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Τό παιδί ήταν καί 
στις γιορτές αυτές ή 
πρώτη καί ή πιο με
γάλη φροντίδα γιά 
τό Σώμα τής Χωρο
φυλακής που σκόρ
πισε οση μπορούσε 
περισσότερη χαρά 
στις μικρές αγγελικές 
καρδιές.

ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ

Τό 1977 κύλησε  στό π α ρ ε λ θ ό ν .
Ε γ ι ν ε  κ ι  α ύτ ό  έ ν α  κ ο μ μ ά τ ι  

τ ^ ς  μ έ χ ρ ι  τώρα έ μ π ε ι ρ ί α ς , γ ι ά  τ ο ύ ς  
Α νδ ρε ς  τ η ς  Χωροφυλακής .  Ηταν Ακό- 
μα μ ι ά  σ ε λ ί δ α  π ρ ο σ φ ο ρ ά ς , π ο ύ  έ γ ρ α 
φαν στό  Α τ έ λ ε ι ω τ ο  β ι β λ ί ο  τ η ς  ζωής  
Α ν τ ι μ ε τ ω π ί ζ ο ν τ α ς  ψ ύ χ ρ α ι μ α  κ α ί  μέ 
έ π ι τ υ χ ί α , κ ά θ ε  Α ν τ ι ξ ο ό τ η τ α  καί  τρ  έ 
χ ο ν τ α ς  π ρ ώ τ ο ι  σέ κάθε  κ ο ι ν ω ν ι κ ό  
π ρ ο σ κ λ η τ ή ρ ι ο .

ΤΗταν μ ι ά  χ ρ ο ν ι ά  μ ό χ θ ο υ .  Ά -  
φ ο σ ι ω μ έ ν ο ι  ο ί  Α νδ ρε ς  τ ούΣώ-  

μ α τ ο ς σ τ ό  κ ο ι ν ω ν ι κ ό  τ ο υ ς  έ ρ γ ο , έ ζ η — 
σαν Από κ ο ν τ ά  κάθε  π τ υ χ ή  τ ή ς  ζωής  
τ ού  Λαού κ α ί  π ά σ χ ι σ α ν  μέ κάθε  τ ρ ό 
π ο ,  μέ ό λ ε ς  τ ί ς  δ υ ν ά μ ε ι ς  τ ο υ ς  κ α ί  
μέ ύψηλό α ί σ θ η μ α  ε ΰ θ ύ ν η ς ,  νά δ ι α 
φ υλ άξ ο υ ν  τ ή ν  Ασφάλε ια  κ α ί  τ η ν  γ α 
λήνη τ ο υ . Ή  έ π ι τ υ χ ί α  τ ο υ ς  σ ’ δ λ ο υ ς  
τ ο ύ ς  τ ο μ ε ί ς  τ η ς  δραστηριόιητάς τ ο υ ς  
ύ π η ρ ξ ε  Α να μ φ ι σ β ή τ η τ α  μ ε γ ά λ η .

Τώρα πού  ή κ α ι ν ο ύ ρ γ ι α  χ ρ ο 
ν ι ά  ά ρ χ ι σ ε  κ α ί  πού  τ ό  μ έ χ ρ ι  

τώρα " α ύ ρ ι ο " , γ ί ν ε τ α ι  π ι ά  " π α ρ ό ν " ,  
ο ί  Ανδρες  τ η ς  Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς , π ι σ τ ε ύ -  
ο ν τ α ς  β α θ ι ά  στήν Αξ ί α  τ ού  Ανθρώπου 
σάν Α ν θ ρ ω π ο , σ τ έ κ ο ν τ α ι  π α ν έ τ ο ι μ ο ι  
σ τ ί ς  έ π ά λ ξ ε ι ς  τ ο ύ  κ α θ ή κ ο ν τ ο ς  γ ι ά  
έ ν α  κ α ι ν ο ύ ρ γ ι ο  Αγώνα κ α ί  μιά έ ν τ ι 
μη σ υ ν έ χ ι σ η  τ η ς  π ρ ο σ π ά θ ε ι ά ς  τ ο υ ς .

Τό κ ο ι ν ω ν ι κ ό  σύνολο π ρ ο σ δ ο 
κά κάθε  ν έ α  ή μ έ ρ α ,  κάθ ε  νέο  

χ ρ ό ν ο , ή μ έ ρ ε ς  δ μ ο ρ φ ε ς ί Α π ό  τ ή  Χωρο
φυλακή ζ η τ ά ε ι  τ ή  δ ι α φ ύ λ α ξ η  τ η ς  ή -  
σ υ χ ί α ς  τ ο υ .  Οί Α νδ ρε ς  τ η ς  τ ο ύ  τ ή ν  
π ρ οσ φέ ρ ο υ ν  ζ η τ ώ ν τ α ς  σάν μόνο Αν
τ ά λ λ α γ μ α  τ ή ν  ή θ ι κ ή  συμπ αράστ αση .  
Σ υ μ π α ρ ά σ τ α σ η , . κ ο υ ρ ά γ ι ο  κ α ί  έ π ι τ υ 
χ ί α  στό δύσκολο  έ ρ γ ο  τ ο υ ς , γ ι ά  τ ή ν  
Α ν τ ά ξ ι α  σ υ ν έ χ ι σ η  τ ή ς  ί σ τ ο ρ ί α ς  τού  
Σ ώ μ α τ ο ς , ε ύ χ ε τ α ι  κ α ί  τ ο ύ τ ο  τ ό  π ε 
ρ ι ο δ ι κ ό ,  τ ή ν  κ α ι ν ο ύ ρ γ ι α  α ύτ ή  χ ρ ο -  
ν ι ά .

^  "Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ"
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κ.  ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΠΣ

Π Ρ Ο Σ

"Απαντας τούς ’Α ξιω ματικούς,  'Οπλίτας καί έν γένει 'Υ παλλήλους τω ν Σ ω μ ά 
των ’Ασφαλείας καί ’Α γροφ υλα κ ή ς.

'Η ανατολή τού Νέου ’Έ τους 1978 σάς εύρίσκει καί πάλιν  επί τω ν επάλξεων  
τής περιφρουρήσεως των πλέον π ολυτίμω ν άγαθών τού άνθρώπου : τής ζω ή ς ,  
τιμής καί περιουσίας τ ο υ ,  καθώς καί των ελευθέρων δημοκρατικών του θεσμώ ν.  
Καί είμαι βέβαιος δτι άνανεωμένοι θά πράξετε δλοι εκ νέου τό καθήκον σ α ς ,  τό 
καθήκον πού έδημιούργησε τήν θαυμαστήν παράδοσιν τω ν τιμημένω ν Σω μάτω ν  
’Α σφαλείας καί δτι θά λαμπρύνετε έτι περισσότερον τήν μεγάλην , δαφνοστεφ ή  
καί άνθρωποσωτήριον ιστορίαν σας.

Κατά τό άπελθόν έτος έπετελέσατε έργον γ ιγ ά ν τ ιο ν . Έ π α γ ιώ σ α τ ε -μ έ  μυρίας  
σω ματικός καί ψ υχικά ς  δοκιμασίας— τήν Τάξιν καί τήν ’Α σφάλειαν τής Χώρας  
καί δ ιεφ υλά ξα τε  τά εθνικά ιδανικά . Έ ξετελέσα τε  τά καθήκοντά σας με άντικειμε-  
νικότητα , άπροσω ποληψίαν καί άμεροληψ ίαν, πέραν δε τω ν αύστηρώς υπηρε
σιακών σας καθηκόντω ν, ή Ε λ λ η ν ικ ή  κοινωνία σάς είδε συμπαραστάτας καί εις 
πλείστας δύσκολους σ τ ιγ μ ά ς . Μέ τό Νέον ’Έ το ς ,  καλεΐσθε νά συνεχίσετε  μέ τόν 
αυτόν ένθερμον καί δημιουργικόν ζήλον καί τήν αυτήν πίστιν  καί αύταπάρνησιν  
τήν έκτέλεσιν τώ ν καθηκόντων σας . Καλεΐσθε νά άποδείξετε προς πάσαν κατεύ-  
θυνσιν 0tl είσθε πάντοτε οί ύπεύθυνοι καί άκοίμητοι φρουροί τής Τάξεως καί τής 
’Α σφαλείας , καθώς καί οί άντάξω ι φορείς τών μ εγά λω ν προσδοκιών τού ’Έ θ ν ο υ ς . 
’Ά ς  δ ιανοιχθή , εις αύτόν τόν ιερόν χώ ρον τού Π αρθενώ νος, εύρεΐα νέα λεω φ όρος  
προόδου καί Δόξης καί Τ ιμή ς, τό Χριστιανικόν δε μήνυμα Ειρήνης καί ’Α γά π η ς ,  
πού πλη μ μ υρίζε ι  κατά τάς 'Αγίας αύτάς ήμέρας τάς ψ υ χ ά ς  καί τάς καρδίας τών  
άνθρώπων , άς είναι οδηγός καί σύμβουλός σας εις τήν έκτέλεσιν τ ή ς ύ ψ η λή ςά π ο -  
στολής σ α ς .

Γνωρίζετε καλώ ς δτι ή αυστηρά προσήλωσις εις τό καθήκον , ή "ίση έναντι τού 
νόμου μεταχείρισις τών πολιτώ ν καί ή εύγενής συμπεριφορά προς δλους άνεξαι-  
ρέτως , άποτελοϋν τό τρ ίπ τυχον  διά τήν άψ ογον έκτέλεσιν τού λειτουργήματος  
σα ς . Γνω ρίζετε καλώ ς επίσης δτι εσωτερικοί καί εξωτερικοί εχθροί ελλοχεύουν  
π α ν τ ο ύ ,  εργαζόμενοι πρός κατάλυσιν τής δημοκρατικής Κ οινωνίας μα ς ,  τής Πα-  
τρίδος καί τού ’Έ θνους μα ς .  Καί δεν άγνοεΐτε δτι εις ύμάς άνήκει,  έν πολλοΐς , η 
τιμή καί ή εύθύνη έκμηδενίσεώς τω ν .

Μέ αισθήματα βαθείας ίκανοποιήσεως διά τό έπιτελεσθέν έργον καί μέ τήν  
πεποίθησιν δτι τό Νέον ’Έ τος 1978 θά άποτελέση δι’ απαντας άφετηρίαν έτι με
γά λω ν  προσπαθειών καί επ ιτευ γμ ά τω ν ,  πρός διασφάλισιν τής έννόμου Τάξεως  
καί ’Α σ φ α λ ε ία ς ,  απευθύνω  πρός ύμάς καί τάς οικογένειας σας τάς πλέον  θερμάς 
τών εύ χ ώ ν  μ ο υ .

'Ο 'Υπουργός
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΚΟΣ



ΑΛΛΑΓΗ ΗΓΕΣΙΑΣ 
ΕΙΣ ΤΗΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ  
XDPOIDY ΑΛΚΗΝ

Τήν 3ην ’Ιανουάριου τ. έ. τό Άνώτατον Συμβούλιον ’Εθνικής 
Άμύνης (Α. Σ. Ε. Α.), Οπό τήν Προεδρίαν τοϋ Πρωθυπουργού 
κ. Κων)νου Καραμανλή, έκρινε ώς εύδοκίμως τερματίσαντα τήν έν 
τή Χωροφυλακή σταδιοδρομίαν του τόν 'Αρχηγόν τοϋ Σώματος 
’Αντιστράτηγον κ. Νικόλαον Κουτσιανάν καί άττεστράτευσε τού
τον. Εις άντικατάστασιν τού άποστρατευθέντος έπέλεξεν ώς 
’Αρχηγόν τού Σώματος τόν 'Υποστράτηγον κ. Μιλτιάδην Άργιάν- 
νην, μέχρι τοΰδε ’Επιθεωρητήν τής Α' Έπιθεωρήσεως Χωροφυ
λακής, τόν όποιον προήγαγεν εις τόν βαθμόν τού ’Αντιστράτηγου.

Κατόπιν τής επιλογής τού νέου ’Αρχηγού άπεστρατεύθησαν 
οί άρχαιότεροι αυτού Υποστράτηγοι κ. κ. ’Αγησίλαος Κωνστα- 
ντουδάκης καί Παναγιώτης Ψάρρης, Α' καί Β' ΎπαρχηγοΙ τού 
Σώματος άντιστοίχως, προαγόμενοι είς τόν βαθμόν τού ’Αντι
στράτηγου. Τάς θέσεις τών Ύπαρχηγών τού Σώματος κατέλαβον 
οι 'Υποστράτηγοι κ. κ. Νικόλαος Λινάρδος ώς Α Υπαρχηγός 
καί Διονύσιος Σέρρας ώς Β' ’Υπαρχηγός Χωροφυλακής, μέχρι 
τοΰδε Έπιθεωρηταί τών Β' καί Γ' Επιθεωρήσεων Χωροφυλακής.

Τήν έπομένην, 4ην ’Ιανουάριου 1978, συνήλθεν τό Ανώτατον 
Συμβούλιον Χωροφυλακής, ύπό τήν Προεδρίαν τού νέου ’Αρχηγού 
τού Σώματος Άντιστρατήγου κ. Μιλτιάδη Άργιάννη, καί έπέλεξε 
τούς Ταξιάρχους κ. κ. Σωτήριον Πουλόπουλον, Γεώργιον Μανω- 
λάκον καί Κων)νον Τσίντζον ώς νέους Υποστρατήγους τού Σώ
ματος, οί όποιοι έτοποθετήθησαν Έπιθεωρηταί τών Α , Β καί Γ 
’Επιθεωρήσεων Χωροφυλακής άντιστοίχως.



Ή νέα ηγεσία
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' Α ξ ι ω μ α τ ι κ ο ί ,  ' Α ν θ υ π α σ π ι σ τ α ί ,  Ό π λ ΐ τ α ι  Π ο λ ι τ ι κ ο ί  ' Υπ ά λ λη λ ο ι ,

ΪΪΠ Χ Ιϊ^

Σας έκφράζω δ ι ά  τ ο ΰ τ ο  τ ή ν  πλήρη ε υ α ρ έ σ κ ε ι ά ν  μου .

Δέν έ λ λ ε ι ψ α ν ^ Ι  ά δ ι κ ο ι  δ ι α β ο λ α ί  κ α ί  έ π ι θ έ σ ε ι ς  κ α τά  του  ΣώυατοΓ τ fir Λ_ 
π ο ι α ς  ^ το υ το  α ν τ ι π α ρ ή λ θ ε  μέ σ ΰ ν ε σ ι ν  κ α ί  ψ υ χ ρ α ι μ ί α ν  κ α ί  σ υ ν έ ν ι σ ε  τ έ ν  Λ- 
r -άλ LH? V ΤΟυ π ο 8 ε ι ,α^ X ^PLQ ε ί ς  τό  υψηλόν  φρόνημα των άνδρών  του  τ ό ν  ποο 

r t  κ ί ΐ Ι Τ Α α Σ Τ .  '  δ η μ 0 Κ Ρ α τ ΐκ , ί ς  4 ρ χ ί ς  “ £ ^  σ υ μ π α ρ ά σ τ α σ ι ν " 0 -

M°io:iJteSii? ; e c!ei''TOs xaC ή τρα Κρ- ρ° *ρρρ
[ Α ξ ι ω μ α τ ι κ ο ί ,  Άν θ υ π α σπ  ιστα  ί ,  * Οπλ ΐ τα  ι κ α ί  Π ο λ ι τ ι κ ο ί  Υ π ά λ λ η λ ο ι ,

^ 0 μνέηΓύ ^ΔΧ̂ ς 6' ί 6 τ ΐ  Τ^~ ^ Ύε° ί(Χ, ν το ϋ  Σώματος παραδ ίδω ε ί ς  χ ε ΐ ρ α ς  ίκανάο 0 ν έ ο ς  Αρχηγός κ ο σ μ ε ί τ α ι  άπό πολλάς  άρετάο EivaL έν*™-Λ γ ίΓ,ζ ν ~ ζ *

E S  S I S » *
Ό  / ’Αρχηγός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ 
’Α ν τ ι σ τ ρ ά τ η γ ο ς
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ΕΠΙ ΤΗ, ΑΝΑΑΗΨΕΙ 
THE ΑΡΧΗΓΙΑΣ

Ά ξ ι ω μ α τ  ικο  C, Ά ν θ υ π α σ π  ισ τ α  C, ' Ο π λ ΐ τ α ι  κ α ί  Π ο λ ι τ ι κ ο ί  Υ π ά λ λη λ ο ι ,

Ε ί μ α ι  βα θύ τ α τα  συγκ εκ  ι ν η μ έ ν ο ς  δ ι ό τ ι  ή Πολ ιτ, ε ’Ηατ<55 LV , J  α, ζ 
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έ γ έ ν ε τ ο  κ α ίΣώματος .  -  ̂ ~
Α ν τ ι λ α μ β ά ν ο μ α ι  πλήρως τη ν  έ ξ α ι ρ ε τ ι κ ή ν  τ ι μ ή ν  η ό π ο ι α  μου 
έγω πλήρη έ π ί γ ν ω σ ι ν  τών ευθυνών  τ ά ς  ό π ο ι α ς  έ π ω μ ι ζ ο μ α ι .
Καί  ε ί ν α ι  όντω ς  έ ξ α ι ρ ε τ ι κ ή  ή τ ι μ ή  κ α ί  β α ρ ε ί α  ή ευ θ υ ν η  νά ή γ η τ α ι  κ α ν ε ί ς  
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Ό σ ο ν , ό μ ω ς , β α ρ ε ϊ α ι  ε ί ν α ι  α ΐ  ε ύ θ ΰ ν α ι , τ ό σ ο ν  ισ χ υ ρ ά  κ α ι  ά μ ε τ ά θ ε τ ο ς  ε ί ν α ι  
κ α ί  Ι\ απ ό φ α σ ις  μου νά φέρω ε ί ς  α ί σ ι ο ν  π έ ρ α ς ,  μέ τή ν  συμπαραστασ ιν όλων 
σ α ς , τ ή ν  ά ν α λ η φ θ ε ΐσ α ν  ά π ο σ τ ο λ ή ν .
Δέν θά  φ ε ι σ θ ώ , π ρ ό ς  τ ο ύ τ ο ,π ρ ο σ ω π ι κ ώ ν  μόχθων .  Γ
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Λαού κ α ί  τ ο ύ  δ ώ μ α τ ο ς . ,  ,  , , ,
Θά α ίσ θ ά ν ω μ α ι  ί δ ι α ι τ έ ρ α ν  χαράν  νά έ π ι β ρ α β ε υ ω  π ά ν τ ο τ ε  έ π ι τ υ χ ί α ς  σας κ α ι
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’Ε θ ν ι κ ά  Ιδεώδη κ α ί  τ ό  δ η μ ο κ ρ α τ ι κ ό ν  μας π ο λ ί τ ε υ ^ α , ά π ό λ υ τ ο ν  σ υ μ π ν ο ι α ν κ α ί  
άγάπην μ ετα ξ ύ  σ α ς , έ ν ό τ η τ α  σκέψεως κ α ί  δ ρ ά σ ε ω ς  , αοκνον  έ ρ γ α τ  ι κ ό τ η τ α ,_ ιση ν 
έ ν α ν τ ι  τού  Νόμου μ ε τ α χ ε ί ρ ι σ ι ν  τών π ο λ ι τ ώ ν  κ α ί  έ π ί δ ε ι ξ ι ν  πρ ό ς  α υ τ ο υ ς  
π ν ε ύ μ α τ ο ς  έπ ι ε  ι κ ί α ς , ό σ ά κ ι ς  a t  π ε ρ ι σ τ ά σ ε ι ς  τό  έ π ι β ά λ λ ο υ ν .
Σάς ε ί ν α ι  γνω στόν  ό τ ι  ή άποστολή μας ε ί ν α ι  ζ ω τ ι κ ή ς  σ η μ α σ ί α ς , δ ι ό τ ι  α ΐ  
σ υνθ ή κα ι  γ α λ ή ν η ς , ή σ υ χ ί α ς  κ α ί  τ ά ξ ε ω ς , τ ά ς  ό π ο ί α ς , δ ι ά  τ ή ς  άγρυπνου  δραστη- 
ο ι ό τ η τ ό ς  μ α ς , τ ή ς  συμπαραστάσεως τού  κ ο ι ν ο ύ  κ α ί  τ ή ς  ά γα σ τη ς  μ ε τ ά  των

'ΑρχΟν 35 ν ε ρ ϊ α σ ϊ α ς ,  έ ζ α σ ϊ ; λ £ ζ ο μ ε ν  ε ί ς  τ<5ν Έ λ λ η ν ι κ ί ν  Λ α ί ν , 4 π ο τ ε -  
λούν τή ν  υποδομήν  τ ή ς  προόδου  τ ή ς  Χωράς μας .  e r
Μέ β ά σ ιν  τ ά ς  άνωτέρω σ κ έ ψ ε ι ς , σ α ς  άπευθυνω θ ερ μ ό ν  χ α ι ρ ε τ ι σ μ ό ν  κ α ί  
μα ι  τ ά ς  π ρ ο σ π α θ ε ί α ς  σας νά στέφη π ά ν τ ο τ ε  ή έ π ι τ υ χ ί α . -
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ΣΤΙΣ 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, έγινε στις Σχο
λές Χωροφυλακής, τελετή; κατά τήν 
όποια άνέλαβε έπισήμως τά καθήκοντά 
του, ό νέος ’Αρχηγός Χωροφυλακής, ’Αν
τιστράτηγος κ. Μιλτ. Άργιάννης.

Στην τελετή παρέστησαν, ό Γενικός 
Γραμματεύς τοϋ 'Υπουργείου Δημοσίας 
Τάξεως κ. Κων]νος Σαψάλης, ώς έκπρό- 
σωπος τοϋ κ. Υπουργού, ό Σεβασμιώ- 
τατος Μητροπολίτης Ταλαντίου κ. ’Αμ
βρόσιος, ό τέως άρχηγός Χωροφυλακής 
’Αντιστράτηγος έ.ά. κ. Νικ. Κουτσιανάς, 
ό τέως Α'. 'Υπαρχηγός Χωροφυλακής, 
’Αντιστράτηγος έ.ά. κ. Άγησ. Κωνσταν- 
τουδάκης, οί ’Αρχηγοί ’Αστυνομίας Πό
λεων κ. Τζήμας, ΥΠ.Ε.Α. κ. Καρδαράς, 
ό Προϊστάμενος τοϋ Συντονιστικού ’Επι
τελείου τοϋ Υπουργείου Δημοσίας Τά
ξεως ’Αντιστράτηγος κ. Βάμβας, ό Γενι
κός Διευθυντής ’Αγροφυλακής, οί Α' καί 
Β' Ύπαρχηγοί Χωροφυλακής Υποστρά
τηγοι κ.κ. Νικ. Λινάρδος καί Διον. Σέρ- 
ρας, ot A', Β' καί Γ’ Έπιθεωρηταί 
Χωροφυλακής, Υποστράτηγοι κ.κ. Σωτ. 
Πουλόπουλος, Γεωργ. Μανωλάκος καί 
Κων]νος Τσίντζος, Ανώτατοι ’Αξιωμα
τικοί Χωροφυλακής καί άντιπροσωπειες 
’Αξιωματικών καί 'Οπλιτών τοϋ Σώματος.

Ή  τελετή άρχισε μέ όμιλία τοϋ 
νέου ’Αρχηγού Χωροφυλακής ’Αντιστρά
τηγου κ. Μιλτ. Άργιάννη, ό όποιος με
ταξύ άλλων τόνισε τά εξής: «Αισθάνομαι 
βαθύτατα συγκινημένος διά τήν ύψίστην 
τιμήν, τήν όποιαν μοϋ έκανε ή Κυβέρ- 
νησις, νά μέ έπιλέξη ’Αρχηγόν τοϋ Σώ
ματος τής Χωροφυλακής καί έκφράζω 
διά τοϋτο, πρός αύτήν, τήν μεγάλην εύ- 
γνωμοσύνη μου, υποσχόμενος νά ανα
λώσω δλας τάς σωματικός καί πνευμα
τικός δυνάμεις μου, ώστε νά άνταπο- 
κριθώ πλήρως εις τά καθήκοντά μου. ’Έ 
χω πλήρη συναίσθησιν τής βαρείας εύθύ- 
νης πού άναλαμβάνω έναντι τής Πατρίδος 
καί τοϋ Ελληνικού Ααοϋ, άλλά καί τών 
όνδρών τοϋ Σώματος, οί όποιοι μοχθοϋν- 
τες νυχθημερόν, έξασφαλίζουν τήν τάξιν, 
τή\ ήσυχίαν καί τήν γαλήνην εις τόν 
τόπον μας. Ή  εύθύνη έχει έπί πλέον δι’ 
έμέ καί ιδιαιτέραν σημασίαν έκ τοϋ γεγο
νότος ότι εις τήν ήγεσίαν διαδέχομαι τόν 
άπερχόμενον ’Αρχηγόν Άντ]γον κ. Νικ. 
Κουτσιανάν. Κύριε ’Αρχηγέ. Είναι γνω
στοί αί συνθήκσι ύπό τάς όποιας εύρί- 
σκετο τό Σώμα όταν άνελάβατε τήν ήγε
σίαν αύτοϋ καί αί μεγάλοι προσπάθειαι 
τάς όποιας κατεβάλατε διά τήν άνύψωσιν 
τοϋ ήθικοϋ καί τήν έπαύξησιν τής δρα- 
στηριότητος τών άνδρών άλλά καί διά νά 
έμπνεύσητε εις αύτούς τήν άναγκαίαν 
πίστην καί άφοσίωσιν καί τόν άπαιτού- 
μενον ένθουσιασμόν π, ός καλυτέραν 
έκτέλεσιν τών καθηκόντων των, ώστε 
έκ τής έπιτυχίας τών προσπαθειών τού
των ή Χωροφυλακή, εις μικρόν διάστημα 
νά άνέλθη τά μέγιστα εις τήν συνείδησιν 
τοϋ Ελληνικού Ααοϋ. Είναι γνωστοί οί 
άγώνες σας διά τήν διατήρησιν τής συ
νοχής, τής όμόνοιας καί τής άγάπης με
ταξύ τών άνδρών, άλλά καί διά τήν βελ- 
τίωσιν τών συνθηκών έργασίας, άμοιβής 
καί έξελίξεως αύτών ώς καί διά τόν έκσυγ- 
χρονισμόν τοϋ Σώματος γενικώτερον. Τό 
ύψηλόν ήθικόν καί φρόνημα, ή μετριο
πάθεια καί ή σύνεσις, ή πίστις σας πρός 
τάς άρχάς τής δικαιοσύνης καί τής άμερο- 
ληψίας, ή άμετακίνητος έμμονή σας εις 
τήν έπίτευξιν ύψηλών στόχων τής Χωρο
φυλακής, άναμφισβπτήτως συνέβαλον 
καί εις τήν ίδικήν σας έπιτυχίαν ώς Αρ
χηγού αύτής, άλλά καί εις τήν λαμπράν 
πορείαν τοϋ Σώματος κατά τά τελευταία

3 έτη. Δι' όλα αύτά, τό Σώμα σάς εύγνω- 
μονεϊ. . . ’Αναλαμβάνω τήν ήγεσίαν τοϋ 
Σώματος μέ πλήρη έπίγνωσιν τών δυσχε- 
ρειών καί τών όπαιτουμένων μόχθων διά 
τήν έκτέλεσιν τοϋ έργου μου. Προσω- 
πικώς είμαι έτοιμος διά κάθε προσπά
θειαν άποβλέπουσαν εις τήν έξύψωσιν 
τοϋ Σώματος, εις τήν βελτίωσιν τής θέ- 
σεως τών άνδρών καί εις τήν έξύπηρέ- 
τησιν τών άναγκών καί δικαιωμάτων τοϋ 
Ελληνικού Ααοϋ. Γνωρίζω τά προβλή
ματα τοϋ Σώματος καί τάς προσδοκίας 
τών άνδρών. Μοναδική καί συνεχής έπι- 
δίωξίς μου θά είναι όπως τά προβλήματα 
ταϋτα έπιλυθοϋν μέσα εις τά γενικώτερα 
πλαίσια τών δυνατοτήτων τής Πολιτείας. 
Μεταξύ τών άλλων προσπαθειών καί έπι- 
διώξεών μου, πρωταρχικής σημασίας 
θεωρώ καί τά έξής: Τήν άφοσίωσιν απάν
των εις τό ύπηρεσιακόν καθήκον καί τήν 
άσκησιν τούτου μακράν παντός εξωτερι
κού έπηρεασμοϋ. Τήν διατήρησιν εις 
ϋ μηλόν έπίπεδον τοϋ γοήτρου τοϋ Σώματος 
καί τής πειθαρχικότητος καί άξιοπρε- 
πείας τών άνδρών. Τήν ένότητα σκέψεως 
καί δράσεως καί τήν άδελφικήν άλλη- 
λεγγύην καί άγάπην μεταξύ όλων τών 
άνδρών όλων τών βαθμών. Ό χ ι μόνον 
τήν άπλήν προσέγγισιν Χωροφυλακής 
καί Πολίτου, άλλά καί τήν ούσιαστικήν 
καί άναμφισβήτητον άναγνώρισιν αύτής 
ύπό τής Κοινωνίας. Εις τόν τομέα τής 
βελτιώσεως καί έσκυγχρονισμοϋ τών 
μέσων άσκήσεως τοϋ άστυνομικοϋ έρνου, 
θά συνεχισθή ή μέχρι τοϋδε προσπάθεια 
ώστε νά έπιτευχθοϋν άπαντες οί στόχοι 
καί νά καθορισθοϋν νέοι. Μέσα εις τά 
πλαίσια τοϋ νομικού καθεστώτος τό 
όποιον διέπει τό Σώμα, θά καταβληθή 
κάθε προσπάθεια άσκήσεως τής διοική- 
σεως μέ άπόλυτον άμεροληψίαν, δικαιο
σύνην καί λογικήν καί μέ γνώμονα τήν 
ισορροπίαν μεταξύ άναγκών καί δυνατο
τήτων τής 'Υπηρεσίας, άλλά καί τών 
άνδρών. ’Από υμάς άναμένω κατανόησιν 
τών άνωτέρων έπιδειώξεων καί πλήρη 
συμπαράστασιν καί σάς προσκαλώ όπως 
πιστοί εις τό Δημοκρατικόν μας πολί
τευμα, συνεχίσετε νά έργάζεσθε μέ τόν 
αύτόν ζήλον καί ένθουσιασμόν ώστε καί 
εις τό μέλλον τό Σώμα τής Χωροφυλακής 
νά γνωρίζη μόνον έπιτυχίας καί νά έξακο- 
λουθή νά ΐσταται ύψηλά εις τήν συνεί- 
δησιν τοϋ 'Ελληνικού Λαού. . .» Μετά 
τήν ομιλίαν του ό κ. Άρχηγός, πρόσφερε 
έκ μέρους τοϋ Σώματος στόν άπερχόμενο 
’Αρχηγό καί Α' Ύπαρχηγό, τό έμβλημα 
τής Χωροφυλακής. ’Επίσης στόν άπο- 
χωροϋντα ’Αρχηγό πρόσφερε έκ μέρους 
τοϋ ’Αρχηγείου, μικρόν άμφορέα.

ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ μίλησε πρός τούς 
παρισταμένους, ό άποχωρών ’Αρχηγός 
Άντίγος έ.ά. κ. Νικ. Κουτσιανάς, ό 
όποιος μεταξύ τών άλλων είπε τά έξής: 
«Μέ συγκινεΐ ιδιαιτέρως ή στιγμή αύτή 
πού άπευθύνομαι διά τελευταίν φοράν 
πρός τούς άνδρας τοϋ Σώματος. ’Εκπρο
σωπούνται εις τήν αίθουσαν αύτήν όλοι 
οί βαθμοί, άπό τοϋ Χωροφύλακος μέχρι 
καί τοϋ Στρατηγού καί ομολογώ ότι αίσθή

ματα συγκινήσεως καί ίκανοποιήσεως μέ 
κατέχουν πού παρουσιάζεται ένώπιόν 
μου όλη ή ίεραρχική κλϊμαξ τήν όποιαν 
άνήλθον, άρχής γενομένης άπό ένα πρωι
νό τοϋ Μαρτίου τοϋ 1941. ότε ένετάχθην 
εις τάς τάξεις τοϋ Σώματος ώς Δόκιμος 
Χωροφύλαξ. . . Άνέλαβον τήν ήγεσίαν 
τοϋ Σώματος κατόπιν άποφάσεως τής 
τότε Κυβερνήσεαχ; ’Εθνικής Ένότητος, 
εις μίαν περίοδον ταραχώδη. Είναι γνω
στοί εις όλους μας αί συνθήκαι αί όποΐαι 
έπεκράτουν εις τήν χώραν καί είδικώ- 
τερον εις τά Σώματα ’Ασφαλείας, τήν 
έποχήν έκείνην. Αί άδικοι έπιθέσεις καί 
ή προσπάθεια διαβολής ή όποια είχεν 
έξαπολυθή έναντίον τών άνδρών τοϋ Σώ
ματος άπό κύκλους έπιδιώκοντας ύπο
πτους σκοπούς, περιήγαγε τό Σώμα εις 
δυσχερή θέσιν. ’Ενώπιον αύτής τής κατα- 
στάσεως ή θέσις όλων τών άνδρών τοϋ 
Σώματος ύπήρξεν άποφασιστική καί 
γενναία. Ούδείς ένέδακτεν εις τάς προ
κλήσεις καί τό Σώμα κατώρθωσεν νά
άντιπαρέλθη όλα τά έμπόδια καί νά προ- 
χωρήση μέ γνώμονα τό ’Εθνικόν συμφέ
ρον καί τήν προστασίαν τοϋ Δημοκρα
τικού Πολιτεύματος καί τοϋ Ελληνικού 
Ααοϋ. Μέ έμπιστοσύνην εις τήν δικαιο
σύνην τής Πατρίδος. άπήτησε τήν έφαρ- 
μογήν τών κανόνων τής νομιμότητος καί 
τοϋ δικαίου. . . Σήμερον τό Σώμα εύρί- 
σκεται εις πολύ ικανοποιητικήν κατά- 
στασιν καί είμαι βέβαιος ότι ύπό τήν 
φωτισμένην ήγεσίαν τοϋ νέου Άρχηγοΰ, 
θά γράψη νέας λαμπράς σελίδας εις τήν 
ένδοξον ίστο'ρίαν του. Ό  άναλαβών τήν 
ήγεσίαν νέος ’Αρχηγός, είναι εις όλους 
γνωστός ώς άνθρωπος συνετός, άκέραιος, 
προσηνής καί πλούσιος εις αισθήματα 
άνθρωπισμοϋ. Πέραν όμως αύτών τών 
πολυτίμων προσόντων δύναμαι νά σάς 
διαβεβαιώσω, ότι ούτος είναι έγκρατής 
όλων τών θεμάτων τοϋ Σώματος, διαθέτει 
πολύπλευρον πείραν καί προσόντα ήγε- 
τικά, τά όποια θά τοϋ έπιτρέψουν νά 
άνταποκριθή πλήρως καί άποτελεσμα- 
τικώς εις τά καθήκοντα καί τάς υποχρε
ώσεις τοϋ Ηγέτου τοϋ Σώματος. Σάς κα
λώ όλους νά μήν άπομακρυνθήτε ποτέ 
άπό κοντά του. Όμονοοϋντες καί άφο- 
σιωμένοι εις τό καθήκον νά συμπαρα- 
σταθήτε εις τήν προσπάθειάν του καί νά 
άξιοποιήσετε τάς ιδέας του. Τό Σώμα τής 
Χωροφυλακής άποτελεΐ τό ίσχυρότερον 
στήριγμα τής πολιτείας καί διά νά άντα
ποκριθή εις τήν υψηλήν καί λεπτήν άπο- 
στολήν του, χρειάζεται σύμπνοιαν, άγά
πην πίστιν καί πειθαρχίαν. . . ’Εξέρχο
μαι τοϋ Σώματος μέ πλήρη ίκανοποίηοιν. 
Εύχαριστώ τήν Κυβέρνησιν διότι μέ 
περιέβαλε διά τής έμπιστοσύνης της καί 
όλους τούς άνδρες τοϋ Σώματος διά τήν 
συμπαράστασιν των. Ή  έκτίμησις τοϋ 
έργου μου δέν άνήκει εις έμέ. Σάς διαβε- 
βαιώ όμως ότι ώς γνώμονα τών ένεργειών 
μου είχον πάντοτε τό συμφέρον τής Υ 
πηρεσίας καί τήν ίκανοποίησιν τών προ
σδοκιών τών άνδρών. Ή  σκέψις μου θά 
εύρίσκεται πάντοτε κοντά σας καί θά 
παρακολουθώ μέ άγάπη καί ένδιαφέρον 
κάθε σας δραστηριότητα. . .».
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ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ ό Γενικός Γραμματεύς 
τοϋ 'Υπουργείου Δημ. Τάξεως άπηύθυνε 
χαιρετισμό πρός τούς παρισταμένους, 
εϊπών μεταξύ των άλλων: «Μετέχω μαζί 
σας στήν πραγματικά συγκινητική στι
γμή τής άλλαγής τής ήγεσίας τοϋ Σώ
ματος τής Χωροφυλακής. Είχα τήν ευ
καιρία νά γνωρίσω τόν απερχόμενο ’Αρ
χηγό άπό τούς πρώτους μήνες τής ’Αρχη
γίας του. Δέν χρειάζεται νά προσθέσω 
τίποτε περισσότερο άπό δ,τι άνέφερε 
γιά τό πρόσωπό του καί τήν προσφορά 
του ό νέος ’Αρχηγός. Μόνο σάν έκπρό- 
σωπος τής Πολιτείας, συγχαίρω τόν κ. 
’Αρχηγό γιά τις προσπάθειες πού κατέ
βαλε γιά τήν άνύψωσι τοϋ Σώματος κατά 
τό διάστημα τής Άρχηγείας του. Ό  
νέος ’Αρχηγός άναφερόμενος στόν τέως 
’Αρχηγόν, τόν περιέγραψε μέ λόγια 
σεμνά ώς ταιριάζει σέ στρατιώτες, άφο- 
σιωμένους στήν άποστολή τους. "Ομως ό 
άπερχόμενος ’Αρχηγός, άς άποτελέσει 
παράδειγμα έργατικότητας, εύσυνειδη- 
σίας καί άφοσιώσεως εις τήν έκτέλεσιν 
τοϋ καθήκοντος, γιατί πράγματι άφιίρωσε 
καί τήν τελευταία ικμάδα τής σκέψεαις 
καί τής δράσεώς του γιά τό καλό τοϋ 
Σώματος. ’Επίσης, ό νέος ’Αρχηγός, 
άς άποτελέσει γιά δλους πόλον έλξεως 
έργατικότητας καί ύπηρεσιακοϋ ζήλου 
γιά νά συνεχισθοϋν οί προσπάθειες γιά 
τήν εύημερία τής Χωροφυλακής καί τήν 
προσφορά στήν Πολιτεία καί τόν Πο
λίτη άνεκτιμήτων υπηρεσιών. Εύχομαι 
στόν ’Αρχηγό τοϋ Σώματος, καλή έπι- 
τυχία στό έργο του».

'Η τελετή τής άλλαγής τής ήγεσίας 
έκλεισε μέ δεξίωση.
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Τό πρωί τής Παρασκευής, 23 Δεκεμ
βρίου τού 1977, χίλια περίπου παιδιά 
άνδρών τής Χωροφυλακής τών 'Υπηρε
σιών τού Λεκανοπεδίου ‘Αττικής, γιόρ
τασαν τά Χριστούγεννα σέ παιδική 
Χριστουγεννιάτικη γιορτή, πού έγινε 
στις Σχολές Χωροφυλακής ’Αθηνών.

Οί μικροί μας φίλοι είχαν τήν εύκαιρία 
νά παρακολουθήσουν ένα εΰχάριστο 
παιδικό πρόγραμμα πού περιελάμβανε 
Χριστουγεννιάτικα τραγούδια καί χα
ριτωμένα σκέτς.

Στά παιδιά τών άνδρών τού Σώματος 
μοιράστηκαν διάφορα Χριστουγεννιά
τικα δώρα καί γλυκίσματα.

Τήν έκδήλωση τίμησαν μέ τήν παρου
σία τους ό Α.' Ύπαρχηγός Χωροφυλακής 
Υποστράτηγος κ. Άγησ. Κωνσταντου- 
δάκης, ώς εκπρόσωπος τοϋ κ. ’Αρχηγού 
Χωροφυλακής, οί Α.' καί ΓΥ ’Επιθεω
ρητές Χωροφυλακής 'Υποστράτηγοι κ. 
κ. Μιλτ. Άργιάννης καί Διον. Σέρρας, 
οί Ταξίαρχοι κ.κ. Κ. Τσίντζος, Σ. Παυ-

λόπουλος, Ε. Δρακάκης, I. Ξηράκης, 
ό Δ]τής τής Σ.Α.Χ. Συνταγματάρχης κ. 
Σπ. Φτερνιάτης, άλλοι ’Ανώτεροι ’Αξιω
ματικοί καί πολλοί γονείς παιδιών.

Ή  έκδήλωση άρχισε μέ χαιρετισμό 
πού άπηύθυνε, ό Διοικητής τής Σχολής 
'Οπλιτών Χωροφυλακής Ταξίαρχος κ. 
Έμ. Δρακάκης, πρός τούς προσκεκλημέ
νους, τούς γονείς τών παιδιών καί τά 
παιδιά, ό όποιος καί τόνισε τή σημα
σία αυτών τών παιδικών έκδηλώσεων 
καί τήν άξια πού έχει γιά κάθε παιδί 
ένα δώρο, αύτές τις ιδιαίτερες γιά τήν 
Χριστιανοσύνη ημέρες. Τέλος εύχήθηκε 
αυτές οί έκδηλώσεις, πού έχουν σκοπό 
τήν σύσφιξη τών σχέσεων φιλίας με
ταξύ τών παιδιών τού Σώματος, νά πλη- 
θύνουν καί νά άποτελέσουν ξεχωριστή 
νότα χαράς στή ζωή τών παιδιών, πού 
είναι τά μόνα πού μπορούν νά νιώσουν 
πραγματικά τά Χριστούγεννα, στή πο
λυσύνθετη καί άγχώδη πιά έποχή μας.

Στή συνέχεια ό Α.' Ύπαρχηγός Χω-
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ροφυλακής Υποστράτηγος κ. Άγησ. 
Κωνσταντοοδάκης ευχήθηκε σ’ όλους 
υγεία καί οικογενειακή ευτυχία, τονί
ζοντας τήν ιδιαίτερη σημασία των Χρι
στουγέννων γιά τά παιδιά. ’Ακολούθως 
ό κ. Ύπαρχηγός μοίρασε τά δώρα στους 
μικρούς φίλους μας, πού κυριολεκτικά 
έλαμπαν άπό χαρά, καθώς έπαιρναν στά 
χέρια τους τήν κούκλα ή τά άεροπλανά- 

k κια, τούς πυραύλους καί τά άλλα παιγνί
δια.

Μετά τήν άπονομή τών δώρων καί 
ένώ ή ορχήστρα τής Μουσικής τού Σώ
ματος έρμήνευε διάφορες απαλές μου
σικές συνθέσεις, ό ήθοποιός κ. Βασίλης 
Μαλοϋχος παρουσίασε τό πρόγραμμα, 
πού άρχισε μέ Χριστουγεννιάτικα τρα
γούδια άπό τήν Χορωδία τής Σχολής 
'Οπλιτών Χωροφυλακής, πού διηύθυνε 
ό αρχιμουσικός Ταγματάρχης Χωροφυ
λακής κ. Άράπης.

’Ακολούθησε έπίδειξη ταχυδακτυ
λουργικών τρύκ, άπό τόν ταχυδακτυ

λουργό ADAMS καί τό διασκεδαστικό 
θεατρικό σκέτς «Τό λουκούμι», μέ τούς 
ήθοποιούς Κώσια Ντάγκα, Άγγελο 
Γεωργιάδη καί Ρένα Στρουμπούλη.

Ό  πολυσύνθετος μίμος Ζάν Ντϊν μέ 
χαριτωμένες και διασκεδαστικές μιμή
σεις σκόρπισε άφθονο γέλιο στά παιδικά 
χείλη, πού στή συνέχεια διασκέδασαν 
μέ τήν έμφάνιση τών παληάτσων Πίπο
καί Πιπίνο καί τϊς μοναδικές ..........
γκάφες τους.

Τό πρόγραμμα έκλεισε μέ πολυμήχανη 
καί πολυπρόσωπη θεατρική άτραξιόν, 
πανέξυπνα νούμερα καί πολύ γέλιο.

Παρόμοιες έκδηλώσεις γιά τά παιδιά 
τών άνδρών τού Σώματος έγιναν καί σ’ 
όλες τις Υπηρεσίες Χωροφυλακής τής 
χώρας. Ήταν μιά ξεχωριστή νότα στή 
Χριστουγεννιάτικη άτμόσφαιρα πού απέ
δειξε ότι ή Χωροφυλακή ξέρει νά χαρίζει 
τήν χαρά στά μικρά παιδιά καί μάλιστα 
στις ήμέρες πού τούς άνήκουν περισσό
τερο.



Η ΕΝΝΟΜΟΣ ΤΑΞΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΦΥΣΙ
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ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΝΙΑΝ

Ύ  π ό:
Κ. Η. Σ Υ Ρ Ο Υ  

Πρύτανεως Πανεπιστημίου 
Π α τ ρ ιΐ) ν

Τ ά φαινόμενα εις τον Κόομον, 
τον όποιου μέρος αποτελεί 
δ άνθρωπος, δύνανται νά τα

ξινομηθούν κατ’ απείρους Ισως δια
φόρους τρόπους, προσιτούς εις την 
διανόησιν και το συναίσθημα της 
καλαισθησίας καί εναρεσκείας τοϋ 
παρατηρητοΰ. Οί τρόποι οϋτοι ποι
κίλλουν άναλόγως των θεοορουμένων 
έκάστοτε κριτηρίων. Τά κριτήρια 
ταϋτα αποτελούν προφανώς καί αυ
τά μέρος τοϋ κόσμον, έφ’ όσον οϋτος 
θεωρείται ώς περιλαμβάνων άπά- 
σας τάς πραγματικός ή δυνατός 
διά τον άνθρωπον σκέψεις, συναι
σθήματα καί εμπειρίας.

’Εκ τούτων έπεται, δτι ή εκλογή 
κριτηρίων εκ τοϋ καθολικού συ
νόλων τοϋ Κόσμου άποτελωί ήδη 
πράξιν διαχωρισμού των σχετικών 
στοιχείων τοϋ Κόσμου εις στοιχεία 
ευρισκόμενα τρόπον τινά έν θέσει 
προς τά κριτήρια καί τοιαϋτα πλη- 
ροϋντα εις ποικίλλοντα βαθμόν ορούς 
τής άντ ιθέσεως. 'Η  κατάστασις 
αϋτη έπάγει αμέσως τον διαχωρι
σμόν των στοιχείων τοϋ Κόσμου 
εις δυο μέρη : Εις άνήκοντα εις τό 
σννολον τής θέσεως (τάξις) ή εις 
άνήκοντα ε’ις τό σννολον των στοι
χείων τής άντ ιθέσεως (άταξία).

’Αλλά τίθεται τό ερώτημα : Ποια 
είναι φνσις τον νόμον καί τής 
τάξεως; Ποός έδημιουργήθησαν αί 
έννοιαι ανταί εις τον άνθρωπον καί 
πώς σχετίζονται προς άλλήλας; Πριν 
προσπαθήσωμεν νά άπαν τήσωμεν 
εις τά ερωτήματα αυτά, άς ’ίδωμεν 
πώς ορίζονται ταϋτα σαφέστερον.

Είναι προφανές, δτι ή έννοια τοϋ 
νόμον σχετίζεται ατενώς προς την 
έννοιαν τής τάξεως, ώς ό τύπος 
προς τό άνάτυπον. Ποια είναι δμως 
ή ιεραρχική σχέσις αυτών; ’Απο
τελεί ό νόμος τό πρωτογενές καί 
ή τάξις μίαν παράστασιν τοϋ νόμου 
ή τό αντίστροφον είναι τό πραγμα
τικόν; Ή  έννοια τοϋ νόμου είναι 
εύρυτάτη καί εις έκάστην περιοχήν
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τής Ισχνός τοϋ νόμου υπάρχει διά
φορος άντίληψις περί αύτοϋ. 'Η  
νπαρξις τοϋ άνθρωπον ά ποτελεϊ 
εκφρασιν τής ύπάρξεως τάξεως είς 
τον κόσμον, μιας τάξεως, την οποίαν 
χαρακτηρίζομεν ώς βιολογικήν λει
τουργίαν.

'Η  τάξις αυτή έμποτίζουσα αυ
τήν ταύτην τήν ϋπαρξιν και λει
τουργίαν τοϋ ανθρωπίνου εγκεφά
λων προσδιορίζει ήδη εις λίαν θεμε
λιώδες επίπεδον τήν ροπήν και 
τήν αγάπην τοϋ άνθρώπου προς 
τήν τάξιν. Τά ευχάριστα συναι
σθήματα τα γεννώ μένα είς τον 
άνθρωπον εκ τής θεοορήσεως ενός 
πίνακος ζωγραφικής τοϋ Rem brant 
ή τοϋ Picaso ή ή ακοή ενός συμ- 
φωνικοϋ έργου τοϋ Beethoven ή 
ενός κονσέρτου τοϋ Bach έχουν 
απόλυτον αξίαν καί σχετίζονται απ’ 
ευθείας προς τήν φυσικήν δομήν 
των οργάνων αντιλήψεως τοϋ αν
θρώπου. Τά άνω έργα τέχνης καί 
τά ύπ αυτών προκαλεύμενα συναι
σθήματα εύρίσκονται εν θέσει προς 
βασικά δομικά κριτήρια τής ανθρώ
πινης φνσεως· ή δε άπόλετος άξια 
τής καλιαισθησίας τής προκυπτού- 
σης έκ τής τάξεως είναι τόσον βέ
βαια καί σαφής, ώστε είναι δυνατή 
ή δι άριθμών διατΰπωσις αυτής. 
Παράδειγμα προς τοϋτο αποτελεί 
ή δι αριθμών έκφρασις τοϋ πηλίκου 
τών συχνοτήτων τών παλμών μιας 
χορδής κατά τήν παραγωγήν αρμο
νικής διαδοχής ήχοον. Πάσα αρμο
νική διαδοχή σκέψεων, ήχοον, λέ
ξεων, χρωμάτων, αριθμών καί γεω
μετρικών σχέσεων αποτελεί επι
στητήν τάξιν καί κατά συνέπειαν 
απόρροιαν ή Πηγήν νόμου.

Κατά ταϋτα είναι δύσκολες ή 
άπάντησις τοϋ έριοτήματος : απο
τελώί άραγε ο νόμος το πρωταρχι
κόν κοσμολωγικόν ον ή ούτος απο
τελεί απλώς τήν εκφρασιν κοινών, 
εν αρμονία συμπιπτόντων χαρα
κτηριστικών μεμονωμένων καί άνε- 
ξαρτήτων φαινομένων; Τήν άπάν- 
τησιν είς τό έροότημα τοϋτο δεν θά 
προσπαθήσω νά δώσω ο ίδιος. Θά 
άφήσοο είς σάς νά συναγάγη έκαστος 
τό συμπέρασμά του είς τό τέλος 
μόνος του.

Α Λ Λ Α  ας ίδωμεν πώς γίνεται 
αντιληπτή ή έννοια τοϋ νόμου είς 
τήν Φύσιν. Η  έξοοτερική καί ή 
έσοοτερική Φϋσις αποτελεί τήν πη
γήν εμπειριών διά τό πνεϋμα τοϋ 
άνθρόοπου. 'Η  πραγματοποίησις ϋφ 
έκάστου παρατηρητοϋ τών έμπει- 
ριών αύτοϋ αποτελεί πνευματικήν

διεργασίαν βασιζομένην επί δοθέν- 
των αισθητηρίων. Τά αισθητήρια 
ταϋτα αποτελούν, από όορισμένης 
σκοπιάς θειορούμενα μηχανισμούς, 
κριτηρίων επιλογής τοϋ ύλακοϋ πα- 
ρατηρήσεως καί άνευ αυτών θά 
ήτο αδύνατος ό σχηματισμός οιασ- 
δήποτε μή ακραίας εμπειρίας, ήτοι 
μιας εμπειρίας περιλ,αμβανούσης τό 
απαν ή τό μηδέν.

Καί τοϋτο διά δύο λόγους :
a) ’Εάν είσήρχοντο είς τήν συ- 

νείδησιν τοϋ ανθρώπου δλ.αι αί 
έμπειρίαι ώς ισοδύναμα δεδομένα, 
είς τήν συνείδησιν τοϋ παρατηρητοϋ, 
■τότε ή συνείδησις τοϋ ανθρώπου θά 
έταυτοποιεϊτο μετά τοϋ χάους.

β) 5Εάν τά αισθητήρια δεν ύπήρ- 
χον, τότε ό άνθρωπος θά παρέμενεν 
άμοιρος τών γεγονότων τοϋ περι
βάλλοντος αυτόν κόσμου.

’Επειδή ή πραγματικότης τής 
εμπειρίας τοϋ άνθρώπου αποτελεί 
ενδιάμεσον κατάστασιν προκύπτει, 
δτι τά άναφερθέντα κριτήρια απο
τελούν τοιαϋτα επιλογής. 'Η  επι
λογή αυτή δέον νά θεωρηθή ιυς ή 
βάσις διά τήν εμπειρίαν τοϋ-νόμου 
είς τήν φύσιν καί είς τήν κοινωνίαν.

Τοϋτο καθίσταται φανερόν έκ 
τοϋ γεγονότος, δτι τό άναπαραγώ- 
γιμον τών φαινομένων ώς βασικόν 
στοιχείον τοϋ φυσικού νόμου δέον 
νά άπορρέη έκ τοϋ συνόλου τών 
ομολόγων παρατηρήσεων. Αϋται 
όμως καθορίζονται ποιοτικώς υπό 
τών ίδιαζόντων προς τον άνθρωπον 
κριτηρίων.

Έ ξ  άλλου δμως, ο ποιοτικός 
χαρακτηρισμός ιός καί ο ποσοτικός 
προσδιορισμός τών φυσικών παρα
τηρήσεων δύναται νά ποίκιλση από 
παρατηρητοϋ είς παρατηρητήν. Ή  
ποικιλία αυτή χαρακτηρίζεται συ
νήθως ώς ύποκειμενικότης. 'Η  κα
θολική καί παγκόσμιος έγκυρότης 
ενός φυσικοϋ νόμου προϋποθέτει 
τήν απουσίαν είς αυτόν παντός 
στοιχείου υποκειμενικότητας. Πώς 
έπιτυγχάνεται τοϋτο; Ά π ό  τής ελ
ληνικής άρχαιότητος μέχρι τοϋ τέ
λους τοϋ 19ου αιώνας αί φυσικαί 
έπιστήμαι είχον σημειώσει άναμφι- 
βόλως μεγάλην πρόοδον. Έ ν τού- 
τοις μόνον μετά τήν δημοσίευσιν 
τής Θεωρίας τής Σχετικότητος τοϋ 
Einstein κατωρθώθη ή αναγνώρισές 
τής άναγκαιότητος άπαλλαγής άπό 
τής συνυφασμένης μετά τής παρα- 
τηρήσεως υποκειμενικότητας. Διά 
πρώτην φοράν διετύπωσεν ό Einste
in τήν άποψιν, δτι οί φυσικοί νόμοι, 
δέον νά είναι αναλλοίωτοι ώς προς 
τήν αλλαγήν τοϋ παρατηρητοϋ. Τό

άξίονμα τοϋ άναλλειώτου τής μορ
φής τών φυσικών νόμων κατά τήν 
μετάβασιν άπό ενός παρατηρητή-. 
ρίου είς έτερον, αποτελεί σήμερον 
θεμελιώδες άπόκτημα τής έπιστή-
μηζ\Τί έννοοϋμεν δμως υπό τήν λεξιν 
φυσικός νόμος]

Πάσα φυσική παοατήρησις σχε
τίζεται προς φαινόμενόν τι, προς 
τό όποιον δύναται νά άντιστοιχή 
σύνολον άριθμών. Σύνολεν άριθμών, 
οί όποιοι συγκρίνονται κατά τήν 
παρατήρησιν τοϋ φαινομένου προς 
δοθέντα σταθερά μέτρα, παριστά
νουν τάς τιμάς τοϋ παρατηρουμένου 
φυσικοϋ μεγέθους. Μία σταθερώς 
άναπαραγομένη άλλ,ηλεεξάρτησ ις με
ταξύ τών τιμών δύο ή περισσο
τέρων φυσικών μεγεθών, έν σχίσει 
προς φαινόμενα πλ.ηροϋντα δοθέντα 
κριτήρια ώς, π.χ., ή θερμοκρασία 
καί ή πίεσις ενός άερίου, ή ή δύναμις 
έλξεως καί ή άπόστασις δύο ουρα
νίων σωμάτων κλπ. ονομάζεται φυ
σικός νόμος.

'Η  παγκοσμιότης τοϋ φυσικοϋ 
νόμου έκδηλιοϋται διά τοϋ άναλλοιώ- 
του τής μορφής τής άνωτέρω σχά
σεως κατά τήν άλλαγήν τοϋ παρα
τηρητοϋ ή τοϋ παρατηρητηρίου.

5Αποτελεί γνώρισμα τοϋ πνευ
ματικού άνθρώπου ή ίκανότης νά 
συγκρίνη διάφορα φυσικά μεγέθη 
καί νά άνακαλιύπτη σχέσεις μεταξύ 
αυτών. Έ κ  τα>ν άνωτέρω προκύπτει 
δτι ή παγκοσμιότης ενός νόμου 
πληροϋντος δοθέντα κριτήρια, έξαρ- 
τάται έκ τής ακρίβειας έφαρμογής 
τών έπιλεγέντων κριτηρίων. 'Η  
άκρίβεια αϋτη δεν παραμένει στα
θερά άνά τούς αιώνας.
Τίθεται τό έρώτημα : ύπόκειται ο 
άνθρωπος είς τούς φυσικούς νό
μους; Υπάρχουν μεγέθη χαρακτη- 
ρίζοντα τον άνθροντον καί μεταξύ 
τών οποίων ύφίστανται σχέσεις ώς 
αί περιγραφεισαι άνωτέρω; 'Η  
άπάντησις βεβαίως είναι καταφα
τική. Π.χ. ή έπίπλευσις τοϋ άν
θρώπου επί τοϋ θαλ.ασσίου ϋδατος, 
ή πτώσις μετά τό άλμα είς ύψος, 
ή ψϋξις αύτοϋ είς ψυχρόν περιβόλι- 
λεν κλπ., δλα αύτά τά φαινόμενα 
άποτελ.οϋν συνέπειαν φυσικοϋ νόμου 
ίσχύοντος δι οίονδήποτε υλικόν σώ
μα.

Α λλά  αυτοί οί νόμοι δεν υπει
σέρχονται είς φυσικοχημικός λει
τουργίας ίδιαζούσας προς τήν ιδιαι
τέραν φύσιν τοϋ άνθρώπου. Τί 
συμβαίνει δμως είς τήν περίπτωσιν 
τών φυσιολογικών λειτουργιών τοϋ 
άνθρώπου; 'Υπόκειται ή λειτουρ-
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για, π.χ., τών μυώνων τον άνθρωπον 
ή τής όράσεως, ή τής λειτουργίας 
τρϋ εγκεφάλου αυτόν ή τής καρδίας 
εις φυσικούς νόμους; Και εδώ ή 
άπάντησις είναι καταφατική.

'Η  διάδοσις τον φωτός διά των 
οφθαλμών τοϋ άνθρωπον, ή διάθλα- 
σις, ή άνάκλασις, ή περιθλασις, η 
άπορρόφησις κ.λ.π. άκολουθοϋν τους 
νόμους τής οπτικής ώς και εις την 
μή ζώσαν ύλην.

’Επίσης ή διάδοσις τών μηνυ
μάτων εκ τών οικείων εγκεφαλικών 
κέντρων μέσω τών νεύρα»’ δέ άντι- 
στοιχούντων ρευμάτων προς τά κι
νητικά ή άλλα όργανα τοϋ σώματος 
τοϋ άνθρώπου άκολουθεί τούς 
νόμους τής ήλεκτρομαγνητικής θε
ωρίας. Οι αυτοί νόμοι διέπουν καί 
την διάδοαιν τών ήλεκτρικών ρευ
μάτων εις τούς άγωγούς τών ήλε- 
κτροτεχνικών κατασκευών, τών ηλε
κτρονικών υπολογιστών, ή εις την 
άτμόσφαιραν κατά την διάρκειαν 
μιας φθινοπωρινής καταιγίδος.

Α λλά καί πέραν τών άνωτέρω, 
ή άντοχή τών μυώνων καί τοϋ 
σκελετού τοϋ άνθρώπου, ό τρόπος 
κινήσεως τών άκρων αυτόν ύπό- 
κειται εϊς τούς νόμους τών μοχλών 
τής μηχανής.

Δεν θά ήτο πλήρης ή περιγραφή 
τής εφαρμογής, την οποίαν ευρί
σκουν οί νόμοι τής φύσεως έπι τοϋ 
άνθρώπου, εάν δεν άνεφέροντο καί 
οί νόμοι τής χημείας: ή σωματική 
ρώμη καί ή συμπεριφορά τοϋ άν
θρώπου ρυθμίζονται υπό τής συγ- 
κεντρώσεως ώρισμένων χημικών ου
σιών εις τό αίμα, αί όποϊαι είτε 
παίζουν ρυθμιστικόν ρόλον είτε άπο- 
τελοϋν τροφοδικάς ουσίας διά δια
φόρους φυσικοχημικός διεργασίας.

ΕΚ ΤΩΝ λεχθέντων προκύπτει, 
ότι δ άνθρωπος δχι μόνον ώς υλι
κόν σώμα νπόκειται εις τούς νόμους 
τής φύσεως, άλλά άκόμη ή συμπε
ριφορά αύτοϋ ώς βιολογικού οντος 
έξαρτάται ώς προς την φυσιολογικήν 
αύτοϋ λειτουργίαν καί τάς ψυχο
λογικός αύτοϋ διαθέσεις άπό τών 
φυσικών νόμων. Αί άντιδράσεις αύ
τοϋ προς τούς εξωτερικούς ερεθι
σμούς έξαρτώνται επίσης εις μέγα 
βαθμόν ή σχεδόν άποκλειστικώς 
εκ τής χημείας τοϋ αίματος καί 
τοϋ εγκεφάλου.

Θά ήδύνατό τις νά φαντασθή, 
δτι ό άνωτέρω μνημονευθείς κατά
λογος αιτίων καί αποτελεσμάτων 
έχει εξαντληθεί. Βεβαίως τούτο 
είναι μακράν τής πραγματικότητος.

Δεν θά ήτο παρά ταϋτα υπερβολή 
εάν έλέγετο, δτι ή δλη ψυχολογία 
καί ή κοινωνικόίτης τοϋ άνθρώπου 
νπόκειται καί αυτή εις τήν διανο
μήν καί τά είδη τών δρμονών εντός 
τοϋ άνθρωπίνου σώματος καί συνε
πώς εις τήν χημείαν αύτοϋ.

Τούτων διαπιστωθέντων δεν δυ- 
νάμεθα νά έκφύγωμεν τοϋ φνσικώς 
τιθεμένου ερωτήματος: Τί είναι
οί νόμοι εις τήν κοινωνίαν; Ποια ή 
προέλευσις αύτών καί πώς διαμορ- 
φοϋνται ουτοι;

Ή  μορφή τής ζωής τοϋ άνθρώ
που εις τό βάθος τών προϊστορικών 
χρόνων δεν είναι εις ημάς γνωστή. 
’Εν τούτοις, δεν είναι πολύ δύσκο- 
λον νά φαντασθώμεν, δτι αί κύριαι 
άσχολίαι τοϋ πρωτογόνου άνθρώπου 
ήσαν δύο: ή έξασφάλισις τής δια
τροφής του καί ή άντιμετώπισις 
τών έξωτ ερικοόν κινδύνων. Συμ- 
φώνως προς τά νεώτερα άνθρωπο- 
λογικά ευρήματα ή άρχέγονος κα
τάστασής τοϋ πρώτου άνθρώπου 
άνάγεται εις έποχάς προ 3,5 εκα
τομμυρίων έτών. Παρά τήν παρέ- 
λευσιν τής άστρονομικής αυτής χρο
νικής περιόδου, βασικώς δ άνθρωπος 
άγωνίζεται άκόμη καί σήμερον κατά 
τών αύτών κινδύνων ιός καί τότε: 
διά τήν καλήν διατροφήν καί διά τήν 
άσφάλειαν τής ζωής του. Βεβαίως 
τά μέσα, διά τών όποιων δ άνθρω
πος επιδιώκει σήμερον τούς σκο
πούς αύτούς είναι διαφορετικά εις 
μορφήν καί όργάνωσιν, καθ’ δσον 
άλλαι καί ποικίλαι είναι αί μορφαί, 
υπό τάς όποιας εμφανίζονται οί 
κίνδυνοι καί αί προϋποθέσεις έξα- 
σφαλίσεως τής διατροφής. 'Η  πά
ροδος αύτής τής τεράστιας περιό
δου χρόνου ώδήγησεν τον άνθρωπον 
άπό τήν μονήρη ζωήν διά μέσου 
τής οικογένειας, τής όμάδος, τής 
κοινότητος εις τήν ύψηλώς ώργα- 
νωμένην κοινωνίαν. Εις τήν κοι
νωνίαν αύτήν ή άσφάλεια και τά 
μέσα διατροφής εξασφαλίζονται διά 
τον ισχυρόν ώς καί διά τον άσθενή 
διά κόπου καί μέσων, τά όποια 
δεν διαφέρουν σημαντικώς μεταξύ 
των. Τό γεγονός τοϋτο άποτελεϊ 
τό κύριον χαρακτηριστικόν τής 
έν κοινωνία ζωής. 'Η  άλληλεξάρτη- 
σις τών άνθρώπων έγινεν τόσον 
ισχυρά ώστε σήμερον άρχίζει νά 
εμφανίζεται ώς μάλλον ενοχλητική. 
Αύτή ή άλληλοεξάρτησις έπεδιώχθη 
άγωνιωδώς διά μέσου τών εκατομ
μυρίων έτών, διότι έδιδεν εις τον 
άνθρωπον τό τόσον άναγκαϊον συ
ναίσθημα τής άσφαλείας. Καί λέ- 
γοντες άλληλοεξάρτησις έφθάααμεν

ήδη εις τήν διατύπωσιν βασικών 
κοινωνικών νόμων.

Κοινωνικών νόμων όμως, υπάρχουν 
πλεϊστα είδη. Δεν ένδιαφερόμεθα 
βεβαίως αύτήν τήν στιγμήν διά τούς 
κανόνας δικαίου τής νομικής επι
στήμης, αν καί αύτοί άποτελοϋν 
ασφαλώς βασικόν στοιχεϊον τής έν 
κοινωνία ζωής. Ένδιαφερόμεθα δχι 
διά τούς νόμους, τούς ρυθμίζοντας 
τάς έμπορικάς ή έπαγγελματικάς 
σχέσεις ή έν γένει τήν μορφήν τών 
μεταξύ τα>ν άτόμων ή δμάδων άτό- 
μων σχέσεων. ’Αντ αύτών ένδια
φερόμεθα διά τήν άναγνώρισιν εκεί
νων τών νόμων, οί όποιοι άγουν 
κατ’ αίτιατήν άνάγκην τον άνθρω
πον εις τήν διαμόρφωση) τών σχέ
σεων αύτοϋ προς τό περιβάλλον του. 
Καί ή διαμόρφωσές αϋτη άγει τον 
άνθρωπον έκ τής τυχαίας καί άναγ- 
καστικής συμβιώσεως εις ομάδας, 
εις τήν έννομον κοινωνικήν τάξιν. 
Ένδιαφερόμεθα δι έκείνονς τούς 
κανόνας δικαίου, οί όποιοι θεωρούν
ται ώς κοινοί εις δλους τούς άνθρώ- 
πους.

Οί κανόνες, τούς όποιους άπο- 
δέχονται δλοι οί άνθρωποι ώς κοι
νούς, έχουν τάς ρίζας των βαθέως 
εις τήν φύσιν τοϋ άνθρώπου καί ή 
φύσις τοϋ άνθρώπου ώς έλέχθη καί 
προηγουμένως είναι αύτή ή φύσις 
τοϋ περιβάλλοντος κόσμου. Οί φυ
σικοί αύτοί κανόνες έφαρμοζόμενοι 
διά μέσου τών αιώνων άπέκτησαν 
τοιαύτην καθολικήν ίσχύν, ώστε 
έδημιούργησαν κανόνας δικαίου, τούς 
φυσικούς νόμους. Πολλοί έκ τών 
νόμων αύτών άποτελοϋν άρθρα εις 
κείμενα βασικού δικαίου καί εις 
κείμενα Συνταγμάτων.

Παράδειγμα φυσικώς άναπτυ- 
χθέντος βασικού κοινωνικού νόμου 
άποτελεϊ καί τό άρθρον 9 τοϋ Ε λλη
νικού συντάγματος, τό όποιον κε
λεύει: «'Η  κατοικία έκάστου είναι 
άσυλον. Ή  ιδιωτική καί οικογενεια
κή ζωή τοϋ άτόμου είναι άπαραβία-
στος............ ». Άντιλαμβανόμεθα,
πόσαι μάχαι καί πόσαι σφαγαί έχουν 
λάβει χώραν προ τής εισόδου τών 
κατοικιών εις τά δρη ή εις τά δάση 
εις τό παρελθόν καί εις δλον τον 
κόσμον, έως δτου οί άνθρωποι άπό 
κοινού άνεγνώρισαν τήν άνάγκην 
σεβασμού τοϋ οικογενειακού άσυλου, 
διά νά άποτελέση σήμερον άρθρον 
τών Συνταγμάτων τών πολιτισμέ
νων λαών.

Παρομοίαν βασικήν σημασίαν έχει 
καί τό άρθρον 17 τοϋ Συντάγματος 
μας, τό όποιον διαλαμβάνει: «'Η  
ιδιοκτησία τελεί υπό τήν προστα-
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Η  όργάνο>σις καί. ή άσφαλής λειτουργία 
των κανονικών θεσμών τής εποχής 'μας 
ρυθμίζονται σχεδόν άποκλειστικώς υπό 
τών παροχών τής συγχρόνου τεχνολογίας, 
ή όποια τόσον ορμητική εισέβαλε εις τί,ν 
ζωήν τοϋ άνθρωπον τάς τελευταίας ιδίως 
δεκαετίας.

αίαν τοϋ Κράτους . . . . . .  ’Εκ τών
άνωτέρω παραδειγμάτων καθίστα
ται, ως ελπίζω, σαφές, δτι οι κοι
νωνικοί νόμοι προέκυψαν έκ βασι
κών κανόνων μακράς εφαρμογής 
εις το μεμακρνσμένον παρελθόν τής 
άνθρωπότητ ος, δτε αντη ήτο 
άπεριορίστως εκτεθειμένη εις τούς 
φυσικούς και βιολογικούς κινδύνους 
τοϋ περιβάλλοντος. "Ωστε δεν άφι- 
σταμεθα πολ,ύ τής πραγματικότη
τας, εάν συμπεράνωμεν, δτι ή μορφή 
τής ρυθμισμένης ζωής εν ώργανωμέ- 
νω κοινωνικώ συνόλ.ω αποτελεί 
απαύγασμα πολύπλοκων διαδικα
σιών, τόσον εις τον φυσικόν μακρό
κοσμον, δσον και εις τον βιολογικόν 
μακρόκοσμον κατά τάς παρωχη- 
μένας έποχάς τοϋ προϊστορικού και 
τοϋ ιστορικού παρελθόντος.

Καί αυτό μεν δννάμεθα άσφαλ.οος 
νά τό Ισχυρισθώμεν, καθ’ δσον 
ή λογική διερεύνησις τοϋ αντικει
μένου επιτρέπει τούτο καί έφ’ δσον 
δεν είναι αμέσως δυνατή ή διαπί- 
στωσις τοϋ άντιθέτου. ’Αλλά ποια 
είναι ή κατάστασις τής σήμερον; 
Πώς συνδέονται οι σημερινοί κοι
νωνικοί νόμοι προς εκείνους τής 
φύσεως; Βεβαίως ή άπάντησις εις 
τό εύρύτατον αυτό ερώτημα είναι 
εύκολος αλλα δχι μονοσήμαντος.

Καί εάν μεν ένδιαφερόμεθα διά 
την ιστορικήν αρχαιότητα, θά δια- 
πιστώσωμεν, δτι, π.γ., οί αρχαίοι 
Αιγύπτιοι έρρύθμιζον τάς κοινωνικάς 
των συνήθειας συμφώνως προς τήν 
συμπεριφοράν τών ύδάτων τοϋ πο
ταμού Νείλ.ου. ’Άλλοι λαοί πάλιν 
έρρύθμιζον θρησκευτικάς ή κοινω
νικά.; τελετάς, συμφώνως προς τήν 
έμφάνισιν άστέρων ή άλλων ουρα
νίων σωμάτων. Καί αυτοί οί μετεω
ρολογικοί ή αστρονομικοί παράγον
τες εποίησαν κοινωνικόν νόμον, ό 
όποιος άναμφιβόλως διατηρεί ακόμη 
καί σήμερον ρίζας εις τήν κοινω
νικήν συμπεριφοράν πολλών λ.αών.

ΣΗΜΕΡΟΝ βεβαίως, ή κατά- 
στασις έχει αλλάξει μορφήν, δχι 
όμως αίτια. Καί τα αίτια καί ο 
μηχανισμός διατηρούνται καί σή
μερον τα αυτά, ώς προ εκατομμυ
ρίων ετών, παρά τήν άνάπτυξιν ή 
μάλλον άκριβοος ένεκα τής άναπτύ-
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ξεως τής Τεχνολογίας καί της 
’Επιστήμης.

Σήμερον αί κοινωνικά! συνήθειαι 
καθορίζονται εις μέγα βαθμόν υπό 
των μέσων, τά όποια προσφέρει ή 
’Επιστήμη, καί ή Τεχνολογία.

Ή  κλίμαξ όμως, επί τής όποιας 
διαδραματίζεται ή διαμόρφωσις τής 
κοινωνικής ζωής διά των φυσικών 
νόμων, κατήλθεν εις τό επίπεδον 
τον φυσικόν μικροκόσμου, ήτοι τοϋ 
κόσμου' τής μοριακής δομής τής 
ύλης, τον κόσμου τα>ν ατόμων καί 
των πυρήνων.

'Η  όργάνωσις καί ή ασφαλής 
λειτουργία των κοινωνικών θεσμών 
τής εποχής μας ρυθμίζονται άπο- 
κλειστικώς σχεδόν υπό τών παρο
χών τής τεχνολογίας. 'Ο τοφιεύς 
τής διατροφής, τής ένασχολήσεως 
κατά τάς έλευθέρας εκ τον επαγγέλ
ματος ώρας, τά ταξείδια καί ή εργα
σία έχουν σννυφανθή εις τό έπακρον 
μετά τών δυνατοτήτων τής τεχνο
λογίας. Τά σχολεία καί ό τρόπος 
ώς καί τά εποπτικά μέσα μαθήσεως, 
αί έπικοινωνίαι, τά μέσα εις την 
διάθεΰιν τής διαπράξεως καί τής 
έκ μέρους τών Αρχών άνιχνεύσεως 
τον εγκλήματος, όλα ταϋτα καθο
ρίζονται υπό τοϋ βαθμού άναπτύ- 
ξεως τής τεχνολογίας, καθ' όσον 
ή γνώσις τών νόμων τής φυσικής 
τοϋ μικροκόσμου, επιτρέπει την έπί- 
τευξιν όλων τών προϊόντων τής 
συγχρόνου τεχνολογίας.

"Ολαι αύται αί πτυχαί τής καθη
μερινής ζωής άποτελοϋν παράγον
τας διαμορφώσεως τής κοινωνικής 
ζωής. Διαφαίνεται, δθεν, ότι ή 
διαμόρφωσις τών κοινωνικών νόμων, 
οί όποιοι διέπουν την ψυχολογικήν 
συμπεριφοράν τοϋ κοινωνικοϋ ατό
μου ή τών κοινωνικών ομάδων κα
θορίζουν τήν έννομον τάξιν εις τό 
κοινωνικόν σϋνολον.

'Η  άναγνώρισις τών άναφερθέν- 
των συσχετισμών καταδεικνύει 
έπαρκώς, ποια ή σχέσις μεταξύ 
τών φυσικών καί τών κοινωνικών 
νόμων.

Βεβαίως ή θέσις νέων προϊόντων 
τής τεχνολογίας εις τήν υπηρεσίαν 
τοϋ κοινωνικοϋ συνόλου καθιστά 
κατά κανόνα τον επαγγελματικόν, 
τον κοινωνικόν καί τον οικογενεια
κόν βίον πλέον εύχάριστον καί ανε- 
τον. Ώ ς έκ τούτου, άποτελεϊ επι
θυμητόν γεγονός ή άνακάλυψις όλων 
τών φυσικών νόμων, οί όποιοι δύ- 
νανται νά τεθοϋν εις τήν καλήν 
υπηρεσίαν τοϋ ανθρώπου. ’Αλλά 
πώς προσδιορίζεται ό βαθμός τοϋ 
έπιθυμητοϋ καί αυτό τοϋτο τό επι

θυμητόν; ’Αποτελεί πάντοτε τό επι
θυμητόν συνεισφοράν εις τήν έκ 
μέρους όλων έπιθυμη τήν έννομον 
τάξιν εις τήν κοινωνίαν; Ή  άνα- 
κάλυψις π. χ. τοϋ αυτοκινήτου 
έδημιούργησεν άναμφιβόλως εις τήν 
έπαγγελματικήν καί ασφαλώς εις 
τήν κοινωνικήν ζωήν τοϋ ανθρώπου 
μίαν νέαν διάστασιν. Τό άεροπλάνον 
ήλευθέρωσεν αληθώς τήν τρίτην γεω
μετρικήν διάστασιν διά τον άνθρω
πον, όστις δέσμιος τοϋ πεδίου βα- 
ρύτητος παρέμενεν έπί τής έπιφα- 
νείας τής γής.

Γενικώς δύναται νά λεχθή, ότι 
πάσα νέα άνακάλυψις μετά μαζικών 
‘κοινωνικών έπιπτώσεων προσθέτει 
ένα νέον βαθμόν ελευθερίας εις τήν 
ζωήν τοϋ άνθρώπου. Καί εις αυτό 
τό σημεϊον ήδη αρχίζει ή προβλη- 
ματικότης: Ή  κοινωνία, μολονότι 
παρουσιάζει σαφώς χαρακτηριστικά 
ενιαίας όντότητος συντίθεται έξ έπί 
μέρους τάξεων. Αύται διακρίνονται 
άπ’ άλλήλων δι ειδικών γνωρισμά
των καί ή διάκρισις προέρχεται έκ 
τής χρήσεως διαφορετικών κριτηρί
ων πραγ ματοπο ιήσεως έμπειριών 
καί συνεπώς δύναται νά πηγάση έξ 
αυτής ή άντίθεσις. Τάς αντιθέσεις 
ταύτας έρχεται νά ρυθμίση ό θετικός 
νόμος.

Ή  αϋξησις τοϋ άριθμοϋ τών 
ρυθμισ τέων αντιθέσεων, απαιτεί αϋ- 
ξησιν τοϋ άριθμοϋ καί μετατόπισιν 
τής ποιότητος τής θετικής νομοθε
σίας τής οποίας αϋτη χρήζει. Κατά 
συνέπειαν ό νόμος καί ή κοινωνική 
τάξις άποτελοϋν ζών καί έξελισσό- 
μενον όν καί κατ’ άκολουθίαν ύπό- 
κεινται άμφότεροι κατ’ άρχήν εις 
έναρμόνισιν καί εις άφαρμόνισιν.

Ή  έναρμονισμένη σχέσις μεταξύ 
νόμου καί κοινωνικής τάξεως εύ- 
ρίσκεται έν θέσει προς τά βασικά 
κριτήρια έπιλογής έξωτερικών έμ- 
πειριών.

’Αλλά πώς ορίζεται ή έννοια τής 
κοινωνικής αξίας ; Παραμένουν 
αί κοινωνικάί άξίαι άναλλοίωτοι; 
' Υπάρχουν άναλλοίωτοι άξίαι; 'Η  
άπάντησις εις τό ερώτημα τοϋτο 
παρουσιάζει διαφόρους βαθμούς δυ
σκολίας, ήτις έξαρτάται ίσχυρώς 
έκ τής σκοπιάς θεωρήσεως. Έν 
τούτοις θά προσπαθήσω νά σχε
διάσω μίαν άπάντησιν, τής όποιας 
ή άπόδειξις - Οά ήδύνατό τις νά 
ε’ίπη — έχει τήν όψιν άντικειμενι- 
κής ισχύος καί όρθότητος. ’ Εφ’ 
όσον παραδεχόμεθα, ότι ή πνευμα
τική δομή καί ή κοινωνική συγκρό- 
τησις τοϋ άνθρώπου άποτελεϊ προϊόν 
τής νπερ - άνθρώπου ισχύος τών 
φυσικών νόμων, έφ’ όσον αυτή αϋτη ή

ϋπαρξις τοϋ άνθρώπου ώς καί λει
τουργία τών οργάνων αύτοϋ ύπό- 
κεινται εις άντικειμενικώς έλεγχο- 
μένας διαδικασίας, τών οποίων τό 
άναλλοίωτον διαπιστοϋται τόσον ώς 
προς τήν παρέλευσιν τοϋ χρόνου, 
όσον καί ώς προς τήν πολιτιστικήν 
καταγωγήν καί προδιάθεσιν μιάς 
κοινωνικής ένότητος, είμεθα άπο- 
λύτως συνεπείς προς τον τρόπον 
τοϋ συνάγειν, έάν δεχθώμεν τήν 
ϋπαρξιν άναλλοιώτων άξιών. Καί 
έν τή πράξει μέν τοϋτο ούδενός 
αποδεικτικού συλλογισμού χρήζει, 
δοθέντος, ότι ή ϋπαρξις ηθικών 
άξιών ήδη από τής ελληνικής άρ- 
χαιότητος ύφ’ ούδενός αμφισβη
τείται. ’Από άπόψεως όμως φιλο
σοφικής έδραιώσεως τών ιδεών, ώς 
καί άπό άπόψεως δυνατότητος προ- 
βλέψεως τής μελλοντικής έξελίξεως 
ενός κοινωνικού συνόλου ώς προς 
τήν διατήρησιν τών άξιών, αϋτη 
είναι θεμελιώδους σημασίας.

Η  ΕΝΝΟΜΟΣ τάξις εις τήν 
φύσιν καί εις τήν κοινωνίαν απο
τελεί ουσιώδες καί βασικόν στοι- 
χείον τής ύπάρξεως τον άνθρώπου.

Οί νόμοι τοϋ φυσικού μικροκό- 
σμου δίδουν τήν γνώριμον εις ημάς 
μορφήν τής ϋλης. Έ κ  τής μορφής 
ταύτης προκύπτουν οί νόμοι τοϋ 
μακροκόσμου. Ό  άνθρωπος ώς βιο
λογικόν όν ύπόκειται τόσον εις 
τούς νόμους τοϋ μικροκόσμου όσον 
καί εις τούς νόμους τοϋ μακροκό
σμου.

Ή  βιολογική δομή καί λειτουργία 
τοϋ άνθρώπου κυβερνάται υπό τών 
νόμων τοϋ μικροκόσμου. Ή  πνευ
ματική καί ή κοινωνική συγκρό- 
τησις τοϋ άνθρώπου διαμορφοϋται 
υπό τών νόμων τοϋ μακροκόσμου.

Έ κ  τών σχέσεων τοϋ άνθρώπου 
προς τον μακρόκοσμον καί προς 
τον εαυτόν του δημιουργοϋνται αί 
ήθικαί καί αί κοινωνικοί άξίαι. Αί 
ήθικαί άξίαι νπόκεινται, ουδόλως ή 
έλάχιστα, εις τήν φθοράν τοϋ χρό
νου. Αί κοινωνικοί άξίαι διαμορ- 
φοϋνται υπό τών πνευματικών κα- 
τακτήσεων τοϋ άνθρώπου, αύται 
δεν αυξάνονται καί ένίοτε άναθεω- 
ροννται. Έ ξ  αύτοϋ προκύπτει, ότι 
αί κοινωνικοί άξίαι ύπόκεινται εις 
τήν πρόοδον τής έπιστήμης καί τής 
τεχνολογίας.

’Αλλά αί ήθικαί όμοϋ μετά τών 
κοινωνικών άξιών άποτελοϋν το 
άντικείμενον καί τήν μορφήν τής 
έννόμου τάξεως εις τήν κοινωνίαν 
τών άνθρώπων, τήν οποίαν καλείται 
ή Πολιτεία νά προστατεύση καί νή 
άναπτύξη.
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Κ ΑΤΑ την διάρκεια τής ύπάρ- 
ξεώς του στην Γη, ό άνθρωπος 
ασχολήθηκε με την εκμετάλλευση 
τοϋ φυσικού του Περιβάλλοντος, 
άπο το οποίο έξαρτάται απόλυτα, 
ή ζωή του.

Δυστυχώς δμως, μεταξύ των αν
θρώπων, των διάφορων χωρών, άνα- 
πτυχθηκε η εγωιστική νοοτροπία 
δτι ή Φύση έχει πλασθή για την 
δικήτου εκμετάλλευση καί άπόλ^αυση, 
κι όχι' δτι αυτός ο ίδιος αποτελεί 
εΐ’α μέρος τοϋ φυσικού Πεοιβάλ- 
λοντος.

Κατα τις τελευταίες δεκαετίες 
καί κυρίως μετά τό δεύτερο Π αγ
κόσμιό Πόλεμό, ή ραγδαία αύξηση 
τοϋ πληθυσμού τής Γής, ή καθη
μερινή αύξηση τής συγκεντρώσεως 
στά αστικά κέντρα καί ή γοργή 
άνοδος τοϋ βιοτικού επιπέδου, είχαν 
σαν αποτέλεσμα τήν μεγάλη αύξηση 
τής ανάγκης έκμεταλλεύσεως τοϋ 
φυσικού περιβάλλοντος.

Αποτέλεσμα τής εκρηκτικής αυ
τής αυξησεως τοϋ πλ,ηθνσμοϋ ήταν 
ή γοργή ανάπτυξη τής βιομηχανίας



πού προσφέρει στον άνθροοπο τα 
υλικά εκείνα άγαθα, τα απαραί
τητα για την άνοδο τοϋ βιοτικού 
του επιπέδου, παράλληλα δμως απο
σπά απ’ τό φυσικό περιβάλλον τις 
ύλες πού χρειάζονται για την λει
τουργία της και άπομακρύνει τα 
άπόβλητά της χρησιμοποιώντας σαν 
«καλάθια άχρηστων» τό νερό, το 
έδαφος και την ατμόσφαιρα. Κατ’ 
αυτόν τον τρόπο ουσίες ξένες και 
βλαβερές για την υγεία τού άνθρω
πον, τών ζώων καί των φυτών, 
σκορπίζονται στο περιβάλλον και 
προκαλοϋν ρύπανση στις πηγές της 
ζωής.

Παράλληλα, ό άνθρωπος έχον
τας άνάγκη άπ τα προϊόντα τής 
βιομηχανίας για την συνεχή καλ- 
λιτέρευση τής διαβιώσεώς του, τής 
εγωιστικής νοοτροπίας καί εξ αιτίας 
πού προηγουμένως, τον διέκρινε, δεν 
συνεργάστηκε άρκετά ή άδιαφόρησε 
τελείως για την κακή μεταχείριση 
τοϋ φυσικού περιβάλλοντος.

'Ο κακός ή ανύπαρκτος προγραμ
ματισμός τής έγκαταστάσεως τών

μεγάλων βιομηχανικών συγκροτη
μάτων καί ή έλλειψη ελέγχου τών 
υγρών καί άερίων άποβλήτων, ή 
χρησιμοποίηση άκαταλλήλων καυ
σίμων για την οικιακή θέρμανση 
καί ό συνεχοος αυξανόμενος αριθμός 
τών αυτοκινήτων, έχει σαν άποτέ- 
λεσμα τήν συνεχή επιδείνωση τοϋ 
οικολογικού προβλήματος.

Ή  τεχνολογική άνάπτνξη έπήλθε 
άπότομα καί σέ πολύ μικρό χρονικό 
διάστημα σέ σύγκριση μέ τα 50.000 
περίπου χρόνια τής ύπάρξεως τοϋ 
άνθρώπου στή γή. Αυτό είναι μια 
σοβαρή προειδοποίηση, διότι, οι 
Ικανότητες προσαρμογής τοϋ άν
θρώπου, βρίσκονται σέ άμεση σχέση 
μέ τό χρόνο άλλοιώσεως τοϋ φυσι
κού του περιβάλλοντος. "Ετσι, αν 
συνεχισθή ή ραγδαία αυτή μεταβολή 
τών συνθηκών ζωής, ό «Ή Ο Μ Ο 
SAPIENS» ο άνθρωπος ό σοφός, 
όπως λέγαν οι άρχαϊοι πρόγονοί 
μας, θά παύσει νά προσαρμόζεται 
σ’ αυτές καί τό άποτέλεσμα θά εί
ναι ή εξαφάνιση τής ζωής άπ’ τήν 
γή.

’Ενώ λοιπόν μέχρι προ ολίγου, 
οι προειδοποιήσεις γιά τήν σοβα
ρότητα τοϋ θέματος αποτελούσαν 
άντικείμενα άδιαφοριας για τον κο- 
σμο καί ένοχλήσεως γιά τις Κρα
τικές υπηρεσίες, σήμερα ξύπνησαν 
άπότομα καί τό κοινό καί οι Κυβερ
νήσεις, μέ άποτέλεσμα μέσα σέ 
λίγο χρονικό διάστημα, ή προστα
σία τοϋ Περιβάλλοντος, άπό άντι- 
κείμενο άδιαφοριας νά γίνη κρίσιμο 
θέμα.

Στήν χώρα μας τό πρόβλημα 
εμφανίζεται οξύ και δυσεπίλυτο. 
Δυστυχώς στο παρελθόν, παρ’ δλα 
τά παγκοσμίως γνωστά πολύνεκρα 
επεισόδια πού προκλήθηκαν απ’ 
τήν ρύπανση τοϋ περιβάλλοντος, 
κανείς δέν ένδιαφέρθηκε γιά το 
σωστό προγραμματισμό τής έγκα
ταστάσεως τών βιομηχανικών μο
νάδων, τήν σωστή πολεοδομία γιά 
τήν αυτοκάθαρση τής άτμοσφαιρας 
καί τήν εύκολώτερη διασπορα τών 
άερολυμάτων, τήν όφειλομενη στην 
οίνετύ] κνχλοφο^ιο. xcov q.vtoxlvtjtcov .

’Έτσι, ή καταστροφή τοϋ Έλλη-

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
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Rri7J a ε'?γ °σΐ ϊ σ\α αποτελούν μια άπό τις κυριώτερες εστίες πού μολύνουν το πεοι-
S a . Z Z ^ r  λαμβαν0ντα! κατάλληλα μέτρα περισυλλογής τής αιθάλης πού σχοο- 
πιςεται στην ατμόσφαιρα και την μολύνει προκαλώντας ανυπολόγιστες καταστοοφές

νικοϋ περιβάλλοντος γίνεται μέ εξαι
ρετικά γρήγορο ρυθμό, καί αν μέσα 
στην δεκαετία δεν ληφθοϋν τά κα
τάλληλα μέτρα, θά φθάσουμε στον 
χρονο «μηδέν» από δπον ή επιστρο
φή είναι απραγματοποίητος ή πολύ 
δύσκολη.

Η  απόρριψη των άκατεργάστων 
βιομηχανικών άποβλήτων στους πο
ταμούς, τις λίμνες καί την θάλασσα, 
προκαλεϊ ρύπανση καί καταστροφή 
τής υδροβίου ζωής.

Παραλλήλους, ή απόρριψη των 
άκατεργάστων λυμάτων των πό
λεων, μέσα στούς ίδιους αποδέκτες, 
αυξάνει τό μέγεθος τής ρυπάνσεως 
και μολύνει το νερό με παθογόνους 
μικροοργανισμούς, μέ αποτέλεσμα
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την αύξηση των πιθανοτήτων έκρή 
ξεως επιδημιών νδατογενοϋς προ 
ελεύσεως.

Η  κατεργασία τών βιομηχανι 
κών αποβλ,ητων πριν άπό την άπόρ 
ρίψη τους, είναι άπαραίτητη, έτσ 
ώστε ή περιεκτικότητα τους σ, 
τοξικες ουσίες να μην ξεπερνά τίι 
δυνατότητες αυτοκαθαρισμοϋ τοϋ 
άποδέκτου.

3Επίσης άπαραίτητος είναι ό βιο
λογικός καθαρισμός καί γενικά ή 
κατεργασία και χλωρίωση τών λυ
μάτων, ώστε νά άπορρίπτωνται μέ 
όσο τό δυνατό χαμηλότερη περιε
κτικότητα σε οργανικές ουσίες καί 
μικροοργανισμούς.

"Ολα αυτά, φυσικό είναι νά αυ

ξήσουν' τό κόστος ζωής καί αυτός 
είναι ο κυριωτερος λόγος γιά τον 
οποίον τίποτα δεν είχε γίνει μέχοι 
προ τίνος. Η  άλλη όψη όμως τοϋ 
θέματος, εμφανίζεται τραγική. "Αν 
«πεθανει» η θαλασσα, θά έξαφανι- 
σθεί και κάθε μορφή ζωής άπ3 τον 
πλ,ανήτη μας.

Στην χώρα μας, άντιμετωπίζομε, 
άρκετές περιπτώσεις «κλειστής θα
λασσής» όπως είναι ό Σαρώνικός 
καί ο κόλπος τής Θεσσαλονίκης, 
όπου ή ρύπανση έφθασε σέ κρίσιμη 
φάση καί ή άνάγκη λήψεως μέτρων 
έχει γίνει πλέον φανερή.

Γενικά γιά την Προστασία τής 
Μεσογείου, άνέλαβαν δράση μεγά- 
λοι οργανισμοί, όπως είναι ήΠ.Ο.Υ. 
η UNEP και το ΝΑΤΟ καί αυτό 
είναι αποδεικτικό στοιχείο τής σο- 
βαρότητος τοϋ θέματος.

Καί τά δικά μας Πανεπιστημιακά 
και Κρατικά 3Εργαστήρια, συνερ
γάζονται στενά μέ τά προγράμματα 
τών οργανισμών αυτών, έτσι ώστε 
νά καθορισθεί άκριβώς τό μέγεθος 
και τό ύψος τής ρυπάνσεως τών 
θαλασσών καί σέ συνέχεια νά ?,η- 
φθοϋν τά κατάλληλα μέτρα.
τ Η   ̂ρύπανση τής άτμοαφαίρας, 

είναι άκόμα ένα δύσκολω πρόβλημα. 
Κατα κύριο λόγο ή συγκοινωνία, 
καί άμέσως μετά ή βιομηχανία καί 
η οικιακή θέρμανση, άποτελοϋν τις 
κυριώτερες πηγές ρυπάνσεως, πού 
εξαπολύουν στήν άτμόσφαιρα άνα- 
ρίθμητες τοξικές ουσίες, οί όποιες 
μέ την επίδραση τής ηλιακής άκτι- 
νοβολίας, πολλαπλασιάζονται καί με- 
τατρεπονται σε άλλες νέες, σχημα
τίζοντας έτσι την φωτοχημική κα- 
πνομίχλη πού επιβαρύνει πολύ τήν 
άτμόσφαιρα.

Μία σημαντική πρόοδος στο θέμα 
αυτό είναι ή άντικατάσταση τών 
καυστήρων μαζούτ τών καλοριφέρ, 
μέ πετρέλαιο DIESEL.

Τό μαζούτ μέ 3,5% θείο, είχε 
σαν αποτέλεσμα νά έξαπολύωνται 
καθημερινώς τούς χειμερινούς μή
νες,  ̂ στήν άτμόσφαιρα τής Θεσσα
λονίκης, περίπου 40 τόννοι θειάφι 
την ήμερα. Μέ τήν άλλαγή τοϋ μα- 
ζουτ, σε DIESEL μέ περιεκτικό
τητα σε θείο 0,5°/ο ή κατάσταση 
θα βελτιωθή πολύ, όχι μόνον άπό 
τό θείο, πού περιορίζεται εις τό 
ελάχιστο, αλλα καί άπό τήν καπνιά 
που μαυρίζει καί καταστρέφει τά 
πάντα κατά τήν χειμερινή περίοδο.

Γιά νά καλυφθεί τελείως τό θέμα 
τοϋ ελέγχου ρυπάνσεως τής άτμο- 
σφαίρας πρέπει νά νομοθετηθούν 
προδιαγραφές για τά άερολύματα



Οί μεγάλες πόλεις, όπως π.χ. ή Θεσσαλονίκη στην φωτογραφία, άρχισαν νά 
αντιμετωπίζουν οξύ τό πρόβλημα τής ρνπάνσεως τής ατμόσφαιρας πού απαιτεί την 
λήψη ριζοσπαστικών μέτρων για τήν Αντιμετώπισή της.

των εργοστασίων στις βιομηχανικές 
περιοχές, και νά γίνεται συνεχής 
έλεγχος προς αποφυγήν τής ύπερ- 
βάσεως αυτών. Το κράτος, σε συ
νεργασία μέ τά αρμόδια ’Εργα
στήρια και τους ειδικούς επιστή
μονες, όπως επίσης και μέ τήν 
βιομηχανία, θά νομοθετήσει τ'ις προ
διαγραφές αυτές πού θά έχουν σαν 
αποτέλεσμα τήν προστασία τής Δη
μοσίας Υγείας και θά δώσουν κα
τευθύνσεις στήν βιομηχανία γιά τήν 
βελτίωση τής ποιότητας των άερο- 
λυμάτων τους.

Στο ίδιο θέμα, πρέπει νά γίνη 
γνωστό ότι απαραίτητη είναι καί 
ή χωροταξική διαμόρφωση τέον πό- 
λεων μέ τέτοιο τρόπο, ώστε νά 
επιτρέπεται ή ελεύθερη κυκλο
φορία τέϋν αυτοκινήτων, χωρίς πολ
λές αναγκαστικές στάσεις, όπως 
επίσης καί ή εγκατάσταση των 
απαραιτήτων χοίρων σταθμεύσεως, 
έτσι ώστε νά αποφεύγονται οί κν- 
κλωφοριακές συμφορήσεις πού οφεί
λονται στά πολλά σταθμευμένα αυ
τοκίνητα στούς δρόμους τής πόλης.

Είναι ευθύνη των Δημοτικών 
άρχών κάθε πόλ^ης νά φροντίση γιά 
τήν κατασκευή ύπογείοον διαβάσεων 
γιά τούς πεζούς, άνισοπέδων 
προσβάσεων στις διασταυρώσεις 
τών δρόμων καί χώρων σταθμεύσεως 
τώ>ν αυτοκινήτων. ’Έτσι, και η 
ρύπανση τής ατμόσφαιρας έλ ατ- 
τώνεται άπ τά καυσαέρια, καί ή 
υγεία τών πολιτών προφυλάγεται. 
Είναι αδιανόητο, ό κάθε μικρός ή 
μεγάλος χώρος πού επιτρέπει τήν 
φυσική διέξοδο τοϋ άέρος καί διευ
κολύνει τήν αυτοκάθαρση, νά ο’ι- 
κοδομήται μέ μιά σωληνοειδή πο
λυκατοικία ή μέ ένα τεράστιο κι 
ακαλαίσθητο συγκρότημα, κλεί
νοντας έτσι τό τείχος καί περιορί
ζοντας τον άνθρωπο μέσα σ’ ένα 
«θάλ.αμο αερίων».

Πρόνοια επίσης πρέπει νά λαμ- 
βάνεται γιά τήν προστασία τοϋ εδά
φους άπ’ τήν ρύπανση. Βέβαια, τό 
θέμα δέν είναι τόσο σοβαρό καί 
άμεσο, όπως τά προηγούμενα, διότι 
ή ρύπανση τοϋ εδάφους είναι πε
ριυβρισμένη σέ (ζορισμένες περιοχές 
καί δέν έξαπλοϋται εϋκολ.α. ΙΙαρ’ 
όλ.α αυτά όμως είναι αναγκαία ή 
μελώτη τής προστασίας του, διότι 
τά βιομηχανικά στερεά απόβλητα, 
τά οικιακά απορρίμματα, τόι λι
πάσματα, τά έντ ομοκτόνα κ.λ.π. 
αυξάνουν καθημερινά τό ποσοστόν 
ρυπάναεως.

Στο περιβάλλον πρέπει νά συμ-

περιλιηφθοϋν κι άλλοι τομείς πού 
αν ξεφύγουν από ώρισμένα όρια, 
προκαλοϋν δυσμενείς επιδράσεις 
στήν φυσική, πνευματική ή ψυχική 
υγεία τοϋ ανθρώπου.

Σ ’ αυτούς τούς τομείς άνήκουν 
οί θόρυβοι πού προκαλοϋν τήν λε
γάμενη «ηχητική ρύπανση» καί 
γίνονται καθημερινά ένα πρόβλημα 
πού συνεχώς μεγαλώνει. ’Επίσης ή 
θέα τέϋν αντιαισθητικών κατασκευοον 
καί εικόνων, προκαλεί τήν λεγάμενη, 
«οπτική ρύπανση» πού μαζί μέ 
τήν πνευματική καί ψυχική ρύπανση, 
αν καί άφηρημένες έννοιες, παρα
μένουν σοβαρές μορφές ρυπάνσεως 
καί χωρίς νά μπορούν νά μετρηθούν 
μέ όργανα, βλέπουμε καθημερινά

τά άποτελέσματά τους μέ τήν μορ
φή τής αύξήσεως τής εγκληματικό
τητας.

Πρέπει λοιπόν, νά γίνη συνεί
δηση τοϋ καθ’ ενός, ότι βρισκόμα
στε σέ περίοδο κρίσεως. Πρέπει 
νά έκλειψη κάθε σύγχυση καί προ
σπάθεια έπιρρίψεως ευθυνών στήν 
τεχνολογία, στο «σύστημα», στούς 
προγραμματιστάς καί σ’ δ,τι άλλο 
εμφανίζεται πρόσφορο γιά νά συγκεν
τρώνει κατά καιρούς τις επιθέσεις.

Χρειάζεται μιά σωστή καί χοορίς 
προκαταλήψεις συνεργασία τοϋ πο
λίτου καί τοϋ Κράτους, γιά νά άντι- 
μετωπισθή τό τόσο οξύ πρόβλημα 
τής προστασίας τοϋ Περιβάλλοντος.
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•  ποιες είναι
•  πώς κατατάσσονται
•  σε τίεκπαιδεύονται
• τί έργο έκτελοΟν

οι γυναίκες αστυνομικοί 
της χωροφυλακής

ΤΗΣ ΧΟΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΩΡΟΦΥ

ΛΑΚΗ είναι ένοπλο Σώμα ’Αστυ
νομίας καί ’Ασφαλείας μέ στρα
τιωτικήν ιδιότητα καί πειθαρχία, 
πού ιδρύθηκε το 1833 αμέσως 
μετά τήν άνεξαρτησία τής χώρας.

Τό Σώμα αύτό άσκεϊ σήμερα 
τις άστυνομικές λειτουργίες στο 
99% τής έκτάσεως τής Ελλάδος 
καί στο 80 % τοϋ πληθυσμού της, 
δηλαδή σ’ ολόκληρη τήν χώρα έκτος 
άπό τις πόλεις ’Αθήνα, Πειραιά, 
Πάτρα καί Κέρκυρα, όπου άστυνο- 
μικά καθήκοντα έκτελεϊ τό Σώμα 
τής ’Αστυνομίας Πόλεων.

Τό 1971 εΐσήλθαν στο Σώμα 
εξήντα πέντε νεαρές γυναίκες.

’Αναγνωρίζεται έν τούτοις ότι, 
ϊστω καί σήμερα, ή είσοδος τής 
γυναίκας σέ μια στρατιωτική δομή, 
σέ πολλές Χώρες τοϋ κόσμου, προ- 
καλεϊ διάφορες σκέψεις. Τά έρω- 
τηματικά πού έμφανίζονται είναι 
πολυάριθμα : Σέ τί μπορούν νά
συμβάλουν οί γυναίκες; Θά προ- 
σαρμοσθοϋν στο κλίμα μιας ύπη- 
ρεσίας πού θεωρείται ανδρική; Θά 
άντέξουν στά διπλά βάρη τοϋ στρα
τιωτικού καί τοϋ άστυνομικοϋ; Πώς 
θά συμβιβάσουν τήν ιδιότητα τοϋ 
Χωροφύλακος μέ τά καθήκοντα τής 
μητέρας ;

’Ίσως μερικοί νά υποστηρίξουν 
ότι ή παρουσία τής γυναίκας στήν 
άστυνομία καί τό στράτευμα δέν 
άποτελεί καινούργιο φαινόμενο. 
’Ήδη άπό τις άρχές τοϋ αίώνος ή 
άμερικανίδα κατατάσσεται στήν 
υπηρεσία τών όπλων καί τής τά- 
ξεως στο αύτό έπίπεδο μέ τον άνδρα.

'Οπωσδήποτε αύτό είναι πραγμα- 
τικότης. Δέν πρέπει πάντως νά 
ξεχνούμε ότι ή μεσογειακή πολι
τιστική κληρονομιά άπό άνέκαθεν 
ήθελε κλεισμένη τήν γυναίκα στο 
σπίτι, νά άφιερώνεται άποκλειστικα 
καί μόνον στά οικιακά καθήκοντα.

Ή  Έλληνίδα, μετά τον δεύτερο 
παγκόσμιο πόλεμο, μπόρεσε νά κα- 
ταταγή στο στράτευμα καί νά φθάση 
στον βαθμό τοϋ Άξιωμ.ατικοΰ, άλλά 
μόνον σάν Νοσοκόμος.

Οί γυναίκες τής Χωροφυλακής 
έχουν τήν ιδιότητα τοϋ στρατιωτικού 
καί έκτελοϋν τά καθήκοντά των 
κατά τον ίδιο τρόπο μέ τούς άνδρες.

ΜΕΤΑ άπό διαγωνισμό σωμα
τικής καί διανοητικής έπιλογής, 
πενήντα νεαρές γυναίκες είσήχθησαν 
στήν Σχολή Χωροφυλακής γιά τήν 
άπόκτηση τής ίδιότητος τού Χωρο
φύλακος.

Λίγο άργότερα, μέ τούς ίδιους 
όρους, άλλες δέκα πέντε νεαρές γυ
ναίκες ήλθαν νά προστεθούν, μέ 
σκοπό τήν άπόκτηση τού βαθμού 
τοϋ Ύπαξιωματικοΰ (Ένωμοτάρ- 
χου).

’Αφού έλαβαν μία έντατική έκ- 
παίδευση άνωτέρου έπιπέδου, έσω- 
τερικές στήν Σχολή, οί έξήντα 
πέντε αυτές νεαρές γυναίκες άπε- 
φοίτησαν μετά ένα έτος καί έτοπο- 
θετήθησαν σέ διάφορες υπηρεσίες 
τού Σθύματος.

’Από τά πολυάριθμα μαθήματα 
πού διδάχθηκαν είναι : ή κοινω- 
νιολογία, ή άστυνομική ιστορία, ή 
έγκληματολογική καί σωφρονιστική

Γ ρ ά φ ε ι :
Ή  κυρία’Ανδρομάχη Τζουμέρκα - 

Ιωνά, ’Ανθυπομοίραρχος 
Πτυχιοϋχος τής Σχολής ’Εγκλη
ματολογίας τοϋ Πανεπιστημίου 

τών Βρυξελλών.

έπιστήμη, ή ιατροδικαστική, ή έγ- 
κληματική ψυχολογία, τό ποινικό 
δίκαιο, ή ποινική δικονομία, τό 
στρατιωτικό ποινικό δίκαιο, ό Κα
νονισμός Χωροφυλακής, ή κοινω
νική έργασία καί οί ξένες γλώσσες.

Οί νεαρές γυναίκες άσκήθηκαν 
στήν σκοποβολή, στο τζούντο καί 
καρράτε ώστε νά δύνανται νά άντα- 
ποκρίνονται στις διανοητικές καί 
σωματικές άπαιτήσεις τοϋ λειτουρ
γήματος.

Γενική έκπληξη προκάλεσε τό 
ότι γυναίκες τής Χωροφυλακής 
άπεδείχθησαν άριστες σκοπεύτριες. 
Μέσα σέ λίγα χρόνια κέρδισαν 
πολλά βραβεία σέ ’Εθνικό καί 
Βαλκανικό έπίπεδο. Αύτό απέδειξε 
τήν ικανότητα τής γυναίκας σέ μία 
δραστηριότητα πού έως σήμερα τήν 
θεωρούσαν άνδρική.

’Αξιοσημείωτο είναι έξ άλλου 
ότι ή 'Υπηρεσία οργανώνει κάθε 
χρόνο σεμινάρια σχετικά μέ τήν 
έγκληματικότητα τών γυναικών καί 
τών άνηλίκων, τις προληπτικές με
θόδους κατά τής έγκληματικότητος, 
τον τουρισμό, τήν οδική κυκλοφορία, 
τις ξένες γλώσσες. Χάρις στά σε
μινάρια αύτά οί γυναίκες Χωρο
φύλακες λαμβάνουν μία συνεχή ά
στυνομική έκπαίδευση, πού άνταπο- 
κρίνεται στις σύγχρονες άπαιτήσεις.

Γιά τήν άπόκτηση τοϋ βαθμού 
τοϋ άξιωματικοΰ ό νόμος άπαιτεί έκ 
τών προτέρων σπουδές πανεπιστη
μιακού έπιπέδου τής νομικής και 
έγκληματολογικής έπιστήμης. ’Ακο
λουθεί ένα άκαδημαϊκό έτος σπου-
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δών στήν Σχολή ’Αξιωματικών Χω
ροφυλακής καί ένα χρονικό διάστημα 
πρακτικής έξασκήσεως στις 'Υπη
ρεσίες τοϋ Σώματος.

Η ΚΑΤΑΤΑΞΗ τής γυναίκας 
στη Χωροφυλακή άνταποκρίνεται 
στην επιτακτική ανάγκη να ανατε
θούν μερικά συγκεκριμένα καθήκον
τα σέ γυναικείο προσωπικό. Τό 
άρθρο 134 τοΰ Κανονισμ.οΰ 'Υπη
ρεσίας τής Χωροφυλακής καί ή ύπ’ 
άριθ. 310 ]23]1γ από 26 ’Ιανουά
ριου 1973 Διαταγή τοΰ ’Αρχηγείου 
Χωροφυλακής, καθορίζουν τά κα
θήκοντα τοΰ γυναικείου προσωπικοΰ.

Στις 'Υπηρεσίες ’Ασφαλείας, οί 
γυναίκες συμβάλλουν στήν έπιτήρη- 
ση τής Νεότητος. Τακτικά μέ μικτές 
περιπόλους περιέρχονται τούς δημο
σίους χώρους καί κάθε ύποπτο ση
μείο, με σκοπό νά έντοπίσουν καί 
να προλάβουν τά άδικήματα. ’Επι
σημαίνουν τούς νέους των όποιων 
ή συμπεριφορά είναι προβληματική 
και τους προσκαλοΰν στά γραφεία 
τής 'Υπηρεσίας, γιά μία λεπτομε
ρέστατη συζήτηση σχετικά μέ τις

αιτίες τής ταραχής τους. ’Από τά 
ίδια πρόσωπα ειδοποιούνται καί οί 
γονείς των ανήλικων πού συχνά 
πηγαίνουν νά συμβουλευθοΰν τις 
'Υπηρεσίες.

'Η έμπειρία απέδειξε δτι οί γυ
ναίκες έ'χουν τήν ικανότητα νά 
διακρίνουν τήν ήλικία των ανηλίκων. 
Συμβαίνει έπίσης, οί νέοι νά ακο
λουθούν μέ μεγαλύτερη προθυμία 
τις γυναίκες παρά τούς άνδρες 
αστυνομικούς στά γραφεία των Υ 
πηρεσιών. Οί γυναίκες αστυνομικοί 
ες άλλου αποσπούν μέ περισσότερη 
εύκολία τις έξομολογήσεις τών ανη
λίκων καί τών γονέων τους. ’Επι
κρατεί ή άντίληψη δτι οί γυναίκες 
αστυνομικοί είναι περισσότερο επιει
κείς από τούς άνδρες συναδέλφους 
τους, ενώ συχνά γίνεται έπίκληση 
στά μητρικά τους αισθήματα.

Τό γυναικείο προσωπικό τοΰ το
μέα αυτού είναι έπίσης έπιφορτι- 
σμένο μέ τήν διενέργεια έρεύνης σέ 
περίπτωση έξαφανίσεως άνηλίκων 
κοριτσιών, καθώς καί μέ κάθε 
έρευνα διενεργούμενη μέ σκοπό τήν 
πρόληψη καί τήν καταστολή τής

ΐίορνειας. Συλλέγει πληροφορίες καί 
συντάσσει κοινωνική μελέτη, ή 
οποία επιτρεπει τήν παρακολούθηση 
τής περιπτώσεως. Μέ τήν διαδι
κασία αύτή θά προσφερθοΰν χρήσιμα 
στοιχεία στον Δικαστή καί στούς 
συνεργάτες του πού θά άναλάβουν 
τήν ύπόθεση.

Τό γυναικείο αυτό προσωπικό 
έχει άναλάβει τήν παροχή βοήθειας 
στους ασθενείς, κυρίως τις γυναίκες 
και τα παιδιά, στούς άστεγους καί 
σε άτομα πού βρίσκονται σέ μεγάλη 
ανάγκη ή κίνδυνο. ’Επικοινωνούν 
μέ τις αρμόδιες 'Υπηρεσίες καί 
προσανατολίζουν τά άτομα αύτά 
προς τά 'Ιδρύματα, πού θά καλύ- 
ψουν τις άνάγκες τους : Τά γρα
φεία εύρέσεως στέγης, έργασίας, τά 
εςωτερικά ιατρεία καί νοσοκομεία, 
τά ορφανοτροφεία... .

Μία άλλη άποστολή τών γυναι
κών αύτών είναι οί μεταγωγές 
γυναικών καί άνηλίκων κρατουμέ
νων. 'Η  παρουσία τής γυναίκας 
κατευνάζει τήν ταραχή, πού δοκι
μάζουν άπό τήν ειδική αύτή κατά
στασή τους.
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"Ενα άλλο ουσιαστικό έργο του 
προσωπικού αύτοΰ είναι ή σωμα
τική ερευνά των γυναικών. Ό  Νόμος 
άπαιτεΐ κάθε σωματική ερευνά σέ 
γυναίκα νά διενεργεΐται άπό άλλη 
γυναίκα. Αύτό άλλωστε υπήρξε καί 
ό βασικός λόγος τής κατατάξεως 
γυναικών στήν Χωροφυλακή. Έ κ- 
τοτε όλα τά ’Αεροδρόμια καί οί 
μεθοριακοί Σταθμοί Ελέγχου έχουν 
έπανδρωθή μέ γυναίκες, πού διε
νεργούν τήν προβλεπομένη άπό τον 
νόμο, σωματική έρευνα στις γυναί
κες πού ταξιδεύουν.

Τό γυναικείο προσωπικό διε
νεργεί έπίσης καί κάθε άλλη σωμ,α- 
τική έρευνα σέ γυναίκες, όπως στήν 
περίπτωση εισόδου αύτών σέ απα
γορευμένους χώρους ή σέ συλ?ιη- 
φθεΐσες ή ύποπτες γυναίκες.

Στον τομέα τής Δημοσίας Τά- 
ξεως τό γυναικείο προσωπικό επι
τηρεί τά πλήθη κατά τήν διάρκεια 
τελετών, εθνικών καί θρησκευτικών 
έορτών ή άλλες κοινωνικές έκδη- 
λώσεις, στις όποιες ή παρουσία τής 
Χωροφυλακής είναι απαραίτητη.

"Ενας ώρισμένος αριθμός τών 
γυναικών του Σώματος έχει εΐδι-

κευθή στήν Τροχαία. Επισημαί
νουν στους οδηγούς τήν διάπραξη 
μιας παραβάσεως καί συλλέγουν 
όλες τις απαραίτητες πληροφορίες 
στήν περίπτωση τροχαίου άτυχή- 
ματος γιά νά συντάξουν τήν δικο
γραφία. Εύθύνονται έπιπροσθέτως 
γιά τήν κυκλοφορία στούς χώρους 
τελετών ή άλλων κοινωνικών εκδη
λώσεων.

Στο ίδιο πεδίο έχουν άναλάβει 
τήν κυκλοφοριακή αγωγή τοϋ κοι
νού καί κυρίως τών μαθητών. Πλή
θος διαλέξεων γίνονται κάθε χρόνο 
στήν ραδιοτηλεόραση καί κυρίως 
στά Σχολεία, σχετικά μέ τήν πρό
ληψη τών τροχαίων ατυχημάτων. 
Οί διαλέξεις αυτές άποτελοΰν έπί 
πλέον ένα σημείο επικοινωνίας με
ταξύ τής άστυνομίας καί τής νεό- 
τητος, πολύ χρήσιμο έξ άλλου, 
δεδομένου ότι έπισημαίνονται στούς 
νέους οί κίνδυνοι πού διατρέχουν 
άπό τήν σύγχρονη έγκληματικότητα.

Οί γυναίκες πού υπηρετούν στον 
τομέα τού Τουρισμού άναλαμβά- 
νουν τήν τηλεφωνική υπηρεσία καί 
τήν ύπηρεσία τουριστικών πληρο
φοριών. Συμβάλλουν στήν έν γένει

δραστηριότητα τού τομέως, ένώ 
συχνά έκτελοΰν χρέη διερμηνέως 
ή ξεναγού στις τουριστικές ομάδες.

Στήν 'Υπηρεσία ’Αλλοδαπών, τό 
γυναικείο προσωπικό, άναλαμβάνει 
τήν υποδοχή καί τήν πληροφόρηση 
τών άλλοδαπών, σχετικά μέ τά 
δικαιώματα καί τις ύποχρεούσεις 
τους κατά τήν διάρκεια τής διαμο
νής τους στήν χώρα.

Συνεργάζονται στήν διενέργεια 
έλέγχου τών διαβατηρίων καί τής 
καταγραφής τών άλλοδαπών. Συλ
λέγουν τέλος τις άπαραίτητες πλη
ροφορίες, σχετικά μέ τούς άλλο- 
δαπούς, πού διαμένουν στήν Ελλάδα.

Σήμερα τό γυναικείο προσωπικό 
τής Χωροφυλακής άπαριθμεΐ πε
νήντα έννέα (59) μέλη. "Αν καί οί 
περισσότερες γυναίκες είναι έγγα
μες καί μητέρες, κατώρθωσαν μέ 
έπιτυχία νά συμφιλιώσουν τις ύπο- 
χρεώσεις τους, μέ τις άπαιτήσεις 
πού άπορρέουν άπό τήν ιδιότητα 
τού άστυνομικοΰ.

Ή  κατάταξη τής γυναίκας στήν 
Χωροφυλακή άπετέλεσε ένα μεγάλο 
βήμα προς τήν πρόοδο καί τήν άπαλ- 
λαγή άπό τις προκαταλήψεις.
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Οί ήμερες των Χριστουγέννων καί 
τής Πρωτοχρονιάς είναι έκτος από ήμέ- 
ρες χαράς καί θρησκευτικής γαλήνης, 
ήμερες έξόδου καί έκδρομών γιά όλους 
όσους ζητούν νά ξεφύγουν από τήν 
άποπνικτική ατμόσφαιρα τών πολυθό
ρυβων πόλεων, Οί μικρές αύτές χειμω
νιάτικες διακοπές, δίνουν τήν ευκαιρία 
σέ πολλούς γιά νά ταξιδεύσουν καί νά 
αλλάξουν, έστω γιά λίγο, τις συνήθειές 
τους καί τόν τρόπο ζωής τους. Αύτό 
όμως, δέν ισχύει γιά τούς αάδρες τής 
Χωροφυλακής καί ιδιαίτερα γιά τούς 
ανδρες τών 'Υπηρεσιών τής Τροχαίας, 
πού ή δραστηριότητά τους δέν είναι, 
παρά μιά προσφορά υπηρεσιών, σ’ αύ- 
τούς πού απολαμβάνουν τήν χαρά ένός 
ταξιδιού. Έ τσι οί Τροχονόμοι όλης τής 
χώρας καί ιδιαίτερα τών μεγάλων πόλεων, 
γιορτάζουν τις "Αγιες αύτές ήμέρες μέσα 
στά περιπολικά αύτοκίνητα τής Τρο
χαίας, έπάνω σιά δίκυκλα, δίπλα στις 
διασταυρώσεις, έξυπηρετώντας τήν αύ- 
ξημένη όδική κυκλοφορία. Τά δικά τους 
Χριστούγεννα συνοδεύονται άπό τήν 
κούραση καί τό κρύο, τό ξενύχτι καί τή 
μοναξιά.

Ή  μαζική αυτή έξοδος τών αυτοκινή
των γίνεται ιδιαίτερα αισθητή στό Λεκα

νοπέδιο τής ’Αττικής, όπου συνοδεύεται 
πολλές φορές άπό δυσάρεστα περιστα
τικά, τροχαία ατυχήματα μέ ανθρώπινα 
θύματα, τραυματισμούς καί υλικές ζη
μίες. Τά δεκάδες χιλιάδες αύτοκίνητα, 
πού κινούνται πρός τήν Κόρινθο καί τή 
Λαμία, μετατρέπουν τήν όψη τής ’Εθνι
κής όδοΰ σέ όψη κεντρικής όδικής 
αρτηρίας μεγαλουπόλεως.

Ή  Χωροφυλακή, συναισθανόμενη τή 
σοβαρότητα τής καταστάσεως αποφά
σισε έφέτος νά πάρει νέα μέτρα τροχο- 
νομικής έπιτηρήσεως τών Εθνικών δι
κτύων τής χώρας, γιά νά μπορέσει νά 
άνταποκριθεϊ στις όλοένα αυξανόμενες 
κυκλοφοριακές άνάγκες. Μέ τήν συνερ
γασία τής Διευθύνσεως Τροχαίας τού 
Αρχηγείου Χωροφυλακής καί τής Ύπο- 

διευθύνσεως Τροχαίας Προαστίων Πρω- 
τευούσης έκπονήθηκε σχέδιο έκτάκτων 
μέτρων, πού ή έφαρμογή του άπέσπασε 
τόν θαυμασμό καί τήν ικανοποίηση τών 
όδηγών καί συνέβαλε στήν καλύτερη 
διεξαγωγή τής κυκλοφορίας.

Στό ’Αρχηγείο Χωροφυλακής έγκατα- 
στάθηκε Γραφείο Επιχειρήσεων τής 
Διευθύνσεως Τροχαίας τού ’Αρχηγείου, 
πού είχε έπικοινωνία μέ όλα τά Κέντρα 
’Αμέσου Έπεμβάσεως τής χώρας καί

συντόνιζε τήν δραστηριότητα τών Υ πη
ρεσιών Τροχαίας. Κατά μήκος τής Έθνι- 
κής όδοΰ, άπό Ισθμό Κορίνθου μέχρι τό 
Σχηματάρι Βοιωτίας, περιπολοϋσε έλι- 
κόπτερο στό όποιο έπέβαιναν άνδρες τής 
Υποδιευθύνσεως Τροχαίας Προαστίων 

Πρωτευούσης, νοσοκόμος καί τεχνίτης 
όχημάτων, καί παρακολουθούσε τήν όδι
κή κίνηση καί συνεργάζονταν διά τού 
ραδιόφωνου μέ τά περιπολικά αύτοκίνητα, 
τούς δικυκλιστές καί τούς πεζούς τροχο
νόμους, δίνοντας οδηγίες σέ περιπτώσεις 
άντικανονικής κινήσεως τών όχημάτων, 
πού είχαν σάν άποτέλεσμα τήν συμφόρηση 
τού όδικοΰ δικτύου. ’Επίσης σέ περιπτώ
σεις τροχαίων άτυχημάτων τό έλικόπτερο 
προσγειώνονταν καί προσφέρονταν ταχύ
τατα οί πρώτες βοήθειες στούς τραυμα- 
τισθέντας. Ήταν ένα νέο μέτρο πού έντυ- 
πωσίασε καί άπέδειξε τό πνεύμα προόδου 
πού κυριαρχεί στό Σώμα τής Χωροφυ
λακής, στούς ανθρώπους πού έταξαν τόν 
έαυτό τους στήν υπηρεσία τού Λαού. Οί 
ανδρες τού έλικοπτέρου είχαν στενή έπι- 
κοινωνία μέ τό Κινητό Γραφείο ’Επιχει
ρήσεων τής Υποδιευθύνσεως Τροχαίας 
Προαστίων Πρωτευούσης, πού ρύθμιζε 
τά έκτακτα μέτρα Τροχαίας κατά μήκος 
τής Εθνικής όδοΰ. Στό 30ό χιλιόμετρο
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από 'Αθήνα πρός Κόρινθο καί στό 35ο 
άπό ’Αθήνα πρός Λαμία είχαν εγκατα
σταθεί μονάδες άνδρών τής Ύποδιευθύν- 
σεως Μηχανοκινήτων Μονάδων Χωρο
φυλακής Προαστίων Πρωτευούσης, σέ 
καταυλισμούς έκστρατείας, μέ προορισμό 
τήν παροχή βοήθειας σέ περιπτώσεις άτυ- 
χημάτων, εγκλωβισμού, παγιδεύσεων λό
γω κακών καιρικών συνθηκών, ένώ στά 
ίδια σημεία είχαν έγκατασταθεΐ Σταθμοί 
Α'. Βοηθειών, ’Ασθενοφόρα καί Γερανο-

Ι φόρα οχήματα τής Χωροφυλακής μέ 
έμπειρο καί ειδικευμένο προσωπικό, γιά 
τήν προσφορά άμεσης βοήθειας σέ περι
πτώσεις ανάγκης. Στόν τομέα αύτό, τό 
Κινητό Γραφείο ’Επιχειρήσεων, συνεργά
στηκε στενά μέ τά άσθενοφόρα τού Κέν
τρου Α'. Βοηθειών καί τά γερανοφόρα 
τής Ε.Λ.Π.Α.

Παράλληλα, κατά μήκος τής ’Εθνικής 
όδοϋ, περιπολοϋσαν κινητά συνεργεία τής 
Χωροφυλακής καί τής Ε.Λ.Π.Α. γιά πα
ροχή βοήθειας σέ αυτοκίνητα πού παρου
σίαζαν μηχανικές βλάβες καί ήταν αδύ
νατο νά έξυπηρετηθοϋν άπό άλλα συνερ
γεία. Πεζοί τροχονόμο·ι, έφοδιασμένοι 
μέ φορητά ραδιοτηλέφωνα καί άλλα 
μηχανικά μέσα σχετικά μέ τήν κίνηση 
τών οχημάτων, ρύθμιζαν καί έπόπτευαν

τήν κυκλοφορία σέ όλες τις διασταυρώ
σεις τού ’Εθνικού δικτύου, ανάλογα μέ 
τις άνάγκες πού προκύπταν. Άνά δέκα 
χιλιόμετρα περιπολοΰσε περιπολικό 
αύτοκίνητο τής Τροχαίας Προαστίων, 
ένώ άνά 5 χιλιόμετρα περιπολοΰσε δικυ- 
κλιστής τροχονόμος. Συντονιστικό όργα
νο τών έκτάκτων μέτρων, έκτος άπό τό 
Γραφείο ’Επιχειρήσεων τού ’Αρχηγείου 
τό Κινητό Γραφείο ’Επιχειρήσεων καί 
τό έλικόπτερο, ήταν καί τό Κέντρο ’Αμέ
σου Έπεμβάσεως (109) τής Διευθύνσεως 
Αστυνομίας Προαστίων Πρωτεούσης, 
στό όποιο διαβιβάζονταν όλες οί κλήσεις, 
καθώς καί οί κλήσεις άπό τά τηλέφωνα 
άνάγκης τού ’Εθνικού δικτύου.

Στόν κόμβο τής Κάτω Κηφισιάς καί 
στά διόδια ’Ελευσίνας, γυναίκες τής Χω
ροφυλακής, μοίραζαν στούς οδηγούς 
τών αύτοκινήτων εύχετήριες κάρτες, τό 
νέο Κώδικα 'Οδικής Κυκλοφορίας μέ 
συμβουλές καί όδηγίες γιά τούς όδηγούς, 
ημερολόγια τής Χωροφυλακής καί πλα
στικές θήκες διπλωμάτων, προσφορά τής 
Χωροφυλακής στόν όδηγό γιά τά «Χρό
νια Πολλά» αύτών τών ήμερών.

Τά μέτρα πού πήρε ή Τροχαία τής Χω
ροφυλακής, γιά τις ήμέρες τών Χριστου
γέννων καί τής Πρωτοχρονιάς ήταν ό

μόχθος καί τό αποτέλεσμα βαθιάς με
λέτης, γιά τήν καλύτερη παροχή βοή
θειας σέ κάθε ταξιδεύοντα. Τούτο γιατί 
οί άνδες τής Τροχαίας πιστεύουν άπόλυτα 
στήν άξια τής άνθρώπινης ζωής πού τόσο 
άδικα αύτοκαταστρέφεται στούς δρόμους, 
σάν έπιστέγασμα άπερίσκεπτων κινή
σεων καί ένεργειών. Πιστεύουν στήν ση
μασία τής οδικής βοήθειας καί μοχθούν 
γιά νά τήν προσφέρουν. Τό τετραήμερο 
τών Χριστουγέννων καί τό τριήμερο τής 
Πρωτοχρονιάς ήταν ένα χρονοχωροπερί
γραμμα, όπου έκατοντάδες άνδρες τών 
'Υπηρεσιών Τροχιάς, θυσίασαν τις προ
σωπικές καί οικογενειακές τους χαρές, 
τήν ξεκούραση καί τήν άπόλαυση τού 
σπιτιού, γιά τό καλό τού κοινωνικού συ
νόλου. Ό  άγώνας τους καταξιώθηκε καί 
τώρα, πού πέρασαν οί γιορτές, μπορούν 
ήρεμα νά άγκαλιάσουν μέ τό βλέμμα τους 
τήν άσφαλτο και ν’ άναλογιστοΰν, πώς 
6,τι κι’άν έκαναν,τό έκαναν γιά τόν συνάν
θρωπό τους. Αύτό είναι καί ή άμοιβή τους.
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ΤΑ ΠΡΩΤΟ ΧΡΟ’Έ χ ε ι  π λέον  γ ίνε ι  έθ ιμ ο ,  ή προσφορά δώ ρω ν κά
θε Π ρ ω το χρο ν ιά ,  πρός τούς Τ ρ ο χ ο νό μ ο υ ς ,  τούς  
άνδρες πού ά ψ η φ ώ ν τ α ς  τΙς σω ματικές τα λ α ιπω 
ρίες καί τίς  δυσμενείς καιρικές συνθήκες , ά γ ω ν ί -  
ζοντα ι  π ά νω  στήν ά σ φ α λ τ ο ,  γ ιά  τήν ρύθμιση τής  
κυκλοφ ορίας  καί τήν προστασία τ ώ ν  π ε ζώ ν  καί 
τ ω ν  ό δ η γ ώ ν . ’ Ιδιαίτερα τίς ήμέρες μ εγά λω ν  
έορτών — δπω ς τά Χ ριστούγεννα  καί ή Πρωτο
χρονιά  — πού  συνοδεύονται άπό πολυήμερες άρ— 
γ ί ε ς ,  οί Τροχονόμοι δίνουν πραγματική μάχη  
γιά  τήν έξασφ άλιση  ά σ φ α λ ώ ν  συνθηκώ ν κ υκ λο φ ο 
ρίας. ’Αξιοσημείω το είναι — γ ιά  φ έτ ο ς  — ότι ή 
Τροχαία Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς ,  κέρδισε αύτή τή μ ά χ η ,  
ά φ ο ΰ  οί νεκροί άπό άδικά άτυχή μ ατα  περιορίστη
καν αισθητά σέ σύγκριση μέ άλλες  χρονιές  .

Τήν Παραμονή τής Π ρ ω τοχρον ιά ς ,  ό 'Υ πουργός  
Δημοσίας Τ άξεω ς κ . ’ Αν . Μπάλκος , έπ ισκέφθηκε  
στήν διασταύρωση Φάρου Κ ηφ ισίας  τούς  Τροχο
νόμους Χ ω ρο φ υλακ ή ς  καί πρόσφερε τά  π ρω το
χρ ονιάτικ α  δώ ρα.

’Ε π ίσ η ς ,  δώρα πρω τοχρονιάτικα  έδωσε καί ό 
Γενικός Γραμματέας τού Υ π ο υ ρ γ ε ίο υ  Δημοσίας  
Τ άξεω ς κ .  Κ ω ν )ν ο ς  Σαψ άλης στούς Τ ροχονόμους  
Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς ,  στή διασταύρωση Δ α φ ν ι ο ύ ,  στό 
Χαίδάρι ’Αττικής .

Τ α υ τό χρ ο να ,  ό τ .  ’Α ρ χ η γ ό ςΧ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς  ’Αντι
στράτηγος κ .  Ν ικ .  Κ ου τσ ιανάς ,  πρόσφερε δώρα  
στούς Χ ω ρ ο φ ύλ α κ ες  — Τ ροχονόμους  τ ώ ν  δια
σταυρώ σεω ν Π λάτανος Κ ηφ ισίας  καί Σταυρού  
Ά γ ι α ς  Παρασκευής, καθώς καί σέ ’Α σ τυ φ ύ λ α κ α — 
Τ ροχονόμο τής ’Α στυνομίας  Π ό λ εω ν .

Δώ ρ α  έπίσης στούς  Τ ροχονόμους  προσέφ εραν  
ό 'Υ π ουργός  Σ υ γ κ ο ινω ν ιώ ν  κ .  Ά λ  . Π α π α δ ό γ κ ω -  
νας , ό Πρόεδρος τού Ε .Ο .Τ . κ . Δασκαλάκης καί  
π ο λλ ο ί  π ο λ ί τ ε ς .

Στίς  φ ω τ ο γ ρ α φ ίες  στ ιγμ ιότυπ α  άπό τίς π ρο σ φ ο 
ρές τ ώ ν  Π ρω τοχρονιάτικω ν δώρων στούς άνδρες  
τ ώ ν  'Υ πηρεσιώ ν Τ ρο χα ία ς .
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Ή
Χωροφυλακή

έτίμησε

τούς

καταληφΘέντες 

από τό όριο 

ηλικίας 
άνδρες 

τη ς

Στις 30 Δεκεμβρίου, σέ σεμνή τελετή, 
έγινε ό άποχαιρετισμός τών άποστρα- 
τευθέντων, μέ τό τέλος τοϋ 1977, άνδρών 
τής Χωροφυλακής, λόγω όρίου ήλικίας. 
Στήν ’Αθήνα, τήν Θεσσαλονίκη καί στις 
έδρες τών Άνωτέρων Διοικήσεων Χωρο
φυλακής, οί καταλαμβανόμενοι από τό 
όριο ήλικίας συνάδελφοι, συγκεντρώ
θηκαν σέ αποχαιρετιστήριες συναντή
σεις καί μέσα σέ στιγμές συγκινητικές 
έδωσαν τά χέρια αποχαιρετώντας αυτούς 
πού έμειναν καί ξεκινώντας μέ τήν άρχή 
τοϋ νέου χρόνου μιά νέα ζωή.

"Ισως ήταν από τις πιό συγκινητικές 
στιγμές τής ζωής τους. Φεύγουν άφοϋ 
πρόσφεραν στό Σώμα τής Χωροφυλακής, 
γιά τρεις περίπου δεκαετίες, πολύτιμες ύ- 
πηρεσίες. Τούς άπονέμεται πλέον δικαιω
ματικά ό τίτλος τοϋ άποστράτου τής Χω
ροφυλακής.

Στήν ’Αθήνα, ή τελετή πρός τιμή τών 
άποστρατευομένιον, έγινε στις Σχολές 
Χωροφυλακής καί παρέστησαν ό 'Υ
πουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Ά ν. Μπάλ- 
κος, ό Γενικός Γραμματέας τοϋ 'Υπουρ
γείου κ. Κων]νος Σαψάλης, ό τ .’Αρχηγός 
Χωροφυλακής ’Αντιστράτηγος κ. Νικ. 
Κουτσιανάς, οί τ. Αλ καί Β . Ύπαρχηγοί 
Χωροφυλακής 'Υποστράτηγοι κ.κ. Άγησ. 
Κωνστανταντουδάκης καί Παν. Ψάρρης, 
οί Α'. καί Γλ ’Επιθεωρητές Χωροφυλα
κής 'Υποστράτηγοι κ. κ. Μιλτ. Άργιάν- 
νης καί Διον. Σέρρας, οί Ταξίαρχοι κ. κ. 
Κων]νος Τσίντζος, Τωάν. Παπαναστα
σίου, Σωτ. Πουλόπουλος καί Έμ. Δρα- 
κάκης, ό ’Αρχιμανδρίτης κ. Εύσέβιος 
Πιστολής, άντιπροσωπεΐες ’Αξιωματι
κών καί 'Οπλιτών Χωροφυλακής.

Γήν έναρξη τής τελετής, μέσα σέ μία 
ιδιαιτέρα συγκινητική άτμόσφαιρα, κήρυ
ξε ό τ. ’Αρχηγός Χωροφυλακής μέ όμιλία

του πρός τούς αποστρατευόμενους, ό ό
ποιος είπε μεταξύ τών άλλων: «Κύριοι 
συνάδελφοι. 'Ο χρόνος τρέχει άμείλικτος. 
’Ασφαλώς σείς οί ίδιοι, θά έχετε τήν έν- 
τύπωσιν ότι μόλις χθές, έφηβοι, γεμάτοι 
σφρίγος καί όνειρα κατετάγητε εις τήν 
Χωροφυλακήν. Καί όμως πέρασαν τριά
κοντα καί πλέον έτη άπό τότε. Καί σή
μερον, πολύπειροι καί ώριμοι πλέον άν
δρες, έξέρχεσθε τοϋ Σώματος, υγιείς καί 
μέ ακμαίας τάς σωματικός σας δυνάμεις. 
Τά βιολ.ογικά μάλαστα περιθώρια σάς 
έπιτρέπουν νά αρχίσετε μίαν νέαν έπιτυ- 
χή σταδιοδρομίαν. ’Αλλά τό κυριώτερον 
έξέρχεσθε μέ έναν βαρύτιμον τίτλον τι
μής, τόν όποιον έπαξίως έκερδίσατε καί 
μέ υπερηφάνειαν πρέπει νά έπικαλήσθε. 
Καί είναι πράγματι σπουδαίος τίτλος τι
μής αύτός τοϋ άποστράτου τής Χωροφυ
λακής. Προϋποθέτει ύψηλήν συναίσθη- 
σιν καθήκοντος, πνεύμα άλτρουϊσμοϋ καί 
αύτοθυσίας. Προϋποθέτει προσφοράν ση
μαντικών υπηρεσιών εις τό κοινωνικόν 
σύνολον. Καί έσεϊς δικαιοϋσθε άπολύτως 
αύτοϋ τοϋ τίτλου, γιατί έπί τριάκοντα καί 
πλέον έτη διαθέσατε, χωρίς φειδώ καί 
ίδιοτελεΐς υπολογισμούς, τήν νεανικήν 
άλκήν καί τό σφρίγος σας εις τήν ύπη- 
ρεσίαν τοϋ Λαοϋ. Είχατε τήν τύχην καί 
τό προνόμοιον νά υπηρετήσετε εις ένα 
Σώμα, τό όποιον έχει ύψηλήν άποστολήν 
καί τό όποιον έπί έκατόν σαράντα καί 
πλέον έτη πρωτοπορεί εις ’Εθνικούς καί 
Κοινωνικούς αγώνας. 'Υπήρξατε, ύπό 
δυσχερείς πολλάς φοράς συνθήκας, γεν
ναίοι τό φρόνημα καί σώφρονες κατά τήν 
άσκησιν τών καθηκόντων σας. Ή  έξοδός 
σας άπό τήν ένεργόν υπηρεσίαν άσφα- 
λώς δέν θά συντελέση εις τήν άποκοπήν 
τών δεσμών σας μέ τό Σώμα καί τούς έν 
ένεργεία συναδέλφους σας. Καί τοϋτο,



διότι οί δεσμοί αυτοί, έσφυρηλατήθησαν 
εις τήν κάμινον των δοκιμασιών καί είναι 
ικανοί νά νικήσουν τόν χρόνον. Τό συμ
φέρον άλλωστε τοΰ Σώματος καί τής Πα- 
τρίδος επιβάλλει νά άγωνιζόμεθα πάντο
τε διά τήν έπικράτησιν τοΰ δικαίου και 
τής ηθικής. Είμαι βέβαιος ότι δέν θά 
προδώσετε ποτέ τόν εαυτόν σας. Σάς έκ- 
φράζω τάς θερμός μου ευχαριστίας διά 
τήν πολύτιμον προσφοράν σας καί τήν 
λύπην μου, διότι τό Σώμα στερείται τών 
ύπηρεσιών ικανών στελεχών του. Συνε
χίσατε νά παρέχετε τόν εαυτόν σας παρά
δειγμα πειθαρχίας, κοινωνικού ήθους καί 
σεβασμού τών αιωνίων άξιών τής ζωής 
διά τούς νεωτέρους. Ποτέ μή χάσετε τήν 
άγάπην σας πρός τόν άνθρωπον καί τήν 
πίστην σας εις τόν Θεόν. 'Ατενίσατε μέ 
αισιοδοξία καί θάρρος τήν ζωήν καί μή 
αίσθανθήτε ποτέ ώς απόμαχοι. Ή  κοι
νωνία αναμένει ακόμη πολλά άπό σάς. 
Νά εισθε βέβαιοι ότι έμεϊς, οί εν υπηρε
σία, θά εϊμεθα πάντοτε κοντά σας καί θά 
παρακολουθοΰμεν μέ ιδιαιτέραν χαράν 
πάσαν πρόοδον, ίδικήν σας καί τών τέκ
νων σας. Τέλος τήν ίεράν αυτήν ώραν, 
έχομεν χρέος νά ένθυμηθοΰμεν όσους συν
αδέλφους προσέφεραν τήν ζωήν των εις 
τόν βωμόν τού καθήκοντος καί δέν ήξιώ- 
θησαν νά φθάσουν μέχρις σύτής τής στι
γμής. Εύχομαι μακράν, ήρεμον καί ειρη
νικόν βίον καί ό νέος χρόνος νά ίκανο- 
ποιήση πάσαν άτομικήν καί οικογενεια
κήν φιλοδοξίαν σας».

Τόν τ. ’Αρχηγόν, έκ μέρους τών άπο- 
στρατευομένων, άντιφώνησε ό Μοίραρ
χος κ. Δημ. Πανδής, ό όποιος είπε μεταξύ 
τών άλλων: «Είναι πράγματι συγκινητική 
ή στιγμή τού άποχωρισμοΰ μας άπό τό 
Σώμα τής Χωροφυλακής, στό όποιο κά
ποτε καταταγήκαμε νέοι καί προσφέραμε

όλο τό νεανικό μας σφρίγος, όλους μας 
τούς όραματισμούς καί τις φιλοδοξίες. 
Εύχαριστοΰμε τόν Θεό καί τήν Προστά- 
τιδα τοΰ Σώματος Άγια Ειρήνη πού μάς 
έπέτρεψαν νά φτάοουμε ύγιεΐς μέχρι αύτή 
τή στιγμή. "Εργο τής Πολιτείας καί τής 
Κοινωνίας, στήν υπηρεσία τών όποιων 
διαθέσαμε τά χρόνια τής νεότητάς μας, 
είναι ή άπονομή τής δικαιοσύνης. Έχου
με ήσυχη τήν συνείδησή μας γιατί πάντα 
έπιτελούσαμε στό άκέραιο τά ύπηρεσια- 
κά καί κοινωνικά μας καθήκοντα. Σήμε
ρα ξαναζούμε τή στιγμή εκείνη πού ξεκι
νήσαμε νέοι, μέ φιλοδοξίες καί όνειρα 
γιά νά ύπηρετήσουμε τό Σώμα τής Χω
ροφυλακής. Ήταν χαλεποί οί καιροί, τό
τε, καί πολλά τά δεινά πού αντιμετωπίσα
με. Ζήσαμε τόν 3χρόνο άγώνα τής χώρας 
καί άγωνιστήκαμε προσφέροντας θυσία 
τούς εαυτούς μας στό βωμό τής Πατρίδας, 
γιά τήν διατήρηση τών Ελληνοχριστια
νικών ιδεωδών. Πολλοί άπό μάς έμειναν 
στό πεδίο τής μάχης, στεφανωμένοι άπό 
τήν δόξα. ’Εμείς μείναμε ορθοί καί τώρα 
είμαστε έτοιμοι στις επάλξεις μας, γιά νά 
προσφέρουμε καί πάλι τις υπηρεσίες 
μας στό κοινωνικό σύνολο καί στήν πα
τρίδα. Πιστεύουμε ότι δέν μπαίνουμε στό 
περιθώριο τής ζωής. Δέν είμαστε ξωμά
χοι, άλλά μαχητές τής κοινωνίας. Έκ 
μέρους τών συναδέλφων μου παρακαλώ 
τόν κ. Υπουργό καί τήν ηγεσία τοΰ Σώ
ματος, νά μή πάψουν νά αγωνίζονται γιά 
τά προβλήματα τά δικά μας καί τών άν- 
δρών τοΰ Σώματος καθώς καί γιά τήν ήθι- 
κή, κοινωνική καί οικονομική έξύψωση».

Στή συνέχεια μίλησε ό Υπουργός 
Δημοσίας Τάξεως κ. Μπάλκος, ό όποιος 
είπε μεταξύ τών άλλων: «Συμμερίζομαι 
άπόλυτα τά συναισθήματα πού σάς δια

κατέχουν, αφού καί έγώ τά έζησα κατά 
τήν άποστράτευσίν μου. Ξέρω πώς σή
μερα άποχωρίζεσθε μιά ολόκληρη ζωή 
πού κάθε της στιγμή ήταν άρρηκτα δε
μένη μέ τήν Χωροφυλακή. Πιστεύω πώς 
σ’ αύτή τήν ώρα τοΰ άποχωρισμοΰ μπο
ρείτε νά στρέψετε μέ ύπερηφάνεια τή σκέ
ψη σας στά μακρά έτη τής ύπηρεσίας σας 
στό Σώμα. Στά έτη πού ξοδέψατε τό με
γαλύτερο μέρος τοΰ φυσικοΰ δυναμικοΰ 
σας καί τών σκέψεών σας στό καθήκον 
καί στό έργο σας. Καί πού άναδειχθή- 
κατε έτσι άντάξιοι τών προσδοκιών τής 
Κοινωνίας μας καί τοΰ Δημοκρατικού 
της Λαοϋ, άφοΰ χάρις στό μόχθο σας, 
έπαγιώσατε τήν ευνομία, τήν άσφάλειαν 
καί τήν τάξη. Πρέπει νά αίσθάνεσθε 
ύπερήφανοι . Τέλος, γιατί οί κόποι καί οί 
μόχθοι τών δεκαετειών, κατά τις όποιες 
άγωνισθήκατε στις επάλξεις τοΰ ήρωϊκοΰ 
Σώματος τής Χωροφυλακής, έκαρποφό- 
ρησαν καί έξύψωσαν τό Σώμα. Σάς έκ- 
φράζω τήν εύγνωμοσύνη τής Πολιτείας 
γιά τά όσα ύπέρ τοΰ Σώματος, τοΰ Πολί
του, τής Κοινωνίας καί τής Πατρίδος 
έπράξατε. Καί σάς άποχαιρετώ εύχό- 
μενος υγεία, οικογενειακή ευτυχία καί
χαρά, στή νέα σας ζωή».

’Ακολούθως ό Υπουργός Δημοσίας 
Τάξεως. ό Γενικός Γραμματέας τοΰ Υ 
πουργείου καί ό ’Αρχηγός Χωροφυλακής, 
έχαιρέτησαν προσωπικά τούς άποστρα- 
τευόμενους άνδρες καί τούς πρόσφεραν 
συμβολικό τιμητικό δώρο.

Ή  τελετή έκλεισε μέ δεξίωση πού δό
θηκε πρός τιμήν τών άποχωρούντων άν- 
δρών τοΰ Σώματος σέ αίθουσα τής Σχο
λής ’Αξιωματικών τήν όποια πλαισίωσε 
ή εκτέλεση μουσικοΰ προγράμματος άπό 
τήν όρχήστρα τής Μουσικής τοΰ Σώμα
τος τής Χωροφυλακής».
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Τού κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Β. ΧΙΩΛΟΥ, Δικηγόρου παρ’ Ά ρείω Πάγω.

ΚΑΤΑ τήν παγίαν έπί του θέματος νομολογίαν του 
Συμβουλίου της Επικράτειας, παράλειψις οφειλομε- 
νης νομίμου ένεργείας, προσβλητη επι ακυρώσει δι 
αίτήσεως ενώπιον αύτοΰ. δύναται να ύπαρξη μονον, 
οσάκις διά σαφοϋς διατάξεως νομού η Διοικησις υπο- 
χρεοϋται εις συγκεκριμένην ένέργειαν προς ρύθμισιν 
ώρισμένης σχέσεως δι’ εκτελεστής πραξεως.

Επομένως δεν ύπόκειται εις προσβολήν επί ακυρώ
σει άρνησις τής Διοικήσεως, δπως προβή εις ενεργειαν, 
εις ήν δικαιούται μέν να προβή, άλλα δεν ΰποχρεοϋται.

'Η  παράλειψις δύναται νά συνίσταται, είτε εις ρη- 
τώς έκδηλουμένην άρνησιν τής Διοικήσεως, όπως 
προβή εις τήν (δείνα) συγκεκριμένην ενεργειαν, δια 
τής έκδόσεως απορριπτικής πράξεως, είτε εις τεκ- 
μαιρομένην τοιαύτην άρνησιν έκ τής άπρακτου παρε- 
λεύσεως) ή τής ύπό τοϋ νόμου τεθειμένης ίδιας προ
θεσμίας έπί υποβολής αίτήσεως (όχλήσεως) προς 
τήν Διοίκησιν. 'Η  υποβολή τής αίτήσεως προς την 
Διοίκησιν (δηλ. τήν άρμοδίαν προς ένέργειαν ’Αρχήν), 
ίνα αυτή προβή εις ένέργειαν τινά, απαιτείται, ίνα 
διά τής παρόδου καί τής άπράκτου προθεσμίας, συγ- 
κροτηθή ή έννοια τής παραλείψεως όφειλομένης ένερ
γείας, ήτις δεν ύφίσταται, έφ’ όσον δεν προηγήθη 
τοιαύτη αίτησις.

Έ ξ  άλλου, ή άρνησις τής Διοικήσεως, δπως προβή 
εις όφειλομένην ένέργειαν, θεωρείται έκδηλωθεϊσα 
άπό τής λήξεως τής ύπό τοϋ νόμου τασσομένης ειδι
κής προθεσμίας ή τής παρελεύσεως άπράκτου 3μήνου 
άπό τής ύποβολής εις τήν άρμοδίαν προς ενεργειαν 
’Αρχήν τής σχετικής αίτήσεως.

Τής ένεργείας μή έπιβαλλομένης ρητώς υπο τοϋ 
νόμου καί συνεπώς μή ουσης ύποχρεωτικής δια την 
Διοίκησιν, ή παράλειψις τής Διοικήσεως, -ίνα. ένερ- 
γήση καί ή έκ τής παραλείψεως τεκμαιρομένη άρνησις 
δεν συνιστοΰν έκτελεστάς πράξεις, άλλως τεκμαιρεται, 
δτι ή ένέργεια άνήκει εις τήν διακριτικήν εύχέρειαν τής 
Διοικήσεως, έντός τής σφαίρας τής όποιας δεν είναι 
νοητή παράλειψις όφειλομένης ένεργείας.

'Οσάκις δμως ή Διοικησις ύποχρεοΰται έκ τοϋ

νόμου, όπως προβή αύτεπαγγέλτως εις συγκεκριμένην 
ένέργειαν έντός ώρισμένης προθεσμίας απο τής πλη- 
ρώσεως των όριζομένων προς τοΰτο δρων, θεωρείται 
άρνουμένη τήν ένέργειαν ταύτην, άμα τή παρόδω 
άπράκτου τής προθεσμίας, έκτοτε δε η άρνησις αυτής 
ύπόκειται εις αΐτησιν άκυρώσεως, μή άπαιτουμένης 
καί όχλήσεως έκ μέρους τοϋ ένδιαφερομενου. Επίσης, 
έθεωρήθη, δτι συντελεΐται παράλειψις όφειλομένης 
ένεργείας, καίτοι δεν υπεβλήθη εις την Διοίκησιν 
ιδιαιτέρα αίτησις τοϋ ένδιαφερομένου, δταν άπό τής 
κοινοποιήσεως αυτή τής αιτήσεις άκυρώσεως μέχρι 
τής συζητήσεως, έχει παρέλθει μεϊζον του τριμήνου 
χρονικόν διάστημα, καθ’ δ η Διοικησις δεν προήλθεν 
εις τήν έκδοσιν τής αίτουμενης πραξεως.  ̂ ^

Τοϋ νόμου μή όρίζοντος ειδικώς προθεσμίαν ενέρ
γειας, ή παράλειψις τής Διοικήσεως συντελεΐται, αμα 
τή παρελεύσει άπρακτου τρίμηνου απο τής υποβολής 
(πρωτοκολλήσεως) τής σχετικής αίτήσεως προς 
ένέργειαν. Αφίσταται δε νομω η παράλειψις τής οφει- 
λομένης ένεργείας, δχι μόνον οσάκις το τρίμηνον Ύ] 
άλλη ειδική προθεσμία είχε παρέλθει προ τής  ̂άσκή- 
σεως τής αίτήσεως άκυρώσεως, άλλά καί έφ’ δσον το 
τρίμηνον συνεπληρώθη μέχρι τοϋ χρονου τής συζη
τήσεως τής αίτήσεως.

Σημειωτέου, δτι οσάκις προς επιχειρησιν νομίμου 
ένεργείας παρά τής Διοικήσεως απαιτείται υποβολή 
παρά τοϋ ένδιαφερομένου ώρισμένων στοιχείων, η 
προθεσμία προς ένέργειαν άρχεται, ούχί άπο τής 
ύποβολής τής σχετικής αίτήσεως εις την Διοίκησιν, 
άλλά καί άπό τής συμπληρώσεως αυτής διά των άπα- 
ραιτήτων στοιχείων.

Τέλος, δέον νά τονισθή ιδιαιτέρως, δτι καί ή άρνη- 
σις τής Διοικήσεως, δπως συμμορφωθή προς τας 
άποφάσεις τοϋ Συμβουλίου της Επικράτειας, πράγμα, 
δπερ συμβαίνει συνηθέστατα εις τήν πράξιν, παρά την 
ρητήν διάταξιν τής παρ. 5 τοϋ άρθρου 95 τοϋ Συντά
γματος, καθ’ ήν «ή Διοικησις εχει υποχρεωσιν συμμορ- 
φώσεως προς τάς άκυρωτικας αποφάσεις τοϋ Συμβου
λίου τής Επικράτειας», θεωρείται ως παράλειψις 
όφειλομένης νομίμου ένεργείας.
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Διασκευή έκ τοΰ περιοδικού μηνός Ιουνίου 1977.
' Υπ ό :  Μοιράρχου Ν ι κ ο λ ά ο υ  Φ ω τ ε ι ν ο π ο ύ λ ο υ  τοΰ ’Εθνικού Γραφείου INTERPOL Ελλάδος.

Ή  ακόλουθη τεχνική στηρίζεται 
στήν πείρα των δακτυλοσκόπων 
τοΰ στρατού των Η.Π.Α., οί όποιοι 
ασχολούνται μέ τήν εμφάνιση των 
λανθανόντων δακτυλικών αποτυ
πωμάτων πάνω σέ άλουμινόχαρτο, 
μέ τήν βοήθεια τής «μαγνητικής 
βούρτσας».

Τεράστιες ποσότητες μαριχουά
νας (στό τύπο τοΰ χασίς) διπλώ
νονται σέ αλουμινόχαρτο γιά πλα
νόδια πώληση στούς δρόμους.

Τό έγκληματολογικό έργαστήριο 
των ενόπλων δυνάμεων των Η.Π.Α. 
στήν Ευρώπη επιλαμβάνεται σέ 
πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Πολλά 
άπό τά αλουμινόχαρτα πού έστά- 
λησαν γιά εξέταση βρισκόντουσαν 
σέ καλή κατάσταση. Τά περισσό
τερα άπό τά άλουμινόχαρτα αύτά 
είχαν όμως ληφθή σέ μιά πολύ 
συρρικνωμένη καί «στραπατσαρι- 
σμένη » κατάσταση. Ή  άκόλουθη 
μέθοδος απέδειξε, ότι έχει τά 
καλλίτερα άποτελέσματα στήν ποι
οτική έμφάνιση των λανθανόντων 
άποτυπωμάτων.

Χρησιμοποιούμε τήν «μαγνη- 
τική βούρτσα» καί πάνω στό αλου
μινόχαρτο ρίχνουμε ένα μείγμα 
σκόνης πού άποτελεΐται σχεδόν

κατά τό 1]3 άπό μία σκόνη πού μπο
ρεί νά δουλευθή μέ τήν βούρτσα καί 
κατάτά2]3 άπό μαγνητική σκόνη (1).

Τό μείγμα αυτό τής λευκής καί 
μαγνητικής σκόνης είναι στήν 
πραγματικότητα θαυματουργό. Κα
τά τήν κατεργασία τοΰ αλουμινό
χαρτου φυσάμε σ’ αυτό άπό άπό- 
σταση 7 έως 12 έκατοστών. Ή  
θερμοκρασία καί ή υγρασία τής 
έκπνοής ενεργοποιεί τό ξηρό καί 
λανθάνον δακτυλικό αποτύπωμα 
καί κάνει τό μείγμα τής μαγνητικής 
αυτής σκόνης νά κολλήση πάνω 
στις πτυχές τής «στραπατσαρισμέ- 
νης» επιφάνειας. Μετά τήν επεξερ
γασία τό συρρικνωμένο ή «στρα- 
πατσαρισμένο» άλουμινόχαρτο θά 
πρέπει νά έξετασθή μέ τήν μεγαλύ
τερη προσοχή. ’Εάν διαπιστωθή 
κανένα θηλόγραμμο τότε τό άλου- 
μινόχαρτο μπορεί νά γίνη λείο 
πιέζοντας άπ’ εύθείας τήν όπισθία 
πλευρά τοΰ χώρου τοΰ άποτυπώ- 
ματος. (Γιά νά λειάνουμε τό άλου- 
μινόχαρτο μποροΰμε νά χρησι
μοποιήσουμε άποτελεσματικά μιά 
μικρή σπάτουλα ή τό κοίλο μέρος 
ένός κουταλιού).

Γιά νά μή καταστραφή τό Απο
τύπωμα θά πρέπει νά καταβάλλεται

ιδιαίτερη προσοχή κατά τήν λείαν
ση τοΰ φύλλου, τοποθετώντας το 
πάνω σ’ επίπεδη επιφάνεια καί τρί
βοντας άπαλά τήν οπίσθια πλευρά 
τοΰ έμφανιζομένου αποτυπώματος.

Μετά τήν λείανση τοΰ φύλλου 
εφαρμόζεται καί πάλι ή ίδια μέθο
δος. Δηλαδή διοχετεύομε τήν έκ- 
πνοή μας πάνω στό χαρτί καί περ
νάμε τήν «μαγνητική βούρτσα» 
μέ τήν σκόνη πάνω στή περιοχή 
πού έχουν έντοπισθή τά θηλόγραμ- 
μα. Ή  διοχέτευσις τής έκπνοής 
καί ή επεξεργασία μέ τήν σκόνη 
γίνονται ταυτοχρόνως.

Λεν θά πρέπει νά χρησιμοποιεί
ται μαύρη μαγνητική σκόνη, όταν 
επιβάλλεται νά φωτογραφήσουμε 
καί αρχειοθετήσουμε τά αποτυπώ
ματα πού υπάρχουν πάνω στό 
αλουμινόχαρτο.

Τό άλουμινόχαρτο, όπως καί 
όλες οί γυαλιστερές έπιφάνειες, 
μαυρίζουν όταν φωτογραφηθοΰν 
μέ απευθείας φωτισμό. Γι’ αύ- 
τό συμφέρει νά χρησιμοποιείται 
άσπρό-γκριζη σκόνη, έφ’ όσον πρό
κειται τά λανθάνοντα αύτά δακτυ
λικά άποτυπώματα νά άποτυπω- 
θοϋν σέ φιλμ, γιά νά συγκριθοΰν 
καί άναγνωρισθοΰν.
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ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΣΙΤΣΑΣ
Ό έκ Μετσόβου Εθνικός Εύεργέτης

Α Λ Κ Ι Β Ι Α Δ Η  Τ Ζ Ι Ο Υ Μ Α ,  Μοιράρχου
ΣΕ προηγούμενο τεύχος τού 

περιοδικού μας σκιαγραφήσαμε 
σε άδρές γραμμές τήν π ρ ο σ ω π ι
κότη τα  και τό  έργο τού μεγά
λου Εθνικού μας ευεργέτη 
Γεωργίου ΑΒΕΡΩΦ. Στο παρόν 
τεύχος θά προβληθεί ή ζωή και 
τό  έργον ενός άλλου, έξ ίσου 
μεγάλου, εθνικού ευεργέτη, τού 
βα ρόνου  Μ ιχαήλ ΤΟΣΙΤΣΑ. 
Κρίναμε σκόπιμο, οί άνδρες τού 
Σώματος καί οϊ πολυπληθείς 
άνά τήν  Ε λ λ ά δ α  άναγνώστες 
τού  Περιοδικού νά γνω ρίζουν 
μερικά π ρ ά γ μ α τ α  γΓ  αυτούς 
πού  διακρίθηκαν στον στίβο  
τής ζωής στο εξωτερικό καί 
τελικά έθεσαν σάν υπέρ τα το  
χρέος στή ζωή τους νά φανούν 
χρήσιμοι στον προγον ικό  τ ό 
π ο  τους, προσφέροντας τον καρ
π ό  τού μόχθου καί τήν  εύγέ- 
νεια τω ν  πλουσ ίω ν  αισθημά
τω ν  τους στην εξυπηρέτηση 
τω ν  συνανθρώ πω ν καί σ υ μ π α 
τρ ιω τώ ν  τους.

- Ό  Μ ιχαήλ ΤΟΣΙΤΣΑΣ γεν
νήθηκε τό  1895 στή Λούκα — 
Ιτα λ ία ς ,  κοντά στό Λιβόρνο. 
“Εζησε κυρίως στη Γαλλία, ό
π ο υ  ό πατέρας καί ό θείος του 
ά π ό  τό  1895, είχαν στό Παρίσι 
ιδιωτική Τράπεζα  μέ τήν  έπω- 
νυμία «Ν. καί Α. ΤΟΣΙΤΣΑΣ». 
τΗταν δ ιπλω μα τούχος  τής Φι
λολογίας τής Σορβόνης. Τό έ
τος 1834 ή οικογενειακή Τ ράπε
ζα, μετά τό  θάνατο τού  π α τ έ 
ρα του, διαλύθηκε καί ή περιου
σία της διανεμήθηκε μεταξύ αύ- 
τού  καί τού θείου του. Προ 
τής διανομής ή περιουσία  τω ν  
άδελφών ΤΟΣΙΤΣΑ είχεν ΰπο -  
στεΐ μεγάλο π λ ή γ μ α  κατά  τήν 
π α γκ ό σ μ ια  κρίση τού 1929 — 
1931. Παρά τ α ύ τ α  ό Μιχαήλ 
Τοσίτσας διά διαφόρων έπι-



χειρήσεων αύξησε την περιου
σία του καί μετά τό 1924 άπο- 
σύρθηκε στη Λωζάνη — 'Ελβε
τίας. ’Ασχολήθηκε πολύ με τή 
φιλοσοφία τού BERXON, τή 
μουσική, τή  λογοτεχν ία  καί 
τόν πνευματισμό, στον όποιον 
έπίστευε. Με την  έχκατάστασή 
του στή Λωζάνη εΐσήγαγε καί 
ένα μεγάλο μέρος τής περιου
σίας του με άντικειμενικό σκοπό 
νά δημιουργήσει Άντικαρκι- 
νικόν ’Ινστιτούτο.

—Τό έτος 1947 ιδρύεται στην 
’Αθήνα ά πό  τόν Ευάγγελον 
’Αναστασίου Άβέρωφ, τότε 
βουλευτήν Ίωαννίνων, σ υ γ γ ε 
νή καί ειδικόν πληρεξούσιον 
τού Βαρώνου Τοσίτσα, 'ίδρυ
μα, κληροδότημα τό όποιον 
ονομάζεται «ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΡΩ- 
ΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΣΙΤΣΑ». 
Χρηματοδότης τού ‘Ιδρύματος 
είναι ό Βαρώνος. ’Από τόν 
’Οργανισμό τού Ιδρύματος αυ
τού παραθέτομε ορισμένες δια
τάξεις πού  είναι χαρακτηρι
στικές τω ν  εύγενών προθέσεων 
καί τω ν υψηλών όραματισμών 
τού χορηγού  καί ίδρυτού του.
«.....  Ά ρθρον 2. 1. Σκοποί τού
παρόντος ‘Ιδρύματος είναι :

α) ‘Η άνοικοδόμησις έν Με- 
τσ όβω  (’Ηπείρου) τής οικίας 
τής οικογένειας τού ίδρυτού, 
ώς ήτο κατά τάς άρχάς τού 
IΘ' αίώνος καί συμφώνως πρός 
σχέδια έγκριθέντα ϋπό  τού δια
θέτου καί ή χρησιμοποίησίς 
της ώς περιφερειακού Μουσείου 
’Ηπειρωτικής Λαϊκής Τέχνης, 
τμήματος δε ταύτης καί ώς ξε- 
νώνος συγγενώ ν τού ίδρυτού 
φερόντων τό  έπώνυμόν του καί 
διανοουμένων καλλιτεχνών καί 
έπιστημόνων.

β) Ή  δημιουργία  έν Ά θή -  
ναις ‘Εστίας Ή π ε ιρ ω τώ ν  σ π ο υ 
δαστών, προοριζομένης διά νέ
ους, καταγομένους έκ τώ ν νομών 
Ίωαννίνων καί Θεσπρωτίας 
πρός πανεπιστημιακήν μόρ- 
φωσιν ....................

γ )  ‘Η ΐδρυσις πριονιστηρίου 
καί εργοστασίου διά τήν έκ- 
μετάλλευσιν τής ξυλείας έν Με- 
τσόβω  ή τά  πέριξ, περιλαμβά
νοντας καί τμήμα ξυλογλυπτ ι-  
κής.

δ) ‘Η ΐδρυσις μικρού, άλλ’ 
έπαρκούς Νοσοκομείου έν Με-

τσόβω , πρός περίθαλψιν τών 
κατοίκων περιφερείας Μετσό
βου.

ε) ‘Η έκτέλεσις έργων δη
μοσίας ώφελείας έν Μ ετσόβω....

σ τ)  Ή  δημιουργία, έν τή 
περιοχή τού Μετσόβου, Γαλα- 
κτομικής καί Τυροκομικής Σχο
λής, προσιτής εις όλους τους 
Έλληνας, μετά τμήματος π τ η 
νοτροφίας ή καί άλλων τμημά
των, δυναμένης δε νά έχη καί 
ιδιόκτητα ποίμνια, καί

ζ) ‘Η έκτέλεσις έργων κοινής 
ώφελείας ή άγαθοεργίας κατά 
τήν κρίσιν τού Διοικητικού Συμ
βουλίου τού Ιδρύματος έκ τού 
ποσού  τώ ν  εισοδημάτων όπερ 
θά ύπολειφθή μετά τήν έκτέ- 
λεσιν τώ ν άνωτέρω σκοπών 
καί τήν έπαρκή προικοδότησιν 
αύτών πρός ομαλήν λειτουρ
γίαν.

Τό ίδρυμα εδρεύει έν Ά θή -  
ναις ..............».

— Βέβαια, όπω ς δ ια τυ π ώ νο ν
τα ι π ιο  πάνω , οί σκοποί τού 
ιδρύματος περιορίζονται στον 
’Ηπειρωτικό χώ ρο  καί μάλιστα 
στις δυο περιοχές τώ ν  νομών 
Ίω αννίνων (ιδιαίτερα στην γ ε 
νέτειρα τώ ν πρ ογόνω ν  γή  του, 
τό  Μέτσοβον) καί Θεσπρωτίας. 
’Αλλά κρίνοντες μέ εύρύτερον 
πνεύμα τά  άποτελέσματα τής 
προσπάθειας καί ιδιαίτερα τούς 
στόχους του, όπως αύτοί άπο- 
καλύπτονται ά πό  δύο έπιστολές 
τού ίδιου τού βαρώνου —ίδρυ
τού, μιας πρός τούς Φ οιτη
τές τής Ή πειρω τίας  Ε σ τ ία ς  
’Αθηνών καί έτέρας πρός τόν 
συγγενή  καί έπί σειράν έτών 
Πρόεδρο τού ιδρύματος Εύάγγε- 
λον ΑΒΕΡΩΦ, σήμερον ύπουρ- 
γόν  ’Εθνικής Άμύνης, διαβλέ
πομε ότι ή διάνοια τού μεγάλου 
Ή πε ιρ ώ τη  καί "Ελληνα σκό
πευε, σέ τελευταία άνάλυση, 
διά τής άγαθοεργίας νά ύπεν- 
θυμίση στούς συμπατριώτες — 
Ή πειρώ τες «τίς ύποχρεώσεις 
τω ν έναντι τής αιώνιας Ε λ 
λάδος, τάς όποιας έχουν τήν 
βαρεϊαν τιμήν νά συνεχίζουν», 
γινόμενοι συντελεσταί άναπτύ- 
ξεως τής ’Ηπείρου, άλλά καί 
γενικώτερα τής Ελλάδος.

—Οί σκέψεις τού Εύεργέτη, 
όπως αύτές καταγράφηκαν ύστε
ρα ά πό  μία συνομιλία πού  είχε

στή Γενεύη λ ίγο  πρ ο  τού θα
νάτου του μέ τόν Εύάγγελον 
Άβέρωφ, ό όποιος τόν ύπεκί- 
νησε καί τόν παρώτρυνε στή 
μεγάλη του  άπόφαση, άπο- 
τελούν καί τό  μήνυμα τής καρ
διάς του πού  πάλλονταν  ά πό  
τή  σταθερή έπιθυμία του νά 
θεμελιωθή ή «Φοιτητική Ε 
στία  Τοσίτσα», τό  σπουδαιό- 
τερον έργον τού Ιδρύματος του, 
ώς ίδρυμα — φυτώριον εμ
πνευσμένων περί τίς σπουδές 
καί τή δράση δημιουργικών 
άνδρών. Καταχωρίζομε π ιο  κά
τω , μέρος τώ ν  σκέψεών του 
αύτών, δηλωτικών τώ ν  κινή
τρων στοργής του στήν Ε λ 
ληνική παράδοση καί φιλο- 
γενούς γενναιοφροσύνης του. 
«’Επιθυμώ νά έφαρμόσητε τάς 
εξής γενικωτάτας άρχάς κατά 
τάς σπουδάς καί τήν λειτουρ
γ ία ν  τής Ε σ τίας:

Ό  νούς τώ ν ένοικων της, 
νά είναι λιτός, άλλά καλλιερ
γημένος καί μέ όσον τό  δυνατόν 
όλιγώτερον μονομερή μόρφω- 
σιν. Τό σώμα νά μή ζή πολυ- 
τελώς, νά δύναται νά άντιμε- 
τω π ίσ η  σκληράς ημέρας, ά λ
λά συνήθως νά ζή ύπό  συνθή- 
κας άνέσεως. Είς τούς άμελεϊς 
ή φύσει μέτριους, αύστηρώς νά 
κλείσουν αί θύραι. Είς τούς κα
λούς νά παρασχεθή κάθε λογική 
βοήθεια. Είς τούς έξαιρετικούς 
καί ιδία εις τούς ιδιοφυείς, νά 
παρασχεθούν ίδιαίτεραι διευ
κολύνσεις δ ι’ άνωτέρας έπιτεύ- 
ξεις. Νά ύποστηριχθούν ιδιαι
τέρως οί καλλιτέχναι, άλλά μό
νον έφ’ όσον πρόκειται περί 
νέων προικισμένων μέ έξαιρετι- 
κόν ταλέντον . . . .

—Πέθανε στις 18 ’Οκτωβρίου 
1950 στή Λωζάνη, τρεις δέ 
μήνες προ  τού θανάτου του 
έξέφρασε μέ έπιστολή του πρός 
τόν Εύάγγελον Ά βέρω φ την 
στερνή, πολύ  άνθρώπινη, επ ι
θυμία του, δοθείσης τής σ υ γ 
γένειας τώ ν δύο οικογενειών 
ΑΒΕΡΩΦ καί ΤΟΣΙΤΣΑ, νά 
προσθέσει ό πρώτος στο όνομά 
του· καί τό δικό του επώνυμο 
ΤΟΣΙΤΣΑΣ, π ρ ά γ μ α  πού  έπρα- 
ξεν ό έμπνευστής τώ ν  μεγά
λων άποφάσεων τού ’Εθνικού 
μας εύεργέτη.
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ΙΩΑΝΝΟΥ Κ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
Διδάκτορος Νομικής 

Έττιτ. Παρέδρου ΑΣΔΥ

I. Τά ναρκωτικά καί αί ναρκωτικαί 
ούσίαι ήσαν γνωσταί εις την Ελλάδα άττό 
άρχαιοτάτων χρόνων ώς προκύπτει : 

α. ’Από διάφορα γραπτά κείμενα — ,χ. 
εις τήν «’Οδύσσεια» (Δ.' 219-236) άνα- 
φέρεται ότι όταν ό Τηλέμαχος μετέβη 
εις την Σπάρτην άναζητών πληροφορίας 
διά την τύχην τοϋ Πατέρα του κατά τό 
γεύμα, τό όποιον τοϋ παρέθεσεν ό Μενέ
λαος, άγνοών ότι ό ξένος ήτο υιός τοϋ 
συμπολεμιστοϋ του Όδυσσέως, καί λόγω 
της συγκινήσεως ή όποια προεκλήθη εις 
τούς γευματίζοντας, άπό όσα άνέφερε 
δ τελευταίος εις τον Τηλέμαχον διά τον 
Πατέρα του, ή ωραία Ελένη διά νά τούς 
ήρεμήση_:

«Έ νθ’ αύτ’ άλλ’ ένόησ’ 'Ελένη Διός
έκγεγαυϊα

αύτικ’ άρ ές οίνον βάλε φάρμακον, 
ένθεν έπινον, 

νηπενθές τ ’ άχολόν τε, κακών έπίληθον
άπάντων

δς τό καταβρόξειεν, έπί κρητηρι μιγείη, 
ου κεν έφημέριός γε βάλοι κατά δάκρυ

παρειών,
ούδ’ εί οί προπάροιθεν άδελφεόν ή

φίλον υιόν
χαλκώ δηϊόωεν, ό δ’ όφθαλμοΐσιν όρώτο» 

δηλαδή :
« . . . . 'Η  Ελένη Διός γενιά, σοφίστηκε 

άλλο πάλι έκεϊ 
Μεμιάς λοιπόν μές στο κρασί όπου 

πίναν, έριξε τό γιατρικό 
τό άπένθητο καί τ ’ άλλο, τήν ξεχασιά 

τών πόνων όλων. 
"Οποιος τό κατάπινε όταν στο κροντήρι

σμιγόταν,
δεν έχυνε όλη μέρα δάκρυ άπό τά μά

γουλα,
μήτε αν ή μάνα κι’ ό Πατέρας τοϋ πε- 

θαϊναν, μέ τό χαλκό 
οΰτ’ αδέρφι ή γυιόκα όμπρός του, άμα 

τοϋ θανάτωναν καί 
θώρειε μέ τά μάτια» 

β. ’Από διάφορα εύρήματα, άγάλματα, 
πλακίδια, άπεικονίσεις, εις αγγεία καί 
αρχαία νομίσματα π.χ. ή περίφημος θεά 
τών μηκόνων τοϋ Γάζι Κρήτης (1300 — 
1100 π .Χ .), ή εύρισκομένη εις τό ’Αρχαιο
λογικόν Μουσεϊον Ηρακλείου Κρήτης 
καί ή όποια φέρει εις τήν κεφαλήν στέμμα 
μέ τρεις κωδίας μήκωνος, άπό τάς όποιας, 
ώς γνωστόν εξάγεται τό όπιον (1) καί 

γ. Έ κ  τών άναφερομένων άπό δια
φόρους συγγραφείς της άρχαιότητος, κυ
ρίως ιατρούς π.χ. τοϋ Θεοφράστου, τοϋ 
Ίπποκράτους, ό όποιος χρησιμοποιούσε 
τό όπιον διά τήν παρασκευή φαρμακευτι
κών σκευασμάτων, τοϋ Θεόκριτου, τοϋ 
Διοσκορίδου κ.λ.π. (2).

Κατά τήν άρχαιότητα όμως τά διάφορα 
ναρκωτικά φυτά έχρησιμοποιοϋντβ: α)
ώς σύμβολα, διά διαφόρους σκοπούς π.χ. 
ή κωδία της μήκωνος λόγω τοϋ ότι περιέ
χει περί τούς 300 σπόρους έχρησιμοποιεΐ- 
το ώς σύμβολον της γονιμότητος, β) εις 
θρησκευτικάς τελετάς π.χ. λέγεται ότι ή 
Πυθία έδιδε τούς χρησμούς της ύπό την 
έπίδρασιν ναρκωτικών ούσιών ή άτμών 
(ή άποψις αύτή δέν γίνεται δεκτή ύπό 
τών ειδικών έπιστημόνων) καί γ) διά 
θεραπευτικούς ή ήδονιστικούς σκοπούς, 
πλήν όμως ούδαμοϋ άναφέρεται κατα- 
χρησις ναρκωτικών ούσιών καί ώς έκ 
τούτου καταστάσεις «Τοξικομανίας».
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Εις τάς συγχρόνους κοινωνίας, ή πρός 
ήδονήν χρήσις των ναρκωτικών ούσιών, 
εις βαθμόν καταχρήσεως, ένεφανίσθη περί 
τά τέλη τοϋ 19ου αΐώνος, κυρίως μεταξύ 
άτόμων τοϋ υποκόσμου και των κατωτέ
ρων λαϊκών τάξεων καί κατέστη συχνο- 
τέρα άπό την μετά τό 1918 μεταπολεμικήν 
περίοδον, διά νά καταστη πραγματική 
συμφορά, άληθινή θεομηνία, εις βαθμόν 
άπειλοϋντα τήν διάλυσιν των συγχρόνων 
κοινωνιών, μετά τόν δεύτερον παγκόσμιον 
πόλεμον καί τοϋτο διότι :

α. Εις τά μέχρι τότε ναρκωτικά (αίθήρ- 
οπιον—μορφίνη—ήρω'ί'νη — κοκαΐνη — 
χασίς), έκτος τοϋ ότι διά τής βιομηχανι
κής καί τεχνολογικής προόδου ηύξήθη 
σημαντικά ή παραγωγή των, προσετέθη- 
σαν καί νέα ναρκωτικά καί ιδία τά συνθε
τικά, τά όποια δυστυχώς είναι εύκολο 
νά παρασκευασθοϋν δι’ υλικών έν άφθονία 
ευρισκομένων, εις πρόχειρα εργαστήρια, 
μέ άπλά, μέσα καί μεθόδους.

β. Ή  άνάπτυξις τών συγκοινωνιακών 
μέσων καί γενικώς τών ευκαιριών επι
κοινωνίας μεταξύ τών διαφόρων χωρών 
κατέστησε περισσότερο εύκολη τήν λα
θραία διακίνησιν τών ναρκωτικών, ή οποία 
διεξάγεται διά τής συνεργασίας άτόμων 
διαφόρου φυλής, χρώματος, θρησκείας, 
φύλου, ήλικίας, ακόμη καί πολιτικών καί 
κοινωνικών πεποιθήσεων, ένώ τεράστια 
είναι τά ποσά τής άξίας τών λαθραίως δια- 
κινουμένων καί έν συνεχεία πωλουμένων 
ναρκωτικών. ’Αποτελεί ίσως τό πλέον 
μελανόν στίγμα διά τήν άνθρωπότητα, 
ότι ή πολυπόθητος συναδέλφωσις καί 
συνεργασία τών άνθρώπων έπετεύχθη, 
εις τόσον τέλειον βαθμόν, εις τό αισχρόν 
τοϋτο έμπόριον.

γ. Ή  λαθραία παραγωγή καί ή διο- 
χέτευσις αύτών εις τήν παράνομον άγορά, 
δεν γίνεται μόνον ύπό τών ιδιωτών, αλλα 
ηύξήθησαν αί περιπτώσεις, τής ύπό δια
φόρων Κρατών άνοχής τής καταστάσεως 
ταύτης έπί σκοπώ έπιτεύξεως, είτε πο
λιτικών, είτε οικονομικών ωφελημάτων. 
Έ π ί τής τελευταίας περιπτώσεως κλασ
σικόν παράδειγμα άποτελεϊ ή γειτονική 
Τουρκία, ή όποια τή άνοχή τής Διεθνούς 
Κοινωνίας, μή λαμβάνουσα ούδέν πρ - 
ληπτικόν ή κατασταλτικόν μέτρον, έπι- 
τρέπει τήν πέραν τών διεθνών συμβάσεων 
έπιτρεπομένην διά θεραπευτικούς σκοπούς 
παραγωγήν οπίου καί

δ. Ηύξήθη ό άριθμός τών άτόμων, τά 
όποια χρησιμοποιούν ναρκωτικάς ούσίας, 
ώς μέσον φυγής άπό τά άπασχολοϋντα 
αύτά προβλήματα ή άνησυχίας, μέ άπο- 
τέλεσμα σήμερον νά παρατηρεΐται προμή
θεια καί χρήσις ναρκωτικών άπό δλας 
τάς Κοινωνικάς Τάξεις — καί τό πλέον 
άνησυχητικόν άκόμη — καί άπό τήν μέση 
’Αστικήν Τάξιν, ή όποια άποτελεϊ τό 
στήριγμα κάθε κοινωνίας καί σύν τώ 
χρόνω καί άπό όλας τάς ήλικίας.

ΙΓ. Πολλά είναι τά αίτια, τά όποια όδη- 
γοΰν τούς άνθρώπους εις τόν άπατηλόν 
καί ολισθηρόν δρόμον τών τεχνητών πα
ραδείσων μεταξύ 0έ αύτών περιλαμβάνε
ται, ιδίως εις τήν νεολαίαν, ή οποία είναι 
καί τό κυριώτερον θΰμα τών ναρκωτικών 
καί ή άγνοια περί τών τρομερών συνε
πειών έκ τής χρήσεως τών ναρκωτικών. 
Καί όχι μόνον τοϋτο, άλλά τάς περισσο- 
τέρας φοράς ύπάρχουν ή καλλιεργούνται 
σκοπίμως άπό τούς έμπορους τοϋ λευκού 
θανάτου, έσφαλμέναι άντιλήψεις περί τών 
δυνατοτήτων ώρισμένων ναρκωτικών π.χ. 
ότι αί άμφεταμίναι ένισχύουν ή αύξάνουν 
τήν μνήμην, ή άποτελοΰν άριστον μέσον

δι’ αδυνάτισμα, 6τι τό L.S.D. διευρύνει 
τάς καλλιτεχνικάς δυνατότητας τού άτό- 
μου κ.λ.π.

Είναι λοιπόν αυταπόδεικτον, ότι διά 
τήν καταπολέμησιν τής μάστιγος τών 
ναρκωτικών δέν άρκοϋν τά άστυνομικά 
μέτρα κατά τών έμπορων τοϋ λευκού 
θανάτου, άλλά επιβάλλεται καί ή διά προ
ληπτικών καί κατασταλτικών μέτρων 
άρσις τών αιτίων, τά όποια οδηγούν τό 
άτομον εις τήν χρήσιν τών ναρκωτικών, 
μεταξύ τών όποιων περιλαμβάνεται καί 
ή διαφώτισις περί τών ναρκωτικών καί 
τών κινδύνων έκ τής χρήσεως αύτών. 
"Οπως πολύ εύστοχα είχε δηλώσει ό 
άείμνηστος έπιφανής έπιστήμων Γ. Κο- 
τζιάς, διά νά πολεμήσης τόν έχθρόν καί 
έννοοΰσε τήν επάρατον νόσον, τόν καρκί
νον, πρέπει νά τόν γνωρίζεις καί νά μή 
φοβάσαι νά τόν άποκαλέσης μέ τό όνομά 
του! Τό ίδιο συμβαίνει καί μ.έ τά ναρκω
τικά ! Διά νά τά πολεμήσωμεν πρέπει νά 
μάθωμεν τί είναι, εις τί χρησιμεύουν, άλλά 
καί τί καταστροφάς είναι δυνατόν νά προ- 
καλέσουν, άλλά προς τούτο άπαιτεΐται 
μιά προσεκτικώς μελετημένη καί συστη- 
ματικώς έφαρμοζομένη διαφώτισις τού 
Κοινού, ύπό εύρυτάτην έννοιαν, διά νά 
έχωμεν άγαθά άποτελέσματα. Είναι με
γάλη ή δύναμις καί τά άποτελέσματα 
τής διαφωτίσεως. ’Ά ς μή ξεχνάμε, ότι 
καί σήμερα, εις τήν εποχήν τής 'Υδρογο
νοβόμβας, τής βόμβας ούδετερονίων καί 
τών ύπερπυραύλων, ή διαφώτισις ύφ’ 
όλας τάς μορφάς αύτής (πληροφορίαι — 
προπαγάνδα κ.λ .π .) εξακολουθεί νά πα- 
ραμένη τό ύπ’ άριθμόν ένα όπλο, τόσον 
διά πολεμικούς, όσον καί ειρηνικούς σκο
πούς.

'Η  άποδοτικότης τής διαφωτίσεως κα
θίσταται άκόμη μεγαλυτέρα, κατά τήν 
σημερινήν εποχή λόγω τής άπειρίας τών 
διατιθεμένων πρός τόν σκοπόν τούτον 
μέσων καί συγκεκριμένως είναι δυνατόν 
νά χρησιμοποιηθούν έπιτυχώς: α) Τά
μαζικά μέσα επικοινωνίας (’Εφημερίδες — 
Περιοδικά — Ραδιόφωνον — Τηλεόρασις— 
Κινηματογράφος), β) Τά πάσης φύσεως 
έντυπα, φωτογραφίαι, άφίσσες, έπιγραφαί 
κ.λ.π. γ) Τά όπτικοακουστικά μέσα διδα
σκαλίας καί γενικώς μεταδόσεως γνώσεων 
(σλάϊτς — ταινίαι — μαγνητόφωνα — 
κασσέται κ .λ .π .) καί πλήθος άλλων τεχνι
κών μέσων.

III. Ποια είναι όμως ή κατάστασις 
άπό πλευράς χρήσεως ναρκωτικών καί 
πώς άντιμετωπίζεται ό έξ αύτής κίνδυνος, 
άπό πλευράς διαφωτίσεως τού Κοινού 
καί ιδιαιτέρως τών νέων ; Έ π ί τού έρω- 
τήματος τούτου ή άπάντησις, βάσει τών 
ύπαρχόντων στοιχείων είναι ή έξής :

Κατά τό έτος 1932, τό 50 % τών τοξι
κομανών χρησιμοποιούσε ήρωΐνη, τό 2 % 
κοκαΐνη, τό 45,7 %  χασίς, τό 0,1 %  
μορφίνη καί 1,7 %  άμφότερα τά είδη (3). 
Μεταπολεμικώς, έκ τών έκθέσεων τού 
'Υπουργείου Κοινωνικών 'Υπηρεσιών, 
πρός τόν Γενικόν Γραμματέα τού Ο.Η.Ε. 
καί τάς έκθέσεις τών ’Αστυνομικών ’Αρ
χών, ένδεικτικώς άναφέρονται :
Έ τος 1971 χασισοπότες 5441
Έ τος 1972 χασισοπότες 2278
Έ τος 1973 χασισοπότες 2114
Έ τος 1974 παραβάται τής Νομοθεσίας
Ναρκωτικών 2204.

Ήρωϊνομανεΐς, κατά τά ούς άνω έτη, 
τόσο εις τάς Άστυνομικάς στατιστικάς, 
όσο καί εις τάς έκθέσεις τού 'Υπουργείου 
Κοινωνικών 'Υπηρεσιών δέν άναφέρονται 
καί τούτο διότι άφ’ ένός μέν ό έλάχιστος

άριθμός αύτών έκ λόγων άντικειμενικής 
άδυναμίας, μή δυνάμενος νά προμηθευθή 
τό ναρκωτικόν τούτο, ιδία άφ’ ότου άνε- 
καλύφθη καί κατεστράφη ύπό τής ’Αστυ
νομίας τό μοναδικόν παράνομον έργαστή- 
ριον παρασκευής ήρωΐνης, έστράφη πρός 
τήν χρήσιν άλλων ναρκωτικών ούσιών 
καί κυρίως βαρβιτουρικών καί άφ’ έτέρου 
διότι πολλοί έξ αύτών άπεβίωσαν ή έξη- 
φανίσθησαν, διά διαφόρους λόγους (μετα- 
νάστευσις κ.λ.π.). Ή  παρουσιαζομένη 
διαφορά εις τούς άριθμούς τών τοξικομα
νών οφείλεται, άφ’ ένός μέν εις τό γεγονός, 
ότι μέ τάς νέας αύστηράς διατάξεις περί 
ναρκωτικών (Ν.Δ. 743 ]70 καί 1176]72 ) 
περιωρίσθηκε ό άριθμός τών χρησιμο- 
ποιούντων ναρκωτικά καί άφ’ έτέρου 
διότι, κατά τό παρελθόν, εις τάς διαφό
ρους στατιστικάς καί έκθέσεις άνεφέροντο, 
άδιακρίτως, μαζί τοξικομανείς, περιπτω- 
σιακώς λαμβάνοντες ναρκωτικά καί γε
νικώς οί συλλαμβανόμενοι άπό τήν ’Αστυ
νομία, διά παραβάσεις τής περί ναρκω
τικών νομοθεσίας, έπιπροσθέτως δέ έγινε 
καί σχετική έκκαθάρισις τών ύπό τών 
’Αστυνομικών ’Αρχών τηρουμένων καρτελ- 
λών.

Έ ν συμπεράσματι ό πραγματικός άρι
θμός τών τοξικομανών καί τών χρησιμο- 
ποιούντων τό πρώτον ή περιστασιακώς 
ή τακτικώς ναρκωτικά, είναι άγνωστος, 
δοθέντος ότι σημαντικός άριθμός έκ τών 
άτόμων τούτων, λόγω κοινωνικής ή οικο
νομικής θέσεως, έχει τήν δυνατότητα νά 
λαμβάνη μέτρα προφυλάξεως, τόσο κατά 
τήν προμήθεια, όσο καί τήν -χρήση ναρ
κωτικών καί φυσικά νά διαφεύγη τής 
έπισημάνσεως τών άρμοδίων ’Αρχών. 
"Αν καί έπί τού θέματος τούτου αί δημο
σιογραφικά! πληροφορίαι φέρουν τόν άρι
θμόν τών τοξικομανών καί τών χρησιμο- 
ποιούντων εις πρώτον στάδιον ναρκωτικά, 
εις μεγαλύτερον τού άναφερθέντος, ο>ς 
έπίσης ότι έχουν παρουσιασθή πολλά 
κρούσματα χρήσεως ναρκωτικών καί με
ταξύ μαθητών σχολείων, έν τούτοις όλοι 
οί περί τό καυτό τούτο θέμα άσχολούμενοι 
(επιστήμονες, δημοσιογράφοι κ .λ .π .) δέ
χονται ότι ή κατάχρησις ναρκωτικών εις 
τήν Ελλάδα είναι περιορισμένη μεταξύ 
ένός μικρού άριθμοΰ άτόμων, άποτελοΰσα 
ένα χρόνιο πρόβλημα καί ότι ευτυχώς ή 
Έληνική Νεολαία, μιά έκ τών καλλιτέρων 
τού Κόσμου, δέν έχει μολυνθή άπό τό δη
λητήριου τών ναρκωτικών, έν άντιθέσει 
πρός τάς νεολαίας άλλων χωρών, εις τάς 
όποιας παρουσιάζεται τό άνησυχαστικό 
φαινόμενο τής χρήσεως ναρκωτικών καί 
άπό μαθητάς άκόμη τού Δημοτικού Σχο
λείου π.χ. εις τήν ’Ιταλία «έπί δύο εκατομ
μυρίων μαθητών, ήλικίας μικροτέρας τών 
15 έτών, 37 %, ήτοι 700.000 έχουν δοκι- 
μάση, τούλάχιστον μιά φορά τήν μαρι
χουάνα, άπ’ αύτούς τό 25 %  κάνουν τα
κτική χρήση τού ναρκωτικού αυτού, ένώ 
τό 40 %  τό χρησιμοποιεί άπό καιρού εις 
καιρόν καί τέλος τό 6 %  έχουν πρόθεση 
νά δοκιμάσουν ναρκωτικά περισσότερο 
δυνατά άπό τήν μαριχουάνα. (4)

Τά προαναφερθέντα βεβαίως δέν πρέ
πει νά μάς έφησυχάζουν, διότι ναι μέν 
έχομεν τάς όλιγωτέρας έπιπτώσεις, αύτη 
τήν στιγμήν εις τήν νεολαία μας, άπό 
τήν χρήσιν τών ναρκωτικών άπό όσες 
έχουν οί άλλες χώρες, πλήν όμως τό γε
γονός ότι :

α. Κάθε χρόνο εις τόν άριθμόν τών 
έθιζομένων εις τά ναρκωτικά, τά πρωτεία 
τά έχει ή περίοδος τής ήλικίας 19—49 
έτών, δηλαδή ή πλέον παραγωγική περίο-
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δος τής ηλικίας του Έλληνος καί της 
Έλληνίδος, ώς προκύπτει έκ τοϋ κατω
τέρου πίνακος :

β. Παρατηρεΐται, έστω καί μικρή αΰ- 
ξησις των παραπεμπομένων εις τα δικα
στήρια άνηλίκων υποθέσεων, διά κατοχήν, 
έμπορία καί χρήσιν ναρκωτικών ύπό άνη
λίκων.

γ. Εις τήν Στατιστικήν της Δικαιοσύ
νης παρουσιάζονται, διά πρώτη φορά, 
καταδίκαι μ,αθητών, διά έμπορίαν, χρήσιν 
καί κατοχήν ναρκωτικών (1970 : 1 περί- 
πτωσις καί 1973 : 5 περιπτώσεις). (5)

δ. Εις τον Ελληνικόν ήμερήσιον Τύπον 
ήρχισαν νά καταχωροϋνται ειδήσεις περί 
χρήσεως ναρκωτικών ύπό άνηλίκων καί 
μάλιστα μαθητών, ώς π.χ. (1). «’Ανα
κρίσεις μετά άπό λιποθυμία 17 μαθητριών, 
εις τήν τσέπην μιας έκ τών όποιων βρέθηκε 
έ'να χαπάκι πού προκαλεϊ εύθυμία» (Κα
θημερινή 2-6-1976, (2). «Μαθήτριες
παίρνουν ναρκωτικά; Θεσσαλονίκη: Διε
ξάγεται άνάκριση», (Τύπος της 9-3Η976) 
(3). « Ό  θάνατος, φινάλε τραγικό γιά 
τήν μαθήτρια ....»  (Ελευθεροτυπία της 
22-6-1976).
’Αποτελούν έντονο καί σαφές προειδοποιη
τικόν σήμα τοϋ έπερχομένου κινδύνου, 
τον όποιον έάν δεν άντιμετωπίσωμεν εύ- 
θέως, μέ ριζικά μέτρα, εις μικρόν χρονικόν 
διάστημα θά εύρεθώμεν εις τήν δυσάρεστον 
θέσιν τής ’Ιταλίας, οπότε θά είναι πλέον 
άργά!

IV. Φυσικά εις τήν προσπάθειαν άνα- 
χαιτήσεως τοϋ έπερχομένου κινδύνου τών 
ναρκωτικών, σημαντικόν ρόλον δύναται 
νά διαδραματίση καί ή διαφώτισις τοϋ 
Κοινοΰ, έν εύρεία έννοια, περί τών ναρκω
τικών καί τών κινδύνων αύτών, διότι τά 
περισσότερα άτομα, μορφωμένα ή μή, 
άνεξαρτήτως θέσεως καί ήλικίας, ούδέν 
ή πλημμελώς γνωρίζουν περί αύτών. 
Ά τυχώς, διά νά είμεθα ειλικρινείς, τό 
ζωτικόν τοΰτο μέσον καταπολεμήσεως 
τής μάστιγος τών ναρκωτικών, έκτος 
ώρισμένων φωτεινών έξαιρέσεων, παρα
μένει άνεκμετάλλευτον ή χρησιμοποιείται 
κατά τρόπον έμπειρικόν καί έσφαλμένον.

Συγκεκριμένως :
1) ’Από πλευράς έπιστημονικής διευ- 

ρευνήσεως τοϋ θέματος τών ναρκωτικών 
ύπάρχουν, εις ικανοποιητικόν άριθμόν, 
άξιόλογα συγγράμματα καί μελέται δια
κεκριμένων Ελλήνων ’Επιστημόνων, πολ- 
λαί τών όποιων έχουν δημοσιευθή καί εις 
τάς φιλόξενους σελίδας τών περιοδικών 
τών Σωμάτων ’Ασφαλείας «Έπιθεώρησις 
Χωροφυλακής» καί «’Αστυνομικά Χρο
νικά» (6), πλήν όμως αί μελέται αύται 
παρουσιάζουν τό μειονέκτημα, δτι ώς έκ 
τοϋ περιεχομένου των άπευθύνονται, κατ’ 
άνάγκην, εις περιωρισμένον κύκλον προ
σώπων καί δχι εις τό εύρύ κοινόν.

2) Υ πάρχει πλήρης άνυπαρξία έκλαϊ- 
κευμένων μελετών, έκτος μεμονωμένων

ίσως περιπτώσεων, αί όποϊαι όμως καί 
πάλιν παρουσιάζουν τό μειονέκτημα τής 
φιλολογικής άντιμετωπίσεως τοϋ θέμα
τος, γεγονός δπερ τάς καθιστά άπωθητικάς 
διά τήν σημερινή νεολαία, ή όποια άπαιτεϊ 
πραγματικά καί συγκεκριμένα στοιχεία.

3) Ούδεμία συστηματική ένημέρωσις 
ένεργεΐται τοϋ Κοινού, έκτος μεμονωμέ
νων έξαιρέσεων, όφειλομένων εις τήν 
πρωτοβουλίαν ώρισμένων άτόμων, οργα
νώσεων ή οργανισμών καί φυσικά έκ τοϋ 
λόγου τούτου πραγματοποιούνται περι- 
στασιακώς. Τό αύτό φαινόμενον παρου
σιάζεται καί ώς προς τήν ένημέρωσιν 
ώρισμένων κατηγοριών προσώπων, τά 
όποια είτε λόγω θέσεως, είτε λόγω έπαγ- 
γέλματος πρέπει νά γνωρίζουν έν λεπτο
μέρεια δλας τάς πτυχάς τών ναρκωτικών.

4) Ά πό πλευράς μέσων ένημερώ- 
σεως (Ραδιόφωνον — Τηλεόρασις — 
Τύπος) υπάρχει κάποια κίνησις καί μά
λιστα τή συμμετοχή έξαιρέτων έπιστη- 
μόνων, άλλά πάντοτε περιστασιακή καί 
δχι έπί μονίμου καί συστηματικής βάσεως. 
Έ π ί τοϋ θέματος τούτου περισσότερον 
έχει άσχοληθή ό ήμερήσιος Τύπος, άλλά 
καί αύτός περίστασιακώς ή έξ άφορμής 
ένός συγκεκριμένου γεγονότος. Έ π ί τής 
τελευταίας δμως περιπτώσεως ύπάρχουν 
ένδοιασμοί, ώς προς τον τρόπον παρου- 
σιάσεως τοϋ όλου θέματος καί ώς προς 
τούς σκοπούς, οί όποιοι έπιδιώκονται 
διά τών σχετικών δημοσιευμάτων, διότι 
πολλές φορές δημιουργοϋνται έσφαλμέναι 
άντιλήψεις, άδικαιολόγητοι άνησυχίαι ή 
άκόμη προκαλεΐται, άντί τής άποφυγής 
καί τό ένδιαφέρον τής δοκιμής. Σημειω- 
τέον δτι ή διά τοϋ Τύπου, ύπό τύπον ρε
πορτάζ, άνάπτυξις θεμάτων έπί τών ναρ
κωτικών παρουσιάζει τό βασικόν μειονέ
κτημα, δτι γραφόμενα, μερικές φορές καί 
εις ύπερβολικόν ή δραματικόν τόνον, συ- 
νοδευόμενα καί άπό άναλόγους φωτογρα
φίας, άπευθύνονται εις άγνωστον άναγνω- 
στικόν κοινόν, δηλαδή άνευ διακρίσεως 
ήλικίας, γνώσεων, ψυχικής ή σωματικής 
υγείας καί πνευματικών δυνατοτήτων, 
οπότε ύπάρχει κίνδυνος τά άποτελέσματα 
νά είναι έντελώς διάφορα διά κάθε κατη
γορία καί ίσως έπιβλαβή.

5) Ανύπαρκτος είναι σχεδόν ή χρήσις 
όπτικοακουστικών μέσων διδασκαλίας ή 
μεταδόσεως γνώσεων, ένώ υπάρχουν άξιό
λογα τεχνικά έπιτεύγματα εις τον τομέα 
τοΰτο, μέ έντυπωσιακά άποτεΐ.έσματα 
π.χ. σειραί σλάιτς, κινηματογραφικαί 
ταινίαι, μαγνητόφωνα, κασσέται κ.λ.π.

6) Παρατηρεΐται κάποια κίνησις δια- 
φωτίσεως τής νεολαίας, πλήν δμως ό 
τρόπος κατά τον όποιον ένεργεΐται ύπάρ- 
χει κίνδυνος, δτι άντί έπωφελ.οϋς άπο- 
τελέσματος νά πρόκαλέση βλάβην καί μά
λιστα άνεπανόρθωτον. Πολλοί σήμερα 
άσχολοΰνται μέ τό θέμα τοΰτο, δχι διότι 
γνωρίζουν καί οί ίδιοι τί είναι ναρκωτικά 
καί εις ποιον δρόμον οδηγεί ή χρήσις των,

άλλά διότι αύτή τήν στιγμή είναι «μόδα» 
τά ναρκωτικά καί έντυπωσιάζει τό νά 
άσχολήται κανείς μέ τό θέμα τούτο. 
Έ τσ ι παρατηρεΐται τό φαινόμενο νά άσχο- 
λοϋνται μέ τήν διαφώτισιν διά τά ναρκω
τικά, ποικιλώνυμα σωματεία, οργανώσεις 
ή ομάδες, μέ τάς άγαθωτέρας μέν προθέ
σεις, άλλά χωρίς συγκεκριμένον πρόγραμ
μα, χωρίς είδικάς γνώσεις π.χ. εις Γυμνά- 
σιον τών Αθηνών, ό φιλόλογος Καθηγη
τής άνέθεσεν εις μαθητήν τής δευτέρας 
τάξεως τοϋ Λυκείου, ό όποιος ούδέ καν 
έγνώοιζε τί είναι ναρκωτικά, νά γράψη 
μελέτη μέ τό θέμα τούτο τήν όποιαν καί 
έδιάβασε εις τούς συμμαθητάς του ή άκό
μη πραγματοποιούνται έκθέσεις, μέ έλευ- 
θέρα είσοδο, δπου ύπάρχουν φωτογραφία', 
ή προβάλλονται σλάϊτς, τών όποιων ή πα- 
ρουσίασις έπιτρέπεται είτε εις ώρισμένας 
κατηγορίας άτόμων, είτε εις ώρισμένας 
ήλικίας π.χ. άλλο θά είναι τό κείμενο τής 
ομιλίας καί τό ύλικόν, τό όποιον θά πα- 
ρουσιασθή εις μαθητάς γυμνασίου καί 
διαφορετικόν έκεΐνο τό όποιον θά άνα- 
πτυχθή καί θά παρουσιασθή εις φοιτητάς, 
ή εις άστυνομικούς, ή εις τό εύρύ κοινόν 
καί

7) Ά πό  πλευράς ύπευθύνων οργάνων 
ή φορέων διαφωτίσεως καί γενικώς κατα
πολεμήσεως τοϋ κινδύνου τών ναρκωτι
κών, κατά καιρούς, εις τον ήμερήσιον 
Τύπον άνεγράφη ή συγκρότησις διαφόρων 
έπιτροπών, μέ τήν συμμετοχήν διακε
κριμένων έπιστημόνων, έκπροσώπων τής 
επιστήμης, τών γραμμάτων καί τών τε
χνών, τοϋ κλήρου, ώς καί κρατικών οργά
νων, πλήν δμως μέχρι σήμερον, δέν έχο- 
μεν ύπ’ δψιν τήν παρουσίασιν συγκεκρι
μένου έργου ή έστω τήν ύποβολήν σχετι
κών προτάσεων.

V. Κατά τήν γνώμην μας μή έχουσα 
βέβαια θέσφατον προέλευσιν, μιά έπιτυχής 
διαφούτισις εις τό καυτό θέμα τών ναρκω
τικών δέον νά περιλαμβάνη ή νά καλύπτη 
τά έξής σημεία :

1) Τήν σύστασιν ένός ’Οργανισμού ή 
μιας Συντονιστικής Επιτροπής, ή όποια 
θά είναι άρμοδία δι’ δλα τά θέματα τά 
άπτόμενα μέ τήν ένημέρωσιν έπί τώ^ κιν
δύνων έκ τής χρήσεως ναρκωτικών καί 
συγκεκριμένως θά πρέπει νά έχη ώς έργον:

α. Τήν σόνταξιν ύπό ειδικών έπ'.στη
μόνων καί τήν κυκλοφορίαν ένημερωτικών 
φυλλαδίων, περί τών ναρκωτικών καί τών 
έκ τής χρήσεως αύτών κινδύνων, κατά 
κατηγορίας άτόμων (ήλικίας, έπαγγέλ- 
ματος κ .λ .π .) π.χ. ένημερωτικά φυλλάδια, 
διά μαθητάς, φοιτητάς, έργάτας, στρα- 
τιώτας κ .λ .π .) . Εις Η Π Α  ή χρησιμο- 
ποίησις τοϋ ένημερωτικοϋ τούτου μέσου 
γίνεται εις εύρεία κλίμακα, καλύπτουσα 
δλας τάς δυνατάς περιπτώσεις.

β. Τήν έκδοσιν τών σχετικών έπί τοϋ 
θέματος τών ναρκωτικών έπιστημονικών 
μελετών.

Έ το ς έ'ως 19 έτών 20 — 39 έτών 35 —· 49 έτών Σύνολον 19 — 49 έτών 50 έτών καί άνω

1971 138 968 1550 2656 1117

1972 116 517 866 1499 509

1973 165 905 730 1800 299

1974 121 979 718 1818 310

Σύνολον 540 3369 3864 7773 2235
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γ. Την μελέτην, έκτύπωσιν καί τοπο- 
θέτησιν εις καταλλήλους χώρους άφισσών, 
μέ άπεικονίσεις συμφώνους πρός τά 
Ελληνικά δεδομένα καί είδικώτερα τά 
ήθη καί έθιμα καί την νοοτροπία τοϋ 
Ελληνικού Λαοϋ.

δ. Τον προγραμματισμόν καί την πρα
γματοποίησή, κατ’ έτος ένημερωτικών 
διαλέξεων ή ομιλιών ύπό ειδικών επιστη
μόνων καί δχι ύπό έρασιτεχνών, έστω καί 
καλής προαιρέσεως, διά της χρησιμο- 
ποιήσεως, παραλλήλως καί όλων τών 
μέσων ένημερώσεως (Τύπος — Ραδιό- 
φωνον — Τηλεόρασις — Κινηματογραφι
κοί προβολαί κ .λ .π .).

ε. Τήν χρησιμοποίησιν παντός μέσου 
ή τρόπου διά τοϋ όποιου θά ήτο δυνατόν 
νά προαχθή τό έργον της διαφωτίσεως, ώς 
προς τά ναρκωτικά π.χ. έκδοσις ειδικών 
αναμνηστικών γραμματοσήμων κ.λ.π.

Βεβαίως διά τήν πραγματοποίησή τοϋ 
άνωτέρω, πράγματι φιλοδόξου προγράμ
ματος, άπαιτοΰνται σοβαραί δαπάναι, αί 
όποϊαι όμως είναι δυνατόν νά έξετιρεθούν 
ευκόλως π.χ. έκ τών εσόδων τοϋ Π ΡΟ— 
ΠΟ θά ήδύνατο ένα μέρος νά διατίθεται 
προς τον σκοπόν τοϋτον. Έάν διά τών 
έσόδων τοϋ ΠΡΟ—ΠΟ σκοπεϊται ή 
άνάπτυξις τοϋ Ελληνικού ’Αθλητισμού 
καί ή δημιουργία αθλητικών εγκαταστά
σεων, διά τήν έξυπηρέτησιν τής Ελληνι
κής Νεολαίας, τότε Οά πρέπει νά δεχθώμεν 
ότι ή διαφώτισις εις τά θέματα τών ναρ
κωτικών αποτελεί ένα σοβαρό μέσον 
πραγματοποιήσεως τοϋ σκοπού τούτου, 
διότι τά ναρκωτικά πλήττοντα κυρίως 
τήν νεολαία, έάν δέν άντιμετωπισθοϋν 
έγκαίρως καί άποτελεσματικώς θά έχουν 
ώς άποτέλεσμα νά παραμείνουν τά γήπεδα 
καί αί άθλητικαί έγκαταστάσεις χωρίς 
έμψυχον ύλικόν.

2) Τήν συστηματική διδασκαλία ή 
ένημέρωσιν έπί τοϋ θέματος τών ναρκω
τικών, προσηρμοσμένην άναλόγως τής 
κατηγορίας τών προσώπων πρός τήν 
οποίαν απευθύνεται, εις :

α. Τούς μαθητάς τών τελευταίων τά 
ξεων τοϋ Δημοτικού Σχολείου καί τούς 
μαθητάς γενικώς τών Γυμνασίων καί τών 
Λυκείων.

β. Τούς φοιτητάς όλων τών Άνωτέρων 
καί Άνωτάτων Σχολών.

γ. Τούς τελειόφοιτους τών Παιδαγω
γικών Άκαδημιών. Έ ν προκειμένω πα- 
ρατηρεΐται ότι ό ένημερωμένος διά τά 
θέματα τών ναρκωτικών δάσκαλος, δύνα- 
ται νά συμβάλη τά μέγιστα εις τόν άγώνα 
κατά τών ναρκωτικών, άφ’ ένός μέν διά 
τής διδασκαλίας καί τής προληπτικής έπι- 
τηρήσεως τών μαθητών του καί άφ’ έτέρου 
διά τής διαφωτίσεως τοϋ Κοινοΰ, εις τήν 
περιοχήν τήν οποίαν υπηρετεί καί τής 
όποιας, κατά γενικήν ομολογίαν, άποτε- 
λεϊ βασικόν πολιτιστικόν παράγοντα, μέ 
διαλέξεις, διδασκαλίας ή καθοδήγησιν 
π.χ. ποιος δύναται νά καθοδηγήση καλλί
τερα άπό τόν δάσκαλο τούς χωρικούς ότι 
δέν πρέπει νά δίδουν εις τά βρέφη των 
ρόφημα άπό «ύπνο» ή «κουτσουνάδα», 
(είδος ύπνοφόρου μύκονος, φυομένης εις 
τήν 'Ελληνικήν ύπαιθρον).

δ. Τούς άξιωματικούς, ύπαξιωματικούς 
καί τούς άνδρας τών Σωμάτων ’Ασφα
λείας, οί όποιοι έχουν καί τό βάρος τής 
άντιμετωπίσεως τών έμπορων τοϋ λευκού 
θανάτου. Βεβαίως έξ όσων έχομεν ύπ’ 
6ψιν είς τάς παραγωγικάς.Σχολάς ’Αξιω
ματικών Χωροφυλακής καί ’Αστυνομίας 
Πόλεων ένεργεϊται ή σχετική διδασκαλία, 
δέν γνωρίζομεν όμως έάν αυτή είναι πλή

ρης (θεωρητική — πρακτική — έπίδειξις 
σλάϊτς — έκ τοϋ φυσικού άναγνώρισις 
κ.λ.π.) καί έάν αΰτη συγχρονίζεται π^ός 
τάς έκάστοτε νεωτέρας έξελίξεις. Μιά 
πλήρης όμως διδασκαλία δέν πρέπει νά 
περιλαμβάνη μόνον τούς άξιωματικούς 
τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, άλλά έξ ίσου 
καί τά κατώτερα όργανα αύτών (άρχιφύ- 
λακας — άστυφύλακας — ύπαξιωματι- 
κούς — χωροφύλακας) καί είς τό σημεΐον 
αύτό έχομεν άμφιβολίας, έάν γίνεται πλή
ρης ή σχετική διδασκαλία ή ένημέρωσις, 
διότι πολύ φοβούμεθα, ότι υπάρχουν 
όργανα τών Σωμάτων τούτων, τά όποια 
όχι μόνον δέν έχουν σχετικάς γνώσεις 
περί τών ναρκωτικών, άλλά δέν έχουν 
άντικρύσει, έστω καί ένα φυτό ινδικής 
καννάβεως, τό πλέον σύνηθες ναρκωτικόν 
φυτόν, τό όποιον είτε αύτοφυώς ύπάρχει, 
είτε κρυφίως έκ προθέσεως φυτεύεται είς 
τήν ύπαιθρον χώραν καί τό όποιον κα
τά κανόνα θά τούς άπασχολήση.

ε. Τούς άξιωματικούς καί τούς ύπαξιω- 
ματ(κούς τών Ενόπλων Δυνάμεων, οί 
όποιοι έκτος τών επαγγελματικών προ
σόντων καί γνώσεων, πρέπει νά έχουν 
καί ώρισμένας γνούσεις ψυχολογίας, ώς 
καί πλήρη ένημέρωσιν έπί τών θεμάτων 
τών ναρκωτικών καί τών προκυπτόντων 
θεμάτων έκ τής χρήσεως τούτων, διότι 
είς τό στράτευμα προσέρχονται διά νά 
έκπληρώσουν τήν θητείαν των, κατά κα
νόνα, άτομα τά όποια μέχρι τής στιγμής 
τής στρατεύσΐώς των ήσαν συνειθισμένα 
είς διαφορετικόν τρόπον ζωής έν πολλοις 
άνευ εύθυνών καί τά όποια άντιμετωπί- 
ζοντα, έκ τού λόγου τούτου, δύσκολους 
καταστάσεις προσαρμογής, είναι εύκολον 
νά παρασυρθούν, έάν δέν τύχουν τής άνα- 
λόγου κατανοήσεως ή καί μεταχειρίσεως. 
είς τόν ολισθηρόν δρόμον τών ναρκωτικών, 
δι’ αύτό καί οί έμποροι τού λευκού θανάτου 
ιδιαιτέρως στρέφονται πρός τήν πηγήν 
ταύτην στρατολογήσεως θυμάτων (7). 
’Εν προκειμένω ή Πολιτεία άμυνομένη 
προβλέπει αύστηροτάτας ποινάς (8) κατά 
παντός όστις «εισάγει ναρκωτικάς ουσίας 
ή διευκολύνει τήν εισαγωγήν αύτών είς 
στρατόπεδα, άστυνομικά κρατητήρια, σω
φρονιστικά καταστήματα, καταστήματα 
άνηλίκων πάσης κατηγορίας ή τόπους 
ομαδικής έργασίας ή διαβιώσεως» (άρθρ. 
3 παρ. 1 περ. γ Ν.Δ. 743]70), άλλά άρκεϊ 
μόνον τούτο; ’Ανεξαρτήτως όμως τούτου 
οί άξιωματικοί καί οί ύπαξιωματικοί τών 
’Ενόπλων Δυνάμεων, βασικώς τής ξηράς, 
έπί κεφαλής διαφόρων μονάδων, έχουν 
τήν εύκαιρίαν περιερχόμενοι τήν ύπαιθρον 
κατά τήν διάρκειαν γυμνασίων, περιπο
λιών καί λοιπών άποστολών νά συμβάλ
λουν είς τήν άνακάλυψιν καί καταστροφήν 
αύτοφυών φυτών ινδικής καννάβεως ή έκ 
προθέσεως φυτευομένων. Τά τελευταία, 
ώς γνωστόν φυτεύονται ύπό τών ένδιαφε- 
ρομένων είς έρημικάς περιοχάς, είς άπρο- 
σίτους πλαγιάς καί λοιπά άπομτμακρυ- 
σμένα μέρη.

στ. Τά κρατικά όργανα, τά όποια ώς 
έκ τής ύπηρεσίας των είναι δυνατόν νά 
έλθουν άντιμέτωπα είτε έμπόρων τού 
λευκού θανάτου, είτε τοξικομανών (Λι
μενικοί — Τελωνειακοί) καί φυσικά έπι- 
βάλλεται όπως αί γνώσεις των είναι έξει- 
δικευμέναι καί λεπτομερείς καί έπί θε
μάτων, μή ένδιαφερόντων άλλας κατη
γορίας προσώπων π.χ. τρόποι άποκούψεως 
ναρκωτικών, μέσα μεταφοράς κ.λ.π.

ζ. Τά κρατικά όργανα, τά όποια προΐ- 
στανται ύπηρεσιών καί ιδρυμάτων ή καί 
ύπηρετοϋν ώς ύπάλληλοι, άσχολούμενοι

μέ ομάδας προσώπων ή διαβιούντων μο- 
νίμως ή προσκαίρως είς ιδρύματα π.χ. 
’Ορφανοτροφεία, Οικοτροφεία, ’Άσυλα, 
Γηροκομεία, Νοσοκομεία, Σωφρονιστικά 
καταστήματα, Παιδοπόλεις κ. λ.π., όπου 
λόγω τών ίδιαζόντων προβλημάτων, τών 
έν αύτοΐς διαβιούντων άτόμων, ή άκόμη 
καί τής ψυχοπαθολογικής των καταστά- 
σεως ύπάρχει πρόσφορον έδαφος έξαπλώ- 
σεως τών ναρκωτικών.

η. Τούς Κοινωνικούς Λειτουργούς, 
τάς Έπισκεπτρίας Άδελφάς καί τούς 
Έπιμελητάς Άνηλίκων, τών όποιων ή 
φύσις τών καθηκόντων θά τούς φέρει είς 
έπαφήν μέ τοξικομανείς, μέ μέλη τής 
οικογένειας των ή καί μέ τό έν γένει 
περιβάλλον τούτων καί φυσικά αί γνώ
σεις περί τών ναρκωτικών καί ιδία τών 
έκ τών έπιπτώσεων αύτών προκυπτόν
των προβλημάτων όλως ιδιαιτέρως ενδια
φέρουν αύτούς.

VI. Άναμφιβόλως διά νά πραγματο
ποιηθούν τά άνωτέρω άπαιτοΰνται όρ- 
γάνωσις, χρήματα, πίστις είς τό έπιδιω- 
κόμενον σκοπόν καί κόπος, πλήν όμως 
φρονοΰμεν, ότι άξίζει νά καταβληθή 
κάθε δυνατή προσπάθεια, διότι αΰτη 
θά είναι παραγωγική. "Οταν διαθέτομεν, 
κατά γενικήν ομολογίαν μίαν άπό τάς 
καλλιτέρας νεολαίας τού κόσμου, θά 
είναι έγκληματική ένέργεια τών μεγάλων 
καί ιδία τών έχόντων τήν δυνατότητα νά 
βοηθήσουν, ή άδιαφορία πρός τήν νεό
τητα καί ή έλλειψις διαθέσεως βοήθειας 
είς τά προβλήματα καί τούς κινδύνους 
τούς όποιους αντιμετωπίζει αΰτη, με
ταξύ τών όποιων συγκαταλέγονται καί 
τά ναρκωτικά.
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Τ ΙΣ  Η Μ ΕΡΕΣ των Χριστουγέννων κα'ι της Πρωτοχρονιάς, 
πολλοί άνδρες τοΰ Σώματος έμειναν μακρυά άπό τις οικογένειες 
τους, σέ νοσοκομεία καί κλινικές, δπου νοσηλεύονταν άπό διά
φορες άσθένειες. Κοντά τους όμως ήταν ή σκέψη των συναδέλ
φων καί της 'Υπηρεσίας γενικά. Τό ένδιαφέρον τοΰ Σώματος, 
για τούς άσΟενεϊς άνδρες του, έκδηλώθηκε μέ επισκέψεις άντι- 
προσωπειών καί προσφορές συμβολικών δώρων, δείγματα συνα- 
δελφικής άγάπης καί συμπαραστάσεως στις ώρες τοΰ πόνου.

Στην ’Αθήνα, τό πρωί της 29ης Δεκεμβρίου 1977, ό Διοι
κητής τής Σχολής 'Οπλιτών Χωροφυλακής Ταξίαρχος κ. Έ μ . 
Δρακάκης καί ό Διοικητής τοΰ Φρουραρχείου Χωροφυλακής 
’Αθηνών Συντ]ρχης κ. Μιχ. Κουνελάκης, έπισκέφθηκαν τό 401 
Στρατιωτικό Νοσοκομείο, δπου συνοδευόμενοι άπό τον Διευ
θυντή τοΰ Νοσοκομείου Ταξίαρχο κ. Χρισ. Παλαβούζη, πρό- 
σφεραν —έπ’ εύκαιρία τών εορτών των Χριστουγέννων καί τής 
Πρωτοχρονιάς—δώμα στους άσθενεϊς άνδρες τής Χωροφυ
λακής, έκ μέρους τοΰ τ. ’Αρχηγού τού Σούματος ’Αντιστράτηγου 
κ. Νικ. Κουτσιανά. 'Ο Ταξίαρχος κ. Έ μ . Δρακάκης, μιλώντας 
προς τούς ασθενείς άνδρες τού Σώματος, μετέφερε τις εύχές 
τού τ. ’Αρχηγού καί δλων τών άνδρών τής Χωροφυλακής, για 
γρήγορη άνάρρωση. ’Επίσης διαβεβαίωσε δτι ή σκέψη δλων 
είναι κοντά τους καί δτι τό Σώμα τούς συμπαραστέκεται σέ κάθε 
πρόβλημα. ’Επισκέψεις καί προσφορές δώρων πρός τούς νοση
λευόμενους άνδρες τού Σώματος έγιναν καί σέ άλλα νοσοκομεία 
καί κλινικές τών ’Αθηνών.

Στην Θεσσαλονίκη, άντιπροσωπεία άνδρών τής Χωροφυ
λακής μέ έπικεφαλής ’Αξιωματικούς τής Διευθύνσεως ’Αστυ
νομίας, περιήλθε δλα τά νοσηλευτικά ιδρύματα τής πόλεως δπου 
νοσηλεύονται άνδρες τού Σώματος καί διένειμε δούρα μεταφέ- 
ρωντας καί τις εύχές δίκυν τών συναδέλφων.

Παρόμοιες επισκέψεις καί προσφορές δώρων έγιναν καί σέ 
άλλες πόλεις τής χώρας, άπό τις επιτόπιες 'Υπηρεσίες τού Σώ 
ματος, σέ νοσηλευόμενους άνδρες.

Ε ΓΙΙΣΙΙΣ  αύτές τις ήμερες, ή Χωροφυλακή βρέθηκε κοντά 
στά δοκιμαζόμενα παιδιά, δίπλα στον άνθρώπινο πόνο, στά 
νεαρά βλαστάρια πού έχασαν πρόωρα τήν οικογενειακή στοργή 
ή πού ή φύση τούς στέρησε τήν δύναμη νά άναπτυχθούν δπως 
δλα τά παιδιά, προσφέροντας όση χαρά μπορούσε, δση στοργή 
καί άγάπη άξίζει νά προσφεοθεΐ στά παιδιά αύτά.' Μέ έπισκέψεις 
στά κοινωφελή καί φιλανθρωπικά ιδρύματα, καθώς καί προ
σφορές δώρων καί ψυχαγωγικών προγραμμάτων, χάρισε Χρι
στουγεννιάτικη άτμόσφαιρα καί μετέφερε τό μήνυμα τής Γεν- 
νήσεως, τό μήνυμα τής άγάπης καί τής αισιοδοξίας, μέσα στά 
παιδικά μάτια.

Στήν ’Αθήνα, άντιπροσωπεία τής Σχολής ’Αξιωματικών 
Χωροφυλακής έπισκέφθηκε τό ορφανοτροφείο «’Ιωάννης Χρυ
σόστομος» καί οί Δόκιμοι ’Αξιωματικοί πρόσφεραν δώρα στά 
φιλοξενούμενα παιδιά τού ιδρύματος. Ε π ίσ ης άντιπροσωπεία 
άνδρών καί γυναικών τού Σώματος τής Χωροφυλακής, έπι- 
σκέφθηκε τήν 22-12-1977 τό ίδρυμα άπροσαρμόστων παίδων 
« Ή  Θεοτόκος» καί πρόσφερε έκ μέρους τών άνδρών τοΰ Σ ώ 
ματος δώρα καί γλυκίσματα σέ δλα τά παιδιά τού ιδρύματος. 
Στο ίδιο ίδρυμα ή Μουσική τοΰ Σώματος τής Χωροφυΐ,ακής 
πρόσφερε για τούς μικρούς φίλους, ένα τρίωρο Μουσικοχορευ- 
τικό πρόγραμμα μέ Χριστουγεννιάτικα τραγούδια καί Δημοτι
κούς χορούς. Τά φιλοξενούμενα παιδιά χάρισαν στούς άνδρες 
καί τις γυναίκες τής άντιπροσωπείας καθώς καί στούς Μου
σικούς, ήμερολόγια μέ χαλκογραφίες πού τά ίδια έφιλοτέχνησαν.
Τό άπόγευμα τής 30ής Δεκεμβρίου άλλη άντιπροσωπεία άνδρών

Ι
καί γυναικών τοΰ Σώματος, έπισκέφθηκε τό Λύρειον Παιδικόν 
"Ιδρυμα «Οί "Αγιοι ’Ανάργυροι», στο Μάτι ’Αττικής, δπου τούς 
ύποδέχθηκεό Σεβασμιώτατος ΜηφροπολίτηςΜεσογαίαςκαί Λαυ- 
ρεωτικής κ. Διορόθεος, καί πρόσφεραν γλυκίσματα, τρόφιμα 
καί δώρα στά ορφανά κορίτσια πού φιλοξενούνται στο ίδρυμα.

Στήν Θεσσαλονίκη άντιπροσωπεία άνδρών τής Διευθύνσεως 
’Αστυνομίας, μέ έπικεφαλής τον Β' 'Υποδιευθυντή τής Διευ- 
θύνσεως, έπισκέφθηκε τά φιλανθρωπικά καί κοινωφελή ιδρύ
ματα τής πόλεως καί πρόσφερε διάφορα χρηματικά ποσά, προ
ερχόμενα άπό προαιρετικές προσφορές τών άνδρών τής Διευ- 
θύνσεως.

Παρόμοιες επισκέψεις καί προσφορές δώρων έγιναν καί σε 
άλλες πόλεις τής 'Ελλάδος άπό τις έπιτόπιες 'Υπηρεσίες Χωρο
φυλακής, οί άνδρες τών οποίων πρόσφεραν κάτι άπό τό ύστέ- 
ρημά τους, για τήν χαρά τών δοκιμαζομένων καί άπορων παι
διών.

Στις φωτογραφίες στιγμιότυπα άπό τις επισκέψεις στούς 
άσθενεϊς καί στά διάφορα εύαΥΫί 'Ιδούματα.

V__________ ___ ________________ )
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y ΠΕΡΒΟΛΙΚΑ θά νόμιζε κα
νείς τά λόγια αυτά τον μεγάλου 
προσκυνητή τής Πάτμου. Λόγια 
όμως που δικαιώνονται από τον 
κάθε εύλ.αβή έπισκέ:ττη τον νησιού 
ο όποιος ταξιδεύοντας στο Βόρειο 
τμήμα τοϋ Δωδεκανησιακον συμ
πλέγματος, καταφθάνει στ’ άγια 
χώμα~ά του.

'Η  Πάτμος, μικρή σε έκταση — 
περίπου 34,5 τετραγ. χιλιόμετρα— 
με έδαφος «βραχώδες καί άγονον», 
άποτελεϊ μιά έκπληξη γιά τον επι
σκέπτη της. Ή  θέα της άπό μακρυά, 
που δίνει μιά εικόνα ασυνήθιστη, 
παράξενη, καταμαγεύει τον άννπο- 
ιριαστο ταξιδιώτη καί τον εξαναγκά
ζει, νά πλησιάσει όχι μόνο μέ λαχτά
ρα, άλλώ καί μέ σχετική προετοι
μασία. Μιά προετοιμασία, που αρχί
ζει άπό τήν ιστορική έρευνα καί 
καταλήγει στή ψυχική αναγέννηση.

Ξεφυλλίζοντας τήν αρχαία ιστο
ρία, δεν ενρίσκεσαι βέβαια μπρο
στά σε σπουδαία γεγονότα πού 
συμβαίνουν στήν Πάτμο. Μόλις 
μνημονεύεται τό όνομά της άπό 
τον Θουκιδίδη (3,33) ή τον Στρά
βωνα (10, κεφ. 5) καί τον Λατίνο 
Πλίνιο fHISTORIA 4, κεφ. 12, 
23).

Πληροφορίες σχετικές μέ τή λα
τρεία των Πατμίων, μαρτυρούν ότι, 
ένεκα τής γεωγραφικής θέσεως τής

« Ω εϋδαιμον Πάτμος, μεταβήσομαι, ΐνα φιλήσω έττί γης τά 
Ιχνη τοϋ ’Αποστόλου και πιστεύσω, ότι όψομαι τούς ουρα
νούς άνεωγότας».

(FENELON, Γάλλος’Επίσκοπος - συγγραφεύς 1715).

Τοΰ κ. ΜΑΤΟΑΙΟΥ ΜΕΛΙΑΝΟΥ, Καθηγητοΰ Θεολόγου
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νήσου — κοντά στις Μικρασιατικές 
ακτές — λατρεύθηκε με ιδιαίτερη 
πίστη ή Θεά ’Άρτεμις, στην οποίαν 
είχαν αφιερώσει και περικαλλή 
Ναό, πού άπομεινάριά τον ( επιγρα
φές, κίονες, κιονόκρανα) σώζον
ται και μέχρι σήμερα.

'Ο ιστορικός σταθμός τοϋ νησιού, 
ή μεγάλη ιστορική του στιγμή, 
τό 95 μ.Χ.

Τό έτος αυτό, έφθασε και στην 
’Έφεσο τής Μικρας ’Ασίας ό φο
βερός διωγμός, τον όποιο είχε κι
νήσει εναντίον των Χριστιανών ό 
Λ υτοκράτορας τής Ρώμης Δομι- 
τιανός (81—96), με αποτέλεσμα νά 
συλληφθεϊ δ Μαθητής τής ’Αγάπης, 
ο ’Ιωάννης ο Θεολόγος.

Ή  Εκκλησία τής ’Εφέσου άγω- 
νιά, γιατί γνωρίζει τι θά επακολου
θήσει γιά τον Μεγάλο Διδάσκαλό 
της. 'Ο μαρτυρικός θάνατος, δεν 
θά άργοϋσε νά επισφραγίσει την 
άγια Του ζωή. 'Όμως τό δικαστή
ριο τώ>ν ’Εθνικών αποφασίζει την 
εξορία τοϋ Ίωάννου στην Πάτμο, 
πού τά χρόνια εκείνα, δπως κι 
αλλα νησιά, χρησίμευε σάν τόπος 
εξορίας.

Μετά από ένα ταξίδι γεμάτο 
περιπέτειες, ό ’Ιωάννης φθάνει στον 
προορισμό Του: «’Εγενόμην εν τή 
νήσω τή καλουμένη Πάτμω, διά 
τον λόγον τοϋ Θεοϋ/».

’Ασίγαστος είναι ό πόθος τοϋ 
Μεγάλου ’Εξόριστου, γιά τή διάδοση 
τής «καινής πίστεως» στους κα
τοίκους τοϋ νησιοϋ. Ή  σπορά αρχί
ζει αμέσως καί ή καρποφορία δεν 
αργεί. Τό φόύς τοϋ Ευαγγελικού 
λόγου, αρχίζει τήν πάλη με τό 
σκοτάδι τής είδωλολατρείας. Ή  
σύγκρουση κορυφώνεται μέ τήν άνα- 
μέτρηση τοϋ Ίωάννου μέ τον Κύ- 
νωπα, τον εκπρόσωπο τής πλάνης 
καί τής ψευδολογίας.

”Οταν ό Πατμιακός λαός αντι
λαμβάνεται τήν ήττα τοϋ ψευδοδιδα- 
σκάλου καί τήν αιώνια καταδίκη 
του νά μένει άπολιθωμένος στο 
θαλάσσιο βυθό, αναγνωρίζει στον 
’Απόστολο ’Ιωάννη, τον Θεϊκό άπε- 
σταλμένο. Τό σκοτάδι υποτάχθηκε 
στο φως' διαλύθηκε. Ό  δρόμος 
τώρα οδηγεί στή σωτηρία. Τό 
Ιερό Βαπτιστήριο — πού τά κτί- 
σματα, κοντά στήν ομώνυμη Έκκλη- 
σιά τής Σκάλας, σώζονται μέχρι 
σήμερα — δέχεται τούς οπαδούς 
τοϋ ’Εσταυρωμένου.

Ό  ’Ιωάννης, ό Υιός τής Βροντής, 
ήρεμος τώρα, γαλ.ήνιος, άφοϋ έχει 
εδραιώσει τήν Άποστολική ’Εκ
κλησία τής Πάτμου, άποτραβηγμέ- 
νος από τήν κοσμική τύρβη, διέρ
χεται τις ώρες τής εξορίας του, μέ 
εγκαρτέρηση καί προσευχή, κάτω 
από τούς θόλους ενός Σπηλαίου.

Τό σπήλαιο αυτό σέ λίγο μεταβάλ~ 
λεται «σέ φοβερό καί άγιο τόπο», 
γίνεται Θεολάξευτο, γιατί μέσα του, 
«εν ημέρα Κυριακή, ήκουσε, ό 
’Ιωάννης, όπίσω του φωνήν μεγά- 
λην, ως σάλπιγγος, λεγούσης: «.δ 
βλέπεις γράψον εις βιβλίον----».

Ό  βράχος σχίζεται σέ τρία μέρη 
καί ό Λόγος τοϋ Θεοϋ απευθύνεται 
στον Μεγάλο ’Οπτασιαστή, πού 
άπό τον φόβο Του πίπτει στή γή 
σάν νεκρός: «Μή φοβοϋ, εγώ είμί
ό Πρώτος καί ό ’Έσχατος----».
’Εδώ γράφεται τό τελευταίο Βιβλίο 
τής Καινής Διαθήκης, τό μοναδικό 
προφητικό της' Βιβλίο, ή ’Αποκα- 
λυψις.

Ή  αποστολή τοϋ ’Ιωάννη εκ
πληρώθηκε. ’Έτσι, άφοϋ παρέμεινε 
συνολικά στήν Πάτμο 18 περίπου 
μήνες, άνακλήθηκε στήν ’Έφεσο.

Ή  Πάτμος έχασε τον ευεργέτη 
της, αλλά κέρδισε τό Σπήλαιό της, 
τον βράχο της, τον πρώτο μεγάλο 
ιστορικό της σταθμό.

Ψάχνοντας στούς μετέπειτα ιστο
ρικούς γιά τήν Πάτμο χρόνους, ό 
επισκέπτης δέν έχει νά πληροφο- 
ρηθεϊ πολλά πράγματα. Διαπιστώ
νει βέβαια, πώς οί κάτοικοί της 
ζοϋν τώρα κάτω άπό μιά «και
νούργια» ζωή, πού τή σκεπάζει ή 
σκιά τοϋ Ίεροϋ Σπηλαίου και τα 
πλατειά πτερά τοϋ υψιπετή άετοϋ
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τής Θεολογίας, μά καί πώς, σιγά- 
σιγά, κάτω από την πίεση των με
γάλων μεταβολήν στο Ρωμαϊκό 
καί Βυζαντινό κράτος, στην εμφάνι
ση των ’Αράβων, ή ζωή στην Πά- 
τμο φθίνει, για νά καταντήσει αργό
τερα «τόπος ερημιάς».

Σ ’ αυτόν τον «έρημο τόπο» στή
νεται τό σκηνικό, πάνοο στο όποιο 
θά εξελιχθεί 6 δεύτερος μεγάλος 
σταθμός τής ιστορίας της.

’Έτος 1088.
"Ενας αντοεξόριστος, κυνηγη

μένος από τό όρος Λάτρος τής ’Ανα
τολής, ό Μοναχός Χριστόδουλ.ος, 
τής «ησυχίας τυγχάνων διάπυρος 
εραστής», καί «καταγώγιον τι έπι- 
ζητών εύρεΐν τώ οίκείω τρόπω καί 
βίω, κατάλληλον, διέγνω την Πά- 
τμον νήσον». Ό  Μοναχός Χριστό
δουλος σαγηνεύεται άπό την ησυχία 
τής Πάτμου. Αυτό πού τον κάνει 
όμως νά αποφασίσει γιά την οριστι
κή Του εγκατάσταση σ’ αυτό τό 
μέρος, είναι ή ίερότητά του.

Ό  Βράχος, κάτω άπό τον φτοίο 
ακούστηκε ή φωνή τον Θεού, «ώς 
φωνή ύδάτων πολλών», καλεϊ τον 
Χριστόδουλ.ο, νά αναφωνήσει «ώδε 
κατοικήσω ότι ήρετησάμην αυτήν». 
«Ό  φοβερός τόπος» συγκλονίζει 
τήν αγιασμένη Του ψυχή καί σάν 
άλλος Ιακώβ αποφασίζει τήν άνέ- 
γερση «Οίκον Θεοϋ», προς τιμή 
τοϋ Εναγγελιστοϋ Ίωάννου τοϋ 
Θεολόγον.

"Ετσι, ό Χριστόδουλος «προ- 
σήλ.θε, εκλιπαρούν μάλα περιπα- 
θώς», «τον ’Αλέξιον έν Χριστώ 
τώ Θεώ πιστόν βασιλέα καί αύτο- 
κράτορα Ρωμαίων τον Κομνηνόν», 
νά τοϋ δωρήσει τήν Πάτμο, προ- 
κειμένου νά άνεγείοει Μοναστήοι. 
Ό  ’Αλέξιος ό Α ' '  (1081-1118), 
«ώς έξαίρετόν τι ανάθημα καί καλ
λιέργημα μέγιστον, διά μέσου τοϋ 
τήν α'ίτησιν άνενεγκόντος ευλαβούς 
Μονάχου, τήν τοιαύτην νήσον άφιε- 
ροϊ τώ Θεώ».

«Ό  εύλ.αβέστατος άνήρ Χριστό
δουλος», επιστρέφει γεμάτος χαρά 
καί μαζί με τούς «έν Χριστώ 
’Αδελφούς Του» καί τούς λίγους 
εργάτες άπό τήν Βασιλεύουσα, κο
πιάζουν συνέχεια γιά τήν άνέγερση 
τοϋ Μοναστηριού τοϋ Θεολόγου. 
Πολύς ό κόπος καί ή ταλαιπιορία, 
μά καί ή υπομονή κι επιμονή τοϋ 
Όσιου μεγάλ.η. Κοντά στήν Έκκλ,η- 
σία, τό «Καθολικό», άκολουθοϋν 
τά κελλιά τών Μοναχών, μά κι ό 
καστρότοιχος γιά τήν προστασία 
τής Μονής. Γρήγορα «στήνεται» 
ένα τεράστιο συγκρότημα, μιά μι

κρή πολ,ιτεία, πού σιγά — σιγά, με 
τήν πάροδο τοϋ χρόνου βελτιώνεται, 
συμπληρώνεται, άνάλογα μέ τις 
τρέχουσες άνάγκες.

Ό  "Οσιος δεν χάρηκε γιά πολύ 
τό δημιούργημά Του. Ό  κίνδυνος 
τών πειρατών, άναγκάζει τήν μο
ναστική του κοινότητα, νά καταφύ- 
γει στήν Εύβοια, όπου έκεϊ, άφοϋ 
έξέφρασε τήν επιθυμία Του γιά νά 
μεταφερθεϊ τό σκήνωμά Του στήν 
Πάτμο, άφησε τήν ιρυχή Του στά 
χέρια τοϋ Δημιουργού Του (έτος 
1093, 16 Μαρτίου). Οι Μοναχοί 
καί μαθητές Του, τήρησαν τή θέ
ληση τοϋ ’Ηγουμένου το>ν καί μετέ
φεραν τό "Αγιο Αείψανό Του στο 
Μοναστήρι Του, όπου, μέ πολλή 
εύλάβεια καί μεγάλο σεβασμό, τό 
διαφύλ,αξαν σέ ειδική λΑρνακα.

Γιά δεύτερη φορά τό νησί, άπό 
τό πέρασμα ενός καί μόνο ανθρώ
που αποκτά τις προϋποθέσεις εκεί
νες πού θά τό καταστήσουν μελ
λοντικά τηλαυγή φάρο τής «πί- 
στεως καί τής πατρίδος», πού στ’ 
αγιασμένα του χώματα άγιοι κι 
ήρωες Ο’ άναστηθοϋνε. Είναι βα- 
ρειά ή κληρονομιά πού άφίνουν οι 
δυο Πολιούχοι καί προστάτες τής 
Πάτμου.

Μέ κέντρο ακτινοβολώ τό Μο
ναστήρι, πού μέσα του φωλιάζουν 
ηρωικές ψυχές, καί μέ τούς ολίγο- 
στούς στήν άρχή κατοίκους της, 
πού άντιμετωπίζουν άνείπωτους κιν
δύνους άπό τούς πειρατές, τή πτώ- 
χεια, τήν άνέχεια, πορεύεται μέσα 
στήν ιστορία προσπαθώντας νά δια
τηρήσει τήν ύπαρξή της.

Τό 1522 περιέρχεται στήν κυ
ριαρχία τών Τούρκων οί όποιοι 
άρκοϋνται στήν είσπραξη βαρείας 
γιά τά οικονομικά της φορολογίας.

Πάντως, άπό τά μέσα τοϋ ΙΕ ' αί. 
άρχίζει ν’ άποκτά μεγαλύτερη ον
τότητα. Οί Πάτμιοι επιδίδονται 
μέ άξιοθαύμαστο ζήλο στή ναυτι
λία, στο εμπόριο. 'Η  Μονή δια
δραματίζει τον πρώτο καί βασικό 
ρόλο, στήν δλη δημιουργική προ
σπάθεια.

Τό 1713 ό Πάτμιος Διάκονος 
Μακάριος ό Καλ.ογεράς, άνθρωπος 
μέ πολλή άρετή καί σοφία, ίδρυσε, 
πάνω άπό τό Σπήλ.αιο τής Ά πο -  
καλύψεως, τήν Πατμιάδα Σχολή, 
στήν όποια οι μαθητές διδάσκονταν 
Θεολογικά καί Φιλολ.ογικά μαθή
ματα. Σέ βραχύ χρονικό διάστημα 
«τόσο έμεγαλύνθη ή Σχολή αϋτη 
καί ή Πάτμος», ώστε, «εΐνε εις 
τούς τον ζυγόν δυστυχείς ”Ελληνας 
αντί τών άρχαίων ’Αθηνών». Σο

φοί διδάσκαλοι, όπως ό ’Ιερομό
ναχος ( ’Ά γιος) Γεράσιμος ό Βυ
ζάντιος, Δανιήλ ό Κεραμεύς, Κύ
ριλλος ό Σγουρομάλλινος κ.ά. μέ 
πολύ ζήλο καί εθελοθυσία, μεταδί
δουν στούς πολυάριθμους μαθητές 
τους, πού δχι μόνο άπό τήν ΈλΑάδα, 
αλλά καί άπό τήν ’Ασία, τήν ’Αφρι
κή, τά Βαλκάνια, τή Ρωσία κατα
φθάνουν στήν Πατμιάδα προκει- 
μένου ν’ άποκτήσουν τήν «κατά 
Θεόν καί κατά κόσμον παιδείαν». 
’Ανάμεσα στους μαθητές αυτούς 
συγκαταλέγονται επιφανείς προσοο- 
πικότητες πού κατέλαβαν έξέχουσα 
θέση στήν ιστορία τής ’Εκκλησίας 
καί τοϋ "Εθνους (Γρηγόριος Ε ’,
’Εμμανουήλ Ξάνθος κ.λ.π.).

Είναι πολύ απλό ν’ άντιληφθεΐ 
κανείς ότι ή λ.ειτουργία τής Σχολή; 
υπήρξε γιά τήν · Πάτμο ή απαρχή 
μιας νέας ζωής, ώστε μέ τήν οικο
νομική της ευμάρεια πολύ σύντομα 
νά συναγωνίζεται τά αστικά κέντρα.

Στον άγώνα τοϋ 1821 προσφέρει 
δ,τι μπορεί' άνθρώπους, χρήματα, 
πλ.ο ία. Μοναδικός της σκοπός, ή 
άπελευθέρωσή της άπό τον Τουρ
κικό ζυγό, πράγμα πού επιτυγχά
νει, γιά λίγο δμως διάστημα.

Τό 1832 οί Τούρκοι εξουσιάζουν 
καί πάλι τό νησί, γιά νά τό παραδώ
σουν τό 1912 στούς ’Ιταλούς. Ή  
περίοδος πού άκολωυθεϊ δέν ευνοεί 
τήν Πάτμο. Δέν υπάρχει ελευθερία. 
Ό  πληθυσμός λιγοστεύει. Ξενι
τεύεται γιά νά ζήσει, καλύτερα. Τά 
γράμματα μαραίνονται. Ή  Πα- 
τμιας δέν λειτουργεί.

Ή  ένωση μέ τή Μητέρα ’Ελλάδα 
(1947) χαιρετίζεται μέ άκρατο εν
θουσιασμό. Οί κάτοικοί της ελεύ
θεροι επιδίδονται στήν αναδημιουρ
γία της. Τό διαπιστώνει ό επισκέ
πτης μόλις φθάσει στο Λιμάνι της, 
τή Σκάλα ή οποία σφίζει άπό ζωή 
καί κίνηση. Είναι τό οικονομικό 
και τουριστικό κέντρο τοϋ νησιοϋ. 
Καταστήματα, ξενοδοχεία, εστια
τόρια. Οί δημόσιες υπηρεσίες ση
μαδεύουν τή ζωή της, προσπαθών
τας μέ τον καλύτερο τρόπο νά 
βοηθήσουν τήν ανάπτυξή της.

’Επάνω άπό τή Σκάλα ορθώνεται 
ή Χώρα, ή πρωτεύουσα τής Πάτμου. 
Τό άνέβασμα προς αυτή οδηγεί στήν 
«’Αποκάλυψη». Δέος καί ιερή συγ
κίνηση διαποτίζουν τον άνθρωπο 
μέσα στον επιβλητικό αυτό χώρο, 
πού τό πέρασμα τών αιώνων, δέν 
έσβυσε τή ζωντανή «μαρτυρία» 
τοϋ Θεολόγου. ’Η  ψυχή σου γονα
τίζει καί νοιώθεις τήν ανάγκη νά 
λύσεις «τά σανδάλια σου» στο χώρο
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πού φανερώθηκε ό Θεός. Δίπλα 
του, ό "Οσιος Χριατόδονλος έκτίσε 
το παρεκκλήσιο τής 'Αγίας ’Άννης 
κι αργότερα (17ος αΐ.) πάνω τον 
συγκροτήθηκε αριθμός κελλιών για 
την εξυπηρέτηση των Μοναχών καί 
τής Πατμιάδος Σχολής, ή οποία 
σήμερα, στεγάζεται λίγα μέτρα πιο 
πάνω, συνεχίζοντας τη μακραίωνη 
Ιστορία της.

'Η  Χώρα, πού στη μέση της 
θρονιάζεται τό Μοναστήρι, φαντά
ζει πεντακάθαρη κι άρχοντογεν- 
νημένη, ά?Μογινή πολιτεία. Πρώτη 
επίσκεψη στο Μοναστήρι. Τό Καθο
λικό του, τετράγωνος λ^αός μέ 
τρούλο, καλύπτεται στις έπιφά- 
νειές του από τοιχογραφίες. Τό 
Τέμπλο του προκαλεί εντύπωση 
για τον ξυλόγλυπτο διάκοσμό του 
καί για τον όγκο του. Στην Ν' 
πλευρά του υπάρχει τό παρεκκλήσι 
τής Παναγίας μέ τοιχογραφίες τοϋ 
13ου αί. Στον Έσοονάρθηκα υπάρ
χει τό παρεκκλήσι τοϋ 'Οσίου, μέσο 
στο όποιο, σέ ειδική λάρνακα, φυ
λάσσεται τό Λείψανο τοϋ Κτήτορα 
'Οσίου Χριστοδούλου.

Στο Σκευοφνλάκειο τής Μονής 
φυλάσσονται επίσης πολλά "Αγια 
Λείψανα, δπως καί Εικόνες, 'Ιερά 
”Αμφια καί 'Ιερά Σκεύη. ’Αντικεί
μενα υψηλής τέχνης καί άνυπολό- 
γιστης αξίας. Στη Βιβλιοθήκη ( «Ψυ
χής ’Ιατρείο»), πού ιδρύθηκε άπό

Τό ’Ιερόν Σπήλαιον τής Άποκαλύψεως και ή είκών τοϋ Ά γιον Ίωάννου τοϋ 
Θεολόγου τοϋ Μαθητοϋ τον Χριστού, ό οποίος έγραψε τό Θεόπνευστο βιβλίο τής 
Άποκαλύψεως.

τον ’ίδιο τον "Οσιο, υπάρχει ένας 
ανεκτίμητος πλούτος χειρογράφων 
(890), παλαιών εντύπων (2.000) 
καί εγγράφων (13.000). Σήμερα 
ή Βιβλιοθήκη τής Μονής είναι 
κέντρο μελέτης καί έρευνας, γνω
στό στους επιστήμονες όλου τοϋ 
κόσμου. Οι Πατέρες τής Μονής 
φροντίζουν Ιδιαίτερα την Βιβλιοθή
κη τής Μονής των.

Οι υπόλοιποι χώροι τής Μο
νής είναι τό 'Ηγουμενείο, τά γρα
φεία, τά κελλιά τών Μοναχών. 'Η  
Μονή αριθμεί 28 Μοναχούς, επι
κεφαλής τών οποίων είναι ό 'Ηγού
μενος πού εκλέγεται άνά τετραετία. 
'Η  εκλογή αυτή θεωρείται ιδιαί
τερο γεγονός, όχι μόνο γιά τη Μονή, 
άλλά καί γιά τήν Πάτμο δεδομένου 
ότι, ό έκάστοτε 'Ηγούμενος έκτελεί 
χρέη Πατριαρχικού Έξάρχου γιά 
τήν Πάτμο, τούς Λειψούς, τό Ά γα -  
θονήσι καί τούς Άρκιούς.

’Εκτός από τό «μεγάλο Μονα
στήρι», υπάρχουν καί 3 νεώτερα, 
γυναικεία. 'Η  Μονή τής Ζωοδόχου 
Πηγής μέ 19 Μοναχές, τοϋ Ευαγ
γελισμού μέ 60 καί τά «"Αγια τα>ν 
'Αγίων» μέ 2.

Οι 285 Έκκλησιές τής Πάτμου, 
σπαρμένες εδώ καί εκεί, είναι τό 
καύχημα τών ΓΙατμινιωτών, πού μέ 
πολλή άνεση τις άνεβάζουν στον 
αριθμό τών 365 — όσες καί οί 
ημέρες τοϋ χρόνου.

Γιά να συμπληρώσει κανείς τήν 
εικόνα τής Πάτμου δέν πρέπει 
νά παραλείψει τήν επίσκεψή τον 
στον Κάμπο, τό τρίτο χωριό τοϋ 
νησιού. 'Η  περιοχή προσφέρεται 
γιά καλλιέργεια. Οί «Καμπιώτες», 
εξακολουθούν νά ζοϋν τήν Πατμι- 
νιώτικη ζωή, άπλά κι ευτυχισμένα.

Οί εξοχές έπειτα τής Πάτμου, 
τ’ ακρογιάλια της, είναι κάτι τό 
έξοχο, τό μοναδικό. Γροίκον, Κάτω 
Κάμπος, Λειβάδι, Λεύκες, Μελόι, 
κι ένα σωρό άλλα, ξεκουράζουν 
στην ησυχία τους καί τή γαλήνη 
τους, τον βαρυφορτωμένο άνθρωπο 
άπό τήν αγωνία καί τό άγχος τής 
ζωής.

"Ολη ή Πάτμος, μέ τήν ίερότητά 
της καί τις φυσικές της καλλονές, 
ελκύει τον "Ελληνα καί τον ξένο, 
μέ ένα εντελώς ιδιαίτερο τρόπο. 
Χιλιάδες ξένοι τήν κατακλύζουν. 
Σοβαροί κι ελεύθεροι άπό κάθε σε
βασμό στήν ίερότητά της καί τήν 
παράδοσή της. Τά ήθη καί τά έθιμά 
της άπειλοϋνται κάθε μέρα καί 
περισσότερο. ’Ανυποψίαστος 6 Πα- 
τμιακός λαός έγκαταλείπεται στή 
φθοροποιό δύναμη πού προσκομίζει 
ο Τουρισμός μέ τό χρήμα τον, τήν 
άνηθικότητά του, τή γύμνια του. 
Οί 2.500 Πατμινιώτες, όσο κι αν 
βρίσκουν οικονομικά οφέλη στον 
άχαλίνωτο τουρισμό πρέπει νά άντι- 
δράσουν. 'Η  Πάτμος πρέπει νά 
μείνει 'Ιερός τόπος, άγνόςκαί"Αγιος.

47





Mitfc

ΝΟΣΤΑΛΓΙΚΗ θύμηση πλημ
μυρίζει δλες τις καρδιές την Πρω
τοχρονιά. Κι ή ψυχή άποζητά νά 
νοιώσει τή ζεστασιά καί τή γαλήνη 
πού τής λείπει κοντά στους καλο)- 
συνάτους άνθρώπους έκεΐ πού πέ
ρασαν τά ξένοιαστα παιδικά χρόνια, 
έκεΐ πού ζεσταίνει την καρδιά ή 
αγάπη, έκεΐ πού είναι ακόμα αμό
λευτος 6 παλμός τής χαράς κι δλα 
έ'χουν μιάν άληθινή κι άδολη δψη: 
Στο νησί! Το θυμόμαστε τέτοιες 
γιορτινές μέρες κι εν α πανόραμα 
άπδ εικόνες των περασμ.ένων χρό
νων περνά μπροστά άπο τά ματια 
μας, φέρνοντάς μας στη μνήμη 
μορφές και πρόσωπα πού δεν υπάρ
χουν πιά ή πού έπαψαν νάναι κοντά 
μας. Οί μορφές αυτές ζωντανεύουν 
τούτες τις μέρες, τις νοιώθουμε πάλι

στο πλάϊ μας, 6πως καί τότε, άκοΰμε 
τή φωνή τους, χαιρόμαστε στήν 
παρουσία τους, συγκινιόμαστε μέ 
τις ιστορίες καί μ.έ τά τραγούδια 
τους. Γιατί δλα στο νησί τήν Πρω
τοχρονιά είναι γεμάτα φως κι άγάπη 
καί καλωσύνη, σάν τή διάφανή του 
θάλασσα. Τά σπίτια άνοιχτά, πεν
τακάθαρα καί πρόσχαρα, οί άνθρω
ποι καλωσυνάτοι καί χαρούμενοι, 
οί καρδιές δλες άνοιχτές, κι ούρανος 
καί γή καί θάλασσα άγάλλονται μέ
σα στ’ απέραντο παλάτι τής Φύσης. 
Κι αν, δπως λένε, έχουν αυτές οί 
άγιες μέρες μιά ποίηση, τούτη τήν 
ποίηση στήν πιο άγνή καί πηγαία 
μορφή της μ.ονάχα στο έλληνικο 
νησί θά τή βρεις. "Ολα αλλάζουν 
στο νησί άπο τά Χριστούγεννα. 
Τά πλακόστρωτα καλντερίμια παίρ
νουν ζωή, οί φούρνοι μοσκομ.υρι- 
ζουν άπο τά Χριστόψωμα, τά Βα- 
σιλόψωμα, τις πίττες καί τά κάθε 
λογής φουρνιστά καί μελοζυμωμένα 
γλυκά, τά φτωχικά σπιτάκια ασπρί
ζονται καί στολίζονται, τά λιμανά- 
κια νανουρίζουν τ’ άραγμ.ένα πλεού- 
μονα κι οί ταβέρνες τού γιαλού 
βουίζουν σάν τις χαρούμενες χελι
δονοφωλιές τήν άνοιξη πού ξανα- 
δέχτηκαν τά ξενιτεμένα χελιδόνια! 
Παρόμοια χαρούμενα είναι καί των 
παιδιών τά τρεχάματα καί τά ξε
φωνητά, πού περιμένουν τον "Αι 
Βασίλη νά ρθεΐ σάν φίλος τους καί 
συμμαθητής τους μέ το «χαρτί καί 
μέ τδ καλαμάρι» κι άκόμα μ’ ένα 
καράβι ολόφωτο γιά νά τά πάρει 
καί νά κάμουν μαζί χαρούμενη πα
ρέλαση σ’ δλο το νησί. Γι’ αυτή 
τήν υποδοχή τού "Αϊ - Βασίλη, 
πού ξεκινά άπο τήν Καισαρεία 
άκουμπισμένος στο ραβδί του, μά 
στο νησί φτάνει μ’ ένα καράβι πού 
«ή πλώρη του είναι μάλαμα κι ή 
πρύμνη του δλ’ άσήμι καί τά πανιά 
τού καραβιού δλο μαργαριτάρι», 
τ’ άφτέρουγα άκόμα θαλασσοπούλια 
τού νησιού, πού μιά μέρα θά ξανοι
χτούν κι αυτά γιά μακρινά ταξίδια, 
κάνουν τις ετοιμασίες τους άπο 
πολλές μέρες πριν. Συνεπαρμένα 
άπο τήν προσμονή τής μεγάλης 
στιγμής, δέν έχουν σταματημό. Μιά 
άνάβρα χαράς κι άναγάλιας ξεχει
λίζει άπο τις άθώες ψυχές τους 
καθώς ετοιμάζονται νευρικά κι άνυ- 
πόμονα γιά τήν υποδοχή τού άγα- 
πηυ.ένου τους άγιου. Τά σπίτια, 
πού οί νοικοκυράδες δλο πασχί
ζουν νά τά συμμαζέψουν, γίνονται 
άνω - κάτω μέ τ’ άδιάκοπό τους 
ψαχούλεμα. Νά βροΰν τό τρίγωνο 
τής περασμένης χρονιάς, νά φτιά

ξουν καινούργιο, νά σκαροδσουν κα
ράβι, νά τ’ άρματούσουν, νά το ση
μαιοστολίσουν καί νά το φωτίσουν ! 
. . . .  Χαρτόνια, σιδερικά, πανιά, πε- 
λεκίσματα άπο καλάμια κι’ άπο 
ξύλα ξαναγεμίζουν τδ συγυρισμένο 
πριν άπδ λίγη ώρα σπίτι, πού κι αν 
οί καημένες κουρασμένες μάνες 
«τούς μπήγουν καί καμιά φωνή» 
πότε - πότε, έτσι «γιά νά μήν 
παίρνουν άέρα», άπδ μέσα τους 
γλυκοχαίρονται γιά τούτη δλη τήν 
άνακατοσούρα πού τά παιδιά τους 
κάνουν στδ σπίτι. Γιατί, σά νάναι 
καί μέσα στούς μεγάλους κρυμμένη 
μιά παιδική ψυχή, παρασέρ\ονται 
κι αύτοί άπδ τούτο τδ παιδοβαβου- 
ρισμα στδ πανηγύρι τής πρωτο
χρονιάτικης γιορτινής χαράς! Ξε- 
δώνει τδ μυαλδ άπδ κάθε καθημε
ρινή έγνοια, ξελαργάρει άπδ τδ 
σήμερα καί βρίσκεται άθελα στδν 
παιδικό του κι έκεΐνο κόσμο, στ’ 
άνέφελα εκείνα χρόνια τής πρώτης 
’Άνοιξης τής ζωής !

Μέ τδ ξημέρωμα πιά τής παρα
μονής τής Πρωτοχρονιάς δλες οί 
παιδικές κομπανίες ξεχύνονται στούς 
δρόμους τού νησιού. Στά χέρια τους 
κρατούν όμορφοστολισμένα και 
πολύχρωμα καραβάκια, πού μέσα 
άπδ τά «φινιστρίνια» τους ξεχύνεται 
τ’ άπαλδ καί γλυκδ φως άπδ κάποιο 
κερί ή μικρδ ήλεκτρικδ γλομπάκι 
πού βρίσκεται άναμμένο μέσα στά 
άμπάρι τους. Πολύχρωμες ση- 
μαιούλες, άλμπουρα ψευτοχρυσω- 
μένα, πανιά καί σκοινιά κι άγκυρες 
κάνουν έτοΰτα τά πρωτοχρονιάτικα 
καραβάκια νά μοιάζουν μ’ άληθινά 
κομψοτεχνήματα, άληθινές μικρο
γραφίες μεγάλων κι άγαπημένων 
καραβιών! "Ενα χάρτινο βενετσιά- 
νικο φαναράκι κι ένα σιδερένιο 
τρίγωνο συμπληρούνουν τήν αρμα
τωσιά τής κομπανίας, πού πάει άπδ 
πόρτα σέ πόρτα, χτυπά καί ρωτά :

•—Νά τά πούμε ;
Λίγοι ειν’ έκεΐνοι πού θά τούς 

τ’ άρνηθοΰν : Οί Χαροκαμένοι κι οί 
πολυπικραμένοι. Κι άμέσως τδ τρί
γωνο, σάν άσημένιο καμπανάκι άρ- 
χίζει νά συνοδεύει τις δροσερές φω- 
νοΰλες πού γεμίζουν τήν άτμόσφαι- 
ρα τού χωριού. Πρώτα θά πούνε 
γιά τδν Ά ϊ - Βασίλη πουρχεται 
άπδ τήν Καισαρεία κι υστέρα θά 
τδ γυρίσουν στά παινέματα τού 
σπιτιού, τού νοικοκύρη καί τής 
νοικοκυράς, πού τούς άποκαλοΰν 
«άφέντες κι άρχοντες» έστω κι άν 
είναι οί πιδ φτωχοί τους γειτόνοι. 
’Άν ό νοικοκύρης τού σπιτιού είναι 
γεωργδς — καί ποιδς νησιώτης δεν
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Θαλασσινή

Πρωτοχρονιά
είναι γεωργός ή θαλασσινός ; — 
τοϋ τραγουδάνε :

’Αφέντη μου, πεντάφεντε, πέντε 
βολές άφέντη, 

αγριελιά εϊν’ τ’ άλέτρι σου καί 
δάφνη ν’ ό ζυγός σου 

κι είναι καί ή βουκέντρα σου 
τριανταφυλλιάς κλωνάρι.

Στους ναυτικούς όμως, πού τα 
παιδιά θά πάνε νά τούς πουν τά 
κάλαντα άκόμα κι επάνω στο καΐκι 
ή στη βάρκα τους, θά τραγουδή
σουν :

’Εσένα πρέπει, άφέντη μου, κα
ράβι ν’ άρματώσεις. 

'Η  πλώρη νάναι μάλαμα κι ή 
πρύμνη νάν’ άσήμι 

καί τά σκοινιά τοϋ καραβιού 
όλο μαργαριτάρι!

Στοϋ σπιτιού τή νοικοκυρά, πού 
θά φιλέψει καί τούς «καλαντιστά- 
δες», θά πουν’ εύχές γιά την ομορ
φιά της — ξέρουν, κι ας είναι παι
διά, πώς ή γυναίκα πάντα κολακεύ
εται σάν την λένε όμορφη ! — καί 
θά τή στολίσουν μέ παραφουσκω
μένα κοσμητικά έπίθετα :

Κυρά ψηλή, κυρά λιγνή, κυρά 
καμαροφρύδα, 

κυρά μ’, όντας στολίζεσαι καί 
πας στην έκκλησιά σου, 

βάζεις τον ήλιο πρόσωπο καί τό 
φεγγάρι άστήθι 

καί τοϋ κοράκιου τό φτερό βάνεις 
καμαροφρύδι, 

τή θάλασσα τή γερανιά κορδέλλα 
στά μαλλιά σου 

κι ή στράτα ρόδα γέμισεν’ άπό 
την ομορφιά σου !... 

Κι άκολουθοϋν τά παινέματα γιά 
τά παιδιά τοϋ σπιτιού, τ’ άγόρια 
καί τά κορίτσια, μά ξεχωριστά γιά 
τούς ξενιτεμένους γιά νά δώσουν 
χαρά κι έλπίδα σ’ εκείνους πού τούς 
περιμένουν :

Κι έσεΐς πού έ'χετε παιδιά 
καί λείπουνε στην ξενιτειά, 
εύχομαι νά τά ΐδεΐτε 
γρήγορα κι όπως ποθείτε.
Κι όλο τραγουδάνε καί γυρνάνε 

άπό δρόμο σέ δρόμ,ο, άπό πόρτα σέ 
πόρτα, άπό καπηλειά καί καφενέ- 
δες, καί φτάνουν άκόμα νά πηδάνε 
έπάνω στις βάρκες καί στ’ άραγμέ- 
να στο λιμάνι τοϋ νησιοΰ καΐκια

καί καράβια γιά νά «τά ποΰνε κι 
έκεϊ γιά τό καλό».

Τά ίδια «πρωτοχρονιάτικα κά
λαντα», μέ μικρές παραλλαγές, λένε 
περίπου σ’ όλα τά νησιά μας. Καί 
μονάχα στη Σίφνο — στο νησί των 
τόσων ποιητών — τά κάλαντα αύτά 
παρουσιάζουν μιά ξεχωριστή δλό- 
τελα άπ’ όλη την Ελλάδα ιδιοτυπία. 
’Από μέρες ολόκληρες πριν άπό 
την πρωτοχρονιά προετοιμάζονται 
εκείνοι πού θά ποΰνε τά κάλαντα, 
μεγάλοι καί μικροί. Γιατί δέ θά 
ποΰν τά συνηθισμένα γιά τον "Αι - 
Βασίλη, γιά τό νοικοκύρη καί τή 
νοικοκυρά τοϋ σπιτιού, ούτε κι 
έκεΐνα πού είπαν άλλοι σέ περα
σμένα χρόνια, μ’ αύτά τά κάλαντα 
τής Σίφνου πρέπει νάναι τοϋ καθε- 
νός προσωπική καί πρωτότυπη ποι
ητική δημιουργία, πού θ’ άναφέρε- 
ται σέ πρόσφατα περιστατικά τοϋ 
νησιοΰ, τής πατρίδας, τοϋ κόσμου 
άκόμα, ή ν’ άφοροΰν τή ζωή εκείνου 
πού τά λέει κι έκείνων πού τ’ άκοϋ- 
νε. Ή  παράδοση αύτών των πρω
τότυπων πρωτοχρονιάτικων καλάν
των είναι πολύ παλιά στή Σίφνο, 
πού μπορεί νά γίνει άπ’ αύτά μιά 
ογκωδέστατη καί πολύτιμη γιά τή 
λαϊκή ποίη η τοϋ νησιοΰ συλλογή. 
Κι ή ποίη η αύτή, πού ή πηγή της 
είναι άκόμα στή Σίφνο άστείρευτη, 
άλλοΰ σοβαρή κι άλλοΰ σατιρική κι 
ευτράπελη, σκορπά σ’ ολόκληρο 
τό νησί τήν παραμονή τής Πρωτο
χρονιάς την εύθυμία καί τή χαρά. 
Γυρνάμε πίσω σήμερα 70 ολόκληρα 
χρόνια κι άρχίζουμε άπό τά κά
λαντα πού είπαν στή Σίφνο στά 
1897, έμπνευσμένα άπό τον άτυχο 
πόλεμο έκείνου τοΰ χρόνου : 

Φύγε, στο χάος νά ταφείς, 
ώ χρόνε τής καταστροφής.
Μήτε σκόνη νά μή μείνεις, 
μαΰρε χρόνε τής αισχύνης !

Στο άποκλεισμό τοΰ 1918, πάλι 
τά κάλαντα τής Σίφνου είναι τρα
γικά έπίκαιρα :

’Απόψε είναι εορτή, 
πείνα μεγάλη καί φρικτή, 
πείνα, πού δέν είναι άλλη 
σάν καί τούτη πιο μεγάλη.

Συχνά οί καλαντιστάδες τής Σί
φνου τά λένε γιά νά μαζέψουν χρή
ματα νά επισκευάσουν μιά άπό 
τις άμέτρητες έκκλησιές τοΰ νησιοΰ 
τους. Κι άνάλογα μέ τον άγιο καί 
τήν έκκλησιά του πού θέλουν νά 
έπισκευάσουν, συνταιριάζουν καί τά 
κάλαντά τους. ’Έτσι κι ένας παπάς 
τοΰ νησιοΰ, ό παπά — Σταμάτης, 
άφιέρωσε τά δικά του κάλαντα στον 
Προφήτη Ήλία :

—Παιδιά μου, πάλι προς Θεοΰ, 
τό μοναστήρι τοΰ Ήλιοΰ, 
ας μή φεύγει άπό τό νοΰ μας 
τό καμάρι τοΰ νησιοΰ μας. 
Πούναι ψηλά εις τό βουνό, 
κι άντανακλά στον ούρανό 
κάτω άπ’ των νεφών τή σκέπη, 
καί μάς βρέχει όταν πρέπει.

Τό εύτράπελο καί συχνά σατι
ρικό πνεΰμα τών Σιφνιών άντικα- 
θρεπτίζεται κι αύτό μέσα στήν 
πρωτοχρονιάτικη ποίησή του. ’Έτσι 
ένα μικρό σιφνιωτόπουλο είπε τοΰτα 
τά πρωτοχρονιάτικα κάλαντα, πού 
σκόρπισαν τήν εύθυμία σ’ όλο τό 
νησί :

Είμαι ό Πέτρος τοΰ Κωστά, 
μόλις στά πόδια κάνω στά, 
μά άκόμα.... τ’ άπό κείνο, 
μοΰ μυρίζει σάν τό κρίνο.

Τον Πέτρο όμως τον συναγω
νίστηκε ή μικρή Εύτέρπη τοΰ Ζαν- 
νή, πού έλεγε στά δικά της κάλαντα: 

Είμαι ή Εύτέρπη τοΰ Ζαννή, 
πούμ’ έπλασε ό Θεός γυνή, 
καί μοΰ έδωσε σερβίτσια, 
όπως σ’ όλα τά κορίτσια. 
Καί τώρα προσπαθώ νά βρώ 
γιά τό σερβίτσιο μου γαμπρό, 
νά τό τρίψη, νά τό πιάσει, 
πού κοντεύει νά σκουριάσει !

Τέτοια κι άλλα άμέτρητα είναι 
τά πρωτοχρονιάτικα κάλαντα τής 
Σίφνου, με τήν πρωτότυπη έμπνευ- 
σή τους καί μ.έ τήν άδολή τους διά
θεση.

Τήν ’ίδια διάθεση έχουν κι όλα 
τ’ άλλα ήθη κι έθιμα τής πρωτο
χρονιάς στά νησιά μας. Ό  καινούρ
γιος χρόνος πρέπει νά φτάσει μέ 
καινούργιες χαρές καί μέ καινούρ
γιες έλπίδες. Γι’ αύτό καί σάν ξη
μερώνει ή Πρωτοχρονιά λένε : «Ό  
παλιός ό χρόνος τούμπανο κι ό και
νούργιος εύτυχισμένος». Καί γιά 
νάναι καί νά βγει έτσι όπως τον 
ποθούν υποβοηθούνε μέ χίλιους τρό
πους την «καλοριζικιά» του. Νά 
μήν τούς κάμουν τήν πρωτοχρονιά 
κακό ποδαρικό, νάναι όλοι χαρού
μενοι κι άγαπημένοι, νάναι όλα 
στο σπίτι «μπερκέτια», νά μήν 
έχουν τήν Πρωτοχρονιά κακό συ- 
ναπάντημα, νά μή σβύσει ή φωτιά 
στο τζάκι, νά πιουν άπό τό πηγάδι 
κα.νούργιο νερό, νά μήν ποΰν κακό 
λόγο. «Καλημέρα καί καλή χρονιά! 
Μέ ύγεία κι εύτυχία τό νέο έτος», 
λένε καί ξαναλένε όλοι τήν πρωτο
χρονιάτικη μέρα σ’ όποιον συν
απαντούμε. Καί μέσα σέ τούτη 
τήν εύχή σφιχτοκλείνεται όλη ή 
άγάπη κι ή άνθρωπιά κι ή άλλη- 
λεγγύη ποχουνε οί άπλοι άνθρωποι.
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Έ να γράμμα
γ ι ά  ο έ ν α
φ ί λ ε  ο δ η γ έ
ΤΟ ΣΗΜ ΕΡΙΝΟ «παρών» τής Δ]νσεως Τροχαίας τοϋ 

’Αρχηγείου Χωροφυλακής έχει ώς σκοπόν νά δώση εις τούς 
παντοιοτρόπως «κινουμένους» δι’ ένός άπλοϋ άλλά, κατά τό 
δυνατόν, πειστικού τρόπου ώρισμένας οδηγίας, σχετικώς, μέ τό 
πώς θά καθίσταται άνά πάσαν στιγμήν δυνατή ή αποφυγή ένός 
Τροχαίου άτυχήματος. Οί κίνδυνοι αϋτοϋ άπειλοϋν τον 
καθένα καθημερινώς, αν άγνοή δτι τά τροχοφόρα, έκτος άπό 
μέσον έξυπηρετήσεως, ύπάρχει φόβος νά μεταβληθοϋν εις μέσον 
καί αίτιον των πλέον άνεκφράστων καί άσυλλήπτων διά τής 
λογικής συμφορών.

Διά τοϋ όρου «Τροχαϊον άτύχημα» νοείται έκαστη μικρού 
ή μεγάλου βαθμού σωματική ή υλική ζημία, τήν οποίαν κινδυ
νεύουν πάντες, όσοι κινούνται εις τον δρόμον, νά πάθουν άπό 
τήν κακήν κυκλοφορίαν πεζών καί δή τών οχημάτων, ήτοι τών 
ανθρώπων έκάστης ήλικίας καί φύλου καί τών τροχοφόρων, άπό 
τοϋ πλέον άπλοϋ κάρρου μέχρι τοϋ πλέον ταχυρρύθμου καί πολυ
τελούς αύτοκινήτου.

Ή  ζωή, μέ τάς πολλαπλής μορφής ωραιότητας καί δυσχέ
ρειας, υποχρεώνει σχεδόν καθημερινώς τον άνθρωπον νά κινήται, 
άλλοτε μέν μέ σκοπόν τήν έργασίαν του καί τήν έξασφάλισιν 
διά τοϋ τίμιου ίδρώτος του τών άπαραιτήτων προς τό ζήν, άλ
λοτε δέ διά νά άπολαύση μίαν μικράν ή μεγάλην διασκέδασιν, 
άλλοτε πάλιν—καί όχι σπανίως—διά νά προλάβη κάποιαν συμ
φοράν, ύλικήν ή μή, ύπό τήν απειλήν τής όποιας αισθάνεται 
φρίκην καί αισθητήν τήν μείωσιν τοϋ δυναμικού του. Ώ ς  φυ
σική, λοιπόν, άρχικώς συνέπεια διαπιστοΰται ή χαλάρωσις τής 
δυνατότητος, άπό μέρους τών όχουμένων, τής άξιολογήσεως τών 
παραγόντων προκλήσεως τοϋ μοιραίου, ύπό τον όρον «άτύχημα», 
τά αίτια τοϋ όποιου ποικίλλουν άπό περιπτώσεως εις περίπτωσιν. 
Βασικώτερον ωστόσο τοιοϋτον άπεδείχθη ή έλλειψις προσοχής 
άπό μέρους τών οδηγών καί ή μή άποφυγή διαπράξεως τών 
επικινδύνων παραβάσεων τοϋ Κ.Ο.Κ. Ή  άπροσεξία, λοιπόν, 
άνεξαρτήτως τοϋ αιτίου τοϋ προκαλοϋντος αύτήν, είναι βασικός 
αρνητικός παράγων διά τήν άσφαλή έπιστροφήν τοϋ «κινουμένου 
είς τήν οικογενειακήν θαλπωρήν καί τά άγαπημένα του πρόσωπα, 
καί μεταβάλλει τήν άπαιτουμένην κίνησιν είς παράφρονα βια

σύνην, εις τήν προσπάθειαν νά μή «χαθή» ό χρόνος, ούδ’ είς τό 
έλάχιστον, στοιχεΐον άποδεδειγμένως πολύτιμον είς τήν άνθρω- 
πίνην ζωήν. Ή  κατά καιρούς στατιστική διά τον προσδιορισμόν 
τών αιτίων τών προκαλούντων τά τροχαία άτυχήματα άπο- 
δεικνύει, ότι έν μικρό ποσοστόν τών συνολικών άτυχημάτων 
οφείλεται είς βλάβην τοϋ οχήματος ή είς τήν κακήν κατάστασιν 
τοϋ οδοστρώματος ή είς άλλας σπανιώτερον έμφανιζομένας 
αιτίας. Τό μεγαλύτερον ποσοστόν αυτών οφείλεται είς τήν άμέ- 
λειαν τών πεζών καί περισσότερον είς τήν άδιαφορίαν τών οδη
γών, ή όποια έκφράζεται μέ τήν παράβασιν τών κανόνων κυκλο
φορίας καί τάς τραγικάς έξ αυτής συνέπειας. Συνήθης καί καθ’ 
άπαν όλεθρία μορφή παραβάσεως είναι ή όδήγησις είς τό άντί- 
θετον τής κανονικής πορείας. Αύτη προκαλεϊ αύτομάτως παρά
γοντας διά συνέπειας τραγικών διαστάσεων, διότι ή σύμπτωσις 
κινήσεως τοϋ έξ άντιθέτου οχήματος δημιουργεί σύγκρουσιν 
«μετωπικήν» καί μέ «λύτρα» άνεξαγόραστα, καθ’ όσον ή ά
σφαλτος αίματοβάφεται μέ άποτέλεσμα τήν άκαριαίαν παϋσιν 
τής ζωής. Παράδειγμα πρόσφατον, τό τραγικό συμβάν τής 4ης 
μηνός Δεκεμβρίου έ.ε. καί περί ώραν 18.50' κατά τήν όποιαν 
είς τήν οδόν Παλλήνης—Σπάτων τό ύπ’ άριθ. ΕΡ. 9471 Ι.Χ.Ε. 
αύτοκίνητον, όδηγούμενον ύπό τοϋ Ίωάνύου Μάζη, έτών 31, 
συνεκρούσθη μετά τοϋ ύπ’ άριθ. Β.Β. 8040 Δ.Χ. άστικοΰ λεω
φορείου, όδηγουμένου ύπό τοϋ Πασχάλη Χατζούρη, έτών 52, 
μέ άποτέλεσμα τον θανάσιμον τραυματισμόν τοϋ άνωτέρω α' 
όδηγοΰ καί τών έπιβαινόντων Παναγιώτου Άθανασοπούλου, 
έτών 25, καί Χρήστου Μάζη, έτών 30, καί τον σοβαρόν τοιοϋτον 
τοϋ Δημητρίου Γεωργοπούλου, έτών 19, έπιβάτου ίδιου οχή
ματος. Α ί τ ι α :  Είσοδος τοϋ α' οχήματος είς άντίθετον ρεύμα 
πορείας. Τ ρ α γ ι κ ή  σ υ ν έ π ε ι α :  Τό άπότομο σταμάτημα 
τής ζωής καί τής δράσεως νέων άνθρώπων, οι όποιοι ήτο δυνα
τόν νά άποτελοΰν πηγήν χαράς καί ώφελείας διά τάς οικογέ
νειας των, αΐ όποιαι τούς έστερήθησαν καί διά τήν κοινωνίαν 
είς τήν όποιαν άνήκον καί ή όποια πολλάκις σιωπηρώς διαμαρ
τύρεται, δτι άπό τοιαύτας στιγμιαίας άβλεψίας χάνει όλονέν καί 
περισσότερον νεανικόν αίμα, έγκαταλείπεται καθημερινώς άπό 
πραγματικά έπωφελή δραστικά στοιχεία, κομμάτ.α τής ίδικής 
της ύποστάσεως. Πόσον έντονος ό θρήνος τών οικείων, πόσον 
ειλικρινής ό σπαραγμός τής κοινωνίας μας, τοϋ έθνους μας, 
πόση ή άπογοήτευσις όσων αίσιοδοξοϋν διά τό αΰριον! ! Διά 
μιας παράτολμου ένεργείας τής στιγμής έξηφάνισαν τό σήμερον, 
χαριν τοϋ οποίου ήγωνίζοντο καί τό μετέβαλον είς νεκρόν χθές, 
το όποιον έφρόντιζαν νά καταστήσουν εύτυχές καί ώραΐον καί 
έσταμάτησαν κάθε έλπίδα διά δημιουργίαν καί ΰπαρξιν ένός 
«αύριον», χάριν τοϋ όποιου ένηγκαλίζοντο μέ ζέσιν καί καρτε
ρίαν τό σήμερον καί έγκατέλειπον μέ στωϊκότητα θλιβερά ση
μεία τοϋ χθές. Καί έπειδή ή ψυχολογία τοϋ άτόμου, ώς μονάδος 
καί ώς συνόλου, ένεργοΰντος άνά πάσαν στιγμήν, είναι ή πλέον 
δύσκολος, ό ρόλος, τον οποίον διαδραματίζει τούτο είς 
τήν έννοιαν τοϋ χώρου καί τοϋ χρόνου, δύναται νά λάβη πολλάς 
μορφάς, βασικώτεραι τών όποιων είναι ή τοϋ θύτου ή τοϋ θύ
ματος. Ωστόσο, οίανδήποτε θέσιν καί άν λάβη ό άνθρωπος είς 
εν τοιοϋτον άναπόφευκτον, άξίζει πρωτίστως παραμερίζων 
ένσυνειδήτως κάθε φόβον σοβαράς ή μή συνέπειας, νά δείξη 
δτι διακατέχεται άπό άνθρωπίνας άρετάς, μεγίστη τών όποιων 
έν προκειμένω είναι ή καλοσύνη, έμπρακτος έκφρασις τής όποιας 
είς μίαν τοιαύτην στιγμήν είναι ή μή έγκατάλειψις τοϋ παθόν- 
τος καί ή παροχή πάσης μορφής βοήθειας. Πέραν τούτων άξίζει 
έν άρχή πας τις «κινούμενος» νά σέβεται τον έαυτόν του καί 
τούς συνανθρώπους του, έκφράζων τον σεβασμόν αύτόν ύλοποι- 
ημένον καί έμπράκτως, διά τής προσεκτικής όδηγήσεως καί 
τής «κατά γράμμα» τηρήσεως τοϋ Κ.Ο.Κ. Τοιουτοτρόπως 
άπαντες θά τερματίζουν αισίως τον δρόμον των καί θά γίνωνται 
άνά πάσαν στιγμήν φορείς χαράς καί έλπίδος καί διά τον έαυ
τόν τους καί διά τάς οικογένειας των καί διά τήν κοινωνίαν, 
μέλη τής όποιας άποτελοΰν. ’Ά ς συνειδητοποιήσουν άδιαμαρτύ- 
ρητα, δτι τά όργανα Τροχαίας πασχίζουν διά τήν ίδικήν των 
σωματικήν καί πνευματικήν άκεραιότητα καί δταν άκόμη διαπι- 
στώνωνται «άνυποχώρητα».

'Όλοι οί άνθρωποι, οί όποιοι άγωνίζονται διά νά άπολαύσουν 
-στήν ολότητά της-τήν ζωή, νά μετριάσουν ή νά έκμηδενίσουν τάς 
δυσχερείας της' άς μή γίνωνται, λοιπόν, οί ίδιοι μέ τήν παντοειδή 
άπροσεξίαν των πρόξενοι τραγικών συμβάντων, είτε ή στιγμή 
τούς φέρει νά διαδραματίσουν τον ρόλο τοϋ θύτου ή τον τοϋ 
θύματος. Ή  ζωή είναι δμορφη καί γλυκειά καί ό χρόνος πολύ
τιμος' άς άξιοποιηθοΰν, λοιπόν, καί τά δύο αυτά στοιχεία 
τής άνθρωπίνης ζωής έπακριβώς άπό δλους, μέ τήν ένσυνειδήτως 
εύσυνείδητον όδήγησιν καί τήρησιν τοϋ Κ.Ο.Κ.

Ό  Τ ρ ο χ α ϊ ο ς
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Η ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ
ME TIE ΡΙΖΕΕ
ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
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ΌΦίλιππος B' 

καί ή πρώτη πρωτεύουσα 

τών Μακεδό

Στις 7 Δεκεμβρίου τοϋ 1977, στο 302 γραφείο τής Φ ιλοσο
φικής Σ χολής τοϋ Ά ρ ιστοτελείου  Π ανεπιστημίου, ό συντάκτης 
τοϋ Περιοδικού ’Ενω μοτάρχης ’Ά γ γ ελ ο ς  Πέτρο υλά κη ς,συνά ντη 
σε τον Καθηγητή τής Κ λασικής Φ ιλολογίας τοϋ Π ανεπιστημίου , 
άρχαιολόγο κ . Μανόλη ’Ανδρόνικο — τον άνθρωπο πού άφιέρω σε 
όλες του τις δυνάμεις στις άρχαιολογικές άνασκαφές τής περιο
χής τής Βεργίνας Β έροια ς. Καρπός τοϋ μόχθου καί τής 25χρονης 
υπεύθυνης έρευνας ήταν ή άνακάλυψη τοϋ βασιλικού — άσύλη- 
του τάφου τοϋ Φ ιλίππου τοϋ Β κ α ί  ή τοποθέτηση τώ ν αρχαίω ν  
Α ιγώ ν, τής πρώτης πρω τεύουσας τώ ν Μ ακεδόνων, στήν Βεργίνα  
Β έροιας.

Ή  «Έ πιθεώ ρησις Χ ω ροφ υλακή ς», σ’ αύτή τήν έκδοση, π α 
ρουσιάζει μέ ιδιαίτερη χαρά στο άναγνω στικό της κοινό , τή 
συνέντευξη πού παραχώρησε ό καθηγητής κ . Μανόλης ΑΝΔΡΟ 
ΝΙΚΟΣ , σχετικά μέ τά εύρήματα τής Βεργίνας καί τήν ταύτιση  
τοϋ τάφ ου α ύτοΰ , μέ τον τάφο τοϋ Φ ιλίπ π ου.

’Επίσης εύχεται — εκφράζοντας τήν επιθυμία δλων τώ ν  
άνδρών τοϋ Σώ ματος — στόν διακεκριμένο άρχαιολόγο κ . ’Α ν
δρόνικο , έπ ιτυχία  στο επίμοχθο έργο τής έρευνας καί τής μ ελέ
της τώ ν εύρημάτων καθώς καί τώ ν νέω ν άνασκαφώ ν πού θ’ 
άρχίσουν τήν έρχομένη άνοιξη για νά μάς προσφέρουν ίσως ακό
μα μεγαλύτερες εκ π λή ξεις .

Οί φ ω τογρα φ ίες τής περιοχής τώ ν ά να σκ α φ ώ ν, τοϋ άνα- 
κτόρου , τοϋ νεκροταφείου καί τής τούμπας τής Β εργίνας, πάρ- 
θηκαν άπό τον προϊστάμενο τοϋ φ ω τογραφ ικού συνεργείου τής 
Δ ιευθύνσεω ς ’Α στυνομίας Θεσσαλονίκης ’ Ανθυπασπιστή κ .  
Νικόλαο ’Ε μμανουήλ.

Χαρακτηριστικό εξώφυλλου τοΰ έγκριτου εβδομαδιαίου περιοδι
κού «ΕΠΙΚΑΙΡΑ» άφιερωμένο στήν συγκλονιστική αρχαιολογική 

άνακάλυψη τοΰ τάφου τού Φιλίππου στήν Βεργίνα.

ΔΩΔΕΚΑ χιλιόμετρα έξω άπό 
τή Βέροια, καθώς πάμε για τή 
Μελική, βρίσκεται ή Βεργίνα. Ε ί
ναι χτισμένη στον Ισκιο πού ρίχνουν 
τά σπασμένα μάρμαρα τών ερει
πωμένων Μακεδονικών ανακτόρων 
και τον νεκροταφείου. Ή  θεωρία 
τής αρχαίας Βάλλας, έχει πια κα- 
ταρρεύσει. Ή  σκαπάνη τοϋ άρχαιο- 
λόγου ’Ανδρόνικου, στις 19 Νοεμ
βρίου τοϋ 1977, ξέθαψε μέσα άπό 
τον χρόνο καί άπό τό μυστήριο 
τής άγνοιας καί τής άβεβαιότητας 
τις Αίγές, τήν πρώτη πρωτεύουσα— 
μητρόπολη — τοϋ Μακεδονικοϋ κρά
τους, όπου σύμφωνα μέ ένα πανάρ- 
χαιο έθιμο θάβονταν δλοι οί Μακε- 
δόνες βασιλείς, δπου κι αν πέθαι- 
ναν, άκόμα καί τότε, πού ό Φίλιπ
πος ό γιος τοϋ Άμνντα, μετέφερε 
τήν πρωτεύουσα στήν Πέλλα. Μόνη 
εξαίρεση ό ’Αλέξανδρος, ό Μέγας, 
πού δπως άναφέρει καί ό Λουκιανός 
στούς «Νεκρικούς Διαλόγους» θά
φτηκε στήν Αίγυπτο: «Πτολε
μαίος ό υπασπιστής, ές Αίγυπτον 
άπαγαγών θάψει εκεί».

ΟΜΩΣ αν τό κέντρο, ή πρω
τεύουσα, μεταφέρθηκε στη Πέλλα, 
τή γενέτειρα τοϋ Φιλίππου, οί 
Αίγές διατήρησαν τήν αίγλη τους 
σαν πόλη καθαρά βασιλική. Οί με
γάλες χαρές τοϋ κράτους καί οί
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Ό  Πρωθυπουρ
γός κ. _ Κων)νος 
Καραμανλής κατά 
την διάρκεια των ε
ορτών των Χριστου
γέννων έπεσκέφθη 
προσωπικώς τον χώ
ρο τών αρχαιολογι
κών άνασκαφών στην 
Βεργίνα οπού ξενα- 
γήθηκε από τον Κα
θηγητή κ. Μανώλη 
’Ανδρόνικο και έξε- 
δήλωσε ζω>]ρο ενδια
φέρον για την συνέ
χιση τών άνασκαφών 
και την προστασία 
τών πολυτίμων ευρη
μάτων.

βασιλικές ταφές γίνονταν εκεί. Καί 
λίγο πιο κάτω, στους πρόποδες 
τον 'Όλυμπου, στο Δίον, γίνονταν 
ολ ες οι θρησκευτικές λατρείες. ΤΗ 
ταν ή ιερή πόλη τής Μακεδονίας, 
οπού από το 1970 ό καθηγητής 
αρχαιολογίας κ. Παντερμαλής συ
νεχίζει τις άνασκαφές, που είχε 
αρχίσει πολλά χρόνια πιο πριν, 
ο συνταξιούχος πια καθηγητής κ. 
Μπακαλάκης, φέρνοντας στο φως 
τήν γνήσια συνέχεια τού 'Ελληνι
σμού.
Ο Κ ΑΘ Η ΓΗ ΤΗ Σ κ. Μανόλης 
’Ανδρόνικος, μετά από μιά δε
καετία άνασκαφών καί μελέτης στο 
νεκροταφείο τής Βεργίνας, είχε έκ- 
δόσει τό 1969 τό βιβλίο «Βεργί
να I». Τότε, σέ σχετική ερώτηση, 
είχε απαντήσει: «Τό ονόμασα
«ΕΝΑ», γιατί έχουμε καί τό παλά
τι καί —ποιος ξέρει —ίσως ή με
γάλη τούμπα νάναι τό «ΤΡΙΑ». 
Είκοσι πέντε χρόνια έσκαβε συνέ
χεια στή Βεργίνα ό ’Ανδρόνικος. 
Πρώτα τό νεκροταφείο κι υστέρα 
τό θερινό ανάκτορο. "Ομως ό νοϋς 
του είχε καρφωθεί από τήν πρώτη 
κι’ δλας μέρα στή μεγάλη τούμπα. 
Ή τα ν ένα μυστήριο πού ή λύση 
του βασάνιζε τη σκέψη του, ένα 
τέταρτο τού αιώνα. Τί έκρυβε ή 
μεγάλη τούμπα; Μέχρι πριν λίγο 
καιρό τό μυστήριο αυτό πύκνωνε, 
καθώς οί αμφιβολίες ανάτρεπαν, 
μέρα τή μέρα, τά καθιερωμένα.

Κ Α Ι Η  Μ ΕΓΑΛΗ  Τούμπα 
σκάφτηκε, γιά νά φανερώσει δ,τι
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κράτησε σφιχτά κλεισμένα μέσα 
της 2.300 περίπου χρόνια : τούς 
βασιλικούς τάφους μέ τά μοναδικά 
στον κόσμο ευρήματα, πού χρονο
λογούνται από τό 350 — 320 π.Χ. 
καί συμπίπτουν μέ τον θάνατο τού 
Φιλίππου τού Β '., γιοϋ τού Άμύντα  
καί πατέρα τού Μ. ’Αλεξάνδρου.

Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ είχε σνλλάβει 
τό όραμα τής ενωμένης Ελλάδας, 
τήν εποχή ακριβώς πού ή ’Αθήνα, 
ή Σπάρτη καί οί άλλες μεγάλες 
πόλεις τής άρχαιότητας, είχαν αρ
χίσει νά δύουν καί νά παρουσιά
ζουν συμπτώματα αγιάτρευτης πα
ρακμής. "Ομως ό θρόνος του κλο
νίζονταν. Χαρακτηριστικά άναφέ- 
ρεται από τον Πλούταρχο, στον 
«βίο τού ’Αλεξάνδρου», δτι ό Δη- 
μάρατος ό Κορίνθιος, τού είχε κά
ποτε πει : «Πάνυ γούν, σοί προσή- 
κει, Φίλιππε, κήδεσθε τής 'Ελ,λά- 
δος, δς τον οίκον τον σεαντού στά
σεως τοσαύτης καί κακών έμπέλη- 
κας» — «Στ’ άλ,ήθεια Φίλιππε, πώς 
σού πρέπει νά φροντίζεις γιά τήν 
Ελλάδα αφού τό σπίτι σου τό γέ
μισες από τόση διχόνοια καί τόσα 
κακά». Αιτία, ή ζήλεια τής ’Ολυ
μπιάδας, πρώτης του γυναίκας, 
γιά τον γάμο του μέ τήν Κλεοπά
τρα, τήν δγδοη κατά σειρά καί τε
λευταία γυναίκα τού Φιλίππου. Μιά 
ζήλεια καί ένα μίσος πού άρχισε 
νά φουντώνει από τήν μέρα τού 
γάμου, όταν ό ’Άτταλος, θείος 
τής Κλεοπάτρας, ευχήθηκε στους 
Θεούς, νά γεννηθεί από τον γάμο

αυτό 6 γνήσιος διάδοχος τού Βα
σιλιά. Ό  ’Αλέξανδρος άντέδρασε 
πετώντας ένα ποτήρι κρασί επάνω 
του καί φωνάζοντας. «Η μείς δέ 
σοί, κακή κεφαλή, νόθοι δοκοϋμεν» 
—«’Εμείς ανόητε, νόθοι, σού φαι
νόμαστε;» — καί ό Φίλιππος τρα
βώντας τό σπαθί του δρμησε στον 
’Αλέξανδρο. Παραπάτησε δμως καί 
έπεσε γιά νά σωθεί ό ’Αλέξαν
δρος πού αργότερα άνοιξε μέ τις 
σάρισσες τον δρόμο καί οδήγησε τό 
Ελληνικό πνεύμα μέχρι τά βάθη 
τής ’Ασίας.

Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ στήν προσπά- 
θειά του νά εξευμενίσει τήν Κλεο
πάτρα, προτείνει τό γάμο τής κό
ρης τους Κλεοπάτρας, μέ τον άδελI- 
φό τής ’Ολυμπιάδας καί βασιλ.ιά 
τής ’Ηπείρου ’Αλέξανδρο. Οί γό
μοι θά γίνονταν στις Αίγές, στά 
θερινά ανάκτορα τών Μακεδόνων. 
"Ετσι τον Αύγουστο τού 336 π.Χ., 
οί Μακεδόνες βλέπουν τό όνειρο 
τής ειρήνης καί τής ομόνοιας νά 
πραγματοποιείται. Τελωϋνται οί γό
μοι. Τό πλήθος επευφημεί τή βασι
λική οικογένεια καί στις Αίγές 
φουντώνει ή κραυγή «’Αλέξαν
δρος μέν βασιλεύς, Φίλιππος δέ 
στρατηγός». Ή ταν ή αγαπημένη 
φράση τού Φίλιππου, πού πίστευε 
στήν άξια τού πολύ αγαπημένου του 
γιού.

ΑΠΟ ΤΟ πλήθος δμως ξεφεύγει 
ό Παυσανίας, νεαρός Μακεδόνας, 
με τό σπαθί του γυμνό καί καρφώ
νει κατάστηθα τον Φίλιππο πού



ξεψυχάει ατά χέρια τοϋ ’Αλεξάν
δρου, του γιον του και τοϋ άλλου 
’Αλεξάνδρου, τοϋ γαμπροϋ του, βα- 
οιλιά τής Ήπειρον. Πολλο'ι πι
στεύουν πώς ή ’Ολυμπιάδα έσπρω
ξε ατό στυγερό έγκλημα τον νεαρό 
Μακεδόνα. Λίγο μετά, ή ’Ολυμπιά
δα, εξαφανίζει από το πρόσωπο τής 
γής καί τή Κλεοπάτρα, την άμορφη 
αντίζηλό της. "Ο Φίλιππος θά
βεται γρήγορα καί ό Αλέξανδρος 
εκδικείται τον θάνατο τοϋ πατέρα του 
του, λίγο πριν οδηγήσει τις Μακε
δονικές φάλαγγες στην κοσμοΐστο- 
ρική τους πορεία.

2.313 χρόνια αργότερα, τον Νοέμ
βριο τοϋ 1977, ή μεγάλη τοϋμπα 
τής Βεργίνας, οδηγεί τα βήματα 
τοϋ αρχαιολόγου Μανόλη ’Ανδρό
νικου στην πιο απίθανη Ισως συ
νάντησή του με την ιστορία: την 
συνάντηση μέ τον Φίλιππο Β '. 
Αυτό τουλάχιστον τό δικαίωμα δί
νουν οί μέχρι τώρα αρχαιολογικές 
πιθανότητες πού προκύπτουν από 
τα ευρήματα τοϋ τάφου. Ό  καθη
γητής Μανόλης ’Ανδρόνικος, άνοί- 
γοντας μια τρύπα στο πίσω μέρος 
τής οροφής τοϋ τάφου, έφερε στο 
φως μια μακεδονική ασπίδα από 
έλεφαντοστοϋν, ασήμι καί χρυσό, 
μια ολόχρυση φαρέτρα, ένα κρά
νος, ένα θώρακα, ένα βασιλικό 
διάδημα, ένα σκήπτρο, αιχμές σά- 
ρισσας, ένα ξίφος, οκτώ ολόχρυ
σα λεονταράκια, πέντε έλεφαντ ο
στέινα κεφαλάκια καί άλλα πολλά 
ευρήματα. "Ομως ή συγκίνηση τοϋ 
ανθρώπου πού αφιέρωσε την ζωή 
του στην αρχαιολογική έρευνα τής 
Μακεδονίας κορυφώθηκε όταν άντί- 
κρυαε τις δυο ολόχρυσες οστεοθή
κες, μέ τά οστά καί τούς πολύ
τιμους λίθους.

Αυτή ή συνάντηση μέ την ιστορία, 
μέ τις ελληνικές ρίζες καί ’ίσως τήν 
μορφή τον μεγάλου όραματιστή 
Μακεδόνα, συγκλόνισε τό Πανελ
λήνιο καί δλο τον κόσμο γενικά. 
Χιλιάδες μάτια δάκρυσαν, όταν μέ
σα στο κατάμεστο αμφιθέατρο τής 
Φιλοσοφικής Σχολής τοϋ Άριστο- 
τελείου Πανεπιστημίου, ό καθηγητής 
Μανόλης ’Ανδρόνικος ανακοίνωνε 
μέ τρεμάμενη, από συγκίνηση φω
νή, τά αποτελέσματα των άνασκα- 
φών καί τελείωνε μέ τή φράση:
«ΜΕ ΟΣΕΣ ΜΠΟΡΩ Μ ΕΓΑΛΥ
ΤΕΡΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ Π Ι
ΘΑΝΟΤΗΤΕΣ, ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ Ε
ΧΩ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΑΥΤΙ
ΣΩ ΑΥΤΟ Ν ΤΟΝ ΤΑΦΟ ΜΕ 
ΤΟ ΤΑΦΟ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ».

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
κ. ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΝΑΡΟΝΙΚΟΣ

Γεννήθηκε τό 1919 στήν Π ρούσα. Τό 1922 ήρθε στή Θ εσσαλονίκη . Τό 
1936 τελείω σε τό Γυμνάσιο καί γράφ τηκε στή Φ ιλοσοφ ική Σ χολή  τοΰ Πα
νεπ ιστημίου  Θ εσσαλονίκης. Τό 1937 άκ ολουθεΐ, σαν φ ο ιτ η τ ή ς , τόν καθη
γητή Ρω μαίο στις άνασκαφ ές τής Β εργίνας . Τό 1941 παίρνει τό π τυ χ ίο  τής  
Φ ιλοσοφ ικής μέ άριστα καί διορίζεται Καθηγητής στή Θράκη . Στα χρόνια  
τής κατοχής πέρνα στή Τ ουρκία , στή Συρία καί άπό έκεΐ στή Π αλαιστίνη  > 
όπου παρουσιάζεται στή Δεύτερη Τ α ξια ρ χία . Μετά τήν άπελευθέρω ση δι
δάσκει σάν Κ αθηγητής στό ’ Ιδιω τικό Γυμνάσιο Σ χ ο ιν ά . Τό 1949 διορίζεται 
άπό τήν ’Α ρχαιολογική ‘Υ πηρεσία ’Ε πιμελητής άρχαιοτήτω ν Βεροίας . Τό 
1952 ά ρ χίζει μέ τόν Καθηγητή Μ πακαλάκη τις άνασκαφ ές τής π ερ ιοχή ς  
Β ερ γίνα ς. Τό 1955 π η γα ίνει μέ υποτροφ ία  γ ιά  δυό χρόνια  στήν ’Α γ γ λ ία , 
όπου, κοντά στόν περ ίφ η μ ο άρχαιολόγο τ ή ς ’Ο ξφόρδης Σέρ Τ ζώ ν Μ πίσλεΰ  
μελετά  τά ά γ γ ε ΐα .

Γυρίζοντας στήν ‘Ελλάδα έκ λέγετα ι ‘Υ φ η γη τή ς στή Β' έδρα τής Κ λασ
σικής ’Α ρχαιολογίας . Τό 1961 έκ λέγετα ι έκτακτος Κ αθηγητής καί τακτικός  
τό 1964. Γ ίνεται κοσμήτορας τής Φ ιλοσοφ ικής τό 1968—6 9 . Τό 1974 έκ λ έ -  
γετα ι Πρόεδρος τοΰ Δ  .Σ . τοϋ Κ .Θ .Β .Ε . Ε ίναι μέλος τής ‘Εταιρείας Μακεδο
νικώ ν Σ π ου δ ώ ν, τής ’Α ρχαιολογικής Ε τα ιρ εία ς  ’Α θη νώ ν, τοΰ Γερμανικού  
’ Α ρχαιολόγου ’ Ινστιτούτου τοΰ Β ερολίνου καί τής ASSO CIATIONΙΝΤΕ RNA- 
TIONALE LE DES GRITIQUES D’ART. Μερικές άπό τις έργασίες του eIvaL 
«Β εργίνα  I » ,  «Τά ‘Ομηρικά καί Μ υκηναϊκά έθιμα τ α φ ή ς » , τό «ΤΟ ΤΕΝ — 
Κ Υ Λ Τ» « Ό  Π λάτω ν καί ή Τ έ χ ν η » , «Τ ά Λ ακω νικά ά ν ά γ λ υ φ α » , τρία κε
φ άλαια  στήν ‘ Ιστορία τοΰ ‘Ε λληνικού ’Έ θνους : «Γ εω μετρική τέχνη  — ’Αρ
χαϊκή τ έχνη  — Κ λασσική τ έ χ ν η » , τά « ‘Ε λληνικά  Μ ουσεία» καί δεκάδες 
άλλα συγγράμμ ατα καί δημοσιεύσεις .
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Τ6 φωτογραφικό συνεργείο τής Διευθύνσεως ’Αστυνο
μίας Θεσσαλονίκης, βρέθηκε μέ τόν απεσταλμένο συν
τάκτη του περιοδικού «Έπιθεώρησις Χωροφυλακής», 
στον τόπο των αρχαιολογικών άνασκαφών τής Βεργίνας 
Βέροιας, οπού ό καθηγητής Πανεπιστημίου άρχαιο- 
λογος κ . Μανόλης ’Ανδρόνικος, έ'φερε στό φως τούς αρ
χαίους Βασιλικούς τάφους. ’Από τΙς φωτογραφίες πού 
δημοσιεύονται, ή πρώτη, δεύτερη καί τρίτη, παρεχωρή- 
θηκαν στο περιοδικό από τόν καθηγητή κ . ’Ανδρόνικο, 
ένω οι άλλες πάρθηκαν άπό τό φωτογραφικό συνεργείο 
τήζ Δ)νσεως ’Αστυνομίας Θεσσαλονίκης.

1η φωτογραφία:
, Χρυσό όστεοφυλάκιο, όπου ήταν φυλαγμένα τά 
όστα τού Φιλίππου Β '. Ζυγίζει 11 κιλά χρυσάφι καί 
βρέθηκε μέσα στή μαρμάρινη λάρνακα, στό κυρίως μέρος 
του τάφου. ’  ’

2η φωτογραφία :
, ^  είσοδος τού τάφου τοΰ Φιλίππου Β#. Διακρίνονται 

οι θαυμάσιες τοιχογραφίες διαστάσεων 5,50 καί 1,20, 
που απεικονίζουν σκηνές άπό βασιλικό κυνήγι λεόντων.

3η φωτογραφία :
,Τ* πρώτα ευρήματα, δπως βρέθηκαν, όταν ό άρχαιο— 

λογος κ . Μανόλης ’Ανδρόνικος κατέβηκε στόν τάφο τοΰ 
Φίλιππου Β '.

4η φωτογραφία :
,® μεγάλη τοϋμπα άνασκάφτηκε καί μάς άποκάλυψε 

τους τρεις τάφους. *Η τάφος τοΰ Φιλίππου Β '. είναι 
κάτω άπό τό ύπόστεγο πού βρίσκεται στό βάθος.

5η φωτογραφία :
Η μεγάλη τοϋμπα φρουρεΐται μέ κάθε σχολαστικό- 

ττ\τα. Οί άνδρες τής Χωροφυλακής γνωρίζουν καλά τήν 
αρχαιολογική άξια καί τήν ιστορική σημασία κάθε μνη
μείου πού ή αρχαιολογική σκαπάνη φέρνει στό φ ώ ς.

6η φωτογραφία.
Ο μαρμάρινος θρόνος στο τάφο πού άνασκάφτηκε 

στήν περίοδο 1951—1962 άπό τούς καθηγητές —άρ · 
χαιολόγους κ .κ . ’Ανδρόνικο καί Μπαλακάκη.
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Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ κ. ΜΑΝΟΛΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ 
Π Ρ Ο Σ  ΤΟ Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο  “ Ε Π Ι 0 Ε Ο Ρ Η Σ Ι Σ  Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η Σ , ,

Κ ύριε χα θ η γη τ ά , π ότε άρχισα ν οί 
πρώ τες ά να σκ α φ ές στήν Β εργίνα!

Δέν είμαι ό πρώτος πού έπεσήμανα 
τήν αρχαιολογική σημασία τής περιοχής 
τής Βεργίνας, Πολύ παλιότερα, ό Γάλλος 
αρχαιολόγος Λεών Έζέ (1831—1922) 
παρατήρησε τις αρχαιότητες τής περιο
χής, τά λείψανα, τά έρείπια τοϋ παλατιού 
καί ύστερα άπό 5 χρόνια ξανάρθε, μ’ 
ένα πολεμικό πού τοϋ διέθεσε ή Γαλλική 
Κυβέρνηση καί έσκαψε έκεΐ. Τότε βρήκε 
τήν άρχή τού άνακτόρου καθώς καί ένα 
τάφο, λίγο πιό πέρα. Σ’ ένα βιβλίο πού 
έγραψε είπε ότι στή Βεργίνα ύπάρχει 
μιά μεγάλη τοϋμπα καί πολλές μικρές. 
Καί γιά τή μεγάλη τοϋμπα, έπειδή είχε 
δεϊ κάτι σάν κρατήρα, είπε, ίσως νά έχει 
ένα]τάφο άπό κάτω, πού νά έχει καταρρεύ- 
σει ό θόλος.

Π ότε πρω τοσκ ά ψ α τε στή Β ε ρ γ ίν α ;

Τό 1937. Είχα πάει σάν φοιτητής μέ 
τόν καθηγητή μου Ρωμαίο. ’Έβλεπε κΓ 
έκεϊνος τήν τοϋμπα, άλλά, άλλος ήταν 
ό σκοπός τών άνασκαφών. Ό ταν έγώ 
άργότερα διορίστηκα στήν Βέροια κι’ 
άρχισα νά ξανασκάβω στόν τόπο τών 
όρχαιοτήτων, τό πρώτο πού έκανα ήταν 
νά δοκιμάσω στό λάκκο, πού είχε 7 μέτρα

βάθος. Τότε βεβαιώθηκα πώς ό λόφος 
είναι τεχνητός. Διατύπωσα τή σχετική 
άποψη γιά τήν πιθανή ύπαρξη κάποιου 
Μακεδονικού τάφου τών Ελληνιστικών 
χρόνων καί έκανα τήν απλή σκέψη, ότι 
άν είναι κάτω άπό τό χώμα, κάτω άπό 12 
μέτρα χώμα, οί πιθανότητες νά μήν τον 
έχουν κλέψει είναι μεγάλες. Αύτό μ’ 
έκανε νά έλπίζω.
Ποια ήταν ή σ υ νέχεια  τώ ν άνασκα
φ ώ ν  , π ότε αρ χίσα τε νά  σκάβετε συ
στηματικά τή ν τοϋμ π α  καί πώ ς  
φ τά σ α τε στόν τά φ ο  τοϋ Φ ιλ ίπ π ο υ ;

Τό 1952, δέν είχα όμως άρκετά χρή
ματα τότε, έσκαψα λίγο. Γρήγορα όμως 
σταμάτησα τή μεγάλη τοϋμπα καί έσκαψα 
τό νεκροταφείο, άπό τό 1952 έως τό 1963. 
Τά εύρήματα αυτά τά μελέτησα καί τά 
δημοσίευσα τό 1969 σ’ ένα μεγάλο βιβλίο, 
μέ τόν τίτλο «Βεργίνα I». Τότε μάλιστα 
ό Γενικός Γραμματέας τής ’Αρχαιολογι
κής 'Εταιρείας, ’Ακαδημαϊκός κ. Όρλάν- 
δος, μοϋ είπε γιά ποιό λόγο τό όνόμασα 
«ΕΝΑ» κι άν αύτό σημαίνει ότι θάχουμε 
«Δύο». Τότε είπα πώς «Δύο» θά είναι τό 
παλάτι καί ίσως «τρία» ή μεγάλη τοϋμπα. 
Ξαναδοκίμασα τό 1962—63, έσκαψα δυό 
μεγάλα χαντάκια καί βεβαιώθηκα ότι ό 
τάφος πού ένδεχομένως υπάρχει είναι

κάτω άπό τά 12 μέτρα, κάτω άπό τό φυσι
κό έδαφος. Περίμενα νά έχω κάποια κα
λύτερη πίστωση καί τό 1976 πού πήρα 
250.000 δραχμές, άρχισα πάλι. Είδα όμως 
ότι δέν μπορεί νά γίνεται έτσι, μέ μιά 
τρύπα καί ότι έπρεπε νά προχωρήσω συ
στηματικά. Τότε λοιπόν (1976), βρήκα 
μία σειρά άπό σπασμένες στήλες οί όποιες 
είχαν χρησιμοποιηθεί γιά μπάζα. Αύτό 
μ’ έκανε νά κάνω όρισμένες σκέψεις, 
όρισμένους συλλογισμούς καί νά θυμηθώ 
τήν ύπόθεση τοϋ Χάμοντ ότι μπορεί 
νάναι οί Αίγές, γιατί μ’ αυτή τή σκέψη 
έξηγοϋνταν διάφορα πράγματα. Σ’ ένα 
άρθρο πού έγραψα τότε στό «ΒΗΜΑ» 
καί στά «’Αρχαιολογικά άνάλεκτα έξ 
’Αθηνών» διατύπωσά τήν άποψη πώς άν 
οί συλλογισμοί μου, όπως υποθέτω είναι 
σωστοί, τότε πρέπει νά βρισκόμαστε στις 
Αίγές, τήν πρώτη πρωτεύουσα τών Μα- 
κεδόνων καί δέν άποκλείεται νά έχουμε 
καί τούς βασιλικούς τάφους. Θυμάμαι, 
πώς είχα γράψει, ότι ή άνασκαφή μπορεί 
νά μάς δώσει τό πιό άπίοτευτο άποτέλεσμα, 
τήν πιό άπίστευτη άμοιβή. ’Εφέτος τό 
Πανεπιστήμιο έδωσε άρκετά χρή
ματα καί άρχισα νά σκάβω στό κέντρο 
τής τούμπας γιά νά βρώ τόν τάφο πού 
περίμενα. Έφτασα έκεΐ άλλά συνάντησα 
πολλές δυσκολίες. Ά ρχισα άπό άλλο 
μέρος γιά τόν ίδιο πάλι σκοπό. Σκάβον
τας συνάντησα τά πρώτα τμήματα τοϋ 
τοίχου καί τόν μικρότερο τάφο, πού τόν 
είχαν κλέψει οί άρχαΐοι καταστροφεΐς. 
Έ χει όμως μέσα θαυμάσιες τοιχογρα
φίες, τέτοιες, πού καί μόνο αύτός άξιζε 
τήν άνασκαφή. ’Επίσης βρήκα τά θεμέλια 
ένός τρίτου κτιρίου, τό όποιο πιθανόν 
νά ήταν τάφος πάνω άπό τήν γή καί πού 
έχει καταστραφεΐ μάλλον τό 274 π.Χ. 
άπό τούς Γαλάτες τοϋ Πύρρου. Στή συ
νέχεια βρήκαμε τόν τάφο αύτό πού μάς 
έδωσε αύτά τά εύρήματα καί πού έχει 
κι’ αύτός, έξωτερικά, καταπληκτικές 
τοιχογραφίες. Κατέβηκα άπό τήν τρύπα 
πού άνοίξαμε στήν- όροφή, μέσα στόν 
τάφο, γιατί ή πόρτα ήταν άδύνατο ν’ 
άνοίξει. Άντίκρυσα ένα - ένα τά εύρή
ματα καί τελικά όδηγήθηκα στις χρυσές 
λάρνακες μέ τά όστά.
Ποιά είνα ι ή πόλη  πού βρίσκονταν  
στήν π ερ ιοχή  τής Β ερ γίνας ;

Δέν είχα ποτέ άσχοληθή μέ τήν τοπο
γραφία, γιά τό ποΰ δηλαδή είναι ή μιά 
πόλη καί ποϋ ή άλλη. Ό  Θεόφραστος 
άναφέρει ότι στή Βεργίνα υπήρχε μιά 
πόλη πού τήν έλεγαν Βάλλα. Άπό μέρους 
μου είχα άρχίσει, πριν άπό πολλά 
χρόνια, νά μήν τό πιστεύω. Σέ παλιές μου 
δημοσιεύσεις έβαζα «Βάλλα» μέ έρωτη- 
ματικό, χωρίς νά προχωρώ παραπέρα. 
Έλεγα όμως ότι αύτό είναι ένα μεγάλο 
κέντρο τοϋ Μακεδονικού Ελληνισμού. 
Αύτά τά έχω γράψει στό παρελθόν.
Μ ερικοί σ υ νά δ ελ φ ο ί σας διατύπω σαν  
έπ ιφ υ λ ά ξ ε ις  καί α μ φ ιβ ο λ ίε ς ..........

Οί έπιστήμονες έχουν ό καθένας καί
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τή δική του άποψη. Παλιότερα μάλιστα 
ό Χάνοντ, είχε πει πώς έδώ έπρεπε νά 
βρίσκονταν οί Αίγές καί έγώ δέν είχα 
συμφωνήσει. ’Ακόμα δέ παλιότερα, μιά 
Ελληνικής καταγωγής Γ ιουγκοσλάβα, 
ή Φανούλα Παπάζογλου, έγραψε σ’ ένα 
βιβλίο της, πού άναφέρονταν στις πόλεις 
τής αρχαίας Μακεδονίας, ότι άποκλείεται 
νά είναι ή Έδεσσα καί οί Αίγές στό ίδιο 
μέρος. Τοποθετούσε τις Αίγές κάπου πρός 
τή Νάουσα. Έγώ όμως δέν είχα άσχο- 
ληθεϊ μ’ αυτό τό θέμα, όπως σας είπα, 
καί όταν είδα αύτό καί είδα καί τούς 
αρχαίους συγγραφείς άπόρησα πώς δέν 
τό είχαν προσέξει καί άλλοι. Οί συγγρα
φείς μιλούν γιά Έδεσσα χωριστά καί 
Αίγές χωριστά. Δυό πόλεις στό ίδιο μέρος, 
ή μιά πόλη μέ δύο όνόματα πρώτη φορά 
τό άκοΰμε. "Αλλωστε έκτος άπό τις χα
ρακτηριστικές άναφορές τού Πλούταρ
χου, πού γιά τήν πρώτη έπιδρομή τού 
Πύρρου χρησιμοποιεί τό «έλάσας άχρι 
Εδέσσης», ένώ γιά τή δεύτερη — είναι 
καί ή λύση τού μυστηρίου τής τούμπας— 
μιλάει γιά τούς Γαλάτες πού λεηλάτησαν 
τούς βασιλικούς τάφους των Αιγών καί 
διεσκόρπισαν τά όστά τών βασιλέων, 
ύπάρχει καί έπιγραφή πού λέει ότι οί 
Έδεσσαίοι έδωσαν τόσα χρήματα καί 
οί Αίγαίοι τόσα. "Ομως αυτό δέν 
μέ άπασχολεϊ τόσο πολύ. Άπό τή 
άρχή είπα, ότι είναι βασιλικός ό τάφος, 
καί έπειδή ξέρουμε ότι οί βασιλείς τών 
Μακεδόνων όπου καί αν πέθαιναν θά
βονταν έκεΐ, τότε έχουμε τις Αίγές. Αύτό 
έχει μεγάλη ιστορική σημασία.

ΤΙ είναι αύτό πού τεκμηριώ νει 
τήν άποψη τώ ν βασιλικώ ν τά φ ω ν  
καί συνεπώ ς καί τή θέση τώ ν Α ιγώ ν ;

Βέβαια, άπόδειξη 100% θά είχαμε άν 
βρίσκαμε καί κάτι τό γραπτό. Αύτό είπα— 
καί παρακαλώ γράψτε το γιατί παρα
ποιήθηκε άπό πολλές έφημερίδες — καί 
στήν πρές - κόνφερανς. Τότε τελείωσα 
μέ τήν έξής φράση: «ΜΕ ΟΣΕΣ ΜΠΟΡΩ 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ, ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΕΧΩ 
ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΑΥΤΙΣΩ ΑΥΤΟΝ 
ΤΟΝ ΤΑΦΟ ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΦΟ JOY 
ΦΙΛΙΠΠΟΥ». Καί τούτο γιατί: α) Ξεκι
νάμε άπό μιά ύπόθεση, άπό ενα τάφο. 
Βλέπουμε μερικά εύρήματα, τά ευρήματα 
αύτά είναι έξαιρετικά πλούσια. Βλέπουμε 
ένα θώρακα μέ χρυσές μπάλλες, χρυσά 
πτερύγια, χρυσές λεοντοκεφαλές. Δέν 
έχει ξαναβρεθεΐ τέτοιο πράγμα. Βλέπω 
ένα ξίφος μέ θήκη έλεφαντοστέϊνη. Βλέ
πω ένα πράγμα πού πιστεύω είναι διάδημα. 
Χρυσό καί άσημένιο. Τό βρίσκω καί σέ 
πορτραΐτα άλλων βασιλέων καί τού 
Αλεξάνδρου τού ίδιου. Βλέπω ένα άντι- 
κείμενο πού άπό όσα μοΰ είπαν μέχρι 
τώρα οί χημικοί, πρέπει έσωτερικά νά 
ήταν καλάμι, ύστερα ύφασμα κι άπό πάνω 
χρυσός. Τί άλλο μπορεί νά είναι παρά 
σκήπτρο; Ανοίγω τήν μαρμάρινη λάρ
νακα καί βρίσκω αύτό τό κιβώτιο τό 
χρυσό, όλόχρυσο πράγμα, πού είχε τά 
όστά, τό όποιο είναι 11 κιλά χρυσάφι 
μασίφ. Επάνω είχε τό άστέρι πού τό 
βρίσκουμε στις μακεδονικές άσπίδες καί 
στά μακεδονικά νομίσματα. Ό λα αύτά 
μοΰ δείχνουν ότι πρέπει νάναι ένας βα
σιλικός τάφος. Επίσης βρίσκω τά ύπο-

λείμματα μιας άσπίδας, έντελώς κατα
πληκτικής, τά υπολείμματα άπό ξύλινα 
έπιπλα τά όποια ήταν καταπληκτικά — 
άλλο άν είναι διαλυμένα σήμερα — έγώ 
μπορώ σάν άρχαιολόγος μέ τό μυαλό 
μου, νά τά δώ. Ένα έπιπλο πού έχει 
όλόκληρη μία πλευρά άπό έλεφαντο- 
στοΰν, δέν τό βρίσκεις κάθε μέρα. 'Οδη
γούμαι στήν άποψη ότι μάλλον ό τάφος 
είναι βασιλικός. Ά ν  είναι λοιπόν βασι- 
λέως, τότε ποιανού πρέπει νά είναι; Ή  
χρονολογία λέει ότι δέν μπορεί νά 
είναι νεώτερα τού 320 καί παλαιότερα 
τού 350 π.Χ. Άπό τό 359 π.Χ. δέν έχουμε 
άλλο βασιλέα, έκτος άπό τόν Φίλιππο. 
Τέλος βρίσκω αύτά τά μικρά κεφαλάκια 
πού είκονίζουν άναμφισβήτητα τόν Φί
λιππο, τόν Αλέξανδρο καί ίσως τήν ’Ολυ
μπιάδα. Τά άλλα πρόσωπα δέν τά ξε
χωρίζω καλά. Κάνω λοιπόν τήν σκέψη: 
Ποιος μπορεί νά έχει τό πορτραΐτο τού 
Φιλίππου, τού Αλεξάνδρου καί τής’Ολυ- 
μπιάδας. Ή  ό Φίλιππος πρέπει νά τό 
είχε ή ό Αλέξανδρος. "Ετσι νομίζω 
έγώ. Ό  Αλέξανδρος δέν είναι. Πρέπει 
νά είναι ό Φίλιππος. Όμως ή άνασκαφή 
ακόμα δέν τελείωσε. Ακόμα τώρα δια
βάζω τις έκθέσεις τών συντηρητών. 
Ίσως βρούμε καί κάτι άκόμα, ένα νόμι
σμα. Άλλωστε άκόμα δέν έφτασα μέχρι 
κάτω στή πρόσοψη. Ά ν, όταν θά συνε- 
χίσω τήν έπομένη άνοιξη, βρώ στοι
χεία τά όποια μοΰ δείξουν ότι έκανα λά
θος, πρώτος έγώ θά τό πώ. Όμως δέν τό 
πιστεύω αύτό. Ό λα  τά δεδομένα πού 
έχουμε μέχρι σήμερα είναι άρκετά. 
Προσθέτω ότι τώρα έχω τήν έκθεση 
μιάς Έλβετίδας, πού ήρθε γιά νά δει τό 
ύφασμα, γιατί βρέθηκε στόν προθάλαμο 
δεύτερη λάρνακα, πάλι χρυσή καί πάλι 
είχε όστά (μέ μιά πρώτη σκέψη μπορώ 
νά πώ ότι είναι τής Κλεοπάτρας πού δο
λοφονήθηκε μετά τό θάνατο τού Φιλίπ
που) καί ένα ύφασμα μέ τό όποιο ήταν 
σκεπασμένα τά κόκκαλα. Τό ύφασμα 
αύτό μοΰ λέει ή Έλβετίδα είναι πορφύρα 
καί χρυσάφι, ύφασμένα. Ζήτησα τή γνώ
μη της. Μοΰ είπε ότι είναι μοναδικό 
στόν κόσμο. Μέ παρόμοιο ύφασμα ήταν 
καί τά κόκκαλα τού Φιλίππου τυλιγμένα. 
Μόλις τό βγάλαμε μπορέσαμε νά τό 
φωτογραφίσουμε. Έ χει κάτι σχέδια κα
ταπληκτικά, δόρατα, άσπίδες, φύλλα 
άπό λουλούδι, λεμονανθούς. Ζήτησα 
έπίσης άπό τήν Έλβετίδα νά μοΰ πει 
άν οί ταφές είναι βασιλικές. Μοΰ λέει: 
«Κύριε καθηγητά, δέν ξέρω, έάν αύτές 
δέν είναι βασιλικές ταφές, τί θά πει βα
σιλική ταφή. Τέτοια πράγματα δέν έχω 
δει πουθενά.... Δέν έχουν βρεθεί που
θενά.

Ποΰ θά στεγαστούν τά εύρήματα ;

Αύτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, μέ 
τήν διαφορά ότι δέν έχει έρθη ή ώρα γιά 
τή λύση του. Πρός τό παρόν προέχει τό 
πρόβλημα τής συντηρήσεως. Τά κόκκα
λα, τά ύφάσματα, τά διαλυμένα έπιπλα, 
πρέπει νά μελετήσουμε, νά τά άναλύσου- 
με, νά δούμε ένδεχομένως άπό τί ούσίες 
ήταν, πώς ένδεχομένως ήταν, καθώς έπί
σης νά μελετήσουμε τή στατική κατάστα
ση τού τάφου καί τόν τρόπο συντηρή- 
σεώς του.

ΤΙ έχετε  νά  μάς πείτε γ ιά  τό ανά
κτορο καί τήν αρχαιολογική  σημασία  
τής Β ερ γ ίνα ς, καθώς καί τού Β ο -  
ρεοελλαδίτικου χώ ρου  γ εν ικ ά .

Τό άνάκτορο άρχισε νά τό άνασκάπτει 
συστηματικά ό Ρωμαίος. Τό τελείωσα 
έγώ μαζί μέ τόν κ. Μπακαλάκη. Τό 1961 
δημοσιεύσαμε ένα μικρό βιβλίο «Τό 
άνάκτορο τής Βεργίνας», μαζί μέ τόν 
Μπακαλάκη καί τόν Μακαρόνα. Τώρα 
βρισκόμαστε στή τελική φάση τής με
λέτης. Μ’ έναν άρχιτέκτονα ειδικό άπό 
τήν Αθήνα, τόν Τραυλό, κάναμε τά 
σχέδια καί είμαστε έτοιμοι νά συνεχί- 
σουμε τή μελέτη τού ανακτόρου. 'Η πε
ριοχή τής Βεργίνας, άνεξαρτήτως τής 
ταυτίσεως μέ τόν Φίλιππο, είναι μία 
άπό τις πιό σημαντικές περιοχές τής Βο
ρείου Ελλάδος. Έπίσης, στό Πανεπι
στήμιο Θεσσαλονίκης άνήκει καί ή άνα
σκαφή τού Δίου όπου σκάβει ό καθηγη
τής κ. Παντερμαλής. Είναι μιά άκόμα 
σημαντική άνασκαφή καί τά ευρήματα 
είναι πολύτιμα άπό άρχαιολογική καί 
ιστορική πλευρά. Τούτο γιατί βρίσκονται 
πράγματι πολύ παλιά, γύρω στό 500 π.Χ. 
ή καί παλιότερα άκόμα καί βρίσκονται 
γιά πρώτη φορά φέτος, εύρήματα Ε λ 
ληνικού πολιτισμού καί ιστορίας, σέ μιά 
πόλη καθαρά Μακεδονική. Τό Δΐο ήταν 
ή ιερή πόλη τών Μακεδόνων. Εκεί είχαν 
τά ιερά τους καί βρίσκουμε πράγματα 
έντελώς όμοια μ’ αυτά πού βρίσκουμε 
σέ όλα τά άλλα έλληνικά ιερά. Είναι κι 
αύτά μιά άπόδειξη γιά τήν συνέχεια καί 
τήν ελληνικότητα τής Μακεδονίας. Ό λα 
δείχνουν ότι ή Μακεδονία ήταν ένα κομ
μάτι καθαρά Ελληνικό.
Ποΰ άλλου έχετε  σκάψ ει καί ποιές  
είναι οί προοπτικές γ ιά  τά έπόμενα  
χ ρ ό ν ια ;

Μέχρι τώρα άσχολήθηκα κυρίως μέ 
τήν Βεργίνα. Έχω όμως σκάψει καί στή 
Νάουσα, τό Κιλκίς, τή Χαλκιδική, τή 
Θεσσαλονίκη κ.ά. Τώρα τά προβλήματα 
μεγάλωσαν, χρειάζεται μελέτη καί έπι- 
στημονική έργασία γιά νά μείνουν ό,τι 
έχουν βρεθεί. Καί έπειδή πιστεύω καί 
ότι ή ζωή δέν είναι άπεριόριστη, θά 
σφίξω τις δυνάμεις μου γιά νά μπορέσω 
νά δώσω τήν πρώτη έκθεση σ’ έπιστημο- 
νικό πλάνο κι’ όχι έτσι όπως γράφονται 
στις έφημερίδες. Τώρα είμαι αισιόδοξος.
Τί άλλο έχετε  νά  π είτε στους ά να γ νώ -  
στες μας ;

Απαραίτητοι βοηθοί, σέ θέματα φρου- 
ρήσεως καί συμπαραστάσεως — στις 
άρχαιολογικές άνασκαφές, είναι οί άν- 
δρες τής Χωροφυλακής, πού πραγματικά 
προσφέρουν τις ύπηρεσίες τους άγόγ- 
γυστα. Στή Βεργίνα μάλιστα ή βοήθεια 
καί ή έπιτήρηση τού τόπου τής άνασκα- 
φής άπό τούς άνδρες τής τοπικής 'Υπη
ρεσίας είχε συμπέσει καί μέ τά αύξημένα 
καθήκοντά τους, λόγω τής προεκλογικής 
περιόδου. Παρ’ όλα αύτά όμως, έξετέλε- 
σαν τό καθήκον τους εύσυνείδητα. Ά κό
μα καί τώρα, άν καί ό τόπος φυλάγεται 
άπό ύπαλλήλους τού Πανεπιστημίου, 
οί άνδρες τής Χωροφυλακής δέν παρα
λείπουν νά παρακολουθούν στενά καί 
άγρυπνα τήν περιοχή. Είναι, πράγματι, 
μεγάλη ή προσφορά τους.
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Ή τελευταία άλήδεια

ΓΙΑ ΤΙ τά είχε πή; Γιατί ήθελε νά 
βοηθήση τον Εύθυμιάδη κι όσα μοϋλεγε 
για τούς φόβους της ήταν ψέματα ή γιατί 
ήθελα νά τον σπρώξη σέ μια ένέργεια πού 
θά τύν έξέθετε; Τονοιωθα πώς έπαιζε 
μαζί μου καί θύμωνα μέ τύν έαυτό μου, 
πού ήμουν τόσο σκλάβος της. ’Ά ν είχα 
καί τόση μονάχα δύναμι θάπρεπε νά φύγω 
μια ώρα γρηγορώτερα άπό κοντά της. 
’Αλλά δεν την είχα.

Πέρασα την περισσότερη άπό την 
ύπόλοιπη μέρα στό ξενοδοχείο μου, πε- 
ριμένοντας κι’ έγώ δέν ξέρω τί. ’Έβλεπα 
καθαρά πόσο ήμουν άδύναμος καί σιχαι
νόμουν τύν έαυτό μου γ ι’ αύτό. ’Έπεσα 
νά κοιμηθώ άργά μέ τη χειρότερη διά- 
θεσι πού είχα ποτέ μου.

Τό πρωί, ό Ιδιος χθεσινός μικρός —· 
άσφαλώς κάποιος τής γειτονιάς — ήρθε 
πάλι νά μοϋ πή πώς «ή κυρία άπό τό 
μεγάλο σπίτι» μέ παρακαλοϋσε νά πάω 
στη βίλλα. Αύτή τή φορά δέν τόν ρώτησα 
ποιά άπό τις δύο.

Στήν κορυφή τής σκάλας μέ περίμενε 
ή Άννιώ.

—Εύτυχώς ήρθες, μοϋ είπε.
Αύτή τή φορά δέν ήταν δπως χθές. Ή  

Άννιώ δέν μιλούσε σιγά, προσέχοντας 
νά μή τήν άκούσουν.

—Πώς είναι ή Λιλή; ρώτησα.

. —Έ φυγε.
ΤΗταν τό μόνο πού δέν περίμενα.
•—Μόνη της ;
—Ναί, μόνη της, τή νύχτα καί κρυφά. 

Δηλαδή κρυφά άπό τούς άλλους. Εμένα 
μέ άποχαιρέτησε, μοϋ άφησε τό κλειδί 
καί μοϋ είπε σέ ποιόν πρέπει νά τό δώσω, 
όταν φύγω.

Δέν καταλάβαινα.
—Μά πώς...;
Πέρασε τό χέρι της στό μπράτσο μου, 

σφίχτηκε έπάνω μου καί μέ τράβηξε 
μέσα στό σπίτι.

—Μά είσαι τελείως άθώο παιδί; Δέν 
καταλαβαίνεις τίποτα. Σίγουρα τά είχε 
κανονίσει άπό πριν μέ τόν άντρα της. 
’Εκείνος δέν μπορούσε νά φύγη μέ τό 
αύτοκίνητο, γιατί ύποπτευόταν πώς cl 
άστυνομικοί θά ήλεγχαν τό δρόμο. Έ φυγε 
τή νύχτα μέ τά πόδια, άπό τά βουνά, κρύ
βεται κάπου κι έχει συμφωνήσει μέ τή 
Λιλή νά περάση νά τόν πάρη. Είμαι βέ
βαιη πώς έχει κιόλας κανονίσει τό δια
βατήριό του γιά τό έξωτερικό.

Δέν κρατήθηκα.
—Βλέπω τά μαντεύεις δλα έσύ.
Διέκρινε τήν άσυναίσθητη κακία πού 

ύπήρχε στόν τόνο μου.
—Δέν είμαι ανόητη, είπε.
—’Ενώ έγώ είμαι.

Κατάλαβα πώς τό είχε παρακάνει. 
Σφίχτηκε χαδιάρικα έπάνω μου.

—Μά γιά δνομα τοΰ Θεοΰ θά μαλώ
νουμε γ ι’ αύτούς; Ά ς  κάνουν δ,τι θέλουν, 
άς πάνε στό καλό τους κΓ εμείς άς κυττά- 
ξουμε τούς έαυτούς μας καί τήν άγάπη 
μας. Ά ς  φύγουμε κΓ έμεΐς. Δέν μάς 
κρατάει πιά τίποτα έδώ.

—ΚΓ ό «θησαυρός»;
Έκανε ένα μορφασμό.
—Τόν σιχάθηκα. Μέ τόσο αίμα καί 

τόσα πτώματα, τόν σιχάθηκα. Δέν θέλω 
πιά ν’ άκούσω γ ι’ αύτόν.

—Θά τόν παρατήσης;
—Σοΰ λέω τόν σιχάθηκα. Μακάρι νά 

μη ύπήρχε ποτέ. Λοιπόν, θά φύγουμε;
—Πότε;
—Τό γρηγορώτερο. Ή  βαλίτσα μου 

είναι σχεδόν έτοιμη. Τό άπόγευμα ;
—Μά τό τραίνο. . . .
—Δέν θά φύγουμε μέ τό τραίνο. Ή  

Λιλή μοϋ έδωσε τήν άδεια νά χρησιμο
ποιήσω τό δεύτερο αμάξι τους. Πήγαινε 
νά έτοιμάσης καί τή δική σου βαλίτσα. 
Θά δώσω τό κλειδί στόν άνθρωπο πού 
μοϋ είπε ή Λιλή καί θά περάσω νά σέ 
πάρω κατά τις έξη, νά ταξιδέψουμε μέ 
δροσιά.

Μοϋ έρριψε ένα βλέμμα γεμάτο ύπο- 
σχέσεις.

—Θέλω νά γνωρίσω μιά καινούργια 
’Αθήνα κοντά σου.

’Εκείνοι πού δέν έχουν γίνει σκλάβοι 
ένός πάθους άκατανίκητου καί βασανιστι
κού μπορούν νά γελάσουν μαζί μου. Οί 
άλλοι θά μέ καταλάβουν. ΚΓ ή πιο στοι
χειώδης λογική έλεγε νά μή τήν πιστέψω. 
Τήν πίστευα γιατί ήθελα νά τήν πιστέψω, 
γιατί δέν μπορούσα νά τήν χάσω. Κίνησα 
προς τό ξενοδοχείο μου.

Μοΰ έκανε έντύπωσι πώς ή «σκιά» 
μου, ό νεαρός τελειόφοιτος τής νομικής 
δέν είχε κάνει άκόμη καμμιά έμφάνισι, 
πώς κανείς άπό τούς γνωστούς άστυνο- 
μικούς δέν φαινόταν πουθενά. Άλλαξα 
κατεύθυνσι καί πήγα στό σταθμό. Έ νας 
χωροφύλακας έβγαινε.

—Ό  κ. «άνώτερος»; ρώτησα.
—Λείπει.

Ζήτησα τόν «σταθμάρχη». 'Ο τελειό
φοιτος τής νομικής έλειπε κΓ εκείνος. 
Ζήτησα τόν μοίραρχο, αλλά δέν ήταν στόν 
Πλαταμώνα ούτε αύτός. Δέν είχα ποτέ 
καμμιά ιδιαίτερη έπίδοσι στις άστυνομι- 
κές ιστορίες, άλλά δέν ήταν δύσκολο νά 
καταλάβω. ΤΗταν πολύ άθώα ή Λιλή 
γιά νά πιστέψη πώς μπορούσε νά γελάση 
τούς άστυνομικούς. Τρομοκράτησαν τον 
άντρα της γιά νά κάνη κάτι καί παρακο
λουθούσαν τήν Λιλή. Σίγουρα είχαν ξε
κινήσει πίσω άπό τό αμάξι της τή νύχτα. 
’Αντί νά κυνηγούν τόν Εύθυμιάδη στά 
βουνά περ'ίμεναν νά πέση στό αγκίστρι 
τους. Ή  Λιλή, ήταν τό καλύτερο δόλωμα.

Γύρισα λυπημένος στό ξενοδοχείο μου. 
Συμπονούσα τήν Λιλή κΓ έπιτέλους ό 
Εύθυμιάδης, δ,τι κι’ άν είχε γίνει στό 
μεταξύ, ήταν φίλος μου. Στις έξη τό 
άπόγευμα άκουσα τό σήμα τής Άννιώς. 
Ά πό  τό παράθυρο τήν είδα νά μέ περι- 
μένη μέσα στό σπόρ άμάξι τού Εύθυμιάδη. 
Κατέβηκα καί κάθησα πλάϊ της. "Οταν 
ξεκινούσαμε γύρισα νά κυττάξω πίσω. 
Πόσο διαφορετικός ήταν γιά μένα ό Πλα- 
ταμώνας λίγες μέρες πριν — δταν έφτανα 
γιά νά συζητήσω μέ τήν χαϊδεμένη καί 
χαρούμενη Λιλή τά καινούργια σχέδια 
τής βίλλας της.

Ή  Άννιώ ώδηγοΰσε μέ σιγουριά, χω 
ρίς νά βιάζεται.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ

"Ο ’Ο λύμ π ιος, Α ρχιτέκτονας άπό τήν ’Α θή να , προσκαλείται στόν Π λα
ταμώ να άπό τό ζεύ γος  Ε Υ Θ Υ Μ ΙΑ ΔΗ . Στό τρ α ίνο , ένας άνδρας φ οβισ μ ένος  
πού βρέθηκε γ ιά  λ ίγ ο  στό β α γόνι τ ο υ , τού α φ ή νει μιά βα λίτσα  καί πηδά  
στό κ εν ό . Δ υό  άνθρω ποι πού παρακολουθούσαν τόν συνταξιδιώ τη  τ ο υ , έ ν -  
διαφέρθηκαν γ ιά  τή ν Ανεύρεσή του . Στή Β ίλλα  τοΰΈ ύθυμιάδη  φ ιλ οξενείτα ι  
καί ή Ά ν ν ιώ  Λ εονάρδου, μ ιά όμορφη νεαρή γυνα ίκα  . ’ Α νοίγοντας τήν βα λί
τσα τού συνταξιδιώ τη  δέν βρίσκουν τ ίπ οτε τό ύ π ο π τ ο . Τήν έπ ο μ ένη , ό 
’Ο λύμπιος όταν Α νοίγει τήν βαλίτσα  του διαπιστώ νει ότι κάποιος τού τήν  
έχε ι Α νακ ατέψ ει. Ποιός όμω ς ; 'Υ ποπτεύεται όλους καί κανένα . 'Ό ταν Αργό
τερα π η γα ίνουν γ ιά  μπάνιο στήν παραλία όπου βρισκόταν ή Ά ν ν ι ώ ,  β λέ
πουν έναν άνδρα κοντά της πού τούς φ άνηκε ότι μ ιλούσε μαζύ τ η ς . Ή  Ά ν -  
νιώ  όμω ς τό ά ρ νε ΐτ α ι. Τ ελικά ό ’Ο λύμπιος άνέφ ερ ε μόνο στόν Ε ύθυ- 
μιάδη γ ιά  τό Ανακάτεμα τής βαλίτσας του καί τό μεσημέρι ό Εύθυμιάδης  
τού φ έρνει μιά φ ω τογρ α φ ία  στή όποία έκπληκτος ό ’Ο λύμπιος δέν δυσκο
λεύεται νά  Α ναγνωρίσει τόν έναν άπό τούς δύο άνδρες τού τραίνου πού παρα
κολουθούσαν τόν άγνω στο συνταξιδιώ τη του πού ρίχτηκε στό κενό . Τό βρά
δυ ό ’Ο λύμπιος καί ή Ά ν ν ιώ  βρέθηκαν στό κ ρεββάτι τού ’Ο λύμπιου καί ξα
φ νικ ά  μέσα στή νύκτα  τά  γαυγίσμα τα  τώ ν σκ υλιώ ν τού Εύθυμιάδη τόν  
κάνουν νά π ετα χτεΐ στό μπαλκόνι καί νά  διακρίνει έναν άνδρα νά  δρασκελί
ζε ι τόν τ ο ίχο  τού κήπου φ εύ γ ο ν τα ς . Τό άλλο βράδυ ή Ά ν ν ιώ  στό δω μάτιο  
τού ’Ο λύμπιου τού  φ α νερ ώ νει ότι είναι κόρη 'Ε βραίου καί ότι ό πατέρας  
της πού σκοτώθηκε άπό τούς Γερμανούς άφ ησε στόν Γερμανό Ανακριτή γιά  
νά σωθεί ή μητέρα της καί ή ίδ ια , π ίνακες μεγάλης άξίας πού είναι κρυμμέ
νοι κάπου στόν Π λαταμώ να καί πού τό σχεδιάγραμ μα τό έχε ι κάποιος Σ εβ α -  
στόπουλος . Ό  ’Ο λύμπιος κατάλαβε ότι αύτός π ρέπει νά  είνα ι ό συνταξιδιώ 
της τού τραίνου .

Ό  ’Ο λύμπιος τό πρω ί στήν παραλία συναντάται μέ τόν . . .  συνταξιδιώ τη  
του καί τόν φ ω νά ζει Σ εβαστόπουλο . Α ύτός παραξενεύθηκε στό άκουσμα  
τού όνόματός του . Μετά άπό λ ίγ ες  μέρες , ένώ  διασταυρώθηκε ή Ά ν ν ιώ  μέ 
τόν Σ εβαστόπουλο στό δρόμο καί στήν π α ρ α λία , αύτή έδειξε Αδιαφορία πού  
προξένησε έντύπω ση στόν ’Ο λύμπιο καί κατάπληξη όταν ή Ά ν ν ιώ  τού λέει 
δτι αύτός δέν είνα ι ό Σ εβαστόπουλος πού π ερ ιμ ένει αύτή .

Τό άλλο πρω ί βρέθηκε στή παραλία τό πτώ μ α  τού Σ εβ α σ το π ο ύ λ ο υ . ‘Ο 
’Ο λύμπιος στή σχετική συζήτηση μέ τόν Εύθυμιάδη τού λέει δτι ό κηπουρός 
του μ ιλούσε μέ ένα ξανθό ξ έ ν ο . Ό  κηπουρός δμω ς τό άρνήθηκε. 'Ο Εύθυ
μιάδης τότε πειράχτηκε άπό τήν ύπ οψ ία  τού ’Ο λύμπιου καί τόν άφ ησε πει
σ μ α τω μ ένο , καί έ φ υ γ ε . Τότε αύτός Α ποφ ασίζει νά  φ ύ γ ε ι  τό π ρ ω ΐ, άλλά  
φ θάνοντας στόν Σταθμό συναντά τόν ’Ε νω μοτάρχη  καί Α ναβάλλει τήν Ανα
χώ ρησή του καί μ ένει στό Μ οτέλ .

Τό Απόγευμα ό ’Ο λύμπιος είδε τό Εύθυμιάδη πού  έ φ ε υ γ ε . Λ ίγο  Αργό
τερα στό Α σ τυ νο μ ικ ό  Κ ατάστημα πού προσκλήθηκε Α ναγνώρισε τούς δυό 
ξανθούς Γερμανούς πού τού παρουσίασε ό Α νώ τ ερ ο ς  Δ ιοικητής Χ ω ροφ υλα
κής . Τό βράδυ ή Ά ν ν ιώ  τού λέει δτι ήταν ψ έμμα ό θησαυρός μέ τούς π ίνα 
κες καί δτι μόνο ένα χάρτη τού Π λαταμώ να τής ε ίχ ε  άφ ή σει κάποιος πού έ
δ ειχνε ένα θησαυρό, άλλά τής τόν έκλεψ αν στό Παρίσι καί δτι ό Εύθυμιάδης 
ήταν Ανακατεμένος καί μόνο ή Λιλή δέν ήξερε τ ίπ ο τ α .

Τή ν νύκτα χάθηκε ό κηπουρός καί Αργότερα βρέθηκε νεκρός στά Τ έμπη . 
Ό  ’Ο λύμπιος π ή γε νά  π ει τό νέο στή Β ίλλα  καί σέ λ ίγο  έφ θασε καί ή Χωρο
φ υλακή πού ρω τούσε τήν Λ ιλή γ ιά  τόν κηπουρό καί ή Ά ν ν ιώ  τής λ έει νά  
π ει καί γιά  τά βήματα τής νύ χτ α ς  . Ά π ό  τόν ’Ε νω μοτάρχη  μαθαίνει ό ’Ολύ
μπιος δτι οί δύο Γερμανοί έφ υ γ α ν  για τί δέν βρέθηκαν στοιχεία  έναντίον τους . 
Ό  Εύθυμιάδης πού ήλθε έν τώ  μεταξύ στόν Π λαταμώ να συναντάται στό 
Α σ τυ νο μ ικ ό  Κ ατάστημα μέ τόν ’Ο λύμπιο καί ό Α νώ τ ερ ο ς  Διοικητής παρα
τήρησε δτι δέν τόν χαιρέτησε καί ό ’Ο λύμπιος τού είπε δτι είχα ν  ψ υχρανθεΐ 
γ ιά  ένα άσχετο θ έμ α .

Μετά τήν έξήγηση γιά  τήν ψ υχρότητα  τού Ε ύθυμιάδη , ό Α νώ τ ερ ο ς  
Διοικητής ρώτησε τόν ’Ο λύμπιο άν συναντήθηκε μέ τόν Σ εβαστόπουλο καί 
αύτός τού είπε μόνο στό τραίνο .Ά λ λ ά  ό Α νώ τ ερ ο ς  συμπλήρω σε δτι συναν
τήθηκαν καί στόν Π λαταμώ να σ’ ένα Απόμερο μ έρος, δηλαδή τά  ήξερε 
δ λ α .

Ά π ό  τό τη λέφ ω νο  πού κτύπησε ήλθε ή πληροφ ορία στόν Σ υνταγμ α
τάρχη δτι ό Εύθυμιάδης τήν νύκτα τού φ όνου  τού κηπουρού ε ίχε  περάσει τά  
Διόδια καί άπό τού «Λ ΕΒ Ε Ν Τ Η » . Τήν άλλη μέρα ό 'Ο λύμπιος έμαθε δτι τό 
δνομα τού Σ εβαστόπουλου τό έμαθαν άπό τό Τ μήμα Α λ λ ο δ α π ώ ν . Τό μεση
μέρι ή Ά ν ν ιώ  καί ό ’Ο λύμπιος Α ποφ ασίζουν νά  φ ύ γ ο υ ν . Τό πρω ί όμω ς ή 
Ά ν ν ιώ  ειδοποίησε τόν ’Ο λύμπιο νά  πάει στή Β ίλλα  καί στήν πόρτα τού λέει 
δτι έφ υ γ ε  ό Εύθυμιάδης τήν ν ύ κ τ α . Φ άνηκε σέ λ ίγο  καί ό Α νώ τ ερ ο ς  καί 
ζήτησε άπό τήν Λ ιλή τόν Εύθυμιάδη καί αύτή τού είπε δτι έφ υ γ ε  γ ιά  τήν  
Θεσσαλονίκη τή ν ύ κ τ α . Φ εύγοντας ό ’Ο λύμπιος τού λ έει ή Ά ν ν ιώ  δτι είπε  
στόν Εύθυμιάδη δτι τόν ύπ οπτεύοντα ι άλλά  ή φ ω νή  τής Λ ιλής τούς διέκοψ ε .

—Θέλω νά Απολαύσω τό δειλινό στήν 
κοιλάδα τών Τεμπών, μοϋ είπε. Λένε 
πώς είναι κάτι ύπέροχο.

Βρήκα τις φυσιολατρικές εκρήξεις της 
απότομες σέ μιά τέτοια στιγμή, άλλά δέν 
εΐπα τίποτε. "Αλλωστε ή τύχη θέλησε

νά μή προφτάσουμε τό δειλινό στήν κοι
λάδα τών Τεμπών. Μιά Απροσδόκητη 
βλάβη, πού τή διωρθώσαμε μόνοι μας, 
μάς έφαγε Αρκετή ώρα. Είχε σκοτεινιάσει 
πιά, δταν μπαίναμε στήν περίφημη κοι
λάδα.

Ξαφνικά, ένας άνθρωπος πετάχτηκε 
άπό τά βράχια στή μέση τού δρόμου, μέ 
τά χέρια Ανοιχτά, καλώντας -νά σταμα
τήσουμε.

—Τί είναι αύτός; ξαφνιάστηκα.
Μιλώντας γύρισα στήν Άννιώ. Παρ’ 

δλο τό σκοτάδι είδα τό πρόσωπό της νά 
γίνεται τρομακτικά χλωμό.

—Είναι αύτός, ψιθύρισε, ό Εύθυμιάδης.
ΤΗταν ό Εύθυμιάδης. Ε ίχε σταματήσει 

στή μέση τοϋ δρόμου.
—Στάσου ! φώναξα στήν Άννιώ.
Εκείνη δμως πάτησε τό γκάζι μέ 

δλη της τή δύναμι .’Ασυναίσθητα έκλεισα 
τά μάτια μου. Τό αμάξι πέρασε μέ τα
χύτητα τό σημείο πού βρισκότανε ό 
άνθρωπος.

—Τόν τσάκισες, ψιθύρισα σάν χαμένος. 
Δέν έπρεπε.. . .  'Η  Άννιώ δέν μίλησε 
ούτε γύρισε νά μέ δη. Άλλωστε δλα έγι
ναν τόσο γρήγορα πού καί τώρα άκόμα 
δέν μπορώ νά πώ πώς. "Ακόυσα μιά 
σκληρή φωνή πίσω μου.

—Σταματήστε.
Τά είχα χάσει όλότελα έκείνη τή στιγμή. 

Ή  ένέργεια τής γυναίκας πού είχα πλάϊ 
μου — μιά τόσο καθαρή δολοφονία — κι’ 
αύτή ή Απροσδόκητη παρουσία στό αυτο
κίνητο μέ παρέλυσαν.

—Σταματήστε, γιατί πυροβολώ.
Γύρισα σάν χαμένος. Τό πρόσωπο τοϋ 

Εύθυμιάδη ήταν τόσο κοντά στό δικό μου, 
πού ή Αναπνοή του μέ ζέστανε. Ή ταν 
λαχανιασμένος καί τό χέρι του ματωμένο. 
Αύτό τό ματωμένο χέρι κρατούσε ένα 
περίστροφο πού ή κάννη του άκουμποϋσε 
τώρα στό πίσω μέρος τοϋ κεφαλιοϋ τής 
Άννιώς.

—Σταματήστε, είπε πάλι.
Ή  φωνή του ήταν βραχνή καί έπικίν- 

δυνη. Τό αμάξι κύλισε μερικά μέτρα 
άκόμα καί σταμάτησε. Τότε τό συνει
δητοποίησα πώς ό Εύθυμιάδης είχε κα
ταφέρει νά παραμερίση, νά άρπαχτή άπό 
τό Ανοιχτό αύτοκίνητο καί νά πηδήση 
πίσω μας, τήν ώρα πού ή Άννιώ, Αδια
φορώντας γιά τή ζωή του, έπεφτε έπάνω 
του. Μέ σκληρή φωνή ό άνθρωπος πού 
κάποτε ήταν φίλος μου διέταξε.

—'Οδήγησε τό αμάξι έκεΐ.
"Εδειχνε ένα μικρό πλάτωμα, Ανάμεσα 

στά βράχια καί τούς θάμνους, Αριστερά 
στό δρόμο.

Ή  Άννιώ δίσταζε.
—Γ ιώ ργο .... έκανα νά πώ.
—Έ κεΐ, διέταξε σκληρά. Καί στήν 

πρώτη εξυπνάδα καρφώνω άπό μιά σφαί
ρα καί στούς δυό.

"Οσα κι’ άν είχα Ακούσει γιά κείνον 
μοϋ ήταν Αδύνατο νά τόν φανταστώ, δπως 
τόν έβλεπα αύτή τή στιγμή. Ή  Άννιώ 
συμμορφώθηκε καί ώδήγησε τό άμάξι 
στό σημείο δπου τής είπαν.

—Καί τώρα δεξιά.
Τά βράχια μάς έκρυψαν τό δρόμο. 'Ο 

Εύθυμιάδης πήδησε άπό τό αύτοκίνητο.
—Κατεβήτε, διέταξε.
Μάς σημάδευε πάντοτε μέ τό περίστρο

φό του. 'Υπακούσαμε. Ή τα ν  ώχρός, 
άναμαλλιασμένος, μέ τό σακκάκι σχισμένο 
καί τό χέρι γεμάτο αίματα άπό τήν προ- 
σπάθειά του νά άνεβή στό άμάξι. Κύτταξε 
μέ μίσος τήν Άννιώ.

—Οδτε κι αύτή τή φορά μπόρεσες 
νά μέ ξεφορτωθής, τής είπε.

’Έκανα μιά κίνησι πρός τό μέρος του. 
Μέ σταμάτησε μέ τό περίστροφο.

—Κάτσε ήσυχα έσύ. Αρκετά βλάκας 
φέρθηκες ώς τώρα, μοϋ είπε.

Δέν υπήρχε μίσος οΰτε Απειλή στόν
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τρόπο του άπέναντί μου. ’Ίσως μονάχα 
λίγη ^περιφρόνησι. Πέρασε τό περίστροφο 
στό αριστερό, έβγαλε τό μαντήλι του καί 
χρησιμοποιώντας τα δόντια του, τό τύλιξε 
πρόχειρα γύρω άπό τό πληγωμένο χέρι. 
"Υστερα πήρε πάλι τό όπλο του.

Δέν καταλάβαινα τίποτα. Τί ζητούσε 
έδώ; Ή  Λιλή έπρεπε νάχη περάσει μέ τό 
αύτοκίνητο άπό τα Τέμπη πριν άρκετές 
ώρες. Πώς δέν τόν πήρε μαζί της; Ή  
Αννιω είχε πή — καί τό πίστευα — πώς 

τό βιαστικό ταξίδι τής γυναίκας τού Εύ- 
θυμιάδη ε ΐ̂χε γίνει μόνο γ ι’ αύτό τό σκοπό. 
Γιατί έκείνος είχε μείνει στην έρημιά; Γύρι 
ρισα στην Αννιώ, σαν νάθελα να τη ρωτή
σω, καί ή έκφρασί της μέ τρόμαξε. Ή τα ν  
γεμάτη μίσος.

—Καλά τά κατάφερες ώς έδώ, τής 
είπε μέ κακία ό Εύθυμιάδης.

—’Εκανα ό,τι μπορούσα γιά νά σέ 
βοηθήσω.

’Εκείνος γέλασε. Έ να  γέλιο κακό καί 
συγχρόνως άπελπισμένο.

—Γιά νά μέ βοηθήσης ή γιά νά ρίξης 
τους χωροφύλακες πίσω μου; ρώτησε.

Ενοιωθα πως σε ο,τι γινόταν μπρο
στά μου ήμουν ένας ξένος, παρείσακτος 
κι ενοχλητικός. 'Ο διάλογος ήταν μονάχα 
αναμεσα στον Εύθυμιάδη καί στην Άννιώ. 
Κι οί δυό τους μιλούσαν γιά πράγματα, 
πού έκεΐνοι ήξεραν κι έγώ δέν καταλά
βαινα.

—"Αργησα νά μπώ στό νόημα, είπε ό 
παλιός φίλος μου. ’Άργησα πολύ. Τά 
σκάρωσες όλα τόσο έξυπνα !

—Δέν καταλαβαίνω τί θές νά πής.
Την κύτταξε ειρωνικά.
—Δέν καταλαβαίνεις ;
—’Ό χι.

_—’Αλήθεια είσαι τόσο πολύ άθώα έσύ. 
Δέν ξέρεις τίποτε. Δέν ξέρεις ούτε καν 
γιατί προσπάθησες νά μέ σκοτώσης, πριν 
λίγο, μέ τό αύτοκίνητο.

t —Φοβήθηκα. Μέσα στό σκοτάδι δέν 
σε γνώρισα. Δέν ήξερα πώς είσαι έσύ.

Το πληγωμένο του χέρι έπρεπε νά τόν 
πονά πολύ, γιατί ό Εύθυμιάδης πέρασε 
πάλι τό περίστροφο στό άριστερό.

Δέν ήξερες. "Οπως δέν ήξερες τί 
αποτέλεσμα θά είχε ή κουβέντα σου γιά 
τά «βήματα», τότε πού ήρθαν στό σπίτι 
οί άστυνομικοί. Ή  Λιλή ήταν πολύ άθώα 
για νά καταλάβη, όμως έγώ κατάλαβα 
πως έκανες ό,τι μπορούσες γιά νά τούς 
κάνης νά μέ ύποπτευθοϋν. Μόνο πού τό 
κατάλαβα άργά.

Χαμογέλασε πάλι μ’ ένα άπερίγραπτο 
τρόπο.

—Φέρθηκες πολύ έξυπνα. Τόσο έξυπνα, 
όσο ήλίθια φέρθηκα έγώ. Τώρα άναρω-

τιέμαι κι άν οί άστυνομικοί ήξεραν γιά 
τό ταξίδι μου άπό την ’Αθήνα ή αν κι αύτό 
τό βγάλε ς άπό τό κεφάλι σου έσύ. Μόνο 
καί μόνο γιά νά μέ κάνης νά χάσω την 
ψυχραιμία μου καί νά τό βάλω στά πόδια. 

—Δέν ξέρεις τί λές, είπε ή Άννιώ. 
"Ολη τήν ώρα έμενα σιωπηλός, ξένος 

στό παιχνίδι τους. Τώρα όμως ήταν κάτι 
πού μέ άφοροΰσε.

—’Ήξεραν, μπήκα στη μέση. Σέ μένα 
τό είπαν.

—Κι έσύ τό είπες σ’ αύτήν, έ'
—Ναί.

r Κι έσπευσε νά μοΰ τό πή γιά νά μέ 
σώση.

Δέν μίλησα.
—Τό πιστεύεις;
’Ό χι. Δέν τό πίστευα πιά. ’Ήξερα 

πόσο είχε προσπαθήσει ή Άννιώ νά μέ 
κάνη νά καταλάβω πώς ό Εύθυμιάδης 
ήταν ό ένοχος. ’Ήμουν μπροστά όταν 
έγινε η κουβέντα γιά τά περίφημα «βή
ματα».Ή  Άννιώ είχε κάνει ό,τι μπορούσε 
γιά νά ύποπτευθοϋν τόν Εύθυμιάδη οί 
άστυνομικοί.

Στό δρόμο άκούστηκε μιά μηχανή αύ 
τοκινητου. Σημαδεύοντάς μας πάντα ό 
Εύθυμιάδης σύρθηκε στό βράχο καί κύτ 
τάξε. "1 στερα γύρισε πάλι στη θέσι του. 
Μέ τό πληγωμένο του χέρι μας έδειχνε 
ένα χαμηλό βραχάκι.

;—Μπορείτε νά καθήσετε, είπε. Φαν
τάζομαι πώς θά χρειαστή νά περιμένουμε 
άρκετή ώρα άκόμα.

—Νά περιμένουμε τί; ρώτησα.
Τους αστυνομικούς πού θά άπογοη- 

τευθοΰν νά παρακολουθούν τη Λιλή, είπε.
Τότε κατάλαβα αύτό πού θάπρεπε νά 

καταλάβω άπό τήν άρχή. Ή  Λιλή ήταν 
τό «δόλωμα», άλλά όχι όπως τό είχα 
φανταστή. Δέν θά ώδηγοΰσε τούς άστυ- 
νομικούς στόν άντρα της, άλλά θά τούς 
άπεμάκρυνε άπό κείνον. Ό  ίδιος τήν είχε 
συμβουλέψει νά φύγη μέ τό αύτοκίνητο, 
ξέροντας πώς οί άστυνομικοί θά σκέπτον
ταν αύτό ακριβώς πού σκέφτηκε κι ή 
Αννιώ. Ναί, ή Λιλή ήταν τό «δόλωμα», 

αλλα το «ψάρι» ήταν ό «άνώτερος».
—Κι υστέρα; ρώτησα.
—"Υστερα θά χρησιμοποιήσω τό δικό 

σας αυτοκίνητο. Τό έξυπνο πουλί πιάνεται 
καμμιά φορά άπό τή μύτη. Έ γώ  είπα 
στη γυναίκα μου νά δώση τό δεύτερο 
αμαξι στην κυρία άπό δώ. Καί τήν περί- 
μενα. Μόνο πού δέν φανταζόμουν πώς 
θασαι κι έσύ. ’Αλήθεια είσαι πολύ έρω- 
τευμένος μαζί της ;

Αυτό είναι δικός μου λογαριασμός.
—Ξέρεις τί είδους π __  είναι ;
—Δέν. . ..

(—Δέν μοΰ έπιτρέπεις, έκανε ειρωνικά. 
Δέν μοΰ έπιτρέπεις νά βρίζω μιά τέτοια 
κυρία. Μιά τέτοια άψογη, ειλικρινή κυρία; 

"Υστερα άπότομα σοβάρεψε.
—Μά δέν καταλαβαίνεις, ήλίθιε, πώς 

σέ κοροΐδεψε; Πώς σέ κοροΐδεψε όπως 
μέ κορόϊδεψε κι έμένα, όπως κοροΐδεψε 
τη γυναίκα μου, όπως μάς κοροΐδεψε 
όλους; Σοΰ είπε γιατί βρίσκεται έδώ;

—Ναί.
Φάνηκε πώς δέν περίμενε αύτή τήν 

άπάντησι.
—Γ ιατί;
—Γιά τό χρυσάφι τών Εβραίων.
Η Αννιώ άπλωσε τό χέρι της στό 

στόμα μου.
—Δέν χρειάζεται νά τού δίνης έξηγή- 

σεις, είπε.
Ό  Εύθυμιάδης δέν είχε συνέλθει άπό 

τήν έκπληξί του. Ή τα ν  βέβαιος πώς δέν

θά ήξερα τίποτε γιά τήν «ΰπόθεσι».
—"Ωστε σού τό είπε.
—"Οπως βλέπεις.
Πάλι ή Άννιώ μουρμούρισε στό αυτί 

μου: «Μη τού άπαντάς». Μέ είχε πιάσει 
όμως ένα παιδιάστικο πείσμα.

—Τό βλέπεις πώς δέν μέ κορόϊδεψε, 
είπα.

—Σού τά είπε όλα;
—"Ολα.
'Ο Εύθυμιάδης σκέφτηκε γιά λίγο 

σάν νά μή καταλάβαινε. "Υστερα τό πρό
σωπό του φωτίστηκε.

—Μά φυσικά. Είσαι μηχανικός. Είσαι 
ό μόνος πού θά μπορούσε νά χρησιμο- 
ποιήση, άφοϋ ξεφορτώθηκε έμένα. 'Ο 
μόνος πού θά μπορούσε νά σκάψη στόν 
Πλαταμώνα χωρίς νά παρεξηγηθή. Καί 
θάχες στό τέλος κι έσύ την τύχη πού 
είχαν όλοι οί συνεργάτες της. Μοΰ λές 
πώς σού μίλησε γιά τόν «θησαυρό». Ποιός 
ξέρει όμως τί παραμύθι θά σοΰ είπε.

«Μή τού άπαντάς», άκουσα πάλι πλάι 
μου, σιγά, τήν φωνή τής Άννιώς.

Πρόσεξε. Δέν έχω τίποτε έναντίον 
σου. Αύτή ή γυναίκα φέρνει τήν κατα
στροφή. Ή μουν ήσυχος, ξέγνοιαστος κι 
ευτυχισμένος πριν φανή.

—’Ό χ ι καί τόσο ξέγνοιαστος.
—Ξέγνοιαστος. Δέν ήξερα τίποτε γιά 

τούς 'Εβραίους καί τό χρυσάφι τους. Αύτή 
μέ ζάλισε. . . .

_ Δέν άκουγα τή συνέχεια. Δέν ήξερε 
τίποτε; Μά ή Άννιώ μοΰ είχε πή πώς 
ήταν συνεργάτης τού Γερμανού συζύγου 
της.

—Τίποτε, συνέχιζε ό Εύθυμιάδης. Ε ί
ναι σατανική. Ε ίχε σκοπό νάρθή στόν 
Πλαταμώνα καί τύλιξε τή γυναίκα μου. 
Τή γνώρισε, όπως σού είπα στό έξωτερι- 
κό, καί ή άθώα Λιλή τήν κάλεσε. Στην 
άρχή μοΰ ρίχτηκε, όπως σού ρίχτηκε κι 
εσένα. Άλλά δέν έπιασε. Ξέρεις πόσο 
άγαπώ τή γυναίκα μου. "Υστερα μοΰ 
μίλησε γιά τά άτελείωτα έκατομμύρια 
τού «θησαυρού».

 ̂—Μά δέν ήξερες γιά τόν θησαυρό άπό 
τόν άντρα της; ρώτησα.

—Δέν ήξερα κανένα άντρα της καί δέν 
είχα άκούσει ούτε λέξι γ ι’ αύτό τόν «θη
σαυρό», πριν εκείνη πατήση τό πόδι της 
στό σπίτι μου.

«Μή τόν άκοΰς», ψιθύρισε πλάϊ μου ή 
Άννιώ. «Θέλει νά σέ κάνη νά μέ μισήσης. 
Ποιός ξέρει τί σκοπό έχει». Άλλά δέν 
την πρόσεχα. Ή θελα νά μάθω .’Επιτέλους 
νά μάθω.

Την είχε στείλει αύτός πού λέει πώς 
ήταν άντρας της. Μά έπειδή δέν τής είχε 
έμπιστοσύνη έστειλε καί έναν άνθρωπό, 
του πίσω της. Κάποιο παλιό συνεργάτη 
τών Γερμανών.

—Τόν Σεβαστόπουλο;
-Ν α ί.
—Αύτόν- πού είχε τό σχεδιάγραμμα;
Ό  Εύθυμιάδης χαμογέλασε, μ’ εκείνο 

τό κακό χαμόγελό του.
-Α ύ τό  σοΰ είπε; Δέν ξέρω αν είχε κι ό 

Σεβαστοπουλος κάποιο σχεδιάγραμμα πάν
τως τό είχε καί τό έχει αύτή.

'Υπήρχε άπερίγραπτο μίσος στόν τρόπο 
πού πρόφερε τήν τελευταία λέξι.

—Δέν μπορούσε νά άρχίση τις άνασκα- 
φές^ μόνη της καί σκέφτηκε νά χρησιμο- 
ποιήση έμένα. Καί τότε φάνηκαν οί δυό 
Γερμανοί. Δέν ξέρω τί άκριβώς είναι 
αύτοί οί άνθρωποι. Ή  κυρία λέει πώς 
ανήκουν σέ μιά άλλη μερίδα παλιών ναζί, 
πού ξέρουν γιά τόν θησαυρό. ’Ίσως λέει 
την αλήθεια σ’ αύτό, αν καί τής είναι τόσο
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δύσκολο νά πή αλήθεια. Πάντως, φρόντισε 
βμορφα - δμορφα νά μάς ξεφορτωθή 
όλους μαζί. "Αρχισε άπ’ αϋτδν τδν φου
καρά τδν Σεβαστόπουλο.

—Ποιδς τδν σκότωσε; ρώτησα.
—Οί Γερμανοί. ’Αλλά πίσω άπ’ αυτούς 

βρίσκεται αύτή. Έστειλε τδ Μήτσο — 
τδν είχε μαγέψει βλέπεις τδν ήλίθιο — 
νά πή στους Γερμανούς πώς έκείνη ήθε
λε νά συνεννοηθή μαζί τους, αλλά δήθεν 
δ Σεβαστόπουλος, αντιπρόσωπος τοϋ 
άνθρώπου πού ένεφάνιζε σάν άντρα της 
την έμπόδιζε. ΟΙ Γερμανοί τδν σκότωσαν. 
Ό  πρώτος είχε βγή άπδ τη μέση. Τούς 
δεύτερους ήταν εύκολο νά τούς βγάλη. 
Ή  άστυνομία ύποπτεύθηκε τούς Γερμα
νούς καί ίσως καί ή ίδια την βοήθησε νά 
τούς ύποπτευθή. Έ μενα έγώ.

—Κι ό Μήτσος; ρώτησα.
—"Οταν άρχίσης νά κυλάς, δέν μπορείς 

νά κρατηθής. Ό  ίδιος είπες πώς τδν 
Μήτσο τδν είχαν δή νά μιλά μ’ έναν άπδ 
τούς Γερμανούς. ΤΗταν πιστός, άλλά 
άπλοϊκός. Ά ν  οί άστυνομικοί τδν έπίεζαν, 
θά τά έλεγε δλα. Μοϋ ήταν δυσάρεστο, 
άλλά άπαραίτητο.

—Καί τδν σκότωσες.
Σήκωσε τούς ώμους του, χωρίς νά 

μιλήση. Δέν ήξερα έκείνη την ώρα τί 
ήταν δυνατώτερο μέσα μου. Ή  φρίκη 
πού μοϋ προκαλοϋσε ή ή λύπη γιά τδ 
κατάντημά του.

—Έμενα έγώ, συνέχισε ό Εϋθυμιάδης. 
Θάπρεπε νά μοιραστή τδν περίφημο 
«θησαυρό» μαζί μου, άλλά τδν ήθελε 
ολόκληρο. Ά ν  δέν έμφανιζόσουν έσύ 
ίσως δεχόταν αύτή τή μοιρασιά. Τώρα 
δμως είχε έσένα. Τής ήμουν πιά άχρηστος. 
Θά μέ ξεφορτωνόταν καί θά γύριζε κάποτε 
μαζί σου στόν Πλαταμώνα, δταν τά πρά
γματα θά είχαν ξεχαστή. Δέν ξέρω μέ 
ποιδ τρόπο θά σ’ έβγαζε κι έσένα άπδ 
τή μέση, άλλά νά είσαι βέβαιος, πώς τδν 
τρόπο θά τδν εΰρισκε. "Οσο γιά μένα 
έκανε δ,τι μπορούσε γιά νά πέσουν οί 
υποψίες έπάνω μου. ’Επειδή δέν ήταν 
σίγουρη άν οί άστυνομικοί ήξεραν πραγμα
τικά πώς είχα φύγει άπδ τήν Αθήνα, γιά 
νά συναντήσω τδν Μήτσο ή μπλοφάριζαν, 
κατάφερε νά μέ τρομάξη. Έφυγα άπδ 
τδν Πλαταμώνα κρυφά κ α ί... .

Κύτταξε γύρω του.
•—Καί φτάσαμε έδώ πού φτάσαμε, είπε.
Θάθελα νά ακούσω τις διαμαρτυρίες 

τής γυναίκας πού άγαποϋσα, νά δώ τήν 
Άννιώ νά τοϋ φωνάζη πώς λέει ψέματα. 
’Εκείνη δμως περιωρίστηκε νά πή.

—Καί τώρα τί έχεις σκοπδ νά κάνης;
—Θάπρεπε νά σέ σκοτώσω, γιά νά σ’ 

έμποδίσω νά κάνης καί σέ άλλους τδ κακ,ό 
πού έκανες σέ μένα. Τί Ινα έγκλημα, τί 
δύο. "Ομως, δέν ξέρω γιατί, δέν μπορώ. 
Φαίνεται δτι οσο κακδ είχα μέσα μου τδ 
ξώδεψα στήν περίπτωσι τοϋ Μήτσου. 
Κουράστηκα πιά. Τδ μόνο πού θέλω είναι 
νά ξεφύγω. Καί θά μέ βοηθήσης έσύ.

—Πώς;
—Οί άστυνομικοί πιστεύουν πώς κάπου 

στδ δρόμο κρύβομαι γιά νά μέ παραλάβη 
ή Λιλή. Τήν παρακολουθούν. "Οταν άπο- 
γοητευθοϋν θά γυρίσουν. Θά υποθέσουν 
δτι έφυγα πρδς τδ Βορρά. "Οταν περά
σουν θά μέ μεταφέρετε στήν Αθήνα έσεϊς. 
Ά πδ κεϊ καί πέρα τά άλλα είναι δική μου 
δουλειά. Φεύγει ένα άεροπλάνο ξημερώ
ματα. ’Ελπίζω πώς άκόμα δέν θά έχουν 
δώσει σήμα στά αεροδρόμια. "Οσο γιά 
σένα — γύρισε πρδς τδ μέρος μου — θά
θελα νά σοϋχω έμπιστοσύνη, άλλά δέν σ’ 
έμπιστεύομαι. Θάρθής μαζί μας.

—Κι άν δέν. . . .
Μ’ έκοψε :
—Σούτ.
Προσπαθούσε νά άκούση τί γινόταν 

στδ δρόμο, πίσω άπδ τά βράχια. Σηκώ
θηκε καί κύτταξε μέ προφυλάξεις.

—Αυτοί είναι, είπε.
ΤΗταν δ «ανώτερος» κι ή συντροφιά 

του, πού γύριζαν. Τότε έγινε έκεϊνο πού 
κανείς μας δέν περίμενε. Ή  Άννιώ τι
νάχτηκε απότομα άπδ τή θέσι της κι 
άρχισε νά τρέχη πρδς τδ δρόμο, ένώ συγ
χρόνως φώναζε μέ δλη της τήν δυναμι 
«βοήθεια». Ακόυσα τδ άπότομο φρενά
ρισμα τών αύτοκινήτων καί μαζί τον 
κρότο τής πιστολιάς, πού άντιλάλησε 
φρικιαστικά μέσα στά βράχια.

"Ολα έγιναν τόσο γρήγορα, πού μόνο 
άργότερα μπόρεσα νά τά συνειδητοποιήσω 
καθαρά. Τδ πρώτο πού είδα ήταν ό Εϋ
θυμιάδης πού έτρεχε πρδς τδ βουνό. Α μ έ
σως πίσω άπδ τδ βράχο φάνηκαν οί αστυ
νομικοί μέ τά περίστροφα στδ χέρι.

—Άννιώ, είπα.
Τήν είδα καθισμένη στδ χώμα, νά 

σφίγγη μέ τά δυδ της χέρια τδ στομάχι 
της. Έπεσε δταν έτρεξα κοντά της.

—Τδ κτήνος ! μουρμούρισε.
Τδ πρόσωπό της φανέρωνε τδν πόνο 

πού τήν βασάνιζε, άλλά άκόμη πιό πολύ 
τδ μίσος, ένα άτέλειωτο μίσος.

—Τδ κτήνος, ψιθύρισε πάλι.
Δέν είχα δή ποτέ άνθρωπο νά πεθαίνη 

στά χέρια μου, άλλά δέν ξέρω πώς, ήξερα 
πώς ή Άννιώ πέθαινε. Καί —ήταν κάτι 
άνυπόφορο — τώρα κοντά στδν θάνατο, 
δέν υποκρινόταν πιά. Τδ πρόσωπο της 
έδειχνε δλη τήν ψυχή της — _ καί  ̂ ή 
ψυχή της ήταν άσχημη. Κι άν, ως αυτή

ΦΕΤΓΩ σήμερα άπδ τδν Πλαταμώνα. 
Ό  «ανώτερος» φέρθηκε μαζί μου περισ
σότερο καλά άπ’ δσο περίμενα, περισσό
τερο καλά άπ’ δσο άξιζα. Φυσικά ήταν 
θυμωμένος μαζί μου, δταν στά Τέμπη 
μέ διέταζε νά τούς ακολουθήσω στόν 
Πλαταμώνα. Φυσικά ήταν πολύ ψυχρός 
δταν άρχιζε τήν άνάκρισι λέγοντας :

—Καί τώρα θά καταλάβατε πώς ήρθε 
ή ώρα νά γίνετε ειλικρινής. 'Όταν υπάρ
χουν τρεις νεκροί δέν υπάρχει περιθώριο 
γιά ψέματα. Τί ξέρετε;

Είπα δσα ήξερα.
—Ά ν  μιλούσατε νωρίτερα.. . .
Ά ν  μιλούσα νωρίτερα ή Άννιώ ίσως 

ζοϋσε κι ό Εύθυμιάδης βέβαια θά βρισκό
ταν στήν φυλακή. "Ισως δμως να ήταν 
καλύτερα έτσι πού ήρθαν τά πράγματα.

Τώρα φεύγω άπδ τδν Πλαταμώνα. 
Δέν μοϋ μένει παρά νά προσπαθήσω νά 
ξεχάσω, άλλά θά είναι δύσκολο. Τά άλλα 
μπορεί νά ξεθωριάσουν κάποτε στή μνήμη 
μου, άλλά τδ πρόσωπο τής Άννιώς, έτσι 
δπως τδ είδα χωρίς μάσκα, κοντά στδν 
θάνατο, δέν θά τδ ξεχάσω ποτέ. Μέσα 
σέ μιά στιγμή είχε σκοτώσει δ,τι καλδ 
κρατούσα άπδ κείνη.

τήν στιγμή, δέν είχα πιστέψει τίποτε 
άπ’ δσα είχε πή ό Εύθυμιάδης, τώρα 
ήξερα πώς δλα ήταν άληθινά. Προσπά
θησα νά στηρίξω τδ κεφάλι της μέ τδ 
χέρι μου. Έσκυψα έπάνω της άναζητώντας 
σ’ αύτές τις τελευταίες στιγμές, νά δώ 
στά μάτια της μιά έπίκλησι σέ μένα, κάτι 
πού νά δείχνη, έπιτέλους, πώς ήμουν ό 
άνθρωπος στδν όποιον ύπελόγιζε, άπδ 
τδν όποιον ζητούσε βοήθεια. Τίποτε. Τά 
Τά μάτια της έδειχναν μόνο μίσος. Τά χεί
λη της κινήθηκαν. Έσκυψα περισσότερο 
γιά νά άκούσω. Οί τελευταίες λέξεις πού 
έλεγε ήταν :

—Τδ κτήνος!
"Υστερα έκλεισε τά μάτια της. ’Άφησα 

άργά τδ κεφάλι της στδ χώμα. Δέν χρεια
ζόταν ούτε έμένα, ούτε κανέναν πιά. Ση
κώθηκα ζαλισμένος. Τότε μόνο σκέφτηκα 
πώς έκεϊνο πού άκουγα ήταν πυροβολι
σμοί. Είδα τδν Εύθυμιάδη πού άνέβαινε 
πρδς τήν άπότομη βραχώδη πλαγιά τών 
Τεμπών καί τούς άστυνομικούς πού 
σκαρφάλωναν πίσω του. Πυροβολούσαν, 
άλλά ήταν φανερό πώς τδκαναν περισσό
τερό γιά νά τδν τρομάξουν, παρά γιά νά 
τδν πετύχουν. Ό  Εύθυμιάδης συνέχισε 
νά άνεβαίνη. Είχε φτάσει τώρα σχεδόν 
στήν κορυφή τής πλαγιάς. Οί άστυνομι- 
κοί τδν κύκλωναν, λίγα μέτρα χαμηλό
τερα. Ακόυσα τον «άνώτερο» πού κάτι 
φώναζε. "Υστερα είδα τδν Ευθυμιαδη 
πού άνοιγε τά χέρια του, σάν νάθελε να 
πετάξη, κι άφηνε τδ κορμί του νά πέση 
στδ κενό.

"Ακόυσα τδν άνατριχιαστικό κρότο 
άρκετά κοντά μου, σάν κάτι να έσκαζε 
πάνω στή σκληρή γή.

Οί Γερμανοί φονιάδες είχαν συλληφθή 
στά σύνορα. Δέν ώμολόγησαν, άλλά ό 
«ανώτερος» πιστεύει πώς θά συγκεντρώση 
τά στοιχεία πού χρειάζονται γιά νά τούς 
στείλη στδν Εισαγγελέα.

Κι ό «θησαυρός»; Ό  «τελειόφοιτος τής 
νομικής», πού είναι ό τελευταίος άνθρω
πος πού βλέπω φεύγοντας άπδ τδν Πλα
ταμώνα, λέει πώς δέν βρήκαν τίποτε, 
άλλά βιάζεται νά προσθέση πώς κι άν 
εΰρισκαν, θά τδ κρατούσαν, πιστεύει, 
μυστικό. Κάτι τέτοιες ιστορίες τακτο
ποιούνται σιωπηρά μέ τά ύπουργεΐα τών 
’Εξωτερικών τών ένδιαφερομένων κρατών.

"Ομως μοϋ είναι άδιάφορο. Όλότελα 
αδιάφορο. Ρίχνω μιά τελευταία ματιά 
στή βίλλα τού Εύθυμιάδη. Τά παράθυρα 
είναι κλειστά. Σκέπτομαι τή Λιλή καί τις 
«άλλαγές» της. ©ά εύχόμουν χίλιες φορές 
νά μή είχε σκεφτή ποτέ αύτές τις άλλαγές 
καί νά μή είχα ζήσει αύτδ τδ καλοκαίρι 
τής ήδονής καί τού θανάτου.

Τ Ε Λ Ο Σ

Ή  «ΕΠ ΙΘ ΕΩ ΡΗ ΣΙΣ ΧΩΡΟ Φ ΥΛΑΚ Η Σ» έκφράζει τις  
θερμές της ευχαριστίες προς τον διακεκριμένο Δημοσιο
γράφο καί Σ υγγραφ έα  κύριο ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΗ για  τήν 
ευγενική παραχώρηση προς δημοσίευση τοϋ έξαίρετου  
άστυνομικοϋ μυθιστορήματος «Η  Π Ε Ρ Ι Π Ε Τ Ε Ι Α » .

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ
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ΑΘΛΗΤΙΚΗ χρονιά μέ «απόηχο» με
τά - όλυμπιακό χαρακτηρίστηκε άπό τούς 
ειδικούς τό 1977 γιά τόν Στίβο. Μέ κοι
νή όμολογία τώρα πού ή άθλητική σαι
ζόν εχει λήξει στον παγκόσμιο στίβο καί 
μετά τά νέα 13 ρεκόρ πού πραγματοποιή
θηκαν στούς άνδρες καί στις γυναίκες 
καθιέρωσαν τό άθλητικό 77 γιά τόν στί
βο πολύ παραγωγικό.

Ας δούμε όμως ποιά είναι αύτά τά 
νέα ρεκόρ πού δημιουργήθηκαν άπό τά 
μεγαθήρια τού παγκόσμιου άθλητισμοΰ.

Στό άλμα εις ύψος γυναικών φαινό
μενο έντυπωσιακό ήταν ή άνοδος τής 
Άνατολικογερμανίδας Ρόζ Μαρί "Ακερ- 
μαν. Ξεκινώντας άπό τό περουνό παγκό
σμιο ρεκόρ της (1,96) έφθασε μέ έντυ- 
πωσιακά άλματα οτά 2 μέτρα ρεκόρ πού 
γιά πρώτη φορά σημειώνεται στήν ιστο
ρία του άθλήματος.

Στήν 'Ολυμπιάδα τού Μόντρεαλ ό 
Κουβανός «σπρίντερ» Άλμπέρτο Χουαν- 
τόρενα στά 800 μ. μέ χρόνο (Γ43"43) 
είχε δημιουργήσει τότε παγκόσμιο ρε
κόρ. Λίγους μήνες άργότερα ό ίδιος πρα
γματοποίησε νέο ρεκόρ στό ίδιο άγώνι
σμα μέ τόν καταπληκτικό χρόνο (Γ43”50).

Από τό 1972 τό παγκόσμιο ρεκόρ στά 
5000 μ. άνήκε στον Βέλγο Έ μιλ Πούτε- 
μανς μέ χρόνο (1.43"50). Ό  Νεοζηλανδός 
όμως Ντίκ Κουώζ κατόρθωσε νά πάρη 
τόν τίτλο του παγκόσμιου ρέκορντμαν 
άπό τόν Βέλγο μέ χρόνο (Γ.12"9) πού 
σημείωσε στό άγώνισμα αύτό άντοχής.

Μεγάλη ήταν ή έκπληξη στά 10.000 μ. 
άπό τόν Κενυάτη Σαμψών Κικόμπουα 
όταν άπέσπασε τά παγκόσμια ρεκόρ άπό 
τόν Βρεττανό Νταίηβιντ Μπέτνφορντ 
(28'.30”,80) πού τό κατείχε άπό τό 1973, 
μέ χρόνο (27'.30”.47).

Ό  «φτερωτός» Κουβανός Άλεξάν- 
τρο Κασάνας είναι ό νέος ρέκορντμαν 
στά 110 μ. έμπ. μέ χρόνο (13 .21). Τό προ
ηγούμενο ρεκόρ ήταν τού νεγροαμερικα- 
νοϋ Ρόντ Μίλμπουρν (13 .24) άπό τήν 
'Ολυμπιάδα τού Μονάχου τό 1972.

Ένας άλλος μεγάλος άθλητής ό Έν-

τουιντ Μόουζες στά 400 μ. έμπ. κατέρρι- 
ψε τό προηγούμενο δικό του παγκόσμιο 
ρεκόρ στά χαμηλά έμπόδια (47".64) μέ 
νέο (47”.45).

Στό ύψος άνδρών ό γνωστός άμερικα- 
νός Ντουάϊτ Στόουνς ό όποιος ήταν κά- 
τοχος τού ρεκόρ μέ (2 μ. 32) έχασε τόν 
τίτλο άπό τόν μόλις 19 χρονο Ρώσο άλτη 
Βλαδιμήρ Γιατσένκο μέ (2 μ. 33). Ή  γυ
ναίκα «σαΐτα» όπως άποκαλοΰν τήν Άνα- 
τολικογερμανίδα Μάρλις Έλζενερ είναι 
ή κάτοχος τού παγκοσμίου ρεκόρ οτά 
100 μ. μέ χρόνο (18”.88). Τό προηγού
μενο ήταν τής Άνεγκερτ Ρίχτερ μέ (11 .01) 
ρεκόρ πού είχε κατακτήσει στά προημι
τελικά τού Μόντρεαλ. Έ να άλλο ρεκόρ 
γυναικών πραγματοποιήθηκε άπό τήν 
Ανατολικογερμανίδα Κάριν Ράσλευ στά 

400 μ. έμπ. Ή  Χριστίνα Κάσπερτσαν 
άπό τήν Πολωνία ήταν ή προηγούμενη 
κάτοχος τού ρεκόρ μέ (56” .50) άπό τό 
1974.

Η Τσεχοσλοβάκα Έλενα Φιμπιγκέ- 
ροβα βελτίωσε τό δικό της παγκόσμιο 
ρεκόρ στή σφαιροβολία (61.99 μ.) μέ νέο 
παγκόσμιο ρεκόρ (69_μ. 32).

Στό πένταθλο γυναικών ή Ρωσίδα Ναν- 
τέσα Τκασένκο πραγματοποίησε νέο πα
γκόσμιο ρεκόρ μέ 4839 β. πού συγκέντρω
σε καί τώρα μάλιστα πού τά 200 μέτρα 
άντικαταστάθηκαν μέ τά 800 μ. καί τό 
άγώνισμα έγινε πιό δύσκολο καί συναρ
παστικό. Τό προηγούμενο ρεκόρ ήταν 
τής Πολωνίδας Πόλακ μέ 4932β άπό τό 
1973.

Έ τσι μέ «έπτά» νέα παγκόσμια ρεκόρ 
στούς άνδρες καί «έξη» στις γυναίκες 
έκλεισε ή άθλητική δραστηριότητα στό 
Στίβο. Πιστεύεται ότι σέ κάποιο σημείο 
τής Υδρογείου τώρα πού γράφονται αύ- 
τές οί γραμμές κάποιος άθλητής ή άθλή- 
τρια θά δημιουργήση ένα άλλο νέο παγ
κόσμιο ρεκόρ καταρρίπτοντας τό προη
γούμενο. "Αλλωστε αύτή είναι καί ή ομορ
φιά του άθλητισμοΰ, ή άμιλλα γιά κάτι, 
καλύτερο άπό αύτό πού ύπήρχε προηγου
μένως.

Ή α θ λ η τ ι κ ή  

τ α υ τ ό τ η τ α  

τού 1977 

στ ά

α γ ω ν ί σ μ α τ α

σ τ ί β ο υ

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

Πολιτικός 'Υπάλληλος 
Χωροφυλακής
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Στά ιστορικά Καλάβρυτα γιά μιά άκό- 
μη χρονιά (13-12-1977) σάν έλάχιστος 
φόρος τιμής στήν μνήμη τών 1400 ήρωϊ- 
κών Καλαβρυτινών πού σφαγιάσθηκαν 
χωρίς έλεος άπό τά στρατεύματα κατο
χής τόν παγωμένο έκεϊνο Δεκέμβρη τού 
’43 έκτός τής δοξολογίας καί τών άλλων 
έκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε καί ό 
καθιερωμένος «ΔΡΟΜΟΣ ΘΥΣΙΑΣ» άπο- 
στάσεως 7.150 μ. μέ συμμετοχή 99 άθλη- 
τών άπο όλη τή Χώρα. Οί άθλητές Χωρο
φυλακής άγωνίσθηκαν μέ άπαράμιλλο 
σθένος παρά τό χιόνι καί τό κρύο πού 
έπικρατοϋσε. Πρώτος νικητής άναδεί- 
χθηκε ό πρωταθλητής μεγάλων Αποστά
σεων Χωροφύλακας Φώτης Κούρτης μέ 
χρόνο (22’.51"). Δεύτερος ό ταλαντούχος 
δρομέας Χωροφύλακας Πέτρος Παπα- 
γεωργίου (23’.00). Τήν τετάρτη θέση κα- 
τέκτησε ό άθλητής τού Σώματος Χαρ. 
Γεωργακόπουλος μέ χρόνο (23Μ9"). Τέ
λος ή όμάδα τής Χωροφυλακής κατέκτη- 
σε στήν γενική βαθμολογία τήν πρώτη 
θέση μέ 7 βαθμούς, καί τό «τριετές» έπα- 
μειβόμενο κύπελλο πού ειδικά άθλοθε- 
τήθηκε γιά τούς άγώνες. Τόν «13ο άγώνα 
θυσίας» έτίμησαν μέ τήν παρουσία τους 
ό Νομάρχης τού Νομού Άχαΐας, ό Γλ 
’Επιθεωρητής Χωροφυλακής Υποστρά
τηγος κ. Διονύσιος Σέρρας, ό ’Ανώτερος 
Διοικητής Χωροφυλακής Δυτικής Ε λ 
λάδος Ταξίαρχος κ. Κ. Καλογερόπουλος 
πολλοί άλλοι έπίσημοι καί πλήθος κό
σμου.

"Εξη όμάδες ξεχώρισαν φέτος γιά νά 
έκπροσωπήσουν τό Ελληνικό Μπάσκετ 
στις τρεις μεγάλες διοργανώσεις τών Ευ
ρωπαϊκών Κυπέλλων (Πρωταθλητριών— 
Κυπελλούχων καί Κόρατς). Ά π ’ όλες ή 
Α.Ε.Κ. είναι ή μόνη πού κατάφερε νά 
προκριθή στόν προημιτελικό γύρο τού 
κυπέλλου Κόρατς όπου καί άγωνίζεται 
Οί υπόλοιπες 5 δυστυχώς άποκλείσθηκαν 
νωρίς γιά τήν φετεινή περίοδο. Ά ς  δούμε 
όμως πώς άρχισαν... καί πού έφθασαν οί 
έκπρόσωποι τής έλληνικής Μπασκέτας 
στόν Εύρωποϊκό χώρο. Ό  Παναθηναϊ
κός έκανε θαυμάσιες έμφανίσεις οτό Κύ
πελλο Πρωταθλητριών άλλα άποκλεί- 
σθηκε άπό τήν πανίσχυρη Γιουγκοπλά- 
στικα. ’Αρχικά άπέκλεισε τήν Πολωνική 
Σλάσκ κερδίζοντας καί τά δύο παιχνίδια 
(73—71) καί (96—98) πόντους, καί τήν 
Ουγγρική Χόβεντ μέ (87—75) καί (103— 
93) πόντους. Στή συνέχεια βρέθηκε ίσό- 
βαθμος στήν πρώτη θέση τού 5ου όμί- 
λου μέ τήν Πρωταθλήτρια Γιουγκοσλα
βίας άπό τήν όποια έχασε στό Σπλίτ μέ 
(102—74) καί κέρδισε στήν ρεβάνς τών 
’Αθηνών μέ (95—82) πόντους. Προκρί- 
θηκαν όμως οί Γιουγκοσλάβοι λόγω δια
φοράς πόντων.

Ό  ’Ολυμπιακός Πειραιώς στό κύπελ
λο κυπελλούχων στόν πρώτο γύρο τής διορ 
γανώσεως άπέκλεισε τήν Ίσραηλινή Χά- 
ποελ μέ ένα πόντο διαφορά. Στό Τέλ 
Άβίβ έχασε μέ (79—60) πόντους ένώ στή 
ρεβάνς στό Γήπεδο Πειραιώς κέρδισε μέ 
(75—55) πόντους. Στή συνέχεια στό δεύ
τερο γύρο «σκόνταψε» πάνω στήν ’Ιτα
λική Σινούντινε τήν όποια κέρδισε έδώ 
μέ (78—72) πόντους, έχασε όμως στή ρε
βάνς τής Μπολώνια μέ (78—61) πόντους 
καί άποκλείσθηκε. Οί άλλες τρεις Ε λ 
ληνικές όμάδες δέν τά κατάφεραν στό 
κύπελλο Κόρατς νά διακριθοϋν, άποκλεί
σθηκαν άπό τόν πρώτο γύρο.

Ό Πανελλήνιος άπό τήν Ιταλική 
Σκαβολίνη άποκλείσθηκε μέ (77—64) καί 
(47—92) πόντους. Ό Πανιώνιος άπό τήν 
Ρεζόβια Πολωνίας μέ (63—93) καί (102— 
84) πόντους καί ό Ά ρης Θεσσαλονίκης 
μέ δύο ήττες άπό τήν ισχυρή Γαλλική 
Λεμάν μέ (46—98) καί (72—82) πόντους. 
’Αφήσαμε τελευταία τήν ιστορική όμάδα 
τής Α.Ε.Κ. Όπως γράψαμε καί πιό πάνω 
είναι ή μόνη Ελληνική όμάδα ή όποια 
συνεχίζει στό κύπελλο Κόρατς. Κατάφε
ρε νά προχωρήση στό δεύτερο γύρο άφού 
άπέκλεισε τήν Δυτικογερμανική Μπά- 
μπερκ μέ δύο νίκες, (68—62) πόντους στήν 
'Αθήνα καί (84—77) στό έπαναληπτικό 
παιχνίδι έκτός έδρας. Αύτή τή στιγμή τά 
«μάτια», όλων τών Ελλήνων Φιλάθλων 
τής Μπασκέτας είναι στραμμένα στούς 
«κιτρινόμαυρους» άσσους καί μέ αισιο
δοξία βλέποαν... νά έπαναλαμβάνεται ό 
άθλητικός «άθλος» τού ’68 όταν ή Α.Ε.Κ. 
κατακτούσε τό Κύπελλο Εύρώπης.

Κ Α Λ Α Β Ρ Υ Τ Α
Ή  όμάδα τής Α Ε Κ  

προχ ωρεί  
στό κύπελλο Κόρατς
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Η ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ πού έπληξε τον περασμένο 
μήνα τήν χώρα, συνοδευόμενη άπό πολλές χιο
νοπτώσεις, είχε σάν αποτέλεσμα διακοπές των 
οδικών συγκοινωνιών καί αποκλεισμούς πολλών 
αύτοκινήτων. Οί άνδρες τών 'Υπηρεσιών Τρο
χαίας βρέθηκαν άπό τήν πρώτη στιγμή κοντά 
στούς οδηγούς καί μοιράστηκαν μαζί τους τό 
ψύχος και την ταλαιπωρία, αγνοώντας κάθε κίν
δυνο. ’Έτσι τήν 18-12-1977 στο 193 χιλ]τρό 
της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, ό ’Ενωμο- 
7άΡΧ"Ρς — Τροχονόμος τοϋ Τ.Τ. Λαμίας κ.
Ιωάννης Τ ΥΧΟΓΙΟΣ, έκτελώντας τό καθήκον 

του, ρυθμίζοντας την κυκλοφορία, παρασύρθηκε 
άπό Ι.Χ. αυτοκίνητο μέ άποτέλεσμα νά τραυμα- 
τισθή σοβαρά καί νά μεταφερθή εσπευσμένα στο 
Κ.Α.Τ. ’Αθηνών μέ βαρειά εγκεφαλική διάσειση 
καί κατάγματα στά πόδια. Ή τα ν  καί αύτός ένα 
άκόμη θϋμα τοϋ καθήκοντος, θΰμα τών τροχών 
καί ένα άκόμα δείγμα αύτοθυσίας τών άνδρών 
τής Χωροφυλακής.

Σ Τ ΙΣ  16 ΤΟΥ περασμένου μήνα, 70 σπου
δαστές τής Σχολής Εθνικής Άμύνης μέ έπικε- 
φαλής τον Διοικητή τής Σχολής ’Αντιστράτηγο 
κ. Κων ]νο Κατσιμίχα, έπισκέφθηκα τις Σχολές 
Χωροφυλακής ’Αθηνών. Τούς σπουδαστές υπο
δέχθηκε ό τ. ’Αρχηγός Χωροφυλακής ’Αντιστρά
τηγος κ. Νικόλαος Κουτσιανας, ό όποιος καί 
άπηύθυνε σύντομο χαιρετισμό. Στή συνέχεια 
ακολούθησε ̂  ένημερωτική ομιλία τοϋ Συν]ρχη 
Χωροφυλακής κ. Ζαχαράκη, ό όποιος άναφέρ- 
θηκε στην οργανωτική διάρθρωση τοϋ Σώματος 
τής Χωροφυλακής, στ.',ν άποστολή, τήν κοινω- 
νικη  ̂προσφορά και την δραστηριότητα πού άνέ- 
πτυςε η Χωροφυλακή σε όλους τούς τομείς της 
άρμοδιότητάς της άπό τής ίδρύσεώς της μέχρι 
σήμερον. Μετά τήν ομιλία άκολούθησε δεξίωση 
πΡθζ τιμήν τών σπουδαστών. Παρέστησαν, πλήν 
Τ°ΰ κ · 'Αρχηγού  Χωροφυλακής, ό Β’ Ύπαρχηγός 
του Σώματος 'Υποστράτηγος κ. Παν. Ψάρρης, 
ο Α Επιθεωρητής Χωροφυλακής 'Υποστράτηγος 
κ. Μιλτ. ’Αργιάννης, οί Διοικητές τών Σχολών 
Χωροφυλακής και έπιτελεις ’Αξιωματικοί τοϋ 
Σώματος.^Στη φωτογραφία στιγμιότυπα άπό τήν 
ομιλία τοϋ κ. Ζαχαράκη.

Η Μ ΟΙ ΣΙΚ Η  τοϋ Σώματος τής Χωροφυλακής 
καθώς και η Μουσική τής ΑΣΔΕΝ έπισκέφθηκαν 
εθιμοτυπικά τις παραμονές τών Χριστουγέννων 
καί τής Πρωτοχρονιάς τον κ. ’Αρχηγό, στο γρα
φείο του στό ’Αρχηγείο Χωροφυλακής, όπου 
παιάνισαν τά Χριστουγεννιάτικα καί Πρωτοχρο
νιάτικα Κάλλαντα. Μέσα σέ ένα κλίμα ψυχικής 
εύφροσόνης, τά μέλη τής Μουσικής εύχήθηκαν 
χαρούμενα καί εύτυχισμένα Χριστούγεννα σέ 
ολη τήν 'Ηγεσία τοϋ Σώματος. 'Ο  κ. ’Αρχηγός 
πρόσφερε στά μέλη τής Μουσικής δώρα συμβο
λικά καί τούς άντευχήθηκε χαρά καί εύτυχία γιά 
τα Χριστούγεννα καί τον καινούργιο χρόνο.

Στή φωτογραφία στιγμιότυπο άπό τήν επί
σκεψη τής Μουσικής στον ’Αρχηγό Χωροφυλακής 
’Αντιστράτηγο κ. Νικόλαο Κουτσιανά.
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φώτο - επικαιροτπΒ - φωτο -επίΗΟΐροτπΒ
ιος Γεροβασίλης , Χωροφύλαξ

ΤΙΣ ΠΑΡΑΜΟΝΕΣ των Χριστουγέννων καί 
τής Πρωτοχρονιάς, ή χορωδία τής Σχολής Δο
κίμων ’Αξιωματικών τής Χωροφυλακής, έπι- 
σκέφθηκε στο ’Αρχηγείο Χωροφυλακής τον τ. 
’Αρχηγό τοΰ Σώματος ’Αντιστράτηγο κ. Νικό
λαό Κουτσιανά, παρισταμένης καί τής λοιπής 
ήγεσίας, όπου έψαλε μέ την συνοδεία μουσικών 
όργάνων τά Χριστουγεννιάτικα καί Πρωτοχρο
νιάτικα Κάλλαντα. Ό  κ. ’Αρχηγός στα μέλη 
τής χορωδίας πρόσφερε τά συμβολικά έθιμοτυ- 
τικά δώρα. ΤΗταν μιά εύχάριστη νότα, στις "Αγιες 
ήμέρες τών Χριστουγέννων, πού άντήχησε για 
λίγο στο ’Αρχηγείο Χωροφυλακής καί διέκοψε 
γιά μιά στιγμή την φόρτο τής ύπηρεσιακής άπα- 
σχολήσεως.

Στή φωτογραφία στιγμιότυπο άπό τήν επί
σκεψη τής χορωδίας τών Δοκίμων ’Αξιωμα
τικών στο ’Αρχηγείο Χωροφυλακής.

ΛΙΓΟ ΜΕΤΑ τήν ανάληψη τών καθηκόντων 
του, ό Γενικός Γραμματέας τοΰ Υπουργείου Δη
μοσίας Τάξεως κ. Κων]νος Σαψάλης, έπισκέ- 
φθηκε τό ’Αρχηγείο Χωροφυλακής, όπου ό 
’Αρχηγός τοΰ Σώματος ’Αντιστράτηγος κ. Νι
κόλαος Κουτσιανάς τοΰ παρουσίασε τήν ήγεσία 
τής Χωροφυλακής καί τούς Διευθυντές τών Διευ
θύνσεων τοΰ ’Αρχηγείου. ’Ακολούθησε συγκέν
τρωση στήν οποία πήραν μέρος, ή ΊΙγεσ ία  τού 
Σώματος, ’Ανώτατοι καί ’Ανώτεροι ’Αξιωματικοί 
’Επιτελείς τοΰ ’Αρχηγείου Χωροφυλακής καί 
κατά τήν όποια ό Διευθυντής Όργανώσεως Τα- 
ξίαρχος κ. Κων]νος Τσίντζος μέ ένημερωτική 
ομιλία του άναφέρθηκε σέ θέματα δομής καί 
λειτουργίας τοΰ Σώματος τής Χωροφυλακής καί 
ευχαρίστησε έκ μέρους τών άνδρών τον κ. Γενικό 
Γραμματέα τοΰ 'Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως, 
γιά τό ένδιαφέρον πού έπέδειξε, ώς προς τήν 
επίλυση τών προβλημάτων τοΰ Σώματος.

Στή φωτογραφία στιγμιότυπο άπό τήν ένη
μερωτική ομιλία τοΰ Διευθυντοϋ Όργανώσεως 
Ταξιάρχου κ. Κων]νου Τσίντζου.

ΣΤΙΣ  21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, στις Σχολές Χωρο
φυλακής ’Αθηνών καί στά πλαίσια Μουσικο- 
φιλολογικοϋ βραδυνοϋ, δόθηκε προς τούς μαθητές 
τής Σχολής ’Αξιωματικών καί ’Ενωμοταρχών, 
συναυλία Βυζαντικής Μουσικής, άπό τον πολυ
μελή Βυζαντινό χορό, μέ τήν διεύθυνση τοΰ πρω
τοψάλτη κ. Ά θ. Πέττα. Προηγήθηκε χαιρετισμός 
προς τούς παρισταμένους καί τούς μαθητές τών 
Σχολών τοΰ ’Αρχιμανδρίτου κ. Εύσεβίου Πιστολή. 
Στή συνέχεια μίλησε ό Σεβασμιώτατος Μητροπο
λίτης Ρωγών κ. Καλλίνικος μέ θέμα: « 'Η  προ
σδοκία τών ’Εθνών», όπου τονίστηκε ή άγωνία 
τοΰ κόσμου πριν άπό τήν έλευση τοΰ Χρίστου καί 
ή σημασία τής ένανθρωπίσεώς Του. Ό  Βυζαν
τινός Χορός άπέδωσε αίνους καί άπολυτίκια τών 
Χριστουγέννων. Παρέστησαν ό τ. Β' Ύπαρχηγός 
Χωροφυλακής Υποστράτηγος κ. Παναγιώτης 
Ψάρρης, ό Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τα- 
λαντίου κ. ’Αμβρόσιος, ό Διοικητής τής Σ.Α.Χ. 
Συνταγματάρχης κ. Σπ. Φτερνιάτης καί άλλοι 
’Ανώτεροι ’Αξιωματικοί.

Στήν φωτογραφία στιγμιότυπο άπό τήν εκδή
λωση.
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[Ν έο το» μ η ν ό ρ « Νέα τοΟ μηνά
ΠΡΟΛΓΩΓΛΙ ΑΠΟΖΤΡΛΤΕΙΛΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΕΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜ Α ΤΗΣ

Κατά τό 2μηνον Νοεμβρίου—Δεκεμ
βρίου 1977 έπραγματοποιήθησαν αί κά
τωθι προαγωγαί καί άποστρατεϊαι :

Α '. Π ΡΟ Α ΓΩ ΓΑ Ι: Έπανήλθον έκ
της αποστρατείας των εις την ενεργόν 
τοϋ Σώματος υπηρεσίαν οί κάτωθι: 
Συνταγματάρχης Ξ Η ΡΑ Κ Η Σ ’Ιωάννης, 
προαχθείς εις τον βαθμόν τοϋ Ταξιάρχου 
καί Συνταγματάρχης ΓΡΙΒ Α Σ ’Ιωάννης. 
—Εις Συνταγματάρχας προήχθησαν οί 
Άντισυνταγματάρχαι: ΣΔΡΟ Λ ΙΑ Σ Τι- 
μολέων, Σ Π Τ ΡΙΔ Α Κ Η Σ  Μαοϊνος, ΡΩ- 
Μ ΑΝΤΖΑΣ Σπυρίδων καί Ψ Η Λ Ο ΓΙΑ Ν - 
ΝΟΠΟΤΛΟΣ Χαράλαμπος.

—Εις ’Αντισυνταγματάρχας — ’Αρχιά
τρους προήχθησαν οί Ταγματάρχαι —’Ε 
πίατροι Χωροφυλακής: ΕΜΜΑΝΟΥΗ-
Λ ΙΔ Η Σ Αναστάσιος, ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΟΣ 
’Αλέξανδρος, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ Γεώργιος 
καί ΣΟ Υ ΡΕΤΗ Σ Βασίλειος.

—Εις Ταγματάρχας προήχθησαν οί 
Μοίραρχοι: Ρ Ε Π Π Α Σ  Γεώργιος, ΚΟΛ- 
ΛΙΑΣ Γεώργιος, ΠΟΥΛΑΚΙΔΑΣ Νι
κόλαος, Κ Ο ΝΤΑ ΡΙΔΗ Σ ’Ιωάννης, ΤΑ Σ- 
ΣΟΠΟΥΛΟΣ Διονύσιος, Π Α Π Α ΓΕΩ Ρ- 
ΓΙΟΥ Εύάγγελος, Π Α Γ ΙΑ Τ Η Σ  Σπυ
ρίδων, ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ’Ιωάννης, ΔΟ- 
ΛΑ Ψ Α Κ Η Σ Νικόλαος καί ΜΑΝΙΑΤΑ- 
ΚΟΣ Βασίλειος.

—Εις Μοίραρχον προήχθη ό Υ πομοί
ραρχος ΓΑ Κ Η Σ ’Αγαθάγγελος.
—Εις Υπομοιράρχους προήχθησαν οί 
’Ανθυπομοίραρχοι: ΠΟΘΟΣ Μιχαήλ,
ΜΠΟΥΚΑΣ Χριστόφορος καί ΑΘΑΝΑ- 
ΣΟΠΟΥΛΟΣ Μόδεστος.
—Είς ’Ανθυπομοιράρχους προήχθησαν 
άναδρομικώς καί, έν συνεχεία, είς Υ π ο 
μοιράρχους, οί έπαναφερθέντες είς τήν 
ενεργόν τοϋ Σώματος υπηρεσίαν, άπό- 
φοιτοι της Σχολής ’Επαγγελματικής Με-

Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Ε Ι Σ

Κατά τό 3μηνον Νοεμβρίου 1977— 
’Ιανουάριου 1978 έπραγματοποιήθησαν ή 
συνεχίζονται αί κάτωθι μετεκπαιδεύσεις 
ή σεμινάρια έπιμορφώσεως άνδρών τοϋ 
Σώματος : 1) Είς τήν Υ.Μ.Μ.Χ.Π. 
Πρωτ[σης 60 ’Ανώτεροι ’Αξιωματικοί είς 
δύο ομάδας, (30 τήν 5—10-12-77 καί 30 
τήν 12—17-12-77), διά θέματα λήψε- 
ως μέτρων τάξεως καί άντιμετωπίσεως 
έκτάκτων καταστάσεων. 2) Διά θέματα 
χρήσεως ήλεκτρονικών ύπολογιστών είς 
■τήν ’Αστυνομίαν είς τό SAINT CLOU τής 
Γαλλίας 2 ’Αξιωματικοί (6 — 8-12- 
77). 3) Είς τό έν Άθήναις Κέντρον 
Δημοσιολογικών Σπουδών καί Δημο
σιογραφίας έπί 8μηνον, 2 ’Αξιωματικοί 
(έναρξις 10-11-1977). 4) Είς τήν Σχολήν 
Γενικής Μορφώσεως Στρατοϋ (’Αθή
νας, Ρούφ), 5 ’Αξιωματικοί (28[ 11 — 
23[12[77). 5) Είς τό ΕΛΚΕΠΑ (’Αθή
νας, Καποδιστρίου 8), διά θέματα βελ- 
τιώσεως διοικητικών διαδικασιών καί 
αίιξήσεως άποδόσεως έργασίας είς Υ π η 
ρεσίας καί Γ ραφεία, 2 ’Αξιωματικοί 
(11 [10—22[11[77). 6) Είς τήν Σχολήν

τεκπαιδεύσεως, Άνθυπασπισταί Χωροφυ
λακής : ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΣ Εύτύχιος,
ΜΟΛΥΒΔΑΣ Απόστολος, ΓΚΟΥΒΙ- 
ΤΣΑ Σ Άνδρέας, ΧΑΛΜΑΝΤΖΗΣ Εύάγ
γελος καί ΜΕΛΛΙΟΣ Χρίστος, προαχθείς 
είς Άνθυπομοίραοχον.
Β'. Α Π Ο Σ Τ Ρ Α Τ Ε Ϊ Α Ι :

—Προήχθησαν είς τον βαθμόν τοϋ 
Συνταγματάρχου καί συγχρόνως άπε- 
στρατεύθήσαν, λόγω ορίου ήλικίαε, οί 
’Αντ[ρχαι : ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ ’Εμμα
νουήλ, ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Θεόδωρος καί 
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Δημήτριος.

—Άπεστρατεύθησαν έπίσης, προαχ- 
θέντες είς Συνταγματάρχας, οί Άντ[ρχαι : 
Μ ΑΝΤΖΑΡΗΣ Βασίλειος, ΠΑΠΑΔΑ- 
ΚΗΣ ’Αντώνιος καί ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Παναγιώτης.

—Άπεστρατεύθησαν τη αιτήσει των 
οί : Άντισυνταγματάρχης — Ίερεύς Χω
ροφυλακής, Σεβασμιώτατος Μητροπολί
της Ταλαντίου, ΛΕΝ Η Σ ’Αμβρόσιος — 
’Αθανάσιος, Ταγματάρχης ΔΕΚ Η Σ Γεώρ
γιος, Μοίραρχος Α Σ Π Ρ ΙΔ Η Σ  Κων[νος, 
’Ανθυπομοίραρχος ΕΥ ΔΩ ΡΙΔ Η Σ Νικό
λαος καί ’Ανθυπομοίραρχος ΚΟΝΔΑ- 
ΡΑΣ Νικόλαος (λόγω υγείας).

—Προήχθησαν είς Μοιράρχους καί 
συγχρόνως άπεστρατεύθησαν, λόγω ο
ρίου ήλικίας, οί έξ Άνθυπασπιστών 
'Υπομοίραρχοι: ΧΑΛΚΙΑΣ Νικόλαος,
ΣΑ ΓΟ Σ Γεώργιος, Π Α ΝΔΗΣ Δημή- 
τριος, ΑΛΕΒΙΖΟΣ Παναγιώτης, ΠΟ- 
ΖΙΟΠΟΥΛΟΣ ’Αθανάσιος, Μ Π Ε Σ ΙΡ Η Σ  
Δημήτριος, ΧΑΛΑΣΤΑΝΗΣ Παναγιώ
της, ΛΑ Π Π ΑΣ Δημήτριος, ΜΟΥΡΤΟΣ 
Μιχαήλ, ΣΧ ΙΖΑ Σ ’Αντώνιος, ΚΑΡΑ
ΤΙ Α ΝΝΗΣ Γεώργιος, ΚΟΥΤΡΟΥ- 
Μ Π Η Σ Κων[νος, Ρ Η Γ Α Σ  Κων[νος καί 
ΠΕΡΔΤΚΑΡΗΣ Νικόλαος.

τής Π .Σ .Ε .Α ., 15 ’Αξιωματικοί, διά θέ
ματα Πολιτικής Άμύνης (28[11—17[12[ 
77). 7) Είς τό Τεχνικόν Έπιμελητήριον 
'Ελλάδος (Αθήνας), 2 ’Αξιωματικοί (24[ 
11 — 19[12[77) διά θέματα Πυροπρο
στασίας. 8) Δ ι’ άνάλυσιν καί σχεδιασμόν 
έπιχειρησιακοϋ συστήματος πληροφο
ριών B.S.A.D. 1 Ύπομ]ρχος (28[ 11 — 
9[12[77) είς τήν Εταιρείαν HONEY 
W ELL BULL (’Αθήνας). 9) ’Ενω
μοτάρχης 1 τής Δ.Ε.Υ. δι’ έκπαίδευσιν 
2ετή, είς τήν Σχολήν Βοηθών ’Ιατρι
κών ’Επαγγελμάτων (’Αθήνας, έναρξις 
15-11-77). 10) Χωροφύλακες 25 είς τό 
Κ.Σ.Ν. Ελλάδος (Άμυγδαλέζαν Πάρνη- 
θος) διά θέματα μηχανολογίας καί ήλε- 
κτρολογίας αύτοκινήτων (23[11—22[12] 
1977). 11) Δι’ έπιμόρφωσιν είς θέματα 
τροχαίας, 55 Ένωμοτάρχαι (29 είς τήν 
Σ Ο.Χ. ’Αθηνών καί 26 είς τήν Δ.Α. 
Θεσσαλονίκης) καθώς καί 40 Χωρο
φύλακες είς τήν Δ.Α. Θεσ[νίκης, έπί 
20ήμερον έκάστη σειρά (2—21]12]77). 
12) Είς τήν Δ.Α.Π. Πρωτ[σης, 40 Ύπαξ] 
κοί καί Χωροφύλακες (1 — 15[ 12[77) 
διά ταχύρρυθμον έκπαίδευσιν είς θέ
ματα τροχαίας.·

ΣΧΟΛΗΣ ΟΠΛΙΤΩΝ  

ΧΩ ΡΟ Φ ΥΛΑΚ Η Σ  
ΙΔΡΥ Ε Τ Α Ι ΕΙΣ ΤΗΝ  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ

Έδημοσιεύθη είς τήν ’Εφημερίδα τής 
Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. τ. Β '., 1246]
22-11-1977) Άπόφασις τοϋ κ. Ύπουργοϋ 
Δημοσίας Τάξεως, διά τής οποίας ίδρύ- 
θη Παράρτημα τής Σ.Ο.Χ. είς τον Βο
ρειοελλαδικόν χώρον, κατόπιν σχετι
κής προτάσεως τοϋ ’Αρχηγείου Χωρο
φυλακής. Πιστεύεται δτι, τό νεοϊδρυθέν 
Π .Σ.Ο.Χ . είς αύτόν τον λίαν νευραλγι
κόν, άπό άστυνομικής άπόψεως, 'Ελλη
νικόν χώρον, σύντομα θά καταστή άσυ- 
ναγώνιστον παραγωγικόν φυτώριον πού 
θά μπορεί νά καλύπτη σημαντικόν μέ
ρος τών άναγκών έκπαιδεύσεως τοϋ 
Σώματος. Ταυτόχρονα δέ μπορεί νά 
ύποστηριχθή δτι τό έργον του θά συμ- 
πληρώνη, προοδευτικά, τό γενικώτερον 
έκπαιδευτικόν πρόγραμμα τής Σ.Ο .Χ., 
τό όποιον έπιτελεΐται ήδη άπό μακροΰ 
χρόνου, λίαν εύσυνείδητα καί άποδο- 
τικά, είς τά δύο άλλα Παραρτήματα τοϋ 
είδους του, τά όποια λειτουργοΰν είς 
Ρόδον καί Ρέθυμνον Κρήτης. 'Ως
έδρα του καθωρίσθη ή Θεσσαλονίκη. 
Τό κτιριακόν του συγκρότημα εύρίσκεται 
είς άπόστασιν 8 χιλιομ. άνατολικά τής 
πόλεως, έπί τής όδοϋ τής άγούσης 
προς τόν ’Αερολιμένα, καί δυτικά
τοϋ χώρου τής Ά νω τ. Σχολής Πολέμου. 
Είς τήν δύναμίν του θά τοποθετηθούν 
52 άνδρες προερχόμενοι άπό διαφόρους 
'Υπηρεσίας Χωροφυλακής ήτοι : 1 Ά ν- 
τισυνταγματάρχης, 1 Ταγματάρχης, 1 
Μοίραρχος, 6 'Υπομοίραρχοι, 1 ’Ανθυ
πομοίραρχος, 17 Ένωμοτάρχαι καί 25 
Χωροφύλακες. Βασικά θά έκπαιδεύωνται 
είς αύτό 300 Δόκιμοι. ’Εάν δέ διαρρυθμι- 
σθοϋν καταλλήλως οί σημερινοί του
χώροι καί γίνουν νέαι προσθήκαι είς
αύτούς, τότε, θά μπορεί νά διπλασιασθή 
ό άριθμός τών προς έκπαίδευσιν Δοκί
μων. Ταύτόχρονα δμως προβλέπεται δτι 
θά πραγματοποιούνται καί διάφοροι με
τεκπαιδεύσεις ή σεμινάρια έπιμορφώσεως 
άνδρών Χωροφυλακής μέσα είς τά πλαί
σια τοϋ γενικωτέρου προγράμματος Έ κ - 
παιδεύσεως καί Μετεκπαιδεύσεως τοϋ 
’Αρχηγείου.

'Η  λειτουργία τοϋ νέου αύτοϋ Π.Σ.Ο.Χ. 
άναμένεται μέ ειλικρινές ένδιαφέρον άπό 
τής πλευράς τών άνδρών καί τοϋ έπισήμου 
δημοσιογραφικοΰ οργάνου τοϋ Σώματος, 
τής Έπιθεωρήσεως Χωροφυλακής, ή 
οποία έκφράζει ιδιαιτέραν χαράν διά τό 
γεγονός αύτό καί εύχεται έπιτυχίαν είς 
τό έργον του, είς τρόπον ώστε σύντομα 
τοΰτο νά άποβή πραγματικόν τέμενος 
άστυνομικής παιδείας, τό όποιον θά άν- 
ταποκριθή έπιτυχώς είς τάς συγχρόνους 
άπαιτήσεις τοϋ Σώματος καί θά συνεχίση 
έπάξια τήν 145ετή 'Ιστορίαν του.
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Μ ΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙΣ
Μ ΟΙΡΑΡΧΩΝ

Είς τό Κέντρον Παραγωγικότητος 
(ΕΛΚΕΠΑ, Καποδιστρίου 8, Άθήναι) 
άρχεται την 10-1-1978 ή λειτουργία τοϋ 
Τμήματος Μετεκπαιδεύσεως Μοιράρ
χων, ή όποια θά διαρκέση μέχρι της 24-3- 
1978, σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα ’Εκπαι
δεύσεων —Μετεκπαιδεύσεων τοϋ ’Αρχη
γείου, έτους 1978. Πρός τόν σκοπόν 
αύτόν προσεκλήθησαν άπό διαφόρους Υ π η 
ρεσίας τοϋ Σώματος, 45 Μοίραρχοι οι 
όποιοι θά φέρωνται άπεσπασμένοι είς 
τήν Σ.Α.Χ. μέχρι της λήξεως τής μετε- 
κπαιδεύσεώς των. Σχετική μέ τό θέμα 
αύτό είναι ή ύπ’ άριθ. 421]2 ]19ιζ Δια
ταγή τοϋ ’Αρχηγείου, ή όποια περιέχει, 
έκτός των άλλων οδηγιών, τά ονοματεπώ
νυμα των 45 προσκληθέντων καί άλλων 
10 είσέτι αναπληρωματικών τοιούτων, 
οί όποιοι δύνανται νά κληθούν, κατά σει
ράν άρχαιότητος, πρός άντικατάστασιν τών 
τυχόν μη έπιθυμούντων ή κωλυομένων. 
Οί έκ τών μετεκπαιδευθησομένων Μοι
ράρχων, δικαιούχοι, θά τύχουν ήμερησίας 
άποζημιώσεως, έπιδόματος έκπαιδεύσεως 
οδοιπορικών κ. ά. έξόδων, κατά τά κεκα- 
νονισμένα.

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ
ΥΠΑΞΙΩΜ ΑΤΙΚΩΝ
ΧΩΡΟ Φ ΥΛΑΚ ΩΝ

—Κατά τό έτος 1977 έπραγματοποιή- 
θησαν 2.888 προαγωγαι 'Τπαξιωματικών 
καί Χωροφυλάκων τών Γενικών και τών 
Ειδικών τοϋ Σώματος 'Υπηρεσιών. Είδι- 
κώτερον προήχθησαν 547 Ένωμοτάρ- 
χαι είς Άνθυπασπιστάς, 639 Ύπενωμο- 
τάρχαι είς Ένωμοτάρχας καί 1.702 Χω
ροφύλακες είς Ύπενωμοτάρχας.

—Κατά τήν διάρκειαν τοϋ τρέχοντος 
μηνός θά προαχθοϋν, διαδοχικώς, 26 
Ένωμοτάρχαι είς Άνθυπασπιστάς, 40 
Ύπενωμοτάρχαι είς Ένωμοτάρχας καί 
33 Χωροφύλακες είς Ύπενωμοτάρχας.

Δ Ο Κ Ι Μ Ο Ι
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ

—Κατά τήν τρέχουσαν έκπαιδευτικήν 
περίοδον 1977—1978 εκπαιδεύονται, ώς 
Δόκιμοι Ένωμοτάρχαι, 789 ίδιώται καί 
άνδρες τοϋ Σώματος έκ τών είσαχθέντων 
κατά τό λήξαν έτος 1977, είς τήν Σχολήν 
Ύπαξιωματικών Χωροφυλακής. Έ κ  τού
των 531 τυγχάνουν ίδιώται, άπόφοιτοι 
γυμνασίου καί 33 προέρχονται έξ άνδρών 
Χωροφυλακής έπί συνόλου 564, έκπαι- 
δευομένων ήδη άπό τής ένάρξεως τής 
έκπαιδεύσεως είς τό Π .Σ.Ο.Χ. Ρόδου. 
Οί ύπόλοιποι 225 Δόκιμοι Ένωμοτάρχαι, 
οί όποιοι ανήκουν είς τήν κατηγορίαν τών 
είσαχθέντων αποφοίτων καί μή άποφοί- 
των γυμνασίου άνδρών Χωροφυλακής,

έκπαιδεύονται είς τήν Σ.Ο.Χ. ’Αθηνών. 
Ά ξιον προσοχής είναι τό γεγονός δτι έκ 
τών 531 ιδιωτών πού έκπαιδεύονται είς τό 
Π.Σ.Ο.Χ. Ρόδου, ώς Δόκιμοι Ένωμο- 
τάρχαι, 63 τυγχάνουν γλωσσομαθείς καί 
42 φοιτηταί ή σπουδασταί έκ τών όποιων 
14 φοιτούν είς διαφόρους Άνωτάτας 
Σχολάς τής Χώρας.

Μ ΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙΣ
ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ

Είς τήν Σχολήν ’Επαγγελματικής Με- 
τεκπαιδεύσεως Άνθυπασπιστών ή οποία 
λειτουργεί έπίσης είς τό Κέντρον Παρα
γωγικότητας, προσεκλήθησαν πρός με- 
τεκπαίδευσιν, συμπληρωματικώς, ΰπό τοϋ 
’Αρχηγείου καί ήδη συνεκπαιδεύονται 
μετά τών λοιπών συναδέλφων των, 15 
είσέτι Άνθυπασπισταί, σύμφωνα μέ τήν 
σειράν άρχαιότητος τήν όποιαν έχουν είς 
τήν ’Επετηρίδα. Οΰτω ό συνολικός άριθ— 
μός τών μετεκπαιδευομένων Άνθυπα- 
σπιστών κατά τήν τρέχουσαν έκπαιδευτική 
κήν περίοδον άνήλθεν είς 80 (30+35-1-15). 
Ή  μετεκπαίδευσίς των θά λήξη τήν 30-3- 
1978.

ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΥΠΟ ΤΟΥ 
ΤΑΟΧ ΔΑΝ ΕΙΑ

—Κατόπιν άποφάσεως τοϋ Διοικητικού 
Συμβουλίου τοϋ Ταμείου ’Αλληλοβοή
θειας 'Οπλιτών Χωροφυλακής (Τ.Α.Ο.Χ.), 
ένεκρίθη έκ νέου ή χορήγησις Δανείων 
είς τούς μετόχους—δικαιούχους του Ύ πα- 
ξιωματικούς καί Χωροφύλακες.

■—Τό ΰψος τών χορηγουμένων Δανείων 
δύναται νά φθάση μέχρι τοϋ τοιούτου 
τών άποδοχών δύο (2) μηνών, άκαθαρί- 
στων, κατ’ άνώτατον δριον. Είς τό πο- 
σόν δέ αύτό συνυπολογίζονται καί τυχόν 
υπόλοιπα προερχόμενα άπό προηγούμενα 
δάνεια χορηγηθέντα είς τούς δικαιούχους 
έκ τοϋ ίδιου Ταμείου.

—Τό ΰψος τών δανείων αύτών δύναται 
νά αύξηθή είς άποδοχάς άκαθαρίστους 
τριών (3) μηνών, μόνον είς έξαιρετικάς 
περιπτώσεις (έξοδα νοσηλείας)..

ΝΕΟΙ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΕΣ

—Κατά τό Β’ 6μηνον 1977 έξεπαιδεύ- 
θησαν συνολικώς είς τά Παραρτήματα τής 
Σ.Ο.Χ., 442 ίδιώται ώς Δόκιμοι Χωρο
φύλακες. Ούτοι, μετά τήν λήξιν τής 
έκπαιδεύσεώς των, είς τά Π.Σ.Ο.Χ. 
Ρόδου (255) καί Π .Σ.Ο.Χ. Κρήτης (187), 
έτοποθετήθησαν είς διαφόρους 'Υπηρε
σίας Χωροφυλακής καί έκάλυψαν ισα
ρίθμους θέσεις τοϋ βαθμοΰ των.

—Κατά τό Β'. 15νθήμερον Δεκεμβρίου 
1977 έξήλθον έκ τοϋ Π.Σ.Ο.Χ. Κρήτης 99 
νέοι Χωροφύλακες, προϋπηρετήσαντες είς 
τό στράτευμα, οί όποιοι έπήνδρωσαν, έν 
συνεχεία, διαφόρους 'Υπηρεσίας τοϋ Σώ
ματος.

ΠΕΝΘΗ ΤΟΥ ΙΑΜΑΤΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗ Μ .

’Α ντιστράτηγος Χ ω ρ]κής έ . ά .

Τήν 4-11-1977 άπεβίωσεν είς ’Αθήνας 
καί έκηδεύθη είς τό Α' νεκροταφεϊον 
’Αθηνών ό έ.ά. ’Αντιστράτηγος Χω
ροφυλακής ΠΑΠΑΓΕΩ ΡΓΙΟΥ Δημή- 
τριος. Είς τήν κηδείαν παρέστησαν: άν- 
τιπροσωπεία ’Αξιωματικών Χωροφυλα
κής, πρώην συνάδελφοι καί συνεργάται, φί
λοι, συγγενείς καί συμπατριώται τοϋ έκ- 
δημήσαντος. Παρατεταγμένον τμήμα άν
δρών μετά τμήματος Μουσικής τοϋ Σώ
ματος, άπέδωσαν τάς κεκανονισμένας είς 
τόν νεκρόν τιμάς. Ό  Διοικητής τής 
Σ.Ο.Χ. ’Αθηνών Ταξίαρχος κ. Δρακά- 
κης Εμμανουήλ, έξεφώνησεν έπική- 
δειον λόγον καί κατέθεσεν έκ μέρους τοϋ 
Σώματος, στέφανον έπί τής σοροΰ του.

Ό  μεταστάς έγεννήθή είς Λίμνες Ά ρ- 
γολίδος τό 1894. Κατετάγη είς τό Σώμα 
τό 1914. Ώνομάσθη ’Ανθυπομοίραρχος 
τό 1919. Προήχθη κατ’ έκλογήν είς τούς 
βαθμούς τοϋ Άνωτέρου ’Αξιωματικού. 
Είς Υποστράτηγον προήχθη κατ’ άπό- 
λυτον έκλογήν τό 1948. Άπεστρατεύθη 
τό 1953, προαχθείς είς ’Αντιστράτηγον. 
Ύπηρέτησεν εύδοκίμως καί διώκησεν 
πολλάς Υπηρεσίας τοϋ Σώματος. Διε- 
τέλεσεν Επιτελάρχης Α[Χ, Α' καί Γ' 
Επιθεωρητής Χωροφυλακής, Γενικός Δι
ευθυντής Χωροφυλακής Υ.Ε., καί Ύπαρ- 
χηγός τοϋ Σώματος. Διά τάς προς τό 
Σώμα καί τήν Πατρίδα προσφερθείσας 
ύπηρεσίας του έτιμήθη μέ τό χρυσοΰν 
Άριστεΐον ’Ανδρείας καί πολλάς άλλας 
ήθικάς άμοιβάς. Ά ς  είναι ή μνήμη του 
αιώνια.

ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
'Υ ποστράτηγος Χ ω ρ]κής έ . ά .

Τήν 18-11-1977 άπεβίωσεν είς ’Αθή
νας καί έκηδεύθη είς Παλαιοπαναγιάν 
Βοιωτίας ό έ.ά. Υποστράτηγος Χωροφυ
λακής ΧΡΗΣΤΟΥ Παναγιώτης. Είς τήν 
κηδείαν παρέστησαν συγγενείς, φίλοι, 
συνεργάται καί συμπατριώται τοϋ με- 
ταστάντος. Παρέστη έπίσης αντιπροσω
πεία τοϋ Σώματος, κατετέθη στέφανος 
καί άπεδόθησαν αί κεκανονισμέναι είς 
τόν νεκρόν τιμαί.

'Ο μεταστάς έγεννήθή τό 1908 είς 
Παλαιοπαναγιάν — Βοιωτίας. Κατετάγη 
είς τό Σώμα τό 1927. Ώνομάσθη ’Ανθυ
πομοίραρχος τό 1937. Προήχθη είς 
Ταγματάρχην έπ’ άνδραγαθία τό 1942. 
Άπεστρατεύθη τό 1960 προαχθείς είς 
Συνταγματάρχην. Άνεκλήθη είς τήν ένερ- 
γόν Υπηρεσίαν καί άπεστρατεύθη έκ 
νέου τό 1964 ώς 'Υποστράτηγος. Ύπη- 
ρέτησεν εύδοκίμως καί έτιμηθη με το 
χρυσοΰν άριστεΐον άνδρείας καί άλλας 
τιμητικάς διακρίσεις. ’Ά ς είναι η μνημη 
του αιώνια.
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επικαιροτητες
Ειδήσεις και σχόλια άπό την δραστηριότητα 

τω ν ’Υπηρε σ ι ών  Χωροφυλακής .
ΤΟΣΟΝ ό ήμερήσιος τύπος τών ’Αθη

νών καί Θεσσαλονίκης, δσον καί ό έπαρ- 
χιακός, έξήρον τήν στάσιν τών άνδρών 
Χωροφυλακής κατά τήν διάρκειαν τής 
προεκλογικής περιόδου καί τήν συμβο
λήν των κατά τήν ήμέραν τής ψηφοφο
ρίας, ώστε' νά μήν δημιουργηθή κανέν 
έπεισόδιον καί νά διεξαχθή αΰτη μέ από
λυτον τάξιν, εύρέπειαν καί κοσμιότητα. 
’Από τήν ήμερησίαν έφημερίδα «ΤΑΧΥ
ΔΡΟΜΟΣ» τής Καβάλας δημοσιεύομεν 
σχόλιον αυτής, είς τό όποιον έξαίρεται 
ή στάσις τών άνδρών Χωροφυλακής. Τό 
σχόλιον έχει ώς έξής: «Θά ήταν παρά
λειψη ασυγχώρητη νά μήν άταγνωρίοουμε 
τώρα πού τελείωσε όριστικά ή προεκλο
γική περίοδος, τήν μεγάλη προσπάθεια 
πού κατέβαλαν οί άνδρες τής Χωροφυ
λακής, ώστε ό προεκλογικός αγώνας νά 
διεξαχθή μέσα σέ συνθήκες πραγματικά 
υποδειγματικές. Ή ήρεμία, ή τάξη καί 
προπαντός ή έξασφάλιση τών προϋπο
θέσεων γιά τήν ανεμπόδιστη καί έλεύθερη 
άπό κάθε μορφή πιέσεως άσκηση τοϋ 
έκλογικοϋ δικαιώματος τών πολιτών 
αποτελεί έπίτευγμα τών Υπηρεσιών Χω
ροφυλακής πού άντανακλά στά πρόσωπα 
τών Διοικούντων αύτάς, αλλά καί τών 
άλλων Αξιωματικών, Ύπαξιωματικών 
καί Χωροφυλάκων, πού μόχθησαν νά 
άνταποκριθοϋν στό βαρύ έργο πού είχαν 
έπωμισθεΐ. ’Εργαζόμενοι νυχθημερόν, άν- 
τιμετώπιζαν μέ κατανόηση καί εύρύτητα 
άντιλήψεως τις έκδηλώσεις τών όπαδών 
τών κομμάτων, ακόμα καί όταν αυτές 
ξεπερνοϋσαν σέ μερικές περιπτώσεις τά 
συνηθισμένα πλαίσια, πέτυχαν νά άπο- 
σπάσουν τήν έκτίμηση καί τόν σεβασμόν 
τής κοινωνίας μας, ύλοποιώντας τήν έν
νοια τού κρατικού οργάνου πού πρέπει 
νά τό χαρακτηρίζει ή άμεροληψία καί ή 
πιστή προσήλωση στό καθήκον. Τό 
πολυδιάστατο τής προσπάθειας καί τά 
άριστα άποτελέσματα πού έπετεύχθησαν 
πιστοποιούν τό ύψηλό φρόνημα πού διέ- 
πει τούς άνδρας τής Χωροφυλακής. Ή  
στήλη μέ βέβαια τήν πεποίθηση ότι, έν 
προκειμένω, έκφράζει τό σύνολον τής 
Κοινής Γνώμης, συγχαίρει τήν Χωρο
φυλακή μας, ή ένεργητικότητα τής όποιας 
άποτελεϊ έγγύηση γιά τούς φιλησύχους 
καί φιλονόμους πολίτας».

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ Θεσσαλονίκης κ. 
Κων. ΠΥΛΑΡ1ΝΟΣ μέ τηλεγράφημά του 
πρός τόν κ. Υπουργόν Δημοσίας Τάξεως, 
έξήρε τήν θαυμασίαν στάσιν τών άνδρών 
τών Υπηρεσιών Χωροφυλακής Θεσσα
λονίκης κατά τήν διάρκειαν τής προεκλο
γικής περιόδου, καί τήν, κατά τρόπον 
άψογον, έπικρατήσασαν δημοσίαν τάξιν, 
έκτος έλαχίστων περιπτώσεων. Οί άρχη- 
γοί τών πολιτικών κομμάτων, έξέφρασαν 
πρός τόν κ. Νομάρχην μετά τό πέρας τών 
προεκλογικών συγκεντρώσεων τού κόμ
ματός των τάς θερμάς των εύχαριστίας 
πρός τάς Υπηρεσίας Χωροφυλακής Θεσ
σαλονίκης ιδίως δέ «γιά τήν άριστη πα
ρουσία τού Κράτους καί τις προεκλο
γικές τους συγκεντρώσεις στή Θεσσαλο
νίκη» όπως χαρακτηριστικώς κατέληγε 
τό τηλεγράφημα.

ΠΟΛΑΑΙ έπιστολαί καταφθάνουν κα
θημερινώς είς τάς Υπηρεσίας Χωροφυ
λακής Τουρισμού, αί όποΐαι έκφράζουν 
πρός τούς άνδρας αυτών τάς εύχαριστίας 
τών διαφόρων αλλοδαπών τουριστών πού 
έπεσκέφθησαν κατά τήν διάρκειαν τής 
θερινής περιόδου τήν χώραν μας. Μερι
κοί έξ αύτών, όμολογουμένως συγκινητι
κοί, έκφράζουν τήν άγάπην καί τήν έκτί- 
μησιν τών άποστολέων των πρός άνδρας 
τού Σώματος, οί όποιοι καθ’ οίονδήποτε 
τρόπον προσέφερον είς αύτούς πολύτιμον 
συμπαράστασιν. Χαρακτηριστικώς δημο
σιεύομεν τήν κατωτέρω ληφθεΐσαν έπι- 
στολήν τού Νορβηγού Δημοσιογράφου κ. 
BRIDUN KYAALE ή όποια έχει ώς 
έξής: «Λαμβάνω τό θάρρος νά σάς γράψω 
διότι γνωρίζω έξ έμπειρίας ότι όλίγαι 
έπιστολαί ευγνωμοσύνης φθάνουν είς τόν 
προορισμόν των. Είμαι δημοσιογράφος 
καί μέλος τού προσωπικού τής «AFTEN- 
POSTEN» μιας έκ τών ήμερησίων έφη- 
μερίδων τής Νορβηγίας μέ τήν μεγαλυ- 
τέραν έπιρροήν καί κυκλοφορίαν. Ώ ς 
συγγραφεύς χαρακτηριστικών στοιχείων 
τοϋ έβδομαδιαίου περιοδικού αύτής .τής 
έφημερίδος, άναλαμβάνω συχνάκις θέ
ματα είς τό έξωτερικόν, μεταξύ τών όποι
ων, τήν περιγραφήν ταξειδίων καί δια
κοπών. Δύο φοράς έστάλην είς τήν Κρή
την, όπου έγραψα άρθρα σχετικώς μέ τόν 
τουρισμόν. Μετέβην καί είς τήν μικρόν

Α Ν  Α Κ Ο Ι Ν Π Σ Ι Σ

Τά Καταστήματα Χρυσοχοΐας τοΰ έ. ά. ’Αξιωματικού Χωρο
φυλακής κ. Εύαγγέλου ’Α ν α τ ο λ ί τ η ,  οδός Βερανζέρου 24α 
τηλ. 5233.733 και Γ’ Σεπτεμβρίου 48, τηλ. 8229.208, προσ
φέρουν είς τούς ’Αξιωματικούς, Ύπαξιωματικούς, Χωρο
φύλακας καί πολιτικούς Υπαλλήλους τής Χωροφυλακής, 
δλα τά είδη των μέ έκπτωσιν μέχρι 25% καί μέ εύκολίας 
πληρωμής.

καί δμορφην πόλιν τού Άγιου Νικο
λάου, όπου έχετε μίαν άπό τάς έξαιρέ- 
τους Τουριστικός Αστυνομικός Υπηρε
σίας. Έκεϊ ύπάρχει ένας Αστυνομικός, 
ό όποιος άποτελεϊ ένα έξαίρετον παρά
δειγμα προσφοράς υπηρεσιών καί συν
δρομής πρός κάθε δημοσιογράφον. Τό 
όνομά του είναι ’Ενωμοτάρχης Πελο
πίδας ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ. ’Επιθυμώ 
νά έκφράσω τάς εύχαριστίας μου διά τήν 
ευγένειαν, καλωσύνην του καί τήν παρα- 
σχεθεϊσαν είς έμέ συνδρομήν. Έγνώριζε 
όλας τάς πληροφορίας τάς όποιας ήθελον 
σχετικώς μέ τόν Κρητικόν πολιτισμόν, 
τούς Ελληνικούς νόμους καί τάς κοινω
νικός σχέσεις, τά δρομολόγια τών λεω
φορείων καί πλοίων, τούς περιορισμούς 
τών κατασκηνώσεων, τά πάσης φύσεως 
καταλύματα κ.λπ. ’Εάν έχετε καί άλλους 
Αστυνομικούς μέ τοιαΰτα προσόντα θά 
πρέπει νά εϊσθε εύτυχεϊς. Τό όνομά του 
τό έχω άναφέρει καί είς ένα τών άρθρων 
μου διά τήν Κρήτην».

ΠΑΡΟΜΟΙΑΣ έπιστολάς άπηύθμναν 
ό άλλοδαπός κ. CARL G. PERSONKai ή 
κ. RUTH GOERTZ—STROETGEN ή 
όποια μέ λίαν κολακευτικά λόγια έξέ- 
φρασε τάς εύχαριστίας της διά τούς άν
δρας τοΰ Αστυνομικού Τμήματος Κο
ρώνης, οί όποιοι μέ εύγένειαν καί ζήλον, 
προθυμίαν καί έτοιμότητα, ώς άνεγράφη 
είς τήν έπιστολήν της, τήν έβοήθησαν 
είς τήν άνεύρεσιν τών άπωλεσθέντων 
προσωπικών τηςάντικειμένων.«Τό έκπλη- 
κτικόν, συνεχίζει είς τήν έπιστολήν της, 
είναι ότι τά άνευρεθέντα μοΰ έστάλησαν 
ταχυδρομικώς είς τό Ναύπλιον όπου διέ- 
μενον μέσω τής έκεΐ Αστυνομίας Του
ρισμού».

ΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ Σωματεία τής 
χώρας, μέ έπιστολάς των πρός τάς κατά 
τόπους 'Υπηρεσίας Χωροφυλακής, έκφρά
ζουν τάς εύχαριστίας των πρός τούς άν
δρας αύτών διά τήν άψογον στάσιν των 
καί τήν διατήρησιν τής τάξεως έντός 
τών πολιτισμένων πλαισίων κατά τήν διε
ξαγωγήν τών ποδοσφαιρικών συναντή
σεων. Μεταξύ αύτών άναφέρομεν τού 
Παναθηναϊκού Αθλητικού 'Ομίλου πρός 
τό Α’. Αστυνομικόν Τμήμα Καβάλας 
τοΰ Πανιωνίου Γυμναστικού Συλλόγου 
πρός τήν Διοίκησιν Χωροφυλακής Ίωαν- 
νίνων, τοΰ Α.Π.Ο. «Λεβαδειακός» πρός 
τήν Διοίκησιν Χωροφυλακής Λεβαδείας, 
τοΰ Έδεσσαϊκοΰ Αθλητικού Συλλόγου 
πρός τήν Διοίκησιν Χωροφυλακής Μα
γνησίας καί τέλος τού ίδιου Συλλόγου 
πρός τήν Διοίκησιν Χωροφυλακής ’Εδέσ
σης.

ΥΠΟ τοΰ Καθηγητοΰ τοΰ Πανεπιστη
μίου τής Δυτ. Γερμανίας κ. Γεωργίου 
ΦΑΡΑΝΤΟΥ άπεστάλη πρός τόν κ. 
Αρχηγόν τού Σώματος, έπιστολή διά 
τής όποιας έξεφράσθησαν αί όλόθερμοι 
εύχαριστίαι αύτοϋ πρός άνδρας τού Στα
θμού Τροχαίας Λεβαδείας, οί όποιοι ύπό 
δυσμενείς καιρικός συνθήκας προσέφε
ρον πολύτιμον βοήθειαν καί συμπαρά- 
στασιν κατά τό έπισυμβάν είς αύτόν τρο- 
χαϊον άτύχημα. «’Εκτός τών δυσα- 
ρέστων άναμνήσεων, άνέφερεν είς τήν 
έπιστολήν του, μοΰ έδωσε καί τήν ευκαι
ρία νά γνωρίσω κάτω άπό δυσμενείς σον- 
θήκας, τό άφθαστον ήθος, τήν άπόλυτη 
άφοσίωση στό καθήκον τών άνδρών καί 
νά διαπιστώσω έκτος τών έπαγγελμα- 
τικών ικανοτήτων καί τήν έκτίμηση τής 
όποιας χαίρουν όλοι στή Λεβαδειά».
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Ό  κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ, άπέ- 
στειλε πρός τόν Διευθυντήν τής 'Υποδι- 
ευθύνσεως Τροχαίας Κινήσεως Προα
στίων Πρωτευούσης, έπιστολήν μέ τήν 
όποιαν έξέφρασε τήν ευγνωμοσύνην του 
διά τόν ’Ενωμοτάρχην κ. Άριστ. ΑΛΕ- 
ΗΟΠΟΥΑΟΝ, ό όποιος μέ ένδιαφέρον 
καί στοργήν περιέβαλε τόν υιόν του κατά 
πρόσφατον τροχαΐον του ατύχημα. ’Ιδιαι
τέρως συνεκίνησε τόν έπιστολογράφον ή 
βαθειά εύγένεια αύτοϋ, ή ύπομονή, ή ένη- 
μέρωσις καί γενικά ή άψογος ύπηρεσιακή 
του κατάρτισις.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ τοΰ Γενικού Νοσο
κομείου Λεβαδείας κ. Φίλων ΧΡΙΣΤΟ
ΔΟΥΛΟΥ δι’ έγγράφου του πρός τήν 
Διοίκησιν Χωροφυλακής Λεβαδείας έξέ
φρασε μέ συγκίνησιν τάς άπειρους εύχα- 
ριστίας του πρός τόν Μοίραρχον κ. Βα
σίλειον ΣΤΑΜΑΤΗ διά τήν έθελοντικήν 
προσφοράν αίματος πρός άντιμετώπισιν 
έκτακτων άναγκών τού Νοσοκομείου. 
«Δέν είναι ή πρώτη φορά πού ό άνωτέρω 
’Αξιωματικόςπροσέφερεέθελοντικά αίμα, 
πού μέ τις πράξεις του αυτές δίνει ένα 
παράδειγμα άλληλεγγύης καί άλτρουϊ- 
σμοϋ, τό όποιο είναι άξιο έξάρσεως ιδιαί
τερης, γιατί έκπληρώνει ένα τόσο ευγε
νικό καθήκον στό όποιο περικλείονται 
όλα τά άνθρώπινα συναισθήματα», άνέ- 
φερε μεταξύ άλλων τό έγγραφον.

ΜΕ έγγραφόν του τό Διοικητικόν Συμ- 
βούλιον τού ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ πρός 
τόν Ταγματάρχην κ. Οεόδ. ΔΝΑΚΟΥΡΑ, 
Προϊστάμενον τής 'Υπηρεσίας Διώξεως 
Λαθρεμπορίου καί Ναρκωτικών τής Γε
νικής ’Ασφαλείας Θεσσαλονίκης έξέ
φρασε τάς θερμάς καί ειλικρινείς εύχα_ 
ριστίας του διά τήν όμιλίαν τήν όποιαν 
έπραγματοποίησε πρός τά μέλη τού ώς 
άνω 'Ομίλου κατά τόν παρελθόντα μήνα. 
«Ήταν πράγματι σημαντική ή προσφορά 
σας στόν τομέα τοΰ προγράμματος τής 
κοινωφελούς δραστηριότητος τού 'Ομί
λου μας, στά πλαίσια τοΰ όποιου πραγμα
τοποιήθηκε ή όμιλία αυτή. Μεγάλο ήταν 
τό πρακτικό ένδιαφέρον πού προσέφερε 
ή όμιλία σας στό άκροατήριο καί μέ τήν 
παράλληλη προβολή φωτεινών διαφα- 
νειών, άπετέλεσε μιά σωστή καί πλήρη 
ένημέρωση τοΰ κοινωνικού προβλήματος 
των ναρκωτικών. Σύμφωνα μέ τήν έκφρα- 
σθεΐσαν έπιθυμία σας, ό "Ομιλός μας θά 
πραγματοποιήσει παρόμοιας έκδηλώσεις 
καί σέ άλλους 'Ομίλους τής Β. 'Ελλάδος, 
στά πλαίσια τής κοινωφελούς δραστη
ριότητος καί τής συμμετοχής του στήν 
παγκόσμια προσπάθεια γιά τήν καταπο" 
λέμηση των ναρκωτικών, μέ τήν συνερ· 
γσσίας σας» σύτά μεταξύ άλλων άνέφερε 
τό έγγραφον τοΰ ώς άνω 'Ομίλου.

Β Α Σ Ι Λ Ε Ι Ο Σ  Τ Ζ Α Β Α Ρ Α Σ
Ά ν θ )σ τ ή ς  Χ ω ροφ υλακ ή ς

Ν Ε Α Ι  Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ
1. 'Υπό τού κ. Δημ. Κωτσάκη, Όμοτίμου 

Καθηγητοΰ τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών, 
τής ’ Αστρονομίας έξεδόθη τόέργονΝΕΟΙ 
ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ— 
Άθήναι 1977 σελίδες 360, εικόνες καί 
σχήματα 237. Έξώφυλλον τετραχρωμία, 
Μέγεθος 17X24 έκ. μ. ’Εκδόσεις «ΖΩΗΣ». 
Τιμή δραχ. 400. Ταχυδρ. 20, τό όποιον 
άπευθύνεται εις τόν μέσον άναγνώστην, 
άλλά καί εις τόν προχωρημένον έπιστή- 
μονα καί τόν ένημερώνει εις τά σύγχρονα 
καί έπίκαιρα προβλήματα τής ’Αστρονο
μίας καί τού Διαστήματος. Μέ τρόπον 
άπλό καί άφηγηματικό τόν οδηγεί εις 
τούς ώραίους κόσμους τού ούρανοϋ καί 
τόν προβληματίζει εις τά ζητήματα τής 
δημιουργίας καί έξελίξεως τού σύμπαν- 
τος. Εις τό ένδιαφέρον θέμα τής ζωής 
μέσα εις τό σύμπαν, τής δυνατής έπικοι- 
νωνίας τής γήινου άνθρώπου μέ τά λογικά 
όντα—άν βέβαια υπάρχουν — άλλων κό
σμων. Είναι βιβλίο καλογραμμένο καί 
διαβάζεται εύχάριστα.

2. 'Υπό τού ίδιου έξεδόθη τό έργον 
«Η ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΥΛΙΣΜΟΥ», 
Άθήναι 1977 σελίδες 110, δραχ. 60, έκδό- 
σεις Ζωής, Καρύτση 14, Άθήναι, τηλ. 
32.23.560. Είναι μία έξαίρετη έπιστημο- 
νική άνασκεύή τής ύλιστικής κοσμοθεω

ρίας, ή όποια άποτελεΐ τό θεμέλιο τού 
διαλεκτικού καί τού ιστορικού ύλισμοΰ, 
καθώς καί τού Κομμουνισμού. Κρίνεται 
αναγκαίο καί χρήσιμο βοήθημα γιά κάθε 
μορφωμένο άνθρωπο καί κυρίως γιά τούς 
υπευθύνους παράγοντες πού ασχολούνται 
μέ τήν ιδεολογική διαφώτιση τής κοινής 
γνώμης. ’Ιδιαίτερα χρήσιμο είναι σέ 
κάθε σύγχρονο νέο πού μπορεί νά δια- 
φωτισθή κατάλληλα γιά τις έπιδιώξεις 
τοΰ υλισμού ό όποιος άποβλέπει στήν 
άρνησι τών πνευματικών άξιών καί τών 
έθνικών ιδεωδών, πού φορέας τους είναι 
ή Ελλάς άπό πολλούς αιώνες.

3. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ Γ.ΛΑΖΑΡΗ,’Επιτ. 
Είσαγγελέως Έφετών, «Η ΠΟΙΝΗ ΤΟΥ 
ΘΑΝΑΤΟΥ», Άθήναι 1977, σελίδες 45. 
Είναι πολύ εύχρηστο βοήθημα γραμμένο 
σέ ύφος καί γλώσσα άπλή. Περιέχει χρή
σιμες απόψεις καί ένδεικτικά στοιχεία 
άπό τήν νεοελληνική καί τήν άλλοδαπή 
πραγματικότητα καί ταύτόχρονα παρα
θέτει άδειάσειστα ντοκουμέντα γύρω άπό 
τό σοβαρώτατο αύτό θέμα τής έσχάτης 
τών ποινών. Τά πρόσφατα κρούσματα 
θανάσιμων έγκλημάτων καί τά ύπέρ τής 
έπιβαλλομένης έκ τών πραγμάτων, άξιο- 
λογήσεως τής ανθρώπινης ζωής παρατι
θέμενα έπιχειρήματα, έπιμαρτυροΰν τήν 
σπουδαιότητα καί ώφελιμότητα τοΰ πονή
ματος αύτοΰ, γιά κάθε σύγχρονο μορφω
μένο άνθρωπο.

ΝΕ ΟΙ  Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Ε Σ
Τήν 15 Δεκεμβρίου 1977 άπεφοίτησαν 

έκ τού Παραρτήματος τής Σχολής 'Οπλι
τών Χωροφυλακής Κρήτης 99 νέοι Χωρο
φύλακες οί όποιοι καί άνεχώρησαν διά 
τάς νέας των 'Υπηρεσίας Χωροφυλακής. 
Πρός τιμήν τών έξελθόντων παρετέθη 
άποχαιρετιστήριος δεξίωσις εις τήν ό
ποιαν παρέστησαν: ό Μητροπολίτης
Λάμπης καί Σφακίων κ.κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ, 
ό Νομάρχης Ρεθύμνης κ. Άθαν. ΣΠΥΡΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ, ό Ανώτερος Διοικητής Χωρο
φυλακής Κρήτης Ταξίαρχος κ. Κων. 
ΣΜΑΡΙΑΝΑΚΗΣ, ό Διοικητής τοΰ 10ου 
Συντάγματος Πεζικού Συνταγματάρχης κ. 
Δημ. ΓΡΑΒΑΝΗΣ, ό Διοικητής τής Διοι- 
κήσεως Χωροφυλακής Ρεθύμνης Άντι- 
συνταγματάρχης κ. Έμ. ΚΟΥΚΟΥΡΑ-

ΚΗΣ, ό Υποδιοικητής τής 126 Σ.Α.Β. 
Ηρακλείου Αντισμήναρχος κ. Χρ. ΜΑ- 
ΡΑΒΕΛΑΚΗΣ καί ό Διοικητής μετά τού 
έπιτελείου τού Π.Σ.Ο.Χ. Κρήτης Άντι- 
συνταγματάρχης κ. Ν. ΓΑΡΝΕΛΗΣ, ό 
όποϊοςείς άποχαιρετιστήριον μήνυμά του, 
άπηύθυνεν συμβουλάς καί παραινέσεις 
πρός τούς άποφοιτήσαντας. Έ ν συνε
χεία ό Μητροπολίτης κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
άπεχαιρέτησε τούς έξερχομένους Χωρο
φύλακες καί άπηήθυνεν εύχάς διά καλήν 
σταδιοδρομίαν καί νά καταστούν άξιοι 
συνεχισταί τών προκατόχων των άνδρών 
τού Σώματος, έγκωμιάσας τόσον τό έργον 
όσον καί τάς θυσίας τού Σώματος.

Εις τήν φωτογραφίαν στιγμιότυπα άπό 
τήν δεξίωσιν.



ΟΙ ΤΡΟ Μ ΕΡΕΣ χειμωνιάτικες πα
γωνιές, μέ τήν κάθετη πτώση τοϋ θερμο
μέτρου καί τήν ϋποβάθμιση κάθε ένεργοϋ 
δραστηριότητος, είναι γεγονός δτι έπη- 
ρέασαν — μέχρις ένός βαθμού τούλά- 
χιστον — διάφορους τομείς της κοι
νωνικής μας ζωής, μέ άποτέλεσμα 
νά παρατηρηθή μια κάποια έποχική στα
σιμότητα καί ύφεση σέ πολλές έκδηλώ- 
σεις τής σφύζουσας — πριν λίγο—κοινω
νίας μας. ’Αντίθετα, δμως, δέν παρατη
ρήθηκε καμμιά ούσιαστική μείωση στήν 
δλη εγκληματική δραστηριότητα των 
διαφόρων κακοποιών, οί όποιοι μέ τήν 
ίδια, δπως πάντοτε, μανιακή καταστρο- 
φικότητα, παρουσίασαν καί πάλι νέα 
έξαρση τής παράνομης καί κακοποιού 
δράσεώς τους. Τον τεράστιο, λοιπόν, 
καί δύσκολο άγώνα τής διώξεώς τους, 
πού έχουν έπωμισθή οί άνδρες τής 
Χωροφυλακής, σέ ολόκληρη σχεδόν τήν 
χώρα, έφεραν καί πάλι μέ έπιτυχία 
σέ αίσιο πέρας, χάρη στις άοκνες καί 
υπεράνθρωπες προσπάθειες πού κατέ
βαλαν, κατά τήν διάρκεια των μεγάλων 
ήμερων τής χριστιανοσύνης, μέ άποτέ
λεσμα νά εξασφαλίσουν ιδεώδεις συν
θήκες άσφαλείας, τάξεως καί τροχονο- 
μικής εύρυθμίας σέ ολόκληρη τήν έπι- 
κράτεια. 'Όλα αύτά τά έπέτυχαν βέβαια 
μέ προσωπικούς έξουθενωτικούς άγώνες, 
μέσα στις παγερές καί άγριες νύχ
τες τοϋ καταχείμωνου καί πάνω στά πε
ζοδρόμια ή στά οδοστρώματα των έθ- 
νικών οδών ή τέλος στά οικοδομικά τε
τράγωνα τών πόλεων καί τών χωριών 
τής ύπαίθρου, μέ τήν συνοδεία τοϋ άγριου 
νυχτερινού βοριά. Ή  συγκομιδή, λοι
πόν, τής ύπεράνθρωπης αύτής προσ
πάθειας δέν ήταν καθόλου ευκαταφρό
νητη, άλλ’ άντίθετα σημαντική καί ποι
κίλη. Καί σμν πρώτη καταπληκτική 
έπιτυχία άναφέρεται αύτή, πού πριν λί
γες μέρες σημείωσε ό Σταθμός Χωρο
φυλακής Νέας Ά ρτάκης — Εύβοίας, οί 
άνδρες τοϋ οποίου, μαζί μέ τόν ’Αστυ
νομικό Σταθμάρχη,εντόπισαν καί άποκά- 
λυψαν, μέσα σέ λίγες ώρες, μία πολυτε- 
λεστάτη Μερσεντές 280 SE, πού είχε
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κλαπή τό προηγούμενο βράδυ άπό τήν 
’Αθήνα. Συγκεκριμένα ή ύπ’ άριθ. ΕΑ 
7932 κίτρινη Μερσεντές, πού ανήκει 
στόν κ. Δημήτριο ΑΓΪΟΣΤΟΑΑΚΗ, 
κάτοικο Ν. Σμύρνης (Μ ΤΡΑΚΤΗΣ 7), 
ήταν παρκαρισμένη έξω άπό τό σπίτι 
του, τό μοιραίο έκεΐνο βράδυ, καί. τό 
πρωί είχε έξαφανισθή. Ό  κάτοχος κατέ
φυγε στο άρμόδιο Τμήμα τής ’Αστυνο
μίας Πόλειυν πού άνήκει, και άνέφερε τό 
γεγονός καθώς καί τά πλήρη χαρακτη
ριστικά τοϋ αυτοκινήτου. "Υστερα άπό 
λίγο ό παθών, άπελπισμένος, προσήλθε 
στήν Υποδιεύθυνση ’Ασφαλείας Προα
στίων Πρωτευούσης καί έπανέλαβε τό συμ
βάν στήν Χωροφυλακή. Πήρε τήν παρή- 
γορη διαβεβαίωση, δτι τό αυτοκίνητό του 
θά βρεθή εντός τής ημέρας καί άμέσως 
τά «τέλεξ» τών ύπηρεσιών ολόκληρης 
τής Ελλάδος άρχισαν νά λειτουργούν, 
χειρίζοντας τήν άπώλεια καί συνάμα 
τήν περιγραφή τής κλεμμένης Μερσεν
τές. Στις 10.00 τό πρωί τής επομένης 
οί άνδρες τοϋ Σταθμού Χωροφυ
λακής Ν. Άρτάκης — Εύβοίας είδαν 
σταματημένο στήν διασταύρωση τού 
δρόμου τό πολυτελές αύτοκίνητο καί 
τούς κίνησε αυτομάτως τήν ύποψία ή 
ώρα καί ή θέση τοϋ πρόχειρου «πάρ- 
κιγκ». Χωρίς νά ξέρουν αν τό αύτοκί
νητο άναζητεΐται, άπό ένστικτο καί 
άστυνομικό αισθητήριο, ειδοποίησαν τόν 
’Αστυνόμο τους, ό όποιος ζήτησε 
νά πληροφορηθή άπό τήν προϊσταμένη 
του υπηρεσία αν έχει δηλωθή άπώλεια 
τής ύπ’ άριθ. ΕΑ 7932 280 SE Μερ
σεντές. ’Εκείνη, άκριβώς, τήν στιγμή, 
κατά παράξενη καί ειρωνική σύμπτωση, 
ή υπηρεσία του έπαιρνε τό τέλεξ τής 
άπωλείας καί συνάμα τήν έντολή νά 
κρατηθή τό αύτοκίνητο, γιατί πρό
κειται περί κλοπής. Χωρίς χρονοτριβή 
ειδοποιήθηκε, άμέσως, ό κάτοχός του, 
ό όποιος έσπευσε συγκινημένος νά τό 
παραλάβει, μή πιστεύοντας δτι ήταν 
δυνατόν νά έπαληθεύση ή διαβεβαίωση 
πού έλαβε, δτι τό αύτοκίνητο του θά 
εύρίσκετο μέσα στο πρώτο είκοσι τε

τράωρο. Καί δμως έπαλήθευσε μέχρι 
κεραίας, χάρη στήν έτοιμότητα, εύ- 
συνειδησία, όξύτατη άντίληψη καί φαν
τασία τών άνδρών τού Σταθμού Χώρο- 
φυλακής Ν. ’Αρτάκης, οί όποιοι — δ- 
πως άπεδείχθη άπό τόν δλο χειρισμό 
τού θέματος — ένήργησαν μέ καταπλη
κτική άμεσότητα καί ύψηλή συναίσθηση 
καθήκοντος. ’Αναμφισβήτητα τούς αξί
ζει δίκαιη άναγνώριση καί δημόσιος 
έπαινος!

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ είχε πάλι σάν στόχο 
τριμελής σπείρα, πού δροΰσε στήν Θεσ
σαλονίκη καί έξαρθρώθηκε πρόσφατα 
άπό τήν Ύποδ[νση Γενικής ’Ασφαλείας 
τής πόλεως. Τήν άποτελοΰσαν οί Φαίδ. 
ΚΟΥΤΣ., Ά θαν. ΛΑΜΠ., καί Παν. 
Τ ΖΙΤΖ ., όποιοι άπό κοινού, μέ τό 
αύτοκίνητο τού πρώτου, διέτρεχαν τήν 
πόλη καί είχαν σάν αντικείμενο τό «ξε
γύμνωμα» πολυτελών αύτοκινήτων, πού 
ήταν παρκαρισμένα στο δρόμο. Συγκε
κριμένα ό πρώτος τής συντροφιάς, πού ή
ταν καί άρχηγός τής σπείρας, διατηρού
σε έκθεση αύτοκινήτων στήν Θεσσαλονί
κη, στήν οποία πωλοϋσε καί διάφορα 
άξεσουάρ κάθε μάρκας αυτοκινήτου. Σκέ- 
φθηκε, κάπως . . . έμπορικώτερα ό 
άνθρωπος καί προκειμένου νά άποφύ- 
γει τήν πληρωμή γιά τήν άγορά τους, 
άποφάσισε νά τά . . . . προμηθεύεται 
άπό τά αύτοκίνητα τών άλλων καί έτσι 
νά τά ξαναπουλάει στούς κατόχους, πού 
τά είχαν χάσει σέ πολύ συμφερτικώτερες 
τιμές. Ειδικά, γιά τήν περίπτωση, είχε 
κατασκευάσει κλειδιά δλων τών τύπων 
καί μέ διάφορα άλλα — μεταποιημένα σέ 
διαρρηκτικά — έργαλεία, παραβίαζε ά
νετα τις πόρτες τών αύτοκινήτων καί 
μαζί μέ τούς δύο έταίρους άφαιροϋσαν 
ό,τιδήποτε εΰρισκαν μέσα. Συνελήφθη- 
σαν, δμως, τις μεταμεσονύκτιες ώρες άπό 
περιπολοΰντα όργανα τής Ύποδιευθύν- 
σεως Γενικής ’Ασφαλείας, τήν στιγμή πού 
προσπαθούσαν νά άφαιρέσουν τό παμ- 
μπρίτς μιάς πολυτελεστάτης «Ά λφα Ρω- 
μέο».



Ή  Χωροφυλακή πρώτη 
στην προσπάθεια για τήν 
πάταξη τής άνηθικότητος

ΕΠΙΤΥΧΙΑ σημείωσε καί τό Τμήμα 
’Ασφαλείας Λαρίσης μέ τήν αποκάλυψη 
άντρου ακολασίας, πού λειτουργούσε σέ 
καφέ—πανσιόν στην όδό ’Ελευθερίου Βε- 
νιζέλου. 'Ο ιδιοκτήτης Βάϊος Εύαγγέλου, 
50 χρόνων, έκλεινε τηλεφωνικά ραντεβού 
μέ πελάτες, κατά τό πλεΐστον μεσήλικες, 
πού πήγαιναν στήν πανσιόν, έπέλεγαν τήν 
γυναίκα πού ήθελαν καί πλήρωναν 700 
δρχ. τήν επίσκεψη. ’Από αύτές, τις 500 
δραχμές έπαιρνε ή γυναίκα, γιά τήν συν
τροφιά της, καί τις άλλες 200 ό ιδιοκτή
της, γιά τήν διαμεσολάβησή του. "Υστερα 
άπό στενή παρακολούθηση καί διασταύ
ρωση των πληροφοριών πού παρασχέ- 
θησαν στο Τμήμα ’Ασφαλείας, όργανά 
του έκαναν έφοδο στήν πανσιόν καί συ
νέλαβαν έπ’ αύτοφώρω γυναίκες μέ πε
λάτες στά διάφορα δωμ'άτια. 'Ο ιδιο
κτήτης καί οί . . . . «πεταλουδίτσες» του 
άπεστάλησαν στήν Εισαγγελία.

Ή  θεία Νέμεση ίσως αργεί 
πάντα δμως τιμωρεί

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΕΣ επιτυχίες έση- 
μείωσαν καί οί 'Υπηρεσίες τής Α.Δ.Χ. 
Δυτ. Ελλάδος, ή έδρα τής οποίας —όπως 
είναι γνωστό —βρίσκεται στήν Πάτρα. 
Συγκεκριμένα σέ μία, όμολογουμένως, 
άπίθανη περίπτωση δέν χρειάστηκε ή 
άμεση έπέμβαση τής 'Υπηρεσίας Χωρο
φυλακής, γιά τήν έξιχνίαση καί τόν 
κολασμό τής άξιόποινης πράξεως, άλλά 
ή παρέμβαση τής Θείας Πρόνοιας, πού 
παρουσιάσθηκε σάν σκληρή καί τιμωρός 
Νέμεση. Τό περίεργο, πρωτότυπο καί 
άληθινό «στόρυ» τής ύποθέσεως έχει ώς 
έξής: «Πριν λίγες μέρες στό 176 χιλιό
μετρο τής Νέας ’Εθνικής 'Οδού ’Αθηνών— 
Πατρών, καί συγκεκριμένα στις παρυφές 
τής πόλεως Αίγιου, ύπάρχουν δύο εικο
νοστάσια καί στά δύο άντικρυνά μέρη τού 
δρόμου. ’Εκεί συνήθιζε νά πηγαίνει 
πάντοτε τό άπόβοαδο καί νά άνάβει τά 
καντήλια, ό συνταξιούχος τυπογράφος 
Παναγιώτης ΜΠΟΥΡΛ., 61 χρόνων, 
κάτοικος Αίγιου. ’Εκείνο, λοιπόν, τό 
σούρουπο άφοΰ είχε άνάψει τό καντήλι 
τού ένός εικονοστασίου καί κατευθύνετο 
προς τό άλλο, διαπίστωσε, άπό τό παλλό- 
μενο φώς τού καντηλιού του, ότι έκείνη 

. τήν στιγμή κάποιος προσπαθούσε νά 
ήξίαραβιάση τό κουτί τού έράνου, γιά νά 

'φαιρέση τά λιγοστά χρήματα πού περιεΐ- 
'■'-■ή- ’Επειδή τόν άναγνώρισε, γιατί ήταν 

'ήοπίτης του, άρχισε νά τόν παρατη- 
.. ·' μέ τις λέξεις : «δέν ντρέπεσαι νά 

ήάίέβεις έκκλησία, έσύ νοικοκύρης άν- 
«§&πος; Θά πάω νά σέ καταγγείλω στήν 

,*ίότυνομία . . ». 'Ο δράστης προσεβλή- 
ή», άπό αυτά τά λόγια, καί έτράπη άμέ- 
,ήως σέ φυγή, προσπαθώντας νά διαφύγη 

.‘Γστό άντικρυνό μέρος τής οδού, διασχί
ζοντας τροχάδη καί καθέτως τό όδόστρω- 

α. Δυστυχώς, όμως, γ ι’ αύτόν, έκείνη 
•ν στιγμή περνούσε 4ένα έπιβατικό αύτο- 

Υνητο, τό όποιο καί παρέσυρε τόν δύσμοι- 
φο «ρεζιλοκλέφτη», μέ άποτέλεσμα νά τόν 
τραυματίση θανάσιμα. Στά προστρέξαντα

όργανα τής Τροχαίας Χωροφυλακής ό 
φιλόνομος καί εύσεβής χριστιανός, ό 
όποιος σημειωτέον είναι σωστός και 
άκέραιος άνθρωπος, περιέγραψε, μέ άκρί- 
βεια καί παραστατικότητα, πώς συνέβη- 
σαντά γεγονότα, προσθέσας ότι καθημερινά 
εΰρισκε παραβιασμένα καί διαρρηγμένα 
τά εικονοστάσια, γ ι’ αύτό καί ή Παναγία 
ή ΤΡΥ Π Η ΤΗ  τιμώρησε σκληρά τό 
ιερόσυλο δράστη.

Σεβόμενοι τήν μνήμη του, δέν άποκαλύ- 
πτομε τό όνομά του, πειθαρχοΰντες στήν 
άρχή: «ό άποθανών δεδικαίωται».

Δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς
α π α τ ε ώ ν ω ν

ΤΟ ΑΛΛΟ περιστατικό έχει όλα τά 
άπαραίτητα στοιχεία, πού συνθέτουν 
μυστηριώδες κινηματογραφικό φίλμ, σέ 
στύλ «θρύλλερ». Πρόσφατα στό χωριό 
Κουβαρά - Ξηρομέρου, δικαιοδοσίας τού 
Τμήματος Χωροφυλακής Κατούνης, εν
τοπίσθηκε άπό τά άστυνομικά όργανα 
ένα άτομο, πού έπέβαινε σέ κλειστό IX 
φορτηγό αύτοκίνητο, μάρκας Βόλξ-Βάγκεν 
καί είχε στό «παμπρίτς» τοποθετημένες 
τις ύπ’ άριθ. ΒΟ 6433 πινακίδες. Τό 
άτομο αύτό παρουσιάσθηκε στήν βιοτε
χνία κουβερτών καί ειδών προικός τού κ. 
Δημητρίου ΠΑΤΣΙΑ καί συστήθηκε σάν 
μεγαλέμπορος μέ τά στοιχεία ΖΕΡΒΑΣ 
Άνδρέας. ’Επειδή, λοιπόν, ήθελε νά άγο- 
ράση διάφορα είδη προικός δήλωσε στόν 
ιδιοκτήτη τής βιοτεχνίας, ότι θά τού έδινε 
τρύς έξόφληση έπ.ταγή 200.000 δραχμών. 
Αύτός, όμως, δέν συγκατατέθηκε καί 
έτσι ή συμφωνία άκυρώθηκε, οπότε ό 
Ζέρβας άναχώρησε γιά τό ’Αγρίνιο. Έ κεΐ, 
πάλι, τόν περίμεναν τά λαγωνικά τού 
Τμήματος ’Ασφαλείας, πού τόν έντόπισαν 
βέβαια άμέσως, άλλά μέ άλλες πινακίδες 
στό «παμπρίτς» τού αυτοκινήτου. Στόν 
έλεγχο πού τού έκαναν διαπιστώθηκε 
ότι έστερεΐτο άδειας κυκλοφορίας, γιαυτό 
καί Ισχυρίσθηκε ότι τήν είχε ξεχάσει στήν 
’Αθήνα. Γιά τήν αιτία αύτή κρατήθηκε, άλλ’ 
άρχισε άμέσως νά διαμαρτύρεται, ίσχυρι- 
ζόμενος ότι είναι άδικο καί παράνομο 
νά κρατείται γιά μιά τυπική πταισματική 
παράβαση. Τό γεγονός, λοιπόν, ότι είχε 
άλλάξει τις πινακίδες στό ’Αγρίνιο καί οί 
συνεχείς διαμαρτυρίες του, γιά τήν δήθεν 
άδικη καί παράνομη κράτησή του, κίνησε 
τις ύποψίες τών άστυνομικών οργάνων, 
οπότε σέ λεπτομερή έρευνα πού έγινε στό 
αύτοκίνητό του βρέθηκαν κρυμμένες καί οί 
άλλες πινακίδες κυκλοφορίας. "Οταν στήν 
συνέχεια τού ζητήθηκε νά παραδώση 
τήν επιταγή πού έξέδιυσε έπ’ όνόματι τού 
ΠΑΤΣΙΑ, δήλιυσε ότι τήν είχε άπολέσει, 
άλλ’ άπό τήν έρευνα πού είχε γίνει στό 
αύτοκίνητο είχαν βρεθή πολλά βιβλιάρια 
καταθέσεων καί μπλόκ επιταγών ύπό 
διάφορα ψευδώνυμα. ’Από τήν άνάκριση 
διαπιστώθηκε άκόμη ότι κατά καιρούς 
είχε πάρει έμπορεύματα μεγάλης άξίας 
άπό πολλούς έμπόρους τών ’Αθηνών καί 
άλλων πόλεων, χωρίς νά τά έξοφλήση, 
χρησιμοποιώντας καί πάλι διάφορα ψευ
δώνυμα. ’Επίσης μέ ψευδώνυμα έξέδι- 
δε τιμολόγια πωλήσεως διαφόρων έμπο- 
ρευμάτων, παριστάνοντας τόν κατα
σκευαστή, καί έτσι διοχέτευε στήν άγορά 
τά προϊόντα τής άπατης του, άπό τά 
όποια είσέπραξε τό ποσόν τού ένάμισυ 
περίπου έκατομμυρίου. Γιά όλες αύτές 
τής παραβάσεις είχε έκδοθή σέ βάρος του

πληθώρα καταδικαστικών άποφάσεων, μέ 
τις όποιες τόν άναζητοΰσαν οί περισσό
τερες άστυνομικές άρχές τής χώρας. 
Τέλος άποκαλύφθηκε ότι κατά τήν διά- 
πραξη τών άπατών χρησιμοποιούσε στις 
συναλλαγές του μεταξύ τραπεζών, εται
ριών, οργανισμών, έμπορων καί άλλων 
ιδιωτών «μωσαϊκό» ψευδωνύμων, έπι- 
κρατέστερα τών όποιων ήταν :ΚΑΣΤΡΙ- 
ΝΟΣ ’Ιωάννης, ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ ’Αλέξιος, 
ΚΟΛΛΙΑΣ ’Ιωάννης, ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 
Νικόλαος, ΖΕΡΒΑΣ Άνδρέας, ΒΕΝΕ- 
ΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος κ.ά. Οϋτε, 
δμως ή . . . . έπωνυμιακή του συσκότιση, 
ούτε καί ή συναλλακτική μεθόδευση τών 
άπατών του, μπόρεσαν νά διευκολύ
νουν τήν διαφυγή του άπό τήν λαβίδα, 
πού τού είχαν προετοιμάσει οί άνδρες 
τής Χωροφυλακής στήν Ασφάλεια Α 
γρίνιου.

Τά θύματα τής πράσινης 
τ σ ό χ α ς

Ι ί  ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ καί άνώδυνη 
χαρτοπαιξία γιά τό καλό τού χρόνου, πού 
γίνεται συνήθως σέ στενό οικογενειακό 
κύκλο, μέ τό γραφικό τριάντα ένα καί 
τό «σνόμπ» κοσμοπολίτικο . . . κουμ — 
κανάκι, φέτος, «παραχόντρηνε» καί με
ταβλήθηκε σέ πόκα, ραμί, πόκερ, σεμέν — 
ντέ —φέρ καί άλλα κερδοφόρα — καί 
έξοντωτικά τής τσέπης —τυχερά παί- 
γνια. Οί 'Υπηρεσίες Χωροφυλακής ολό
κληρης τής χώρας άποδύθηκαν καί πάλι, 
όπως κάθε χρόνο, σ’ έναν τιτάνιο καί 
άδυσώπητο άγώνα κατά τής έπάρατης 
αύτής κοινωνικής άρρώστιας, μέ άπο
τέλεσμα νά έντοπισθοΰν, άπό όλες σχε
δόν, πάμπολλες περιπτώσεις χαρτοπαι
ξίας σέ δημοσίους καί ιδιωτικούς χώρους. 
Πάνω στήν πράσινη τσόχα κατασχέθη
καν έκατοντάδες χιλιάδες δραχμές και 
συνελήφθησαν πολλά άτομα, πού έπιδί- 
δονταν, μέ νοσηρό πάθος, στήν έπικατά- 
ρατη καί δραχμοβόρα χαρτοπαιξία. Καί 
είναι σίγουρο, ότι μακροπρόθεσμα αύτό 
θά τούς κάνει πολύ καλό, έπειδή ακρι
βώς ό μανιώδης χαρτοπαίκτης πού παί
ζει δ,τι έχει, μέχρι καί τήν τελευταία 
του δεκάρα, άγνοώντας τήν καρριέοα, 
τήν οικογένεια, τήν κοινωνική του θέση, 
άκόμη καί τήν υγεία του, δέν έχει συνει
δησιακά σωστή τοποθέτηση τού πώς σκέ
πτεται, τί κάνει, τί ήλικία έχει καί σέ ποιό 
φύλο άνήκει. Μπορεί νά έχει ήλικία άπό 
20 έως 70 χρόνων καί άκόμη μπορεί νά 
είναι γυναίκα και νά παίζει μέ τό ίδιο — 
ή καί μεγαλύτερο πάθος άπό τόν άντρα. 
Στό τραπέζι τού «τζόγου», άλλωστε, δέν 
ύπάρχουν ούτε κοινωνικές, ούτε φυλετικές 
διακρίσεις. Γύρω του συγκεντρώνεται «κά
θε καρυδιάς καρύδι». 'Ο  βιομήχανος κά
θεται δίπλα στόν άλήτη καί ό καταξιωμέ
νος άνθρωπος πλάϊ στόν κακοποιό ή τόν 
κοινωνικά, άπρόβλητο. Μέ αύτό τό φοβε
ρό «συνονθύλευμα» παλεύει καθημερινά 
ή Χωροφυλακή, σέ μιά έναγώνια καί 
άσταμάτητη προσπάθεια νά άπαλλάξει 
τήν υγιή έλληνική κοινωνία άπό τό δυ- 
σίατο καρκίνιομα τής χαρτοπαιξίας.

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ  Π Ε Τ Ρ Ο Υ Τ Σ Ο Σ
Ά ν θ )σ τ ή ς  Χ ω ροφ υλακής
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ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΤΟΥ 1977

Η Ε. Λ. Π. Α. βράβυυβυ τούς 
καλύτερους τροχονόμους και 

οδηγούς τού 1977
Στις 20 Δεκεμβρίου Εγινε στά Εντευ

κτήρια τής Ελληνικής Λέσχης Αύτοκι- 
νήτου καί Περιηγήσεων (Ε.Α.Π.Α.), ή 
βράβευση των καλυτέρων τροχονόμων 
καί όδηγών ταξί καί λεωφορείων τοϋ 
1977. Στή τελετή παρέστησαν ό 'Υπουρ
γός Συγκοινωνιών κ. Ά λ. Παπαδόγγονας, 
ό Γενικός Γραμματέας τοϋ Υπουργείου 
Δημοσίας Τάξεως κ. Κων. Σαψάλης, οί 
Αρχηγοί Χωροφυλακής ’Αντιστράτηγος 

κ. Νικ. Κουτσιανας, ’Αστυνομίας Πό
λεων κ. Θ. Τζήμας, οί Α’. καί Β\ Ύπαρ- 
χηγοί Χωροφυλακής 'Υποστράτηγοι κ. κ. 
Αγησ. Κωνσταντουδάκης καί Παν. Ψάρ- 

ρης, οί Α'. καί Γ'. ’Επιθεωρητές Χωροφυ
λακής Υποστράτηγοι κ. κ. Μιλτ. Άργιάν-

νης καί Διον. Σέρρας, οί Ύπαρχηγοί τής 
Αστυνομίας Πόλεων, ’Ανώτατοι καί ’Α

νώτερος ’Αξιωματικοί τής Χωροφυλακής 
καί τής Αστυνομίας Πόλεων, ό Πρόεδρος 
τής Ε.Α.Π.Α. κ. ’Απόστολος Νικολαΐδης, 
ό Ειδικός Γραμματέας κ. Νικ. Άλεκτο
ρίδης, μέλη τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου, 
πολλοί Εκπρόσωποι τής τηλεοράσεως,' 
τοϋ Ραδιοφώνου, τοϋ 'Ημερήσιου καί 
Περιοδικού Τύπου των ’Αθηνών καί άλ
λοι προσκεκλημένοι.

Βραβεύθηκαν ό Χωροφύλακας—τρο
χονόμος τοϋ Τμήματος Τροχαίας Γλυφά
δας κ. Νικ. Μουκούλης, ό ’Αστυφύλακας 
—τροχονόμος τής Τροχαίας Πατρών κ. 
Κων. Ράμμος. ό όδηγός ταξί κ. Σπυρίδων

Σταματέλος καί ό όδηγός λεωφορείου κ. 
Ιωάννης Άλεξανδράκης.

Ή  τελετή άρχισε μέ χαιρετισμό πρός 
τους παρισταμένους, τούς βραβευθέντες, 
τα όργανα Τροχαίας καί τούς όδηγούς 
αύτοκινήτων όλης τής χώρας άπό τόν 
Πρόεδρο τής Ε.Α.Π.Α. κ. Άπ. Νικολαΐ- 
δη, ό όποιος τόνισε ότι ή Ε.Α.Π.Α. βρα
βεύει γιά 14ο χρόνο τούς καλύτερους τρο
χονόμους καί όδηγούς ταξί καί λεωφο- 
Ρε|ων· προκειμένου ν’ ανταμείψει Ετσι 
τούς άνθρώπους οί όποιοι εναν όλόκληρο 
χρόνο^ διακρίθηκαν ιδιαίτερα στόν το
μέα τής κυκλοφορίας, χάρη στήν Επαγ
γελματική εύσυνειδησία, τήν Εργατι
κότητα, τό ήθος καί τήν προσήλωσή τους 
στούς κανονισμούς καί τις διατάξεις τής 
νομοθεσίας των αυτοκινήτων.

Στή συνέχεια ό Ειδικός Γραμματέας 
τής Ε.Α.Π.Α. κ. Ν. Άλεκτορίδης, προσε- 
φώνησε τούς παρισταμένους καί τόνισε 
τό Ενδιαφέρον τής Ελληνικής Λέσχης 
Αυτοκινήτου καί Περιηγήσεων γιά τήν 
ρύθμιση τοϋ κυκλοφοριακοϋ προβλήμα
τος καί τήν ανάπτυξη σχέσεων φιλίας 
μεταξύ τών όδηγών καί τών οργάνων τής 
Τροχαίας, γιά τό συμφέρον όλων. Τε
λειώνοντας ό κ. Άλεκτορίδης κάλεσε 
τόν Υπουργό Συγκοινωνιών νά άπονεί- 
μει τό πρώτο βραβείο. Ό  κ. Άλέξ. Πα-



παδόγγονας άπένειμε τό βραβείο τοϋ 
καλύτερου Τροχονόμου τής Χωροφυλα
κής, στόν Χωροφύλακα κ. Νικ. Μουκού- 
λη καί ακολούθησε ή βράβευση του κα
λύτερου Τροχονόμου τής ’Αστυνομίας 
Πόλεων ’Αστυφύλακα κ. Ράμμου, άπό 
τόν Γενικό Γραμματέα τοϋ 'Υπουργείου 
Δημ. Τάξεως κ. Σαψάλη. Στή συνέχεια ό 
’Αρχηγός Χωροφυλακής ’Αντιστράτη
γος κ. Νικ. Κουτσιανάς, άπένειμε τό βρα
βείο τοϋ καλύτερου όδηγοϋ ταξί στόν 
κ. Σπ. Σταματέλο καί ό ’Αρχηγός τής 
Άστ. Πόλεων κ. Θ. Τζήμας άπένειμε 
στόν κ. Ίωάν. Άλεξανδράκη, τό βρα
βείο τοϋ καλύτερου όδηγοϋ λεωφορείου.

Μετά τήν απονομή τών βραβείων ό 
βραβευθείς χωροφύλακας κ. Μουκούλης 
—ό όποιος αξίζει νά σημειωθεί, είναι καί 
φοιτητής στό 2ο έτος τής Παντείου Σχο
λής—μίλησε πρός τούς παρισταμένους 
καί είπε τά έξής: «Είμαι βαθύτατα συγκι- 
νημένος γιά τήν τιμή πού μοϋ έγινε νά 
έπιλεγώ άπό τούς προϊσταμένους μου, ώς 
ό καλύτερος Τροχονόμος τοϋ έτους 1977 
καί νά βραβευθώ άπό τήν Ε.Α.Π.Α. Έκ-, 
φράζω γι’ αυτό τις θερμές μου ευχαρι
στίες. "Αν καί δέν έπραξα τίποτα περισσό
τερο άπό τό καθήκον μου καί νομίζω ότι 
δέν ύπερέχω σέ ικανότητα καί άπόδοση 
άπό τούς άλλους συναδέλφους μου, δέ

χομαι μέ μεγάλη χαρά τή διάκριση αυτή 
γιά λογαριασμό καί των συναδέλφων μου, 
άφοϋ ή βράβευσή μου άποτελεΐ άναγνώ- 
ριση τής προσφοράς όλων καί γενικώ- 
τερα τοϋ Σώματος στό όποιο ανήκω. 
’Εμείς οί Τροχονόμοι, πεζοί καί έποχού- 
μενοι, καί μετά τήν καθολική ρύθμιση 
τής κυκλοφορίας μέ μηχανικά μέσα, εξα
κολουθούμε νά διαδραματίζουμε σοβαρό 
ρόλο στήν όδική κίνηση, άφοϋ έχει άπο- 
δειχθεΐ ότι καμία μηχανή δέν μπορεί ν’ 
άντικαταστήσει τόν άνθρωπο. Παρεμ
βαίνουμε όπου χρειάζεται, παρακολου
θούμε τήν κυκλοφορία καί παίρνουμε τά 
άναγκαΐα μέτρα γιά ν’ αποφεύγονται οί 
άσκοπες ανθρωποθυσίες, πού τόσες έπι- 
πτώσεις έχουν στήν κοινωνική καί οικο
νομική μας ζωή. Πολλές φορές έρχόμα- 
στε σέ άμεση έπαφή μέ τόν άνθρώπινο 
πόνο. Ζοϋμε τότε στιγμές πού μάς συγ
κλονίζουν καί πού δέν σβύνουν ποτέ άπό 
τήν μνήμη μας. Γι’ αυτό άναγκαζόμαστε 
καμιά φορά νά γίνουμε αυστηρότεροι 
στήν έφαρμογή τοϋ Νόμου. Όμως ό 
σκοπός μας, πού είναι ή προστασία τοϋ 
πολίτη, πεζοϋ καί όδηγοϋ, δέν έπιτυγ- 
χάνεται, χωρίς νά φανούμε κάποτε δυσά
ρεστοι. Μάς συγκινεί δέ καί μάς δυναμώ
νει στό έργο μας ή αναγνώριση τής προσ
φοράς μας, πού καθημερινά άντικρύζου-

με στά μάτια των πολιτών. Καί πάλι έκ 
μέρους όλων των συναδέλφων μου, οί 
όποιοι θά μπορούσαν νά βρίσκονται στή 
θέσι μου, σάς εύχαριστώ θερμά». ’Ακο
λούθησαν οί χαιρετισμοί των λοιπών 
βραβευθέντων. Τέλος πρός τούς παριστα- 
μένους, τούς όδηγούς όλης τής χώρας καί 
τούς έκπροσώπους τοϋ Τύπου, άπηύθυνε 
χαιρετισμό ό Υπουργός Συγκοινωνιών κ. 
Άλ. Παπαδόγγονας, ό όποιος στή συνέ
χεια τόνισε ότι είναι ανάγκη τό κυκλοφο- 
ριακό πρόβλημα νά άντιμετωπισθεΐ ψύ
χραιμα καί ύπεύθυνα όχι μόνο άπό τις 
'Υπηρεσίες τής Πολιτείας άλλά καί τούς 
όδηγούς, γιατί μεγάλη συμμετοχή σ’ αύ- 
τό έχει ό χαρακτήρας καί οί συνήθειες 
τοϋ "Ελληνα όδηγοϋ. ’Επίσης άπηύθυνε 
έκκληση πρός τούς όδηγούς γιά περισσό
τερο σεβασμό τών διατάξεων τής κυκλο
φορίας καί τής κινήσεως τών πεζών. Τό
νισε τήν άνάγκη τής ευσυνείδητης τη- 
ρήσεως τοϋ νέου Κώδικα 'Οδικής Κυ
κλοφορίας καί εύχήθηκε τά άποτελέ- 
σματα νά είναι περισσότερο ικανοποιη
τικά γιά νά μήν θρηνούμε καθημερινά 
καί νέα θύματα. Τέλος συνεχάρη τούς βρα- 
βευθέντες καί εύχήθηκε ύγεία καί έπι- 
τυχία στό έργο τους.
Ή  τελετή έκλεισε μέ δεξίωση πού έδωσε 
ή Ε.Α.Π.Α. πρός τιμή τών παρισταμένων.



To παιδί ύπήρξε τό επίκεντρο τής στοργής καί τής αγάπης 
δλων των άνδρών τής Χωροφυλακής κατά τήν διάρκεια των έορ- 
ταστικών εκδηλώσεων των Χριστουγέννων καί τοΰ Νέου Έτους. 
Οί άγνές άδολες παιδικές καρδιές είδαν γιά άλλη μιά φορά τό 
έμπρακτο ενδιαφέρον τής Χωροφυλακής γι’ αυτούς καί κατάλαβαν 
ότι ό Έλλη ν  Χωροφύλαξ είναι ένας άληθινός φίλος καί ένας άγγε
λος προστάτης στήν πορεία τής ζωής τους.


