλήλους 
θέσεις έπί παρόδων καί έπί διαφόρων οι
κιών, έκ τών όποιων έβαλλον συνεχώς 
καί καταιγιστικώς διά τών παντοίων 
όπλων των, οπλοπολυβόλων, άτομικών 
όλμων καί χειροβομβίδων έναντίον τών 
θέσεών μας, κατά τών όποιων καί έξόρ- 
μησαν πολλάκις εις άλλεπάλληλα κύματα 
άποκρουσθέντες μέ σοβαράς άπωλείας... 
Καθ’ δλην τήν διάρκειαν τής μάχης καί 
παρά τήν άληθή κόλαση πυρός, οί άνδρες 
ήσαν εύθυμοι καί έτραγούδουν, προεκά- 
λουν δέ, διά παντοίων φωνασκιών τούς 
έπιτιθεμένους συμμορίτας».

«Οί πρώτες έπιθέσεις τών συμμοριτών», 
άναφέρει μεταξύ άλλων σέ κατάθεσή του 
ό Χωροφύλακας Ζαμπάκης Δημήτριος. 
«έκδηλώθηκαν λίγο πρό τής 3ης πρωινής, 
στραφεΐσαιπρόςέξουδετέρωσιν τοϋ φυλα
κίου μας στό ύψωμα Αγίου Ήλία. Καί 
αύτοίδμωςοί συμμορΐται έκτιμώντες τήν 
άξίαν τοϋ φυλακίου, έρριψαν εις τάς έπι- 
θέσεις των δ,τι έκλεκτόν διέθετον καί 
παρά τήν πείσμονα έπιμονήν των, δέν 
ήδυνήθησαν νά έπιτύχουν τήν κατάλη- 
ψιν τοϋ ύψώματος. Επτά έπιθέσεις άπό 
όλα τά σημεία έπραγματοποίησαν, οί 
όποιες άπέτυχον οίκτρώς πρό τής σθενα
ρός άμύνης μας. Κατωρθώσαμε πολεμών-
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Σ τό νεκροταφείο τής Ζαχάρως, δεξιά 
όπως πρω τομπαίνει ό προσκυνητής, βρ ί
σκοντα ι οι 23 τάφοι των άνδρών τοϋ Μ ετα
βατικόν  ’Α ποσπάσματος Χωροφυλακής 
Ζάρα.

Τριάντα χρόνια Αργότερα, τον ’Ιούνιο 
τοϋ 1978, ό Γ. Ζάρας, ανάμεσα στους 
νεκρούς ήρωες, θυμάται με συγκίνηση τ ις  
συγκλονιστικές στιγμές, εκείνον τοϋ αγώ 
να, ψ ιθυρίζοντας:

''Ηταν ολοι τους ήρωες...» .
Σ τη  τελευταία φωτογραφ ία ό Γ. Ζάρας 
με τό συντάκτη τοϋ περιοδικού «ΕΠΙΘΕ
ΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ», μπροστά  
στό χάρτη τών περιοχών πού δόθηκαν οι 
μάχες. "Ενας χάρτης μ ιά  Ιστορία. Μια 
Ιστορία όλο θυσίες γ ια  την έδραίωση τής 
’Ελευθερίας κα ι τής Δ ικαιοσύνης σ ’ αυτό 
τό τόπο.

τες έπί τέσσαρες συνεχείς ώρας, νά άπο- 
κρούσωμεν αποτελεσματικής τέσσερους 
λόχους συμμοριτών, τών όποιων τά άλλε- 
πάλληλα χτυπήματα μας περιήγαγον εις 
τοιαύτην κατάστασιν ώστε νά μοϋ είναι 
αδύνατο νά περιγράψω τάς δραμα
τικός φάσεις τής μάχης ταύτης, πρό τών 
όποιων ή άνθρωπίνη διάνοια σταματά.

Είναι άληθές βεβαίως ότι τό φυλάκιόν 
μου ύπέστη αίμοραγίαν, αλλά ή τών συμμο
ριτών ήτο κατά πολύ μεγαλυτέρα: 7 νε
κροί καί πλέον τών 40 τραυματίαι.Μετά 
τήν 7ην πρωινήν, οί συμμορϊται έκδιω- 
χθέντες δέν άπετόλμησαν έτέραν έπίθεσιν, 

ι |  άρκεσθέντες εις μακρινά πυρά».
Μένει άφωνος καί ό ψυχρότερος παρα

τηρητής μπροστά στον ήρωϊσμό καί στήν 
αύτοθυσία τών ύπερασπιστών τής Ζαχά
ρως, όπως άφωνος μένει καί μπροστά στις 
πράξεις αύτοθυσίας καί αύταπαρνήσεως, 
πού καταξίωσαν τήν έλληνίδα γυναίκα, 
νεαρών κοριτσιών τής Ζαχάρως, πού έμει
ναν δίπλα στούς αγωνιστές της, άλλοτε 
πολεμώντας κ ι’ άλλοτε βοηθώντας στή 
περίθαλψη τών τραυματιών καί τή μετα
φορά τών πυρομαχικών. ’Ατρόμητες σ’ 
όλη τή διάρκεια τής μάχης έγραψαν σε
λίδες ήρωϊσμοϋ οί νεαρές μαθήτριες τής 
Ζαχάρως, μεταξύ τών όποιων ή Δόμνα 
Γιαννακοπούλου, ή Φωτούλα Γιαννακο- 
πούλου, ή Βάσω Χειλιού, ή ’Ελπινίκη 
Σασσάλου, ή Βεατρίκη Σασσάλου, ή 
’Αγγελική Γιαννακοπούλου, ή Εύαγγελία 
Κριτσέλη καί οί μαθητές Φώτης Δημη- 
τρούλας καί ’Αριστομένης Κριτσέλης.

Ή μάχη τής Ζαχάρως, στις 24 ’Ιουνίου 
στεφάνωσε μέ ΰμνους δόξας τά όπλα τών 
άνδρών τής Χωροφυλακής πού άφησαν 
πίσω τους, στό πεδίο τής τιμής έντεκα 
νεκρούς συναδέλφους τους, έντεκα ήρωες 
πού προστέθηκαν στις χιλιάδες τών άλ
λων, άλλοϋ, θυσιασθέντων συναδέλφων, 
γιά τήν άνεξαρτησία τούτης τής γής. Στό 
πεδίο τής μάχης έπεσαν ήρωϊκώς μαχόμε- 
νοι o' 1) Ένωαοτάρχης ’Ιωάννης ΓΚΟ- 
ΤΣΗΣ, 2) Ύπεν]ρχης Εύάγ. ΜΠΙΣΜΠΙ- 
ΚΟΣ. 3) Ύπεν]ρχης Δπμ. ΒΑΑΧΟ- 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ, 4) χωρ. Γεώργι ΚΑΝΤΙ- 
ΔΕΝΟΣ, 5) χωρ. Νικ. ΚΡΗΤΙΚΑΚΗΣ, 6) 
χωρ. Θεοφ. ΠΑΣΣΑΣ, 7) Χωρ. Ίωάν. 
ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ, 8) χωρ. Ίωάν. ΠΕ
ΛΕΚΑΝΟΣ, 9) χωρ. Μιλτ. ΣΚΑΡΤΣΟ- 
ΛΙΑΣ, 10) Χωρ. Κων]νοςΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 
καί 11) Χωρ. Άγγ. ΜΠΟΥΡΛΑΣ, όλοι 
τοϋ ήρωϊκοΰ Μεταβατικού ’Αποσπάσμα
τος ΖΑΡΑ, καθώς καί ό άρχηγός τών 
Μ.Α.Υ. τής Ζαχάρως Κων]νος ΕΥΘΥ- 
ΜΙΟΠΟΥΛΟΣ.



ΕΝΑΣ ΗΡΠΑΣ ΘΥΜΑΤΑΙ

ΣΤΟ ΚΑΤΑΡΑΧΙ, λίγο έξω άπό τόν Πύρ
γο, ζεϊ σήμερα ανάμεσα στις αναμνήσεις 
του ό Γιώργης ΖΑΡΑΣ, άναμνήσεις μιας 
έποχής πού έζησε έντονα σ’ όλη της τή 
τραγικότητα καί σ’ όλη της τήν έκταση 
τής έποχής τού 1940—1950. Τίποτε δέν 
θυμίζει, άπό τό ήρεμο παρουσιαστικό 
του έκεΐνο τόμπαρουτοκαπνισμένο παλλη- 
κάρι, πού στάθηκε άδιάβατο έμπόδιο στό 
πέρασμα τών άναρχοκομμουνιστών στήν 
Πελοπόννησο. Μόνο τά μάτια του, συχνά 
σάν πλανιέται στό άπειρο, μοιάζουν ν’ 
άποξεχνιένται σέ κάποιο άπόμακρο ση
μάδι τού ορίζοντα καί παίρνουν ένα σκού
ρο θλιμμένο χρώμα, πίκρας θαρρείς, λές 
καί γεμίζουν πόνο γιά όσους, είδε χαλα
σμούς, γιά όσους συναδέλφους άποχαι- 
ρέτισε νεκρούς.

Ζεϊ μέ τίς αναμνήσεις του. Τις πιό 
σκληρές άναμνήσεις πού μπορεί ή ζωή 
νά χαρίσει στόν άνθρωπο. Κάθε μιά μέρα 
πού ξημερώνει έχει νά τού θυμίσει πολ
λά. Κάθε στιγμή πού θ’ άπλώσει τό βλέμ
μα του στά γύρω βουνά, θά ζωντανεύσουν 
οί καπνοί τών μαχών, ό άχός τών πολυ
βόλων καί τών όλμων, τά δάκρυα τών όρ- 
φανών, οί κραυγές τών πληγωμένων. Όλα 
γύρω του θυμίζουν καί κάτι, κάτι άπό τό 
σκληρό παιγνίδι μέ τό θάνατο, πού βά
σταξε έννιά σχεδόν χρόνια. Σήμερα, ζω
σμένος μέ σκέψεις, στοχάζεται πάνω σέ 
κείνα τά γεγονότα, άντικρύζοντας κατά
ματα τήν ιστορική άλήθεια καί κάνοντας 
συνάμα μιά ευχή νά μή ξαναζήσει αύτός 
ό τόπος, τέτοιες σκληρές μέρες. Στοχά
ζεται πόσο άκριβά πλήρωσαν τή λευτε
ριά τής έλληνικής γής οί άνδρες τής Χω
ροφυλακής καί πόσο αίμα έχυσαν γιά νά 
έδραιωθεϊ σ’ αυτό τό τόπο ή κοινωνική 
ειρήνη, ή ασφάλεια καί ή τάξη τών πολι
τών.

ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΖΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ

ΔΙΠΛΑ στό Ζάρα, άρχίζει τό οδοιπο
ρικό τών ιερών έκείνων ήμερών, γιά 
όσους έδωσαν τή ζωή τους στήν ιδέα τής 
Πατρίδας καί στά ιδανικά τής Ελευθε
ρίας καί τής Δικαιοσύνης. Βήμα— βήμα 
βαδίζουμε στούς τόπους πού τίμησε τό 
θρυλικό απόσπασμά του, συντρίβοντας 
τά στίφη τών κουμμουνιστοσυμμοριτών. 
Κι’ ό Ζάρας θυμάται. . . Θυμάται τό πρώτο 
ξεκίνημα, άπό τήν ’Αλβανία, όπου έξαι- 
τίας του στις 9 Μαρτίου τού 1941 ό τομέας 
πού ύπηρετοϋσε κέρδισε μιά μάχη. Θυ
μάται άκόμα καί τήν έπιστολή πού έστει
λε άπό τά ’Αλβανικά βουνά στήν έφη- 
μερίδα «Νέος Όρίζων» τής Άνδρίτσαι- 
νας: «Κάπου οτό μέτωπο. . . Τά κανόνια 
μας, τά πολυβόλα μας, ή άεροπορία μας. 
τ’ άδέλφια μας, όλοι έμεϊς πού άποτελοΰμε 
τόν Ελληνικό Στρατό, μέ ψυχή γεμάτη 
θάρρος καί αυτοπεποίθηση πολεμούμε.. . 
Πολεμούμε έναν έχθρό πού χωρίς καμιά 
άφορμή θέλησε νά διαγράψη άπό τόν 
χάρτην τής Εύρώπης τήν Εθνικήν μας 
ύπόστασιν. . . Έπροχωρήσαμε άρκετά 
χιλιόμετρα εις τό έχθρικόν έδαφος καί 
τούς πήραμε άφθονο ύλικό καί πολύτιμο, 
καθώς καί άρκετούς αιχμαλώτους. . . 
Θάρρος καί υπομονή. Ήρθε ή στιγμή ή 
Ελλάδα μας νά δοξασθή καί νά μεγα- 
λώση».

ΕΤΙΙ ΒΓΗΚΑ ΙΤΟ  ΒΟΥΝΟ...

ΑΥΤΗ ή έπιστολή έγινε αιτία νά τόν 
συλλάβουν οί ’Ιταλοί, μετά τήν οπισθο
χώρηση, όταν έφτασε στό χωριό του: 
«Μέ συνέλαβαν καί μέ πήγαν στό στρα
τόπεδο συγκεντρώσεως, στήν Άνδρί- 
τσαινα καί άπό κεΐ στή Μεγαλόπολη καί 
στή Τρίπολη. Ήταν μιά περιπέτεια άνευ 
προηγουμένου, άπ’ τήν όποια ξεκαθάρισα 
μετά άπό πολλούς κινδύνους. Κι αύτή 
ή περιπέτεια μ’ έσπρωξε νά άνεβώ στό 
βουνό. Θεώρησα καθήκον μου ν’ άντι- 
σταθώ στις δυνάμεις κατοχής καί έγινα 
άντάρτης τών ’Εθνικών ’Αντάρτικών 'Ο
μάδων. ’Εκεί ήρθαν δικοί μας ’Αξιωμα
τικοί κ ι’ άρχίσαμε νά διοργανώνουμε τό 
δικό μας στρατό, τόν ’Εθνικό Ελληνικό 
Στρατό, όταν μάς έπιτέθηκαν οί κομμου
νιστές καί τή στιγμή πού έμεϊς έτοιμαζό- 
μασταν νά χτυπήσουμε τούς Γερμανούς 
καί τούς ’Ιταλούς. Πριν άκόμα δηλαδή 
συνειδητοποιήσουμε τό νόημα τού άγώνα. 
Μετά άπό άλλεπάλληλα άτυχή γεγο
νότα διαλύθηκαν οί Εθνικές 'Ομάδες καί 
ό καθένας άπό μάς, πήρε τό δρόμο του. 
Οί μόνιμοι ’Αξιωματικοί έφυγαν γιά τή 
Μέση ’Ανατολή. ’Εγώ ήμουν έφεδρος 
έπιλοχίας καί δέν είχα κανένα νά μέ βοη
θήσει. Γιά λίγο καιρό κρυβόμουνα άπό 
τούς Έλασίτες, μέχρι πού πιάσανε τή 
μάνα μου καί τόν άδελφό μου. Παραδό
θηκα γιά νά μή τούς σκοτώσουν καί μέ 
κλείσανε σέ στρατόπεδο συγκεντρώσεως, 
όπου ύπέφερα άπερίγραπτα μαρτύρια, 
πείνα, δίψα, ξυλοδαρμούς καί πολλά 
άλλα. Στό τέλος έγινα ή αιτία γιά νά 
έλευθερωθεΐ καί τό στρατόπεδο. Είχε 
περάσει ό Βελουχιώτης, άπό τήν άλλη 
μεριά, γιά νά συντονίσει τόν άγώνα στήν 
Πελοπόννησο. Ρώτησε τόν στρατοπε
δάρχη γιά μάς, τούς κρατουμένους. ’Ε
κείνος άπάντησε: ’Αντιδραστικοί! ΚΓ ό 
Βελουχιώτης έδωσε διαταγή νά μάς σκο
τώσουν, άφήνοντας μιά διμοιρία γιά 
έκτελέσεις. Θυμάμαι, μαζί μας είχαμε καί 
ένα Μοίραρχο, ’Αγησίλαος Παπαδό- 
πουλος λέγονταν. Τό πρώτο συνεργείο 
λ ιτούργησε. Πήραν τούς πρώτους έξη, 
έναν Λιαρόπουλο, φαρμακοποιό, καί 
άλλους πού δέν θυμάμαι τά ονόματα καί 
τούς σκότωσαν στήν όχθη τού Λάδωνα. 
’Εγώ άνέβηκα στούς ώμους ένός παπά, 
νά δώ πού τούς πάνε καί είδα πού τούς 
σπάραζαν μέ τά μαχαίρια. Είπα στούς 
άλλους τί συμβαίνει καί μιά καί εϊμασταν 
στήν πραγματικότητα νεκροί, πήραμε τήν 
άπόφαση νά πάρουμε μπροστά τό σκοπό, 
μή καί γλυτώσουμε. Ό Θεός μάς βοήθησε 
καί σωθήκαμε».

Ό Ζάρας κοντοστέκεται. Ρίχνει τό 
βλέμμα του στά βουνά τής ’Ολυμπίας πού 
άχνοχαράζουν τό περίγραμμά τους στόν 
ορίζοντα καί συνεχίζει: « ’Από τότε βγή
κα γιά πάντα στό βουνό. Δέν μπόρεσαν 
νά μέ ξαναπιάσουν. Είχα πάρει τήν άπό
φαση νά σκοτωθώ στό βουνό πολεμών
τας, παρά νά μέ σφάξουν στό στρατό
πεδο. Όταν έκεΐνοι έκαναν τίς μάχες 
στό Πύργο, στούς Γαργαλιάνους, στή 
Καλαμάτα, έγώ ήμουν άντάρτης κ ι’ όσοι 
γλυτώσανε άπό τή Πηγάδα τού Μελιγαλά 
έρχονταν μαζί μου. ΚΓ ένώ ξεκίνησα μέ

4—5 συγχωριανούς μου ήρθε κάποτε ή 
στιγμή κι είχα μαζί μου 700 άνθρώπους, 
κυνηγημένους άπό τό «δημοκρατικό στρα
τό». . . . Μετά ήρθαν τά Δεκεμβριανά, 
έπαθαν τήν πανωλεθρία τους οί Έλασίτες 
καί έγώ έμεινα μονάχος καπετάνιος στό 
βουνό.

Η ΩΡΑ ΤΗ! ΧΩ ΡΟΦ ΥΛΑΚΗ !

«ΛΙΓΟ μετά ήρθε ή ώρα τής Χωροφυ
λακής. "Ημουνα καλός σάν άρχηγός, 
πρόσεχα τούς άνδρες μου, μισούσα τή 
λεηλασία καί ή συμπεριφορά μου στόν 
κόσμο τής υπαίθρου ήταν άψογη. Έτσι 
κατατάγηκα στό Σώμα τής Χωροφυλακής 
μέ τόν βαθμό τού άνευ θητείας Ενωμο
τάρχου. Τότε άρχισε ό μεγάλος άγώνας..»

"Ενας άγώνας δραματικός. Τό άπόσπα- 
σμα πού ήγεΐται γίνεται θρύλος. Οί Χωρο- 
φύλακές του αύτονομάζονται Ζαραΐοι καί 
στό άκουσμα αύτοΰ τού ονόματος οί 
χωρικοί άναπνεύουν έλεύθερα καί ζοΰν 
στιγμές χωρίς άγχος καί φόβο. ’Αντίθετα, 
τό άκουσμά του σκορπάει τόν τρόμο 
στούς συμμορίτες, πού άποφεύγουν νά 
συγκρουστοΰν μαζί του, παρά μόνο όταν 
ένώνονται πολλοί μαζί, στηρίζοντας τίς 
έλπίδες τους στήν άριθμητική ύπεροχή. 
Τό ’Απόσπασμα Ζάρα δέν γνωρίζει μέρα 
καί νύκτα, χειμώνα ή καλοκαίρι, βροχή, 
χιόνι ή ήλιο. Τρέχει παντού. Όλα τά 
μονοπάτια τών Μωραΐτικων βουνών 
γνωρίζουν τή περπατησιά του. Οί πέτρες 
γίνονται προσκέφαλα κι’ οί ρεματιές φιλό
ξενες άγκαλιές. Ή πρώτη μάχη δόθηκε 
στις 6-10-1946 στά υψώματα Σκούρα Λα
κωνίας καί ή τελευταία στις 4-5-1949 στό 
Μαίναλο τής ’Αρκαδίας. Άπό τήν πρώτη 
μέχρι τή τελευταία σύγκρουσή του, μέ 
τούς άναρχοκομμουνιστές τής Πελοπον- 
νήσου, μεσολάβησαν άλλες 72 συμπλοκές 
καί μάχες τού Αποσπάσματος Ζάρα, 
όλες νικηφόρες, πού ή κάθε μία ήταν καί 
ένα πλήγμα τού κομμουνιστοσυμμορι- 
τισμού τής Πελοποννήσου, πλήγμα άνε- 
πανόρθωτο, πού άναπτέρωνε συνάμα τό 
ήθικό τών περιοχών.

Κι’ όλα αύτά μέ μόνο κίνητρο τό ιδα
νικό τής έλευθερίας καί τής έπιτακτικής 
άνάγκης γιά τήν έπιβίωση μιας Δημοκρα
τικής 'Ελλάδας. Τά ύλικά κίνητρα τών 
άνδρών του ήταν έλάχιστα, άν όχι μηδα
μινά, ιδιαίτερα άν άναλογιστεΐ, κανείς, 
τόν κίνδυνο καί τίς σωματικές καί ψυχι
κές ταλαιπωρίες. Ό ίδιος λέει: «Οί άν
δρες τού ’Αποσπάσματος είναι άξιοι 
παντός έπαίνου. Ήταν όλοι τους άνιδιο- 
τελεΐς, μέ μόνο κίνητρο τό Εθνικό φιλό
τιμο καί είναι άξιοι συγχαρητηρίων γιατί 
έδωσαν τά πάντα γ ι’ αύτόν τόν άγώνα. 
Όσοι δέν ήθελαν τόν κόκκινο κατήφορο 
κι άποφάσιζαν νά τόν πολεμήσουν έρ
χονταν στό Απόσπασμα. Καί δέν ερχό
ταν γιά μισθό, γιατί κανένα χρηματικό 
ποσό δέν έξαγοράζει τή ζωή. Τούτο, 
γιατί μαζί μου ήταν μελλοθάνατοι σέ 
κάθε στιγμή. Ήταν ίδεολόγοι. Σήμερα 
ζοΰν σχεδόν όλοι. Πολλοί έρχονται συ
χνά καί βαδίζουμε στά μέρη πού πολεμή
σαμε γιά τήν λευτεριά αύτοΰ τού τόπου..» 
Ή φωνή του δυναμώνει. Στυλώνει τά μά
τια στόν όρίζοντα, κουνάει τό κεφάλι καί 
θυμάται: « ’Ηταν όλοι τους παλληκάρια. 
Ασύγκριτοι πολεμιστές. Γενναίοι άν
δρες καί φιλότιμοι.. . Πώς νά ξεχάσει 
κανείς τόν Άδάμ, τόν Πουλόπουλσ, τόν 
Χρά, τόν Παυλή, τόν Κατηβεδάκη, τόν 
Παπαδάκη, τόν Μπάνιά κι’ όλους τούς 
άλλους.·. . Όλοι τους ήταν ήρωες. ..».
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Το Μεταβατικό ’Απόσπασμα Χωροφυλακής Ζάρα. Αύτοί οι άνδρες έγραψαν με 
τή τόλμη τους μια άπό τις πιο ένδοξες σελίδες τής Χωροφυλακής.
Με προσκέφαλο τις πέτρες και στρώμα τό χώμα των Μωραήτικων βουνών, χά
ραξαν στο πέρασμα των δύσκολων χρόνων του 1946 —1949, τή λέξη ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
καί έγιναν θρύλος, τραγούδι πού αντηχούσε σ ’ όλες τις λαγκαδιές τής Γορτννίας τής 
’Ολυμπίας κι έφτανε μέχρι τον Ταΰγετο κι ακόμα πέρα, ατό Γράμμο και στο Β ίτσι, 
για  νά βροντοφωνάζει οτι δεν θά λυγίζουν ποτέ!.

▲  I A Β Ο Λ I Τ I  I

Ο ΔΡΟΜΟΙ τραβάει στό Διαβολίτσι, 
Βήμα μέ βήμα, δίπλα στό Ζάρα, ζοϋμε 
τις πιό σκληρές μέρες τής Ρωμιοσύνης. 
Ή όμορφη κωμόπολη χρωστάει τή σω
τηρία της σ’ αύτό τό μικρόσωμο άνθρωπο 
καί στους Χωροφύλακές του. Δέν χρειά
ζεται καμιά έρώτηση γιά τό Γ. Ζάρα. Τά 
λόγια βγαίνουν εύκολα άπό τά χείλη του

σάν διαβαίνει τά γνώριμα μέρη. «Μέχρι 
κι’ οί πέτρες μέ γνωρίζουν έδώ. Τήν 1 
Φεβρουάριου του 1948 έγινε στό Διαβο- 
λίτσι μία άπό τις σπουδαιότερες μάχες. 
Ό συμμοριτισμός στή Πελοπόννησο 
έπεδίωκε τή διχοτόμησή της καί γιά νά 
πετύχει αύτό έφάρμοσε ένα σχέδιο γιά 
τό κάψιμο τοϋ Διαβολιτσίου. Καί αύτό 
δέν ήταν μονάχα σχέδιο τής ήγεσίας τοϋ 
συμμοριτισμού τής Πελοποννήσου, άλλα

τής ήγεσίας όλου τού «Δημοκρατικού 
Στρατού», δηλαδή τού Μάρκου. Διάλεξαν 
τό Διαβολίτσι, γιατί τό ήθικό των κα
τοίκων ήταν άριστο καί γιά τόν λόγο ότι 
έτσι διχοτομούσαν τή περιοχή. Άρχισαν 
τήν έπίθεση νύχτα. Έγώ ήμουν στό Κοπα- 
νάκι, άλλά έπειδή ήξερα πώς κάπου γύρω 
θά έπιτεθοΰν, μοίρασα τή δύναμή μου μέ 
προορισμό, ή μέν μία τό Ψάρρι, ή δέ 
άλλη τό Διαβολίτσι. Τούς πέτυχα στό 
Διαβολίτσι. Πρώτος είχε δεχτεί έπίθεση 
ό Σταθμός Χωροφυλακής. Οί άνδρες τού 
Σταθμού πολεμούσαν ήρωϊκά μαζί μέ 
πολλούς άπό τούς κατοίκους, άπελπι- 
σμένο αγώνα γιατί στερούνταν καί πυρο- 
μαχικών. Τήν μάχη, τήν είχα άκούσει άπό 
τό Ζευγολατιό καί έφτασα μέ ένα τραι- 
νάκι καί μέ τή μισή δύναμη. Όταν πλη
σίασα έρριξα μερικούς όλμους. Κατά
λαβαν οτι ήταν τό ’Απόσπασμα καί ή 
μάχη γενικεύτηκε. Ό άγώνας ήταν σκλη
ρός καί άνισος. Άπό 150 πού ήταν, άποδε- 
κατίστηκαν σχεδόν όλοι, σέ τραυματίες 
βέβαια περισσότερο. Πιάσαμε κι’ ένα 
σημαντικό πρόσωπο, πού μάς όδήγησε 
καί έξαρθρώσαμε τό δίκτυο στρατολογίας 
στή Καλαμάτα. Πολύ μάς βοήθησαν σέ 
κείνη τή μάχη οί κάτοικοι, πού μάχονταν 
μαζί μας. Ό Πρόεδρος τής Κοινότητας, 
ό Λάρδας, ό Γιώργ. Καπογιάννης, ό Μαρ- 
κόπουλος καί άλλοι. Θυμάμαι μέ πόσο 
ήρωϊσμό πολέμησαν όλοι οί άνδρες μου, 
ό Βλαχοδημήτρης, ό Μαντάς, ό Λαμπρό- 
πουλος, ό Μπισμπΐκος καί όλοι γενικά. 
Θά μπορούσαμε νά τούς είχαμε αιχμα
λωτίσει όλους, άλλά κατά τή καταδίωξη 
ήρθαν νά μάς βοηθήσουν τά άεροπλάνα, 
πού κατά τύχη έκαναν λάθος—γιατί δέν 
είχαμε σηματοδότηση — καί άντί νά 
κτυπήσουν έκείνους, άρχισαν νά κτυ- 
ποΰν τό Απόσπασμα. Καθηλωθήκαμε 
έτσι έπί 1 1]2 ώρα καί βρήκαν καιρό νά 
ξεφύγουν οί συμμορίτες. 'Η μάχη έκείνη 
είχε μεγάλο άντίκτυπο, γιατί έκείνη άκρι- 
βώς τήν έποχή ό συμμοριτισμός στή 
Πελοπόννησο, μέ τή βίαιη στρατολογία 
έπαιρνε μεγάλες διαστάσεις, μέ άποτέ- 
λεσμα νά πέφτει τό ήθικό τού λαού. Έ
κείνη ή μάχη χάρισε σέ όλους αισιό
δοξες έλπίδες. . . .».

Η A I Κ A I n  I  Η

ΤΟ ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙ, οί Ράχες τής Γορ- 
τυνίας, οί μάχες στό Μαίναλο καί στόν 
Ταΰγετο, τό Ψάρρι, τή Μεγαλόπολη καί 
άλλες πολλές μάχες γύρω άπό τή περιοχή 
τής ’Ολυμπίας, καθώς καί τό άποκορύ- 
φωμα, οί μάχες τής Ζαχάρως, μένουν ορό
σημα δόξας καί τιμής γιά τούς άνδρες τού 
Μεταβατικού Αποσπάσματος Χωροφυ
λακής Ζάρα. Τιμής άξεθώριαστης γιά 
όλους έκείνους πού ύψωσαν τή καρδιά 
τους σημαία λευτεριάς καί δικαιοσύνης 
καί έθεσαν τή ζωή τους στήν υπηρεσία 
των ιδανικών τού Έθνους. Ό ύπεράν- 
θρωπος άγώνας τους δικαιώθηκε μέ τήν 
έδραίωση τής ειρήνης στόν τόπο πού 
γέννησε τό πανανθρώπινο Πνεύμα καί 
τόν Λόγο, στόν τόπο πού δίκασε τή βία 
καί τό μίσος. Ή ιστορία αύτών των άγώ- 
νων, είναι μιά άτέλειωτη έποποιΐα, πού 
δέν μπορεί νά περιοριστεί σέ κανένα στα
θερό πλαίσιο. Μόνο, κάπου — κάπου, μέ 
τήν εύκαιρία καί κάποιας έπετειακής 
μνήμης, οί θυμήσεις ζωντανεύουν στό 
χαρτί, ταπεινό μνημόσυνο στους νε
κρούς συναδέλφους, πού τίμησαν τήν 
ιστορική συνέπεια τής Χωροφυλακής καί 
έγραψαν μέ τό αίμα τους τή συνέχεια της.
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Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ

ΜΕ' ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ έπ ισή- 
μων εκπροσώπων των άρχών της 
Φλωρινης καί των κατοίκων τής 
Μικρολίμνης, τελέστηκε πρόσφατα 
μνημόσυνο υπέρ τής άναπαύσεως 
τών ψυχών των άνδρών τής Χωρο
φυλακής, πού έπεσαν ηρω ικά στην 
Ιστορική μάχη τής Μικρολίμνης, 
ενάντιον τών αναρχοκομμουν ιστών, 
την 8 Μαΐον τοϋ 1947.

Στο μνημόσυνο χοροστάτησε ό 
Πρωτοσύγγελος τής Μητροπόλεως 
Φλωρινης — Πρεσπών και Έορ- 
δαίας ’Αρχιμανδρίτης κ. Θεόκλητος 
καί παρέστησαν ό Νομάρχης Φλω- 
ρινης κ. Θεόδωρος ’ Ασπασίδης, 
ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Άνδρεάδης 
ό Δήμαρχος Φλωρινης κ. ’Αναστά
σιος Σουλας, ό Δ ιοικητής τής XV 
Μεραρχίας ' Υποστράτηγος κ. Πα- 
ναγ. Ηλιόπουλος, ό Δ ιοικητής Χω
ροφυλακής Φλωρινης Ά ντισυντα- 
γματάρχης κ. Νικ. Ά γγελόπουλος, 
οί επιζώντες υπερασπιστές τοϋ Φυ
λακίου Άνθ/στής κ. Ά πόστ. Μα- 
κρυνιώτης καί Ένωμ/ρχης κ. Σταϋ-

ρος Τρυκάλας κα ί κάτοικοι τοϋ 
χωριοϋ.

Τιμές απέδωσε τμήμα τής XV 
Μεραρχίας.

Μετά τήν επιμνημόσυνη δέηση 
μίλησε ο -δάσκαλος τοϋ Δημοτικοϋ 
Σχολείου Μικρολίμνης κ. ’Ηρακλής 
Σπυρίδης, γ ια  τήν άμυνα καί τήν 
ηρωίκη έξοδο τών υπερασπιστών 
τοϋ ακριτικοϋ χωριοϋ τών Πρεσπών 
ό όποιος είπε μεταξύ τών άλλων: 
«Πέρασαν τριάντα ένα ολόκληρα 
χρόνια από τήν ιστορική μάχη τής 
Μικρολίμνης καί κάθε χρόνο, μέ τό 
μνημόσυνο αυτό, φέρνουμε δλο καί 
πιο κοντά μας, άνάμεσά μας θά 
λεγαμε, τούς ηρωικούς υπερασπι
στές τοϋ άμορφου τούτου παραλί
μνιου χωριοϋ». Σ τή συνέχεια ό κ. 
Σπυρίδης άναφέρθηκε στις λεπτο
μέρειες τοϋ απελπισμένου αγώνα 
τών ανδρών τής Χωροφυλακής, ενάν
τιον τής δΟΟμελοϋς συμμορίας τών 
αναρχοκομμουν ιστών καί τήν απόφα
σή τους νά μή καταθέσουν τά όπλα:
« Η πάλη ήταν σκληρή καί άνιση.

Εγινε μ ια  πραγματική τιτανομα
χία. Κάνεις απο τους Χωροφύλακες 
(5ε λύγισε. Κανείς δεν έχασε τήν 
άγωνιστικότητά του. Κανείς δεν 
ήθελε να πιστέψει οτι ήταν δυνατόν 
να παραδοθοϋν. Τά όπλα τους ζεστα ί
νονταν μέσα στά χέρια τους. Τά 
μάτια  τους έλαμπαν κα ί οί καρδιές 
τους κτυποϋσαν μόνο γ ιά  τήν '̂Ελ
λάδα».

Συνεχίζοντας ό ομιλητής άνα
φέρθηκε στήν ηρωική έξοδο: «Κατά 
τις 12 το μεσημέρι, ή δύναμη τοϋ 
Φυλακίου άφοϋ έρριξβ καί τή τε
λευταία σφαίρα, μ ια  καί δεν υπήρχε 
άλλη ελπίδα σωτηρίας, αποφάσισε 
την ηρωίκη της έξοδο. ’Ικανοποιη
μένοι ολοι πού εκπλήρωσαν μέ τό 
παραπάνω τό χρέος τους προς τήν 
πατρίδα, έρριξαν τά όπλα τους στή 
λίμνη, έκαψαν τό ’Αρχείο καί άφοϋ 
πήραν μαζ ί τους τούς τραυματίες, 
έφυγαν, άκολωυθώντας τήν άκρη τής 
λίμνης, μέ κατεύθυνση τον Λευκών α. 
Ή  πορεία τους μέσα στά νερά καί 
τά καλάμια ήταν ένας σωστός Γολ
γοθάς ,̂ χωρίς, ούτε γ ιά  μ ιά  στιγμή  
να πάψουν νά τούς κτυπονν οί συμ
μορίτες από τά γύρω υψώματα... 
Αυτές τις ηρωικές μορφές άνασταί- 
νουμε σήμερα μέ τή σκέψη μας καί 
τς ί φανταζόμαστε κοντά μας, άνά
μεσά μας, νά άναπνέουν μαζ ί μας 
τον καθαρό άέρα τής ελευθερίας, τον 
όποιο τόσο στερήθηκαν καί γ ιά  τον 
όποιο έχυσαν τό α ίμα τους...».

Η ΜΑΧΗ τής Μικρολίμνης, έμει
νε στην ιστορία τής Χωροφυλακής, 
άλλα καί στήν πρόσφατη ιστορία  
τοϋ τοπου, σαν μ ιά  ατράνταχτη από
δειξη τής τελείας έκπληρώσεως τοϋ 
χρέους τών άνδρών τοϋ Σώματος, 
προς τή πατρίδα.

Βεβαίως, τό Φυλάκιο Χωροφυλα
κής Μικρολίμνης έπεσε. ”Επεσε 
όμως από έλλειψη πυρομαχικών. Οί 
υπερασπιστές του εξάντλησαν καί τή 
τελευταία τους σφαίρα καί μετά άπο- 
φασισαν τήν έξοδο. ’Ηταν προτιμό
τερο να ζησουν γ ιά  νά συνεχίσουν 
τον αγώνα παρά νά σφαχτούν άπό 
έλ,λειψη τών στοιχειωδών μέσων 
άμύνης. ’Ίσως, αν υπήρχαν τά απα
ραίτητα πυρομαχικά, ή έκβαση τής 
μάχης νά ήταν άλλη καί σ ’ αυτό θά 
συντελούσε και η άφιξη τών ζητη- 
θεισών ενισχύσεων. Πέρα δμως 
απο την έκβαση τής μάχης υπάρχει 
και ή έξοδος. Οί Χωροφύλακες δεν 
παραδίνονται. Γιά δυο λόγους. Τήν 
ιστορική συνέπεια στήν ιστορία τής 
Χωροφυλακής καί τή γνώση άτι, 
ο σεβασμός τής ζωής τοϋ αιχμαλώ
του ήταν φαινόμενο άγνωστο ατούς 
αντιπάλους τους.
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Η ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΗ θυσία τών 
άνδρών τοΰ Στάθμου Χωροφυλακής 
Νυμφαίου καί λίγων στρατιωτών, 
πού την άνοιξη τοΰ 1947, υπερα
σπίστηκαν από τις λυσσώδεις επι
θέσεις 700μελοϋς συμμορίας τών 
άναρχο κομμούνια τών τό άκριτικό 
χωριό, τιμήθηκε μέ επιμνημόσυνη 
δέηση καί εθνικές γιορταστικές εκ
δηλώσεις, πού έγιναν, πρόσφατα 
στο Νυμφαίο.

Στις εκδηλώσεις παρέστησαν ό 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κα
στοριάς κ. Γρηγόριος, ό Γεν. Γραμ
ματέας τοΰ ' Υπουργείου Βορείου 
'Ελλάδος κ. ”Αγ. Βαλταδώρος, ώς 
εκπρόσωπος τής Κυβερνήσεως, ό 
Διοικητής τοΰ Α1 Σώματος Στρα
τού ’Αντιστράτηγος κ. Σοφιανός 
Θεοχαρόπουλος, οί Νομάρχες Φλω- 
ρίνης κ. Θεόδ. Ά σπασίδης καί 
Γρεβενών κ. Δημ. ’ Αβραμίδης, οί 
Βουλευτές κ. Γεώργ. Άνδρεάδης 
καί ΚωνΙνος Μαυρίδης, ό Β' ’Επι
θεωρητής Χωροφυλακής 'Υποστρά
τηγος κ. Κων/νος Καλογερόπουλος, 
ό Δήμαρχος ’Αμυνταίου κ. Γεώργ.

Φιλίππου, ό Ε πιτελάρχης τού Α' 
Σ.Σ. Ταξίαρχος κ. Άθ. Μαμαρέλης, 
ό ’Ανώτερος Διοικητής Χωροφυ
λακής Δυτ. Μακεδονίας Ταξίαρχος 
κ. Πέτρος Γκότσης, οί έπιζώντες 
τής μάχης, ό Πρόεδρος καί τα μέλη 
τον Κοινοτικού Συμβουλίου, αντι
προσωπείες Α ξιωματικών τού Στρα
τού καί άνδρών τής Χωροφυλακής, 
συγγενείς τών θυμάτων, Αντιπρο
σωπείες Συλλόγων καί ’Οργανώ
σεων καί πλήθος κόσμου.

Μετά τήν επιμνημόσυνη δέηση 
πού έγινε στο Μνημείο τών Πε- 
σόντων, χοροστατούντος τού Σε- 
βασμιωτάτου Μητροπολίτη Κα
στοριάς κ. Γρηγορών, έγινε ή κα
τάθεση στεφάνων εκ μέρους τών επ ι
σήμων καί τών εκπροσώπων τών 
συλλόγων καί ακολούθησε ομιλία 
τού δασκάλου τού Δημοτικού Σχο
λείου Νυμφαίου κ. Χρ. Τζαλάβρα, 
για  τις συνθήκες τής μάχης καί τού 
ολοκαυτώματος τών υπερασπιστών 
τού πρώτου Φυλακίου, στο καμπα
ναριό τής εκκλησίας.

Ό  κ. Τζαλάβρας, μιλώντας γ ια  
τή θυσία τών υπερασπιστών καί γ ιά  
τή μνήμη τους είπε μεταξύ άλλων 
δτι ή θυσία τον Νυμφαίου μέ τον 
εορτασμό τής επετείου δέν ξανάρ
χεται απλώς στήν μνήμη, άλλα συγ- 
κινεϊ καί προβληματίζει κάθε υπεύ
θυνο "Ελληνα πολίτη καί δτι ή θύμί
ση του θά παραμένει πάντα Αναλ
λοίωτη νά διαλαλεί στούς ελεύθε
ρους Ανθρώπους, πόσο βαρύ είναι τό 
τίμημα αυτής τής ελευθερίας. Συ
νεχίζοντας ό κ. Τζαλάβρας άναφέρ- 
θηκε στις λεπτομέρειες τής μάχης 
καί ατό ηρωικό τέλος τών υπερα
σπιστών τού Φυλακίου, στο καμπα
ναριό τής εκκλησίας. «'Όταν ή φω
τιά  περιέλουσε τό κωδωνοστάσιο 
καί οί τρομακτικές της φλόγες έφθα
ναν μέχρι τό άκρότατο σημείο του, 
οί ύπερασπιστές άρχισαν νά ζοϋν 
ένα φοβερό μαρτύριο, ενώ οί συμμο
ρίτες, παρακολουθώντας τό θέαμα, 
τούς προκαλούσαν νά παραδοθούν. 
Οί φλόγες τής πυρπολούμενης εκ
κλησίας, γλύφουν τις σάρκες τών 
υπερασπιστών καί σε λίγο ολόκληρο 
τό σώμα τους. ’Αλλά εκείνοι, σέ 
μ ιά υπέροχη Ανάταση πνευματική 
καί ψυχική δέν υποχωρούν, δέν δει
λιάζουν, δέν παραδίνονται καί ζη 
τωκραυγάζοντας συνθήματα γ ιά  τή 
Πατρίδα, πέφτουν στις φλόγες, φω
τίζοντας μέ τό παράδειγμά τους, 
γιά  μ ιά  Ακόμη φορά, τις ελεύθερες 
καρδιές τών 'Ελλήνων». Τελειώ
νοντας ό ομιλητής τόνισε τή σημα
σία τής θυσίας εκείνης πού: «οί 
άνδρες τής Χωροφυλακής, π ιστο ί 
εκτελεστές τού καθήκοντος, Αδια
φόρησαν γ ιά  τή ζωή τους καί μέ 
τήν Ανδρεία καί τή θυσία τους διέ
σωσαν καί τό άνομα, καί τή τιμή, 
καί τή δόξα τής Πατρίδας. ’Απέ
δειξαν δέ, δτι επαναλαμβάνονται 
κατά χρονικά διαστήματα τέτοιες 
μεγαλειώδεις πράξεις, άφ’ ενός μέν 
γιά  νά διαιωνίζεται ή συνοχή καί ή 
ταυτότητα τού 'Ελληνικού γένους 
καί άφ’ ετέρου νά ρίχνουν άπλετο 
φώς σέ στιγμές κάμψεως τής Ανθρω
πότητας. Η προσφορά προς τήν 
Πατρίδα δέν έχει μέτρο καί οί θυ
σίες τών παιδιών της δέν έχουν δριο. 
'Υπάρχουν όμως μερικές στιγμές 
προνομιούχες, πού χαρίζουν στον 
άνθρωπο μνήμη αιώνια. 'Η πάλη 
κάθε μαχητή τής ελευθερίας γ ιά  
τήν επίτευξη ενός εθνικού σκοπού 
ακόμα καί μέ τό ενδεχόμενο τού 
θανάτου, αποκτά, Αξία δημιουργική 
καί γίνεται Αποστολή ή όποια ανοί
γει ορίζοντες φωτεινούς καί υψώνει 
τον άνθρωπο σέ βάθρα υψηλά καί 
ένδοξα».
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Η Ν ΕΟ Λ Α ΙΑ  
ΤΗ Σ  Ι Λ Λ Λ Α Ο Σ  

Σ Η Μ Ε Ρ Α

Τοϋ Θεολόγου 
κ. Λ ο υ κ ά  Κ ο κ ο λ ι ο ΰ

Ποια είνα ι ή Νεολαία τής 'Ελλά
δος σήμερα.

"Οταν μ ιλάμε γ ια  την 'Ελληνική 
νεότητα χωρίς να το θέλουμε μιλάμε 
γ ια  ενα μεγάλο άλλα καί χιλ ιοειπω 
μένο θέμα.

Λογοτέχνες, Ποιητές, Π αιδαγω
γοί, Δ ικαατές, Έ γκληματολόγοι, 
’Ιατροί, Ε ιδικοί καί μη Ειδικοί, έ
χουν γράψει καί έχουν μ ιλήσει γ ια  
την Νεότητα καί ειδικά γ ια  την 'Ελ
ληνική Νεότητα.

Και γ ια τ ί τόσο πολύ ασχολούνται 
με τό θέμα αυτό δεν είναι δύσκολο 
να το καταλάβη ό καθένας.

Ή  Νεότης είναι τα παιδιά μας, 
τό μέλλον τής φυλής μας, τό αύριο 
τό δικό μας. Ε ίναι αυτά πού θά μάς 
αντικαταστήσουν στις θέσεις, στην 
έπιστήμη, σέ όλους γενικά τούς το 
μείς τής αυριανής κοινωνίας, τής 
κοινωνίας πού είνα ι προέκτασις τοϋ 
σήμερα. 'Η  Νεότης είναι αυτή πού 
θά κληρονομήση τό όνομά μας, την 
περιουσία μας, είναι αυτό τό "Εθνος. 
Καί όσοι γράφουν κα ί μιλούν, κρ ί
νουν, επικρίνουν, συμβουλεύουν ή καί 
καυτηριάζουν, τό κάνουν άνάλογα 
με τό πνεύμα καί τις αιτίες άπό τις 
όποιες ξεκινούν. Μερικοί κινούνται 
άπό άληθινό ενδιαφέρον γ ιά  την προ
κοπή τής Νεολαίας κα ί τοϋ "Ε
θνους καί άλλοι μέ ίδιοτελεϊς σκοπούς 
γιά  νά κάνουν οπαδούς ή συνεργά
τες στούς σκοπούς τους.

’Ανεξάρτητα άπό όσα γράφονται 
καί λέγονται, αν θελήσουμε νά δού
με τήν 'Ελληνική Νεότητα, όπως 
είνα ι σήμερα, τ ι θά μπορούσαμε νά 
πούμε ;

Χωρίς νά κάνουμε συλλογή άπό 
γνώμες καί θεωρίες, θά πάρουμε με
ρικά συγκεκριμένα γεγονότα άπό τή 
ζωή τής 'Ελληνικής Νεολαίας. Γεγο
νότα σημερινά, όπως τά παρουσιά
ζει ή πρόσφατη ιστορία.

Στήν παραλία τοϋ Λευκού Πύρ
γου τής Θεσσαλονίκης δύο Νέοι τυ 
φλοί έχασαν τήν πορεία τους καί βρέ
θηκαν στή θάλασσα, βάθους περισ
σότερο άπό δύο μέτρα. Ά ντιλαμβά- 
νεσθε τήν τραγικότητα. ΟΙ Νέοι ού
τε λίγο ούτε πολύ θά έπνίγοντο, 
θά έχαναν τήν ζωή τους. Τήν σ τ ι
γμή αυτή ένας Νέος μ ιας Τεχνικής 
Σχολής, Σπουδαστής είκοσι περί
που χρόνων, χωρίς υπολογισμούς, 
ρίχνεται στήν θάλασσα καί μέ τούς
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γνωστούς κινδύνους άπό το τόλμη
μά του, σώζει τούς δύο τυφλούς 
άπό βέβαιο πνιγμό. ’ Αντιλαμβάνε- 
σθε την εικόνα.

Τι λέγει αυτή ή πράξις; Αυτός ό 
Νέος έχει μέσα του θεμέλια ηθικά 
πολύ γερά. Μέσα στη ψυχή τον ζή 
παράδοσις χιλιετηρίδων ηρωικών 
παραδειγμάτων αυτοθυσίας και π ί- 
στεως στον άνθρωπο και στον Θεό. 
Αυτά τον οδήγησαν στην ηρωική 
πράξι χωρίς κανένα υπολογισμό.

Μιά Νέα στή Κυπριακή περιπέ
τεια, κατά τήν εισβολή των τούρ- 
κων, ή Π. Σ. βρέθηκε στά χέρια δυο 
στρατιωτών τούρκων, στο χωριό 
Παλαίμυθρο.

Είναι μόνη. Κανένας δικός της 
εκεί οί εισβολείς τούρκοι ζητούσαν 
να τήν κακοποιήσουν. Αυτή φωνά
ζει. Ζητά βοήθεια. Οί δικοί της τήν 
άκούουν άπό μακρυά, άλλά άδυνα- 
τονν νά τήν βοηθήσουν. Είναι μπρο
στά οί λόγχες τών τούρκων. Τής 
σχίζουν τά ρούχα. Τής τσακίζουν 
τά χέρια. ’Αλλά ή Νέα μάχεται, 
άγωνίζεται, δεν παραδίνεται στήν 
κακοποίησι τών τούρκων. Πεθαίνει 
χωρίς νά ύποκύψει. Πεθαίνει ορθή.

Είχε μέσα της ιδανικά αυτή ή 
'Ελληνοπούλα ή δεν είχε; Είναι μ ιά  
νέα Σουλιώτισσα, μ ιά  νέα Μακεδό- 
νισσα τής Νάουσας ή δεν είνα ι; Μά 
δεν είναι ή μόνη. Είναι χιλιάδες καί 
μυριάδες. Είναι δλα τά 'Ελληνό
πουλα. Τι σημαίνει αυτό; Στο βάθος 
τής ψυχής τού "Ελληνα κρύβονται 
τά ιδανικά. Κρύβονται άνεξάντλητες 
πηγές ηθικών άξιων. Κρύβονται πα 
ρακαταθήκες προγόνων πού μιλούν 
γιά  τήν άξια τής ζωής, γ ιά  τήν οι
κογένεια, γ ιά  τούς γονείς γ ιά  τήν 
πατρίδα, γ ιά  τήν θρησκεία, γ ιά  τήν 
πίστι, γ ιά  δ,τι άξίζβι δ Νέος νά άγω
ν ίζεται γ ιά  νά τό κατακτήση καί νά 
πεθάνη...

Μά καί τόσα παραστρατήματα δεν 
γράφονται καθημερινά; Λίγοι Νέοι 
παρουσιάζουν παρεκτροπές; Θά τούς 
αθωώσουμε αυτούς τούς νέους καί 
τις νέες; Θά κάνουμε στραβά μάτια ; 
Θά τά βλέπουμε δπως μάς συμφέ
ρει; Μυωπικά δχι. Θά δούμε τά 
πράγματα δπωε είναι. Πιστεύει κα
νείς κάτι διαφορετικό; Λαθεύει; 
’Ανάμεσα σέ 2 εκατομμύρια νέους 
τί είναι τά παραστρατήματα αυτά; 
Μπορεί νά υπάρξουν τριαντάφυλλα 
χωρίς άγκάθια; Μπορεί ποτέ νά μή 
έχουμε ένα άριθμό παραστρατημέ- 
νων; ”Αν υποστηρίζει κάποιος κάτι 
τέτοιο δέν βρίσκεται στήν πραγμα
τικότητα καί στήν άλήθεια.

'Ο άείμνηατος Καθηγητής τής 
Νομικής Σχολής τού Πανεπιστη

μίου ’Αθηνών ’Αλέξανδρος Τσιριν- 
τάνης σέ μελέτη του στο περιοδικό 
«Συζήτηση» γράφει:

«'Η 'Ελληνική νεολαία ώς σύνολο 
παραμένει υγιής, εν σχέσει με τά 
παρατηρούμενα σέ άλλες χώρες. 'Η  
'Ελληνική νεολαία εύρίσκεται εις 
ένα σημεϊον όλιγώτερον άρρωστον, 
περισσότερον υποφερτόν άπό τήν 
νεολαίαν άλλων χωρών τού Ευρω
παϊκού πολιτισμού. Αί έξαλλοσύναι 
εις τήν έμφάνισιν... καί κακήν διαβί- 
ωσιν τής νεολαίας, είναι διά τήν 'Ελ
ληνικήν νεολαίαν ή άγνωστοι ή πο
λύ περιωρισμέναι».

«’Εκείνος δ έν έπιγνώσει, ό έν 
πλήρει συνεπεία, ό ώμος ας έπιτρα- 
πή ή έκφρασις, ό κτηνώδης άθείσμός, 
δέν έχει είσδύσει εις τήν 'Ελληνική 
νεολαίαν. Τούθ’ δπερ άφίνει άκόμη 
στήριγμα εις τάς αιωνίους άξίας καί 
τάς Έθνικάς παραδόσεις, αί δποϊαι 
καί σήμερον καί άνεξαρτήτως τού 
τί γίνεται άλλου, δέν είναι άνύπαρ- 
κτα διά τον 'Έλληνα νέο...» (Συζή- 
τησι 1968, Τεύχος Φεβρουάριου). 'Η  
Ελληνική Νεότης μέσα στήν καρ
διά της κρύβει φιλοπατρία, ευσέ
βεια, άνωτερότητα καί ήθος. Δέν υ
πάρχει ούτε ένας πού νά άμφιαβητή 
δτι: «Τό πλεϊστον τών Νέων μας 
πιστεύουν στο Θεό καί στή δύναμι 
τής Θρησκείας», γράφει ένας Καλ
λιτέχνης.

Μά καί αυτό δέν είναι δύσκολο 
νά τό αποδείξει κανείς. 'Ο ’Εκκλη
σιασμός είναι μ ιά  άπλή μαρτυρία.

Κοιτάξτε τ ί γίνεται κάθε Κυρια
κή καί μεγάλη Γιορτή. Κοιτάξτε 
τήν στάσι κατά τον Μαθητικό εκ
κλησιασμό. Κοιτάξτε δταν τό Πα
νεπιστήμιο όργανώνη Θείες Λει
τουργίες γ ιά  τούς Φοιτητές οτή Ρο
τόντα ή καί άλλού. Πλήθη νέων προσ
έρχονται καί παρακολουθούν μέ τό
ση προσοχή. Καί αν θέλετε παρα
κολουθείστε σέ ώρες διαγωνισμών 
καί τμηματικών εξετάσεων τ ί γίνε
ται στούς Ναούς δπου στρατιές νέων 
μπαινοβγαίνουν γ ιά  νά πάρουν δύ- 
ναμι άπό τον Θεό, γ ιά  τις δοκιμασίες 
τους.

Αυτά επιβεβαιώνουν καί τά γε
γονότα τής Κύπρου καί τής γενι
κής έπιστρατεύσεως στήν Πατρίδα 
μας τό 1974 πού οί Νέοι τού ’Εξω
τερικού αυθόρμητα, ξεκίνησαν καί 
ήρθαν νά καταταγούν στο στρατό.

Καί νέοι πού έφαίνοντο αάν άδιά- 
φοροι, μέ τήν π ίστ ι πού ξύπνησε μέ
σα τους, έτρεξαν μέ θέρμη νά άγωνι- 
στσϋν, κάνοντας τό σημείο τού Σταυ
ρού, γ ιά  τήν π ίστι, γιά τήν Πατρίδα, 
γιά  τήν οίκο·) ένεια καί γ ιά  τά 'Ιερά

πού κρύβονται ατά κατάβαθα τής 
καρδιάς. Ποιά είνα ι ή Ε λληνική 
Νεότης. Αυτό μαρτυρούν άκόμη καί 
τά φωτεινά παραδείγματα τών ερ
γατών μας στή Δυτική Γερμανία. 
Οί φοιτητές μας στά ξένα Πανεπι
στήμια, οί Νέοι επιστήμονες τού εξω
τερικού, παντού ο ί νέοι τής Ε λλά
δος προοδεύουν καί είναι στο σύνολό 
τους υποδείγματα νέων άξιοπρεπών 
καί άριστων.

’Ασφαλώς δέν χρειάζεται εδώ νά 
άναφερθοϋν άλλα παραδείγματα.

Τό θέμα είναι, ποιά είναι τά α ί
τ ια  τής αρνητικής στάσεως μερικών.

Σέ μ ιά  σχετική έρευνα πού έγινε 
προ ετών άπό ειδικούς ερευνητές στο 
παραπάνω ερώτημα δόθηκαν οί άκό- 
λουθες άπαντήαεις:

"Ενας πολιτικός Μηχανικός ε ί
πε: «'Ο βασικός παράγων πού νομί
ζω δτι επιδρά δυσμενώς στήν πνευ
ματική πορεία τής Νεολαίας είναι 
ή υ π ο κ ρ ι σ ί α  κ α ί  ή ά σ υ 
ν έ π ε ι α τ ών μ ε γ ά λ ω ν .  
Δεύτερος παράγων δυσμενής είναι ό 
ρυθμός τής συγχρόνου ζωής πού έπι- 
δοά πάρα πολύ στή νέα γενιά».

Νομίζω πώς οί δυο χαρακτηρι
σμοί, ή υποκρισία καί ή άσυνέπεια 
τών μεγάλων έχουν μεγάλη σημα
σία. Πόσο δύσκολα νοιώθει ο Νέος 
δταν ακούει τον εργοδότη του νά τού 
δμιλή γ ιά  δικαιοσύνη καί νά μήν τον 
πληρώνη δίκαια. ’Ή  πόσο άγανα- 
κτά ό Φοιτητής, δταν άκούη ηθικο
λογίες άπό τον Καθηγητή του καί 
στις εξετάσεις παρουσιάζεται διαφο
ρετικός. Καί πιο χειρότερα δταν ά
κούη ωραία ηθικά παραγγέλματα 
χωρίς νά βλέπη δμως κανένα άντί- 
κρυσμα. Τότε ό νέος εξοργίζεται καί 
τά πετάει δλα.

'Ένας φυσικός —γράφει: «Θεωρώ 
τον έν γένει τρόπο τής σύγχρονης 
ζωής ώς τόν πρώτο δυσμενή παρά
γοντα γ ιά  τή διαμόρφωση τής προ
σωπικότητας τών νέων άνθρώπων. 
'Ο θεσμός τής οικογένειας περνά 
μεγάλη κρίση».

«.'Η γενιά μας είναι γενιά χωρίς 
τραγούδι, χωρίς ένα θούριο ενθου
σιαστικό, που νά ένθουσιάζη καί νά 
θερμαίνη τις καρδιές τών νέων άν
θρώπων, τό άντίθετο μάλιστα, ό υλι
στικός λίβας ξεραίνει κάθε ικμάδα». 
{Ζωή 1964-1965).

Αυτός ο Φυσικός υπογραμμίζει 
τόν τρόπο τής σύγχρονης ζωής καί 
ιδιαίτερα τήν οικογένεια καί τήν μ ι
κροπολιτική.

Πράγματι ή οικογένεια μέ τόν 
τρόπο ζωής πού κάνει, μάς οδηγεί 
εις μ ία  μαθηματική επανάληψη.

511



Η ΝΕΟΛΑΙΑ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΣΗΜΕΡΑ
"Ο,τι βλέπει, βιούμεϊο μέσα στο σπ ί
τι, αυτό επαναλαμβάνει μέ ηύξη- 
μένη έκδοση το παιδ ί, ό Νέος.

Το ίδιο συμβαίνει κα ι μέ την κο ι
νωνική ζωή. "Οταν οί δδηγο'ι τού 
λαοϋ παρουσιάζονται τέτοιοι σέ προ
σωπική κα ι κοινοονική ζωή, τ ι μπο
ρεί να κάμη  ο Νέος και ή Νέα. Β γά
ζουν τα συμπεράσματά τους δχι από 
τά λεγάμενα, άλλα από τα πραττό- 
μενα.

Νά άναφερθοϋν συγκεκριμένα πα 
ραδείγματα;

Νομίζω δτι κάθε ώριμος άνθρωπος 
έχει δώσει εξετάσεις στα μάτια  των 
Νέων. Το προσωπικό βόλεμα φέρνει 
τη σιωπή. Πολύ χαρακτηριστικά έ

νας Διευθυντής Π αιδαγωγικής ’Α
καδημίας γράφει: «’Άν οί Νέοι πα 
ρουσιάζονται σήμερα χοορίς ιδανι
κά καί ζοΰι χωρίς μεγάλους σκο
πούς, υπεύθυνοι ε ίμαστε εμείς οί 
μεγάλοι, οί ώριμοι. Οί Γοιείς, οί 
δασκαλοί τους, οί πνευματικοί καί 
πολιτικο ί ηγέτες, που έκάναμε τούς 
Νέους «Κακοήθεις». Οί Νέοι έγ ι
ναν, δπως καί δ ,τ ι εμείς τούς έκά
ναμε. Κ αί άσφαλώς δεν έχει άδικο. 
Διότι δπως λέει ή λαϊκή παροιμ ία  
«Μ’ οποίο δάσκαλο θά κάτσης τέ
τοια γράμματα θά μάθης».

’Εμείς έκάναμε τούς Νέους νά γ ί
νουν άπ ιστοι, άπάτριδες καί απο
λαυστικοί. ’Εμείς πρώτοι δεν π ι
στεύομε σέ τίποτε, ούτε στο Θεό, 
οντε στήο Πατρίδα, ούτε στον εαυ
τό  μας. Ζοϋμε χωρίς ιδέες καί μεγά
λους σκοπούς. Κ αί συνεχίζει ό ’Εκ
παιδευτικός», Ό  Πλάτων εις τούς 
Νόμους τον γράφει:

«Ό  έμφρων Νομοθέτης στους

γέρον τότερους μάλλ.ον θάπρεπε νά 
συνιατοϋσε νά σέβωνται τούς Νέους 
καί νά προσέχουν πάνω από δλα μή 
τυχόν κανείς άπό τούς Νέους ίδή ή 
άκούση κανένα τους νά κάνη ή νά 
λέγη κάτι αισχρό, διότι εκεί πού οί 
γέροντες άναισχυντοϋν, είναι αναπό
φευκτο εκεί οί Νέοι νά γίνωνται πιο 
αναίσχυντοι. Διότι ή καλύτερη δια
παιδαγώγηση των Νέων, αλλά καί 
αυτών των ιδίων, είναι δχι νά δίνη 
κανείς συμβουλή, άλλα νά έφαρμόζη 
ό ίδιος, σ ’ δλη του τή ζωή κατά τρό
πον έκδηλο, δλες εκείνες τις συμβου
λές πού θάδινε σ ’ έναν άλλο νουθε
τώντας τον».

Μετά άπ’ αυτές τις διαπιστώσεις 
δλοι νοιώθουμε δτι ή πορεία τών ση
μερινών Νέων δεν είναι άλλο παρά 
ή πορεία ημών τών μεγαλυτέρων.
Χαρακτηριστικά ό Μεγάλος Παιδα
γωγός Φαίατερ γράφει δ τ ι: «Οί Με
γάλοι κρατούν τά κλειδιά τής άγω-

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η
Ή μαν ία  τού Εγκέλαδου καί ή  ώρα τοϋ χρέους.
Χ ρ ή σ τ ο υ  Τ ρ ι α ν τ α φ υ λ λ ο ύ δ η ,  Μοιράρχου.

Ά π ό  τή τόσο σκληρά δοκιμασμένη Θ εσσαλονίκη , μας έσ τε ιλε  τΙς μέρες 
τοΟ φ οβερού σ ε ισμ ού , λ ίγ ε ς  σ κ έψ ε ις  το υ  , ό Μ οίραρχος κ . Χρ . Τ ρ ια ν τ α φ υ λ -  
λούδης . Ε ίνα ι σ κ έ ψ ε ις  ένός άπό το ύς  πολλούς άνδρες τη ς  Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς ,  
πού έζησαν άπό κοντά  τό δράμα τή ς  σ υμ π ρ ω τεύο υσ α ς  κ α ί έμ ε ιναν  ορθοί μέ
σα στά  χ α λ ά σ μ α τα  κ α ί στον πανικό  , γ ιά  νά  βοηθήσουν το ύς  σ ε ισμ όπ ληκτους  
κ α ί νά  προσφέρουν δλες το υς  τ ις  δ υνάμ ε ις  στόν α γ ώ να  γ ιά  νά  βρει π ά λ ι τόν  
γνώ ρ ιμ ο  ρυθμό τή ς  ζω ής τη ς  ή ν ύ φ η  τού Βορρά . Ε ίνα ι σ κ έψ ε ις  πού γεννή 
θηκαν μέσα σ τ ις  κραυγές τ ώ ν  π ονεμ ένω ν κ α ί σ τά  τρ ιξ ίμ α τα  τ ώ ν  κ τ ιρ ίω ν  τη ς  , 
πού δ ίνουν άδρά τή σκληρή εικόνα τ ώ ν  τρ α γ ικ ώ ν  έκ ε ίνω ν  σ τ ιγ μ ώ ν  .

Καμάρωνες, βασίλισσα, στην ί 
δια πάντα θέση αιώνες τώρα, μέσα 
στή θαμπωτική όμορφιά σου, θρο
νιασμένη στούς χιλιοτραγουδισμέ- 
νους λόφους σου, ανάμεσα στά κά
στρα σου τά Βυζαντινά, μέσα στην 
ιστορία καί τούς θρύλους σου, 
αγέρωχη καί δυνατή μά πάντοτε 
τόσο άπλή, απίστευτα καλοσυνάτη.

Κι’ όμως· άπό καιρό τώρα τό 
αισθανόσουν, μά δεν ήθελες νά τό 
δείξεις. Τό θεωρούσες πιθανό, μά 
τό άπόδιωχνες καί σάν σκέψη. 
Δεν ήθελες νά δεχθείς έσύ ή αρχόν
τισσα, ή περήφανη, ή δυνατή, ότι 
κάποιος σέ βάσκανε κ ι’ άποζη- 
τοΰσε τό κακό σου.

Λουσμένη, τό βράδυ έκεΐνο, στ’ 
ασημένιο φως τοϋ φεγγαριού, σ ’ 
ένα φως πού γλυστροΰσε παιγνι- 
διάρικα ανάμεσα στά σπίτια, τούς 
πύργους καί τά δέντρα σου καί 
χάνονταν μακρυά, πέρα στο Αιγαίο, 
δέν ήθελες ούτε τήν ανησυχία σου 
νά δείξεις· περήφανη άρχόντισσα.

Ξαφνικά ό τρόμος καί ή άγωνία 
σέ σκέπασαν.

Ή ταν έντεκα καί όκτώ λεπτά 
τό βράδυ έκεΐνο, όταν σ’ άρπαξε 
απότομα κ ι’ άρχισε, μέ τήν τόση 
δύναμή του, νά σέ στροβιλίζει σ ’ 
ένα τρελό χορό, χορό θανάτου.

"Ενοιωσες τότε τό πρώτο σύγ
κρυο, στό θανάσιμο αυτό άγγά-

λιασμα τού Έγγέλαδου. Παραδό
θηκες, υποτάχθηκες, μά αφού πά- 
λαιψες όσο μπορούσες.

Ύστερα. . . ήρθε ό χαλασμός, 
ή συμφορά- ή άνατριχιαστική συ
ναυλία τών τοίχων πού θρυμματι
σμένοι έπεφταν, τών τζαμιών πού 
έσπαζαν μέ πάταγο, τών ανθρώπων 
οί κραυγές, έκείνων πού ασταμά
τητα έτρεχαν νά σωθούν κ ι’ αύτών 
πού έσβυναν κάτω άπό μπετόν καί 
τούβλα.

Τό φεγγάρι σκοτείνιασε, οί πύρ
γοι χτυπήθηκαν, ό Θερμαϊκός θό
λωσε, άναταράχθηκε. Ή  αύγή σέ 
βρήκε βουβή, έρημη, έξουθενω- 
μένη, μά περήφανη καί αιώνια.

Πόνεσες γιά τό δράμα τών παι
διών σου’ μαχαιριές μπήκαν στά 
πλευρά σου. Γι’ αύτά πού χάθηκαν, 
γι’ αύτά πού όρφάνεψαν, γ ι’ αύτά 
πού καταστράφηκαν, γ ι’ αύτά πού 
άπόμειναν.

Τώρα, άπλώνεις ξανά τά στορ
γικά σου χέρια σ’ ένα άγκάλιασμα 
παρηγοριάς καί περιμένεις τό πρώ
το χαμόγελο, τό πρώτο δειλό χλωμό 
χαμόγελο, σύ ή δυνατή ’Αρχόν
τισσα, πού πάντα καμάρωνες θρο
νιασμένη στά κάστρα σου καί 
στήν άχλή τών θρύλων σου.

i
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γής καί τής συμπεριφοράς Νέων» 
(Ζωή 1964).

"Ολες αυτές οι απαντήσεις δεν 
λένε τίποτε άλλο, παρά δτι σε μεγά
λο ποσοστά ή κυρία α ιτία  που έχει 
σαν συνέπεια την άπαράδεκτη συμ
περιφορά μερικών μόνον Νέων, είναι 
το άμεσο περιβάλλον των, ή οικογέ
νεια και το Σχολείο, δηλαδή ή ατμό
σφαιρα πού δημιουργούμε εμείς οί 
μεγάλοι.

«Θύματα δικά μας οι Νέοι, πελα
γοδρομούν με τήν αβεβαιότητα καί 
βυθίζονται στο σκοτάδι. Μετράνε 
τις άξιες μέ τό πάθος τής στιγμής...» 
γράφει ένας άλλος εκπαιδευτικός 
('Ελληνικός Βορράς 15-12-67).

Καί ό Γενικός Διευθυντής τής 
ΟΤΝΕΣΚΟ χ. RENE ΜΑΗΕΝ 
στή Διεθνή διάσκεψι έτόνισε δτι:

«Οι Νέοι περιμένουν από μάς 
τούς μεγαλύτερους νά τούς ανοίξου
με τήν πόρτα γ ιά  νά είσέλθουν στή

δική τους ιστορία. Μια πόρτα πού 
δεν θά είναι πόρτα φυλακής καί πόρ
τα σκοτεινού μέλλοντος χωρίς αγά
πη...

'Ο κόσμος οέ λίγο θά είναι δικός 
τους. Τί θά τούς κληρονομήσω με; 
Τό δίκτυο των προγονικών κακών 
μας; Τή πηγή τής αδιαλλαξίας καί 
τών εγωισμών μας; Τά απαίσια  
οχυρώματα; Τά τείχη χωρίς φώς 
καί ηχώ ; Τή νωχέλειά μας μέ τήν 
π ίστ ι στο πεπρωμένο;

“Αν αυτά είναι ή κληρονομιά μας, 
τότε είνα ι αυτονόητο δτι οί Νέοι θά 
απωθήσουν αυτή τήν κληρονομιά 
μας. "Ας άναλάβοψε τις ευθύνες 
μας» {’Αγωγή οελ. 93 — 1973).

ΙΊοϋ βρίσκονται λοιπόν τά αίτια, 
τής αρνητικής στάσεως μερικών 
Νέων; Νομίζω δτι δέν χρειάζονται 
εδώ περισσότερες φωνές γ ιά  νά δ ια 
πιστώσουν καί προσυπογράψουν τήν 
αλήθεια. "Ολη ή ευθύνη βαρύνει

εμάς τούς μεγάλους. ’Εμείς πού 
έμπορευόμεθα τήν άγνοια καί τήν 
απειρία τών Νέων. ’Εμείς πού δέν 
σκεπτόμεθα σοβαρά γ ιά  τό αύριο 
τής φυλής καί τού “Εθνους. ’Εμάς 
βαρύνει ή ευθύνη γ ια τ ί παίζουμε 
εκεί πού θά έπρεπε νά στεκώμεθα 
μέ σεβασμό. Μέ σεβασμό μπροστά 
στά  μάτ ια  τών Νέων.

Στήν ’Αρχαία Σπάρτη οί Νέρι 
μπορούσαν νά λέγουν ατούς πρε- 
σβυτέρους τους τό «“Αμες δέ γεσό- 
μεθα πολλώ κάρρονες». Σήμερα 
όμως μπορούν νά πουν τά ίδια οί 
Νέοι σέ μάς;

"Αν μερικοί αμφιβάλλουν, δέν 
έχουν παρά τά συμβουλευθοϋν τήν 
'Ιστορία καί τήν Παιδαγωγική γιά  
νά πεισθοϋν.
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συνεχιζόταν. Κι’ ενώ τό άνύποπτο 
κοινό παρακολουθούσε τις «Βαλ- 
κυρίες», στά παρασκήνια ή ’Αστυ
νομία αρχίζει τις έρευνές της.

’Ανάμεσα στους πρώτους πού 
έφτασαν έπί τόπου, ήταν ένας ψη
λός ψαρομάλλης άντρας. Κρίνον
τας από τήν έμφάνιση καί τό ύφος 
του, θά μπορούσε κανείς νά τόν
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Τών
ΜΠΡΟΥΣ ΧΕΝΤΕΡΣΟΝ 
καί ΣΑΜ ΣΟΥΠΕΡΛΙΝ

Η ΒΙΕΝΝΗ σκοτεινιάζει νωρίς 
τό χειμώνα. Κι’ έκεΐνο τό από
γευμα τής 12 Μαρτίτου 1963, τό 
φως είχε αρχίσει νά χαμηλώνει 
γύρω απ’ τήν περίφημη Κρατική 
’Όπερα.

Ή  Όπερα τής Βιέννης είναι ένα 
άπ’ τά διασημότερα κτίρια τής 
Ευρώπης. Βομβαρδίστηκε καί κά
ηκε στόν πόλεμο άλλά οί Βιεννέζοι 
αμέσως μόλις μπόρεσαν καταπιά
στηκαν νά τήν ξαναχτίσουν όπως 
ήταν. Έ τσι τό 1963, λειτουργούσε 
κανονικά.

Στις 4 ή ώρα, οί προετοιμασίες 
είχαν άρχίσει γιά τήν προγραμ
ματισμένη παράσταση, τις «Βαλ- 
κυρίες». Στίς 5 καί 5' μιά κομμώ

τρια μπήκε στο ντους γυναικών, 
σέ μιά άπόμερη περιοχή τού θεά
τρου, στά πάνω πατώματα καί άν- 
τίκρυσε ένα τρομαχτικό θέαμα. 
Στό δάπεδο τού προθαλάμου πού 
οδηγούσε στό λουτρό κειτόταν τό 
κορμί μιάς κοπελίτσας βουτηγμένο 
στό αίμα.

Έ τσι άποκαλύφθηκε ένα άπ’ τά 
συγκλονιστικότερα εγκλήματα τής 
σύγχρονης ιστορίας τής Αυστρίας, 
πού προκάλεσε παγκόσμιο ένδια- 
φέρον.

Τό πτώμα ήταν τής Ντάγκμαρ 
Φούριχ, 10 χρονών, τής Σχολής 
Μπαλέτου τής Όπερας άπό άρκε- 
τά χρόνια. Νόστιμη λεπτοκαμωμέ
νη, άέρινη, μέ μακριά ξανθά μαλλιά, 
είχε φύγει άπό τό σπίτι της γιά νά 
πάρει μέρος στίς δοκιμές μπαλέ- 
λέτου πού θά γίνονταν στήν Όπερα 
στίς 5. Στίς δοκιμές δέν έφτασε πο
τέ.

Έ ξω στή σκηνή ή παράσταση
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περάσει γιά διπλωμάτη. Στήν πρα
γματικότητα όμως τον ένδιέφερε 
περισσότερο τό έγκλημα άπ’ τήν 
εθιμοτυπία. Αυτός ό έπιβλητικός 
κύριος ήταν ό Δρ. Φρήντριχ Κοΰ- 
ζο, ό άρχηγός τοϋ Κρατικού Γρα
φείου ’Ασφαλείας τής Βιέννης καί 
ό διασημότερος ντετέκτιβ τής Αύ- 
στοίας.

Κοιτάζοντας τη μικρή νεκρή, 
ό δρ. Κοϋζο ένοιωσε μιά λύσσα νά 
τον κυριεύει.

Τό κορμί τής άτυχης κειτόταν 
άνάσκελα μέ τά γόνατα ελαφρά δι
πλωμένα. Τό άριστερό μπράτσο 
ήταν απλωμένο. Στόν καρπό είχε 
ένα ρολόϊ άπό κίτρινο μέταλλο. 
Τό ρολόι δούλευε άκόμα. Τό γκρί
ζο χειμωνιάτικο παλτό της, μέ τήν 
καφέ γουνίτσα στο λαιμό της, κρε
μόταν άπό έναν γάντζο στόν τοί
χο. Σέ μιά άπ’ τις τσέπες της βρέ
θηκε ένα εισιτήριο τοϋ «Λεωφο
ρείου 6», τής ιδίας ήμέρας, καί ένα 
κλειδί. Μιά πλαστικιά τσάντα, πού 
είχε μέσα καραμέλες καί ένα ζευ
γάρι μάλλινα γάντια, ήταν ακου
μπισμένα στόν πάγκο.

Τήν είχαν χτυπήσει πολλές φο
ρές, μέ κυνηγετικό ή κάποιο πα
ρόμοιο μαχαίρι, μέ γερή άρκετά 
μακριά καί λεπτή λεπίδα. Δέν υ
πήρχαν ίχνη βιασμού.

Ή ταν φανερό πώς ό φονιάς ή
ταν ψυχοπαθής. ’Αλλά πώς νά τον 
βρεις; Έ τσι ή ’Αστυνομία ξαπό- 
λυσε ένα άπό τά μεγαλύτερα άνθρω- 
ποκυνηγητά, στήν ιστορία τού έγ- 
κλήματος.

Ό Κοΰζο ήξερε πολύ καλά πώς 
ένας ψυχοπαθής ξεπερνά συνήθως 
σέ πονηριά έκεΐνον, πού διαπράτ- 
τει ένα σεξουαλικό έγκλημα, άκόμα 
καί τόν ψυχρό έπαγγελματία φο
νιά. Κι’ ότι χάνεται πιό εύκολα 
μέσα στό πλήθος όταν περάσει ή 
κρίση πού τόν οδήγησε στό έγκλη
μα. 'Ο πληρωμένος φονιάς ανακα
λύπτεται συχνά, υστέρα άπό πλη
ροφορίες τού υποκόσμου, μέ τόν 
όποιο σχετίζεται. Ό ψυχοπαθής 
όμως, δέν έχει φανερά αισθήματα 
ένοχής, ούτε έχει κάποιο προφα
νές κίνητρο, πού νά συγκεντρώ
νει τις υποψίες πάνω του.

"Αρχισαν νά άνακρίνουν τις ύ- 
πόλοιπες μαθήτριες τού μπαλέτου. 
Άνάμεσά τους ήταν καί ή Σουζάνε 
Φίχτενμπάουμ, ένα κοριτσάκι 11 
χρόνων. Ή Σουζάνε είπε πώς είχε 
άνεβεΐ τά σκαλιά τής "Οπερας στις 
4 καί 15'. Μπροστά στή τζαμένια 
πόρτα τού δευτέρου πατώματος εί
χε δει έναν άντρα. Τόν είχε χαιρε
τήσει λέγοντας. «Γκρύς Γκότ». Ό 
άντρας είχε στραφεί καί είχε κα- 
τεβεϊ τά σκαλιά, πρός τήν κατεύ
θυνσή της, άνταποδίδοντας τό χαι
ρετισμό της. Τόν είχε προσπερά- 
σει καί μετά τόν κύτταξε άπό τήν 
κουμπαστή τής σκάλας, γιατί τής 
είχε φανεί «ταραγμένος και τρο
μαγμένος». Παρατήρησε ότι ό άν

τρας άνέβαινε πάλι τίς σκάλες.
Σύμφωνα μέ τήν περιγραφή της, 

ήταν περίπου 42 χρόνων, είχε ύ
ψος 1,72 σχεδόν, σκούρα ξανθά, 
σπαστά μαλλιά, καί ένα ώοειδές 
πρόσωπο, μέ σημάδια, «σάν τόν 
θείο Πήτερ» δηλαδή σημάδια άκ- 
μής. Φορούσε ένα γκρίζο κου
στούμι καί κρατούσε στή μασχάλη 
του μιά τσάντα. Ή  Σουζάνε νόμισε 
πώς ήταν κάποιος διοικητικός υ
πάλληλος.

"Αλλοι, πού άνακρίθηκαν άρ- 
γότερα στήν ’Αστυνομία, είπαν, 
ότι, τήν ώρα περίπου τού φόνου, 
είχαν δει έναν άντρα νά βγαίνει 
άπό τήν "Οπερα, άπό τήν έξοδό της 
πρός τήν Καίρτνερστράσσε. ’Ανά
μεσα στις περιγραφές ήταν καί μιά 
πού έδωσε ένας έμπορος ό Λούντβιχ 
Κόβατς, πού κατέθεσε, ότι, στις 
12 Μαρτίου, γύρω στις 5 καί 15' 
ένώ περνούσε μέ τό αύτοκίνητό του 
πίσω άπό τήν "Οπερα, είδε ένα 
νεαρό νά διασχίζει τρέχοντας τόν 
δρόμο «σάν τρελλός», άπό τήν κα
τεύθυνση τής "Οπερας. "Ηταν κον
τός, λεπτός, χωρίς πανωφόρι, ντυ
μένος μ’ ένα κοστούμι καί είχε «πε
ταχτά μάτια». Δέν είχε δώσει καμ- 
μιά προσοχή στήν πυκνή κυκλο
φορία καί παρά τρίχα νά τόν χτυ
πήσει ένα ταξί.

Φυσικά, έπρεπε νά έξεταστοΰν 
καί όλοι όσοι δούλευαν στήν 
"Οπερα, κάπου 1900 άτομα. Ό 
Κοΰζο καί οί βοηθοί του συζή
τησαν μέ όλους καί τούς πήραν 
καταθέσεις. ’Επίσης έξέτασαν τό 
προσωπικό διαφόρων έταιριών, πού 
συνεργάζονταν στήν άνακαίνιση 
τής "Οπερας. ’Επίσης τούς υπαλλή
λους καί εργάτες διαφόρων έται- 
ριών, πού, τήν ήμέρα τού φόνου ή 
νωρίτερα, έκτελοΰσαν οδικά έργα 
μπροστά στήν "Οπερα.

"Υστερα, οί άστυνομικοί έξέτα
σαν όλους τούς γνωστούς σεξουα
λικά άνώμαλους. Ζήτησαν άκό
μα άπό όλα τά Νοσοκομεία 
Ψυχικών Νοσημάτων καί τά ’Ανα- 
ρωτήρια, καταλόγους τών νέων 
άσθενών τους, περιγραφές όσων 
είχαν βγει λόγω καλής συμπερι
φοράς, άλλα καί όσων είχαν δρα
πετεύσει.

Άπό τήν Ίντερπόλ ζητήθηκε 
νά ερευνήσει στό έξωτερικό. Ρω
τήθηκαν όλες οί φυλακές ποιούς 
έγκληματίες είχαν παραλάβει πρό
σφατα καί μήπως είχε έμφανιστεΐ 
κανείς, πού ζητούσε νά τόν κλεί- 
σουν μέσα.

Ρωτήθηκαν όλα τά καθαριστή-
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ρια καί τά πλυντήρια, αν τούς εί
χαν φέρει πρόσφατα ροϋχα μέ λε- 
κέδες από αίμα. Ρωτήθηκαν όλα 
τά μαγαζιά πού πουλούν σχετικά 
είδη αν είχαν πουλήσει πρόσφατα 
μαχαίρι όμοιο μ’ αύτό, πού μετα
χειρίστηκε ό ένοχος.

Συνολικά, ό Κούζο καί οί άντρες 
του, είδαν καί συζήτησαν μέ 14.000 
άνθρώπους, διασταυρώνοντας πλη
ροφορίες, έλέγχοντας άλλοθι καί 
άξιολογώντας τις διάφορες κατα
θέσεις.

Κι’ όμως, ό ψυχοπαθής φονιάς 
τής Ντάγκμαν έμενε άσύλληπτος. 
Οί κινήσεις του είχαν άρχίσει νά 
ξεκαθαρίζουν, άλλά μετά τό έγ
κλημά του, είχε έξαφανιστεΐ. Κατά 
τά φαινόμενα τό πρόβλημα δέν θά 
λυνόταν παρά μόνον άν ό φονιάς 
χτυπούσε πάλι.

Δυστυχώς ό Κούζο καί οί συνά
δελφοί του, δέν χρειάστηκε νά 
περιμένουν πολύ.

Στις 7 ’Ιουνίου 1963, μιά φοι
τήτρια 26 χρόνων μαχαιρώθηκε 
στόν μηρό σ’ έναν κινηματογράφο, 
στή Βιέννη, άπό έναν περαστικό 
ξένο. Ή  κοπέλλα είπε, πώς ό 
άγνωστος αυτός ήταν περίπου 1,75 
ύψος, άλλά δέν μπορούσε νά τόν 
περιγράφει καλύτερα.

Στις 30 ’Ιουλίου, μιά ’Αμερικα
νίδα φοιτήτρια, 22 χρόνων, καθό
ταν στά στασίδια τής Άουγκου- 
στίνερ Κίρχε στήν όδό Άουγκου- 
στίνερ. Σέ μιά στιγμή, τήν πλη
σίασε ένας άντρας, πού έρχόταν 
άπό τό δεξί διάδρομο. "Αρπαξε τό 
ένα της στήθος καί τής έδωσε μιά 
γροθιά πάνω άπ’ τό δεξί μάτι, ρί
χνοντας τά γυιαλά της στό πάτωμα. 
Σήκωσε τά γυαλιά της, τής τά πέ- 
ταξε καί έτρεξε πρός τήν έξοδο. 
Τρομοκρατημένη ή κοπέλλα, δρμη- 
σε πρός τό έσωτερικό τής έκκλη- 
σίας. Ό άγνωστος γύρισε πίσω, 
τήν πρόλαβε καί τής έδωσε πολλές 
μαχαιριές, χωρίς νά πει λέξη. 
Μετά τό έσκασε.

’Αργότερα ή κοπέλλα τόν περιέ
γραψε, λέγοντας πώς ήταν 28 μέ 
30 χρόνων, μέ μορφή συμπαθητική 
μέ 1,75 ύψος, λεπτός, μέ ξανθά 
μαλλιά, κομμένα κοντά, βουρτσι
σμένα πρός τά πίσω καί πρόσωπο 
έλαφρά ήλιοκαμένο.

Τώρα, οί έπιθέσεις πύκνωσαν.
Στις 2 Αύγούστου, μιά πωλήτρια 

41 ετών, νή κ. Μαρία Μπροΰνερ, 
καθόταν στό Πάρκο Ράτχαους τής 
Βιέννης, μιά όαση πράσινου, στήν 
καρδιά τής πόλης. ’Εκεί τή μαχαί
ρωσε στό λαιμό ένας περαστικός 
άντρας, περίπου 1,72 ύψος, λεπτός, 
μέ σκούρα ξανθά μαλλιά, χτενι
σμένα πρός τά πάνω. Ή ταν ντυ
μένος μέ ένα σκούρο κοστούμι, 
πράσινο πουκάμισο καί φορούσε 
άνοιχτόχρωμη γραβάτα. Μιά άλλη 
γυναίκα στό πάρκο πρόσθεσε, πώς 
είχε όψη συμπαθητική, «σάν φοι
τητής».

Στις 6 Αύγούστου, στις 4 καί 50 
περίπου, μιά συνταξιούχος 64 χρο- 
νών, ή κ. "Ερμα Λάς, έφτασε σπίτι 
της καί μπήκε στήν είσοδο τής 
πολυκατοικίας της, στήν όδό Του- 
χλάουμπεν 3, στήν συνοικία No 1, 
τής Βιέννης. Καθώς άνοιγε τήν 
τσάντα της νά βγάλει τά κλειδιά 
της, ένα χέρι άπλώθηκε άπό πίσω 
καί τής έφραξε τό στόμα.

Τήν ίδια στιγμή, ένοιωσε έναν 
πόνο στήν δεξιά πλευρά τού λαιμού 
της. Ξέφυγε καί βρέθηκε άντιμέ- 
τωπη μέ έναν άντρα, πού κρατούσε 
στό χέρι του ένα πηρούνι.

’Εκείνος ξεφώνισε: «Λεφτά!». 'Η 
κ. Λάς κατάφερε νά τόν άποφύγει 
καί μέ δυνατές φωνές κάλεσε βοή
θεια. Ό άνδρας τό έσκασε, άλλά 
ή κ. Λάς τόν κυνήγησε καί τόν 
είδε νά μπαίνει στό διπλανό σπίτι, 
στήν Τουχλάουμπεν No 5.

Ή  κ. Λάς είπε στούς περαστι
κούς τί είχε συμβεΐ κ ι’ ένας άπ’ 
αυτούς ειδοποίησε τόν τροχονόμο 
Γιόχαν Κοβάρικ.

Ό Κοβάρικ μπήκε στό σπίτι. 
’Ανάμεσα στό δεύτερο καί τόν 
τρίτο όροφο, συνάντησε έναν άντρα 
λαχανιασμένο καί κατακόκκινο. 
Ό άστυφύλακας τόν ρώτησε τί 
έκανε μέσα σ’ αυτό τό σπίτι. Οί 
άπαντήσεις του φάνηκαν ύποπτες 
καί τόν πήγε στό Τμήμα. Έκεΐ 
άποδείχτηκε, πώς λεγόταν Γιόζεφ 
Βάϊνβούρμ, γεννημένος στό Χά- 
ουγκσνττορφ τής Αύστρίας, στις 
16 Σεπτεμβρίου 1930.

Ό ίδιος είπε πώς ήταν έμπορος.
Στήν πραγματικότητα ό Βάϊν- 

βουρμ ήταν άνεργος, άστεγος, άνύ- 
παντρος, πρώην κατάδικος μέ μα
κριά προϊστορία άντικοινωνικής 
συμπεριφοράς. Πολύ πρόσφατα, 
στις 5 Μαρτίου 1963, μιά έβδομάδα 
πριν τό φόνο τής Ντάγκμαρ Φού- 
ριχ, τόν είχαν άποφυλακίσει άπό 
τό Γκαίλεντορφ. Στό φάκελλο τής

άποφυλακΐσεώς του σημειωνόταν:
«Τού παραδόθηκε ό σουγιάς του»·

ΨΑΧΝΟΝΤΑΣ διεξοδικότερα 
τήν ιστορία τού Βάϊνβούρμ, ό Κού
ζο άνακάλυψε, πώς ορισμένα πρά
γματα έπαναλαμβάνονταν. Ό Βάϊν- 
βουρμ είχε στό ενεργητικό του 
κάμποσες κλοπές, μέ ιδιαίτερη 
άδυναμία στά βεστιάρια. Άποκα- 
λύφθηκε έτσι ότι έκλεψε τά βε- 
στιάρα ένός συγκροτήματος γιά 
πατινάζ, τής Κλινικής Γκοσσέρ, 
τού Κλάϊνες Τεάτερ, τού κινημα
τογράφου Όπερ, τών υπαλλήλων 
τού ζαχαροπλαστείου Χάϊνερ. Κι’ 
άκόμα τά καμαρίνια τού θεάτρου 
Λέβινγκερ καί τήν τουαλέτα τών 
διευθυντών τής Σχολής Πφούντ- 
μάγιερ.

Ό Κούζο, άρχισε νά ύποψιά- 
ζεται πώς, ίσως, είχε βρει τόν άν
θρωπο πού γύρευε. Παρ’ όλα αυτά 
φρόντιζε νά μή δείξει τί χαρτιά 
κρατούσε στό χέρι. Στις πρώτες 
άνακρίσεις τους, οί άστυνομικοί 
πρόσεξαν καλά νά άποφύγουν κά
θε άναφορά στό έγκλημα τής 
’Όπερας. Περιόριζαν, άντιθέτως, 
τις ερωτήσεις τους στις επιθέσεις 
εναντίον γυναικών, πού είχαν άκο- 
λουθήσει τό φόνο.

Ό Βάϊνβούρμ άρνιόταν, ότι είχε 
επιτεθεί, μέ ένα πηρούνι εναντίον 
τής "Εμμας Λάς, ζητώντας της 
χρήματα. 'Ωστόσο, στό διπλανό 
σπίτι είχε βρεθεί ένα μαύρο που- 
λόβερ, πού άποδείχτηκε ότι ήταν 
δικό του. Ό ταν πήγαν τόν Βάϊν- 
βουρμ, ντυμένο μέ τό πουλόβερ 
του, μπροστά στήν κ. Αάς, εκείνη 
δήλωσε κατηγορηματικά ότι αυτός 
ήταν ό δράστης.

Στις 7 Αύγούστου, μιά μέρα μετά 
τήν επίθεση εναντίον τής κ. Λάς, 
βγήκε άπό τό νοσοκομείο ή Βιρ- 
τζίνια Τσιέφο, ή ’Αμερικανίδα φοι
τήτρια, πού άναγνώρισε κ ι’ αότή, 
δίχως δισταγμό, τόν Βάϊβουρμ.

"Αλλοι μάρτυρες κατάθεσαν επί
σης, ότι, στό πρόσωπό του, άνα- 
γνώρισαν τόν άνθρωπο, πού είχαν 
δει νά φεύγει άπό τό Πάρκο τής 
Βιέννης, μετά τό μαχαίρωμα τής 
κ. Μαρίας Μπροΰνερ.

Τώρα, ό Κούζο άρχισε νά σφίγ
γει τόν κλοιό. Μέ τήν συγκατά
θεση τού ’Ανακριτή, ό Βάϊνβούρμ, 
υποβλήθηκε σέ μιά καθημερινή 
έξαντλητική άνάκριση, άκόμα καί 
τις Κυριακές καί τις γιορτές. ’Εξα
κολουθούσε νά άρνεϊται τις επιθέ
σεις εναντίον τών γυναικών καί 
δέν εννοούσε νά δώσει πληροφο-
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ρίες γιά τις κινήσεις του, μετά τήν 
άποφυλάκισή του.

Μέ τήν βοήθεια τοϋ Τύπου, τοϋ 
ραδιοφώνου καί τής τηλεόρασης, 
ό Κοϋζο κινητοποίησε τό κοινό. 
Είχε δει κανείς τόν Βάϊνβουρμ, 
πού καί πότε; Ή  έκστρατεία άπέ- 
δωσε καρπούς. Δυο σερβιτόροι 
ένός καφενείου, άναγνώρισαν τόν 
Βάϊνβουρμ από μιά δημοσιευομένη 
φωτογραφία του. Ήταν ταχτικός 
πελάτης καί ερχόταν συχνά μ’ 
εναν φίλο του, τόν Έρνστ Γκσελ- 
λάμερ, εναν σερβιτόρο 54 χρόνων, 
πού είχε φάκελλο στήν ’Ασφάλεια 
γιά διάφορες πράξεις ομοφυλοφι
λίας.

Στήν άνάκριση, ό Γκσεχάμερ 
παραδέχτηκε ότι είχε γνωρίσει τόν 
Βάϊνβουρμ στή φυλακή, τό I960 
καί οτι, άπό τό περασμένο Πάσχα, 
τόν είχε πάρει στό διαμέρισμά του, 
χωρίς νά τό έχει δηλώσει στήν 
’Αστυνομία. Τώρα, ό Κοϋζο, άρχισε 
νά πιέζει περισσότερο τόν Βάϊν- 
βουρμ. Τελικά, τόν άνάγκασε νά 
πει δτι, μετά τήν άποφυλάκισή του, 
είχε αρχίσει νά δουλεύει σέ ένα λα
τομείο στό Έρνστμπρουν. ’Αλλά 
δτι παράτησε τή δουλειά του, υστέ
ρα άπό μερικές μέρες, έξ αιτίας

μιας δερματικής πάθησης. ’Από 
μόνος του, προθυμοποιήθηκε νά 
πει δτι, νωρίς τό άπόγευμα τής 12 
Μαρτίου 1963 — τήν ήμέρα δηλαδή 
τοϋ φόνου στήν "Οπερα — είχε 
πάρει τό τραίνο γιά τό Ζάλτσμ- 
πουργκ μέ τελικό προορισμό του 
τήν Δυτική Γερμανία, δπου πή
γαινε ν’ άρχίσει νέα ζωή.

ΑΡΧΙΣΕ τώρα, ό έλεγχος τοϋ 
άλλοθι. Ή  έξέταση στόν σιδηρο
δρομικό σταθμό άποκάλυψε, δτι 
ό Βάϊνβουρμ θά μπορούσε νά είχε 
πάρει ένα άπό τά τρία τραίνα, εκεί
νης τής ήμέρας : Τό Όριάν Ε ξ
πρές, πού έφυγε άπό τήν Βιέννη 
στις 2 τό μεσημέρι. Τό Ρότ—Βάϊς 
Κουρίερ, πού έφευγε στις 3 τό 
μεσημέρι. Τό Βήνερ Βάλτσερ, πού 
έφευγε στις 8 τό βράδυ.

Στις 12 Μαρτίου, τό Βήνερ 
Βάλτσερ είχε φθάσει στό Ζάλτσ- 
μπουργκ, στις 11 καί 55, μέ 10 λε
πτά καθυστέρηση. Οί άνθρωποι 
τοϋ Κοϋζο εξακρίβωσαν, ψάχνον
τας τά δελτία των ξενοδοχείων, 
δτι ό Βάϊνβουρμ είχε φτάσει στό 
ξενοδοχείο τοϋ Ζάλτσμπουργκ 
«Έλμπ» μετά τά μεσάνυχτα.

Ό Βάϊνβουρμ έξακολουθοΰσε νά

άρνεϊται, δτι είχε έπιτεθεΐ στις 
διάφορες γυναίκες. ’Επίσης, δταν 
ό Κοϋζο άνάφερε, παρεμπιπτόν
τως, τόν φόνο στήν "Οπερα, εκεί
νος άρνήθηκε όποιαδήποτε ανά
μιξή του. Ή  άνάκριση συνεχιζό
ταν μέρες καί νύχτες, άλλά ό 
Βάϊνβουρμ δέν άλλαζε τακτική.

Τώρα, ό Κοϋζο αποφάσισε, πώς 
καιρός ήταν νά προσγειώσει τόν 
φυλακισμένο. Τοϋ ανακοίνωσε τά 
άποτελέσματα τής έρευνας στό 
Ζάλτσμπουργκ, καθώς καί δλες 
τις άλλες συνέπειες στις καταθέ
σεις του.

Τό άποτέλεσμα ήταν εντυπω
σιακό. Ό  Βάϊνβουρμ κλονίστηκε 
καί δεν άργησε νά ομολογήσει τις 
επιθέσεις του εναντίον τών γυναι
κών, καθώς καί τόν φόνο τής μι
κρής Ντάγκμαρ Φούριχ. Περιέ
γραψε τις πράξεις του μέ λεπτο
μέρειες, πού μοναχά ό πραγματικός 
φονιάς μποροϋσε νά ξέρει. Ή ταν 
φανερό, πώς έλεγε τήν άλήθεια.

Τί τόν είχε εξωθήσει στό φόνο;
«Μισώ δλες τις γυναίκες», δή

λωσε ό φονιάς. «Τις μισούσα», 
άπό δταν ήμουνα δεκαπέντε χρό
νων. Γιατί, δέν ξέρω».

ί Ε Ν Δ Ο Σ Κ Ο Π 1Κ Α

Δ ι α κ ο π έ ς
Βρισκόμαστε όλοι μπροστά στό ϊδ ιο  

π ρόβλημα . ’Α μέσω ς μετά  τό Π άσχα  
τό θέμα διακοπές μας άπασχολεϊ σο
βαρά . Πώς θά περάσουμε έφ έτο ς  τό  
καλοκα ίρ ι έμεΐς πού θά μείνουμε έδώ , 
οί ο ικογένειες πού θά φ ύ γ ο υ ν  κ α ί 
οί φ ίλ ο ι μας γενικότερα .

Ε κ τό ς  άπό τή ν  γεν ική  αυτή  σ κέψ η

μας άπασχολοΰν κ α ί οί λεπ το μ έρ ε ιες .
"Οσοι έχουν σ τήν έξοχή δικό το υς  

σ π ίτ ι ε ίνα ι δυσάρεστημένο ι νά  κ ι
νο ύ ντα ι π ά ντα  στό ϊδ ιο  π λ α ίσ ιο .

Έ ά ντό  σ π ίτ ι ε ίνα ι κοντά  π λή ττο υν  
γ ιά  τό δρομολόγιο. ’Εάν ε ίνα ι μακριά  
δυσανασχετούν γ ιά  τή ν  άπόσταση .

Έ άν ε ίνα ι κοντά  στή θάλασσα  ή σέ 
άστικό κέντρο , έχει πολλή φ ασ αρ ία  
κ α ί δέν μπορείς νά  ή σ υ χ ά σ ε ις . ’Εάν 
ε ίνα ι μακριά λ ε ίπ ε ι ή καλή σ υ ντρ ο φ ιά  ,

Α υτή  ε ίνα ι μ ία  ύπ οκειμεν ική  δυ
σκολία  πού ξεπερνάει όσο π λ η σ ιά ζε ι 
ή ζέστη  . Ή  άλλη  φ α ίν ε τ α ι νά  ξεπρο
β ά λ λε ι περισσότερο ένοχλητική  .

Έ χ ε ι α φ ετη ρ ία  σ τ ίς  σ υζη τή σ ε ις  ή 
αν θέλετε πιό καθαρά, σ τ ίς  βολιδο
σκοπήσεις τώ ν  ά λ λ ω ν , τώ ν  γ νω σ τώ ν  .

Σ φ υγμομετρούν όσους έχουν κάπου  
μ ία  γ ω ν ία  νά  άκουμπήσουν τό καλο
κα ίρ ι . Μέ τό πρώ το χαμόγελο σ υμ β ι
β ά ζο ντα ι κ α ί πη γα ίνουν δπου νά  εί
να ι . Δέν κάνουν έπ ιλογή . Ε ίνα ι βο
λ ικ ο ί άνθρω π ο ι, σ υμ π α θη τ ικ ο ί, εύγ ε-  
νε ΐς  κ α ί ε υ χ ά ρ ισ το ι. ’Α ρκεί νά  ύπ άρ-  
χ ε ι μ ία  άμο ιβα ία  ισορροπία κ α ί όλα  
τακ το π ο ιο ύντα ι. Ή  τρ ίτη  δυσκολία  
ε ίνα ιτά π α ιδ ιά .Α ύτά ζο ύν  στό δικό τους  
κόσμο. Δέν γνω ρ ίζο υν  άπό λεπτομέ
ρειες. Θέλουν έξοχή , θάλασ σ α , βου
νό , πεδιάδα —ποδήλατο, καλό φ α γ η 
τό , δροσιά κ α ί σ υντρ ο φ ιά  .

Γ ιά  νά  συνδυασθοΰν οί άπ α ιτήσεις  
τώ ν  π α ιδ ιώ ν τό α ίμα  ά νεβ α ίνε ι στό  
κ ε φ ά λ ι .

Έ άν ε ίνα ι μ ικρά , θέλουν σ υνο μ ιλ ή -  
κους . Έ άν ε ίνα ι μεγάλα  κοκτέ ιλ  συν
τρ ο φ ιά ς  ( 1 ) .  Κ άνουν δυνατές κρ ίσεις

γ ιά  τ ίς  ά τέλειες τού σ π ιτ ιο ύ  κα ί τό 
θέλουν μάλλον σάν περιστρεφόμενο  
τη λεσ κ ό π ιο .

"Οταν δ ιαφέρουν μ ά λ ισ τα  σέ ή λ ικ ία  
κ α ί φ ύ λ ο  τά  πράγματα δέν ε ίνα ι μόνο 
δ ύσ κ ο λ α . Ε ίνα ι κα ί δυσάρεστα .

Φ αντάζουμε άπό τώ ρα  τά  μικρά  
καυγαδάκ ια  κ α ί τ ίς  έξάρσεις « δ ια φ ω 
ν ιώ ν »  σέ ξάθε σ π ίτ ι.
.. .01 καϋμένο ι οί γονείς γ ινόμ αστε  
θεατές έπεισοδίω ν μέ α ιχμηρές πολ
λές φορές π ρ ο εκ τάσ ε ις .

Έ άν συμ μ αχ ήσε ι κ α ί ή σ ύζυγ ο ς , ή 
θέλει τό κοσμικό περ ιβάλλον ή τό 
ρηλάξ οί διακοπές δέν ε ίνα ι μόνο πρό
β λ η μ α , ά λλ ά  π λη σ ιά ζε ι σέ σοβαρό
τ η τ α , τή ν  βόμβα νετρονίου γ ιά  μάς. 
. . .Δ ιό τ ι α ισθανόμαστε μηχανικά  όρ
θ ιο ι, μέ μ άτια  ά νο ιχτά  άπό τή ν  ά π ελ-  
π ισ ία .
..  .Δηλαδή όπως καταντήσαμε μέ τά  
στρές κ α ί τά  άποσμητικά  (!)  χάσαμε  
τελε ίω ς  τόν έλ εγ χ ο .

Σ υν ισ τώ  άπό δικό μου προβληματι
σμό ,νά ξεκ ινήστε γ ιά  διακοπές χω ρίς  
σ κ έψ ε ις  κ α ί προσποιηθήτε ό τι έφέτος  
ε ίσ τε  ψ υ χ ικ ά  άρρωστος ( ! ) .

’Α ντεύχ ο μ α ι βέβα ια  τό τελευτα ίο  
νά  ε ίνα ι ά λή θε ια , ά λλά  έκτός άπό τήν  
έγκ α τά λ ε ιψ η  τ ώ ν  άπ α ιτήσ εω ν άπό 
τούς δικούς σας , ίσ ω ς  σάς π λη σ ιά σε ι 
κ α ν ε ίς .

Τό κέρδος μετρήστε το μόνοι σ ας .
Ά π ο φ α σ ίσ τ ε  άπό τώ ρα  πού δέν 

έχει δυνατή ζέστη  .
..  .Κ ανένας δέν μπορεί νά  π ρ ο β λέψ ε ι 
γ ιά  άργότερα . . .

Σ Ε Ρ Γ Ι Ο Σ
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φωτο-ΕπικηιροτιΐΒ - Φΐύτο - επικαιρατηο

ΜΕΤΑ ΤΗ τελευταία αλλαγή των 'Υπαρχη- 
γων στην ηγεσία τοϋ Σώματος,προήχθη στή θέση 
τοϋ Β . 'Ιπαρχηγοϋ ,ό 'Υποστράτηγος κ. Γεώργ. 
Μανωλάκος, μέχρι τότε Β'. Επιθεωρητής. Στή 
θέση του Β . Επιθεωρητοϋ τοποθετήθηκε ό 
Υποστράτηγος κ. Κων]νος Καλογερόπουλος, 

μέχρι ^τότε ’Ανώτερος Διοικητής Χωροφυλακής 
Δυτ. Ελλάδος. Ό  κ. Καλογερόπουλος άνέλαβε 
επίσημα τα καθήκοντά του κατά τή διάρκεια είδι- 
κής τελετής, πού έγινε στα γραφεία τής Β'. Έ π ι- 
θεωρήσεως, στή Θεσσαλονίκη, όπου ό Β '. Ύ παρ- 
χηγός 'Υποστράτηγος κ. Γεώργ. Μανωλάκος, 
παρουσίασε τον νέο Β' ’Επιθεωρητή στο προ
σωπικό τής Έπιθεωρήσεως καί τής Διευθύνσεως 
’Αστυνομίας Θεσσαλονίκης. Σέ σύντομο χαιρε
τισμό του ό 'Υποστράτηγος κ. Κων]νος Καλογερό
πουλος ζητησε απο τους άνδρες των 'Υπηρεσιών 
τής Β ' Έπιθεωρήσεως, προσήλωση στα καθή
κοντα τους καί δίκαιη έφαρμογή των Νόμων. 
Στή ^φωτογραφία ό Β '. Ύπαρχηγός Χωροφυλα
κής Υποστράτηγος κ. Γ. Μανωλάκος μέ τό Β'. 
Επιθεωρητή 'Υποστράτηγο κ. Κ. Καλογερόπου- 
λο, τον Διευθυντή τής Δ.Α.Θ. Ταξίαρχο κ. Χρ. 
Σακελλαρη καί τό προσωπικό τής Διευθύνσεως.

ΤΟΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ μήνα αποφοίτησαν οί 
Μοίραρχοι τής ΚΑ'. ’Εκπαιδευτικής Σειράς τοϋ 

Τμήματος Μετεκπαιδεύσεως Μοιράρχων, μετά 
από δίμηνη περίπου παρακολούθηση μαθημάτων 
επαγγελματικού άλλά καί γενικού έπιμορφωτικοϋ 
χαρακτήρα. Η τελετή απονομής των πτυχίων έγι
νε στις 17 Ιουνίου, στις Σχολές Χωροφυλακής 
’Αθηνών καί παρέστησαν ό ’Αρχηγός Χωροφυ
λακής ’Αντιστράτηγος κ. Μιλτ. Άργιάννης, οί 
Α '. καί Β'. Ύπαρχηγοί Χωροφυλακής 'Υποστρά
τηγοι κ.κ. Σωτ. Πουλόπουλος καί Γεώργ. Μανω- 
λακος, οι^Α . καί Γ . ’Επιθεωρητές Χωροφυλακής 
'Υποστράτηγοι κ.κ. Κων]νος Τσίντζος καί Ά θ. 
Μελιντζής, οί Διοικητές τών Σχολών, οί διδάξαν- 
τες καθηγητές καί άλλοι ανώτεροι ’Αξιωματικοί. 
Ό  κ. ’Αρχηγός, σέ σύντομο χαιρετισμό του προς 
τούς μετεκπαιδευθέντες Μοιράρχους, τόνισε τήν 
άναγκη τών ύψηλών έπιδόσεων σέ όλους τούς το
μείς τής επαγγελματικής τους αποστολής καί ζή
τησε τή δίκαια καί αντικειμενική έφαρμογή τών 
Νόμων κατά τήν εκτέλεση τών καθηκόντων τους.

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ καί ή τήρηση τών θεσμών καί 
των λειτουργιών τοϋ Δημοκρατικού πολιτεύματος 

χώρας καθώς καί ή προάσπιση τών ατομικών 
ελευθεριών καί δικαιωμάτων τοϋ άνθρώπου είναι 
τό πρωταρχικό καθήκον τών άνδρών τής Χωρο
φυλακής, οί όποιοι κατά τήν εκτέλεση τών καθη
κόντων τους αφιερώνουν ολόψυχα τις δυνάμεις 
τους στην  ύπηρεσία τής Δημοκρατίας. 'Όμως ή 
αφοσίωση στα ιδεώδη τής Δημοκρατίας άπαιτεΐ 
τη γνώση τών λειτουργιών της καί ιδιαίτερα τών 
λειτουργιών καί τής αποστολής τοϋ Κοινοβουλίου, 
πού είναι ό βασικός έκπρόσωπος τών Δημοκρατι
κών θεσμών. Αυτός άλλωστε είναι ό σκοπός τών 
επισκέψεων τών άνδρών τής Χωροφυλακής στή 
Βουλή τών Ελλήνων, όπως ή πρόσφατη έπίσκεψη 
τών μετεκπαιδευθέντων Μοιράρχων. Τούς Μοι
ράρχους ύποδέχτηκε στή Βουλή, ό Πρόεδρος τοϋ 
Κοινοβουλίου κ. Δημ. Παπασπύρου, ό όποιος 
τους μίλησε γιά τις αρχές τοϋ πολιτεύματος καί 
τη λειτουργία τής Βουλής. Στή φωτογραφία 
στιγμιότυπο άπό τήν ενημέρωση τών Μοιράρχων 
απο τον Πρόεδρό τής Βουλής κ. Δημ. Παπασπύ
ρου.
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ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΗΚΕ πρόσφατα τό πανελλήνιο 
άπό τήν δολοφονική έπίθεση πού δέχτηκαν οί 
αστυφύλακες Αύγουστίνος Λαδάς καί ’Αναστά
σιος Χρονόπουλος, άπό άγνωστους οπλοφόρους 
της Καλλιθέας. Ό  ήρωϊσμός των ’Αστυφυλάκων 
ήταν ένα άκόμα δείγμα της αυτοθυσίας μέ τήν 
όποια έκτελοϋν οί άνδρες των Σωμάτων ’Ασφα
λείας τά καθήκοντά τους. Λίγες μέρες μετά τήν 
έπίθεση, έπισκέφθηκε τούς τραυματισμένους 
’Αστυφύλακες, ό Ταξίαρχος Χωροφυλακής κ. 
Δημ. Δούκας ώς εκπρόσωπος τοϋ κ. ’Αρχηγού 
καί των άνδρών τής Χωροφυλακής καί εκδήλωσε 
τή συμπαράστασή τους. ’Επίσης ό Ταξίαρχος κ. 
Δούκας, πρόσφερε άναμνηστικά δώρα, δείγμα 
άγάπης καί συναδελφικής άλληλεγγύης. Στή φω
τογραφία ό άτυχος ’Αστυφύλακας κ. Αυγουστίνος 
Λαδάς —πού ύπέκυψε λίγες μέρες άργότερα —καί 
ό Ταξίαρχος κ. Δούκας, ένώ προσφέρει τό συμβο
λικό δώρο.

«Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ τού περιβάλλοντος είναι 
ύπόθεση καί καθήκον όλων μας είναι ό τίτλος 
τοϋ φυλλαδίου πού μοιράστηκε σέ χιλιάδες 
άντίτυπα σέ δλη τήν ’Αττική καί σ’ άλλες περιο
χές τής χώρας μας, άπό τούς άνδρες τοϋ Σώματος, 
στις άρχές τοϋ μήνα πού πέρασε, στά πλαίσια τής 
έκστρατείας πού άνέλαβε ή Χωροφυλακή για τή 
προστασία τοϋ περιβάλλοντος, ιδιαίτερα κα
τά τούς μήνες τοϋ καλοκαιριού. Τό φυλλάδιο — 
έκκληση πρός τον "Ελληνα πολίτη, έκδόθηκε άπό 
τό Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων τοϋ ’Αρχηγείου 
Χωροφυλακής καί περιέχει οδηγίες καί συμβου
λές για τή συμπεριφορά τοϋ κοινωνικού συνόλου 
άπέναντι στο περιβάλλον καί τονίζει τήν εύθύνη 
μας γιά τή διαφύλαξή του άπό κάθε είδους μόλυν
ση, πού έχει σοβαρές έπιπτώσεις στήν ύγεία τοϋ 
άνθρώπου καί στήν ψυχονευρωτική του ισορροπία. 
Παράλληλα άρχισαν καί συνεχίζονται συστηματι
κοί έλεγχοι τών θορύβων, τών άποβλήτων, τών 
άπορριμμάτων καί τών ρυπάνσεων τών δημοσίων 
χώρων, μέ σκοπό τή προστασία τοϋ έλληνικοΰ 
περιβάλλοντος.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Γραμματεύς τοϋ 'Υπουργείου Βο
ρείου 'Ελλάδος κ. ’Άγγελος Βαλταδώρος, θεμε
λίωσε στις 28 Μαΐου τό κτίριο τοϋ Στάθμου Χω
ροφυλακής Νυμφαίου Φλωρίνης τό όποιο θά άνε- 
γερθεϊ μέ οικονομικές προσφορές τής Νομαρχίας 
Φλωρίνης, τής Κοινότητας Νυμφαίου καί ιδιωτών. 
'Η θεμελίωση έγινε κατά τόν έορτασμό τής έπε- 
τείου τοϋ ολοκαυτώματος τών άνδρών τοϋ Στα
θμού καί παρέστησαν έκτος άπό τόν κ. Γενικό, ό 
Νομάρχης Φλωρίνης κ. Θεόδ. Άσπασίδης, ό Β'. 
’Επιθεωρητής Χωροφυλακής 'Υποστράτηγος κ. 
Κων]νος Καλογερόπουλος, ό ’Ανώτερος Δ]τής 
Δυτ. Μακεδονίας Ταξίαρχος κ. Πέτρος Γκό- 
τσης, καθώς καί άλλοι έπίσημοι. Κατά τή τελετή 
τών έγκαινίων τελέστηκε άγιασμός χοροστατοΰν- 
τος τοϋ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καστο
ριάς κ. Γρηγορίου καί στή συνέχεια ό Δ]τής 
Χωροφυλακής Φλωρίνης προσεφώνησε τόν κ. 
Νομάρχη, ό όποιος μίλησε πρός τούς παρισταμέ- 
νους καί τούς διαβεβαίωσε δτι σύντομα θά άνευρε- 
θοϋν δλοι οί οικονομικοί πόροι γιά τήν άποπερά- 
τωση τοϋ κτιρίου.
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Α Θ Λ Η Τ Ι Κ Η
επιθεώρηση

Α Γ Ο Ν Ε Σ  - Π Υ Γ Μ Α Χ Ι Α Σ  
ΕΝΟΠΛΟΝ ΑΥΝΑΜΕΟΝ - ΣΠΜΑΤΟΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Εξαιρετική ή έπιτυχία τών άδλητών τής Χω

ροφυλακής καί άριατη ή διοργάνωση τών 

αγώνων άπό τήν Διοίκηση Χωρ)κής Λέοβου.
’Ε π ι μ έ λ ε ι α :  Σ π ϋ ρ ο ς  Τ ζ έ τ ζ ι α ς  
Πολιτικός 'Υπάλληλος Χωροφυλακής

ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ στις έκδηλώσεις, πού 
έχουν σάν σκοπό τήν ανάπτυξη τοϋ αθλη
τισμού, τό ’Αρχηγείο Χωρ]κής άνέλα- 
βε τήν διοργάνωση τών έφετεινών αγώνων 
πυγμαχίας, τών Ε.Α. καί Σ.Α. στήν άκρι- 
τική Μυτιλήνη. Ή Διοίκηση Χωροφυλα
κής Λέσβου, μέ έπικεφαλής τόν Άντ]ρχη 
κ. Παντελή Σελίμη καί τούς άλλους 
αξιωματικούς τής Διοικήσεως, μέ τήν 
σωστή φιλοξενία καί τήν προγραμματι
σμένη διοργάνωση τών άγώνων, έδειξαν 
έμπρακτα τήν μεγάλη τους αγάπη, τόσο 
στους φιλοξενουμένους, όσο καί στούς 
φιλάθλους πού παρακολούθησαν τούς 
άγώνες. Παρ όλο πού ό φίλαθλος κόσμος 
αύτή τήν έποχή, είχε στραμμένα τά μάτια 
του, στήν μακρινή ’Αργεντινή καί «ζοΰ- 
σε» τόν πυρετό τού παγκοσμίου κυπέλλου, 
ή παρουσία του, στούς πυγμαχικούς 
άγώνες ήταν παραπάνω άπό έντυπωσιακή.

Πριν άρχίσουν οί προκριματικοί άγώ
νες τής πρώτης ήμέρας παρουσία πολλών 
έπισήμων έγινε ή καθιερωμένη παρέλαση 
τών αθλητών καί ό πρωταθλητής τής Χω
ροφυλακής Αθανάσιος Χουλιάρας άπάγ- 
γειλε τόν «όρκο τού άθλητοΰ». Στή 
συνέχεια ό Διοικητής Χωροφυλακής 
Λέσβου σάν τελετάρχης τών άγώνων, μέ 
σύντομα λόγια καλοσώρισε τις άθλητικές 
άποστολές καί ευχήθηκε, όλα νά τελειώ
σουν μέ έπιτυχία καί βράβευση τών καλ- 
λιτέρων. Κατόπιν ό Στρατιωτικός Διοικη- 
τής κήρυξε τήν έναρξη τών άγώνων. 
Ύστερα άπό σκληρές μάχες πού δόθηκαν 
έπάνω στά ρίγκ. στό τριήμερο τών άγώ
νων γιά τήν τελική νίκη οί φίλαθλοι είχαν 
τήν ευκαιρία νά χειροκροτήσουν τό 
«καθαρό» μποξ.

Ή ομάδα τού Σώματος έχοντας στήν 
δύναμή της καλογυμνασμένους άθλητές 
κατέκτησε πέντε μετάλια. Οί πρωταθλη
τές στά 54κ Άθ. Χουλιάρας καί Βασίλης 
Μπούτας «Β.Β.» κέρδισαν χρυσά μετάλλια 
καί χάρισαν δυό θαυμάσιες νίκες στήν 
όμάδα τής Χωροφυλακής σκορπίζοντας 
ένθουσιασμό στήν έξέδρα μέ τό τεχνικό 
καί δυναμικό παιχνίδι τους. Επίσης οί 
χωροφύλακες Άλ. Γασπαρίδης 71κ καί Ί. 
Παπαϊωσήφ 75κ κατάκτησαν δυό δεύτερες 
νίκες αντ ίστο ιχα . Όφιλότιμος Λιώλης 
στά 60 κ. πήρε τό χάλκινο μετάλλιο. 
Σέ γενικές γραμμές ή συμμετοχή τής όμά- 
δος τοϋ Σώματος στούς άγώνες κρίνεται 
άπόλυτα έπιτυχής άν ληφθεϊ ύπ’ όψη δτι 
άπό τίς έξι συμμετοχές κατακτήθηκαν 
συνολικά πέντε μετάλλια.

Μετά τήν λήξη τοϋ πρωταθλήματος 
ό Διοικητής Χωροφυλακής Λέσβου 
Άντ]ρχης κ. Σελίμης Παντελής δεξιώ- 
θηκε τούς έπισήμους καί τίς άποστολές 
μέσα σέ θερμοτάτη φιλική άτμόσφαιρα. 
Στις φωτογραφίες στιγμιότυπα άπό τήν 
έναρξη τών άγώνων καί τήν όμάδα πυ
γμαχίας τής Χωροφυλακής μέ τά κύ
πελλα πού κατέκτησε.
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Εντυπωσιακές έπίσης έμφανίσεις πρα
γματοποίησαν καί οί άλλοι δύο τού Ελ
ληνικού γκρούπ ό Γ. Μοσχοΰς και ό 
Λεωνίδας.

"Οπως είναι γνωστό σέ ένα τόσο δύσκο
λο ράλλυ όπως είναι τό ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 
παρουσιάζονται πολλές αντίξοες συνθή
κες πού τό κάνουν άκόμα πιό έντυπωσια- 
κό μά καί σκληρό συγχρόνως. Οί καιρι
κές συνθήκες, οί ειδικές διαδρομές, οί 
άγνωστοι δρόμοι, ειδικά γιά τούς ξένους 
οδηγούς, είναι αιτίες πού άν δέν ληφθοϋν 
τά κατάλληλα μέτρα μπορούν νά καταλή
ξουν μοιραίες γιά τούς όδηγούς.

Ξεκινώντας όμως τόν άγώνα οί δδηγοΐ 
ξέρουν πώς σέ κάθε δύσκολο σημείο τής 
διαδρομής θά ύπάρχει ένας Χωροφύλακας 
ό όποιος θά τούς δείξει μέ τόν πιό ευγε
νικό τρόπο τήν σωστή διαδρομή, θά τούς 
καθοδηγήση καί θά τούς προφυλάξει άπό 
τις κακοτοπιές.

Είναι σίγουροι πώς οί άνδρες τής Χω
ροφυλακής, χωρίς ούτε μιά στιγμή νά 
σκεφτοΰν κόπους καί θυσίες θά είναι κον
τά τους έτοιμοι πάντα νά τούς προσφέρουν 
τις τόσο πολύτιμες ύπηρεσίες τους. Γιά 
τούς λόγους αυτούς, όπως δήλωσαν οί 
υπεύθυνοι γιά τήν μεγάλη αύτή διοργάνω
ση, ή προσφορά τής Χωροφυλακής 
είναι τεράστια καί ουσιώδης καί ότι χωρίς 
τήν συμβολή των άνδρών τής, δέν θά 
ήταν δυνατόν νά διεξαχθή τό Ράλλυ 
Άκρόπολις.
Τέλος θερμά συγχαρητήρια άξίζουν στό 
«έπιτελεΐο» τής ΕΛΠΑ γιά τήν άψογη 
διοργάνωση τού 25ου ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟ- 
ΠΟΛΙΣ πού έχει σάν αποτέλεσμα νά κα
ταξιώνει στά πέρατα τού κόσμου, τό 'Ελ
ληνικό στοιχείο, τήν Ελληνική φιλοξε
νία καί φυσικά καί τό Ράλλυ Άκρόπολις.

Τήν Κυριακή τό βράδυ στις 25 Ιουνίου 
στό κατάμεστο (80.000 θεατές) στάδιο 
«Ρίβερ Πλαίητ» τής Αργεντινής μέ τό 
πέσιμο τής αυλαίας τού 11ου παγκοσμίου 
κυπέλλου, έπεσε καί ό ποδοσφαιρικός 
«πυρετός» τού τελευταίου μήνα.

Τό χΜουντιάλ 78 «πέρασε πιά στήν 
ιστορία. Οί ’Αργεντινοί θριαμβευτές γιά 
πρώτη φορά στήν ιστορία τους μεθούν 
στήν έκθαμβωτική θέα τού όλόχρυσου 
τρόπαιου, μετά τό 3—1 έπί τής 'Ολλανδί
ας. Ένώ οί ’Ολλανδοί ψάχνουν άκόμα νά 
δουν τί έφταγε.. χωρίς όμως τελικά νά 
μή μπορούν νά άναγνωρίσουν τήν ανω
τερότητα τών ’Αργεντινών, τουλάχιστον 
στό παιχνίδι τού τελικού οί όποιοι έδειξαν 
άρετές πού σέ καμιά περίπτωση δέν παρου
σίασαν σέ κανένα άπό τά προηγούμενα 
παιχνίδια τους.

Πρώτος σκόρερ τού 11ου παγκοσμίου 
κυπέλλου ό ΆργεντινόςΜΑΡΙΟ ΚΕΜΠΕΣ 
μέ έξη γκολ. ’Ανεξάρτητα όμως άπό τό 
άποτέλεσμα·τοΰ τελικού πού άνέδειξε καί 
τήν πρώτη ομάδα στόν κόσμο, ή γενική 
διαπίστωση ήταν πώς τό «Μουντιάλ 78» 
δέν συνεκλόνισε δέν ουνήρπασε όπως 
τά προηγούμενα παγκόσμια κύπελλα. ’Εμ
φανίστηκαν βέβαια θαυμάσιες όμάδες καί 
άξιόλογοι παίκτες αλλά δέν φάνηκε ή 
«ύπερομάδα» καί δέν έλαμψαν ποδοσφαι
ρικά «άστέρια» όπως τού Πελέ, τοΰΜπε- 
κενμπάουερ, τού Κρόϊφ καί τόσων άλλων 
άσσων.

Ρντεβοΰ λοιπόν τό 1982 γιά τό 12ο

(Παγκόσμιο Κύπελλο στήν 'Ισπανία.

“Μ Ο Υ Ν Τ Ι Α Λ  7 8 „
Ή ποδοσφαιρική ομάδα τής Αργεντινής 

πρωταδλήτρ ια  κόομου.

2 5 ο  Ρ Α Λ Λ Υ
" Α Κ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Σ , ,

'Ένας συναρπαστικός αυτο- 
κινητικός συναγωνισμός 

στους ελληνικούς δρόμους.

Πριν άπό λίγο καιρό πραγματοποιήθηκε 
μέ μεγάλη συμμετοχή Ξένων καί 'Ελλή
νων οδηγών καί τερμάτισε μέ έξαιρετική 
έπιτυχία τό 25ο κατά σειρά διεθνές ΡΑΛ
ΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ.
Ό Γερμανός ραλλίστας Βάλτερ Ρέρλ νι

κητής καί τού 22ου Ράλλυ Άκρπολις τό 
1975 έπανέλαβε πάλι τόν τότε άθλο του 
κερδίζοντας καί τόν έφετεινό τίτλο μέ τό 
«ΦΙΑΤ 131 ΑΜΠΑΡΘ» πού αποδείχθηκε 
πανίσχυρο καί μέ χρόνο (10.00.50).

Πάρα πολλοί ήταν οί φίλοι τού σπόρ 
αύτοκινήτου πού βρέθηκαν στούς πρόπο- 
δες τού Ιερού Βράχου τής Άκροπόλεως 
γιά νά χειροκροτήσουν τόν νικητή τών 
άγώνων καί όσους κατάφεραν νά περά
σουν τις δυσκολίες τών 2764 χιλμ. Άπό 
τά 159 αυτοκίνητα πού είχαν ξεκινήσει μό
νο τά 39 (20 ξένοι—19 "Ελληνες) «είδαν» 
νά πέφτει «τό άσπρό-μαυρο» σημαιάκι 
τού τερματισμού. Ή όμάδα τής ΦΙΑΤ δι
καίωσε έφέτος τήν φήμη της άφοϋ τις δύο 
πρώτες θέσεις στή γενική κατάταξη γιά 
τό πρωτάθλημα «κατασκευαστών» τις 
μοίρασαν οί έμπειροι καί δοκιμασμένοι 
όδηγοί της Ρέρλ καί Άλλεν.

Άπό 'Ελληνικής πλευράς ό Σιρόκο ό 
Ιαβέρης ήταν οί μορφές πού ξεχώρισαν.
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Π ΡΟ ΑΓΩ ΓΕ Σ Α Ξ ΙΩ Μ Α Τ ΙΚ Ω Ν

Πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα πρός 
πλήρωση κενών όργανικών θέσεων, οΐ 
προαγωγές τών κάτωθι ’Αξιωματικών: 
Στό βαθμό του Ταξιάρχου ό Συν]ρχης 
ΜΑΝΤΗΣ Γεώργιος.
Στό βαθμό τοΰ Συντ]ρχου ό Άντίρχης 
ΤΡΥΠΗΣ Ιωάννης.
Στό βαθμό τοΰ Άντ]ρχου ό Ταγμ]ρχης 
ΚΟΥΠΑΡΙΤΣΑΣ ’Ιωάννης.

Α Π Ο Σ Τ ΡΑ Τ Ε ΙΕ Σ  Α Ξ ]Κ Ω Ν

’Αποστρατεύτηκαν πρόσφατα άπό τό 
Σώμα γιά διαφόρους λόγους, οί κάτωθι 
’Αξιωματικοί Χωροφυλακής.

ΥΠΟΜΟΙΡΑΡΧΟΙ: ΦΟΥΓΙΑΣ Κων
σταντίνος, ΜΑΧΑΙΡΑΣ Κων]νος, ΔΟΥ- 
ΒΟΓΙΑΝΝΗΣ Γεώργιος καί ΜΟΙΡΑΣ 
Παντελής.
ΑΝΘΥΠΟΜΟΙΡΑΡΧΟΙ: ΚΟΥΒΕΛΗΣ 

Χαρίλαος, ΖΑΡΚΑΔΑΣ Λάμπρος καί 
ΣΑΜΠΑΤΑΚΟΣ Γεώργιος.

Α Π Ο Σ Τ ΡΑ Τ Ε ΙΕ Σ  ΑΝ Θ )ΣΤΩ Ν

Κατά τό Αλ δμηνο τοϋ έτους 1978 
άποστρατεύτηκαν γιά διάφορες αιτίες 
καί διαγράφτηκαν, διαδοχικά, άπό τήν 
ένεργό δύναμη τοϋ Σώματος, οί κάτωθι 
Άνθυπασπιστές Χωροφυλακής: ΑΝΤΩ- 
ΝΟΠΟΥΛΟΣ Λεωνίδας, ΠΟΛΙΤΗΣ Πα
ναγιώτης, ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Μιχαήλ, 
ΜΠΙΣΚΑΣ Γεώργιος, ΜΥΡΙΑΔΑΣ Θεμι
στοκλής, ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ’Αθανά
σιος, ΡΟΥΣΣΗΣ Βασίλειος, ΜΗΤΡΟ- 
ΜΑΡΑΣ Δημήτριος, ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ 
Σπυρίδων, ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Νικόλαος, 
ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Δημ., ΚΑΛΕΡΓΗΣ ’Ι
ωάννης, ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ’Ιωάννης, 
ΣΠΑΝΟΣ Γεώργιος, ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Νι
κόλαος, ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ Εύάγγελος, ΚΑ- 
ΦΙΡΗΣ Εύστάθιος, ΣΙΚΑΛΙΑΣ Κων]νος, 
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος, ΒΛΑΧΑ- 
ΚΗΣ Εύάγγελος, ΓΚΟΛΙΑΣ Φώτιος, 
ΛΙΤΣΑΣ ’Αθανάσιος, ΚΟΝΤΟΣ ’Ιωάν
νης, ΚΥΡΙΑΚΟΥ Γεώργιος, ΛΟΓΓΙΝΙ- 
ΔΗΣ Γεώργιος, ΓΕΡΟΥΚΗΣ ’Απόστολος 
ΓΥΦΤΑΚΗΣ Παναγιώτης, ΦΡΑΓΚΟΥ
ΛΗΣ ’Εμμανουήλ, ΓΡΙΒΑΣ ’Αναστάσιος, 
ΚΑΠΑΤΟΣ Κων]νος, ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ 
’Εμμανουήλ, ΠΟΝΤΙΚΑΣ Γεώργιος, 
ΣΠΑΝΙΑΣ Βάϊος, ΧΑΡΕΤΑΚΗΣ ’Εμ
μανουήλ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Σπυρίδων, ΜΑ- 
ΣΤΑΚΑΣ Μιχαήλ, ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Νι
κόλαος, ΣΚΟΥΡΑΣ Νικόλαος, ΤΟΚΑ- 
ΜΑΝΗΣ Χαράλαμπος, ΖΙΑΜΠΡΑΣ Πα
ναγιώτης, ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ Θεόδωρος, 
ΖΑΓΑΛΙΚΗΣ Λάζαρος(άπεβίωσε), ΣΤΑ- 
ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Άνδρέας, ΖΑΒΕΡΔΑΣ 
Χαρίλαος, ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ Άγγελος, 
ΜΗΤΡΟΜΑΡΑΣ ’Ιωάννης, ΠΙΣΚΟΠΑ- 
ΝΗΣ ’Ιωάννης, ΦΩΚΙΑΝΟΣ Εύστράτιος, 
ΤΣΩΤΣΟΣ Δημήτριος καί ΜΠΑΚΑΣ 
Γεώργιος.

Π ΡΟ ΑΓΩ ΓΕ Σ Υ Π Α Ξ ΙΩ Μ Α Τ Ι- 
ΚΩ Ν  Κ Α Ι  Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Ω Ν

Κατά τή διάρκεια τοΰ Α'. δμήνου πρα
γματοποιήθηκαν άπό τόν πίνακα προα
γωγών, σύμφωνα μέ τήν ίσχύουσα νομο
θεσία τοϋ Σώματος 211 προαγωγές Ύπα- 
ξιωματικών καί Χωροφυλάκων στόν έπό- 
μενο βαθμό. Είδικώτερα, κατά βαθμούς, 
προβιβάστηκαν στό βαθμό τοϋ Άνθυπα- 
σπιστοΰ 62 ’Ενωμοτάρχες, στό βαθμό τοΰ 
’Ενωμοτάρχου 141 Υπενωμοτάρχες καί 
στό βαθμό τοϋ Υπενωμοτάρχου 8 Χωρο
φύλακες.

Ε Κ Τ Α Κ Τ Η  Κ Ρ ΙΣ Η  ΥΠ ΕΝΩ 
Μ Ο ΤΑΡΧΩ Ν  Κ Α Ι  Χ Ω Ρ Ο Φ Υ 

Λ Α Κ Ω Ν  ΕΤΟ ΥΣ 19 7 8

Άποφασίστηκε ή διενέργεια έκτακτης 
κρίσεως 2.523 'Υπενωμοταρχών τών Γε
νικών καί τών Ειδικών Υπηρεσιών τοΰ 
Σώματος οί όποιοι, σύμφωνα μέ τήν ίσχύ
ουσα νομοθεσία, συμπληρώνουν μέχρι 
τής 30-9-1978 τά γενικά τυπικά γιά προα
γωγή προσόντα. Όσοι άπ’ αύτούς κρι- 
θοϋν προακτέοι, θά προβιβασθοϋν στό 
βαθμό τοϋ ’Ενωμοτάρχου άπό 1-10-1978, 
σύμφωνα μέ τις διατάξεις τοϋ Νόμου 
772] 1978 πού ψηφίστηκε πρόσφατα στή 
Βουλή.

’Επίσης θά πραγματοποιηθεί έκτακτη 
κρίση γιά 1.132 Χωροφύλακες τών Γε
νικών καί τών Ειδικών τοϋ Σώματος Υ πη
ρεσιών οί όποιοι συμπληρώνουν 18 έτη 
υπηρεσίας στό Σώμα μέχρι τής 31-12-1978 
Όοοι άπό τούς Χωροφύλακες αύτούς 
κριθοϋν προακτέοι καί θά έχουν συμπλη
ρώσει 18 έτη υπηρεσίας στή Χωροφυ
λακή μέχρι τής 30-9-1978, θά προβιβα- 
στοϋν στό βαθμό τοϋ. 'Υπενωμοτάρχου 
άπό 1-10-1978, σύμφωνα μέ τό Νόμο 
772] 1978.

Οί έκτακτες αυτές κρίσεις Υπενωμο
ταρχών καί Χωροφυλάκων θά πραγματο
ποιηθούν κατά τήν τρέχουσα θερινή περί
οδο.

Ε ΙΣΙΤ Η ΡΙΟ Σ  Δ ΙΑ ΓΩ Ν ΙΣΜ Ο Σ  
ΤΗΣ Σ Χ Ο ΛΗ Σ  Α Ξ ΙΩ Μ Α Τ ΙΚ Ω Ν  

Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η Σ

Προσκλήθηκαν μέ διαταγή τοΰ ’Αρχη
γείου 709 ύποψήφιοι οί όποιοι κρίθηκαν 
ικανοί γιά συμμετοχή στόν εισιτήριο δια
γωνισμό τής Σ.Α.Χ. Ό διαγωνισμός διε- 
νεργεΐται τό μήνα αυτό (17—22-7-1978) 
στις αίθουσες τοϋ κτιριακοϋ συγκρο
τήματος τών Σχολών Χωροφυλακής (Με
σογείων 96). Οί 709 αυτοί ύποψήφιοι Δό
κιμοι ’Αξιωματικοί προέρχονται άπό 
’Ενωμοτάρχες (707) καί Άνθυπασπιστές 
(2) τοϋ Σώματος. Είναι άπόφοιτοι γυμνα
σίου ή φοιτητές άνωτάτων σχολών, ήλι- 
κίας μέχρι 35 έτών. Ανάμεσα σ’ αύτούς 
υπάρχουν 119 οί όποιοι έδήλωσαν ότι 
θέλουν νά έξετασθοϋν καί σέ ξένες γλώσ
σες (Αγγλική 100, Γαλλική 15, ’Ιταλική 
4, Γερμανική 1).

Σύμφωνα μέ τό άναλυτικό πρόγραμμα 
τοϋ διαγωνισμού, οί ύποψήφιοι θά έξε- 
ταστοϋν, γραπτά, στά Ελληνικά (17-7-78) 
στόν Ποινικό Κώδικα (18-7-78), στή 
Ποινική Δικονομία (19-7-78), στόν Κα
νονισμό Χωροφυλακής (20-7-78) καί στήν 
'Ιστορία (21-7-78). Στις Ξένες Γλώσσες 
θά έξεταστοϋν γραπτά καί προφορικά 
στις 22-7-1978.

Σύμφωνα μέ τόν Νόμο, όσοι ύποψήφιοι 
δέν παρουσιαστούν έγκαιρα γιά νά λά- 
βόυν μέρος, θά αποκλειστούν όριστικά, 
άφοϋ δέν προβλέπεται συμπληρωματικός 
διαγωνισμός.

Άπό τόν πίνακα τών έπιτυχόντων θά 
είσαχθοϋν κανονικά 42, σύμφωνα μέ τή 
σειρά τής έπιτυχίας τους καί 8 καθ’ ύπέρ- 
βαση, σύμφωνα μέ τις εύεργετικές δια
τάξεις τοΰ νόμου, δηλαδή συνολικά 50. 
Η έκπαίδευσή τους θά άρχίση τόν προ- 

σεχή Σεπτέμβριο καί θά διαρκέσει 3 
χρόνια. Σχετικές μέ τό θέμα αυτό είναι 
οι Α.Π. 420]2]81ε καί 81η έ.έ. διαταγές 
τοϋ Αρχηγείου.

Κ Α Τ Α Τ Α Ξ Η  ΕΛΛΗ Ν ΙΔΩ Ν  Γ Υ 
Ν ΑΙΚΩ Ν  Ω Σ ΔΟΚΙΜ Ω Ν Ν  

Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Ω Ν

Μέ τό πρόβλημα τής κατατάξεως νέων 
Γυναικών ώς Δοκίμων Χωροφυλάκων 
άσχολήθηκαν πολλές φορές άπό τό πα
ρελθόν μέχρι σήμερα, άρμόδιοι παρά
γοντες τοϋ Σώματος. Τό πρώτο θετικό 
βήμα πρός τήν κατεύθυνση αυτή, άπό 
ύπηρεσιακή άποψη, έγινε πρό βετίας.Μέ 
αύτό τόν τρόπο τό 1971 προσκλήθηκαν 
γιά κατάταξη στό Σώμα οί πρώτες 25 
Έλληνίδες. Μέ τή λήξη δέ τής έκπαι- 
δεύσεώς τους, έγινε στή Σ.Ο.Χ. Αθηνών 
ειδική τελετή στις 17-1-1972, μέ τή συμ
μετοχή τής άνωτάτης τοϋ Σώματος ήγε- 
σίας.

Τόν Σεπτέμβριο τοϋ 1972 γιά τό βαθμό 
τοϋ ύπαξιωματικοϋ διαγωνίσθηκαν πολ
λές μορφωμένες νέες Έλληνίδες (σχετική 
ή Α.Π. 422]2]30β άπό 24-8-1972 διαταγή 
Α.Χ.), μέ άποτέλεσμα νά καταταγοΰν, 
τελικά, οί 14 πρώτες, κατά σειρά έπιτυ
χίας, ΰποψήφιες πού πέτυχαν στό δια
γωνισμό καί παρουσιάστηκαν γιά έκπαί- 
δευση στή Σχολή Ύπαξιωματικών στις 
22-9-1972. Αύτές είναι οί πρώτες Έλλη
νίδες 'Υπαξιωματικοί Χωροφυλακής.

—Τόν έπόμενο χρόνο άποφοίτησαν άπό 
τή Σ.Ο.Χ. (26-3-1973) άλλες 50 Γυναίκες 
οί όποιες έκπαιδεύτηκαν ώς Δόκιμοι 
Χωροφύλακες.

—Όλες αύτές οί πρώτες Έλληνίδες 
'Υπαξιωματικοί καί Χωροφύλακες, τοπο
θετήθηκαν μετά τήν έκπαίδευσή τους στή 
Σχολή, σέ διάφορες'ΥπηρεσίεςΧωρΙκής, 
προσφέροντας τις προσωπικές τους ύ- 
πηρεσίες στή Ελληνική κοινωνία, παράλ
ληλα μέ τούς άνδρες συναδέλφους τους.

—Τό ’Αρχηγείο έξακολούθησε έκτοτε 
τις προσπάθειές του γιά τήν έδραίωση τοΰ 
θεσμοΰ τών γυναικών άστυνομικών, μέ 
άποτέλεσμα νά ψηφισθεΐ πρόσφατα ό 
Νόμος 772]1978. Στό άρθρο 20 τοϋ Νό
μου αύτοΰ προβλέπεται ότι ή δύναμη τών
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π α ν  Φ Ε Υ Γ Ο Υ Ν3Γυναικών ’Αστυνομικών, μπορεί νά φτά
σει μέχρι τις 500, κατ’ άνώτατο δριο, από 
πλευράς Χωρο'φυλακής.

—Γιά τήν έφαρμογή τοϋ Νόμου 772]78, 
στό 3μηνο αύτό άποφασίστηκε ή κατά
ταξη 250 περίπου προσοντούχων γυναι
κών, ήλικίας 18—22 έτών, ώς Δοκίμων 
Χωροφυλάκων. Γιά τό σκοπό αύτό κυ
κλοφόρησε ή Α.Π. 400]4]25ζ άπό 30-5-78 
προκήρυξη τοϋ Άρχηγοϋ Χωροφυλακής, 
πού δημοσιεύτηκε στό τεύχος ’Ιουνίου τής 
«Ε.Χ.». Οί ένδιαφερόμενες μποροϋν νά 
ύπο βάλουν δικαιολογητικά γιά τήν κατά
ταξη τους στις κατά τόπους ’Αστυνομι
κές ’Αρχές μέχρι τις 30-7-1978. Ή έπι- 
λογή τους άπό τά άρμόδια ύπηρεσιακά 
συμβούλια θά γίνη μέσα στόν έπόμενο 
μήνα Αύγουστο, γιά νά προσκληθούν 
πρός κατάταξη στό Σώμα, κατά τόν προ
σεχή Σεπτέμβριο.

Ε ΙΔΗ ΣΕ ΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩ ΡΟ  
ΤΩΝ ΣΧΟΛΩ Ν  Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α 

ΚΗ Σ ΑΘΗΝΩΝ

—Στις 6-7-1978 όρκίζονται 789 νέοι 
Ύπαξιωματικοί οί όποιοι έκπαιδεύονται 
ώς Δόκιμοι Ενωμοτάρχες στό Π.Σ.Ο.Χ. 
Ρόδου (564) καί στή Σ.Ο.Χ. Αθηνών (225) 
’Ανάμεσα σ’ αύτούς ύπάρχουν 597 πού 
προέρχονται άπό άστράτευτους ιδιώτες, 
άπόφοιτους γυμνασίου ή φοιτητές άνωτά- 
των Σχολών. Οί ύπόλοιποι 192 είναι άν- 
δρες Χωροφυλακής πού ύπηρετοϋσαν 
στό Σώμα, πριν εϊσαχθοϋν γιά έκπαίδευση 
στή Σχολή.

—Στις 10-7-1978 άναχωροΰν άπό τή 
Σ.Ο.Χ. ’Αθηνών 128 προϋπηρετήσαντες 
στις ένοπλες δυνάμεις ιδιώτες, διαφόρων 
στρατολογικών κλάσεων, οί όποιοι κατα- 
τάγηκαν πρόσφατα στό Σώμα καί θά 
έκπαιδευθοϋν στό Π.Σ.Ο.Χ. Ρόδου, ώς 
Δόκιμοι Χωροφύλακες.

—Στις 8-7-1978 τελειώνουν τά μαθή
ματα ’Αγγλικής καί Γαλλικής γλώσσας 
τοϋ Τμήματος Ξένων Γλωσσών τής Σ.Α.Χ. 
τά όποια παρακολούθησαν μέ έπιτυχία 
35 ’Αξιωματικοί Χωροφυλακής ('Αγγλι
κής 25, Γαλλικής 10) άπό τις 9-1-1978.

—Ταυτόχρονα τελειώνουν τά μαθή
ματα τοϋ σεμιναρίου ’Αγγλικής γλώσσας 
τής Σ.Ο.Χ. στή Θεσ]νίκη, πού παρακο
λουθούν άπό 9-1-1978, 23 ’Ενωμοτάρχες.

—Στις 17-6-1978 τελείωσε ή μετεκπαί
δευση 45 Μοιράρχων (Β-. σειρά 1978) 
πού είχε άρχίσει στις 3-4-1978 καί πρα
γματοποιήθηκε μέ τή μέριμνα τής Σ.Α.Χ. 
στό ΕΛΚΕΠΑ (’Αθήνα, Καποδιστρίου 8).

—Στις 30-6-1978 άποφοίτησαν άπό τή 
Σχολή ’Επαγγελματικής μετεκπαιδεύσεως 
Ανθυπασπιστών 80 Άνθυπασπιστές οί 
όποιοι μετεκπαιδεύτηκαν άπό τόν ’Ο
κτώβριο τοϋ 1977 στό ΕΛΚΕΠΑ.

—Στις αίθουσες τών Σχολών Χωρο
φυλακής διενεργεΐται άπό τις 17 μέχρι τις 
22-7-78 6 είσιτήριος διαγωνισμός τής 
Σ.Α.Χ. έτους 1978. Στό διαγωνισμό παί- 
νουν μέρος 709 περίπου ύποψήφιοι γιά 
νά εϊσαχθοϋν, κατά σειρά έπιτυχίας, οί 
πρώτοι 50 οί όποιοι θά έκπαιδευθοϋν γιά 
τρία χρόνια ώς Δόκιμοι ’Αξιωματικοί.

Ι ^ Α Υ Τ Ο Ι
Κατά τή διάρκεια τοϋ Α'. 4μήνου τοϋ 

1978 άπεβίωσαν άπό διάφορες αιτίες καί 
διεγράφησαν άπό τή δύναμη τοϋ Σώματος, 
οί κάτωθι (12) δώδεκα άνδρες οί όποιοι 
ύπηρετοϋσαν σέ διάφορες Υπηρεσίες 
Χωροφυλακής.

Α Ξ Ι Ω Μ Α Τ Ι Κ Ο Ι
—Υπομοίραρχος ΓΚΟΝΟΣ ’Ιωάννης. 

Γεννήθηκε τό 1929 στήν Κάτω Μέλπεια 
Μεσσηνίας. Κατατάχτηκε στό Σώμα τό
1951, αποφοίτησε άπό τό II Τμήμα (Σχολή 
Ύπαξιωματικών) ώς Υπενωμοτάρχης τό
1952. Προβιβάστηκε, κατόπιν έξετάσεων, 
στούς βαθμούς τοϋ ’Ενωμοτάρχου τό 
1955 καί τοϋ Άνθυπασπιστοϋ τό 1962. 
’Εκπαιδεύτηκε στή Σχολή Μετεκπαιδεύ- 
σεως ’Ανθυπασπιστών στήν περίοδο 
1971—1972. Προβιβάστηκε τό 1974 σέ 
’Ανθυπομοίραρχο καί τό 1977 σέ Υπο
μοίραρχο. Ήταν τελειόφοιτος τής Παν- 
τείου Σχολής. Διακρίθηκε γιά τό ήθος, 
τήν έγκυκλοπαιδική καί έπαγγελματική 
του μόρφωση, τήν άπλότητα, τήν καλο
σύνη καί τήν άφοσίωσή του στό ύπηρε- 
σιακό καθήκον καί στήν οίκογενειά του -. 
Άπεβίωσε άπό τήν έπάρατη νόσο, στό 
401 Γ.Σ.Ν. ’Αθηνών (9-2-1978) όπου καί 
νοσηλεύτηκε γιά πολύ χρόνο. Άφησε 
στή ζωή τή γυναίκα του καί 2 κορίτσια 
άνήλικα.

Υ Π Α Ξ Ι Ω Μ Α Τ Ι Κ Ο Ι
—’Ενωμοτάρχης ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Γε

ώργιος τοϋ Α.Τ. Παραλίας Πατρών. Γεν
νήθηκε τό 1928 εις Δούκα ’Ηλείας. Κατα
τάχτηκε στή Χωροφυλακή τό 1949. Προ- 
βιβάστηκε σέ Υπενωμοτάρχη, άναδρο- 
μικά, τό 1965 καί σέ ’Ενωμοτάρχη τό 
1974. Άπεβίωσε τήν 12-4-1978 άπό καρ
κίνο τοϋ πνεύμονα. Άφησε στή ζωή 2 
άγόρια.

— ’Ενωμοτάρχης ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Φώτιος τής Α.Δ.Χ. ’Ανατολικής Μα
κεδονίας. Γεννήθηκε τό1931 στόΣολάκι 
Μεσσηνίας. Κατατάχτηκε στή Χωρο
φυλακή τό 1951. Προβιβάστηκε σέ Υπε
νωμοτάρχη τό 1974 καί σέ ’Ενωμοτάρχη 
τό 1976. Άπεβίωσε τήν 14-3-1978 στό 
Γ.Κ.Ν. Καβάλας άπό άωρο λέμφωμα. 
Άφησε στή ζωή 2 άνήλικα κορίτσια.

—’Ενωμοτάρχης ΧΑΜΗΛΑΚΗΣ Γε
ώργιος, Τροχονόμος τοϋ Τ.Τ. Ηρακλείου 
—Κρήτης. Γεννήθηκε τό 1931 στή Ζά- 
κρο Λασιθίου. Κατατάχτηκε στό Σώμα 
τό 1952. Προβιβάστηκε σέ Υπενωμο
τάρχη τό 1974 καί τό 1977 σέ ’Ενωμο
τάρχη. Έπεσε μέσα σέ φωταγωγό άνεγει- 
ρομένης οικοδομής καί έπαθε αιμορ
ραγία σπλήνας καί πνεύμονα. Άπό τήν 
αιτία αύτή άπεβίωσε τήν 18-2-1978. Ά 
φησε στή ζωή 1 άνήλικο άγόρι.

—.'Υπενωμοτάρχης ΓΕΩΡΓΆΚΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ ή ΚΑΝΝΑΒΟΣ Γεώργιος τοϋ Π.Α. 
Άγιου Δημητρίου—’Αττικής. Γεννήθηκε 
τό 1929 στή Φαρακλάδα Μεσσηνίας.

Κατατάχτηκε στή Χωροφυλακή τό 1954, 
ένώ είχε προϋπηρετήσει στό στρατό. 
Προβιβάστηκε σέ Υπενωμοτάρχη τό 
1976. Ήταν πατέρας 2 παιδιών. Διανύ- 
οντας άναρρωτική άδεια άπεβίωσε, τήν 
31-12-1977 άπό τήν έπάρατη νόσο στόν 
Άγιο Δημήτριο, όπου κατοικούσε οίκο
γενε ιακώς.

—Υπενωμοτάρχης ΚΑΤΣΙΛΙΕΡΗΣ Γε
ώργιος, τοϋ Τμήματος Ασφαλείας Προ
αστίων Πατρών. Γεννήθηκε στό Μονα
στηράκι Φωκίδος τό 1932. Κατατάχτηκε 
στή Χωροφυλακή τό 1954 καί τό 1976 
προβιβάστηκε σέ Υπενωμοτάρχη. Ήταν 
πατέρας 2 άνηλίκων κοριτσιών. Άπεβί
ωσε τήν 12-1-1978 άπό έμφραγμα μυο
καρδίου στό Γ.Κ.Ν. Πατρών όπου νοση
λευόταν.

—Υπενωμοτάρχης ΚΡΙΝΑΚΗΣ ’Αν
τώνιος, τοϋ Τμήματος Τροχαίας Καβάλας. 
Γεννήθηκε τό 1934 στό Σιρηδοχώρι Κα
βάλας. Κατατάχτηκε στή Χωροφυλακή 
τό 1955 καί προβιβάστηκε σέ Υπενωμο
τάρχη τό 1977.Ήταν πατέρας 2 άνηλίκων 
κοριτσιών . Άπεβίωσε τήν 8-3-1978 άπό 
αιμορραγία κιρσών οισοφάγου στό 424 
Γ.Σ.Ν. Θεσσαλονίκης όπου νοσηλεύ
ονταν.

— Υπενωμοτάρχης ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ 
Σωκράτης, τής Υ.Α.Π. Πρωτεήούσης. 
Γεννήθηκε τό 1932 στήν Άρήνη Ηλείας. 
Κατατάχτηκε στή Χωροφυλακή τό 1954 
καί προβιβάστηκε σέ Υπενωμοτάρχη τό 
1976. Ήταν πατέρας 2 άνηλίκων κοριτ- 
σιών. Άπεβίωσε τήν 3-1-1978 άπό έμ
φραγμα μυοκαρδίου στό Γ.Κ.Ν. ’Αθηνών, 
όπου νοσηλευόταν.

Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Ε Σ
— Χωροφύλακας ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ 

Κων]νος, τοϋ Τμήματος Τροχαίας Θη- 
βών. Γεννήθηκε τό 1950 στόν Άγιο Γε
ώργιο Φθιώτιδος. Κατατάχτηκε στή Χω
ροφυλακή τό 1976. Ήταν άγαμος. Τραυ
ματίστηκε θανάσιμα σέ τροχαίο άτύχημα 
τή 16-1-78 στήν έθνική όδό Αθηνών— 
Λαμίας καί άπεβίωσε.

—Χωροφύλακας ΜΑΤΤΑΣ Δημήτριος 
τοϋ Α.Τ. Άλεξανδρουπόλεως. Γεννήθηκε 
τό 1956 στή Θεσσαλονίκη. Κατατάχτηκε 
στή Χωροφυλακή τό 1975. Ήταν άγαμος. 
Άπεβίωσε τήν 6-2-1978 στό Γ.Κ.Ν. Άλε
ξανδρουπόλεως άπό διαμπερές έγκεφα- 
λικό τραΰμα τό όποιο προκλήθηκε άπό 
πυροβόλο όπλο.

— Χωροφύλακας ΠΑΥΛΙΔΗΣ Χρήστος 
τοϋ Σ.Χ. Τροχαίας Μυτιλήνης. Γεννή
θηκε τό 1957 στά Γιαννιτσά Πέλλης. 
Κατατάχτηκε στή Χωροφυλακή τό 1976. 
Ήταν άγαμος. Τραυματίστηκε σέ τρο
χαίο άτύχημα τήν 12-2-1978 στή Μυτι
λήνη καί ύπέστη βαρειά έγκεφαλική δια- 
σειση, όλικό κάταγμα στό μηριαίο κόκ- 
καλο κ.λπ. Άπεβίωσε τή 19-2-1978 στό 
401 Γ.Σ.Ν. ’Αθηνών όπου νοσηλεύτηκε.
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ε π ικ α ιρ ο τη τε ς
Είδήοεις καί σχόλια άπό την δραστηριότητα 

τ ώ ν  Υ π η ρ ε σ ι ώ ν  Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς .
«ΚΑΙ ΟΤΑΝ δέν προσφέρουν αιμα 

σέ βαριά άρρώστους συνανθρώπους μας, 
κοιτάζουν μέ ποιό άλλο τρόπο, θά μπο
ρέσουν νά βοηθήσουν αυτούς». Μέ τά 
λόγια αύτά καταλήγει τό σχόλιό της ή 
έφημερίδα «ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ» 
γιά τήν προσφορά τών Δοκίμων Χωρο
φυλάκων τοϋ Παραρτήματος τής Σχολής 
'Οπλιτών Χωροφυλακής Ρεθύμνου, στόν 
πανελλήνιο άντικαρκινικό έρανο. Δέν 
είναι ή πρώτη φορά πού άπό τις στήλες 
τών έφημερίδων σχολιάζεται ή προσφορά 
τών άνδρών του Σώματος σέ συνανθρώ
πους τους, είτε δίνοντας αίμα, είτε προ- 
σφέροντας χρηματικά ποσά άπό προαι
ρετικούς μεταξύ τους έράνους, γιά νά 
συμβάλουν στόν άγώνα γιά τή διάσωσή 
τους καί τήν άπάλυνση του άνθρώπινου 
πόνου. Μαζί μέ τό ύπηρεσιακό τους κα
θήκον έχουν συνδέσει καί τό χρέος τής 
άνιδιοτς,λοϋς προσφοράς πρός τόν πά- 
σχοντα συνάνθρωπό τους. Πόσες φορές, 
άλλωστε, δέν τρέχουν σέ νοσηλευτικά 
ιδρύματα νά προσφέρουν έθελοντικά καί 
χωρίς ιδιοτέλεια μεγάλες ποσότητες αΐ 
ματος; ’Αρκεί ν’ άναφερθεΐ ότι κατά τόν 
περασμένο χρόνο ή έθελοντική αιμο
δοσία τών άνδρών τοϋ Σώματος ξεπέ- 
ρασε τά 200 χιλιόγραμμα αίματος. Πέρα 
όμως άπό τήν έθελοντική αιμοδοσία 
έχουν προσφερθεί σέ συνανθρώπους ση
μαντικά χρηματικά ποσά, πού συγκεν
τρώθηκαν μέ προαιρετικούς έράνους μετα
ξύ τών άνδρών τοϋ Σώματος. Χαρακτη
ριστικά άναφέρουμε καί τή πρόσφατη πε
ρίπτωση τών άνδρών τής Άνωτέρας Διοι- 
κήσεως Χωροφυλακής Δυτ. Ελλάδος, οί 
όποιοι συγκέντρωσαν καί πρόσφεραν στή 
οικογένεια τής Ίωάν. χήρας Γ. ΜΠΑΝ- 
ΤΟΥΝΑ, τό ποσόν τών 125.445 δραχμών, 
έκδήλωση συμπαραστάσεως καί άνθρω- 
πισμοΰ στόν πάσχοντα συνάνθρωπο. Γι’ 
αύτή τή συμπαράσταση καί τά αισθήματα 
ανθρωπισμού μιλάει καί στό έγγραφό της 
ή διοίκηση καί τό ιατρικό προσωπικό 
τοϋ Γενικού Νοσοκομείου Φλωρίνης 
τονίζοντας ότι: «Οί άνδρες τής Διοι- 
κήσεως Χωροφυλακής Φλωρίνης, κατε- 
χόμενοι έξ εύγενών αισθημάτων καί 
ύψηλών ιδεωδών, συνέβαλον εις τήν 
διάσωσιν κινδυνεύοντος άσθενοΰς. Ή 
εύγενική αύτή χειρονομία άποδεικνύει 
πίστιν πρός τά Εθνικά ’Ιδεώδη καί τόν 
άνθρώπινον πόνον, ταυτιζομένη πλήρως 
μέ τάς Χριστιανικός άρετάς τής άλλη- 
λεγγύης καί τής άγάπης πρός τόν συνάν
θρωπον. ’Επί πλέον δέ συμβάλλει εις τήν 
έξάλειψιν τής έμπορίας τού αίματος, ήτις 
τυγχάνει άπαράδεκτος καί άσυμβίβαστος 
πρός τάς άρχάς τού άνθρωπισμοΰ καί 
τής άγάπης».

Παρόμοιες έπιστολές έστειλαν στό 
Αρχηγείο Χωροφυλακής ό 'Υπομοί
ραρχος κ. Παν. ΚΟΤΚΑΣ καί ή κ. Σπυ- 
ριδούλα ΤΑΜΠΟΥΡΕΑ, στις όποιες 
έκφράζονται καί οί εύχαριστίες τους γιά 
άνδρες τού Σώματος, πού πρόσφεραν έθε
λοντικά αίμα γιά τή διάσωση κινδυνευ- 
όντων συγγενών τους.

ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟ έορτασμό τής 
μάχης τής Κρήτης, παραβρέθηκαν καί 
πολλοί ξένοι μαχητές της, πού ήρθαν άπό 
τις μακρινές πατρίδες τους γιά ν ’ άπο- 
τίσουν «φόρο τιμής» σ’ έκείνους πού 
θυσίασαν τή ζωή τους πολεμώντας γιά τό 
πανανθρώπινο ιδανικό τής έλευθερίας. 
Ήρθαν άκόμα καί γιά νά τιμήσουν τό 
Σώμα τής Χωροφυλακής, γιά τή συμβολή 
του στήν Μάχη τής Κρήτης. Μεταξύ 
τών παραβρεθέντων ήταν καί ό τότε 
λοχαγός τού 3ου Λόχου τού 2]ΙΙ Τάγματος 
Δυτικών Αυστραλών κ. RALF H0NNER 
ό όποιος παρακολούθησε τις έορταστικές 
έκδηλώσεις πού έγιναν στή Σχολή Χωρο
φυλακής Ρεθύμνου καί φιλοξενήθηκε μαζί 
μέ άλλους ξένους έπισκέπτες άπό τή 
Διοίκηση τής Σχολής. Πριν άναχωρήσει 
γιά τή πατρίδα του, έστειλε στό Διοικητή 
τού Π.Σ.Ο.Χ. Άντισυνταγματάρχη κ. 
Νικ. Γαρνέλη έπιστολή, στήν όποια εκ
φράζει τις εύχαριστίες του γιά τήν ύπο- 
δοχή καί φιλοξενία πού τού παρασχέ
θηκαν. Στήν έπιστολή του μεταξύ άλλων 
άναφέρει καί τά έξής: «Πριν άπό τριάντα 
έπτά χρόνια, οί Αύστραλοί στρατιώτες, 
στή περιοχή Ρεθύμνης, είχαν έντυπω- 
σιασθεΐ πάρα πολύ άπό τή λαμπρή συμ
περιφορά καί τήν έξαιρετική μαχητι
κότητα τής Χωροφυλακής ή οποία στά
θηκε δίπλα τους γιά ν’ άπωθήσουν μαζί 
τούς εισβολείς. 'Υπήρξε γιά μένα ένα 
ιδιαίτερο προνόμιο ή παρακολούθηση 
τών ζωντανών τελετών στή Σχολή σας 
καί ή διαπίστωση τού τρόπου μέ τόν 
όποιο περνούν σέ μιά άλλη γενεά οί 
ώραΐες παραδόσεις τής Χωροφυλακής. 
Σάς εύχαριστώ γιά τή πολύτιμη φιλο
ξενία καί σάς βεβαιώνω ότι θά τήν θυ
μάμαι πάντα».

ΣΤΟ ΝΟΜΟ Καστοριάς, μέ πρωτο
βουλία τού Νομάρχου κ. Κλεομένη 01- 
ΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ οί Δημόσιες 'Υ
πηρεσίες καί οί Υπηρεσίες τής Τοπικής 
Αύτοδιοικήσεως έχουν άναλάβει μιά 
σταυροφορία πολιτιστικών έκδηλώσεων 
γιά τήν άνάπτυξη τής περιοχής, μέ με
γάλη συμμετοχή τής Χωροφυλακής. Στή 
σταυροφορία αύτή τών κρατικών φορέων 
τού Νομού, ή συμμετοχή τών πολιτών 
είναι άμέριστη καί ή περιοχή παρουσιά
ζει μιά όψη συνεχούς προόδου στό πολι
τιστικό τομέα. Σέ διάστημα λίγων μηνών 
πραγματοποιήθηκαν πολλές καί άξιό- 
λογες έκδηλώσεις, άπό τις όποιες χαρα
κτηριστικά άναφέρουμε μερικές:

Τήν θεμελίωση, άπό τόν Νομάρχη, 
τού Γυμνασίου—Λυκείου τής Κοινότητος 
Κορησοϋ πού άνεγείρεται μέ ιδιωτική 
πρωτοβουλία.

Τά άποκαλυπτήρια τής προτομής τού 
ήρωϊκώς πεσόντος τό 1941 στό ’Αλβα
νικό Μέτωπο, έφέδρου 'Υπολοχαγοΰ Β. 
Παπαβασιλείου, στή Κοινότητα Πολυ- 
κάρπης.
Τήν Έκθεση Χειροτεχνίας στήν Κα

στοριά, μέ τή συμπαράσταση τής Νομαρ
χιακής ’Επιτροπής Λαϊκής Έπιμορφώ- 
σεως.
Επίσης ό κ. Νομάρχης κήρυξε πρόσ

φατα τήν έναρξη τού θερινού «τουρ
νουά» τών έρασιτεχνικών ποσδοσφαι- 
ρικών Σωματείων τού Νομού, γιά τή 
διάδοση τού ’Αθλητισμού.

’Εκτός αύτών, ύπό τήν αιγίδα τού κ. 
Νομάρχου έγιναν στό "Αργος Όρεστικό 
ή ΣΤ’ Γεωργική Έκθεση, ή Έκθεση 
Ταπήτων τοϋ ’Εθνικού ’Οργανισμού Πρό
νοιας, οί έορταστικές έκδηλώσεις τού 
Μουσικοφιλολογικοΰ Συλλόγου Κα
στοριάς «ΑΡΜΟΝΙΑ», γιά τά τριάντα 
χρόνια άπό τήν ίδρυσή του καί τό Βλ 
Συμπόσιο Γλωσσολογίας τού 'Ιδρύματος 
Μελετών Χερσονήσου τού Αίμου.

Στή φωτογραφία ό άκούραστος Νο
μάρχης κ. Κλ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ 
μέ τούς έκπροσώπους τών τοπικών ’Αρ
χών, κατά τή θεμελίωση τού Γυμνασίου 
Κορησοΰ.
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ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ του πρός τόν ’Αρχηγό 
του Σώματος ό κ. Κων]νος ΑΛΕΞΑΝ
ΔΡΟΥ, έξέφρασε τις ευχαριστίες του γιά 
τόν ’Ανθ]στή Ξεν. ΚΑΡΑΜΠΙΚΑ, ό 
όποιος κατώρθωσε σέ διάστημα λίγων 
μόνον ωρών ν ’ ανακαλύψει τό δράστη 
τής κλοπής πού έγινε σέ βάρος οικο
γένειας πού φιλοξενούσε. Γιά τόν ίδιο 
λόγο καί ό Δήμαρχος 'Αλίμου ’Αττικής 
κ. Παύλος ΤΖΙΒΑΝΙΔΗΣ, έστειλε στό 
Διοικητή τού ’Αστυνομικού Τμήματος 
Καλαμακίου, έπιστολή μέ τήν οποία 
έκφράζει τις εύχαριστίες καί τά συγχα
ρητήριά του γιά τή σύλληψη καί παρά
δοση στή δικαιοσύνη ένός άκόμα αντι
κοινωνικού στοιχείου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ τής Κοινότητας 'Αγίου 
Πνεύματος Σερρών κ. Θωμάς ΤΣΙΑΡΑΣ, 
σέ έγγραφό του πρός τό ’Αρχηγείο Χωρο
φυλακής, έξέφρασε τις εύχαριστίες του 
γιά τόν Ένωμ]ρχη κ. Λουκά ΚΑΠΕΡΩΝΗ 
«διότι έκτος τού ότι άντιμετωπίζει μέ 
έπιτυχία τά πάσης φύσεως άδικήματα πού 
δημιουργοΰνται, συμβάλλει αποτελεσμα
τικά στή Κοινοτική ανάπτυξη. Μέ πρω
τοβουλία του έπετεύχθη ή διάνοιξη κεν
τρικού δρόμου τού χωριού Αγίου Πνεύ
ματος, μέ άποτέλεσμα νά διευκολύνεται 
ή κυκλοφορία. Επίσης φροντίζει γιά 
τήν καθαριότητα καί τόν έξωραϊσμό τής 
Κοινότητος καί διατηρεί αρμονική συνερ
γασία μέ τίς Κοινοτικές ’Αρχές».

Ο ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ Σύλλογος Μεσο
λογγίου «ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ» μέ 
έγγραφό του στή Διοίκηση Χωροφυλακής 
Αιτωλίας, έξέφρασε τίς εύχαριστίες του 
στις 'Υπηρεσίες Χωροφυλακής Μεσολογ
γίου γιά τή συμπαράσταση καί θετική 
συμβολή τών άνδρών τους στή τέλεση 
ΙΔ’. ’Αγώνα Ουσίας, ό όποιος μέ τά μέτρα 
πού λήφθηκαν έγνώρισε τή μεγαλύτερη 
έπιτυχία άπό τότε πού καθιερώθηκε.

Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ τού Πανεπιστημίου 
Θράκης κ. Στερ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ, έστειλε 
έπιστολή πρός τό Διοικητή τής Διοική- 
σεως Χωροφυλακής Ροδόπης, μέ τήν 
όποια έκφράζει τή βαθειά του ικανο
ποίηση γιά τή συμπεριφορά καί τήν 
άρτια κατάρτιση τών άνδρών της κατά 
τήν έκτέλεση τής άποστολής τους. Επί
σης ό κ. Μ. ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ έξέφρασε 
μέ έπιστολή του τίς ευχαριστίες του γιά 
τούς άνδρες τού ’Αστυνομικού Τμήματος 
Μυκόνου, οί όποιοι συνέλαβαν τόν δρά
στη τής κλοπής πού έγινε σέ βάρος του.

Α Η Α Κ Ο Ι Η Ω Ζ Ε Ι Ι

Ό Άντώνης Γεωργακόπουλος—Άλίτ- 
σης 8, πάροδος Ίουλιανοΰ—έναντι τού 
’Αρχηγείου Χωροφυλακής — διαθέτει 
στούς πρώην συναδέλφους του άνδρες 
τού Σώματος βιβλία ποιότητος μέ έκπτω
ση 20% καί εύκολίες πληρωμής ή έκπτω
ση 25% στή περίπτωση άμέσου έξο- 
φλήσεως. Τηλεφωνήστε 8823644 καί 
ώρες 3—6 μ.μ., ή 8234689 καί ώρες 9—11 
π.μ.

Κυκλοφόρησε καί πωλείται τό βιβλίο 
«ΑΙ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΙ» τού τέως Α'. 
Άστ. Δ]ντοΰ ’Αναστασίου Γαρδίκα. Οί 
ένδιαφερόμενοι μπορούν νά τό άποκτή- 
σουν άπό τόν έκδοτη κ. ’Αναστάσιο 
Γαρδίκα, Πολυφήμου 4 (τηλ. 7771997)— 
Ζωγράφου, ’Αθήνα.

Ε Κ Θ Ε Σ Η  Τ Ρ Ο Χ Α Ι Α Σ  Σ Τ Η Ν  Π Ρ Ε Β Ε Ζ Α

1 ί?ν . A, _jj8|E|gp
M ill

Μέ τό σύνθημα  « ’Ό χ ι άλλο α ίμα  στήν ά σ φ α λ το »  λειτούργησε τόν περασμέ 
νο μήνα στή Πρέβεζα , άπό τ ίς  17 μέχρι τ ίς  25 ’ Ιουνίου , ή Έ κθεση Τροχαίας , 
πού διοργάνωσε ή Δ ιοίκηση Χ ω ρ ο φ υλακής Π ρεβέζης, μέσα στα  π λα ίσ ια  
τής έκστρατείας τοΰ ’Α ρχηγείου Χ ω ρ ο φ υλακής , γ ιά  τή  πρόληψη τώ ν  τρο
χ α ίω ν  ά τυχ η μ ά τω ν  κ α ί τήν κυκλοφορ ιακή  άγω γή  .

Τά έγκ α ίν ια  τής Έ κθέσεω ς έγ ιναν σ τ ίς  17 ’ Ιουνίου , μέ τή συμμετοχή τώ ν  
τοπ ικώ ν άρχώ ν κα ί μεγάλου μέρους τής κ ο ινω νία ς  τής Π ρεβέζης. Κ ατά  τή  
τελετή  τώ ν  έγκ α ιν ίω ν  τελέσθηκε αγιασμός άπό τόν έκπρόσωπο τή ς  Μ ητρο- 
πόλεω ς Ν ικοπόλεως κα ί Πρεβέζης , Π αν)τατο Ά ρ χ )δ ρ ίτη  κ .  Φιλ. Β ιδάλη  
κα ί άκολούθησε ό μ ιλ ία  τού Δ ιο ικητοΰ Χ ω ρ ο φ υλακής Πρεβέζης ’ Α ν τ ισ υ ν τα -  
γματάρχου κ . Κ ω ν)νο υ  Κ αραγκούνη , ό όποιος ά νέπ τυξε  τούς σκοπούς κα ί 
τούς στόχους τή ς  Έ κ θέσ εω ς, καθώ ς κ α ί τή σημασία  τής έκστρατείας γ ιά  
τή μείω ση τώ ν  τροχα ίω ν ά τυ χ η μ ά τω ν  .

«"Οσοι θά έπ ισ κ εφ το ϋν  τήν Έ κθεση αύτή  , δέν πρέπει νά  τή δουν σάν ένα  
απλό θ έα μ α . Πρέπει νά  τή μελετήσουν , νά  προβλημ ατισ τούν γύρω  άπό τ ίς  
καταστροφές πού έπ ιφ έρ ε ι τό αύτοκ ίνητο  όταν δέν όδηγεΐτα ι άπό σίγουρο  
κα ί καθαρό μυαλό κ α ί έμπειρα κ α ί σ τιβαρά  χ έρ ια . Πρέπει τά  παθήματα  νά  
γ ίνο υν  μ αθήμ ατα . Α ύτο ί πού χρησιμοποιούν τό δρόμο, όδηγοί κα ί π εζο ί, 
πρέπει νά  γνω ρ ίζο υν τούς κανόνες κ υκ λο φ ο ρ ία ς , πρέπει προπαντός νά  μή 
β ιά ζο ν τα ι, άκόμα δέ , νά  συνειδητοπο ιήσουν τή ν  ευθύνη  πού έχουν ά π έναντι 
στούς συνανθρώ πους τους κα ί στόν έαυτό το υ ς . Τά τροχαία  ά τυχ ή μ α τα  θά 
μειω θούν μόνο αν όδηγοί κα ί πεζο ί άπ ο φ ασ ίσ ο υν νά  συνεργαστούν , άν άκο- 
λουθήσουν μ ιά  νέα συμπερ ιφορά  πού θά στη ρ ίζετα ι στό Νόμο , σ τ ίς  άρχές τού  
άμοιβα ίου σεβασμού κα ί τής άμ ο ιβα ίας άγάπης κα ί βο ή θε ια ς» , τόνισε  μετα
ξύ  τ ώ ν  ά λλ ω ν  στή ν  ό μ ιλ ία  του ό Ά ν τ ) ρ χ η ς  κ . Κ αραγκούνης .

Μετά τή ν  ό μ ιλ ία  , ό ’Α νώ τερος Δ ιο ικητής Χ ω ρ ο φ υλακή ς ’Ηπείρου Τ αξίαρ- 
χος κ . ’ Ιωάν . Γ ιαννουράκος έγκα ιν ίασε τή ν  Έ κθεση Τροχαίας κα ί οί παρ ι-  
στάμενο ι ξεναγήθηκαν στούς χώ ρους της  κα ί ένημερώ θηκαν σχ ετικά  μέ τά  
έκθέματα άπό άνδρες τή ς  Δ ω ικήσεω ς κ α ί δύο γυνα ίκ ες  Α στυνο μ ικ ο ύς .

Στά έγκ α ίν ια  τής Έ κθέσεω ς παρέστησαν ό Π ανοσιολογιότατος ’Α ρχ ιμαν
δρίτης κ . Φ ιλάρετος Β ιδάλης , ό Δ ιο ικητής τή ς  Α .Δ .X . ’Ηπείρου Ταξίαρχος 
κ . Ί ω .  Γ ιαννουράκος, ό Δ )ντής Νομαρχίας κ .  Γ εώ ργ. Ν ικολόπουλος, ό 
Β ουλευτής κ . Κ αλ  . Π απαχρήστου , ό Δήμαρχος κ . 'Ηρ . Ν τούσιας , ό Φρού
ραρχος Σ υν)ρχης κ . Γρηγ . Ζερβός , ό Δ )τής τής Δ .X . Π ρεβέζης Ά ν τ )ρ χ η ς  
κ . Κ ω ν)νος Κ αραγκούνης, έκπρόσωποι τώ ν  το π ικ ώ ν  π ο λ ιτ ικ ώ ν , σ τρ α τ ιω 
τ ικ ώ ν  κα ί δ ικ α στ ικώ ν άρχώ ν , π νευμ α τικ ο ί κα ί π ο λ ιτ ισ τ ικ ο ί παράγοντες τής  
κ ο ινω νία ς  τή ς  Πρεβέζης κ α ί πλήθος κόσμου .

Ή  Έ κθεση Τροχαίας Π ρεβέζης π ερ ιλάμβανε φ ω το γρ α φ ικ ό  ύλ ικό  κ α ί 
σ τα τ ισ τ ικ ο ύς  π ίνακες μέ σ το ιχ ε ία  γ ιά  τή ν  αύξηση τ ώ ν  τροχα ίω ν ά τυχ η μ ά 
τω ν  , συνθή ματα  κα ί πληροφορίες γ ιά  τή  σω στή  κ ίνηση  , προβολές έγχρω 
μ ω ν δ ια φ α νε ιώ ν  καθώ ς κα ί πληροφόρηση γύρω  άπό θέματα κυκλοφορ ιακής  
ά γ ω γ ή ς, παρουσίαση τού έπ ιστημονικού κ α ί τεχ ν ικ ο ύ  έξοπλισμοΰ τ ώ ν  
‘Υ πηρεσ ιώ ν Τροχαίας τή ς  Χ ω ρ ο φ υλακή ς κ α ί πολλές χρήσιμες όδηγίες γ ιά  
θέματα σχετικά  μέ τό αύτοκίνητο  , τούς δρόμους κ α ί τ ίς  άντιδράσεις τ ώ ν  
όδηγιών κα ί τώ ν  πεζώ ν σέ π ερ ιπτώ σεις άνάγκ ης.

Σ τήν φ ω το γ ρ α φ ία  σ τ ιγμ ιό τυπ ο  άπό τή ν  ό μ ιλ ία  τού Δ ιο ικητοΰ Δ ιο ική -  
σεω ς κατά  τή ν  τελετή  τώ ν  έγ κ α ιν ίω ν  τή ς  Έ κθέσεω ς.

525



ΑΞΙΟΛΟΓΕΣ επιτυχίες σημείωσε, 
πρόσφατα, ή δραστηριότητα των 
άνδρών τοΰ Σώματος, στην κατα
πολέμηση τοϋ κοινού έγκλήματος, 
ιδιαίτερα στούς τομείς άντιμετω- 
πίσεως των ναρκωτικών καί τής 
αρχαιοκαπηλίας.

Οί έπιτυχίες αυτές είναι άπο- 
τέλεσμα σκληρής καί μεθοδευμέ
νης παρακολουθήσεως των ανθρώ
πων πού ασχολούνται μέ τό εμπό
ριο καί τήν διακίνηση των προϊόν
των των εγκλημάτων αύτών, πού 
άμεσος στόχος τους είναι ή διά
βρωση τοϋ κοινωνικού συνόλου, 
γιά τά ναρκωτικά καί ή άπογύμνω- 
ση τοΰ Ελληνικού Έθνους από 
τά ιστορικά του στοιχεία, γιά τήν 
άρχαιοκαπηλία.

Τόσο τά ναρκωτικά, όσο καί ή 
άρχαιοκαπηλία, είναι προβλήμα
τα, πού άπασχολοΰν συχνά τήν 
έλληνική πραγματικότητα, γιατί 
συνοδεύονται από μεγάλα οικο
νομικά κέρδη — παράνομα βεβαίως 
—γιά τούς δράστες. Γιά τις διω
κτικές αρχές τά έγκλήματα ναρ
κωτικών καί άρχαιοκαπηλείας εί
ναι από τις δυσκολώτερες ίσως 
ύποθέσεις καί τούτο γιατί σπάνια 
συνοδεύονται από μαρτυρίες καί 
ενδείξεις, πού οδηγούν στήν έξι- 
χνίασή τους. Τό γεγονός, ότι δέν 
χρησιμοποιείται βία καί ότι δέν 
υπάρχει άμεσο ύπαρκτό θύμα, πού 
μπορεί νά βοηθήσει στήν έξιχνίαση 
τοΰ έγκλήματος, περιγράφοντας τόν 
δράστη καί τις συνθήκες κάτω από 
τις όποιες έδρασε, είναι αότό πού 
αναγκάζει τούς άνδρες τών Υ π η 
ρεσιών ’Ασφαλείας, ν’ άρχίζουν 
στά «τυφλά» σχεδόν τήν έρευνα,

είσδύοντας σέ πολυπρόσωπους καί 
πολύπλοκους παράνομους μηχα
νισμούς, μέ μόνη βοήθεια τό ένστι
κτο καί τήν προσεκτική ανάλυση 
ακόμα καί τοΰ πιό «αθώου» στοι
χείου.

Πέρα όμως από τις δυσκολίες 
πού παρουσιάζονται κατά τήν έρευ
να αυτών τών ύποθέσεων, προβάλ
λουν καί πολλοί κίνδυνοι, πού 
απειλούν τή ζωή τών άνδρών, μιά 
καί οί δράστες είναι συχνά αδί
στακτοι καί αποφασισμένοι νά 
διατηρήσουν άνέπαφους τούς πα
ράνομους μηχανισμούς τους, άπό 
τήν δικαιοσύνη καί νά διαφυλά
ξουν τά κέρδη τους. Έ τσι καθημε
ρινά σχεδόν, οί άνδρες τών Υ π η 
ρεσιών ’Ασφαλείας, έρχονται αντι
μέτωποι, πρόσωπο μέ πρόσωπο, μέ 
τόν κίνδυνο, αντιμετωπίζοντας ένα 
πλήθος σκληρών καί πωρωμένων 
έγκληματιών, πού είναι έτοιμοι 
νά έπιτεθοΰν γιά νά διαφύγουν τή 
σύλληψη καί τις συνέπειες τοΰ 
Νόμου.

Ό τρόπος δράσεως τών έγκλη
ματιών δέν είναι ίδιος. Κάθε περί
πτωση παρουσιάζει διαφορετικά 
συνθετικά στοιχεία, νέες μεθόδους, 
πρωτοφανέρωτα τεχνάσματα, πού 
ή αντιμετώπισή τους άπαιτεΐ συν
δυασμένες ενέργειες, αλλά καί πρω
τότυπους τρόπους ένεργείας τών 
άνδρών πού άσχολοΰνται μέ τήν 
έξιχνίαση αυτών τών έγκλημάτων. 
Στις περιπτώσεις αυτές βοηθάει 
σημαντικά ή μεθοδευμένη έρευνα 
καί ή συμπαράσταση τοΰ κοινωνι
κού συνόλου, ή συνοχή τοΰ οποίου 
κινδυνεύει νά διαβρωθεΐ άμεσα, 
άπό τή δράση τών κακοποιών. Οί 
πρόσφατες επιτυχίες τών Υ πηρε
σιών ’Ασφαλείας, άπόδειξαν γιά 
μιά άκόμα φορά, ότι σημαντικός 
παράγοντας επιτυχίας είναι ή συ
στηματική έρευνα καθώς καί ή 
ύπεύθυνη καί φιλότιμη συμμετοχή 
στή δίωξη, όλων τών άνδρών πού 
ερευνούν τήν υπόθεση.

Κλοπές και Λαθρεμπόριο

Μιά πρωτότυπη έπιχείρηση εί
χαν όργανώσει, στήν ’Αθήνα, δυό 
άδέλφια ό «Γιώργης» καί ό Ίάσων 
ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, 28 χρόνων καί 
οί δυό, μέ τή βοήθεια τής 24χρονης 
σερβιτόρας ΦΡΑΝΤΖΗ Μαρίας— 
Ειρήνης. Γιά τήν άνέξοδη προμή
θεια τών ναρκωτικών σκύφτηκαν 
ότι ή πιό πρόσφορη λύση είναι ή 
κλοπή τους άπό φαρμακεία. Έ τσι 
τόν τελευταίο καιρό παρουσιάστη

καν στήν Αθήνα πολλά κρούσμα
τα σέ φαρμακεία, μέ στόχο μεγάλες 
ποσότητες ναρκωτικών καί βαρβι- 
τουρικών. Οί ποσότητες ήταν τέ
τοιες πού έβαλαν σέ σκέψεις τούς 
άνδρες τοΰ Τμήματος Διώξεως Ναρ
κωτικών τής Ύποδιευθύνσεως ’Ασ
φαλείας Προαστίων Πρωτευούσης, 
πού ύποψιάστηκαν τήν ύπαρξη 
κάποιας σπείρας, ή όποια πωλοΰσε 
σέ ναρκομανείς τά κλεμμένα ναρ
κωτικά. Τις σκέψεις αυτές επιβε
βαίωσε μιά άόριστη φήμη γιά χρή
ση φαρμακευτικού οπίου σέ κεν
τρική περιοχή τών ’Αθηνών, άπό 
κάποιο άτομο, πού άκουγε στό 
όνομα «Γιώργης». Μ’ αύτά τά ελά
χιστα στοιχεία ξεκίνησαν οί άν
δρες τοΰ Τμήματος Διώξεως Ναρ
κωτικών, τήν έρευνα. "Ολοι οί πα
ράγοντες τοΰ προβλήματος ήταν 
άγνωστοι. "Ομως μέ βάση τήν έλπί- 
δα πώς όλα τά προβλήματα λύνον
ται, συνέχισαν τήν έρευνα καί σέ 
διάστημα λιγώτερο άπό 15 μέρες 
έντοπίστηκαν ή περιοχή δράσεως 
καί κατά προσέγγιση τά χαρακτηρι
στικά τοΰ δράστη. ’Από τή στιγμή 
εκείνη άρχισαν νά μεγαλώνουν οί 
δυσκολίες, γιά τούς άνδρες, πού 
είχαν άναλάβει τήν υπόθεση, γιατί 
πλέον είχαν νά άντιμετωπίσουν 
προβλήματα παρακολουθήσεως σέ 
μιά περιοχή πυκνοκατοικημένη καί 
σχεδόν άγνωστη. "Ομως όλα πήγαν 
καλά μέ άποτέλεσμα νά «μπλοκα- 
ριστοΰν» τά δυό άδέλφια, λίγο μετά 
άπό μιά άπόπειρα κλοπής φαρμα
κείου, έξω άπό τό σπίτι τους. Ή  
ταχύτητα καί ή άποφασιστικότητα 
τών άνδρών πού είχαν άναλάβει 
τήν έξιχνίαση, αίφνιδίασε τούς 
δράστες, οί όποιοι μετά τήν έρευνα 
πού έγινε στό σπίτι τους, ομολόγη
σαν τήν διάπραξη — έπτά (7) διαρ
ρήξεων φαρμακείων τής ’Αθήνας, 
άπ’ όπου άφαίρεσαν ποσότητες 
ναρκωτικών σέ φαρμακευτική μορ
φή. 'Η δράση τους στόν «τομέα» 
τών ναρκωτικών — γιατί σέ άλλους 
«τομείς» είχαν έπιδοθή καί παλιό- 
τερα — είχε άρχίσει άπό τις 23 
Μαρτίου τοΰ 1978, όταν άφαίρεσαν 
άπό τό φαρμακείο τής όδοΰ Άλκα- 
μένους στήν ’Αθήνα, ποσότητα 
οπίου, μορφίνη καί πεθιδίνη σέ 
άμποΰλες καθώς καί 1000 δραχμές. 
Δεύτερος στόχος ήταν φαρμακείο 
τής όδοΰ Νικηφόρου, πάλι στήν 
’Αθήνα, άπ’ όπου τήν 17-4-1978 
άφαίρεσαν κωδεΐνη, άμποΰλες ένέ- 
σεων μορφίνης καί πεθιδίνης, φια- 
λίδια «Καρδιοζόλ» κ.λ.π. Λίγες 
μέρες άργότερα, στις 21-4-1978,
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από φαρμακείο τής δδοϋ 'Αγίας 
Ζώνης, στό όποιο μπήκαν από τό 
φωταγωγό τής διπλανής πολυκα
τοικίας, άφαίρεσαν 10 γραμμάρια 
κωδεΐνης, 50 γραμμάρια όπίου, 2 
ενέσεις μορφίνης, 46 ενέσεις πεθι- 
δίνης, 8 ένέσεις«σοσεγκόν» καθώς 
καί λίγα χρήματα πού βρήκαν στό 
ταμείο. 'Η δράση τους συνεχίστηκε 
ένα μήνα αργότερα στις 20-5-1978, 
όταν μόνος του ό «Γιώργης», έσπα
σε τό τζάμι τής πόρτας φαρμακείου 
τής όδοϋ 'Ιππολύτου, στη Πλατεία 
Κολιάτσου τής ’Αθήνας καί άφαί- 
ρεσε 50 γραμμάρια όπίου, 50 ενέ
σεις μορφίνης, 50 ένέσεις καί 100 
δισκία πεθιδίνης καί 6.000 δρα
χμές. Δέκα μέρες άργότερα, στις 
31-5-1978, πάλι μόνος του, μπαίνει 
μέ τον ίδιο τρόπο σέ φαρμακείο 
τής όδοϋ Λιζάρδου καί κλέβει 29 
ενέσεις μορφίνης, 50 γραμμάρια 
σκόνη όπίου καί 50 ένέσεις πεθι
δίνης. Ή  έκτη έπιχείρηση είχε 
όργανωθεί καί άπό τούς δύο. Έτσι 
στις 4-6-1978 σπάζοντας μέ πέτρα 
τό τζάμι τής πόρτας φαρμακείου 
τής όδοϋ τριών 'Ιεραρχών στά Πε- 
τράλωνα, άφαίρεσαν 50 γραμμάρια 
όπίου, 49 ένέσεις μορφίνης καί 50 
ένέσεις πεθιδίνης. Στήν έπιχείρη
ση, έγκέφαλος, ήταν καί πάλι ό 
«Γιώργης», ένώ ό άλλος άδελφός 
«κρατούσε τσίλιες», όπως είπαν 
στήν άνάκριση. 'Η τελευταία καί 
«φαρμακερή» δράση τους, ήταν 
τό βράδυ πού τερμάτισαν τήν «καρ- 
ριέρα» τους, όταν προσπάθησαν 
νά άφαιρέσουν ναρκωτικά άπό φαρ
μακείο τής όδοϋ Πατησίων, αλλά 
ματαίωσε τά σχέδιά τους ό φαρμα
κοποιός, μέ άποτέλεσμα νά προ
λάβουν νά πάρουν μόνο ένα φια- 
λίδιο βαρβιτουρικών χαπιών ΝΕ- 
BUTAL.

Στή τρίμηνη, σχεδόν, «σταδιο
δρομία» τους, μεγάλη βοήθεια πρό- 
σφερε ή 24χρονη σερβιτόρα, πού 
φιλοξενούσε στό σπίτι της τόν 
άγαπημένο της «Γιώργη» καί τά 
προϊόντα τών «έπιχειρήσεών του».

I
Συνέχεια στή Θεσσαλονίκη

Πέντε νεαρά άτομα, έκ τών 
όποιων τρεις φοιτητές, ένας πυρη
νικός καί φυσικός έπιστήμονας 
καί ένας ιδιοκτήτης «Καφέ-Μπάρ», 
είχαν άποφασίσει νά .. ..ιδρύσουν 
έταιρεία εισαγωγής ινδικής καν- 
νάβεως (χασΐς) μέ τόπο προμήθειας 
τή Τουρκία καί διαθέσεως τήν 
Ελλάδα. "Ομως ή άγρυπνη παρα
κολούθηση τών άνδρών τοϋ Τμή

ματος Διώξεως Λαθρεμπορίου Ναρ
κωτικών τής Γενικής ’Ασφαλείας 
Θεσσαλονίκης, σταμάτησε, σχε
τικά γρήγορα, τήν «έπιχειρηματι- 
κή» δραστηριότητά τους καί οδή
γησε τούς παράτολμους «εισαγω
γείς» στή Δικαιοσύνη γιά νά είσ- 
πράξουν τό τίμημα τής προσφοράς 
τους στήν Ελληνική κοινωνία.

Χασισέμπορος μέ παρελθόν, ό 
ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ Κωνσταντίνος, 
ιδιοκτήτης «Καφέ—μπάρ», μετά 
άπό μιά άποτυχημένη προσπάθεια 
νά εισάγει ένα κιλό χασίς, τόν πε
ρασμένο χρόνο, σκέφτηκε ότι ίσως 
μπορούσε νά έπαναλάβει τό τόλ
μημα, πιο όργανωμένα αυτή τή φο
ρά, χρησιμοποιώντας βοηθούς. 
Έ τσι έστειλε άπό μέρους του, τόν 
ΖΗΣΙΑΔΗ Παναγιώτη, 23 χρονών, 
φοιτητή Πολυτεχνείου καί τόν 
ΒΟΥ ΓΤΣΗ ’Αλέξανδρο, 21 χρο
νών, φοιτητή οικονομικών έπιστη- 
μών, μέ τό αύτοκίνητο τοϋ δευτέ
ρου στή Κωνσταντινούπολη, γιά 
νά προμηθευτεί τό «πράγμα», κα
θώς καί σύνεργα γιά τή χρησιμο
ποίησή του. Πραγματικά ή έπιχεί
ρηση πέτυχε καί οί δυό φοιτητές 
γύρισαν στις 15 Μαΐου στή Θεσ
σαλονίκη, φέρνοντας μαζί τους 
500 γραμμάρια κατεργασμένο σέ 
σκόνη χασίς, καί ένα πλακίδιο 
όπίου, τά όποια τά έμπιστεύτηκαν 
στή φύλαξη τοϋ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΟΥ 
Εύαγγέλου. Λίγες μέρες άργότερα 
παράδωσαν τά 220 γραμμάρια στόν 
«παραγγελιοδόχο» τους, ένώ τά 
υπόλοιπα τά έκρυψε ό ΣΙΣΜΑΝΟ- 
ΓΛΟΥ στό αύτοκίνητο του. ’Από 
κείνη τή στιγμή άρχίζουν τά μοι
ραία λάθη. Ό ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΟΥ 
πού ήταν κι’ αυτός φοιτητής τοϋ 
Πολυτεχνείου, ύποδεικνύει στόν 
άδελφό του ’Ιωάννη ΣΙΣΜΑΝΟ- 
ΓΛΟΥ, πυρηνικό καί φυσικό έπι- 
στήμονα, τό αύτοκίνητο μέ τά ναρ
κωτικά, γιά νά τά μεταφέρει καί 
νά τά κρύψει μακρυά άπό τό σπίτι 
τους. Στό δρόμο, άστυνομικά όρ
γανα έλέγχουν τόν ΣΙΣΜΑΝΟ- 
ΓΛΟΥ καί άφοϋ άνακαλύπτουν τά 
κρυμμένα ναρκωτικά «ξηλώνουν» 
ολόκληρη τή σπείρα, άνακαλύ- 
πτοντας συνάμα στό σπίτι τοϋ 
ΖΗΣΙΑΔΗ καί τά σύνεργα γιά τή 
χρησιμοποίησή τους.

'Η περίπτωση τής Θεσσαλονί
κης είναι μιά περίπτωση, πού αξί
ζει ν’ άντιμετωπισθεΐ μέ -θλίψη, 
γιατί πρωταγωνιστές της ήταν άτο
μα νεαρά καί μάλιστα φοιτητές, 
πού μελλοντικά θά πυκνώσουν τις 
τάξεις τοϋ έπιστημονικοϋ δυναμι

κού τής χώρας καί πού ή πνευματι
κή τους κατάρτισι τούς δίνει τήν 
εύκαιρία νά άναλογιστοΰν τά κα
ταστροφικά άποτελέσματα τών ναρ
κωτικών. "Ισως μέ λίγη περισσό
τερη περίσκεψη νά μήν έπεφταν 
τόσο χαμηλά καί νά μποροΰσαν 
ν ’ αντιμετωπίσουν τό κοινωνικό 
σύνολο μέ ευθύνη καί συνέπεια.

Διακοπές και Ναρκωτικά

Στό χωριό "Αγιο Πνεϋμα τών 
Σερρών ένας εικοσάχρονος νεαρός 
καί μιά δεκαεπτάχρονη κοπέλλα, 
«εγχώριας» καταγωγής καί οί δυό, 
άλλά «ευρωπαϊκής προελεύσεως» 
—ό νεαρός ήταν έργάτης στή Γερ
μανία καί ή κοπέλλα σπουδάστρια 
στή Γαλλία—θέλησαν νά συνεχί- 
σουν τις ευρωπαϊκές τους συνή
θειες καί κατά τήν διάρκεια τών 
θερινών τους διακοπών. Έ τσι έφε
ραν μαζί τους έκτος άπό τις απο
σκευές καί τό άπαραίτητο... χασίς. 
Τσως είχαν σκεφτεΐ ότι στήν Ε λ
λάδα καί δύσκολη είναι ή προμή-

Σύνεργα εμπορίας και χρήσεως ναρκωτι
κών πού άνευρέθησαν και κατασχέθηκαν 
στό σπ ίτ ι τοϋ Κων)νου Ποιμενίδη στήν 
Θεσσαλονίκη.
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θειά του καί ακριβή. .Μέ πρόθεση 
λοιπόν, νά μήν στερηθούν αύτή τήν 
«απόλαυση» έπέλεξαν ένα άκατοί- 
κητο σπίτι τοϋ χωρίου καί τό μετέ
βαλλαν σε «τεκέ», όπου καί τήν 
«έβρισκαν», χωρίς νά γίνονται 
από κανέναν άντιληπτοί. "Ομως οί 
κινήσεις τους, τά «ξεμοναχιάσμα- 
τα» καί όλη γενικά ή συμπεριφορά 
τους, έβαλαν σέ υποψίες τό Διοικη
τή τοϋ Στάθμου Χωροφυλακής 'Α
γίου Πνεύματος, πού μετά άπό συ
στηματική παρακολούθηση καί άρ- 
κετό ξενύχτι, έλυσε τό μυστήριο 
καί τούς χάλασε όλα τά σχέδια. 
Οί νεαροί ναρκομανείς μετά τή 
σύλληψή τους καί τήν έρευνα στό 
σπίτι— «τεκέ», άποδείχτηκε ότι 
είχαν φέρει μαζί τους άρκετή πο
σότητα ναρκωτικού (χασίς) σε πλα
κίδιο, άπαραίτητο συμπλήρωμα των 
διακοπών τους. Βέβαια οί διακοπές 
τους χάλασαν, άλλά ίσως θά συνε
χιστούν μετά τήν έτυμηγορία τής 
Δικαιοσύνης, σέ κάποιο σωφρονι
στικό κατάστημα.

Ό  άρχαιοκάπηλος 
των Σερρών

Μιά σημαντική έπιτυχία τής 
Χωροφυλακής, μέ πρωταγωνιστές 
τούς άνδρες τού Τμήματος Α σφα
λείας Σερρών καί τού Σταθμού 
Χωροφυλακής Άλιστράτης,  ̂ είχε 
άποτέλεσμα τήν άνεύρεση 52 ιερών 
εικόνων, μεγάλης καλλιτεχνικής 
καί ιστορικής αξίας, πού είχαν 
κλαπεΐ κατά διαστήματα άπό διά
φορες εκκλησίες τής περιοχής 
τών Σερρών, μέ προορισμό τή διά
θεσή τους στό λαθρεμπόριο. Οί 
εικόνες βρέθηκαν πριν άκόμα γ ί
νουν άντικείμενο οικονομικών δια
πραγματεύσεων καί πριν άκόμα 
άρχίσουν τό μεγάλο τους ταξίδι 
γιά τό εξωτερικό. Επίσης βρέθη
καν καί κατασχέθηκαν έξη άρχαΐα 
νομίσματα, σημαντικής αρχαιολο
γικής αξίας, πού προορίζονταν 
καί αυτά γιά τό λαθρεμπόριο.

'Η ύπόθεση διαδραματίστηκε, 
πρώτα, στό χωριό Άλιστράτη Σερ
ρών καί συνεχίστηκε στά γραφικά 
Λιμενάρια τής Θάσου, φέρνοντας 
στό φώς, άλλά καί στή κρίση τής 
Δικαιοσύνης δύο άρχαιοκαπήλους, 
τόν Ά νέσ ιη  ΦΟΥΔΟΥΛΗ, 39 χρο- 
νών καί τόν Νικόλαο ΚΟΝΤΟ- 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 59 χρονών, πού διά
λεξαν αυτό τό τρόπο γιά νά αύξή- 
σουν τήν οικονομική τους επιφά
νεια.

Είναι λυπηρό τό γεγονός, ότι δϋό 
"Ελληνες, θέλησαν νά πλουτίσουν 
ξεπουλώντας σέ «τιμές ευκαιρίας», 
ό,τι πιο πολύτιμο άφησαν γιά κλη
ρονομιά οί παλιότερες γενιές στούς 
έπερχόμενους, μιά κληρονομιά πού 
άποτελεΐ κτήμα τής ιστορικής συ
νέχειας τού "Εθνους καί δεν έχει 
υλικό άντάλλαγμα. Στή δράστηριό- 
τητά τους αύτή, έβαλε τέρμα ή 
Χωροφυλακή, προστατεύοντας έμ
πρακτα, τούς άνεκτίμητους ιστο
ρικούς θησαυρούς.

Τό τέλος τής παράνομης ενερ
γητικότητας τού Άνέστη ΦΟΥ
ΔΟΥΛΗ, άπό τήν Άλιστράτη Σερ
ρών, ήρθε μετά άπό μιά κλοπή 
τριών εικόνων, πού άπεικόνιζαν 
τήν ’Ανάσταση τού Χριστού, τό 
Χριστό καί τόν Ιωάννη τόν Πρό
δρομο, άπό τό παρεκκλήσι τού 
Άγιου Εεωργίου, στό Άγιοχώρι 
τών Σερρών, τά ξημερώματα τής 
Πρωτομαγιάς. Μέ τήν άναγγελία 
τής κλοπής κινητοποιήθηκε άστρα- 
πιαΐα τό Τμήμα Ασφαλείας Σερ
ρών, έρευνώντας κάθε ύποπτο στοι
χείο. Ή  κινητοποίηση αύτή τών 
άνδρών τού Τμήματος Ασφαλείας 
Σερρών, καρποφόρησε σύντομα, 
μέ άποτέλεσμα όλες οί έρευνες νά 
στραφούν γύρω άπό κατοίκους τής 
Άλιστράτης. Μέ τήν συνεργασία 
τών άνδρών τού Σταθμού Χωρο
φυλακής Άλιστράτης καί μετά 
άπό συστηματική άνάλυση όλων 
τών ενδείξεων καί τών υπόπτων 
κινήσεων, εντοπίστηκε ό ΦΟΥ- 
ΔΟΥΑΗΣ, πού σύμφωνα μέ τή δια
σταύρωση καί τήν έπαλήθευση

όλων τών πληροφοριών καί τών 
ερευνών, βαρύνονταν μέ βάσιμες 
υπόνοιες σχετικά μέ τις κλοπές 
τών εικόνων. Έ τσι στις 25-5-1978, 
μέ τήν παρουσία δικαστικού άντι- 
προσώπου, ένεργήθηκε έρευνα στό 
σπίτι του, μέ άποτέλεσμα νά άνα- 
καλυφθοΰν οί τρεις κλεμμένες ει
κόνες, ένα στιλέτο μέ εκτινασσό
μενη λεπίδα, έξη άρχαΐα νομίσματα 
καί άλλες δέκα τρεις εικόνες, προϊ
όντα άλλων κλοπών, μέ σημαντική 
ιστορική άξια, πού είχαν άφαιρεθεΐ 
κατά διαστήματα άπό ξωκκλήσια 
τής περιοχής. "Ομως ή ύπόθεση 
είχε συνέχεια. Ό δράστης στήν 
ομολογία του άποκάλυψε ένα πλού
σιο παρελθόν : "Αλλες δέκα τέσσε- 
ρες εικόνες είχε πουλήσει πρόσφα
τα σέ άρχαιοκάπηλο τής Θάσου, 
ό όποιος έμπρρεύονταν συστηματι
κά κλεμμένους ιστορικούς θησαυ
ρούς μέ μεγάλα κέρδη.

Στή Θάσο ή κινητοποίηση τών 
άνδρών τού Αστυνομικού Τμήμα
τος έφερε γρήγορα άποτελέσματα. 
Μετά άπό έρευνα στό σπίτι τού 
Νικόλαου ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΙΟΥ, 
βρέθηκαν τριάντα έξη εικόνες πού 
προορίζονταν γιά τις παράνομες 
άγοραπωλησίες του μέ ξένους του
ρίστες τής χώρας.

Άπό τήν Κέρκυρα 
στό Λονδίνο

Ή  συνεργασία τών 'Υπηρεσιών 
Ασφαλείας τής Χωροφυλακής μέ 
τήν INTERPOL συντελεί στήν άν-

φ ί  βυζαντινές εικόνες 
πού κατασχέθησαν 
στήν Ά λιστράτη Σερ
ρών, μετά άπό ερευνά 
τών άστννομικών στό 
σπ ίτ ι τον άρχαιοκά- 
πηλου Φ ο ν δ ο ύ λ η  
Ά νέστη.

'Η πολύτιμη εικόνα 
τοϋ Ά γιου ’Ιωάννη 
τον Βαπτιστή  αξίας 
πολλών εκατομμυρίων 
δραχμών πού κλαπηκε 
άπό τήν Κέρκυρα καί 
τελικά ανακαλύφθηκε 
στό Λονδίνο μετά  
άπό επίπονες έρευνες 
τών υπηρεσιών Χωρο

φυλακής σέ συνεργ- 
αία μέ τήν INTE
RPOL (δεξιά σελίδά).
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τιμετώπιση πολλών έγκλημάτων, 
πού χαρακτηρίζονται άπό μια κατά 
κάποιο τρόπο «διεθνοποίηση» των 
στοιχείων πού τά συνθέτουν. Τά 
εγκλήματα αύτά είναι συνήθως 
εκείνα των όποιων οί δράστες δια
φεύγουν στό έξωτερικό, μαζί μέ τά 
«προϊόντα» των έπιχειρήσεών τους. 
Ή κοινή αυτή άντιμετώπιση, απο
θαρρύνει τούς υποψήφιους έγκλη- 
ματίες, πού έχουν σκοπό τή διαφυ
γή τους στό έξωτερικό, αλλά καί 
άποδίδει στή κρίση τής Δικαιοσύ
νης εκείνους πού σφετερίστηκαν 
τά δικαιώματα των μελών τοϋ κοι
νωνικού συνόλου.

Πρόσφατο δείγμα τών έπιτυχιών 
πού έχει σάν αποτέλεσμα ή συνερ
γασία Χωροφυλακής καί INTER
POL, άποτελεΐ ή άνεύρεση, στό 
Λονδίνο, μιας πολύτιμης εικόνας 
τοϋ 'Αγίου ’Ιωάννη τοϋ Βαπτιστή, 
πού ή άξια της ξεπερνάει τό ένα 
έκατομμύριο δραχμές. Ή  εικόνα 
αύτή άνήκει στήν ιδιωτική συλλο
γή έργων τέχνης καί ιστορικών 
κειμηλίων τοϋ ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗ 
Πέτρου, πού διατηρεί σέ παλιό 
άρχοντικό στήν Άφρα Κερκύρας. 
Τήν ιδιωτική αύτή συλλογή επι
σκέπτονται ομαδικά ή καί μεμο
νωμένα ξένοι τουρίστες, αλλά καί 
Έλληνες, ιδίως κατά τή τουριστική 
περίοδο.

Μετά άπό μιά ομαδική επίσκεψη, 
ό ιδιοκτήτης τής συλλογής διαπί
στωσε τήν άπουσία τής εικόνας τοϋ 
Βαπτιστή, γεγονός πού κινητο
ποίησε τό Τμήμα ’Ασφαλείας Προ
αστίων Κερκύρας. Ή  υπόθεση ή

ταν φοβερά δύσκολη γιατί δέν βρέ
θηκαν ίχνη βίας ή άλλης παρα- 
βιάσεως, καθώς επίσης δέν είχαν 
κρατηθεί, ποτέ, όνόματα έπισκε- 
πτών. Οί άνδρες τοϋ Τμήματος μετά 
άπό συστηματικές έρευνες έντό- 
πισαν ένα κύκλο εννέα υπόπτων 
προσώπων, πού είχαν έπισκεφθεΐ 
τήν συλλογή καί πού ταξίδευαν 
συχνά στό έξωτερικό.

Τά τοπικά τμήματα τής INTER
POL ειδοποιήθηκαν αμέσως άπό 
τό Τμήμα ’Ασφαλείας Προαστίων 
Κερκύρας καί μέ τή σειρά τους 
ένημέρωσαν τις τοπικές άστυνο- 
μικές αρχές, γιά κάθε σχετικό μέ 
τή κλοπή, τά χαρακτηριστικά τής 
εικόνας καί τούς ύποπτους. Είδι- 
κώτερα γιά τον ύποπτο ΒΑΛΕΣΙΩ- 
ΤΗ ’Ιωάννη, δόθηκαν λεπτομερείς 
περιγραφές τών κινήσεών του καί 
τών διασυνδέσεων πού είχε στήν 
Ελβετία καί στήν ’Αγγλία, μέ 
άποτέλεσμα νά τόν παρακολουθή
σει στενά ή SCOTLAND YARD 
καί νά τόν συλλάβει έξω άπό ένα 
κατάστημα ιστορικών κειμηλίων, 
τήν ώρα πού έπιχειροϋσε νά που
λήσει τήν εικόνα. "Οπως άποδεί- 
χτηκε άπό τήν άνάκριση, ό δρά
στης μετά άπό τήν κλοπή, έφυγε 
γιά τήν ’Αθήνα καί τήν έπομένη 
ήμέρα γιά τό Λονδίνο, μέ τή πίστη 
δτι θά ξεφύγει άπό τις άναζητή- 
σεις τών αστυνομικών άρχών καί 
θά μπορέσει νά έμπορευθεΐ πιό 
άνετα τόν κλεμμένο θησαυρό.

Γιά τήν επιτυχία αύτή τών άν- 
δρών τοϋ Τμήματος ’Ασφαλείας 
Προαστίων Κερκύρας, ό ιδιοκτή
της τής συλλογής, έστειλε ευχαρι
στήρια επιστολή στό ’Αρχηγείο 
Χωροφυλακής, έκφράζοντας τά συγ- 
χαρητήριά του «γιά τό μεθοδικό, 
ψύχραιμο καί συντονισμένο χειρι
σμό τής ύποθέσεως, πού είχε σάν 
άποτέλεσμα τήν άνακάλυψη τοϋ 
δράστη καί τήν άνεύρεση τής εικό
νας».

Φαντομάδων . . . τέλος

Στή Ρόδο τόν τελευταίο καιρό, 
πολλά καταστήματα καί σπίτια, 
άδειαζαν κατά περίεργο τρόπο, 
χωρίς νά μένει πίσω κανένα ίχνος 
διαρρήξεως καί μάλιστα τόσο όμορ
φα πού πολλές φορές οί ίδιοι οί 
ιδιοκτήτες δέν ήταν σίγουροι, άν 
είχε γίνει κλοπή ή άν είχαν αύτή 
τήν ιδέα, λόγω... αμνησίας. "Ομως 
τά κρούσματα πλήθαιναν συνεχώς 
καί κάποια μέρα έφτασαν στόν άρι- 
θμό 50, γεγονός πού προβλημάτιζε

καί τούς παθόντες άλλά καί τούς 
άνδρες τοϋ Τμήματος ’Ασφαλείας 
πού άπό τήν πρώτη μέρα είχαν 
έξαπολύσει ένα πραγματικό κυνη
γητό ψάχνοντας τούς αόρατους φαν
τομάδες, πού έμπαιναν παντοΰ χω
ρίς νά άφήνουν τό παραμικρό ίχνος, 
ούτε καν μιά πόρτα άνοιχτή ή κά
ποιο φεγγίτη.

Αύτό τό κυνηγητό όμως, δέν άρ
γησε νά φέρει άποτελέσματα. Έ- 
πισημάνθηκαν τέσσερις παλιοί τρό
φιμοι τών φυλακών, μέ πλούσιο 
διαρρηκτικό παρελθόν. "Ολοι τους 
είχαν «άποφοιτήσει» σχετικά γρή
γορα άπό τις φυλακές. Ό ένας, ό 
πιό έμπειρος, ό Βασίλειος ΒΑΣΙ- 
ΛΑΚΗΣ, 35 χρονών, είχε βγει τόν 
Νοέμβριο τοϋ 1977. Ό δεύτερος, 
Μανώλης ΖΕΝΕΤΟΣ, είχε άποφυ- 
λακιστεΐ τό 1973, ό τρίτος, Δημή- 
τριος ΒΑΑΣΤΑΡΑΚΗΣ, δεκαε- 
νιάχρονος, μόλις τόν Μάρτιο τοϋ 
1978 καί ό τελευταίος, ’Αλέξαν
δρος ΓΚΙΤΑΚΟΣ κι’ αυτός 19 χρο
νών, τό 1976.

Ή  παρακολούθηση στένεψε καί 
στις 8 ’Ιουνίου, οί άνδρες τοϋ Τμή
ματος ’Ασφαλείας Ρόδου αποφά
σισαν νά δράσουν. Ή ταν ίσως ή 
πιό κατάλληλη στιγμή γιατί λίγο 
πρίν, ή σπείρα τών φαντομάδων, 
είχε «κτυπήσει», ένα κατάστημα 
ειδών άργυροχοΐας στόν ’Αρχάγ
γελο Ρόδου καί είχε άποκομίσει 
άρκετό κέρδος σέ άσημικά. Μετά 
τήν κλοπή ή σπείρα διαλύθηκε καί 
τό «πράγμα» άνέλαβε νά τό μετα
φέρει ό ΒΑΑΣΤΑΡΑΚΗΣ. Μετά 
άπό έρευνα πού τοϋ έγινε στό δρό
μο τής έπιστροφής, άπό τούς άν
δρες τοϋ Τμήματος, άνακαλύφθη- 
κε μιά τσάντα μέ τά κλοπιμαία καί 
στή συνέχεια όλα έγιναν εύκολα. 
Ταυτόχρονα σέ άλλα σημεία τής 
Ρόδου έπεφταν στά «δίχτυα» τής 
’Αστυνομίας καί οί υπόλοιποι τής 
σπείρας.

’Από τήν προανάκριση πού άκο- 
λούθησε άποδείχτηκε δτι ό ΒΑ- 
ΣΙΛΑΚΗΣ, πού ήταν καί ό αρχη
γός, είχε ιδιαίτερη έπίδοση στή 
κατασκευή άντικλειδιών, μέ τά ό
ποια άνοιγαν σάν άφεντικά τά σπί
τια καί τά καταστήματα πού εντό
πιζαν, σάν πιό προσοδοφόρα. "Ομως 
ή άγρυπνη καί άκούραστη παρα
κολούθηση τών άνδρών τοϋ Τμή
ματος ’Ασφαλείας Ρόδου, σταμά
τησε γιά μιά άκόμα φορά τις παρά
νομες δραστηριότητές τους, Απαλ
λάσσοντας τούς καταστηματάρχες 
τής Ρόδου άπό ένα σωστό εφιάλτη.

Ό Ρ ε π ό ρ τ ε ρ
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Εξαιρετική επιτυχία σημείωσε ή Β' 
καλλιτεχνική ’Έκθεση 

των Υπαλλήλων τοΰ Ύπ. Οικονομικών

σιονιστές άλλοτε απαισιόδοξοι καί άλλο
τε αισιόδοξοι στή προσπάθεια γιά προ
σωπική έκφραση.

Οί κυβιστές καί μιμητές του Πικασσώ 
έδωσαν τό παρόν όπως καί οί φουτουρι- 
στές καί οί σουρρεαλιστές πού προβλη
μάτισαν μέ τούς όραματισμούς τους.

Ή  παρουσία έργων κολλάζ ήταν έντονη 
ένώ άπό τήν άλλη πλε' ρά όρισμένες ποι
κιλίες τέχνης έξέπληξαν. Έργα γλυπτικής 
θύμιζαν ειδώλια τής άρχαιότητας ένώ 
συνθέσεις βιτρώ άντανακλοϋσαν όλα τά 
χρώματα τής ίριδας.

Φωτογραφικές συνθέσεις, χαλκογρα
φίες καί έργα κεραμικής έδωσαν στόν 
έπισκέπτη τήν ευκαιρία νά γνωρίσει τό 
βαθμό ικανότητας καί τό πολυδιάστατο 
των ένδιαφερόντων τών Οικονομικών 
Υπαλλήλων.

’Αφήσαμε τελευταία τήν έκθεση βι
βλίου γιατί ξεχώρισε μέ τήν πρωτοτυπία 
καί τή ποιότητα τών έργων.Μάθαμε λοι
πόν ότι οί οικονομικοί ύπάλληλοι παρ’ 
όλη τήν αντίθετη αντίληψη πού έπικρατεΐ 
είναι εύαίσθητοι ποιητές, μυθιστοριογρά- 
φο ι αλλά κα ί... συγγραφείς καί σχεδ ιαστές 
έργων έπιστημονικής φαντασίας, ίσως 
έφάμιλολι ενός Μαίνικεν.

Συγχαίρουμε θερμά τούς καλλιτέχνες 
καί τούς πνευματικούς άνθρώπους τοΰ 
Υπουργείου Οικονομικών πού πρόσφε- 
ραν καί έφέτος στούς φιλότεχνους μιά 
τέτοια έκδήλωση, καθώς καί τό Τμήμα 
Δημ. Σχέσεων τοΰ Υπουργείου Οικονο
μικών πού πρωτοστάτησε στήν οργάνωση 
τής έκθέσεως αύτής.

Στήν φωτογραφία ό 'Υπουργός Οικο
νομικών κ. Άθ. Κανελλόπουλος στά 
έγκαίνια τής Έκθέσεως.

/

ΝΕΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ τοΰ πολύπλευρου 
ταλέντου τους, μας παρουσίασαν καί 
έφέτος, άπό 5 έως 15 ’Ιουνίου, στις αίθου
σες τοΰ Ζαππείου Μεγάρου, οί υπάλληλοι 
τοΰ Υπουργείου Οικονομικών όλων τών 
βαθμών καί άπ’ όλη τήν Ελλάδα.

Στή τελετή τών έγκαινίων παρέστησαν, 
ό Υπουργός Οικονομικών κ. Α. Κανελλό
πουλος, οί 'Υφυπουργοί Οικονομικών κ.κ. 
Παν. Μποκοβός καί Κων. Παπαρρηγό- 
πουλος, ό Γεν. Γραμματεύς κ. Άγγελος 
Καλκάνης, Γενικοί Δ]νταί καί άλλοι άνώ- 
τατοικαίάνώτεροι υπάλληλοι τοϋΎπουρ- 
γείου, καθώς καί έκπρόσωποι τοΰ πνευμα
τικού καί καλλιτεχνικού κόσμου.

Στή έκθεση αυτή πήραν μέρος σαράντα 
δύο ζωγράφοι, δέκα φωτογράφοι πέντε 
κεραμιστές, δύο καλλιτέχνες βιτρώ, δύο 
ύαλοπλάστες, ένας ξυλογλύπτης, είκοσι 
συγγραφείς καί ποιητές, γεγονός πού άπε- 
τέλεσε καί τήν έκπληξη τής έφετεινής 
έκθέσεως.

’Ανάμεσα στά έργα ξεχώριζαν μερικοί 
πού θύμιζαν τις μελαγχολικές μορφές τοΰ 
Βάν Γκόνγκ ένώ σέ άλλα ήταν έντονη ή 
εύαισθησία τής γραμμής τοΰ Ένγκρ.

Τοπεΐα μέ τή σφραγίδα τοΰ μπρεσσιο- 
νισμοΰ έντυπωσίασαν μέ τήν άποφασιστη- 
κότητα τοΰ σχεδίου πού άφαιροΰσε κάθε 
περιττή λεπτομέρεια χωρίς νά θίγεται στό 
έλάχιστο ή φωτεινότητα τής συνθέσεως.

Πίνακες κουκιδογραφίας έδιναν έμφα
ση σέ πινελιές άπό άμιγή χρώματα ένώ 
ταυτόχρονα πρόσφεραν ένα όλοκληρω- 
μένο δημιούργημα.

Έργα μέ έπιθετικούς χρωματισμούς 
καί αύστηρότητα στή δομή ύπογράμμισαν 
τήν παρουσία τών όπαδών τοΰ Γκωγκέν. 
Δέν έλειψαν καί οί σύγχρονοι έξπρεσ-

ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ έκλεκτό στέλεχος 
του θρήνησε τό περασμένο μήνα τό 
Σώμα τής Χωροφυλακής. Πρόκειται 
γιά τόν Ταξίαρχο Ιωάννη Ήλιάδη, ; 
Διευθυντή τής Διευθύνσεως ’Ασφα
λείας 'Υψηλών Προσώπων, πού άπε- 
βίωσε μετά άπό ανίατη άρρώστια, 1 
στις 26 ’Ιουνίου στήν ’Αθήνα.

'Η κηδεία του έγινε στό Α'. 
Νεκροταφείο ’Αθηνών μέ μεγάλη 
συμμετοχή'άνδρών τής Χωροφυλα
κής καί τοΰ άδελφοΰ Σώματος τής 
’Αστυνομίας Πόλεων, καθώς καί 
πλήθους πολιτών.

Τήν κηδεία τοΰ έκλιπόντος τίμη
σαν μέ τή παρουσία τους ό Πρόεδρος 
τής Δημοκρατίας κ. Κων]νος Τσά- 
τσος καί ή σύζυγός του κ. ’Ιωάννα 
Τσάτσου, ό Γενικός Γραμματέας 
τ ΰ 'Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως 
κ. Κων]νος Σαψάλης, καί ό ’Αρχη
γός τής Χωροφυλακής ’Αντιστρά
τηγος κ. Μιλτ. ’Αργιάννης. ’Επίσης 
παρέστησαν οί Α'. καί Β'. 'Υπαρ- 
χηγοί Χωροφυλακής 'Υποστράτηγοι 
κ.κ. Σωτ. Πουλόπουλος καί Γεώργ. 
Μανωλάκος, οί Αλ καί Γλ Επιθεω
ρητές Χωρ]κής 'Υποσ/γοι κ.κ. Κων. 
Τσίντζος καί ’Αθαν. Μελιντζής, ό 
Α'. 'Υπαρχηγός τής ’Αστυνομίας 
Πόλεων κ. Γεώργ. ’Αγγελόπουλος, 
πολλοί ’Ανώτατοι καί ’Ανώτεροι ΐ
’Αξιωματικοί τής Χωροφυλακής καί η
τής ’Αστυνομίας Πόλεων, άντιπρο- , 
σωπεΐες άνδρών τών Σωμάτων 
’Ασφαλείας καί πλήθος φίλων τής 
οικογένειας τοΰ έκλιπόντος.

Μετά τή νεκρώσιμη άκολουθία,

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ, Ταξίαρχος Χωρ)κής
πού έγινε στο Παρεκκλήσι του Α'. 
Νεκροταφίου, στην οποία χοροστά
τησε ό Σεβασμιώτατος Μητροπο
λίτης Ταλαντίου κ. ’Αμβρόσιος, 
ό συμμαθητής τοϋ έκλιπόντος Τα
ξίαρχος κ. Κων]νος Μπουγουλιάς, 
έξεφώνησε τον επικήδειο λόγο. 
Μέσα σέ μια συγκινητική ατμόσφαι
ρα πού τήν δονούσαν οί λυγμοί των 
οικείων τού νεκρού , ό κ. Μπουγου- 
λιάς αποχαιρετώντας τό νεκρό έκ 
μέρους τής Χωροφυλακής είπε τα 
έξής: «Μέ πάρα πολλή λύπη στις 
ψυχές μας εΐμεθα σήμερα κοντά σου 
συγγενείς, φίλοι καί συνάδελφοι, νά 
σ’ άποχαιρετήσουμε. Δεν μπορούμε 
ακόμη νά συνέλθωμε άπό τήν έκπλη
ξή μας, δτι έφυγες τόσο νέος άπό 
κοντά μας. ’Ήσουν τόσο φίλος, τόσο 
αγαπητός συνάδελφος καί είχες τόση 
ζωντάνια πού θαρρούμε δτι θά ξα- 
ναδούμε τό φωτεινό χαμόγελό σου 
καί θά μας άγκαλιάσης ζεστά —κα
λοσυνάτα, όπως συνήθιζες νά τό 
κάνεις κάθε φορά πού μάς έβλεπες 
καί θά μας ξαναπεϊς τά όνειρά σου, 
τά σχέδιά σου καί τις προσπάθειες 
σου επάνω εις τήν αποστολήν πού 
άνέλαβες, ως δργανον Τάξεως. 
«Άλλοίμονον. Μοίρα σκληρή, μοίρα 
πικρή σ’ έδιωξε άπό κοντά μας. Ή  
άγαθή ψυχή σου άφησε τό ταλαιπω
ρημένο σώμα σου άπό τήν μακρυά 
βασανιστική άρρώστια, σήμερα τό 
πρωί στις 1.20. Χάσαμε τον έκλε- 
κτό φίλο, τον σπουδαίο συνάδελφο, 
τον άδελφό καί τον στοργικό πατέ
ρα καί σύζυγο.

Πολύκλαυστε Γιάννη, ξεκίνησες 
άπό τό όμορφο αγαπημένο σου χω
ριό Κρανιά Γρεβενών, πού γεννήθηκες 
καί γεμάτος όνειρα καί έλπίδες κα
τέβηκες στις μεγαλουπόλεις τής 
πατρίδος μας νά σπουδάσης καί νά 
μορφωθής δπως κάνουν δλα τά Ε λ
ληνόπουλα. Τό 1945 μετά τις γυ
μνασιακές σπουδές καί ένώ άκόμη 
ή Πατρίδα δέν είχε συνέλθη άπό 
τά βαρειά βάσανα τής Κατοχής,

' διάλεξες τό δύσκολο δρόμο σου γιά 
νά βοηθήσης τούς δικούς σου καί 
τούς συνανθρώπους σου. Διάλε
ξες τό Σώμα τής Χωροφυλακής,

■ στο όποιο κατετάγης ως Χωροφύ- 
λαξ. Σ’ αύτήν τήν μεγάλη άποστο-

. λή τής Πατρίδος έταξες τον έαυτό
■ σου μέ ένθουσιασμόν, αγάπην, ζή-
ί λον καί γεμάτος αύταπάρνηση.

Σέ θυμάμαι ,σάν χθές, τά πρώτα 
χρόνια πού καμάρωνες σάν νέος ’Αξι

ωματικός τής Χωροφυλακής, στή 
Θεσσαλονίκη, πού τοποθετηθήκαμε 
μαζί μέ άλλους εκλεκτούς συναδέλ
φους τό 1951. Θυμάμαι μέ πόση 
άγάπη γιά τό Σώμα καί τήν άπο- 
στολήν σου άρχισες τά πρώτα βή
ματά σου ως ’Αξιωματικός. ’Ακού
ραστος, ενθουσιώδης, καλοσυνάτος 
έδινες τό χέρι σου στούς υφισταμέ
νους σου καί στούς απλούς άνθρώ- 
πους πού λόγω τού αξιώματος σου 
είχαν τήν άνάγκη σου. Μέ τι άγάπη 
καί στοργή συμπαρεστέκεσο σ’ δλους 
καί μέ πόσην χαρά καί ευτυχίαν μάς 
μιλούσες δταν μπορούσες καί δέν 
ήταν λίγες οί φορές πού μπορούσες, 
νά άπαλύνης τον πόνο τους.

Ή  μεγαλοσύνη τής ψυχής σου 
άκτινοβολοΰσε παντού στο πέρασμα 
σου. Είχες κατακτήσει δλους μας μέ 
τήν ευγένεια τής ψυχής σου. Δέν 
μπορώ νά πιστέψω δτι υπήρξαν 
συνάδελφοι, υφιστάμενοί σου καί 
άλλοι άνθρωποι, δυσαρεστημένοι άπό 
σένα φίλτατε Γιάννη. Στο Σώμα τής 
Χωροφυλακής πού έτίμησες μέ τήν 
έκλογή σου νά ύπηρετήσης, πρό- 
σφερες πάρα πολλά. Έργάσθηκες 
πολύ διά τήν πρόοδό του μέ μεγά
λη ν επιτυχίαν καί ωφέλησες πολύ 
αύτό καί τήν Πατρίδα, γ ι’ αύτό καί 
ή Πατρίδα σ’ έτίμησε μ’ δλους τούς 
βαθμούς τού Σώματος μέχρι τον 
άνώτατο βαθμό τού Ταξιάρχου. 
’Εδώ όμως ή άδυσώπητος μοίρα 
σταμάτησε τά βήματά σου. Δέν ε ί
ναι μόνον τά άξιώματα πού πήρες 
στο Σώμα, είναι καί οί πολλοί έπαι

νοι καί τά πολλά παράσημα καί 
διάσημα πού πήρες, γιατί μέ πλήρη 
επίγνωση τών εύθυνών σου έξεπλή- 
ρωνες πάντοτε τήν άποστολήν σου 
καί τιμούσες τό Σώμα τής Χωροφυ
λακής καί τή Πατρίδα.

Φίλτατε καί άξέχαστε Γιάννη. 
Είναι βαρειές καί πολύ λυπητερές 
αυτές οί τελευταίες στιγμές, κοντά 
στο φέρετρό σου. Έσταμάτησε τό 
έργο σου, άλλά γνωρίζουμε δλοι δτι 
άγωνίστηκες τον καλόν άγώνα, έτή- 
ρησες τήν πίστη σου, έτελείωσες 
τον δρόμο σου καί δέν μένει παρά ό 
στέφανος τής Δικαιοσύνης, κατά τον 
’Απόστολο Παύλο.

Εΐσθε ό μεγαλοδύναμος Θεός νά 
άπαλύνη τον πόνο δλων μας καί ι
διαιτέρως τής άγαπημένης σου 
συζύγου καί τών τέκνων σου.

Τό χώμα πού σέ λίγο θά σέ σκε- 
πάση νά είναι ελαφρό καί ή μνήμη 
σου αιώνια...»,.

'Ο Ταξίαρχος ’Ιωάννης Ήλιάδης, 
γεννήθηκε τό 1924 στή Κρανιά Γρε
βενών καί κατατάγει στή Χωροφυ
λακή, ώς Χωροφύλαξ, τό 1945. ’Ο
νομάστηκε ’Ανθυπομοίραρχος τό 
1951, έξαντλώντας, κατά τήν στα
διοδρομία του, δλη τήν ίεραρχική 
κλίμακα, φθάνοντας μέχρι καί τό 
βαθμό τού Ταξιάρχου.
Ήταν νυμφευμένος μέ τήν Ευγενία 
Τερζοπούλου καί είχε δύο παιδιά, 
τήν Ειρήνη 15 χρονών καί τον Περι
κλή, 12 χρονών. Ά ς  είναι ή μνήμη 
του αιώνια.
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