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Ε Ξ Ω Φ Υ Λ Λ Ο Ν

Οί Τροχονόμοι, 
τής Χωροφυλακής 
άγωνίσθηκαν ήρωϊκά 
στις τελευταίες κα
κοκαιρίες πού επλη- 
ξαν την χώρα, και 
προσέφεραν πολύ
τιμη βοήθεια σέ 'ό
σους παγιδεύθηκαν 
άπό τά χιόνια.

ΔΥΟ_ΛΟΓΙΑ_ΑΠΟ_ΤΗΝ_ΣΥπΤΑΞΗ
ςφ, Τόν μ ένα  ποΰ π έ ρ α σ ε , ο  I ‘Υπη

ρ ε σ ί ε ς  τ έ ς  Χ ω ρ ο φ υ λ α κ έ ς , έ κ ο 
ψαν τ ή ν  π α τ ρ ο π α ρ ά δ ο τ η  π ρ ω το χ ρ ο 
ν ι ά τ ι κ η  π ί τ τ α  κ α ί  γ ι ό ρ τ α σ α ν ,  μα
ζ ί  μέ τ ο ΰ ς  π ο λ ί τ ε ς , τ ό ν  έ ρ χ ο μ ό  το ΰ  
ν έ ο υ  χ ρ ό ν ο υ ,  μέ δ ι ά φ ο ρ ε ς  έ κ δ η λ ώ -  
σ ε ι ς  κ α ί  κ ο ι ν ω ν ι κ έ ς  π ρ ο σ φ ο ρ έ ς , κ ά 
ν ο ν τ α ς  τ α υ τ ό χ ρ ο ν α  κ α ί  έ ν α ν  έ τ ή σ ι ο  
ά π ο λ ο γ ι σ μ ό  τ ο ΰ  έ ρ γ ο υ  τών άνδρώ νσέ  
έ λ ο υ ς  τ ο ΰ ς  τ ο μ ε Τ ς  τ έ ς  δ ρ α σ τ η ρ ι ό 
τ η τ α ς  το ΰ  Σώ ματος .

νΐ* Μέ σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ο υ ς  ά ρ ι θ μ ο ΰ ς  
κ α ί  μέ σ τ ο ι χ ε ί α  ΰ π ε ΰ θ υ ν α ,  

π α ρ ο υ σ ία σ ε  ό ’Α ρ χ η γ ό ς  το ΰ  Σώματος 
τ ή ν  έλη  δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α  τ έ ς  Χωροφυ
λ α κ έ ς  κ α ί  σ κ ια γ ρ ά φ η σ ε  τ ή ν  έ ξ ε λ ι -  
κ τ ι κ ή  π ο ρ ε ί α  τ η ς , δ ί ν ο ν τ α ς  έ τ σ ι  τ ό  
π ε ρ ί γ ρ α μ μ α  τ έ ς  κ ο ι ν ω ν ι κ έ ς  προσφο
ρ ά ς  τών άνδρών τ η ς , π ο ΰ  π ο λ λ έ ς  φο
ρ έ ς  σ υ ν ο δ ε ΰ τ η κ ε  άπό π ρ ά ξ ε ι ς  α ΰ τ ο -  
θυσ  ί α ς .

ηχ ’Α π ο λ ο γ ι σ μ ό ς  , λ ο ι π ό ν ,  έ ν ό ς  
σ η μ α ν τ ι κ ο ΰ  έ ρ γ ο υ  κ α ί  μ ι ά ς  

π ο λ υ σ χ ι δ ο ΰ ς  δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α ς ,  που 
έ κ τ ε ί ν ε τ α ι  άπό τ ή ν  άπλέ  έ κ τ έ λ ε σ η  
το ΰ  ΰ π η ρ ε σ ι α κ ο ΰ  κ α θ ή κ ο ν τ ο ς ,  μ έ χ ρ ι  
τ ί ς  σ υ γ κ λ ο ν ι σ τ ι κ ώ τ ε ρ ε ς  κ ο ι ν ω ν ι κ έ ς  
π ρ ο σ φ ο ρ έ ς , τ ή ν  έδ ρ α ίω σ η  τ έ ς  τ ά ξ ε ω ς  
κ α ί  τ έ ς  ή σ υ χ ί α ς  το ΰ  κ ο ι ν ω ν ι κ ο ΰ  
σ υ ν ό λ ο υ ,  τ ή ν  π ρ ο σ τ α σ ί α  τών άνθρώ -  
π ι ν ω ν  δ ικ α ι ω μ ά τ ω ν  κ α ί  τών έ λ ε υ θ ε -  
ρ ιώ ν  το ΰ  Λαοΰ.

ψ  "Όμως τ ό ν  ά π ο λ ο γ ι σ μ ό  ά κ ο -  
λουθεΤ ή ά ν α σ ΰ ν τα ξ η  τών δυ 

νάμεων κ α ί  ήάρχή έ ν ό ς  ν έ ο υ  άγώ να .  
" Έ τ σ ι ,  γ ι ά  τ ό  Σώμα τ έ ς  ’ Ε λ λ η ν ι κ έ ς  
Χ ω ροφ υλακές ,  μ ό ν ι μ η  έ π ι δ ί ω ξ η  κ α ί  
γ ι ’ α υ τ ό  τ ό  χ ρ ό ν ο , θ ά  ά π ο τ ε λ έ σ ε ι  ή ,  
μέ τ ή ν  σ υ ν ε ρ γ α σ ί α  κ α ί  σ υ μπ α ρ ά στα 
ση το ΰ  Έ λ λ η ν ι κ ο ΰ  Λαοΰ,  σ υ ν έ χ ι σ η  
τ έ ς  κ ο ι ν ω ν ι κ έ ς  π ροσφ οράς  κ α ί  ή 
αΰξηση τ έ ς  ά π ο δ ο τ ι κ ό τ η τ α ς  τών ά ν 
δ ρ ώ ν , γ ι ά  έ ν α  άκόμα βέμα π ρ ο ό δ ο υ .
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πογραφικά στιγμιότυπα άπό την κοπή τής πίττας τής Χωροφυλακ
τήν 3 Ιην Ιανουάριου τ. ε.



Στις 31 ’Ιανουάριου, έγινε στις Σχολές 
Χωροφυλακής ’Αθηνών, ή τελετή τής 
κοπής τής πίττας τοϋ ’Αρχηγείου Χωρο
φυλακής, κατά τήν όποία παρέστη ό 
Γενικός Γραμματεύς τοΰ 'Υπουργείου 
Δημοσίας Τάξεως κ. Κωνσταντίνος Σαψά- 
λης, ώς έκπρόσωπος τοϋ Ύπουργοϋ Δη
μοσίας Τάξεως κ. ’Αναστασίου Μπάλκου, 
ή ήγεσία τοϋ Σώματος τής Χωροφυλακής, 
οί ’Αρχηγοί τών άδελφών Σωμάτων 
’Ασφαλείας καί άλλοι έπίσημοι. Τήν 
πίττα ευλόγησε, μέ τήν έναρξι τής τελε
τής ό ’Αρχιμανδρίτης κ. Ευσέβιος 
Πιστολής. Κατά τήν διάρκεια τής τελε
τής ό ’Αρχηγός Χωροφυλακής ’Αντι
στράτηγος κ. Μιλτιάδης Άργιάννης, 
μέ όμιλία του, έκανε έναν εύρύ άπολογι- 
σμό τής δράστη ριότητος τοϋ Σώματος, 
γιά τό χρόνο πού πέρασε, άναφερόμενος 
σέ συγκεκριμένα άριθμητικά στοιχεία 
καί χάραξε μέ άδρές γραμμές τήν πορεία 
πού πρέπει νά άκολουθήση ή όλη προ
σφορά τής Χωροφυλακής, γιά ν’ άνταπο- 
κριθή άπόλυτα στις προσδοκίες τοϋ 
Ελληνικού Λαοϋ.

Συγκεκριμένα ό κ. ’Αρχηγός, άναφερό
μενος στόν έτήσιο άπολογισμό καί στή 
σκοπιμότητά του, είπε τά έξής : «Έχομεν 
τήν ευκαιρίαν νά πραγματοποιήσωμεν 
μίαν σύντομον άναδρομήν εις τό παρελ
θόν έτος, διά νά ίδωμεν καί έκτιμήσωμεν 
τό έργο τοϋ Σώματος. Καί δέν πράττομεν 
τοΰτο άπό διάθεσιν αύτοδιαφημίσεως 
τοϋ έργου μας, διότι έχομεν τήν γνώμην 
ότι τοϋτο έχει καταξιωθή εις τήν συν
είδηση» τοΰ Έλληνικοϋ Λαοϋ. Τό πράτ
τομεν, έπίσης, διότι πιστεύομεν ότι τό 
παρελθόν άποτελεϊ ουσιώδη παράγοντα, 
διά τόν προσδιορισμόν τοϋ παρόντος καί 
τήν προδιαγραφήν τοϋ μέλλοντος. Καί 
άκόμη, τό κάμνομεν διότι πιστεύομεν 
ότι ή άντικειμενική θεώρησις τών γεγο
νότων τοϋ παρελθόντος ήμπορεϊ νά μάς 
βοηθήση εις τήν συναγωγήν χρησίμων 
συμπερασμάτων διά τήν χάραξιν όρθής 
πορείας.... Οί στόχοι τούς όποιους 
έταξεν ή Κυβέρνησις καί ή 'Ηγεσία τοϋ 
Σώματος έπετεύχθησαν άπολύτως, γεγο
νός τό όποιον έπιτρέπει ν’ άτενίζωμεν μέ 
πίστιν τό παρόν καί αισιοδοξίαν τό 
μέλλον....». Συνεχίζοντας ό κ. ’Αρχηγός, 
άναφέρθηκε στις προσπάθειες πού κα- 
τεβλήθησαν άπό τούς άνδρες τοϋ Σώμα
τος κατά τήν περίοδο τών έκλογών γιά 
τήν διατήρησι τής ήρεμίας τοϋ τόπου : 
«Τό Σώμα κατά τήν διάρκεια τής προε
κλογικής περιόδου, έτήρησεν υποδει
γματικήν τάξιν εις τόν χώρον εύθύνης 
του καί έπροστάτευσεν άποτελεσματικώς 
τήν έλευθέραν έκφρασιν τής λαϊκής 
βουλήσεως διά τής αυστηρός καί άμερο- 
λήπτου, πρός πάσαν κατεύθυνσιν, έφαρ- 
μογής τών Νόμων τοϋ Κράτους. Παρέ- 
μεινε μακράν παντός πολιτικοϋ άνταγω- 
νισμοϋ καί πάσης κομματικής διενέξεως .. 
«Άναφερόμενος στόν τομέα τής τάξεως 
καί τής άσφαλείας, ό κ. ’Αρχηγός, έτό- 
νισε τήν ήρεμία πού έπικρατεΐ στή χώρα 
μας. σέ άντίθεσι μέ τά άλλα κράτη, πού 
κλυδωνίζονται άπό κύματα βίας καί 
άναρχίας, προϊόντα τοΰ όργανωμένου 
εγκλήματος». Έπίσης έτόνισε τήν άνάγκη 
γιά περισσότερη έπαγρύπνησι καί έντασι 
τών προσπαθειών τών άνδρών τοϋ Σώ
ματος, γιά νά παραμείνη ή χώρα δασις 
ήσυχίας καί γαλήνης. Μιλώντας δέ, 
γιά τήν δραστηριότητα τών άνδρών 
είπε : «Τόν μόχθον τών άνδρών τοϋ Σώ
ματος είς τόν τομέα τοϋτον άντικατοπτρί- 
ζουν οί άκόλουθοι άριθμοί : Τό 1977 
διεπράχθησαν 135 έγκλήματα κατά τής

Η ΠΡΟΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ
i  ' ·. · τ , ·. i

Ό  κ. Αρχηγός Vcopo- 

φυλακής εκανε τον 

απολογισμό τ:οΰ χρό

νου πού πέρασε και 

προσδιοόρισε τ:ούς 

ατόκους καί τόν προ

γραμματισμό τοϋ
« »» 

τρέχοντος έτους

ζωής, 7.904 άδικήματα κατά τής περιου
σίας καί έβεβαιώθησαν 117 παραβάσεις 
περί ναρκωτικών. Άπόδειξις δέ τής 
ίκανότητος τών άνδρών τοΰ Σώματος 
καί τής άφοσιώσεώς των είς τό καθήκον 
είναι τό γεγονός ότι τά άδικήματα ταϋτα 
έξιχνιάσθησαν είς ποσοστόν 98%, πο- 
σοστόν άπό τά πλέον υψηλά είς τόν 
κόσμον. Είς τόν τομέα τής Τροχαίας, 
αί Ύπηρεσίαι μας έλαβον όλα τά πρό
σφορα μέτρα διά τήν κυκλοφοριακήν 
εύρυθμίαν, τήν άσφαλή κίνησιν καί τόν 
περιορισμό τών τροχαίων άτυχημάτων, 
τά όποια ώς γνωστόν, έχουν σοβαράς 
κοινωνικός καί οικονομικός έπιπτώσεις. 
Κατεβάλαμε πάσαν δυνατήν προσπά
θειαν διά τήν έξομάλυνσιν τοΰ κυκλο- 
φοριακοΰ προβλήματος, μέ στόχον τήν 
μείωσιν τών τροχαίων άτυχημάτων καί 
τήν προστασίαν τής ζωής, τής σωματικής 
άκεραιότητος καί τής περιουσίας τών 
άτόμων. Ώ ς έκ τούτου οί άνδρες τής 
Χωροφυλακής, είς τήν προσπάθειάν των 
αύτήν έβεβαίωσαν 778.392 τροχαίας πα
ραβάσεις καί έπέβαλον 257.785 διοικη
τικός κυρώσεις. Παρά ταϋτα δέν έπε- 
τεύχθη σοβαρά μείωσις τών τροχαίων 
άτυχημάτων, γεγονός τό όποιον μαρτυρεί 
ότι μόνη ή αύστηρά έφαρμογή τοϋ νόμου 
δέν άποτελεϊ λυσιτελές μέτρον. Είμαι 
ύποχρεωμένος νά διαπιστώσω μέ λύπην, 
ότι κατά τό παρελθόν έτος συνέβησαν 
τά κάτωθι τροχαία άτυχήματα : α) 1.168 
θανατηφόρα, είς τά όποια εύρον τόν 
θάνατον 1.337 άτομα, β) 12.493 σωματι
κών βλαβών είς τά όποια έτραυματίσθη- 
σαν 19.617 άτομα καί 18.527 υλικών 
ζημιών.... Οί τομείς τής Δημοσίας 
υγείας καί τής ’Αγορανομίας έπέσυραν

τήν ιδιαιτέραν προσοχήν τών Υπηρε
σιών μας, καθ’ όσον είναι τομείς ζωτικής 
σημασίας διά τήν κοινωνικήν καί οικο
νομικήν ζωήν τής χώρας. Τά όργανά μας 
διά τοΰ συνεχούς έλέγχου τών κέντρων 
έξυπηρετήσεως τοΰ κοινοΰ καί τών πά
σης φύσεως ειδών βιοτικής άνάγκης 
προσεπάθησαν νά διαφυλάξουν τήν Δη
μοσίαν υγείαν καί νά προστατεύσουν τό 
καταναλωτικόν κοινόν. Κατά τό υπό 
κρίσιν έτος έβεβαιώθησαν 36.841 παρα
βάσεις τοΰ Άγορανομικοΰ Κώδικος καί 
τοϋ Υγειονομικού Κανονισμού.... Είς 
τόν τομέα τοϋ τουρισμού πιστεύω ότι 
υπήρξαμε καλοί πρεσβευταί διά τά 5 
περίπου έκατομμύρια άλλοδαπών έπι- 
σκεπτών τής χώρας μας. Οί ξένοι εύρον 
είς τά όργανά μας τούς εΰγενεϊς, προθύ
μους καί άνιδιοτελεΐς φίλους καί ασφα
λώς θά ένοιωσαν ότι ό Ξένιος Ζεύς έξα- 
κολουθεΐ νά ζεΐ είς τήν γενέτειράν του. 
Ή  Άμεσος Έπέμβασις είναι, κατ’ έξο- 
χήν, ή έκφρασις τοϋ κοινωνικού έργου 
τής Χωροφυλακής. Τά 65 κέντρα Αμέσου 
Έπεμβάσεως είς όλόκληρον τήν χώραν 
έδέχθησαν 2.327.708 τηλεφωνικός κλή
σεις. ’Ιδιαιτέρα μέριμνα κατεβλήθη διά 
τήν προστασίαν τής νεότητος άπό πάσαν 
ψυχοφθόρον έπίδρασιν.... Ή  Χωροφυ
λακή έχει μακράν παράδοσιν προσφοράς 
κοινωνικών υπηρεσιών. Καί κατά τό 
άπελθόν έτος τό έργο της υπήρξε πλου- 
σιώτατο. Ένδεικτικώς άναφέρεται ότι 
έθελονταί αίμοδόται τοΰ Σώματος προ- 
σέφεραν 283 κιλά αίματος, πρός διάσωσιν 
κινδυνευόντων συνανθρώπων των. Άνε- 
πτύχθησαν έπίσης περαιτέρω αί σχέσεις 
τοϋ Σώματος μετά τοϋ κοινοϋ. Πιστεύο- 
μεν ότι άνευ τής συνδρομής καί τής συ-
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νεργασίας των πολιτών ή επιτυχία εις τό 
έργον μας θά είναι περιορισμένη. Άντι- 
κρύσαμε τόν πολίτη χωρίς προκαταλή
ψεις καί διακρίσεις άξιώματος, θέσεως ή 
οικονομικής καταστάσεως. Τόν θεωρούμε 
πάντοτε φίλον καί συμπαραστάτην. Δια- 
κηρύσσομεν τήν πίστην μας εις τόν άν
θρωπον διότι έχομεν τήν πεποίθησιν ότι 
ή κατάκτησις τής έμπιστοσύνης του 
είναι ή μεγαλυτέρα μας έπιτυχία.. .. Τόν 
χρόνον πού πέρασε κατεβλήθη συνεχής 
προσπάθεια διά τήν βελτίωσιν των γνώ
σεων των άνδρών τού Σώματος καί τήν 
έξιδείκευσίν των εις διαφόρους τομείς 
τής αστυνομικής των δραστηριότητος, 
έτσι : 7.417 ’Αξιωματικοί καί Όπλϊται
τής Χωροφυλακής παρηκολούθησαν διά
φορα σχολεία μετεκπαιδεύσεως εις θέ
ματα άστυνομικής τακτικής, άσφαλείας, 
τροχαίας, τουρισμού, άγορανομίας καί 
ξένων γλωσσών. Εις τό έξωτερικόν έπί- 
σης μετεκπαιδεύθησαν 10 ’Αξιωματικοί 
τού Σώματος. Εις τήν έπιτυχίαν τού έργου 
μας συνετέλεσε έκτος τής συνδρομής τού 
κοινού καί ή άμέριστος συμπαράστασις 
τής Κυβερνήσεως, πρός τόν παριστάμε- 
νον έκπρόσωπον τής όποιας καί ιδιαι
τέρως τόν άπουσιάζοντα, λόγω κωλύμα
τος, κ. 'Υπουργόν Δημοσίας Τάξεως έκ- 
φράζω τάς θερμάς μου ευχαριστίας. Είμαι 
απολύτως βέβαιος ότι, καί κατά τό 1978, 
τά όργανα τού Σώματος, μέ γνώμονα 
πάντοτε τό συμφέρον τού Λαού, πειθαρ- 
χούντα εις τήν ήγεσία τού Σώματος θά 
συνεχίσουν μέ τόν αυτόν ζήλον τάς 
προσπάθειας των διά τήν προστασίαν 
τού πολίτου καί τήν πρόοδον τής χώρας». 
Μετά τόν κ. ’Αρχηγόν Χωροφυλακής, ό 
Γενικός Γραμματεύς τού Υπουργείου

Δημοσίας Τάξεως κ. Κ. Σαψάλης, σέ 
χαιρετισμό, πού άπηύθυνε πρός τούς 
παρισταμένους, έκ μέρους τής Κυβερνή
σεως καί τού κ. Υπουργού Δημοσίας 
Τάξεως έτόνισε τά έξής : «Οί αριθμοί
τούς όποιους άνέφερε ό κ. ’Αρχηγός 
όμιλοΰν εύγλωττα γιά τό έργο τής Χω
ροφυλακής. Σκεφθήκατε άλήθεια πόσους 
μόχθους, πόσες προσπάθειες καί άγώνες 
κρύβονται πίσω από αύτούς τούς αρι
θμούς : Όταν όμως πρόκειται γιά τήν 
διασφάλιση τής ζωής, τής τιμής, τής 
περιουσίας καί των δικαιωμάτων τού 
'Ελληνικού Ααού, πιστεύω ότι κανένας 
κόπος δέν πρέπει νά υπολογίζεται. Καί 
πραγματικά όλοι οί "Ελληνες πολίτες 
μπορούν σήμερα νά κυκλοφορούν, νά 
έργάζωνται καί νά κοιμούνται ήσυχοι, 
διότι ξέρουν καλά ότι υπάρχουν τά μάτια 
τών οργάνων τών Σωμάτων ’Ασφαλείας 
πού άγρυπνοΰν γιά τόν σκοπό αύτό. Συ
νεχίσατε λοιπόν τήν έπαγρύπνησίν σας 
καί κατά τόν καινούργιο χρόνο, καί νά 
είστε βέβαιοι ότι ό έλληνικός Λαός θά 
σάς ευγνωμονεί.... Πέραν όμως άπό 
τό καθαρά άστυνομικόν έργο ή Χωρο
φυλακή, πού καλύπτει τό 97% τού έλλα- 
δικοΰ χώρου, έχει νά έπιδείξει καί πλού
σιο κοινωνικό έργο. Οί άνδρες της δια
κατεχόμενοι άπό πνεύμα άλτρουϊσμοΰ 
καί αύτοθυσίας δέν παρέλειψαν σέ κάθε 
περίπτωσι νά βρεθούν κοντά στόν πολίτη, 
σάν ένθερμοι συμπαραστάται καί άνι- 
διοτελεΐς φίλοι. Καί όταν χρειάστηκε 
έδωσαν ακόμα καί τό αίμα τους γιά νά 
σωθή κάποιος συνάνθρωπός τους πού 
βρέθηκε σέ κίνδυνο. Καί οί πολίτες 
αναγνωρίζοντας τήν προσφοράν σας 
σάς έχουν περιβάλει μέ ειλικρινή έμπι-

στοσύνη καί φιλία καί συμπαρίστανται 
ένεργώς στή δύσκολη αποστολή σας. 
Τελειώνοντας έκφράζω έκ μέρους τής 
Κυβερνήσεως τήν πλήρη ευαρέσκειάν 
μου διά τό έπιτελεσθέν έργον καί καλώ τά 
όργανα τών Σωμάτων ’Ασφαλείας νά συ
νεχίσουν μέ τήν ίδια πίστι καί άφοσίωσιν 
στό καθήκον τις προσπάθειές τους, βέ
βαιοι ότι προσφέρουν σημαντικήν ύπη- 
ρεσίαν στό Ααό καί τό "Εθνος». Στή 
συνέχεια ό κ. Γενικός έκοψε τήν πίττα, 
τό κόψιμο τής όποιας συνέχισε ό κ. 
’Αρχηγός.

Στήν τελετή παρέστησαν, πλήν τού 
κ. Γενικού Γραμματέως καί τού κ. ’Αρχη
γού Χωροφυλακής, οί ’Αρχηγοί ’Αστυ
νομίας Πόλεων κ. Θ. Τζήμας καί Πυρο
σβεστικού Σώματος κ. Παν. Ποτουρίδης, 
ό Γενικός Διευθυντής ’Αγροφυλακής 
κ. Κωνσταντίνος Γκαζέτας, ό προϊστά
μενος τού Μικτού Συντονιστικού ’Επι
τελείου τού Υπουργείου Δημοσίας Τά
ξεως ’Αντιστράτηγος έ.ά. κ. Βάμβας, ό 
προϊστάμενος τής Π.Σ.Ε.Α. ’Αντιστρά
τηγος κ. Γκίκας, οί Α.' καί Β.' Ύπαρχη- 
γοί Χωροφυλακής Υποστράτηγοι κ.κ. 
Νικόλαος Λινάρδος καί Διονύσιος Σέρ- 
ρας, οί Α.' καί Γ.' Έπιθεωρηταί Χωρο
φυλακής Υποστράτηγοι κ.κ. Σωτ. Που- 
λόπουλος καί Κωνσταντίνος Τσίντζος, 
’Ανώτατοι καί ’Ανώτεροι ’Αξιωματικοί 
τής Χωροφυλακής, οί Πρόεδροι, τά Διοι
κητικά Συμβούλια καί μέλη τών 'Ομίλων 
Φίλων Χωροφυλακής Προαστίων Πρω- 
τευούσης, άντιπροσωπεΐες άνδρών 'Υπη
ρεσιών Χωροφυλακής τού Λεκανοπεδίου 
’Αττικής καί πολλοί άλλοι προσκεκλη
μένοι.
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Σ την έποχή μας γίνεται, συχνή χρήσι των δρων «κα
ταμερισμός έργασίας», «εξειδίκευα!.», «ειδικευμέ
νος» καί «άνειδίκευτος». Οί σημερινοί άνθρωποι, 

ιδίως των προηγμένων χωρών, άποδίδουν μεγίστη 
σπουδαιότητα στον καταμερισμό της έργασίας καί τήν 
έξειδίκευσι, διότι βελτιώνουν την ποιότητα καί αύξά- 
νουν τήν ποσότητα των προϊόντων του σωματικού και 
πνευματικού μόχθου. Ό  καταμερισμός της έργασίας 
δεν ήτο άγνωστος στο άρχαϊο έλληνικό πνεύμα. 'Ο  Σ ω 
κράτης στο έργο τοϋ Π λάτωνος «Π ολιτεία» λέγει: Τ  ά 
π ρ ά γ μ α τ α  γ ί ν ο ν τ α ι  κ α λ ύ τ ε ρ α  κ α ι  
ε ύ κ ο λ ώ τ ε ρ α ,  δ τ α ν  κ α θ έ ν α ς  κ ά μ ν ε ι  
έ κ ε ϊ ν ο  γ ι α  τ ό  ό π ο ι ο  ε ί ν α ι  κ α τ ά λ 
λ η λ ο ς  κ α ί  ε ί ν α ι  ά π η λ λ α γ μ έ ν ο ς ά π ό  
κ ά θ ε  ά λ λ η  φ ρ ο ν τ ί δ  α».

Ά λ λ α  ή συστηματική καί (ολοκληρωμένη έκθεσι τοϋ 
ρόλου καί της σκοπιμότητος τοϋ καταμερισμοΰ έργα
σίας ως θεμελιώδους συντελεστοΰ της όργανώσεως 
της παραγω γής,, έπραγματοποιήθη ύπό της επ ισ τή 
μης της Π ολιτικής Οικονομίας. Ά π εδ ε ίχθ η  δτι μέ τον 
καταμερισμό τής έργασίας αυξάνει ή παραγω γική  δύ- 
ναμι τής έργασίας σέ άφάνταστο βαθμό. 'Η  συνεχής 
έπανάληψι τής ιδίας έργασίας δημιουργεί μία δεξιό
τη τα  άληθινά θαυμαστή.

Κάθε άνθρωπος πρέπει να έκτελή αυτό γ ια  τό ό
ποιο έκ φύσεως είναι κατάλληλος καί έκπαιδευμένος, 
γ ια τ ί διαφορετικά τό άποτέλεσμα τής έργασίας του 
θά είναι μειονεκτικό. Έ ξ  άλλου ό καθένας εύχαριστεΐ- 
τα ι να άσχολήται σέ ώρισμένη έργασία. Καί, έξυπα- 
κούεται, έκεΐνος πού άσχολεΐται μέ διάθεσι (κέφι) 
καί έχει ύποστή σχετική έκπαίδευσι, εύλογο είναι να 
τήν έκτελέση καλύτερα καί ταχύτερα.

Σ έ δλες τ ις  άνεπτυγμένες χώρες οί έργαζόμενοι ό
λων τώ ν έπαγγελμάτω ν ειδικεύονται, οί δέ άνειδί- 
κευτοι άποτελοΰν τήν χαμηλοτέρα βαθμίδα στήν κλί
μακα τής ζητήσεως καί τώ ν άμοιβών.

'Η  Χωροφυλακή, πού επιδεικνύει ύψηλή εύαισθη- 
σία στά θέματα τοϋ έκσυγχρονισμοΰ, δέν ήτο δυνατόν 
νά μείνη στάσιμη καί άπηρχαιωμένη. Ε π ω φ ε λ ή -  
θ η κ ε  κ α ί  υ ι ο θ έ τ η σ ε  τ ό  σ ύ σ τ η μ α  
κ α ί  τ ή  μ έ θ ο δ ο  τ ο ϋ  κ α τ α μ ε ρ ι σ μ ο ύ  
έ ρ γ α σ ί α ς .  Γ ια  νά άποδώση καρπούς ή προσπά-
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Ή έξειθίκεοσιο 
ι ι ι  Α «αταμεριιμόβ τηο έργοοίαο 
ωο παράγοντες επιτυχίας 
ιού άιτυνομικιϋ έργου
Χ ρ ή σ τ ο υ  Φ ο ρ λ ί γ κ α ,  Άντισυνταγματάρχου Χωροφυλακής

θειά της, ώφειλε νά όργανώση τις 'Υπηρεσίες της κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε νά άνταποκρίνωνται έ'ξοχα, στο πνεύ
μα καί τις άνάγκες της εποχής μας. Ή  έξειδίκευσι των 
’Α ξιωματικώ ν καί των άνδρών τοϋ Σώ ματος στην ποι
κιλία των αστυνομικών καθηκόντων κατέστη έκ των 
πραγμάτων υποχρεωτική καί έπεβλήθη βαθμιαίως λό
γω  τής πολυμορφίας τοϋ έ'ργου αύτοΰ.

Ό  καταμερισμός τής έργασίας υπαγόρευσε κατ’ 
άρχήν την ίδρυσι καί λειτουργία των συγχρόνων επιστη
μονικών εργαστηρίων έγκληματολογικής έρεύνης. Π ρό
κειται γ ιά  τά  Έ γκληματολογικά  ’Εργαστήρια τών 
Ά νω τέρω ν Διοικήσεων Χωροφυλακής καί τά Συνερ
γεία  Σημάνσεως τών Διοικήσεων Χωροφυλακής, τ ά  
όποια λειτουργούν ύπό τήν έποπτεία  τής Διευθύνσεως 
Έ γκληματολογικώ ν 'Υπηρεσιών. Σ τά  επιστημονικά 
έργαστήρια τής Διευθύνσεως αύτής, δέν υπάρχει επ ι
στήμη πού δέν παρέχει τήν βοήθειά της στον τομέα 
τής διώξεως τοϋ έγκλήματος. ’Έ τσ ι, γ ιά  τήν άρτια καί 
υψηλή άπόδοσι τής Διευθύνσεως Έ γκληματολογικώ ν 
'Υπηρεσιών, συνεργάζεται τό άστυνομικό προσωπικό 
τών διαφόρων Τμημάτων αύτής, όπως τοϋ δακτυλο- 
σκοπικοΰ, φωτογραφικού, χημικού, βιοχημικοΰ, γρα
φολογίας, βληματολογίας κ .λ .π . Ή  συμβολή τών έρ- 
γαστηρίων έγκληματολογικής έρεύνης στήν άπόκτησι 
άποδείξεων είναι άνεκτίμητη.

'Ο μοίω ς στον τομέα τής έξιχνιάσεως τών έγκλη- 
μάτων λειτουργούν οί 'Υπηρεσίες ’Ασφαλείας. Ή  
«πρόοδος» τών χρησιμοποιουμένων μεθόδων ύπό τών 
κακοποιών, οί όποιοι συνεχώς «έκσυγχρονίζονται» καί 
. . . «έξειδικεύονται», ή άφθονία τών διατιθεμένων ύπ’ 
αυτών μέσων, ό πειρασμός καί ή πρόκλησι τής «με
γάλης ζωής» πού σαγηνεύουν τούς έπιρρεπείς στο 
έγκλημα καί γενικώς ή «εύημερία τού έγκλήματος», 
έξηνάγκασαν τις  ’Αρχές ’Ασφαλείας νά οργανωθούν 
έπί συγχρόνων βάσεων καί νά έπανδρωθοΰν μέ έξει- 
δικευμένο προσωπικό. ’Έ τσ ι, γ ιά  τήν προστασία τών 
άγαθών τού πολίτου λειτουργούν τά  Τ μήματα καί 
Π αραρτήματα ’Ασφαλείας. Τό προσωπικό αύτών έξει- 
δικεύεται καθ’ ομάδας στούς κλάδους τής διώξεως 
διαρρηκτών — κλεπτών, λαθρεμπορίου, ναρκωτικών, 
άρχαιοκαπηλείας, ήθών—λεσχών, προστασίας ’Εθνικού 
Νομίσματος κ .λ.π .

Τό πρόβλημα τής Τροχαίας Κινήσεως, γ ιά  τήν ορ
θολογική άντιμετώ πισί του, άπαιτεΐ μεθοδική προσ
πάθεια, ή οποία δέν μπορεί νά εύδοκιμήση αν σέ όλη 
τή χώρα δέν λειτουργούν μέ ύποδειγματικό τρόπο 'Υ 
πηρεσίες Τροχαίας, έπανδρωμένες μέ προσωπικό, τό 
όποιο έξειδικεύεται στούς διαφόρους τομείς δραστη
ριότητας. ’Έ τσ ι, οί βαθμοφόροι διεξάγουν τις ανακρί
σεις στις περιπτώ σεις τών άτυχημάτων, μέ άνθρώ- 
πινα θύματα ή υλικές ζημίες καί οί χωροφύλακες ειδι
κεύονται τροχονόμοι γ ιά  τήν ρύθμισι τής κυκλοφορίας, 
οδηγοί αύτοκινήτων καί δικύκλων, χειρισταί ραντάρ 
βεβαιώσεως ύπερβολικής ταχύτητος οχημάτων κ.λ.π .

’Επίσης ό καταμερισμός τής έργασίας έπέβαλε τήν 
λειτουργία τών 'Υπηρεσιών ’Αγορανομίας. 'Η  ισχύς 
μιας μακρας σειράς άγορανομικών διατάξεων, οί όποιες 
συνεχώς τροποποιούνται, καταργοΰνται καί άντικαθί- 
στανται δι’ άλλων, τά  ποικ ίλα  τεχνάσματα τών έμπο
ρων πού προσπαθούν νά έπινοήσουν τρ .πους καί μεθό
δους γ ιά  νά αυξήσουν τά  κέρδη των μέ τήν αισχρο
κέρδεια ή τήν νοθεία καί τά τόσα μυστικά τού κόσμου 
τής άγοράς, δέν ήτο δυνατόν νά είναι γνωστά στο σύνο
λο τών άστυνομικών οργάνων. ’Ιδού διατί κατέστη 
άναγκαία ή λειτουργία τών Ά γορανομικώ ν 'Υ πηρε
σιών.

Οί ίδιοι σοβαροί λόγοι ποιοτικής βελτιώσεως τού 
άστυνομικοΰ έργου καθιέρωσαν τον καταμερισμό τής 
έργασίας σέ όλο τό φάσμα τών δραστηριοτήτων τής 
Χωροφυλακής. Προς τό σκοπό αύτό, ό σημερινός άστυ- 
νομικός, έκτος τής βασικής έκπαιδεύσεως, γ ιά  νά άντα- 
ποκριθή ικανοποιητικά στις άπαιτήσεις τών καιρών 
μας, χρειάζεται καί άλλες γνώσεις. Γ ιά  τήν άπόκτησι 
αύτών λειτουργούν κάθε έτος σχολεία μετεκπαιδεύσεως 
καί σεμινάρια έπιμορφώσεως. Έ ξ  άλλου είναι άρκετοί 
οί ’Α ξιωματικοί καί 'Ο π λ ΐτα ι, οί όποιοι άποστέλλονται 
στο έξωτερικό γ ιά  νά παρακολουθήσουν τις τελευταίες 
προόδους στον τομέα τής έπιστημονικής διώξεως τού 
έγκλήματος καί άλλα οργανωτικά καί λειτουργικά 
θέματα τής ’Αστυνομίας.

Προκειμένου ή Χωροφυλακή νά έπιτύχη τούς στό
χους της έχει προπαρασκευάσει τό προσωπικό της, 
ώστε έκτος τών άστυνομικών σκοπών καί τών όργά-
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νων ασφαλείας, τροχαίας, αγορανομίας καί τουρισμού, 
να διαθέτη τ ις  (απαραίτητες ειδικότητες, όπως είναι 
οί διαβιβασταί, οδηγοί καί τεχνίτες οχημάτω ν, τυπ ο
γράφοι, οπλουργοί, αναλυταί καί προγραμματιστα ί 
ηλεκτρονικών ύπολογιστών, δακτυλογράφοι, άρχειο- 
θέται κ .λ .π .

Ή  άνάγκη τοϋ καταμερισμού εργασίας προκύπτει 
μονον σε πόλεις διότι προϋποθέτει την ίίπαρξι καί άντι- 
μετω πισ ι πο ικ ιλ ίας καί σχετικά  μεγάλου αριθμού αστυ
νομικών ζητημάτω ν. Δ ιότι, βέβαια δεν μπορεί να γίνη 
λογος περί καταμερισμού έργασίας στις μικρές πόλεις 
και στα χωριά. ’Ε κ εί ή αρμόδια 'Υ πηρεσία Χωροφυλα- 
κής με τη διαθέσιμη αστυνομική δύναμι επιλαμβάνεται 
δλων τών θεμάτων άρμοδιότητός της, τα  όποια είναι 
σχετικά περιωρισμένου άριθμοϋ.

Ε ίνα ι αλήθεια ότι έναντι τών πλεονεκτημάτων κα- 
τηγγελθησαν και ελαττώ ματα  του καταμερισμού τησ 
έργασίας. Γενικά μέν ύπεστηοίχθη ότι α ) υποβιβάζει 
τον εργαζόμενο σέ ρόλο καθαρά μηχανικό λόγω της 
έπαναλήψεως τής ιδίας κινήσεως καί β) ότι ό έργαζό- 
μενος καταντά άνίκανος νά κάμνη ό,τιδήποτε άλλο λόγω 
της απολύτου εζαρτησεως αυτου έκ τοΰ είδους τής 
έργασίας του, έκτιθέμενος, έτσι, στόν κίνδυνο τής ανερ
γ ία ς ή τής απολυσεως. Ε ιδικώ τερα γ ιά  τον καταμερι
σμό στην ’Α στυνομία ήκούσθησαν οί μομφές ότι α ) τό 
άστυνομικό όργανο άποξενοΰται άπό την κυρία άπο- 
στολή του καί β ) μέ τη διασπορά τής δυνάμεως σέ διά
φορες ειδ ικότητες μειοϋται ό αριθμός τών άνδρών τών 
ασχολουμένων μέ τά  κύρια καθήκοντα σέ βλάβη τής 
αποστολής καί τοϋ προορισμού τής ’Αστυνομίας. Τά 
επιχειρήματα αύτά δέν αντέχουν σήμερα στην κριτική 
καί είνα ι ξεπερασμένα καί παλαιά. Οί έξειδικευμένοι 
άνδρες όχι μόνον δέν άποξενοϋνται έκ τής κυρίας απο

στολής τοϋ Σώ ματος, άλλ’ αντίθετα ή επαγγελματική  
των δραστηριοτης εντάσσεται, κατά λογική συνέπεια, 
μέσα στα πλαίσια τής αποστολής καί τών στόχων αΰ- 
.οΰ. Δ ιότι δια τής εξειδικευσεως χρησιμοποιοΰνται οί 
φυσικές δυνάμεις καί οί πνευματικές καί ψυχικές ικα 
νό ι ς τες όλων και αποφεύγεται σπατάλη δυνάμεων.

Εύλογα γεννάται τό έρώτημα: Θά ήτο άραγε δυνα
τός τέτοιος βαθμός εντυπωσιακός ποσοτικής καί ποιο
τικής αποδοσεως τής Χωροφυλακής αν δέν έξειδικεύετο 
τό προσωπικό της καί αν, άντίθετα, στελέχη καί κ α τώ 
τερα όργανα επεδιδοντο άδιάκριτα σέ όλα τά  πολύ
πλοκα και πολυποίκιλα έργα αυτής; 'Η  άπάντησι είναι 
αδίστακτα άρνητική.

Σ την έποχή μας είναι αδιανόητο ή ’Αστυνομία νά 
ασκή τα  καθήκοντα χωρίς τις μεθόδους καί τά  πλεονε
κτήματα  τοΰ καταμερισμοΰ καί τής έξειδικεύσεως, άλ
λα κατα τρόπο έμπειρικό καί ανειδίκευτο. Τό κοινό 
προσβλέπει μέ έμπιστοσύνη στο έργο τών Σω μάτω ν 
Ασφαλείας, όταν εχει πεισθή ότι δέν τό άσκοΰν έρα- 

σιτεχνικα, αλλα υπευθυνα μέ τήν ποίώ τιμη συνδρομή 
τής συγχρόνου έπιστήμης.

Πολλά μπορούν νά γίνουν ακόμη στή Χωροφυλακή 
γ ια  την περαιτέρω άνοδο τής ποιοτικής στάθμης τοΰ 
έργου της, ώστε νά δικαιώση πλήρω ς τις προσδοκίες 
τήε κοινωνίας. Κανείς κόπος καί καμμία θυσία δέν 
είναι υπερβολική γ ιά  τήν έπ ιτυχία  τοΰ σκοπού αύτοΰ. 
' Έ ν α ς  σ η μ α ν τ ι κ ό ς  τ ρ ό π ο ς  τ ή ς  β ε λ- 
τ ι ω σ ε ω ς  τ ώ ν  ' Υ π η ρ ε σ ι ώ ν  τ η ς  ε ί ν α ι  
ή π ρ ο π α ρ α σ κ ε υ ή  τ ο ΰ  κ α τ α λ λ ή λ ο υ  
π ρ ο σ ω π ι κ ο ύ  μ έ  τ ο ν  κ α τ α μ ε ρ ι σ μ ό  
τ ή ς  έ ρ γ α σ ί α ς  κ α ί  τ ή ν  έ ξ ε ι δ ί κ ε υ σ ι  
α ύ τ ο ΰ .

Θέματα

πού

ένδιαφέρουν

τούς

συνταξιούχους

Η Λ  Ι Α  Σ Π Υ Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ  
' Υ π ο μ ο ι ρ ά ρ χ ο υ

ΕΙΝΑΙ απολύτως προφανής ή μέριμνα 
τής Πολιτείας υπέρ τών διαφόρων κοινω
νικών τάξεων, έντός πάντοτε τών έκά- 
στοτε οικονομικών της δυνατοτήτων. 
Βασίμως όμως δύναται νά ύποστηριχθή 
ότι ή μέριμνα αύτή, έκδηλοϋται έντονώ- 
τερον πρός έκείνους οί όποιοι προσέ- 
φεραν τάς ύπηρεσίας των πρός τήν πα
τρίδα, μεταξύ τών όποιων έξέχουσαν 
θέσιν κατέχουν οί άπόστρατοι άνδρες 
τής Χωροφυλακής. Ή  σημαντικωτέρα 
ίσως φροντίς, συνίσταται εις τήν συντα- 
ξιοδοτικήν άποκατάστασιν έκείνων οί 
όποιοι δι’ οΐονδήποτε λόγον (άγνοια 
ίσχυουσών διατάξεων κ.λ.π.), άπώλεσαν 
συνταξιοδοτικά δικαιώματα.

Έντός τοϋ πλαισίου αύτής τής μερίμνης 
έξεδόθη ό Νόμος 228] 1975 (Φ. Ε.Κ. 273] 
4-12-75—τ.Αλ) διά τοϋ όποιου παρεσχέθη 
έτησία προθεσμία πρός άσκησιν τών πό
σης (ρύσεως μή άσκηθέντων συνταξιο- 
δοτικών δικαιωμάτων, πρός χορήγησιν 
βοηθημάτων, πρός άσκησιν ένδικων μέ
σων έπί κριθεισών συνταξιοδοτικών έν 
γένει ύποθέσεων κ.λ.π. Επειδή ή έν λόγιο 
έτησία προθεσμία έληξε τήν 3-12-1976 
καί ύφίστατο τό ένδεχόμενον νά μή έλα- 
βον γνώσιν καί νά μή ήσκησαν τά δικαι- 
ώματά των πάντες οί ένδιαφερόμενοι, 
έξεδόθη ήδη ό Νόμος 698] 15-9-1977 
(Φ.Ε.Κ. 269J20-9-1977—τ. Α.), διά τοϋ 
όποιου παρέχεται νέα όμοια έτησία προ
θεσμία λήγουσα τήν 19-9-1978.

Βάσει τών προαναφερθεισών διατά
ξεων, οί άνδρες τής Χωροφυλακής οί 
έξελθόντες τού Σώματος μέ όποιοδήποτε

δικαίωμα συντάξεως και μή άσκήσαντες 
τοϋτο μέχρι σήμερον, δύνανται νά διεκ- 
δικήσουν τήν συνταξιοδότησίν των δι’ 
αίτήσεώς των ύποβαλλομένης έμπροθέ- 
σμως (μέχρι τής 19-9-1978). ’ Περί τής 
αίτήσεώς ταύτης, τών λοιπών άπαιτου- 
μένων δικαιολογητικών καί τών συνα
φών λεπτομερειών, οί ένδιαφερόμενοι 
πρέπει νά ζητήσουν πληροφορίας παρά 
τών Διοικητών ’Αξιωματικών Χωροφυ
λακής τής περιοχής των, οί όποιοι έχουν 
εις τήν διάθεσίν των έκδοθεΐσαν συναφή 
έγκύκλιον τοϋ ’Αρχηγείου Χωροφυλακής.

Είδικώς, οί διεκδικοϋντες πολεμικήν 
σύνταξιν, λόγω παθημάτων (παθήσεις, 
τραυματισμοί, θάνατοι) προκληθέντων 
κατά τάς πολεμικός περιόδους έτών 1940— 
1949 ή συνεπείς τών κακουχιών τών περι
όδων τούτων, εις τήν αΐτησίν των νά 
αναφέρουν τάς λεπτομέρειας τοϋ παθή
ματος (τόπος, χρόνος, συνθήκαι, ίδιότης 
αΐτοϋντος κ.λπ.). τά Νοσοκομεία εις τά 
όποια χρονολογικώς, τυχόν, ένοσηλεύ- 
θησαν καί τόν τότε Διοικητήν ’Αξιωμα
τικόν ή έτέρους ’Αξιωματικούς ή καί 
λοιπά πρόσωπα (’Ονοματεπώνυμα—Διευ
θύνσεις) οί όποιοι γνωρίζουν καί δύνανται 
νά καταθέσουν έξ ιδίας άντιλήψεως. Εις 
τήν αϊτησιν ταύτην, θά έπισυνάπτουν καί 
πάν τυχόν κατεχόμενον ύπ’ αύτών έγγρα
φον στοιχεΐον τό όποιον έχει σχέσιν πρός 
τό πάθημα ή τήν έπικαλουμένην ιδιό
τητά των (π.χ. έχρησιμοποιοϋντο ύπο- 
χρεωτικώς ή έθελουσίως ύπό τής τότε 
έπιτοπίου ’Αστυνομικής ’Αρχής ή τοϋ 
Στρατού, πρός έμπέδωσιν τής δημοσίας 
τάξεως καί άσφαλείας).
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Γεννιέται 
η γίνεται 
τό παιδί 
κλέφτης; 
Πώς 
μπορεί 
νά προ- 
στατευθεΐ;

Κ ο ι ν ω ν ι κ ά  θ έ μ α τ α

0 Τ Α Ν  

Τ0 ΠΑΙΔΙ 
Κ Α Ε Β

Τής 'Ανθυπομοιράρχου 
κ. ' Α ν δ ρ ο μ ά χ η ς  Τ ζ ο υ μ έ ρ κ α  

—  Ί  ω ν α
Πτυχιούχου Σχολής 'Εγκληματο

λογίας του Πανεπιστημίου 
τΰν  Βρυξελλών

ΤΟ ΔΡΑΜΑ ξεσπδ συχνά από κάτι 
ασήμαντο: ένα μολύβι, τά χρώματα του 
συμμαθητή στή σάκκα, μία ζωγραφιά τής 
γειτονοπούλας, καραμέλλες άπό τό 
μπακάλη τής γειτονιάς, ξένα παιγνίδια 
στό δωμάτιό του. Έ τσι ό νεαρός βλα
στός πού έπάνω του στηρίζονται οί 
άμέτρητες φιλοδοξίες τής οικογένειας 
γίνεται ξαφνικά πηγή ανησυχίας. Ψιθυ
ριστές συζητήσεις στό σπίτι, δάκρυα 
γιά τήν καλή φήμη στή γειτονιά...Φόβος 
γιά τό μέλλον.

Πήγαν χαμένοι οί κόποι τής οικογένει
ας, γιά νά δώση στό παιδί τήν σωστή 
αγωγή; Είναι τό παιδί κλέφτης; Τί πρέπει 
νά γίνη τώρα; Αυτά είναι μερικά άπό τά 
θλιβερά προβλήματα πού άντιμετωπίζουν 
συχνότατα οί γονείς των παιδιών τής 
προσχολικής ήλικίας καί τών πρώτων τά
ξεων τοϋ δημοτικού σχολείου. Πρέπει, στό 
σημείο αυτό, νά τονισθή ότι ή κλοπή στό 
σπίτι, στό σχολείο, στό μαγαζί άποτελεϊ 
συνηθισμένο φαινόμενο στήν παιδική 
ήλικία.

Πολλοί γονείς καταφεύγουν άψυχολό- 
γητα στό ξύλο, νομίζοντας ότι έτσι θά 
συνετίσουν τόν μικρό κλέφτη. 'βρισμένοι, 
περισσότερο «διανοούμενοι», δέν κατα
δέχονται τήν σωματική τιμωρία καί τραυ
ματίζουν ανεπανόρθωτα τήν παιδική ψυ
χή μέ έξευτελισμούς, συχνά μπροστά σέ 
τρίτους. "Αλλοι, τέλος, άντιμετωπίζουν 
τό περιστατικό μέ άδιαφορία καί ίσως 
μέ άνοχή.

Φυσικό είναι τά μέσα αΰτά, όχι μόνον 
νά μήν φέρουν άποτέλεσμα, άλλά νά 
προκαλοϋν συναισθήματα άντιδράσεως 
καί έχθρότητας πρός τήν οικογένεια.

Πριν σπεύσουν, λοιπόν, οί γονείς νά 
καταδικάσουν τόν μικρό ένοχο, καλά θά 
κάνουν νά σκύψουν έπάνω του, μέ περισ
σότερη στοργή καί ένδιαφέρον.

Ή  άποστολή τοϋ γονέα δέν περιορίζε
ται στήν παροχή τροφής, στέγης, έν- 
δυμάτων καί ώρισμένων άλλων σωματικών
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φροντίδων. Ούτε ακόμη στήν έπιβολή 
άδικαιολογήτων στερήσεων, απαγορεύ
σεων καί κυρώσεων, μέ τό πρόσχημα 
«νά τόν κάνουν άνθρωπο».

Ό  γονέας πρέπει νά έπικοινωνή μέ άπό- 
λυτη ειλικρίνεια μέ τό παιδί καί όχι νά 
συνυπάρχουν κάτω άπό τήν ίδια στέγη, 
τρέφοντας άμοιβαϊα συναισθήματα δυ
σπιστίας.

"Οσο καί άν τό παιδί μοιάζει φυσιογνω
μικά μέ τούς γονείς, έχει δική του, ανε
ξάρτητη, προσωπικότητα. Αυτό γίνεται 
αντιληπτό άπό τούς πρώτους μήνες καί θά 
πρέπει, συνεπώς, οί γονείς νά δεχθούν ότι 
ένα νέο άτομο μπήκε στήν οικογένεια καί 
νά τού δώσουν τήν θέση του.

Έστω καί άν οί φωνητικές λειτουργίες 
δέν έχουν ακόμη άποκατασταθεΐ καί 
τό νήπιο άδυνατεϊ νά έκφρασθή άντιλαμ- 
βάνεται έν τούτοις άπό τούς πρώτους μή
νες περισσότερα πράγματα άπό όσα φαν
τάζονται οί γονείς του.

’Αξίζει, λοιπόν, άφοϋ τό παιδί αντιπρο
σωπεύει ό,τι πολυτιμότερο έχει ή οικο
γένεια καί ή κοινωνία, νά σκύψωμε στό 
λίκνο καί στά πρώτα του βήματα, καί νά 
μάθωμε πώς μεταμορφώνεται σέ κοινω
νικό άτομο.

Παράλληλα θά γνωρίσωμε τήν σημα
σία πού έχει ό κόσμος τών αντικειμένων 
γιά τήν όμαλή διάπλαση τού χαρακτήρα 
τού παιδιού καί ίσως αύτό βοηθήσει νά 
άντιμετωπίζεται, στό έξής, διαφορετικά 
τό φαινόμενο τής κλοπής στήν παιδική 
ήλικία.

Γιά τήν πληρέστερη κατανόηση τού μη
χανισμού τής ψυχολογίας τού παιδιού, 
πρέπει εύθύς έξ άρχής νά τονιστή, ότι οί 
σχέσεις τού παιδιού μέ τά αντικείμενα 
προσδιορίζονται άπό τρία βασικά στοι
χεία:

’Από τήν έπιθυμία νά ίκανοποιή τήν 
μητέρα. Γ ιά νά έξασφαλίση τό νήπιο τήν 
μητέρα πού τού καλύπτει όλες του τις 
άνάγκες, μαθαίνει ότι πρέπει νά ύπακούη 
σέ ώρισμένους κανόνες. Οί κινήσεις λοι
πόν τού παιδιού άποσκοπούν στήν διατή
ρηση τής μητρικής εύνοιας.

Άπό τήν έπιθυμία νά έξερευνήση τόν 
έξω κόσμο. 'Η λειτουργία αύτή είναι άρ
ρηκτα συνδεδεμένη μέ τήν όμαλή διαμόρ
φωση τής προσωπικότητας τού παιδιού. 
Τά άντικείμενα πρέπει νά έρευνηθοΰν, νά 
γίνουν γνωστά. Άπό τήν ανάγκη νά άνα- 
γνωρισθή άπό τούς στυντρόφους του.

Άπό τά πρώτα μόλις βήματα τό άτομο 
θέλει νά ουγχρονισθή μέ τούς όμοιούς 
του, νά άνήκη σέ μιά ομάδα καί νά άνα- 
γνωρίζεται σάν ισότιμο μέλος της. Γ ιά 
νά τό έπιτύχη συμμετέχει στήν κίνηση τής 
ομάδας πού ανήκει καί τά αντικείμενα 
παίρνουν άξια, άνάλογα μέ τις δραστηριό- 
τητές του. Χαρακτηριστικό είναι τό πα
ράδειγμα τού παιδιού πού παρασύρεται 
άπό τούς φίλους του καί κάνει πράξεις πού 
μεμονωμένα δέν θά τολμούσε. Τό παιδί 
υπακούει στούς νόμους τής ομάδας, γιά 
νά παραμείνη μέλος.

ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ μόλις έβδομάδες τό 
βρέφος έργάζεται, μέ τόν δικό του τρόπο 
βέβαια,γιάνάσχηματίση τήνάρχική αντί
ληψή του γιά τόν κόσμο. Ή  άντίληψη αύ
τή περιορίζεται στά δύο βασικά συναι
σθήματα τής εύτυχίας καί τής δυστυχίας. 
Τό βρέφος αισθάνεται εύτυχία όταν έχει 
κοντά του τήν μητέρα, δέν πεινάει, δέν 
είναι άρρωστο καί γενικά όταν τίποτε 
δέν τό ένοχλεΐ. Δυστυχία καί άνασφάλεια

αισθάνεται όταν τού λείπει ή μητέρα καί 
δέν καλύπτονται οί άνάγκες του. Ό  κό
σμος είναι γιά τό βρέφος έναλλαγή στι
γμών εύτυχίας καί δυστυχίας.

Στήν άρχική αύτή φάση τής ζωής τό 
κατ’ έξοχήν εύεργετικό άντικείμενο, πού 
προσφέρει ή στερεί τήν εύτυχία, είναι ή 
μητέρα. Διά μέσου τής μητέρας τό βρέφος 
διαμορφώνει τις πρώτες του έντυπώσεις 
γιά τόν έξω κόσμο.

Ό ση, όμως, έπιθυμία ή διάθεση κι’ άν 
έχει μιά μητέρα, δέν είναι δυνατόν νά 
βρίσκεται άδιάκοπα κοντά στό παιδί της. 
Διάφορα άλλα καθήκοντα τήν άπομακρύ- 
νουν έστω καί γιά μικρά χρονικά διαστή
ματα. Δημιουργεϊται τότε στό παιδί τό άγ
χος τής στερήσεως τής μητέρας καί στρέ
φεται σέ άντικείμενα, στά όποια άναζητά 
νά βρή υποκατάστατο τής μητέρας. Τά άν- 
τικείμενα, λοιπόν, είναι άπαραίτητα γιάνά 
άντιμετωπίση τό παιδί τό άγχος τής φυσιο
λογικής στερήσεως τής μητέρας. Αρχίζει 
ήδη άπό τήν στιγμή αύτή ή διαδικασία τής 
άποκοπής τής προσωπικότητας τού παι
διού άπό τήν μητρική προσωπικότητα. 
Έως τότε τό παιδί ταύτίζεται μέ τήν μη
τέρα.

Συγκροτείται συνεπώς ένας μηχανισμός 
μεταξύ έπιθυμίας καί έξωτερικοΰ άντικει- 
μένου, πού είναι τώρα πλέον καταφύγιο 
γιά τό παιδί, οσάκις αισθάνεται τό άγχος 
τής στερήσεως.

Τά συναισθήματα αύτά τής στερήσεως 
άρχίζουν νά δημιουργούν στό παιδί τήν 
αίσθηση τής άποστάσεως ή τής άπαγορεύ- 
σεως γιά ώρισμένα πράγματα. 'Η αίσθηση 
αύτή μέ τήν σειρά της προκαλεΐ συναι
σθήματα άμφιβολίας ή άμφιταλαντεύσεως. 
Τό παιδί, στό έξής άποφεύγει νά παραδί- 
δεται στις παρορμήσεις τής στιγμής. Κα
ταλαβαίνει ότι υπάρχει ένας μηχανισμός. 
Μαθαίνει νά συγκρατεΐται. Αρχίζει νά 
συνειδητοποιή ότι τά πράγματα δέν τού 
άνήκουν. Τού είναι όμως άπαραίτητα, γιά 
νά καλύψη τό κενό τής μητέρας. Ή  πρά- 
ξις νά τά πάρη είναι φυσιολογική καί άπα- 
ραίτητη. Αντιλαμβάνεται πλέον τό παι
δί ότι ό έξωτερικός κόσμος δέν είναι μό
νον άντικείμενο περιεργείας, άλλά καί 
μάχης γιά τήν έπιβίωση, άφού λείπει ή 
διαρκής προστασία άπό τούς γονείς καί 
πρέπει μόνο του νά έξασφαλισθή.

Ή  παρουσία τής μητέρας όδηγεΐ φυσιο
λογικά τόν αδιαμόρφωτο έσωτερικό κό
σμο τού παιδιού στήν κοινωνικοποίηση. 
Ό ταν λείψη ή μητρική παρουσία, ή φυ
σιολογική αύτή διαδικασία τής όδηγή- 
σεως διαταρράσσεται καί μετετρέπεται 
σέ άπότομη προσγείωση τού παιδιού στόν 
κόσμο τών άντικειμένων καί τών κανονι
σμών.

Παράλληλα, ή διαταραχή τών σχέσεων 
μεταξύ μητέρας καί παιδιού παραδίδει τό 
παιδί άπροετοίμαστο στόν κόσμο τών 
άντικειμένων. Στις περιπτώσεις αύτές 
π.χ. παιδιά πού τά παραμελούν ή τά κακο
μεταχειρίζονται, συχνά στρέφονται ανα
πότρεπτα στά άντικείμενα καί τούς δίδουν 
υπερβολική άξια, γιατί αύτά καλύπτουν 
τά κενά των. Τά άντικείμενα δέν έχουν 
άξια παρά μόνον μέ τά μάτια τής έπιθυ
μίας.

Μόνον όταν τό παιδί αίσθανθή τήν άπα- 
ραίτητη σιγουριά καί αύτοπεποίθηση θά 
πάψη νά βλέπη τά άντικείμενα σάν υπο
κατάστατα τής μητρικής προστασίας καί 
θάάφεθή άποκλειστικά στήν έξερεύνηση 
τού έξω κόσμου ένώ στό έξής θά δέχεται 
τούς κανόνες καί τις άπαγορεύσεις χω
ρίς προβληματικές άντιδράσεις.

Η ΕΠΙΘΥΜΙΑ τής έξερευνήσεως θά 
κατευθύνη τήν έπόμενη φάση τής ζωής 
τού νηπίου. Πρέπει νά άποκτήση τήν 
έμπειρία τής άφής. Τό νήπιο πρέπει νά άγ- 
γίξη τά άντικείμενα. Οί ειδικοί μιλούν γιά 
πραγματική ανάγκη τών αισθήσεων.

Μέ τήν βοήθειαν τών άντικειμένων τό 
παιδί θά συνειδητοποιήση τήν αίσθηση 
τού χώρου, θά έξοικειωθή καί θά τόν 
έσωτερικεύση.

Τά άντικείμενα συμβολίζουν ένα διάλο
γο μεταξύ τού παιδιού καί τής φύσης. Ή  
στέρησή τους είναι βλαβερή γιατί έμπο- 
δίζει τόν όμαλό έρχομό τού παιδιού στόν 
έξω κόσμο. Στό σημείο αύτό έπισημαί- 
νεται ή τεραστία σημασία πού έχουν τά 
παιγνίδια, πού πολλοί τά θεωρούν άχρη
στα.

Ό ταν τό παιδί περπατήσει θέλει όλα 
νά τά άγγίξη, νά τά κρατήση στά χέρια 
του. Άπό τήν στιγμή αύτή αρχίζει τό 
δράμα τών άπαγορεύσεων. Μή έκεΐνο... 
Μή τό άλλο... Στήν ήλικία αύτή οί έπιθυ- 
μίες είναι βασικές καί ισχυρές καί προκα- 
λοΰν πιέσεις πρώτου μεγέθους.

Στά μοναχοπαίδια άπαγορεύουν νά αγ
γίζουν διάφορα πολύτιμα ή έπικίνδυνα 
άντικείμενα. Τό παιδί πού έχει άδέλφια 
προσκρούει έπί πλέον στήν ιδιοκτησία 
τών άδελφών, γεγονός πού συνεπάγεται 
άντιδράσεις καί κυρώσεις άπό μέρους τού 
ιδιοκτήτου. Αύτό, όμως , δέν σημαίνει ότι 
δέν θά θελήση άργότερα νά πάρη τήν ξέ
νη ιδιοκτησία.

Σέ ήλικία δύο έως δύο καί μισό χρόνων, 
τό παιδί συνειδητοποιεί ότι είναι άτομο 
όπως οί άλλοι καί ξεχωριστό άπό τούς 
γονείς του. Αναγνωρίζει τά αντικείμενα 
καί τούς ιδιοκτήτες του. Γ ιά τόν έαυτό 
του μιλάει στό τρίτο πρόσωπο π.χ. τό 
παιχνίδι είναι τού Γιάννη. Στά τρία χρό
νια θά συνειδητοποιήση τό «είμαι» καί 
στό έξής θά μιλάη στό πρώτο πρόσωπο 
π.χ. τό παιχνίδι είναι δικό μου.

Στις κινήσεις του έκδηλώνει τόν δεσμό 
του μέ τά δικά του άντικείμενα πού ξεχω
ρίζει ιδιαίτερα άπό τά άλλα. Παίρνει γιά 
νά έπεξεργασθή ένα ξένο άντικείμενο καί 
τό έπιστρέφει. Ά ν  τού άναγνωρίσουν τήν 
ιδιοκτησία του δανείζει εύκολώτερα ένα 
πράγμα π.χ. αύτό είναι δικό σου, δάνεισέ 
το μου καί θά στό έπιστρέψω. ’Επιστρέφει 
ένα ξένο άντικείμενο όταν τού ύποσχεθοΰν 
ότι θά τού άγοράσουν άλλο. Στό σημείο 
αύτό φαίνεται καθαρά ή σημασία τής 
γλώσσας στήν μετάδοση ποικίλων νοη
μάτων καί στήν έπικοινωνία μεταξύ τών 
άνθρώπων.

Οί μητρικοί δεσμοί καί ή εύνοια τής 
μητέρας άποτελοΰν έπίμαχο άντικείμενο 
γιά τό παιδί πού άγωνίζεται νά τά διατη- 
ρήση. Ρυθμίζει τήν στάση του σύμφωνα 
μέ τις άντιδράσεις τής μητέρας. Ή  λειτουρ
γία αύτή δημιουργεί τό αίσθημα τής εύ- 
θύνης πολύ πριν τό συνειδητοποιήση τό 
παιδί. Γιά τήν έξασφάλιση τής μητρικής 
προστασίας υποτάσσεται λοιπόν άρχικά 
στούς πρώτους κανόνες τού φαγητού καί 
τής συμπεριφοράς. Θά άκολουθήση άργό
τερα πλήθος άλλων κανόνων πού θά 
οικοδομήσουν τό κοινωνικοποιημένο 
άτομο, γιατί τί άλλο είναι ή κοινωνικοποί
ηση παρά ή αύτοσυγκράτηση στις φυσι
κές παρορμήσεις.

Οί συγκρούσεις μέ τούς γονείς, όπως 
ύπογραμμίστηκε στά προηγούμενα, στρέ
φουν τά παιδιά στά αντικείμενα καί συχνό
τατα στά φαγώσιμα, πού γιά τά νήπια καί 
μικρά παιδιά άποτελοΰν τά βασικά καί 
άποκλειστικά ένδιαφέροντα. Χαρακτη-
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To παιδί δέν αποτελεί μόνον μέλος τής οικογένειας του, αλλά καί τής κοινω
νικής όμάδος των συνομηλίκων τον με τούς όποιους επιδιώκει νά συναναστρέφεται. 
Στην ομάδα αυτή προσπαθεί νά έναρμονισθή με τούς συντρόφους του καί άνακα- 
λνπτει σιγά—σιγά τά προσόντα καί τις άδυναμίες του.

ριστικό είναι τό παράδειγμα τοϋ παιδιού 
πού δταν τό άφήνουν μόνο στό σπίτι, τρώ
ει τό γλυκό.

Ή  απουσία των γονέων ή ή αδιαφορία 
δημιουργεί υποσυνείδητα κενό, πού κα
λύπτει τό παιδί μέ τό ύποκατάστατο πού 
τό παρηγορεΐ άμεσα. Παρατηρεΐται συνε
πώς δτι οί σχέσεις τοϋ παιδιού μέ τά 
πράγματα συνδέονται στενά μέ τις σχέσεις, 
πού έχει τά πρόσωπα καί έπηρεάζονται 
άπό τις διακυμάνσεις των σχέσεων αύτών. 
Όταν τό άτομο έγκαταλείπεται καί δυοα- 
ρεστεΐται άπό τά πρόσωπα τοϋ περιβάλ
λοντος του ζητεί διέξοδο στά άντικείμενα.

Τό παιδί δέν άποτελεΐ μόνον μέλος τής 
οικογένειας του, άλλά καί τής όμάδος των 
συνομηλίκων του, μέ τούς όποιους έπι- 
διώκει νά συναναστρέφεται.

Άπό πολύ ένωρίς έκδηλώνονται στό 
παιδί τάσεις προσαρμογής στό ανθρώπινο 
περιβάλλον, γεγονός πού τοϋ στοιχίζει 
πιέσεις, στερήσεις, καί ύποβιβασμούς. 
Θέλει νά έναρμονισθή μέ τούς συντρό
φους του, άλλά καί νά τούς έπιβληθή. 
Δημιουργοϋνται άντίθετες τάσεις άλλά 
έξισορροποϋνται.

Όταν ύπάρχουν άδέλφια στήν οικογέ
νεια τό παιδί συνηθίζει άπό πολύ μικρό 
νά σέβεται τήν ιδιοκτησία των άλλων. Τό 
πρόβλημα έκδηλώνεται στά μοναχοπαί

δια δταν πάνε στό σχολείο καί αίφνιδια- 
σθοΰν άπό τήν ιδιοκτησία των ξένων παι
διών.

Τό σχολείο έχει ιδιαίτερη σημασία γιά 
τό παιδί, γιατί έκεΐ μαθαίνει νά γράφη 
καί νά διαβάζη «νά γίνεται μεγάλος», 
γεγονός πού τοϋ δίνει άξια.

Στό σχολείο ή αύτοσυγκράτηση άπο
τελεΐ τόν νόμο.Μέ τό νά πάρη τό παιδί, 
τό άντικείμενο τοϋ διπλανού του, πράγμα 
πού απαγορεύεται, ύποβιβάζεται στά 
μάτια τών άλλων. Χάνει τήν άξια πού κα- 
τάφερε νά κερδίση.

Ή  ύποταγή στούς σχολικούς κανόνες 
είναι ήβάση γιά τήν έσωτερίκευση τών κοι
νωνικών κανόνων. Τό σχολείο δέν άπο
τελεΐ παρά μία διάβαση, ένα πέρασμα, 
άπό τήν παιδική στήν ώριμη ήλικία.

Οί άξιες πού μεταβιβάζει τό σχολείο 
δέν ανήκουν σέ μία συγκεκριμένη όμάδα 
ή τάξη. Οί άξιες αύτές έμφυτεύονται μέ 
σκοπό νά καθοδηγούν τό άτομο, δταν θά 
είναι μεγάλο.

ΤΟ ΠΑΙΔΙ, δπως είδαμε, άνήκει φυσιο
λογικά σέ δύο όμάδες ταύτόχρονα: στήν 
όμάδα τών «μεγάλων» (γονείς, δάσκαλοι) 
καί στήν όμάδα τών συνομηλίκων του 
(φίλοι, συμμαθητές...) Κάθε μία άπό αύτές 
τις όμάδες έχει τούς δικούς της κανόνες, 
άλλά άντιπροσωπεύουν τήν ίδια άξια γιά 
τό παιδί.

Επειδή έπιθυμεΐ νά άποτελεΐ μέλος καί 
στις δύο όμάδες πρέπει νά πειθαρχή οτούς 
κανονισμούς πού θεσπίζουν καί οί δύο. 
Ό σο οί άξιες τών ομάδων συμβαδίζουν, 
δέν προκύπτει πρόβλημα. Στήν περίπτωση 
όμως πού συγκρούονται τό άτομο έρχεται 
σέ άδιέξοδο καί πρέπει νά διαλέξη σέ 
ποιά θά παραμείνη. Κερδίζει ή ισχυρό
τερη ή έκείνη τής όποιας οί άξιες ικα
νοποιούν περισσότερο τό άτομο. Είναι 
συχνό φαινόμενο τό παιδί νά προσκολ- 
λάται σέ μία άντικοινωνική όμάδα συν
τρόφων, μετά άπό κάποια άπογοήτευση, 
πού δοκίμασε άπό τήν οίκογένειά του, 
τό σχολείο ή γενικά άπό τά άτομα πού
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υποστηρίζουν τις παραδεδεγμένες κοι
νωνικές άξιες. Τό τί θά έπακοκουλήθη εί
ναι εύκολο νά τό φανταστούμε. 'Ηδη τό 
παιδί βρήκε καταφύγιο καί αναγνώριση 
στήν άντικοινωνική όμάδα, σάν αντάλλα
γμα όμως πειθαρχεί στούς νόμους της, 
συμμετέχει δηλαδή στήν έγκληματική 
της δραστηριότητα.

Οί χαρακτηρισμοί όπως ή λέξη «κλέ
φτης» υποβιβάζουν τό παιδί καί του δη
μιουργούν τήν έντύπωσι ότι τό περιβάλ
λον του (οικογένεια-σχολείο) τό άπορ- 
ρίπτει. Στήν άναζήτηση νέας όμάδας 
στρέφεται πρός έκείνη πού έπικροτει τήν 
κλοπή έπειδή άπλούστατα έκεΐ θά άποφύ- 
γη τούς ύποβιβασμούς καί θά άναγνωρι- 
σθή σάν άξια.

Συνεπώς οί έξευτελισμοί καί οί χαρα
κτηρισμοί όπως «κλέφτης» είναι τό χει
ρότερο μέσο, πού θά μπορούσαν νά μετα

χειριστούν οί γονείς, γιά νά έπαναφέρουν 
τήν όμαλότητα.

Ό  Ποινικός νόμος (άρθρο 372) ορίζει 
ότι κλέφτης είναι «ό έκ τής κατοχής έτέ- 
ρου άφαιρών ξένον (έν δλω ή έν μέρει) 
κινητόν πράγμα, έπί σκοπώ παρανόμου 
ίδιοποιήσεως αυτού», όρισμός πού δέν 
άνταποκρίνεται στήν περίπτωση τών 
παιδιών. Ή  πράξη τού παιδιού δέν εχει 
τήν έννοια τής κλοπής. Δέν υπάρχει δό
λος έκ μέρους τού παιδιού γιά «παράνομη 
ιδιοποίηση» τού πράγματος, ούτε είναι 
οέ θέση νά συνειδητοποιήση τίς έννοιες 
«νόμιμο» καί «παράνομο» όπως τίς έννοεΐ 
ό Ποινικός νόμος.

Τό παιδί νομίζει δτι τό άντικείμενο δέν 
έχει ιδιοκτήτη, δτι είναι άπρόσωπο, δταν 
άνήκει στό σπίτι, σέ καταστήματα ή στό 
Κράτος. Δέν νομίζει δτι κάνει κάτι κακό.

Συχνά παίρνει τά πράγματα γιά νά τά 
έπεξεργασθή καί νά τά χρησιμοποιήση

χωρίς τήν πρόθεση νά τά «ίδιοποιηθή 
παράνομα». Στό σημείο αΰτό υπενθυμί
ζομε δτι τά περιστατικά κλοπής αυτοκι
νήτων μέ σκοπό τήν χρήση είναι τό αδί
κημα μέ τήν μεγαλύτερη συχνότητα μετα
ξύ τών έφήβων.

Τό φαινόμενο τής κλοπής μπορεί νά 
θεωρηθή δικαιολογημένο έως τήν ήλικία 
τών έπτά έτών. Σέ μεγαλύτερη ήλικία άπο- 
τελεΐ άνησυχητική ένδειξη, πού έκδηλώ- 
νει μία παροδική διαταραχή στήν όμαλή 
διαδικασία τής κοινωνικοποιήσεως. "Αν 
άμέσως δέν δοθεί ή όφειλομένη προσοχή, 
ένα ασήμαντο—αύτό—γεγονός, μπορεί 
νά καταλήξη σέ έπικίνδυνη ύποτροπή.

Σάν πρώτη ένέργεια πρέπει νά άποφευ- 
χθή τόσο ή δραματοποίηση δσο καί ή 
αδιαφορία γιά τό γεγονός. Είναι άπαραί- 
τητο νά γίνη ή άνατομία τής πράξεως καί 
έτσι νά τής άποδοθή ή πραγματική άξια, 
πού συμβολίζει γιά τό παιδί.

T o  SftlgllRO OIMIIO
ιών ΚόρακαιοαίΜΐ

ΤοΟ κ. Δ η μ η τ ρ ί ο υ  Γ α ρ ο ύ φ α ,  Δικηγόρου

Κ άττοτε—θάναι τώρα εξήντα μέ εβδομήντα τόσα 
χρόνια—σ’ ένα Σαρακατσάνικο τσελιχγάτο, 
Ψηλά στό Βέρμιο, είχαν έρθη στά χέρια δυο 

νεαροί τσομπάνηδες.
Μάλωσαν χιά  τό ποιος θά βόσκη τό κοπάδι του 

στό καλύτερο βουνίσιο λιβάδι καί λόχο μέ τόν λόχο 
ήρθαν στά χέρια. Τους χώρισαν οί άλλοι βέβαια μά 
ή απειλή μιας νέας συμπλοκής παρέμενε.

"Εφτασε τό θέμα στόν άρχιτσέλιχχα, τον «κεχα- 
χιά» όπως τόν έλεχαν, ποΰ ζυχίζοντας τό θέμα 
βρήκε πώς έφταιχε κυρίως ή νιότη καί ή περηφά
νια τών δυο τσομπαναραίων. Τήν Κυριακή καλεϊ 
στό κονάκι του τούς χεροντότερους τού τσελι- 
χχάτου  καί τούς δυο τσομπάνηδες πού ήρθαν μου
λωχτοί. Τούς στρώσαν τό τραπέζι καί σάν φάχαν 
καί σάν ήπιαν φώναξε καί τά δρχανα νά παίξουν 
χιά  νά χορέψουν. Παίξαν τά δρχανα, βούϊξε ή λα-

χκαδιά άπό τόν δωρικό ήχο τού κλαρίνου, ήρθαν 
στό κέφι οί καλεσμένοι καί μπήκαν στό χορό.

Πάνω στόν χορό, τήν ώρα πού τά μουσικά χυρί- 
σματα τοϋ κλαρίνου τούς μέθυσαν όλους, κάλεσε ό 
άρχιτσέλιχχας τούς δυο νεαρούς. Τούς έπιασε απ' 
τά χέρια καί μπροστά σ’ όλους τούς χερόντους κάτω 
ά π ’ τό κόνισμα τοϋ "Αϊ - Λιά τούς έβαλε νά μονιά
σουν. «’Εσείς οί δυο άπό τώρα καί πέρα πρέπει νά 
ήσαστε σάν τ ’ αδέρφια καί νά μην ξαναμαλώσετε» 
τούς είπε. Κι’ οί δυο τσομπάνηδες μεθυσμένοι ά π ’ τήν 
εξαίσια μουσική πού τούς κένταχε ίσα στήν καρδιά 
τά ξέχασαν όλα όσα είπαν καί έκαναν. Φιλήθηκαν 
στό μέτωπο κι’ ορκίστηκαν πώς θάναι σάν αδέρφια. 
Καί τόν κράτησαν τόν όρκο τους.

Μοιάζουν μέ παραμύθι όλα αύτά. Μά είναι αλη
θινά. Μας τά είπε ό ένας άπό τούς δυο αύτούς τσο
μπάνηδες, ό Μπάρμπα — Θανάσης Μητσόπουλος
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Ό  όλος χειρισμός τής ύποθέσεως πρέπει 
νά γίνη μέ διακριτικότητα πού δέν θά 
τραυματίση τό παιδί. Είναι πολύ πιθανό 
νά διαπιστωθούν έλλείψεις ή σφάλματα 
στήν άγωγή, πού όδήγησαν τό παιδί στην 
παρεξήγηση ώρισμένων έννοιών ή λει
τουργιών.

Στή περίπτωση πού τό παιδί άφαίρεσε 
τό άντικείμενο γιά νά τό έπεξεργασθή, 
πρέπει οί μεγάλοι νά σπεύσουν νά ικανο
ποιήσουν τήν περιέργεια τού παιδιού. Ή  
παροχή πληροφοριών, μέχρις έξαντλή- 
σεως τού θέματος είναι ό καλύτερος τρό
πος γιά νά άπομυθοποιηθή τό άντικείμενο 
καί νά χάση τήν αίγλη του στά μάτια τού 
παιδιού.

Τό φαινόμενο τής κλοπής τροφίμων 
καί τής παθολογικής καταναλώσεώς τους 
συχνά άποτελεΐ ένδειξη μιας όργανικής 
παθήσεως. Οί γονείς όφείλουν νά άντι- 
δράσουν έγκαίρως καί νά όδηγήσούν τό

παιδί στόν γιατρό, πού θά δώσει τήν κα
τάλληλη λύση.

Ά ν  διαπιστωθή ότι τό παιδί άφαιρεΐ 
κρυφά παιχνίδια, είδη ρουχισμού σχο
λικά είδη ή χρήματα, άπό τό σπίτι τό σχο
λείο ή τά καταστήματα, οί γονείς καί οί 
υπεύθυνοι πρέπει νά έξετάσουν αν τά 
είδη αυτά καλύπτουν ούσιαστικά πραγμα
τικές άνάγκες. Συχνά οί γονείς δέν έγκρί- 
νουν τις έπιθυμίες τών παιδιών γιά ένα 
νέο παιχνίδι ή φόρεμα, μέ τό πρόσχημα 
ότι έκείνοι στήν έποχή τους δέν είχαν 
τέτοια πράγματα...Φαίνεται ότι ξεχνούν 
πώς υπήρξαν παιδιά καί πώς σήμερα οί 
πειρασμοί στήν άγορά έχουν πληθύνει 
καί μαγνητίζουν άδιάκοπα τούς άνίσχυ- 
ρους παιδικούς χαρακτήρες!

Η ΚΛΟΠΗ στήν παιδική ήλικία, άπο
τελεΐ διαταραχή τής φυσιολογικής δια

δικασίας τής κοινωνικοποιήσεως. Ό  
χειρισμός της άπαιτεΐ έπιδεξιότητα καί 
διακριτικότητα. Πρέπει νά έμπνεύσουμε 
στό παιδί έμπιστοσύνη. Μέ τήν βοή
θεια τού ειλικρινούς διαλόγου νά γνω
ρίσομε καί νά δώσωμε λύση στά προ
βλήματα του, έπιβάλλεται νά τού δο
θούν έξηγήσεις γιά τήν λειτουργία καί 
τούς νόμους τής κοινωνίας. Νά τού δοθή 
μία θέση στήν οικογένεια, στό σχολείο, 
στήν μικροκοινωνία πού κινείται, ούτως 
ώστε νά τού δημιουργηθοΰν εύθύνες. Οί 
γονείς ή οί δάσκαλοι π.χ. μπορούν νά τού 
άναθέσουν τήν φύλαξη ή τήν συντήρηση 
ώρισμένων πραγμάτων.

Νέα ένδιαφέροντα πιό ισχυρά, πρέπει 
νά τό προσελκύσουν. Ό  προσανατολι
σμός τών προβληματικών παιδιών, στόν 
άθλητισμό, στήν χειροτεχνία, στόν προ
σκοπισμό, στήν φυσική ζωή, θεωρείται 
ώς ή πλέον άποτελεσματική τακτική.

πού τόν βρήκε ό θάνατος στά 94 του χρόνια πέρυσι 
στά Βρασνά Θεσσαλονίκης.

"Ετσι τελείωναν τότε οί διαφορές. Μέ τίς συμβου
λές τών γερόντων καί τοϋ άρχιτσέλιγγα τήν από
φαση. Δέν υπήρχαν χαρτιά μά ή απόφαση ήταν 
εκτελεστή. Μπροστά σέ ένα εικόνισμα καί μέ τήν πα 
ρουσία καί τίς συμβουλές τών γερόντων ό άρχι- 
τσέλιγγας έπαιρνε τήν απόφαση. Καί μετά τόν φι- 
λιωμό τραγούδαγαν καί χόρευαν γιά  νά πανηγυρί
σουν τό γεγονός. Οί γερόντοι οί σοφοί μέ τίς ολό
λευκες κεφαλές αποφάσιζαν γιά  όλα. Αυτός ήταν ό 
νόμος τους, κι’ αυτή ή διαδικασία απονομής του. 
Καί κανείς δέν διανοήθηκε ποτέ νά μήν έφαρμόση τήν 
άπόφαση τών γερόντων. Θά ήτανε απόβλητος άπό 
τήν κοινωνία του. Γιατί ή Δικαιοσύνη αυτή ήταν 
ουσία, ήταν κανόνας ζωής γ ι’ αύτούς.

τΗταν παράδοση παλιά όλα αυτά, κανείς δέν ξέ
ρει άπό πότε. τΗταν ή διαιτησία, πού ό λαμπρός με
λετητής τής ιστορίας τοϋ Δικαίου μας καθηγητής 
Νικόλαος Πανταζόπουλος, λέει καί άποδεικνύει ότι 
ήταν πανάρχαια παράδοση. (V αύτό καί ή έννοια 
τής Δικαιοσύνης ταυτίζονταν μέ τήν λαϊκή συνεί
δηση.

“Εχει μιά ιδιαίτερη γοητεία ή μελέτη αύτής τής 
πλευράς τής ζωής τών Σαρακατσάνων. Φυλή πα- 
νάρχαια, καθαρότατη 'Ελληνική, έμεινε ανόθευτη 
γιατί άγραφος θεσμός τής φυλής τους άπαγόρευε 
τήν έπιμιξία μέ άλλη φυλή. Γι’ αυτό καί έχει ιδιαί
τερη σημασία ή μελέτη τής ζωής αύτής τής φυλής, 
γιατί μάς όδηγεϊ κατ’ ευθείαν στό Βυζάντιο καί τήν 
αρχαιότητα.

Ό  μελετητής τοϋ εθιμικού Δικαίου τών Σαρακα
τσάνων θά βρή πολλές ομοιότητες μέ τό Δίκαιο μερι
κών νησιών τοϋ Αιγαίου καί μερικών Δυτικομακε- 
δονικών πόλεων. Στούς Σαρακατσάνους όμως παί
ζει μεγαλύτερο ρόλο άπό τις άλλες περιοχές καί φυ
λές πού σχετικά μοιάζουν τά Δίκαιά τους ή «κοινή 
γνώμη», τά μέλη τοϋ τσελιγγάτου δηλαδή. Οί γε- 
ρόντοι σάν εκφραστές αυτής τής κοινής γνώμης νου
θετούσαν, έπέπλητταν ή άποφάσιζαν. Υπάρχει 
περίπτωση πού άνάγκασαν κάποιον εύπορο μά 
άστοργο πατέρα νά προικίση τήν κόρη του ενώ αυ
τός δέν ήθελε.

’Ακόμη καί ή οργάνωση τοϋ τσελιγγάτου γινό
ταν τόσο δίκαια όσον άφορά τό μερίδιο τοϋ καθε-

νός καί τόν καταμερισμό εργασίας ώστε σχεδόν πο
τέ δέν παραπονέθηκε κανείς. Στις σπάνιες περιπτώ
σεις πού προέκυπταν θέματα λύνανε τήν διαφορά 
δίκαια καί σοφά οί γερόντοι.

Μά σήμερα ξεκόψαμε άπό όλα αυτά.
“Οταν λευτερωθήκαμε άπό τούς Τούρκους φέρα

με έτοιμους νόμους άπό τό εξωτερικό φτιαγμένους 
γιά  άλλες χώρες καί γιά  άλλους λαούς. Καί έτσι... 
οί σπουδασμένοι στό εξωτερικό τότε νομομαθείς μας 
άχρήστευσαν τό εθιμικό Δίκαιο πού σάν ομφάλιος 
λώρος μάς συνέδεε μέ τό Βυζάντιο καί τήν αρχαιό
τητα. ’Ενώ θά έπρεπε νά στηρίξουν τήν νομοθεσία 
τοϋ νέου κράτους σέ μιά κωδικοποίηση τού ύπάρ- 
χοντος εθιμικού Δικαίου. ’Επέβαλαν δηλαδή μιά 
ολοκληρωτική λύση πάνω στήν ζωντανή δημοκρα
τική παράδοση.

‘Υπάρχει τό πρόβλημα σ’ όλους τούς τομείς τής 
ζωής μας. “Ισως άπό ξενομανία, ίσως άπό θαυμασμό 
προς τούς ξένους προσπαθούμε άκόμα καί τώρα 
νά επιβάλουμε ξενικά πρότυπα, ξένους τρόπους 
ζωής. Προσπαθούμε νά στηρίξουμε τόν νεοελληνικό 
πολιτισμό σέ ξένες βάσεις, δηλαδή στην άμμο. Ξε
χνάμε πώς υπάρχει ή παράδοσή μας πού ξεκινά 
άπό τήν κλασσική άρχαιότητα, περνάει άπό τό 
Βυζάντιο καί τήν Τουρκοκρατία καί βρίσκεται ολο
ζώντανη μπροστά μας. Δέν μπορούμε νά τήν αγνοή
σουμε. Δέν μπορούμε νά τήν ξεγράψουμε. Είναι ή 
ιστορία μας, ή ζωή μας. Ό που  τήν βάλαμε θεμέλιο 
λουλούδιασε καί κάρπισε (παράδειγμα χτυπητό ή 
νεώτερη ποίησή μας πού στηριγμένη στό δημοτικό 
τραγούδι βρίσκεται σέ ψηλά επίπεδα).

Φυσικά θά ήταν λάθος νά γυρίσουμε σέ παρωχη
μένους τρόπους ζωής. Δέν εννοώ νά ξαναφορέσουμε 
φουοπανέλλες ούτε νά μάς λύνη σήμερα τις διαφορές 
ό γεροντότερος τού χωριού. ’Εννοώ νά κρατήσουμε 
ζωντανό στήν ζωή μας τό πνεύμα αύτής τής παρά
δοσης. Νά μείνουν ζωντανές οί αρχές τής επιείκειας 
καί τής διαιτησίας στό Δίκαιό μας. Νά ύπάρχη σάν 
συνείδηση στή ζωή μας τό πνεύμα τού μέτρου καί 
τής λιτότητας. Νά συνταιριάζουμε στό ζωντανό 
πνεύμα τής παράδοσης ό,τι καλό έχουν οί ξένοι, 
ό,τι καινούργιο.

Στηριγμένοι στήν παράδοση νά βρούμε τόν πρα
γματικό μας εαυτό καί νά χαράξουμε τόν σωστό δρό
μο γιά  τό μέλλον.
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'Υ π ό  τοΰ κ.

’Α λ ε ξ ά ν δ ρ ο υ  Φ ρ ά γ κ ο υ  

Άρχιτέκτονος - Μηχανικού

Δ εν υπάρχει σήμερα άνθρωπος πού νάμην τον 
άπασχολεΐ κατά κάποιο τρόπο τό θέμα τοΰ 
ελευθέρου χρόνου του. Δέν θά ήταν, λοιπόν, 

άσκοπο, νομίζομε, νά ρίξουμε μιά σύντομη 
άλλά καί βαθύτερη ματιά πάνω στό ζωτικό αυτό θέμα, 
άρχίζοντας μάλιστα άπό μιά άπαραίτητη γιά τήν 
συνεννόησή μας όρολογική διασάφηση : "Οταν 
λέμε «ελεύθερο χρόνο» έννοοϋμεν τόν χρόνο πού 
μένει στόν εργαζόμενο άνθρωπο, πέρα άπό εκείνον 
πού είναι υποχρεωμένος νά διαθέσει γιά τήν βιοπο
ριστική του εργασία.

Τό αίτημα αυτό τοΰ έλευθέρου χρόνου, όπως είναι 
γνωστό, πρόβαλε έντονο κυρίως άπό τήν εποχή πού 
ή ΧΡήση τής μηχανής στήν παραγωγή έφερε τή λε- 
γομένη «βιομηχανική έπανάσταση» καί, παράλληλα, 
τις στρατιές των εργαζομένων μέσα στά άναρίθμητα 
καί συνεχώς πολλαπλασιαζόμενα έργοστάσια. Έκεΐ 
ό έργαζόμενος, μαζί μέ τό εξευτελιστικό τότε ήμερο- 
μίσθιο πείνης πού έπαιρνε, ήταν υποχρεωμένος νά 
έργάζεται καί τό καθημερινό του εξαντλητικό δεκαε- 
ξάωρο. Σιγά - σιγά ή συσσωμάτωση των έργαζομέ- 
νων, σαν άμυνα στή βάρβαρη αυτή μεταχείριση, 
μαζί μέ τήν πρόοδο τής τεχνικής— καί τελευταία, 
μάλιστα, τής ήλεκτρονικής καί τοΰ αύτοματισμοΰ— 
πέτυχε προοδευτικά τήν έλάττωση τοΰ εργατικού 
ωραρίου, έτσι πού έφτασε πιά στις μέρες μας, στό 
έπτάωρο καί τήν πενθήμερη πιά έβδομαδιαία εργασία. 
Καί αύτά, βέβαια, χωρίς νά λογαριάζομε καί τις 
διάφορες έορταστικές άργίες, πού δλο καί πληθαί
νουν, τις μακρές ετήσιες κανονικές ή άναρρωτικές 
άδειες, τις άπεργίες κ.λ.π.

Παρ’ όλες όμως αυτές τις έπιτυχίες καί κατακτή
σεις, τό αίτημα τοΰ έλευθέρου χρόνου εξακολουθεί 
νά προβάλλει κάθε τόσο μέ πιό έντονο καί άπαιτη- 
τικό τρόπο, καίτοι, εκτός άπό τήν μεγάλη έλάττωση 
των ωρών εργασίας, έχουν βελτιωθή καί οί όροι 
καί οί συνθήκες έργασίας, μέ άποτέλεσμα νά ύψωθή 
πολύ τό επίπεδο διαβιώσεως τοΰ σημερινού έργα- 
ζόμενου.

ΓΙΑΤΙ δμως σήμερα, παρ’ δλες αύτές τις κατακτή
σεις στόν τομέα τοΰ ελεύθερου χρόνου, έξακολουθεΐ 
νά προβάλλει μέ τέτοια έπιμονή καί μάλιστα σάν 
αίτημα γιά τήν συνεχή έλάττωση τών ωρών έργασίας; 

Μήπως δέν είναι μόνο τό εύλογο αίτημα τής άνα- 
παύσεως άπό τόν κόπο τής έργασίας, άλλά πίσω άπό 
τό αίτημα αυτό κρύβεται ή έπιθυμία τοΰ σύγχρονου 
άνθρώπου νά άμείβεται χωρίς νά έργάζεται; Μήπως 
στό βάθος του ό σύγχρονος άνθρωπος άποστρέφεται 
τήν έργασία;

Έ κ  τοΰ Περιοδικού: « Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Ι Σ »
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Πρέπει εδώ νά όμολογηθή είλικρινά πώς ή σύγχρο
νη ένταση της ζωής μέ τήν μηχανοποιημένη έργα- 
σία ρουτίνα, τον σκληρό επαγγελματικό ανταγω
νισμό, τόν άνυπόφορο θόρυβο των πόλεων, τή μολυ- 
σμένη ατμόσφαιρα των μεγάλων πόλεων, σέ συνδυα
σμό μέ τήν εύρύτατη άπόκτηση ιδιωτικού αυτοκι
νήτου καί τό γενικά βελτιωμένο βιοτικό επίπεδο, 
κατέστησαν όχι μόνο επιτακτικότερη μά καί προ- 
σιτώτερη στή μεγάλη μάζα των εργαζομένων τήν 
άναψυχή, τόν καθαρό άέρα, τήν ύπαιθρο, τήν 
ψυχαγωγία. “Έτσι ό έλεύθερος χρόνος έχει ένα 
τρόπο νά χρησιμοποιηθή.
^Υπάρχουν όμως, φρονούμε, καί άλλα βαθύτερα 

αίτια πού ενεργούν υποσυνείδητα καί κάνουν αχόρ
ταγο τόν σύγχρονο άνθρωπο από άποψη ελεύθερου 
χρόνου.

Ο σύγχρονος άνθρωπος, άπλούστατα, αισθάνεται 
ένα ψυχικό κενό άπό τήν έλλειψη πνευματικού προ
σανατολισμού στην όλη του ζωή καί δείχνει, ότι, 
όπως λέμε, έχει «χάσει τά νερά » του. Στό βάθος, 
δέν είναι ικανοποιημένος άπό τή ζωή. Παρά τό 
ύψηλό βιοτικό του έπίπεδο καί τήν ευμάρειά του, 
δέν αισθάνεται ευτυχής, ούτε σαν έπαγγελματίας, 
ούτε σαν μέλος τής κοινωνίας.

Έν τώ μεταξύ, τό φάσμα άπό τήν τρομερή άπειλή 
των πυρηνικών όπλων, άπό τό ένα μέρος, τά δυσά
ρεστα γεγονότα, άπό τό άλλο, πού γεμίζουν καθη
μερινά τις στήλες τών εφημερίδων μέ τούς συνεχείς 
φόνους, τά έγκλήματα καί τό κύμα τρομοκρατίας 
πού κατακλύζει συνεχώς καί περισσότερο τόν κόσμο, 
τόν έχουν κουράσει ψυχικά καί κοιτάει νά βρή μιά 
κάποια διέξοδο στό ψυχικό του δράμα μέ τήν επι
δίωξη νά αύξήσει τόν έλεύθερο χρόνο του σέ βάρος 
τής εργασίας. Καί επειδή δέν έχει κανένα στήριγμα 
πνευματικό στή ζωή του, καταφεύγει στόν έλεύθερο 
χρόνο σάν τρόπο φυγής.Μπαίνει στό Ι.Χ. γιά νά φύ
γει, νά πάει μακρυά άπό τήν έργασία του, τις έννοιες 
του, τις σκοτούρες του, τούς εφιάλτες του. Φεύγει 
γιά νά ξεχάσει.

ΚΑΙ ΟΜΩΣ ό έλεύθερος χρόνος θά έξακολουθή νά 
άποτελή ένα ψευτοκαταφύγιον πού θά μεταβάλλεται 
σέ μαρτύριο τού Ταντάλου, άν δέν ύπάρξει καί εδώ 
πνευματική θεμελίωση καί υποδομή.

Καί αύτό σημαίνει, πρώτα— πρώτα, ότι πρέπει 
νά είναι ξεκαθαρισμένο μέσα μας πώς ή έργασία 
είναι γιά τόν άνθρωπο βιολογική ανάγκη. Χωρίς 
τήν έργασία, ούτε τό άτομο μπορεί νά ύπάρξει καί 
νά άναπτυχθή, ούτε ή κοινωνία καί τό έθνος νά έπι- 
βιώσει. Χρειάζεται, λοιπόν, πρώτ’ απ’ όλα ό σύγχρο
νος άνθρωπος νά προσπαθήσει νά συμφιλιωθή ψυ
χικά μέ τήν έργασία, όσο κι’ άν δέν τού είναι ευχά
ριστη. Χρειάζεται γι' αύτό νά παλαίψει ψυχικά γιά 
νά τήν άγαπήσει, αφού ή έργασία είναι όχι μόνο 
ανθρώπινος, μά καί θειος νόμος. ’Αλλά γιά νά άγα- 
πηθή ή έργασία πρέπει νά ένταχθή καί αύτή στό 
άναντικατάστατο πλέγμα τών πνευματικών άξιών.

Από τό άλλο μέρος όμως καί ό έλεύθερος χρόνος 
είναι, όπως καί ή έργασία βιολογική άνάγκη. Γιατί 
καί ή άνάπαυση καί ή ψυχαγωγία είναι ή βιολογική 
άνάγκη στόν σύγχρονο κουρασμένο ψυχικά άνθρω
πο. Καί ό έλεύθερος χρόνος είναι απαραίτητος γιά 
νά δώσει τή δυνατότητα γιά μιά άνάπαυση καί ψυχα-
92

γωγία πού θά άποβλέπει στήν ανανέωση τών δυνά- 
μεών του γιά νά κάνει τόν καθημερινό του αγώνα 
μέ περισσότερη άντοχή καί μέ καλύτερη άπόδοση. 

Μιά ψυχαγωγία όμως πού νά ταιριάζει στόν άνθρωπο 
σάν ψυχοσωματική ένότητα.

^Άλλά ό άνθρωπος, όπως άναπτύχθηκε στή σειρά 
των κοσμοθεωριακών άρθρων στό περιοδικό αυτό, 
είναι καί προσωπικότης ύπεύθυνη. Άρα καί ό έλεύ- 
θερος  ̂χρόνος του δέν μπορεί νά είναι άσχετος μέ 
τήν ευθύνη του αύτή. Μ’ αύτό τόν τρόπο, μάλιστα 
καί ό έλεύθερος χρόνος του θά πάρει νέο νόημα καί 
περιεχόμενο, αφού δέν θά περιορίζεται πιά στό νά 
ύπηρετήσει μόνο τό άτομό του, άλλά νά ώφελή- 
σει κατά κάποιο τρόπο καί τό σύνολο. Φυσικά, 
πρώτα— πρώτα, θά μπορούσε κανείς νά προβάλει 
τήν πρωταρχική αξίωση, πώς ό έλεύθερος χρόνος 
δέν πρέπει μέ κανένα τρόπο νά είναι πρόξενος ζημιάς 
στό γενικώτερο καλό. Άλλά, πέρα απ’ αυτό, σάν 
φυσική συνέχεια, σάν δεύτερο σκαλοπάτι, νά χρη- 
σιμοποιηθή καί ό ελεύθερος χρόνος μέ ύπευθυνό- 
τητα καί νά άναδείξει τόν άνθρωπο— προσωπικό
τητα σάν στοιχείο έξυγιάνσεως, σάν παράγοντα 
πολιτισμού μέσα στή σύγχρονη κοινωνία. Καί αύτό 
σημαίνει πώς πρέπει νά χρησιμοποιηθή γιά τόν κα
ταρτισμό τόν κοσμοθεωριακό καί γιά τά έφόδια τά 
πνευματικά, ώστε νά τόν κάνει έναν ήγέτη μέσα στό 
περιβάλλον πού ζή καί έργάζεται: Μελέτη κοσμο- 
θεωριακή. Μελέτη προβλημάτων τού σύγχρονου 
βίου. Μελέτη τής Ιστορίας. Καί παράλληλα, έργο 
διαφωτίσεως τής κοινωνίας καί ιδίως τής νεολαίας. 
Αύτό τό έργο σήμερα γιά νά πιάσει, πρέπει νά γίνει 
μέ ειλικρίνεια καί παλληκαριά. Καί ή παλληκαριά 
μόνη θά άποδειχθή στό τέλος άχρηστη, άν δέν συ
νοδεύεται άπό μιά γερά συγκροτημένη κοσμοθεω- 
ριακή κατάρτιση. Άλλά φυσικά, μαζί καί μέ μιά 
άκτινοβολία τής όλης ζωής, πού θά τρέφεται καί θά 
αυξάνει άπό τήν αυτοκριτική, κατά τό ώραΐο ύπό- 
δειγμα τών άρχαίων Πυθαγορείων, πλουτισμένο 
μάλιστα μέ τά άνώτερα κριτήρια πού δίνει μία ύγιής 
καί ισορροπημένη χριστιανική θεώρηση τής ζωής. 
Γιατί, όπως έχει έπιγραμματικά γραφή στή «Συ- 
ζήτηση», «άνθρωπος είναι τό όν τό όποιον άσκεΐ 
αυτοκριτικήν».

ΦΥΣΙΚΑ έδώ, είναι αύτονόητη ή διαφοροποίηση 
τού έλεύθερου χρόνου πού θά χρησιμοποιηθή γιά 
τό σκοπό αύτό, άνάλογα μέ τήν κοινωνική θέση καί 
μόρφωση κάθε ανθρώπου. Άλλες, βέβαια, άξιώσεις 
θά έχει κανείς άπό έναν έπιστήμονα, άλλες άπό έναν 
άπλό έργαζόμενο. "Ολοι όμως έχουν κοινή άποστολή 
νά είναι έργάτες τού καλού, καί φορείς πολιτισμού 
μέσα στό περιβάλλον τους.

Βέβαια, μέ τόν τρόπο αυτό, στό τέλος δέν μπορεί 
παρά καί ό έλεύθερος χρόνος νά ένταχθή στή βασική 
έκείνη διάκριση πού έχει άναπτυχθή στή «Συζή
τηση» τών ανθρώπων τού «έγώ» καί τού «όπέρ—εγώ». 
Έχομε, λοιπόν άπό τή μιά μεριά τόν έλεύθερο χρόνο 
τών άνθρώπων τού έγώ. Ένας τέτοιος έλεύθερος 
χρόνος, άπληστος στις διεκδικήσεις του καί άνικα- 
νοποίητος στις κατακτήσεις του, δημιουργεί στήν 
καλύτερη περίπτωση, καλοθρεμμένες σάρκες ή 
ανθρωπάκια, όταν δέν έτοιμάζει τύπους άντικοινω- 
νικούς καί ναυάγια τής κοινωνίας, άπό έκεΐνα πού 
γεμίζουν σήμερα τά κράτη.



Είναι δμως καί ό έλεύθερος χρόνος τοϋ ανθρώπου 
τοϋ όπέρ — έγώ. Τοϋ ανθρώπου αύτοΰ καί ό έλεύθε
ρος χρόνος, όπως καί ή εργασία καί ή όλη του ζωή, 
έχουν μπή μέσα σέ μιά ιερή πνευματική αποστολή 
γιά τήν υπηρεσία τοϋ συνόλου, όπως τοϋ τήν δείχνει 
ή ολοκληρωμένη θεώρηση τής ζωής μέ μιά κατ’ 
επίγνωση πίστη. Αύτή τοϋ ομορφαίνει καί τήν 
εργασία, αύτή τόν ξεκουράζει ψυχικά, παρ’ όλο πού 
του γεμίζει μέ δουλειά καί τόν ελεύθερο χρόνο. 
’Αλλά είναι ή βαθύτερη ψυχική ικανοποίηση καί 
χαρά πού τοϋ ανανεώνει «ώς άετοΰ» τις δυνάμεις του. 
Καί αύτό, γιατί ό άνθρωπος πού άγωνιστικά κοιτάει 
νά υπερνικήσει τό έγώ του, είναι ό σωστός καί φυ
σιολογικός άνθρωπος. Γιατί ό άνθρωπος είναι κα
μωμένος νά ανεβαίνει ψυχικά. “Ετσι τόν έλεύθερο 
χρόνο του, ένώ τόν χρησιμοποιεί καί γιά τήν ξε
κούραση καί ψυχαγωγία του, τόν έπιστρατεύει όμως 
καί γιά τήν πνευματική του άποστολή, γιατί τόν 
βλέπει κι’ αυτόν σαν προέκταση τοϋ όλου άγωνιστι- 
κοϋ στίβου τής ζωής. Αύτόν τόν άγωνιστικό στίβο 
καταφέρνει νά τόν άγαπήσει χάρη στήν «κατ’ έπί- 
γνωσιν» Πίστη, πού έχει γίνει πιά αληθινό καί αναν
τικατάστατο στήριγμα τής ζωής του.

Σ’ αύτή, άλλως τε, τήν υπερατομική χρησιμοποίη
ση τοϋ έλεύθερου χρόνου όφείλει, όπως είναι γνω
στό, τόσα πολλά ό πολιτισμός. ’Ή, μάλλον, τής 
όφείλει αύτή τήν ύπαρξή του. Αύτή, βέβαια, ή υπε
ρατομική προσφορά έχει σαν προϋπόθεση τό πνεϋμα 
θυσίας. Όλοι έκεϊνοι πού θεμελίωσαν τις επιστήμες, 
όλοι οί μεγάλοι εφευρέτες, όλη αύτή ή άτελεύτητη 
στρατιά των επιστημόνων καί έρευνητών, πού μέ 
τις ανακαλύψεις τους στούς διάφορους τομείς τής 
έπιστήμης καί ίδαίτερα τής θεραπευτικής, εύεργέ- 
τησαν τόσο πολύ τήν άνθρωπότητα καί έσωσαν 
έκατομμύρια άνθρωπίνων υπάρξεων άπό θανατηφό
ρες άσθένειες χάρη στά σωτήρια φάρμακα πού άνα- 
κάλυψαν, όλα αύτά τά σωτήρια επιτεύγματα έγιναν, 
όχι βέβαια μέ άγωνιστικές διεκδικήσεις γιά έλεύθερο 
χρόνο, άλλά, άντίθετα, μέ θυσία καί αύτοΰ τοϋ νομί
μου δικαιώματος τής άναπαύσεως καί ψυχαγωγίας. 
’Ακόμη περισσότερο, μέ θυσία καί αύτοΰ τοϋ τόσο 
άπαραίτητου γιά τήν υγεία ύπνου, καί μέ άπαλλο- 
τρίωση πολλών άλλων νομίμων δικαιωμάτων, μέχρι 
καί τής θυσίας τής ζωής άκόμη. Παράδειγμα, ό 
πρόσφατα άποθανών διάσημος Έλλην καθηγητής 
Γιώργος Κοτζιάς, πού άνεκάλυψε τό γνωστό φάρμα
κο «Έλ Ντόπα» γιά τήν θεραπεία τής νόσου τοϋ 
Πάρκινσον, άλλά καί τόσοι άλλοι γνωστοί καί άγνω
στοι σκαπανείς τής έπιστήμης καί τοϋ πολιτισμού.

ΚΑΙ ό σύγχρονος άνθρωπος πρέπει νά τά έχει 
όλα αύτά ύπ’ όψει του. Καί καιρός είναι νά μάθει, 
ότι καί αύτός κάτι πρέπει νά θυσιάσει γιά τό κοινό 
καλό. Κάποιο μικρό φόρο θυσίας πρέπει καθένας 
μας νά καταβάλει, ένα μικρό λιθαράκι, έστω, νά 
προσφέρει στό οικοδόμημα τοϋ πολιτισμού. ’Επί 
τέλους οί άνθρωποι δέν μπορεί συνεχώς νά χωρί- 
ζωνται σέ θυσιαζομένους καί σέ άπολαμβάνοντες. 
Γιατί, τότε καί οί θυσιαζόμενοι όλο καί θά λιγο
στεύουν, μέχρις ότου παύσουν πλέον νά υπάρχουν. 
Καί τότε θά δοϋμε τί στοιχίζει αύτό καί γιά κείνους 
πού νομίζουν ότι μπορεί μόνο νά άπολαμβάνουν 
κερδοσκοποΰντες πάνω στις θυσίες τών άλλων, άλλά 
καί γιά τόν όλο πολιτισμό μας! Μιά πρώτη πικρή

γεύση τής έλλείψεως πνεύματος θυσίας άρχίζει νά 
δοκιμάζει ό κόσμος σήμερα, ιδιαίτερα στόν τομέα 
τής νοσοκομειακής περιθάλψεως.

Είδικώτερα, όμως, θά μας έπιτραπή έδώ νά ση- 
μειώσωμε, πώς ό "Ελληνας τοϋ σήμερα πρέπει νά 
έχει ύπ’ όψη του, ότι άνήκει σέ κράτος ύπό άνάπτυ- 
ξη, καί ότι μέ τήν έπικείμενη ένταξή μας στήν Κοινή 
’Αγορά θά άντιμετωπίσωμε τόν συναγωνισμό άλλων 
πολύ περισσότερο προοδευμένων στή βιομηχανία 
χωρών, καί έπομένως, οί διεκδικήσεις μας γιά έλεύ
θερο χρόνο πρέπει νά έπηρεασθοϋν σοβαρά άπό τήν 
πραγματικότητα αύτή, γιά χάρη τής όλης προόδου 
τοϋ έθνους μας, άφοΰ γιά τήν υπόστασή του, ξέρουμε 
όλοι πόσες σκληρές θυσίες έχουν γίνει στό παρελθόν.

Καί τό συμπέρασμά μας βγαίνει σχεδόν μόνο του: 
Ό  έλεύθερος χρόνος, είναι βέβαια, βιολογική ανάγκη 
τοϋ άνθρώπου. ’Όχι όμως σαν αύτοσκοπός. ’Όχι, 
δηλαδή, μόνον γιά τήν έξυπηρέτηση τοϋ έγώ, τής 
σάρκας, άλλά καί γιά τό ψυχικό άνέβασμα τοϋ 
άνθρώπου, σαν ψυχοσωματικής ένότητας πού είναι. 
Καί μέ τή θεώρηση μιας πνευματικά θεμελιωμένης 
κοσμοθεωρίας πρέπει νά χρησιμοποιήται καί νά 
άξιοποιήται καί σαν ευκαιρία ψυχικής άνανεώσεως 
μορφωτικού καταρτισμού καί εργασίας πολιτιστικής.

Μέ άλλα λόγια, πρέπει νά ένταχθή καί ό έλεύθε
ρος χρόνος στήν υπηρεσία τοϋ πνεύματος καί νά 
γίνει παράγων πολιτισμού.

άγχος
τών
συγχρό
νων
πολυο-
ρόφων
κτιρίων

Τ Α  Μιά Λονδρέζα μητέρα δυό παι-
^  διών έπεσε άπό τόν δέκατο όροφο

τοϋ «πύργου» όπου έμενε, άφίνον- 
τας πίσω της ένα σημείωμα στό 
όποιο έγραφε ότι αύτοκτονεΐ γιατί 
ή ζωή στό πολυόροφο κτίριο όπου 
κατοικούσε ήταν άπάνθρωπη...

Δέν χωρεΐ άμφιβολία, ότι άπό 
τότε πού ό άνθρωπος προσπάθησε 
νά έκμεταλλευθεΐ κάθε πόντο τής 
γης πού πατάει, άνεγείροντας σέ 
κάθετο ρυθμό τήν κατοικία του, 
καί όχι σέ όριζόντιο, έχασε τήν 
προσωπικότητά του.

Ό  θάνατος τής Άγγλίδας δη
μιούργησε μεγάλο θέμα στήν Με
γάλη Βρεττανία, όπου ή μονοκα
τοικία είναι ένα άπό τά πρωταρχικά 

στοιχεία τής καλής διαβίωσης τοϋ "Αγγλου. Μάλιστα 
έγινε πρόταση νά κατεδαφισθοϋν οί 20 περίπου μεγά
λες πολυκατοικίες πού έχουν κτισθεΐ τελευταία στό 
κέντρο τοϋ Λονδίνου!..

Στό μεταξύ, έρχονται τά πορίσματα ένός Γάλλου 
ψυχιάτρου, τοϋ Βενσουσάν, γιά νά έπιβεβαιώσουν, μέ 
έπιστημονικό τρόπο, όσα ό άνθρωπος διαισθάνεται, 
φθάνοντας μάλιστα μέχρι τήν αύτοκτονία. Ό  Βενσου
σάν, λοιπόν, ύποστηρίζει, ότι ή ανωνυμία τής πολυ
κατοικίας εύνοεΐ τήν βία. «Δέν ζεϊ κανείς, λέει, σ’ ένα 
διαμέρισμα όπως ζεϊ σέ ένα σπίτι πού... πατάει στή γή. 
Ή  ζωή στήν κάθετη μορφή διαφοροποιεί τήν συμπε
ριφορά τών άνθρώπων, γιατί τό ανθρώπινο όν μετακι
νείται φυσιολογικά όριζοντίως. Γιά νά μετακινηθεί 
καθέτως, ύποχρεο'ινεται νά χρησιμοποιήσει μηχανικά 
μέσα, όπως τό ασανσέρ. Ή  έποφή του μέ τούς άλλους 
γίνεται τότε τεχνητή. Καί, συχνότερα, δέν υπάρχει 
καμιά έπικοινωνία».

Καί ό Βενσουσάν καταλήγει : «Οι άρχιτέκτονες πού 
συνέλαβαν τήν ιδέα τών «πύργων» τοποθέτησαν μέσα 
ο’ αύτούς τά πάντα : κατοικίες, πάρκιγκ, έμπορικά 
καταστήματα, κέντρα άναψυχής, πού μοιάζουν, έκ 
πρώτης όψεως, πλεονεκτικά. Στήν πραγματικότητα 
όμως είναι ή αύθαίρετη κατάργηση τής άνθρώπ.νης 
έπαφής».
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ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ ΠΙΤΤΑ 
ΤΩΝ ΟΜΙΑΩΝ
ΦΙ ΛΩΝ ΧΩΡ ΟΦΥΛΑΚΗΣ  
ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ

Μιά
ώραία
έκδήλωβη
πού
οημείωβε
εξαιρετι
κή
επιτυχία

ΟΙ ΟΜΙΛΟΙ Φίλων Χωροφυλακής Προ
αστίων Πρωτευούσης, μέ ώραία έκδήλω- 
ση, πού πλαισιώθηκε από πλούσιο καλ
λιτεχνικό πρόγραμμα, στό κέντρο «ΚΑΝ
ΚΑΝ» τής ’Αθήνας, τίμησαν τούς ανδρες 
τής Χωροφυλακής καί έκδήλωσαν τήν 
αγάπη καί τήν συμπαράστασή τους, σ’ 
αύτούς πού έχουν τάξει τούς έαυτούς 
τους στην ύπηρεσία τοϋ κοινωνικού συ
νόλου.

Με τήν ευκαιρία τής γιορτής γιά τήν 
κοπή τής πρωτοχρονιάτικης πίττας τών 
Ομίλων Φίλων Χωροφυλακής Προα

στίων Πρωτευούσης, τά μέλη τους ήρθαν 
κοντά στούς άνδρες τοϋ Σώματος, πού 
έκπροσώπησαν τής Υπηρεσίες Χωροφυ
λακής τού Λεκανοπεδίου ’Αττικής, συζή
τησαν μαζί τους θέματα σχετικά μέ τήν 
δραστηριότητα καί τούς στόχους τών 
'Ομίλων Φίλων Χωροφυλακής καί καλ
λιέργησαν τις σχέσεις έπαφής τών άνδρών 
τού Σώματος μέ τά Διοικητικά Συμβούλια 
καί τά μέλη τών 'Ομίλων.

Τούς προσκεκλημένους, υποδέχθηκαν 
στήν είσοδο τού κέντρου, οί Πρόεδροι 
τών 'Ομίλων Φίλων Χωροφυλακής, κ. 
Δήμας (Κηφισιάς), κ. Μαργέτης (Ν. ’Ιω
νίας), κ. Ζήρος (Αιγάλεω), κ. Σαπουνάκης 
('Αγίας Παρασκευής), κ. Άπλακίδης 
(Γλυφάδας), μέλη τών Διοικητικών Συμ
βουλίων τών 'Ομίλων καί ό Διευθυντής 
τής Ύποδιευθύνσεως ’Αστυνομίας Αιγά
λεω Άντισυνταγματάρχης κ. Γεώργ. 
Κανελλακόπουλος. Στήν έκδήλωση παρέ
στησαν ό Υφυπουργός Οικονομικών κ. 
Παπαρρηγόπουλος, όΓεν. Γραμματέας 
τού Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως κ. 
Κων]νος Σαψάλης, ό ’Αρχηγός Χωροφυ
λακής ’Αντιστράτηγος κ. Μιλτ. Άργιάν- 
νης, ό Β'. Ύπαρχηγός Χωροφυλακής 
'Υποστράτηγος κ. Διον. Σέρρας, ό Νο
μάρχης ’Ανατολικής ’Αττικής κ. Κω- 
βαΐος, ό Είσαγγελεύς Πειραιώς κ. Βορ- 
τσελάς, ό έκπρόσωπος τού Νομάρχου Δυ
τικής ’Αττικής, οί Ταξίαρχοι Χωροφυ
λακής κ.κ. Παπαναστασίου, Δρακάκης καί 
Ξηράκης, ’Ανώτεροι ’Αξιωματικοί Χωρο
φυλακής, έκπρόσωποι Διοικητικών, Δικα
στικών κλπ. άρχών, άντιπροσωπεΐες
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άνδρών καί γυναικών των 'Υπηρεσιών 
τοϋ Λεκανοπεδίου ’Αττικής, πολλά μέλη 
των 'Ομίλων καί άλλοι.

Μέ τήν έναρξη τής τελετής, ό Πρωτο- 
σύγγελος τής Ίεράς Μητροπόλεως Νί
καιας π. Φιλάρετος Άντύπας εύλόγησε 
τήν πίττα τών Όμίλων, μεταφέροντας τις 
εύχές καί τόν χαιρετισμό τοϋ Σεβασμι- 
ωτάτου Μητροπολίτου Νίκαιας κ. Γεωρ
γίου καί ευχήθηκε τό έργο τους νά έχει 
εύρεΐα άπήχηση στό κοινωνικό σύνολο, 
πού πρέπει νά βρεθεί συμπαραστάτης 
άκοίμητος στό πλευρό τών άνδρών τοϋ 
Σώματος τής Χωροφυλακής, γιά τό καλό 
τοϋ τόπου καί τήν διαφύλαξη τών Ελλη
νοχριστιανικών παραδόσεων.

’Ακολούθως μίλησε ό Πρόεδρος τοϋ 
Όμίλου Φίλων Χωροφυλακής Ν. ’Ιω
νίας Κ. Μαργέτης γιά τούς σκοπούς καί 
τούς στόχους τών Όμίλων Φίλων Χωρο
φυλακής καί είπε μεταξύ άλλων τά 
έξής:«Ή έορτή τής κοπής τής πίττας 
γίνεται γιά νά τιμήσουμε τό Σώμα τής 
Χωροφυλακής, οί άνδρες τοϋ όποιου 
νύκτα—μέρα άγωνίζονται, μοχθοϋν καί 
θυσιάζονται γιά τήν περιφρούρηση τής 
τάξεως, τής άσφαλείας καί τήν προστασία 
τών δικαιωμάτων όλων μας. ’Αθόρυβοι 
καρτερικοί, μέ πίστη καί μεθοδικότητα, 
καταφέρνουν καίρια πλήγματα έναντίον 
έκείνων πού έπιχειροϋν νά βλάψουν τή 
ζωή, τήν τιμή καί τή περιουσία τών πο
λιτών. Ή  άναγνώριση τών ανωτέρω προ
σφορών από τούς πολίτες καί ή συμπα
ράσταση τοϋ κοινοϋ, είναι, νομίζω, ή 
μεγαλύτερη άμοιβή καί ικανοποίηση γιά 
όσα προσφέρουν. ΓΓ αυτό τό λόγο, έμεΐς 
όλοι, δέν πρέπει νά παραλείπουμε εύκαι- 
ρία γιά νά τούς δείχνουμε αύτά τά αίσθή- 
ματά μας. . . ’Επειδή συμπίπτει μέ τήν 
έκδήλωσή μας αύτή, ή άνανέωση τής 
ήγεσίας τοϋ Σώματος, ας μοϋ έπιτραπεΐ 
έκ μέρους όλων τών Όμίλων Φίλων Χω
ροφυλακής, νά έκφράσω τά θερμά συγχα
ρητήρια καί νά εύχηθοϋμε όπως ή άνο- 
δική πορεία τής Χωροφυλακής συνε- 
χισθή γιά τό καλό τοϋ Σώματος καί τοϋ 
Ελληνικού Λαοϋ. Διαβεβαιοΰμε ότι ή 
συμπαράστασή μας θά είναι άμέριστος

καί πλήρης. Ευχόμαστε σέ όλους ό και
νούργιος χρόνος νά είναι εύτυχισμένος». 
Στή συνέχεια οί κ. Μαργέτης άναφέρθηκε 
γιά λίγο στήν δραστηριότητα τοϋ Ό μί
λου Ν. ’Ιωνίας, ό όποιος μέ τόν χρόνο πού 
πέρασε έκλεισε 25 χρόνια ζωής καί μέ τήν 
ευκαιρία αύτή άποφάσισε νά βραβεύσει 
τούς μαθητές—παιδιά άνδρών τής Χωρο
φυλακής τής περιοχής του—πού πέτυχαν 
βαθμό άριστα καί λίαν καλώς στό Γυμνά
σιο καί στό Λύκειο, τήν σχολική χρονιά 
1976—1977.

’Ακολούθησε ή απονομή τών βρα
βείων (χρηματικά έπαθλα 5.000 δραχμών) 
άπό τόν ’Αρχηγό Χωροφυλακής κ. Μιλτ. 
Άργιάννη στις παρακάτω μαθήτριες καί 
μαθητές: Κουρούμαλη Ευαγγελία, Φίλη 
Κων]νο, Χασιώτη Μαρία, Διονυσόπουλο 
Διονύσιο, Καραμούζη Γεώργιο, Δήμου 
Σοφία, Κάλλια Μάρθα, Καρανίκου ’Ανα
στασία, Καλοϊδά Ελένη, Παπαγεωργίου 
Χριστίνα, Μαρκουλάκη ’Αλέξανδρο, Κε
χαγιά Ζωή, Κορόμηλά Ελένη, Καλέση 
Κων]νο, Διονυσοπούλου Κρινή, Κεχαγιά 
Παναγιώτα.

Μετά τήν άπονομή τών βραβείων, ό κ. 
’Αρχηγός μίλησε πρός τούς παρισταμέ- 
νους γιά τήν σημασία καί τήν προσφορά 
τών Όμίλων Φίλων Χωροφυλακής καί 
είπε μεταξύ τών άλλων τά έξής: «Ή  δρα- 
στηριότης τών Όμίλων Φίλων Χωροφυ
λακής, εις όλους τούς τομείς άλλά κυρίως 
ή συμπαράστασίς των στά προβλήματα 
τών άνδρών τοϋ Σώματος τής Χωροφυ
λακής είναι γνωστή καί άποτελεϊ παρά
δειγμα άμερίστου ένδιαφέροντος καί αγά
πης πρός τούς φρουρούς τής τάξεως καί 
τής άσφαλείας. Τό Σώμα τής Χωροφυλα
κής αισθάνεται εύγνωμοσύνη πρός όλους 
έσάς, οί όποιοι συμμετέχετε στούς 'Ο
μίλους Φίλων τής Χωροφυλακής καί μέ 
τις δράστηριότητές σας δίνετε τό παρόν 
στις προσπάθειες τοϋ Σώματος. Σάς 
θεωροϋμε συμπαραστάτες, στή μεγάλη 
μας προσπάθεια διατηρήσεως σέ ύψηλό 
έπίπεδο τής Δημοσίας Τάξεως καί ’Ασφα
λείας καί τής προστασίας τών δικαιωμά
των καί τών έλευθεριών τών πολιτών. Ή  
συμβολή είναι μεγάλη, διότι είστε πυ

ρήνας καί φορέας τής ύψηλής ιδέας τής 
νομιμότητας καί τής δικαιοσύνης, ή 
διάδοσι καί ή έπικράτησι τής όποιας, 
μεταξύ ολοκλήρου τοϋ Ελληνικού Ααοϋ 
πρέπει νά αποτελεί μόνιμον έπιδίωξιν 
όλων. Είναι γεγονός καί αποτελεί τοϋτο, 
μεγίστην τιμήν διά τό Σώμα τής Χωρο
φυλακής ότι έχει τήν έκδηλον καί έμπρα
κτο συμπαράστασι τής μεγίστης πλειο- 
ψηφίας τοϋ Ελληνικού Ααοϋ στό βαρύ 
του έργο. Καί έχω τήν ικανοποίηση διότι 
μοϋ δίδεται ή ευκαιρία μέσω υμών νά 
άπευθύνω πρός όλους αύτούς τούς έπώ- 
νυμους καί άνώνυμους φίλους μας ένα 
μεγάλο «εύχαριστώ» έκ μέρους τών άν
δρών τού Σώματος καί νά τούς παράσχω 
τήν διαβεβαίωσιν ότι θά εΰρισκόμεθα 
πάντοτε κοντά τους, πιστοί προστάτες 
τοϋ Δικαίου καί τής Τάξεως. Τέλος, εύ
χομαι ό καινούργιος χρόνος νά φέρη σέ 
όλους σας ευτυχία καί χαρά καί στούς 
'Ομίλους σας ευκαιρίες λαμπρών δρα
στηριοτήτων».
Στή συνέχεια ό κ. ’Αρχηγός έκοψε τήν 

πίττα τών Όμίλων. Τό πατροπαράδοτο 
νόμισμα (πού είχε άντικατασταθεΐ άπό 
χρυσό «μπρελόκ»), έτυχε στό κομμάτι 
τοϋ κ. Ύπουργοϋ Δημοσίας Τάξεως. 
’Αξίζει νά σημειωθή ότι ειδικό κομμάτι 
κόπηκε γιά τόν τραυματισθέντα, κατά 
τήν έκτέλεση τού καθήκοντος, ’Ενωμο
τάρχη τοϋ Τμήματος Τροχαίας Λαμίας 
κ. Ψυχογιό, πρός τόν όποιο, τήν ίδια βρα- 
δυά, οί Ό μιλοι πρόσφεραν συμβολική 
οικονομική βοήθεια άπό 5.000 δραχμές 
ό ένας. Ή  κοπή τής πίττας συνεχίστηκε 
άπό τόν ΕΓ Ύπαρχηγό Χωροφυλακής 
'Υποστράτηγο κ* Διον. Σέρρα.

Τήν κοπή τής πίττας άκολούθησε δε
ξίωση μέ πλούσιο καλλιτεχνικό πρό
γραμμα μέ τραγούδια, μπαλλέτα καί 
χορευτικά συγκροτήματα, προσφορά τοϋ 
ιδιοκτήτη τοϋ κέντρου κ. Γιγουρτάκη, 
πού έρμήνευσαν καί έκτέλεσαν ή ορχή
στρα τοϋ Νίκου Άδάμου, ό Μανώλης 
Άγγελόπουλος, ή Φωτίου, τό μπαλλέτο 
Μαρκουλή καί άλλοι 40 περίπου καλλι
τέχνες καί καλλιτέχνιδες.
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νικές βλάβες ή τήν κακή κατάσταση τοϋ 
δρόμου, καθώς καί τοϋ καιρού. Βεβαίως 
καί έδώ, δέν είναι αμέτοχος ό παράγον
τας άνθρωπος, γιατί υπάρχει πάντα ή 
δυνατότητα τής προλήψεως, αλλά ή 
θέση του συχχωρεΐ μερικά έλαφρυντικά.

Ό λες οί έλπίδες γιά μιά μελλοντική 
σωστή λύση τοϋ κυκλοφοριακοϋ καί γιά 
μιά ικανοποιητική μείωση τών τροχαίων 
άτυχημάτων, μέσα στά πλαίσια τής ελλη
νικής πραγματικότητας, πρέπει νά στη
ριχτούν στήν διαπαιδαγώγηση τών παι
διών γύρω άπό τά θέματα τής κυκλοφο
ρίας, χωρίς αύτό νά σημαίνει ότι άπο- 
κλείεται ή διαπαιδαγώγηση τών μεγάλων, 
πράγμα άρκετά δύσκολο, ίσως καί στείρο 
σέ αποτέλεσμα, γιατί οί συνήθειες δύ
σκολα άλλάζουν στούς διαμορφωμένους 
χαρακτήρες καί ιδιαίτερα σέ κείνους πού 
έχουν συνηθίσει νά κάνουν ό,τι δέν συμ
φέρει στούς άλλους.

ΜΟΝΑΔΙΚΗ αισιόδοξη σκέψη είναι ή 
έπιτυχής άντιμετώπιση τοϋ προβλή- 
τος άπό τις νέες γενιές καί τοϋτο γιατί 
υπάρχουν πλέον όλες οί προοπτικές 
γιά τήν διαμόρφωση σωστών οδηγών καί 
πεζών—πάντα μέσα στά πλαίσια τής 
έλληνικής πραγματικότητας— σέ άντίθε- 
ση μέ τά παλαιότερα χρόνια, πού μέ μόνο 
έφόδιο τήν έμπειρία τής τέχνης τοϋ οδη
γού, ό άνθρωπος άντιμετώπιζε κάθε κυ- 
κλοφοριακό πρόβλημα. Σήμερα ύπάρ- 
χουν δυνατότητες μεγάλες γιά άπόκτηση 
έμπειριών, προσφορά τής έξελικτικής 
πορείας τοϋ τόπου καί προσφορά τών

Η ΚΎ ΚΛΟΦ ΟΡΙΑΚΗ Δ ΙΑ Π Α ΙΔ Α ΓΩ ΓΗ Σ Η

Π ρ ό σ φ α τ α  μέ έκδοση καί έπ ιμέλεια  τοϋ Τ υπογρ αφ είου  Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς ,  
γ ιά  τ ή ν  κυκλοφοριακή δ ιαπ αιδαγώ γη ση , κ υκλοφ όρησε τό β ιβλ ίο  « Κ υ κ λ ο -  
φοριακη  διαπαιδαγώ γησις  τ ώ ν  π α ιδ ιώ ν»  τοϋ έ . ά . Σ υ ντα γ μ α τά ρ χο υ  Χ ω ρο
φ υ λ α κ ή ς  κ .  Σ π . Γ εω ρ γούση , στά όποιο ό σ υ γ γ ρ α φ έα ς  π ραγματεύεται  
τήν κυκλοφ οριακή  α γ ω γ ή ,  τόσο στή χ ώ ρ α  μ α ς ,  όσο  καί στά έξωτερικό  
καί έπ ιση μα ίνει  τά  κύρια χαρακτηριστικά της . ’Ε πίσης ή μελέτη αύτή τοϋ  
κ .  Γεω ργούση περ ιέχει  δλα τά σ το ιχε ία  μιας φ ιλ ό τ ιμ η ς  προσπάθειας , πού  
κ ινείτα ι  στά πλαίσια  τής π αιδαγω γική ς  καί τής έπιστήμης καί αναλύει  μέ 
μεθοδικότητα τις αιτίες πού έπ ιβ α λ λ ο υ ν  τήν άμεση κυκλοφοριακή διαπαι
δαγώ γηση τ ώ ν  πα ιδ ιώ ν . Έ κ δοση  τοϋ Τ υπ ο γρ α φ είο υ  Χ ω ρο φ υλ α κ ή ς  είναι  
και το άλλο  β ιβ λ ίο  τού κ .  Γεω ργούση ((Τ α χογράφ οι  Α ύ τ ο κ ιν ή τ ω ν » ,  πού  
κυκ λοφ όρη σε καί π ρα γμ ατεύετα ι  θέματα σχετικά  μέ τήν χρησιμότητα τοϋ  
τ α χ ο γ ρ ά φ ο υ .

_Η, κυκλοφ οριακή  διαπαιδαγώ γηση έ χ ε ι  άρχίσει  μέ τήν πρω τοβουλία  
τοϋ Α ρ χη γε ίο υ  Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς .  Δ έν  μένει  παρά ή συστηματοποιημένη  
καί μεθοδευμένη έκπόνηση κ αίέκτέλεση  ειδικών προγραμ μά τω ν γ ι ’ αύτό τό 
θ έμ α . Οί εύθύνες  τής Π ολ ιτε ία ς ,  τοϋ κοινω νικού συνόλου καί τής οικογέ
νειας είναι μ εγάλες  καί άπαιτοϋν τήν άμεση άντιμ ετώ πιση  τοϋ τόσο σοβα
ρού , γ ιά  τήν έλληνική πρα γμ α τικ ό τη τα , θέμ ατος .

"Ενα φλέγον 

Θέμα τής 

εποχής μας 

πού χρειά

ζεται τήν 

συμπαράσταση 

όλων γιά νά 

έπιτύχει.

ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ ότι στή χώρα μας 
ή κυκλοφοριακή συνείδηση, τόσο τών 
όδηγών, όσο καί τών πεζών, δέν άντέχει 
σέ αυστηρή κριτική. Δυστυχώς αύτό 
άποδεικνύεται άπό προσεκτική μελέ
τη τών άτυχημάτων, πού καθημερινά 
συμβαίνουν στήν έλληνική έπικρά- 
τεια, σκορπώντας αύτές τις άπαισιόδοξες 
σκέψεις. Τό σύνολο τών άτυχημάτων οφεί
λεται άποκλειστικά καί μόνον σέ παρα
λείψεις ή λανθασμένες ένέργειες τών 
όδηγών ή τών πεζών, μέ έλάχιστες έξαι- 
ρέσεις, τά άτυχήματα μέ αιτία τις μηχα-

όσων έχασαν καί χάνουν, καθημερινά, 
τή ζωή τους στά τροχαία άτυχήματα. 
’Επίσηςυπάρχουν όλες οί δυνατότητες γιά 
πλήρη θεωρητική κατάρτιση, ή όποιαάπαι- 
τεϊ μόνο καλή θέληση καί εύσυνειδησία.

Οί προσπάθειες όλες λοιπόν στρέφον
ται πρός τούς νέους. ’Από έκεΐ, ή άρχή 
πού θά γίνει, θάχει, σίγουρα, κάποιο 
καλό άποτέλεσμα. Καί τοϋτο γιατί οί νέοι 
έχουν τή δύναμη ν’ άφομοιώνουν, νά 
δέχονται νέα πράγματα, νά συμπληρώ
νονται. Είναι κενοί άπό έμπειρίες, 
πρόσφοροι σέ έξωτερικά έρεθίσματα,
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ζητούν τή γνώση καί διψούν γιά μάθηση. 
Οί ώρες, πού τώρα άφιερώνουν στήν άφο- 
μοίωση τής θεωρίας, αύριο θά γίνουν 
ένσυνείδητη συνήθεια, πράξη, θά γίνουν 
τό περίγραμμα τής ζωής τους, δπου θά 
κινούνται μέ τή σκέψη καί τή δράση. 
Ή  εύθύνη δέν θά τούς είναι ξένη^ καί 
ούτε θά τούς είναι ανεπιθύμητη. Ή  αντι
μετώπιση των προβλημάτων, πού σήμερα 
θεωρούνται άλυτα, δταν παρουσιαστεί 
στά μάτια τους μέ δλη της τήν αλήθεια, 
είναι σίγουρο δτι θά έπιδράσει στόν 
ψυχισμό τους θετικά. Είναι πλέον χρέος 
δλων δσων τά ένδιαφέροντα άπτονται 
τής σφαίρας των ένδιαφερόντων τών 
παιδιών, νά σκεφτοΰν σωστά καί νά δια- 
παιδαγωγήσουν τούς χαρακτήρες τους 
πριν οΐ κακές συνήθειες πολώσουν τις 
άντιλήψεις τους σ’ αύτό τό θέμα καί τό 
κακό συνεχιστεί.

ΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Χωροφυλακής, ύπεύθυνο 
γιά τήν άστυνόμευση τού 98 ο]ο τής χώ
ρας καί φυσικά καί γιά τήν κίνηση τών 
τροχοφόρων σ’ δλη του τήν έδαφική 
δικαιοδοσία, άπό πολύ καιρό εχει αρχί
σει, μέ εντατικό ρυθμό, τίς προσπάθειες 
γιά τήν διαπαιδαγώγηση τών μαθητών. 
Σέ δλη τή χώρα, ειδικά συνεργεία άν- 
δρών καί γυναικών τού Σώματος, έξει- 
δικευμένων σέ θέματα Τροχαίας, μέ 
διαλέξεις, πρακτικές έπιδείξεις καί έκπαι- 
δεύσεις, προβολές ταινιών καί έγχρω
μων διαφανειών, προσπαθούν νά έμπνεύ- 
σουν στούς μικρούς μαθητές, τή σωστή 
κυκλοφοριακή συνείδηση καί άγωγή,

ΤΩΝ ΝΕΩΝ

παρουσιάζοντας μέ αντικειμενικότητα 
τίς άλήθειες πού σχετίζονται τόσο μέ τήν 
τεχνική τής κυκλοφορίας, όσο καί μέ 
τήν ψυχολογία τού οδηγού καί τού πε
ζού. Είναι άνάγκη τό παιδί νά μάθει νά 
περπατά σωστά, νά άντιληφθεϊ τί σημαί
νει κίνδυνος καί τροχαίο άτύχημα καί νά 
κατανοήσει δτι οί νόμοι καί οί άλλες 
σχετικές διατάξεις έχουν δημιουργηθεϊ, 
όχι γιά νά καταπιέζουν, άλλά γιά νά προ
στατεύουν τή ζωή τού ατόμου καί τά δι- 
καιώματά του. Είναι δέ βέβαιο, ότι τό 
κάθε τι, πού γίνεται κτήμα σέ μικρή ήλι- 
κία, έπιδρά σημαντικά στή ψυχοσύνθεση 
τού άτόμου καί συμβάλλει στή διαμόρφω
ση τού χαρακτήρα του, στά χρόνια πού 
άκολουθοΰν.

Μεγάλη βαρύτητα δίνεται στό θέμα τού 
σεβασμού τών δικαιωμάτων τού άλλου— 
πού είναι ή κυριώτερη αίτια τών ατυχημά
των—είτε αύτοί είναι πεζοί, είτε είναι 
οδηγοί. Είναι απαραίτητο νά μάθουν τά 
παιδιά μας, πριν καλά—καλά γνωρίσουν 
τόν κόσμο, πού άπλώνεται γύρω τους, 
πώς δ,τι δέν έπιθυμοΰν νά κάνουν σέ 
βάρος τους οί άλλοι, δέν πρέπει κι αύτά 
νά κάνουν σέ βάρος τών άλλων. Πρέπει 
νά γίνει συνείδηση ή σωστή συμπεριφο
ρά καί ν’ άποβληθεϊ κάθε ίχνος έγωϊσμοΰ. 
Ό  έγωϊσμός είναι τό δηλητήριο πού άφαι- 
ρεϊ πολλά άπό τήν άνθρώπινη ύπόσταση 
καί πνευματικότητα. Ή  άπουσία του, 
στις σχετικές μέ τήν οδήγηση συνήθειες 
καί αντιδράσεις, σίγουρα θά άκολουθη- 
θεΐ άπό ευνοϊκά άποτελέσματα καί αι
σθητή μείωση τών τροχαίων ατυχημά
των.

Σέ τούτο μπορούν νά βοηθήσουν άπε- 
ριόριστα οί γονείς, δίνοντας πρώτοι 
τό παράδειγμα, τόσο δταν όδηγοΰν οί 
ίδιοι τό αύτοκίνητό τους, δσο καί σάν 
πεζοί, σεβόμενοι τούς κανόνες καί συμ- 
μορφούμενοι μέ τά σήματα καί τίς ύπο- 
δείξεις τών ρυθμιστών τής κυκλοφορίας.

ΤΟ ΠΑΙΔΙ άκολουθεϊ τό πρότυπο τών γο
νέων, τά αλάνθαστα—γιά κείνο—πρότυ
πα, πού τού διοχετεύουν τό αίσθημα άσφα- 
λείας, τίς συνήθειες, τά προτερήματα καί 
τά έλαττώματά τους. Τό σημαντικό στή 
περίπτωση αύτή, είναι ότι ύποχρεώνον- 
ται, μέ τόν τρόπο αύτό, νά πειθαρχούν καί 
οί ίδιοι στή σωστή κίνηση καί οί πε
ριπτώσεις τής σωστής κυκλοφορίας νά 
αύξηθοΰν αισθητά.

Ή  διδασκαλία στό σχολείο άπό τούς 
διδασκάλους, συμπληρώνει τά κενά πού 
αφήνει τό παράδειγμα τού πατέρα καί 
τής μητέρας, επιβεβαιώνει τά δσα έχουν 
ειπωθεί άπό αύτούς καί σταθεροποιεί 
τό σχηματισμό τού χαρακτήρα καί τών 
άντιλήψεων τού παιδιού. Παράλληλα, ή 
παρουσίαση τού δλου θέματος άπό ειδι
κευμένους έκπροσώπους τής Πολιτείας— 
τούς άνδρες τής Τροχαίας—έπισημοποιεΐ 
τίς προσπάθειες, έμφυσά τό πνεύμα τής 
πειθαρχίας, φέρνει τό παιδί κοντά στόν 
Τροχονόμο, πού παρουσιάζεται σέ δλη 
του τήν πραγματική ύπόσταση—φίλος 
καί προστάτης τού πολίτη— καί προ
σφέρει ενα άρκετά μεγάλο πλέγμα έμπει- 
ριών καί έπιστημονικών γνώσεων άπο- 
κτημένων άπό τήν ειδίκευση καί τή συνε
χή έπαφή μέ τόν κόσμο τής άσφάλτου. 
’Επίσης μέ τήν προβολή ταινιών καί 
έγχρώμων διαφανειών αύξάνουν οί δυ
νατότητες γιά τήν μετάδοση καί άφομοίω
ση παραστάσεων άπό τροχαία άτυχήματα 
καί έφαρμόζεται έπιτυχώς, ή, διά τής άπο- 
καλύψεως τών τραγικών άποτελεσμάτων, 
έκπαίδευση καί διάπλαση τού χαρακτή
ρα, μέ τήν προϋπόθεση ότι οί προβαλλό
μενες σκηνές άτυχημάτων δέν θά έχουν 
τό στοιχείο τής φρίκης καί τής άντιπαι- 
δαγωγικής μεθόδου, γιά νά μήν υπάρξει 
περίπτωση άντιθέτων αποτελεσμάτων άπό 
τά άναμενόμενα.

Ό  Τ ρ ο χ α ί ο ς
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ΕΥΡΠΠΑΙΚΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΣ 
ΚΑΙ ΑΟΛΗΤΙΣΜΟΣ

Σ Τ Υ Λ Ι Α Ν Ο Υ  Κ Ο Κ Ι Ο Υ  
Δ ι κ η γ ό ρ ο υ

Ό ταν μετά τον Β' Παγκόσμιο πόλεμο 
άρχισε νά συζητιέται, έπίμονα πλέον, τό 
θέμα  ̂ της ένοποιήσεως της Ευρώπης, 
προτάθηκαν για συζήτηση τρεις διαφορε
τικές τάσεις (φιλοσοφίες) για την έπί- 
τευξη τοϋ σκοποϋ.

_!· Ή  ένωτική (unioniste) τάση, βάση 
της οποίας ήτανε μια διακρατική καί 
μόνο̂  συνεργασία μεταξύ των κρατών της 
Εύοώπης.

2. ΕΙ φεντεραλιστική ή συνταγματική 
(federaliste ή constitutionnaliste) τάση, 
πού θά ώδηγοΰσε αμέσως σέ άμεσα καθο
λικές έκλογές, γιά τήν έκλογή μιας 
Συντακτικής (Constituante) Ευρω
παϊκής Συνελεύσεως. Αυτή θά πρα- 
γματοποιοϋσε τήν άμεση πολιτική ένωση 
τής Ευρώπης.^ Ετσι θά έδημιουργοϋντο 
αμέσως οί «Ηνωμένες Πολιτείες τής 
Εύρώττης».

3. Ή  θεσμική ή λειτουργική (fonction- 
nelle ή institutionnelle) τέλοε τάση, 
πού πίστευε ότι θά έπρεπε ή ένωση τής 
Εύρώττης^ νά αρχίσει μέ τή δημιουργία 
μεταξύ των Ευρωπαίων, μιας αλληλεγγύης 
μέσω συγκεκριμένων προσπαθειών κατά 
τομέα. Δηλαδη η ένωση θά έπρεπε νά 
αρχίσει μέ τήν εναρμόνιση και ενοποίηση 
των εθνικών δικαίων σέ συγκεκοιμμένα 
θέματα (π.χ. δασμοί, βαρειά βιομηχανία 
κλπ.) καί θά κατέληγε στή πολιτική 
ένωση. Το βασικό τους επιχείρημα ήταν 
ότι μ’ αύτό τον τρόπο τά κράτη θά έγκα- 
τελιπαν πιο εύκολα τις εξουσίες τους σέ 
ένα ύπερεθνικό θεσμό. Τούτο γιατί ή 
εγκατάλειψη θά γινόταν γιά ένα συγκε- 
κριμμένο θέμα καί έτσι θά γνώριζαν τά 
κράτη τι ακριβώς άπό τήν ’Εθνική 
έξουσία τους παραχωρούν (Ή  έπιχει- 
ρηματολογια αύτή ξαναήλθε στήν έπι- 
καιρότητα πρόσφατα, μέ τή συζήτηση 
για την εκλογή τού Εύρωπαϊκοΰ Κοινο
βουλίου, μέ άμεση καθολική έκλογή σ’ 
όλες τής χώρες τής Κοινότητας, τό 
1978.

Άπό τις τρεις αυτές τάσεις προκρίθηκε 
τελικά ή τρίτη, ή θεσμική ή λειτουργική. 
Δημιουργήθηκε έτσι πρώτα ή πρώτη 
Κοινότης Άνθρακος καί Χάλυβος (ΕΚΑΧ 
— CECA), πού ύπογράφτηκε στις 18-4- 
1951  ̂(άρχισε νά ΐσχύη άπό τις 25-7-1952 ) 
κα», αφορούσε την κοινή διαχείριση της 
βαρείας βιομηχανίας τής περιοχής τού 
Ρούρ. ’Αμέσως μετά έγινε μιά προσπά
θεια νά δημιουργηθεΐ μιά Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα Άμύνης (C.E.D.), πού άπέ- 
τυχε λόγω άρνήσεως τής Γαλλίας. Έ τσι 
φθάνουμε στήν ύπογραφή τής Συνθήκης 
τής Ρώμης τό 1957 πού 'ίδρυσε τήν Ευρω
παϊκή Οικονομική Κοινότητα (Ε.Ο.Κ.— 
C.E.E.) καί τήν Ευρωπαϊκή Κοινότητα - 
γιά τήν ’Ατομική Ενέργεια (Εύρατόμ— 
E uratom ).

Από τό 1957 μέχρι σήμερα, παρά τις 
δυσκολίες πού άντιμετώπισε, ή ΕΟΚ πέ- 
τυχε παρα πολλά γιά τούς κατοίκους τών 
9 χωρών, στον οικονομικό, αγροτικό, 
κοινωνικό τομέα κ.λ.π. Έλαβε μέτρα 
γιά μιά καλλίτερη ποιότητα ζωής, έναν- 
τιον τής μολύνσεως, γιά τήν προστασίαν 
τών καταναλωτών κ.λ.π. "Ολα αύτά στη- 
ρίχθηκαν στή προσπάθεια νά πραγματο
ποιήσει τις τρεις βασικές έλευθερίες, πού 
ήταν δ πρώτος σκοπός τής Συνθήκης τής 
Ρώμης, δηλαδή τις έλευθερίες διακινή- 
σεως προϊόντων, προσώπων—ύπηρεσιών, 
κεφαλαίων (βλ. άρθρ. 9 έπ., 48—73 
Συνθήκης).

Στην ελεύθερη διακίνηση προσώπων 
καί ύπηρεσιών ύπάγεται καί τό θέμα τών 
αθλητών, έπαγγελματιών ή ήμιεπαγγελ-
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ματιών. Θέμα άρκετά σημαντικό, άφοϋ 
ό άθλητισμός άποτελεϊ σημαντικό πα
ράγοντα γιά την προαγωγή τοϋ άτόμου, 
ό δέ έπαγγελματικός αθλητισμός και 
είδικώτερα τό ποδόσφαιρο πού θά μας 
άπασχολήση, άποτελεϊ υπόθεση εκατομ
μυρίων δραχμών. Έ τσι λοιπόν οϊ διά
φοροι θεσμοί της Κοινότητος άσχολή- 
θηκαν μέ θέματα τοϋ αθλητισμού. Τό 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δέ έχει έκδώσει 
δύο μέχρι σήμερα αποφάσεις. Ή  πρώτη 
είναι ή υπόθεση 36 ]74 τής 12.12.74. Ή  
ύπόθεση ΒΝΟ welfare, aj Koch κατά 
Union Cycliste Internationale (Διεθνής 
Ποδηλατική Ένωση). 'Ένας 'Ολλανδός 
προπονητής ποδηλάτων, στηριζόμενος σέ 
μιά διάταξη τοϋ 'Ολλανδικού Δικαίου, 
πού άπαιτοΰσε όπως ό προπονητής καί 
ό ποδηλάτης πού προπονεί, είναι τής 
ίδιας ιθαγένειας, άρνήθηκε νά προπονή
σει ένα βέλγο ποδηλάτη. Αυτός έκανε 
προσφυγή στό Δικαστήριο καί δικαιώθηκε, 
γιατί τό Δικαστήριο τής Κοινής ’Αγοράς 
έκρινε δτι μιά τέτοια διάταξη ένός έθνι- 
κοϋ δικαίου πού κάνει διακρίσεις στούς 
πολίτες τών κρατών —μελών, λόγω ιθα
γένειας, είναι άντίθετη μέ τις διατάξεις 
τής Συνθήκης τής Ρώμης πού προβλέ
πουν τήν ελεύθερη διακίνηση προσώπων 
καί υπηρεσιών καί τήν κατάργηση τών 
διακρίσεων, πού στηρίζονται στήν ιθαγέ
νεια (άρθρ. 7, 48 έπ., 59 έπ.).

'Η  δεύτερη είναι πιο πρόσφατη καί 
είναι ή ύπόθεση 13 ]7 6 τής 14-7-76. 
Ή  ύπόθεση GAETANO DONA κατά 
MARIO MANTERO (κατόπιν αίτήσεως 
Ίταλοΰ Δικαστή). Ή  απόφαση αύτή 
έπιβεβαιώθηκε άπό τήν Επιτροπή, σέ 
απάντηση έγγραφης έρωτήσεως, πού 
ύποβλήθηκε άπό μέλος τοϋ Εύρωπαϊκοΰ 
Κοινοβουλίου. Έχουν δέ συναντηθεί πολ
λές φορές άξιωματοΰχοι τής ’Επιτροπής 
μέ έκπροσώπους τής ΟΤΕΦΑ ("Ενωση 
Εύρωπαϊκών Ποδοσφαιρικών 'Ομοσπον
διών), γιά τό θέμα αύτό.

Θά εκθέσω μέ λίγα λόγια τήν άπόφαση, 
πού αφορά τούς ποδοσφαιριστές καί θά 
δοϋμε τις άμεσες συνέπειες πού προκλή- 
θηκαν αυτόματα άπ’ αύτήν.

'Ο MARIO MANTERO ήταν πρόε
δρος τοϋ σωματείου τοϋ ROVIGO 
τής ’Ιταλίας καί άνάθεσε στον GAETANO 
DONA, ποδοσφαιρικό «μάνατζερ», νά 
βρή ένα ξένο ποδοσφαιριστή γιά τήν ομά
δα του. 'Ο G. DONA έβαλε μιά άγγελία 
σέ μιά βελγική έφημερίδα καί παρου
σίασε στον πρόεδρο ώρισμένους παίκτες. 
Αύτός τούς άπέρριψε καί μάλιστα άρνήθηκε 
νά πληρώσει καί τά έξοδα τής άγγελίας 
πού τοϋ ζήτησε ό «μάνατζερ», μέ τή 
δικαιολογία δτι ήταν πρόωρο άπό μέ
ρους τοϋ «μάνατζερ» νά βάλη τήν άγγε
λία, άφοϋ άπό τό 1962 άπαγορεύεται στήν 
’Ιταλία ή είσοδος ξένων (δσοι δέ ύπάρ- 
χουν, ήλθαν στήν ’Ιταλία πριν άπ’ αύτή 
τήν ήμερομηνία, δπως π.χ. ό Άλταφίνι). 
Ό  «μάνατζερ» έκανε αγωγή καί ζήτησε 
τά έξοδά του, λέγοντας δτι ή άπαγόρευση 
αύτή είναι άντίθετη μέ τά άρθρα 7,48 καί 
59 τής Συνθήκης τής Ρώμης, πού προβλέ
πουν, 1 ) δτι καμμιά διάκριση πού στηρί
ζεται στήν ιθαγένεια τών υπηκόων τών 
κρατών μελών τής ΕΟΚ, δέν μπορεί νά 
γίνει (άρθρ. 7), 2) δτι ή έλεύθερη διακί
νηση τών εργαζομένων περιλαμβάνει τήν 
πρόσληψη, άμοιβή, δρους έργασίας καί τό 
δικαίωμα σέ κάθε έργαζόμενο (μέ εξαί
ρεση γιά λόγους δημοσίας τάξεως, έθνι- 
κής άσφαλείας καί δημοσίας υγείας), νά 
προσλαμβάνεται σέ κάθε εργασία πού 
προσφέρεται οπουδήποτε έντός τής ΕΟΚ,

νά διαμένει σέ ένα κράτος —μέλος, μέ 
σκοπό νά βρή έργασία, νά μετακινείται 
έλεύθερα άπό κράτος σέ κράτος κ.λ.π. 
(άρθρ. 48) καί 3) δτι θά καταργηθεϊ 
σιγά —σιγά κάθε περιορισμός, πού ύπάρ- 
χει στις χώρες —μέλη, στήν έλεύθερη 
παροχή ύπηρεσιών (άρθρ. 59).

Τό ’Ανώτατο Δικαστήριο, μέ τήν παρα
πάνω απόφασή του, αποφάσισε πράγματι 
δτι κάθε οργανισμός ή πρακτική άθλητι- 
κής ομοσπονδίας πού άποκλείει τούς ξέ
νους, πλήν αν πρόκειται γιά άποκλεισμό 
άπό μερικές συναντήσεις, γιά λόγους 6χι 
οικονομικούς, άλλά πού άφοροΰν τό είδος 
τών συναντήσεων καί αύτό τό ίδιο τό 
σπόρ, είναι άσυμβίβαστος μέ τά άρθρα 7, 
48—51 καί 59—66 τής Συνθήκης τής 
Ρώμης (καί θά πρέπει άρα νά καταργηθεϊ 
καί νά έναρμονισθεΐ μέ τή Συνθήκη). 
'Η  έξαίρεση πού έκανε τό Δικαστήριο 
άφορά τις συναντήσεις διεθνούς χαρακτή
ρα, πού γίνονται μεταξύ έθνικών ομάδων 
κάθε χώρας ή συναντήσεις έθνικοΰ χα
ρακτήρα, μεταξύ αθλητών, πού άντιπρο- 
σωπεύουν μιά ορισμένη περιοχή. ’Άλλη 
έξαίρεση γιά τούς έπαγγελματίες (ή ήμι— 
έπαγγελματίες) ποδοσφαιριστές δέν μπο
ρεί νά ύπάρξει.

Μετά τήν άπόφαση είχαμε μιά σειρά 
άντιδράσεων στις διάφορες χώρες.

Στήν ’Ιταλία έγινε δεκτή μέ ένθου- 
σιασμό, άφοϋ έδώ καί 2—3 χρόνια συ
ζητιέται έπίμονα ή άρση τής άπαγορεύσεως 
καί οΐ έφημερίδες άναγγέλλουν συνεχώς 
τήν άφιξη π.χ. τοϋ Κρόϊφ καί Νέτσερ 
στό Τορίνο, τοϋ Μπόνωφ καί Χένες στή 
Μίλαν κ.λ.π. "Ολοι έλπίζουν δτι μετά 
τήν κατηγορηματική αύτή άπόφαση τοϋ 
Δικαστηρίου (άλλά καί τήν άποχώρηση 
άπό τήν προεδρία τής 'Ομοσπονδίας τοϋ 
A. FRANCHI, πού ήταν ό ύπέρμαχος 
τής άπαγορεύσεως) ή άπαγόρευση θά 
άρθεϊ.

Στή Γερμανία ή άντίδραση ήταν άντί
θετη. Ή  'Ομοσπονδία θεώρησε δτι ή 
άπόφαση δέν τήν άφορά, άφοϋ προσπάθησε 
νά τήν έρμηνεύσει δτι άφορά τις 'Ομοσπον
δίες, πού άπαγορεύουν έντελώς τή συμμε
τοχή ξένων (π.χ. ’Ιταλία) καί δχι αύτές 
πού επιτρέπουν μέχρις ένός ώρισμένου 
άριθμοϋ τή συμμετοχή (στή Γερμανία έπι- 
τρέπονται 2 ξένοι). ‘Η έρμηνεία εί
ναι σαφώς άντίθετη μέ τό σαφές 
νόημα τής άποφάσεως, άλλά έγινε 
γιατί οί Γερμανοί άντιμετωπίζουν τά 
έξής δύο προβλήματα: α) Οί μισθοί πού 
δίνουν οί σύλλογοι είναι πολύ πιο μικροί 
άπ’ αύτούς πού προσφέρουν οι ’Ιταλοί, 
Γάλλοι κ.λ.π. καί έτσι φοβούνται διαρ
ροή τών «βεντετών» τους καί β ) Φοβούν
ται τήν είσοδο πολλών ξένων, κυρίως 
Δανών.

Στή Γαλλία έγινε εύνοϊκή ύποδοχή. Ή  
ομοσπονδία της έπιτρέπει σέ κάθε σύλ
λογο νά έχει τρεις ξένους, άλλά δέν μπο
ρεί νά χρησιμοποιήσει σέ κάθε μάτς 
παρά μόνον δύο.

Στό Βέλγιο τό πρόβλημα δέν είναι τόσο 
όξύ, γιατί ό ξένος παίκτης παύει νά θεω
ρείται «φιλοξενούμενος» μετά τήν πα
ραμονή του στή χώρα, γιά ένα διάστημα 
μερικών ετών, καί έτσι βλέπουμε συχνά 
βελγικές ομάδες μέ 5—6 ξένους.

Στήν ’Αγγλία επίσης, τό πρόβλημα δέν 
είναι όξύ, λόγω τής πληθοόρας παικτών 
άξίας, τής δυνατότητας τών σωματείων 
νά έχουν παίκτες άπό τήν Ούαλλία, Σκω
τία, ’Ιρλανδία καί τής δυσκολίας, πού 
φεύγουν οί βρεταννοί παίκτες γιά τήν 
ύπόλοιπη Εύρώπη (κτυπητή έξαίρεση

ό Κέβιν Κήγκαν τής Λίβερπουλ, πού άπό 
φέτος άνήκει στό Άμβοΰργο).

’Επιχείρημα, πέραν τών νομικών τής 
άποφάσεως, προτάθηκε τό έξής άπό τούς 
άθλητικούς κύκλους: Γιατί, ένας λονδρέ- 
ζικος σύλλογος νά μπορεί νά χρησιμο
ποιήσει, χωρίς κανένα περιορισμό, πο
δοσφαιριστές άπό τήν Ούαλλία, Σκωτία, 
μιά ομάδα τής Βαυαρίας άπό τήν περιοχή 
τοϋ Ρούρ ή τής Σαξωνίας κ.λ.π. καί νά 
υπάρχει περιορισμός γιά τούς ’Ιταλούς 
ή Δανούς;

Μπροστά στήν άναστάτωση πού έφερε 
ή άπόφαση καί τις άντιδράσεις, άρχισαν 
έπαφές γιά τήν άντιμετώπιση τοϋ δημιουρ- 
γηθέντος προβλήματος, καί είναι πολύ 
πιθανόν τόν ’Οκτώβριο πού μας έρχεται 
νά οργανωθεί σύσκεψη «στρογγυλής Τρα- 
πέζης» μέ έκπροσώπους τής ΕΟΚ, τής 
ΟΤΕΦΑ, παικτών καί προπονητών, σέ 
μιά προσπάθεια νά βρεθεί μιά λύση (πού 
δέν θά είναι εύκολη, γιά τόν πρόσθετο 
λόγο, δτι έτσι θά γίνει διάκριση μεταξύ 
παικτών τής ΕΟΚ — έλεύθερα διακινου- 
μένων — καί ξένων π.χ. Πολωνών ’Αργεν
τινών, Γιουγκοσλαύων, πού είναι πάρα 
πολλοί καί διακρίνονται, αύτή τή στιγμή 
σέ πρωταθλήματα χωρών τής ΕΟΚ, δπως 
π.χ. στήν Γαλλία).

Πάντως καί στήν παρούσα κατάσταση 
τοϋ θέματος, αν μιά Γαλλική, παραδείγμα
τος χάρη, ομάδα χρησιμοποιήσει 4 παί
κτες καί οχι δύο πού δικαιούται, καί τής 
έπιβί.ηθοΰν σάν κυρώσεις, ό μηδενισμός 
ή άφαίρεση βαθμών καί πιθανόν κάποιο 
πρόστιμο, θά μπορεί νά προσφύγη στά 
δικαστήρια γιά τήν δικαίωσή της. Οί 
νομικοί λένε δτι μιά τέτοια άγωγή, άκόμη 
καί μέ τό αίτημα άποζημιώσεως (για
τί π.χ. ένώ δεκδικοΰσε πρωτάθλημα, μέ 
τήν άφαίρεση τών βαθμών, κατέβηκε 
στή βαθμολογία, μέ άποτέλεσμα νά 
μειωθούν οί εισπράξεις της), θά πρέπει 
νά επιτύχει.

Στήν Ελλάδα, άπό τή στιγμή πού θά 
γίνουμε πλήρες μέλος τής ΕΟΚ, καί έτσι 
θά εφαρμόζονται καί τά άρθρα 7, 48 καί 
59 τής Συνθήκης τής Ρώμ.ης, δέν θά είναι 
δυνατόν νά διατηρηθεί ή σημερινή άπα
γόρευση συμμετοχής στις συναντήσεις 
(άλλά καί εγγραφής στούς συλλόγους) πιο 
πολλών άπό δύο ξένους, δσον άφορά βέ
βαια τούς ποδοσφαιριστές πού θά έχουν 
τήν ιθαγένεια ένός τών κρατών —μελών 
τής ΕΟΚ.

Βλέπουμε λοιπόν, δτι ή κατά τομείς 
ένοποίηση τής Ευρώπης μέχρι πού νά 
φθάσουνε στήν πλήρη ένωση καί νά γί
νουνε ένα κράτος, «οί Ηνωμένες Πολι
τείες τής Εύρώπης», άφορά δχι μόνο 
περίπλοκα οικονομικά θέματα, άκατά- 
ληπτα άπό τή μάζα τών πολιτών τής ΕΟΚ, 
άλλά καί καθημερινά θέματα, καί αύτή 
τήν διασκέδαση άκόμη, τόν άθλητισμό. 
Γι’ αύτό καί ένας Γάλλος νομικός ό 
Luis Pettiti, σχολιάζοντας τήν άπόφαση 
λέει δτι, άφοϋ ή έλεύθερη διακίνηση τών 
ύπηρεσιών καί προσώπων περιλαμβάνει 
καί τό δικαίωμα μιας οικογενειακής ζωής 
καί διασκεδάσεων ίδιων γιά δλους τούς 
κατοίκους τής ΕΟΚ, θά πρέπει νά επεκτεί
νουμε τήν έφαρμογή τής Συνθήκης καί 
στό ερασιτεχνικό σπόρ, καί τήν κατάργηση 
κάθε διακρίσεως, πού στηρίζεται στήν 
ιθαγένεια, στό χώρο τών σπόρ. Τούτο 
γιατί «Ή  προαγωγή τοϋ άτόμου είναι 
ό σκοπός τής Συνθήκης. Τά σπόρ δέ 
είναι ένα σπουδαίο στοιχείο γιά αύτή 
τήν προαγωγή καί θά πρέπει νά έχει 
σημαντική θέση στή ζωή τής Κοινότητος».
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« Χ α ΐρ ε ,  ώ χ α ϊρ ε , ’ Ε λ ε υ θ ε ρ ίά » !

Ή  'Ε λ λ ά ς  ο δ η γ ε ί τά τ έ κ ν α  τ η ς  
ε ις  τη ν ν ίκ η ν .

(“Epyov τοΰ γλύπτου Ν Ι Κ Ο Λ Α ,

νοστ^αλ

ρ·ας

Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ή έκ φύσεως αυτή ιδιοκτησία τοϋ 
ανθρώπου, διά τήν οποία τόσα έγράφησαν ύπό τής 
άνθρωπίνης διανοίας καί ακόμη περισσότερα διε- 
πράχθησαν ύπό τής άνθρωπίνης θελήσεως, ΕΙΝΑΙ 
κατά κοινήν όμολογίαν τό μεγαλύτερον εις τόν κόσμο 
αυτόν άγαθόν τοϋ άνθρώπου καί μάλιστα πολυτιμό- 
τερον άκόμη καί αυτής τής ζωής, διότι «είναι χωρίς 
καμμία άξια ή ζωή, πού δεν μπορεί κανείς έλεύθερα 
νά τήν χαρή» παρατηρεί ό Νουμας Ντρόζ.

Τήν άξιοποιόν αύτήν δύναμίν της ό άνθρωπος πολύ 
ένωρίς τήν ένοιωσε καί άντελήφθη τήν θείαν της 
καταγωγήν, τήν έδέχθη ώς θειον δώρον, τήν ένη-

γκαλίσθη καί μαζί της έβάδισε τήν έξελικτικήν ιστο
ρικήν του πορείαν.

"Αν ό πρωτόγονός μας αισθάνεται πίστιν καί άφο- 
σίωσιν εις τόν Γενάρχην του, τοϋτο συμβαίνει άκρι- 
βώς, διότι μόνον παρά τό πλευράν του νοιώθει τήν 
υποτυπώδη έστω, τής έποχής του έλευθερίαν καί 
άντιλαμβάνετα', ότι ή τρώγλη του είναι όπωσδήποτε 
άπηλλαγμένη άπό τήν μανίαν τοϋ συνανθρώπου του 
καί άπό τούς λοιπούς κινδύνους.

’Αργότερα ότε ό άνθρωπος, συνεδέθη ψυχικώς μέ 
ένα τμήμα γής, τό τμήμα όπου είδε διά πρώτην φοράν 
τό φώς τής ήμέρας, ήκουσε τήν άρμονίαν τών ήχων
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καί έσκίρτησε άπό χαράν διά τό μεγαλεΐον τής δη
μιουργίας τοϋ Θεοϋ, συνέπηξε κοινωνίας καί διε- 
μόρφωσε, κατόπιν αιματηρών άγώνων κράτη καί 
ώρισεν εις αύτά ήγέτας διά τήν έξασφάλισιν 
τής έδαφικής του άκεραιότητος καί άνεξαρτησίας. 
Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ έκτοτε συνυφάνθη ατενώς με τήν 
ψυχήν του καί άπετέλεσε δι’ αυτόν τό άνεκτίμητον 
σεβασμό του, τό κέντρον τής ζωής του, τό άκρογιάλι 
τής χαράς του, τό λιμάνι τής εύτυχίας του τήν ποθη
τήν του ΕΔΕΜ καί τήν λατρευτήν του ΙΘΑΚΗΝ καί 
ύπήρξε ό νους καί ή καρδία τών μεγάλων όνείρων 
του, ή σκάλα τοϋ ΙΑΚΩΒ διά τό άνέβασμά του άπό 
τά γήϊνα καί χαμηλά πρός τά ουράνια καί υψηλά.

’Αληθώς, μϋρον άνοιξιάτικον ή πνοή της, καί 
νάρκισσος ή δύναμίς της, μαγεύει κάθε άνθρωπίνην 
ΰπαρξιν, πρός τά παλάτια της.

Πλούσιοι καί πένητες, βασιλείς καί άρχοντες, 
στοχασταί καί άγράμματοι, νέοι καί γέροι, όλοι τήν 
νοσταλγούν όλοι τήν ποθούν. Διατί άραγε; Διότι μέ
σα εις τά θεϊκά της παλάτια αισθάνονται, οί πάντες, 
ώς εις άνοιξιάτικην άνθοφορίαν, τούς έαυτούς των, 
τό δέ πνεύμα των καί τήν συνείδησίν των άδέσμευτον 
καί άκαταπίεστον.

Διότι δύνανται νά σκέπτωνται, νά κινούνται ή νά 
ίστανται, συμφώνως πρός τήν εκλογήν τοϋ πνεύματός 
των, προϋποθέσεις διά τήν έδραίωσιν τής ήθικής 
καί τοϋ δικαίου, διά τήν άρμονικήν συμβίωσιν τών 
μελών κοινωνίας καί τών ’ΕθνώνΜελών τής άνθρω- 
πότητος, διά τήν έκπλήρωσιν υπό τοϋ άνθρώπου τοϋ 
ύψηλοϋ του προορισμού «πού είναι ή δικαιοσύνη 
πάντων υπέρ πάντων» τόσον άπαραίτητοι, όσον ΑΝ- 
ΝΑΓΚΑΙΑ καθίσταται ή ποικιλία τών χρωμάτων καί 
ή άνομοιομορφία τών άνθέων εις τήν φύσιν διά τήν 
σύνθεσιν τοϋ φυσικού ώραίου, τοϋ τελείου καί άφθά- 
στου.

Είναι δέ πολύ εύκολώτερον νά άφαιρέση κανείς 
άπό ένα λειμώνα τάς ποικιλίας τών άνθέων χωρίς νά 
καταστρέψη τό ώραϊον, παρά νά έκριζώση τον δια
καή π ό θ ο ν  τοϋ άνθρώπου πρός τήν ’Ελευθερίαν.

Ή  ιστορία τοϋ παρελθόντος μαρτυρεί ότι, ό άνθρω
πος χάριν τής ’Ελευθερίας του, έσκλήρυνε πολλάκις 
τήν καρδίαν του καί ύψωσε χεΐρα έκδικήσεως κατά 
τοϋ άδελφοϋ του καί έχάλκευσε ξίφη έναντίον τοϋ 
συνανθρώπου του, έθραυσε άλύσσους δουλείας καί 
κατέλυσε τυραννίας, έδημιούργησε Θερμοπύλας καί 
Βαστίλας, ώς σύμβολά της αιώνια:

Ή  άσβεστος αύτή φλόγα τοϋ άνθρώπου πρός τήν 
Ελευθερίαν καταφαίνεται περισσότερον, άπό τήν 
μελέτην τής ιστορίας τοϋ Έλληνος ό όποιος έπύργω- 
σε μέχρι τών άστρων τήν άγάπην του πρός τήν ’Ελευ
θερίαν καί χάριν αύτής ταύτης τής έλευθερίας έπό- 
τισε τόν δρόμον τής μακρινής έκπολιτιστικής του 
πορείας μέ άφθονον αίμα.

'Η άγάπη τοϋ "Ελληνος πρός τήν ’Ελευθερίαν, 
είναι μοναδική εις τό είδος της καί παροιμιώδης εις 
τήν ιστορίαν, ώστε ό ποιητής νά θέλη νά πιστεύη, 
ότι «Ελευθερίά καί "Ελλην ζυμώθηκαν μαζί».

’Αλήθεια! αί δύοαύταί λέξεις -’Ελευθερία -"Ελλην, 
άποτελοΰν άναπόσπαστον ζεΰγος καί ή μία προϋπο
θέτει τήν άλλην, είναι δέ ή Ελευθερία δι’ αύτόν, άπό 
τών πρώτων ιστορικών του χρόνων, τό φώς τής ζωής 
του, τό κίνητρον τών προσπαθειών του, άφετηρία

τής ευημερίας καί τής προόδου του. Είναι ή μυστική 
πηγή άνανήψεώς του καί συνεχίσεως τών μεγάλων 
πνευματικών του έργων καί ή άόρατος δύναμις τής 
μεγαλουργίας του, καί τής άναγεννήσεώς του.

Είναι ό έρως τής καρδίας του, ό όποιος φλογίζει 
τά στήθη του καί τόν όδηγεΐ εις τάς άνευ προηγου
μένου πράξεις ήρωϊσμοΰ καί αυτοθυσίας, αί όποϊαι 
λάμπουν εις τό παγκόσμιον στερέωμα, ώς άστέρες 
πρώτου μεγέθους καί φωτίζουν τόν δρόμον τών ιστο
ρικών πεπρωμένων τοϋ άνθρώπου, πράξεις παρόμοιας, 
τής Ελληνικής Εθνεγερσίας τοϋ 1821, ή όποια ώς 
ένα σάλπισμα εύψυχίας καί έλπίδος άντηχεΐ εις τά 
ώτα τοϋ 'Ελληνικού λαοϋ καί άποτελεΐ τόν έλπιδο- 
φόρον άγγελον μιας καλυτέρας διά τό "Εθνος μας 
αϋριον.

’Αλλά καί ή σύγχρονος τραγική πραγματικότης, 
δηλ. ή σπαρασσομένη σήμερον, άπό τούς ύπέρ άνε
ξαρτησίας καί άποτινάξεως δεσποτειών, αιματη
ρούς άγώνας, άνθρωπότης, εις τό αύτό καταλήγει καί 
έπιμαρτυρεΐ κατά τρόπον μάλιστα άδιάψευστον τήν 
άνωτέρω άλήθειαν, δτι ή στάσις τοϋ άνθρώπου έναν
τι τής Έλευθερίας παραμένει σταθερά, ό δέ πόθος 
του πρός αύτήν καθημερινώς αύξάνει, συμβαδίζων 
πρός τήν εξελικτικήν βαθμίδα τοϋ πολιτισμού, πρός 
μεγάλην κατάπληξιν τών διαφόρων ιμπεριαλιστών 
κομμουνιστών καί φασιστών οί όποιοι έχουν σάν 
σκοπόν των νά έξαφανίσουν άπό προσώπου τής γής 
τούς λαούς καί τά Έθνη, τά όποια σκέπτονται νά 
ζήσουν ελεύθερα.

Έδώ δικαιωματικά μάς παίρνει τόν λόγον ό ποιη
τής Λ.Μαβίλης διά νά μας έκφράση κατά τρόπον έπι- 
γραμματικόν τόν φλογερόν αύτόν πόθον τής άνθρω- 
πίνης ψυχής πρός τήν Ελευθερίαν, πού δέν θραύεται 
ούτε άπό τήν πέτραν τοϋ θανάτου, άλλά έξακολουθεΐ 
καί πέραν τοϋ τάφου.

Ελευθερίά γιά σένα ζώ 
γιά σέ μόνο παλεύω 
κι’ άν εις τόν κόσμο δέ σέ βρώ 
άλλοΰ θά σέ γυρεύω.

Ελεύθεροι λαοί, τοϋ πλανήτου μας ισχυροί, πρός 
τί λοιπόν, τόσα μίση καί πάθη, τόσοι πόλεμοι καί 
αίματοχυσίαι, άφοϋ ό άνθρωπος είναι άποφασισμέ- 
νος νά διεκδικήση τήν έλευθερίαν του καί πέραν τοϋ 
τ ά φ ο υ ! .

Ό  Α. Λίνκολ παραγγέλλει πατρικώς, «Χαρίσατε 
στούς σκλάβους τήν έλευθερία γιά νά έξασφαλίσετε 
τήν έλευθερία στούς έλευθέρους καί γι’ αύτό πού χα
ρίζετε καί γι’ αύτό πού έξασφαλίζετε εΐσαστε αξιέ
παινοι».

Είναι άνάγκη επιτακτική, άνάγκη τών καιρών, ή 
Έλευθερία τό προσφιλέστερον άπόκτημα τοϋ άν
θρώπου, τό όποιον έξετιμήθη άντί αίματος άνθρωπί- 
νου πολλοϋ καί ή όποια παρά τήν φυσικήν της 
καταγωγήν καί τούς φιλοσοφικούς της όρισμούς 
άποτελεΐ σήμερον διά τόν άνθρωπον τό έπαθλον τών 
σκληρών του δοκιμασιών, νά φθάση, ώς λέγει ό Έρ. 
Χάϊνε «στις μάζες, νά ξαπλωθή σ’ δλες τις κοινωνικές 
τάξεις, νά γίνη Ααός», διά νά δυνηθή ή έντρομος άν
θρωπότης, ή ταλαίπωρος πανανθρώπινη ψυχή, νά 
ίδη νά παίρνει σάρκα καί όστά ό διακαής της πό
θος καί νά πραγματοποιήται ή έπιταγή τοϋ Θείου 
Ναζωραίου «ΚΑΙ ΕΠΙ ΓΗΣ ΕΙΡΗΝΗ».
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΙΣ
Σ τ α ύ ρ ο υ  Κ α ρ α γ γ ε λ ή  

Ταγματάρχου Χωροφυλακής 
Δ)τοΰ Κεντρικού Συνεργείου Νοτίου ‘Ελλάδος

ΠΡΙΝ αττο λίγα χρόνια, τα τεχνικά 
μέσα ίσως δέν είχαν καί τόση σημασία 
για τα Σώματα ’Ασφαλείας, σήμερα όμως 
αποτελούν εναν σπουδαίον παράγοντα 
διά τήν αποτελεσματικήν άντιμετώπισιν 
των σοβαρών προβλημάτων Δημοσίας 
τάξεως καί ασφαλείας.

Ή  ήγεσία τοϋ Σώματος, άντιμετώπι- 
σεν καί άντιμετωπίζει έπιτυχώς τον τεχνι
κόν εξοπλισμόν του, έξασφαλίζουσα κάθε 
χρόνο ανάλογα χρηματικά ποσά άπό τον 
Κρατικό προϋπολογισμό.

"Οταν λέγωμεν τεχνικόν εξοπλισμόν 
έννοοΰμεν δλα τά διατιθέμενα ύπό τοϋ 
Σώματος τεχνικά μέσα, άπό τήν άπλή 
φωτογραφική μηχανή των Συνεργείων 
Σημάνσεως ή τήν γραφομηχανήν των 
γραφείων, μέχρι τό Τ]Θ όχημα, τό τη- 
λετυπον, τον ήλεκτρονικό υπολογιστή ή 
τό έλικόπτερον της αΰριον.

'Όλα αύτά τά τεχνικά μέσα, άξίας με
ρικών δισεκατομμυρίων τά χειρίζονται 
’Αξιωματικοί καί όπλϊται τοϋ Σώματος, 
οι όποιοι έχουν ύποστή κάποιαν σχετικήν 
έκπαίδευσιν.

Διά νά μάς παρέχουν τάς ύπηρεσίας 
των τά τεχνικά αύτά μέσα, χρειάζονται 
τον κατάλληλον χειρισμόν καί τήν άναγ- 
καίαν συντήρησιν, τήν οποίαν ύποχρεοϋν- 
ται νά κάνουν οί Χειρισταί καί οί ειδικοί 
τεχνΐται εις τακτά χρονικά διαστήματα.

Έδώ θά ασχοληθώ μέ τούς βασι
κούς παράγοντας οί όποιοι συντελούν εις 
τήν καλήν λειτουργίαν καί τήν παράτασιν 
της ζωής τών ύπηρεσιακών οχημάτων.

Πριν δμως είσέλθω εις τό κυρίως θέμα, 
κρίνω σκόπιμον νά κάνω μιά μικρή ανα
δρομή είς τήν ιστορίαν τοϋ αύτοκινήτου.

Τό πρώτο αύτοκίνητο τοϋ κόσμου είναι 
έκεϊνο πού κατεσκεύασε τό 1770 ό Γάλλος 
ΖΟΖΕΦ ΚΤΝΙΩ. τΗταν μέ τρεις τρο
χούς καί έκινεϊτο μέ άτμό, έτρεχε δέ μέ 
ταχύτητα 3,5 χιλιόμετρα τήν ώρα. Τό 
αύτοκίνητο αύτό βρίσκεται σήμερα στο 
Μουσείο τών Τεχνών στο Παρίσι.

Μόλις τό 1876 ό ΟΤΤΟ άνεκάλυψε 
τούς 4 χρόνους τής μηχανής (κύκλος τοϋ 
ΟΤΤΟ).

Έν πάση περιπτώσει τό πρώτο βενζι
νοκίνητο αύτοκίνητο κατεσκευάσθη τό 
1893 στήν ’Αμερική άπό τούς άδελφούς 
ΦΡΑΝΚ ΝΤΙΟΤΡΙΑ.

’Έκτοτε καί κυρίως κατά τήν περίοδον 
μετά τον Β' παγκόσμιον πόλεμον, ή έξέ- 
λιξις τοϋ αύτοκινήτου υπήρξε ραγδαία. 
Τά τελευταία χρόνια έχουν δοκιμασθή 
αύτοκίνητα πού έγγίζουν ή καί ξεπερ
νούν τήν ταχύτητα τών 1.000 χιλιομέτρων 
τήν ώρα.

Τό σύγχρονο μηχανοκίνητο όχημα, 
μέ τις πολλαπλές μορφές αύτοϋ, προσφέ
ρει είς τον άνθρωπο άνεκτίμητες υπηρε
σίες. Έ χει καταστή τό πλέον δημοφιλές 
μεταφορικόν μέσον ξηράς, συνεδέθη πλέον 
μέ τήν ζωή μας άναπόσπαστα. Έγινε 
μεταφορικό μέσο άπολύτως άναγκαϊο 
καί ούσιώδης παράγων τής κοινωνικής 
καί οικονομικής μας ζωής.

_Ή τεχνική έξέλιξις ώς προς τό σχέδιο 
καί τήν κατασκευήν έχουν κάνει τό αύτο- 
κινητον απλό είς τον χειρισμόν καί οικο
νομικόν είς τήν συντήρηση.

Οί μηχανικοί έπέφεραν καί έπιφέρουν 
συνεχώς βε7τιώσεις διά νά επιτύχουν τήν 
μεγίστην άπλότητα καί εύκολίαν χειρι
σμού διά τον οδηγόν καί συνεχώς προ
στίθενται νέες έπινοήσεις.

Οί  ̂μεγαλύτεροι θά ένθυμοΰνται δτι 
πριν απο 40 με 50 χρόνια, δέν υπήρχε 
ήλεκτρικός έκκινητήρ (μίζα) στο αύτο- 
κινητο και έβαζαν εμπρός τόν κινητήρα 
μέ τήν μανιβέλλα.

Ή  Χωροφυλακή διατηρεί άκόμη μερικά 
JEEPS παλαιού τύπου, πού έχουν διπλό 
σύστημα έκκινήσεως (μίζα καί μανιβέλλα).

 ̂Δεν γνωρίζομε ποιο θά είναι τό αύριανό 
αυτοκίνητο. Γίνονται προσπάθειες νά έγ- 
καταλειφθή η βενζίνη καί νά προτιμηθή 
η ηλεκτρική η καί άτομική ένέργεια. Μπο
ρεί τό αύτοκίνητο πού άρχισε τήν ζωή 
του σάν τέρας νά ξαναγίνη άλλου είδους 
τέρας.

Η διάρκεια τής ζωής τών αύτοκινήτων, 
έχει σημαντικά αύξηθή σήμερα έκ τών 
τελειοποιημένων μεθόδων κατασκευήε των, 
διότι τά χρησιμοποιούμενα ύλικά είναι 
άρκετά βελτιωμένα.

Η καλή δμως λειτουργία τών αύτο-
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ΤΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
κινήτων καί ή παράτασις της ζωής των, 
δέν βασίζονται μόνον εις τήν βελτιωμένην 
μέθοδον κατασκευής των, άλλα ύπάρχει 
συνάρτησις καί άλλων παραγόντων εις 
τούς όποιους θά άναφερθώ εύθύς αμέσως.

“Αν συγκρίνωμε μεταξύ τους έναν αρι
θμό τοϋ αύτοϋ τύπου οχημάτων πού έπρο- 
μηθεύθηκε τό Σώμα πρίν άπό λίγα χρόνια 
ή αν περιορισθοϋμε στην σύγκρισι 2 ή 3 
έκ των ανωτέρω οχημάτων πού έτοπο- 
θετήθησαν συγχρόνως εις ένα Τμήμα 
Τροχαίας τής αυτής πόλεως, ώστε οί 
συνθήκες λειτουργίας καί κινήσεως τού
των άπό πλευράς καιρικών συνθηκών καί 
άδικου δικτύου νά είναι ίδιες, ίσως δέν 
παρατηρήσωμεν ούσιώδεις διαφοράς εις 
τήν έμφάνισιν καί τήν γενικήν κατάστα- 
σιν αύτών, ίσως όμως — καί τό πιθανώ- 
τερο — νά διαπιστώσωμε τό ένα όχημα 
νά φαίνεται καινούργιο καί τό άλλο ή τά 
άλλα νά είναι τακτικοί έπισκέπται τών 
συνεργείων καί ή οψις τωννάδείχνηήλικίαν 
πολύ μεγαλυτέραν τής πραγματικής.

Εις τήν περίπτωσιν αύτήν δικαιολο
γούμε συνήθως τήν διαφοράν λέγοντες 
ότι τό πρώτο αύτοκίνητο «βγήκε καλό» 
ένώ τό δεύτερο «βγήκε σκάρτο».

Εις ποσοστόν 99 %, ή γνώμη αύτή 
είναι εσφαλμένη. Σπανίως θά συμβή αύ
τή. Τό σωστό είναι ότι τό πρώτο αύτοκί
νητο «έπεσε σέ καλά χέρια» ένώ τό δεύ
τερο «δέν έπεσε σέ καλά χέρια».

Γεννάται λοιπόν αυτομάτως τό ερώ
τημα : τί πρέπει νά κάνη ό οδηγός διά
τήν καλήν λειτουργίαν τοϋ οχήματος του 
καί διά τήν παράτασιν τής ζωής του καί 
ποιοι άλλοι παράγοντες μπορούν νά 
συμβάλλουν εις τούτο.

Θά προσπαθήσω άπλά καί σέ γενικές 
γραμμές νά άναλύσω τις ύποχρεώσεις 
τών οδηγών έναντι τών οχημάτων πού 
οδηγούν καί, έν συνεχεία, νά άναφερθώ 
στις ύποχρεώσεις τών λοιπών παραγόν
των.

"Οπως τό έμψυχον ύλικόν τοϋ Σώματος 
διά νά διατηρηθή εις άρίστην κατάστασιν 
έτοιμότητος έχει άνάγκην ύγιεινής καί 
άνέτου διαμονής, καλής διατροφής, έν- 
δύσεως, άναπαύσεως κ.λ.π. έτσι καί τά 
οχήματα διά νά μπορέσουν νά μάς προ
σφέρουν πιστά τάς ύπηρεσίας των έχουν 
άνάγκην τής φροντίδας μας, ίσως δέ τ. 
φροντίδα μας αύτή θά πρέπει νά είναι 
πλέον έντονος έκείνης διά τό προσωπικόν, 
διότι άν παραλείψωμε νά δώσωμε κάτι 
εις τό προσωπικόν μας θά μάε τό ζητήση, 
ένώ τό όχημα δέν μπορεί νά μιλήση ή 
μάλλον όμιλεί, άλλά όμιλεΐ τήν δική του 
γλώσσα τήν όποιαν μπορούν νά καταλά
βουν μόνον οί τεχνικοί καί οί καλοί οδηγοί.

Τήν φροντίδα μας αύτή προς τά οχή
ματα μπορούμε νά τήν πούμε μέ δύο 
λέξεις : ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΤΝΤΗΡΗ- 
ΣΙΣ.

Μέ τήν προληπτικήν συντήρησιν, έξα- 
σφαλίζομε τήν άποδοτική λειτουργία τού 
οχήματος καί τήν παράτασιν τής ζωής 
του, διά νά έπιτευχθή δέ τούτο είναι 
άνάγκη νά έπιθεωρήται τό όχημα συστη
ματικά καί κάθε μέρα, ώστε νά άνακαλύ- 
πτωνται καί νά έπιδιορθώνωνται οί βλά
βες πρίν αύτές γίνουν σοβαρώτερες καί 
διακοπεί ή λειτουργία του.

Οί εργασίες συντηρήσεως τών οχημά
των περιλαμβάνουν τήν ΗΜΕΡΗΣΙΑΝ 
καί ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΝ πού γίνονται

άπό τον οδηγόν καί τήν ΜΗΝΙΑΙΑΝ 
πού γίνεται άπό τόν οδηγόν καί τεχνί- 
τας τών συνεργείων.

Οί κυριώτεροι έλεγχοι πού πρέπει νά 
κάνη ένας οδηγός κατά τά διάφορα στάδια 
τής προληπτικής συντηρήσεως ένός οχή
ματος, περιλαμβάνονται σέ ΔΕΚΑ ΕΝ
ΤΟΛΕΣ, οί όποιες συνιστοΰν εις τό 
οδηγόν τά έξής :
ΠΡΩΤΗ: Νά έλέγξη τήν βενζίνη, τά 

έλαιολιπαντικά τής μηχανής, τό νερό 
τού ψυγείου καί τό άντιπηκτικό (όταν 
χρειάζεται), άν είναι κανονικά. Νά τά 
συμπληρώση όπου χρειάζεται. 

ΔΕΤΤΕΡΑ: Νά έλέγξη τά έξαρτήματα 
τής μηχανής (ψυγεΐον, άνεμιστήρ, υδραν
τλία, δυναμό, καρμπυρατέρ, φίλτρα, 
διανομέας, μίζα καί σωληνάκια) άν 
είναι καλά στερεωμένα. Νά κάνη τις 
άναγκαΐες συσφίγξεις καί νά ρυθμίση 
τόν τζόγο τού ιμάντα.

ΤΡΙΤΗ: Νά έλέγξη μήπως ύπάρχουν 
διαρροές νερού, βενζίνης ή λαδιού άπό 
τό σύστημα ψύξεως, τροφοδοσίας, τήν 
μηχανή, τά φίλτρα, τά κιβώτια ταχυ
τήτων, τά διαφορικά, τήν πυξίδα διευ- 
θύνσεως καί τήν αντλία τών φρένων.

ΤΕΤΑΡΤΗ: Νά έλέγξη τόν συσσω
ρευτή, τά καλώδια καί τις συνδέσεις 
τοϋ ήλεκτρικοΰ συστήματος, άν είναι 
σέ καλή κατάσταση. Νά κάνη τήν 
άναγκαία συντήρηση τού συσσωρευτοϋ.

ΠΕΜΠΤΗ: Νά βάλη μπρος τόν κινη
τήρα καί νά έλέγξη άν δουλεύη στρωτά 
καί χωρίς παράξενους κτύπους. Ταύ- 
τοχρόνως νά έλέγξη τις ένδείξεις στά 
όργανα τού ταμπλώ.
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ΕΚΤΗ: Νά έλέγξη τά φώτα, τά ήχητικά 
όργανα, τούς προβολείς καί τούς ύαλο
καθαρτήρας αν λειτουργούν.

ΕΒΔΟΜΗ: Νά έλέγξη αν οί μπάρες 
είναι στη θέση τους καί καλά σφιγμέ
νες καί άν τά παξιμάδια έχουνέπάνω τις 
άσφάλειες. Δέν πρέπει έδώ νά έχωμε 
μεγάλους τζόγους.

ΟΓΔΟΗ: Νά έλέγξη την κατάσταση 
των τροχών. Νά μετρήση την πίεση 
καί νά άφαιρέση τυχόν υπάρχοντα 
ξένα άντικείμενα (καρφιά, πέτρες κλπ.). 
Νά σύσφιγξη τά μπουλόνια καί τις 
βίδες τών ήμιαξονίων άν χρειάζεται. 
Νά έλέγξη την κατάσταση τού έφεδρι- 
κοϋ τροχού.

ΕΝΑΤΗ: Νά έλέγξη τό σύστημα άναρ- 
τήσεως γενικώς (σούστες, άμορτισέρ). 
Νά έλέγξη μήπως ύπάρχουν σπασμένα 
σουστόφυλλα ή πείροι.

ΔΕΚΑΤΗ: Νά έλέγξη άξονες καί σταυ
ρούς μήπως παρουσιάζουν μεγάλους 
τζόγους, κανένα σπάσιμο ή καμιά 
παραμόρφωση. Νά σύσφιγξη τις χα
λαρές βίδες.
’Εάν οί οδηγοί κάνουν όπου καί όταν 

έπιβάλλεται τις ΔΕΚΑ ΕΝΤΟΛΕΣ, ΠΟ
ΤΕ τά όχήματά μας δέν θά μας άφήσουν 
στον δρόμο καί θά παρατείνουμε οπωσδή
ποτε τόν χρόνο της ζωής των.

”Ας έξετάσωμε όμως άναλυτικά τις 
έργασίες πού πρέπει νά κάνη ό οδηγός 
στά διάφορα στάδια της προληπτικής 
συντηρήσεως ένός οχήματος.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΙΥΗ ΤΗ Ρ Η ΖΙΙ
Κάθε όχημα πρέπει νά έπιθεωρήται 

άπό τόν οδηγό του ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ έφ’ 
όσον θά λειτουργήση ό κινητήρας του.

Ή  έπιθεώρησις καί ό έλεγχος γίνονται 
σέ πέντε φάσεις :
1. —Προ τής λειτουργίας τού κινητήρος : 

Κατά την φάσιν αύτήν, ό οδηγός κάνει
έναν έλεγχο διά νά βεβαιωθή ότι τό όχημα 
είναι έτοιμο νά κινηθή. Κυρίως κατ’ αυ
τήν ό οδηγός προσπαθεί νά έξακριβώση 
άν οί συνθήκες πού έπηρεάζουν την έτοι- 
μότητα τού οχήματος έχουν μεταβληθή 
άπό τότε πού έγινε ή συντήρησις μετά 
την λειτουργία του.

”Ας κάνη όσες άπό τις δέκα έντολές 
άναφέρονται εις την παρούσαν φάσιν τής 
προληπτικής συντηρήσεως.
2. —Κατά τήν λειτουργίαν τού κινητήρος

καί πρό τής έκκινήσεως :
Κατά τήν φάσιν αύτήν ό οδηγός πρέπει: 
Νά κάνη όσες άπό τις ΔΕΚΑ ΕΝΤΟ

ΛΕΣ άναφέρονται σ’ αύτήν.
Νά κλείση τά φώτα καί τις διάφορες 

συσκευές καταναλώσεως ήλεκτρικοΰ ρεύ
ματος (R]T, ράδιόφωνο κ.λ.π.), πριν 
θέση σέ κίνηση τήν μίζα διότι ή μίζα διά 
νά κινηθή θέλει μεγάλη ποσότητα ήλε- 
κτρικού ρεύματος μέ συνέπειαν τήν στι- 
γμιαίαν πτώσιν τής τάσεως καί τήν πιθα
νότητα καταστροφής τών συσκευών.

Νά μήν έπιμένη κρατώντας τόν δια
κόπτην τής μίζας άνοικτόν περισσότερον 
άπό 10", διότι θά ύποστή βλάβη ό συσ
σωρευτής.

Νά μή ξαναγυρίζη τόν διακόπτη τής 
μίζας, άν δέν βεβαιωθή προηγουμένως 
ότι ή μηχανή καί ή μίζα άκινητοποιήθη- 
καν, διότι θά κάνη ζημιά στό κομπλέρ 
τής μίζας.

Νά δοκιμάση τό πεντάλ τού φρένου 
νά δή άν έχει άντίσταση διότι εις τήν 
άντίθετη περίπτωση έχουν βλάβη τά 
φρένα.

Νά μή ξεκινά άν ή βελόνη θερμοκρα
σίας δέν αρχίσει νά άνεβαίνη καί μέχρις 
ότου φθάση τούς 50ο έως 60ο δέν πρέπει 
νά άναπτύσση μεγάλες ταχύτητες.

"Οταν ή μηχανή είναι κρύα, γιά νά 
πάρη μπρος, είναι προτιμότερο νά χρη- 
σιμοποιή τό ΤΣΩΚ, νά κλεινή δηλαδή 
τόν άέρα καί νά δίνη πλούσιο μίγμα, 
παρά νά πατά τό πεντάλ τού γκαζιού. 
’Εδώ όμως πρέπει νά προσέξη πριν ξε- 
κινήση, νά βάλη πάλι τό μπουτόν τού 
ΤΣΩΚ στήν θέση του, δηλαδή νά άνοιξη 
τόν άέρα.

Πριν ξεκινήση θά πρέπει νά ρυθμίση τήν 
θέσιν τού καθίσματος του, ώστε οί κινή
σεις του διά τόν χειρισμόν τού τιμονιού 
καί τών οργάνων νά είναι άνετες.

Νά άναφέρη άμέσως εις τόν άρμόδιο 
βαθμοφόρο διά βλάβες πού δέν μπόρεσε 
ή δέν έχει δικαίωμα νά διορθώση.
3.—"Οταν όδηγή (κατά τήν πορείαν) :

Νά μή ξεχάση νά λύση τό χειρόφρενο 
κατά τήν έκκίνησιν τού οχήματος, διό
τι άν συμβή τούτο, θά προκαλέση οπωσδή
ποτε ζημιά στό σύστημα πεδήσεως.

Δέν πρέπει ΠΟΤΕ νά ξεχνά νά δοκι- 
μάζη τά φρένα τού οχήματος στά πρώτα 
100 μέτρα.

Νά ξεκινά πάντα μέ πρώτη ταχύτητα, 
έκτος άν πρόκειται γιά μεγάλο όχημα 
πού δύναται νά ξεκινήση καί μέ δευτέρα.

ΠΟΤΕ δέν πρέπει σέ ένα κατηφορικό 
δρόμο νά βγάζη τήν ταχύτητα καί νά 
χρησιμοποιή τά φρένα, διότι αύτό έκτος 
τού ότι είναι πολύ έπικίνδυνο, θά κατα- 
στρέψη οπωσδήποτε πολύ γρήγορα καί 
τά φερμουΐτ τών φρένων. 'Η  ιδεώδης 
ένέργεια στήν περίπτωση αύτή είναι νά 
χρησιμοποιή τήν ίδια ταχύτητα πού θά 
χρησιμοποιούσε άν άνέβαινε τόν ίδιο δρόμο.

Νά μήν άποφεύγη νά άλλάζη ταχύτητα 
άν οί συνθήκες τό έπιβάλλουν. Πολλοί 
οδηγοί διά νά μήν αλλάξουν ταχύτητα....  
«βοηθάνε» όπως λένε τήν μηχανή πατών
τας τό άμπραγιάζ μέ συνέπεια τήν 
πρόωρη φθορά τών φερμούϊτ, τού δίσκου 
συμπλέκτου καί τού πλατώ.

Δέν πρέπει ΠΟΤΕ όταν άναγκασθή 
νά σταματήση σέ μιά ανωφέρεια νά φρε- 
νάρη τό όχημα μέ τήν ταχύτητα καί μέ 
τόν συμπλέκτη, διότι θά έχη τις ίδιες 
μέ τήν προηγούμενη περίπτωση συνέ
πειες.

Κατά τήν άλλαγήν τών ταχυτήτων 
πρέπει νά πατά τό πεντάλ τού συμπλέκτου 
μέχρι τό τέρμα, διά νά γίνεται τελεία, 
εύκολος καί χωρίς κίνδυνο βλάβης τού 
συμπλέκτου ή άποσύμπλεξις καί σύμπλε-
ξις·

"Οταν τό όχημα είναι καινούργιο ή 
έχει βγή άπό γενική έπισκευή τού κινη- 
τήρος (ρεκτιφιέ), πρέπει νά άποφεύγη 
τις ύψηλές ταχύτητες καί νά μή χρησι- 
μοποιή τήν μεγίστην ίσχύν τού κινητήρος, 
μέχρι νά συμπληρωθούν τά πρώτα 3.000 
χιλιόμετρα.

Νά παρακολουθή συνεχώς τά όργανα 
τού ταμπλώ άν δείχνουν κανονικά.

Νά παρακολουθή άν τό τιμόνι στρίβη 
ομοιόμορφα καί άν τά φρένα πιάνουν 
καλά.

Νά παρακολουθή άν ή μηχανή δουλεύη, 
στρωτά καί τραβάει καλά.

Νά παρακολουθή άν τό κιβώτιο ταχυ
τήτων καί ό συμπλέκτης δουλεύουν καλά, 
άν άκούωνται άσυνίθιστοι θόρυβοι καί 
μήπως βγαίνουν παράξενες μυρουδιές.

Νά σταματήση άμέσως άν άντιληφθή 
σοβαρή βλάβη καί νά είδοποιήση τήν 
Υπηρεσία του.

ό.—Στις στάσεις :
Νά κάνη όσες άπό τις ΔΕΚΑ ΕΝΤΟ

ΛΕΣ άναφέρονται εις τήν φάσιν αύτήν.
Νά έξετάση μέ τό χέρι μήπως τά τα- 

μπούρα, τά κιβώτια ταχυτήτων καί τά 
διαφορικά ζεστάθηκαν πολύ.

Νά διορθώση ό,τι παρετήρησε κατά 
τήν πορείαν.

( ΠΡΟΣΟΧΗ. Δέν πρέπει νά άφαιρέση 
αέρα απο τά λάστιχα άν βρή πίεση παρα
πάνω άπό τήν κανονική, διότι τήν στιγμή 
εκείνη η ένδειξις δέν άνταποκρίνεται προς 
τήν πραγματική πίεση, λόγω διαστολής 
τού αερος τού άεροθαλάμου έκ τής δη- 
μιουργηθείσης έκ τής τριβής τού έλαστι- 
κοϋ θερμότητος.
5.—"Οταν έπιστρέψη :

Νά άσφαλίση τό όχημα στή ρεμίζα του, 
έφ’ όσον έχει όρισθή τέτοια θέσις έκ τών 
προτέρων καί έν πάση περιπτώσει νά 
παρκάρη τό όχημα εις ασφαλή θέσιν.

Νά κάνη όσες άπό τις ΔΕΚΑ ΕΝΤΟ
ΛΕΣ άναφέρονται εις τήν φάσιν αύτήν 
τής συντηρήσεως.

Νά καθαρίση τό όχημα.
Νά άναφέρη στον άρμόδιο γιά βλάβες 

πού δέν μπόρεσε νά διορθώση.
’Εάν ή έπιστροφή γίνη άργά καί τά 

γραφεία είναι κλειστά, θά πρέπει νά 
άφίση σημείωμα, εις έμφανές μέρος τού 
οχήματος, γιά βλάβες πού έχει διαπιστώ
σει ή γιά όποιαδήποτε πληροφορία έχει 
να δώση προς τόν συνάδελφόν του πού 
πιθανόν νά κινήση τό όχημα μετά άπό 
αύτόν.

Μετά άπό κάθε διαδρομή, καλόν είναι 
νά γεμίζη τό τεπόζιτο (ρεζερβουάρ) βεν
ζίνη, διότι έτσι τό προστατεύει άπό τήν 
σκωρίαση, άποφεύγει τήν απώλεια καυ
σίμου λόγω έξατμήσεως καί είναι τό 
όχημα έτοιμοκίνητον.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΙΣ
Στήν έβδομαδιαία συντήρηση πρέπει 

ό οδηγός :
Νά έφαρμόση τις ΔΕΚΑ ΕΝΤΟΛΕΣ.
Νά καθαρίση καί νά πλύνη τό όχημα 

χωρίς νά χρησιμοποιήση πετρέλαιο στις 
χρωματισμένες έπιφάνειες καί στά έξαρ- 
τήματα άπό έλαστικό.

Νά τοποθέτηση τό όχημα σέ οριζόντιο 
έδαφος καί νά έξετάση τήν στάθμη τού 
λαδιού στον κινητήρα, στά κιβώτια τα
χυτήτων καί στά διαφορικά. Νά συμπλη- 
ρώση όπου χρειάζεται.

Νά σφίξη όλες τις λασκαρισμένες βίδες 
στά διάφορα εξαρτήματα.

Νά έξετάση έάν λειτουργούν καλά τά 
φρένα καί μήπως ύπάρχουν διαρροές. 
Νά σφίξη τις- βίδες στηρίξεως καί τά 
ρακόρ.

Νά έξετάση τήν κατάσταση τού φίλ
τρου άέρος. Ή  άλλαγή φίλτρου άέρος 
έξαρτάται άπό τήν περιοχή πού κινείται 
τό όχημα (χωματόδρομοι κ.λ.π.) Κατά 
κανόνα τό φίλτρο άέρος πρέπει νά άντι- 
καθίσταται σέ κάθε άλλαγή λαδιού.

Νά έξετάση τόν πυροσβεστήρα καί τά 
εργαλεία πού έχει χρεωθή άν είναι σέ 
καλή κατάσταση.

Νά έξετάση τό κενόν τόν (τζόγο) τού 
συμπλέκτου πού πρέπει νά είναι μία (1) 
ίντσα.

Νά έξετάση τήν στάθμη τών ύγρών 
τής μπαταρίας (πρέπει νά καλύπτουν τις 
πλάκες) καί τών φρένων.
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ΜΗΝΙΑΙΑ ΖΥΝΤΗΡΗΖΙΖ
Κατά την μηνιαίαν συντήρησιν τό όχη

μα μεταφέρεται εις τδ συνεργείου τής 
Υπηρεσίας καί ή συντήρησίς του γίνεται 
επιμελημένη ύπδ τοϋ όδηγοϋ καί των 
τεχνιτών.

Αύτές είναι οί υποχρεώσεις των οδηγών 
έναντι τών οχημάτων που όδηγοϋν καί δεν 
νομίζω δτι είναι πολλές καί δύσκολες. 
Είναι λίγες καί απλές, μόνο πού χρειάζεται 
υπομονή καί έπιμονή.

Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Ζ Ε Ι  Σ 
Β Α Θ Μ Ο Φ Ο Ρ Ω Ν

Μέχρις έδώ ανέλυσα τις υποχρεώσεις 
τών οδηγών. "Ας δοϋμε δμως καί τις 
υποχρεώσεις τών βαθμοφόρων.

Οί υποχρεώσεις αύτές δύνανται νά 
άποδοθοϋν μέ μία μόνον >έΕη : 

« Ε Λ Ε Γ Χ Ο  Σ»
’Εάν διαπιστώσωμεν ένα πρωί δτι ή 

καθαριότης τοϋ γραφείου μας δέν έγινε, 
ή έγινε πλημμελής, θά άπευθύνωμε παρα
τηρήσεις εις την καθαρίστριαν καί θά 
άπαιτήσωμε τοϋ λοιποΰ ή καθαριότης 
νά είναι περισσότερον επιμελημένη, καί- 
τοι έκ τής παραλείψεως αυτής δέν κινδυ
νεύει άμεσα ή ύγεία μας καί ή σωματική 
μας άκεραιότης.

’Αμφιβάλλω δμως αν κανείς βαθμοφό
ρος πριν έπιβιβασθή τοϋ ύπηρεσιακοϋ 
αύτοκινήτου ένδιαφέρθη ποτέ νά έξακρι- 
βώση αν ό οδηγός έκανε τον άναγκαϊο 
έλεγχο τοϋ οχήματος πριν ξεκινήση γιά 
μιά διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, καίτοι 
γνωρίζομε δτι μιά παράλειψη τοϋ όδηγοϋ 
δυνατόν νά μάς στοιχίση τή ζωή ή τή 
σωματική άκεραιότητα.

Θά μοΰ πήτε: καλά ό οδηγός δέν έν- 
διαφέρεται γιά τή ζωή του;

Δέν θά φροντίση διά τήν ασφαλή κίνη- 
σιν τοϋ οχήματος;

Δέν λέγω δχι, άλλά ένας μεγάλος 
αριθμός άπό τούς οδηγούς μας, δέν έν
διαφέρθη ποτέ νά μάθη τί κρύβεται κάτω 
άπό τό καπώ τής μηχανής καί δέν είναι 
αρκετό γιά ένα οδηγό νά ξέρη νά κρατά 
καλά τό τιμόνι.

Πρέπει νά είναι εις θέσιν νά έντοπίζη 
τις περισσότερες βλάβες τοϋ οχήματος 
καί νά άποκαθιστά αρκετές άπό αύτές.

Χιλιάδες άνθρωποι πού όδηγοϋν, δέν 
έχουν επαρκείς γνώσεις διά τήν μηχανή 
τοϋ αύτοκινήτου καί στέκονται έκπληκτοι 
μπροστά στον τεχνικό τοϋ συνεργείου πού 
μέ μιά ματιά βρίσκει καί διορθώνει τις 
βλάβες.

’Άλλοτε πάλι δταν πάθουν κάτι στο 
δρόμο στέκονται μέ άμηχανία καί αύτο- 
σχεδιάζουν, δίχως νάχουν ιδέα άπό ποϋ 
νά άρχίσουν τήν έρευνα διά νά βρουν τήν 
βλάβη.

Ό  βαθμοφόρος πρέπει νά έχη στοι
χειώδεις τούλάχιστον γνώσεις τοϋ αύ- 
τοκινήτου καί δέν είναι δύσκολο νά τις 
άποκτήση άρκει νά πάρη ένα εγχειρίδιο 
άπό τις δεκάδες πού κυκλοφορούν καί 
νά γνωρισθή μέ τό αύτοκίνητο, άναγνωρί- 
ζοντας τά διάφορα συστήματα αύτοϋ καί 
μαθαίνοντας τί δουλειά κάνει τό καθένα.

Διά τοϋ τρόπου αύτοϋ έπιτυγχάνει 
νά πλουτίση τις εγκυκλοπαιδικές γνώσεις 
του καί νά καταστήση ικανόν τον έαυτόν 
του νά έλέγξη τον όδηγό τοϋ ύπηρεσιακοϋ 
αύτοκινήτου αν κάνη σωστά τή δουλειά του.

Πριν έπιβιβασθή ό βαθμοφόρος στο 
ύπηρεσιακό αύτοκίνητο πρέπει νά βεβαιω- 
θή ότι ό οδηγός έκανε όσες άπό τις ΔΕΚΑ

ΕΝΤΟΛΕΣ έπιβάλλεται νά κάνη κατά 
τον χρόνον πρό τής λειτουργίας τοϋ κινη- 
τήρος καί νά έλέγξη δειγματοληπτικώς 
έστω κάθε φορά ώρισμένες έξ αύτών.

Νά παρακολουθή βάσει τών όσων 
προηγουμένως άναφέραμε, έάν ό οδηγός 
άκολουθεΐ σωστά τις διάφορες ένέργειες 
πριν ξεκινήση.

Κατά τήν πορεία, νά παρακολουθή τόν 
όδηγό αν έλέγχη μέ λοξές ματιές τά 
όργανα τοϋ ταμπλώ καί αν όδηγή σύμφωνα 
μέ τούς κανόνες τοϋ Κ.Ο.Κ.

"Οταν ό οδηγός διαπιστώση κατά τήν 
πορεία μία σοβαρή βλάβη καί δηλώση 
ότι δέν πρέπει νά κινηθή περαιτέρω τό 
όχημα, δέν πρέπει ό βαθμοφόρος νά έπι- 
μείνη νά πράξη τό άντίθετο, διότι είναι 
ένδεχόμενο νά γίνη ύπαίτιος σοβαράς ζη
μίας τοϋ ύπηρεσιακοϋ αύτοκινήτου.

Έάν ύπάρχη ύποψία ότι ό οδηγός έκανε 
δολίως κακήν έκτίμησιν τής βλάβης ή 
ότι μπορούσε εύκολα νά τήν έπισκευάση 
καί δέν τό έκανε, νά τόν έλέγξη πειθαρ- 
χικώς άφοϋ προηγουμένως συμβουλευθή 
έναν τεχνικό.

"Οταν τό όχημα πρέπει νά άκινητο- 
ποιηθή γιά τήν μηνιαία συντήρησή του, 
δέν πρέπει ό βαθμοφόρος νά άρνήται στον 
όδηγό, διότι άπό αύτή τήν συντήρηση 
έχει ΑΠΟΛΥΤΟ ΑΝΑΓΚΗ τό όχημα. 
Θά τό στερηθή ένα 24ωρο, άλλά θά έξα- 
σφαλίση τήν κίνησίν του γιά ένα μήνα.

Μετά άπό κάθε μηνιαία συντήρηση, 
ό βαθμοφόρος πρέπει νά ζητά άπό τόν 
όδηγό νά τοϋ δώση τό Σ.Β. 406 τοϋ οχή
ματος — ώς έχει ύποχρέωσιν νά έλέγξη 
τήν έκθεσιν έπιθεωρήσεως πού έκανε μέσα 
σ’ αύτό ό τεχνίτης πού τό έπιθεώρησε 
καί νά ύπογράψη εις τήν οίκείαν θέσιν. 
Έ τσι θά βεβαιωθή άν έγινε ή συντήρηση 
τοϋ οχήματος καί άν διεπιστώθησαν πα
ραλείψεις τοϋ όδηγοϋ τις όποιες καί πρέ
πει νά έλέγξη διά τυχόν πειθαρχικήν ευθύ
νη του.

Στις στάσεις ή στά τέρματα τής δια
δρομής ό βαθμοφόρος πρέπει νά παρακο
λουθή άν ό οδηγός κάνη τούς έλέγχους 
πού άναφέραμε.

Έάν είναι δυνατόν, νά μην άνατίθεται 
ή όδήγησις ένός αύτοκινήτου σέ περισσό
τερους άπό 2 ή 3 οδηγούς, διότι κάθε 
ένας συμπεριφέρεται προς τό όχημα κατά 
διάφορον τρόπον δταν οδηγεί.

Δέν έπιτρέπεται ή ύπερφόρτωσις τών 
υπηρεσιακών οχημάτων, διότι θά δη- 
μιουργηθή πρόωρος καταστροφή τούτων 
εις όλα τά συστήματα.

Καλή, έπιμελημένη καί καθημερινή 
συντήρησίς, είναι έκείνη πού θά μάς εξα
σφάλιση τήν καλήν λειτουργίαν τοϋ οχή
ματος καί τήν παράτασιν τής ζωής του.

Τά όχήματά μας έγκαταλείπουν γρή
γορα τό στίβο καί άν κανένα φθάση τά 
10 ή καί περισσότερα χρόνια θά έχη ύπο- 
στη τόσες έπισκευές πού μέ τά διατεθέντα 
χρήματα θά μπορούσαμε νά έχωμε άγο- 
ράσει ένα καινούργιο.

Έγκαταλείπομεν εις τήν διάθεσιν τών 
οδηγών οχήματα άξίας πολλών χιλιάδων 
ή καί εκατομμυρίων δραχμών, χωρίς 
έλεγχο, χωρίς καμιά φροντίδα. Τά θυμό
μαστε ΜΟΝΟΝ τότε πού τά χρειαζό
μαστε.

Ά ν όλοι μας θεωρήσωμε τούς έαυτούς 
μας ώς ίδιοκτήτας τών ύπηρεσιακών 
οχημάτων καί δείξωμεν τό άνάλογο ενδια
φέρον διά τήν καλήν λειτουργίαν καί συν- 
τήρησιν αύτών, φρονώ οτι θά έχωμε άν- 
ταποκριθή εις τήν έκκλησιν τής 'Υπηρε
σίας.

Ά  ς δ ο κ ι μ ά σ ω μ. ε.
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ΑΠΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΛΥΤΡΑ
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ή κοινωνία τής χώρας μας έζησε 

μια αγωνία πολύ διαφορετική άπό άλλες φορές, μια 
αγωνία γιατί ένιωσε για πρώτη φορά νά κλονίζεται ή 
ηρεμία τής οικογενειακής ζωής και νά εισβάλλει στον 
τοπο, ένα εγκληματικά φροϋτο άγνωστο μέχρι πριν 
λίγο στην "Ελλάδα. Μιά απαγωγή μικρόν παιδιού καί 
ό εκβιασμός γιά τήν άνταλλαγή τής ζωής του μέ λύτρα.

Συνηθισμένο έγκλημα στο εξωτερικό. Μοντέρνος 
τρόπος έκβιασμοϋ. 'Η  άνθρώπινη πώρωση διεκδικεϊ 
το μοχθο και τα αγαθα η ακόμα και τήν ανατροπή 
των νόμων, χρησιμοποιώντας σάν όπλο το δίλημμα, 
την αγαπη, τον ανθρωπισμό των άπειλουμένων. Αυ
τός ό καρπός τών εγκληματικών σχεδίων μερικών 
αποκτηνωμένων μελών τής κοινωνίας, πού άπαξιοϋν 
ή μάλλον δεν έχουν τήν δύναμη νά πετύχουν κάτι 
προσφέροντας σάν αντάλλαγμα τίμια εργασία, έχει 
κατά κάποιο ποσοστό ευδοκιμήσει στο εξωτερικό.

Εμείς οι "Ελληνες, μέχρι πριν λίγο, δεν τό είχαμε 
δοκιμάσει. Θά μέναμε δμως πίσω; Μήπως θ’ άργοΰσε 
πολύ ή στιγμή νά μιμηθοϋμε τούς ξένους εγκληματίες; 
Αποδείχθηκε πώς όχι. ”Εχουμε άλλωστε τάση προς 

τι] μίμηση. Μήπως αφήσαμε και τίποτε κακό έξω άπό 
τα σύνορα τής χωράς μας; Είναι ένα πάθος κι 
αυτό, που μέ πολλά άλλα, συναγωνίζονται τις αρετές 
τής φυλής μας.

Ηρθε λοιπόν τό φροϋτο αυτό στήν 'Ελ.λάδα, τό 
γευτήκαμε δλοι μας — καί μάλιστα πρωτοχρονιάτικα— 
μα όπως στις αρχαίες τραγωδίες ήρθε καί ή λύτρωση, 
ή ανακούφιση, ή Ικανοποίηση. 01 άπαγωγείς τελείω
σαν άδοξα την πορεία τους μέσα στά κρατητήρια τής 
1 ποδιε υθυνσεως ’Ασφαλείας Προαστίων Πρωτευού- 

σης καί ό μικρός άπαχθείς χαίρεται καί πάλα τήν οι
κογενειακή γαλήνη, έχοντας αποκτήσει μιά σπάνια 
εμπειρία άπό τή ζωή, τις αναποδιές τής τύχης καί 
τήν̂  κακία τών άνθρώπων. Παράλληλα, δλο τό κοινω
νικό σύνολο, ένιωσε μέσα του τό αίσθημα ασφαλείας 
αρκετά δυνατό, χαμογέλασε μ εμπιστοσύνη στούς 
άνδρες τής Χωροφυλακής, άποκτώντας συνάμα καί 
αυτό τή δική του εμπειρία.

Ομως το θέμα δεν τελειώνει εδώ, οι προεκτάσεις 
του είναι αρκετά μεγάλες, άποτελοϋνται άπό τά κί
νητρα, τα αποτελέσματα καί τις μελλοντικές προο
πτικές.

ΑΡΡΩΣΤΗΜ ΕΝΗ κατάσταση, -ψύχωση επικίν
δυνη ή φιλοχρηματία, τούς στέρησε κάθε ίχνος αυτο
ελέγχου^ καί συγκρατημοϋ. 'Ο ήχος τών «άργυρίων» 
τοϋ Ιούδα, τους μεθούσε. ’Εκείνος είχε προδώσει τον 
Δασκαλω του. Αυτοί θά πρόδιναν τον ’Άνθρωπο, σάν 
πατέρα και σάν δημιουργό μιας νέας ζωής. Ποιά διά
φορά, Τυπική περισσότερό. Δεν είχαν τήν δύναμη νά 
άναλογιστοΰν —δχι τά άποτελέσματα, πολύ φτηνή ή 
ανασταλτική αυτή δύναμη — άλλλά τήν ευθύνη πού 
έχουν άπεναντι στο κοινωνικό σύνολο καί στή μορφή 
τους, σάν άνθρωποι. Τήν ευθύνη απέναντι στο πρό
σωπο το άνθρώπινο πού στέκονταν πάνω στο κορμί 
τους και που το έβλεπαν κάθε μέρα μέσα στον καθρέ
φτη. 7 ολιμησαν μια πρωτόγνωρη α’ισιοδοξία, μιμήθηκαν
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KAMA ΧΟΡΙί
τα ευρωπαϊκά συνδικάτα. ’Εκμεταλλεύτηκαν την πο
λίτικη καταγωγή τής οικογένειας, τον τόπο προέλευ
σής της και άλλαξαν τή φωνή τους. ’Ό χι για νά πετύχει 
ή «δουλειά», αλλά γιά νά στραφούν σ’ άλλες κατευ
θύνσεις οι έρευνες των καταδιωκτικών ’Αρχών. Τις 
μόνες Ίσως πού λογάριασαν. ’Αγνόησαν όμως το κυ- 
ριώτερο: Τή ψυχοσύνθεση τοϋ "Ελληνα, τή νοοτρο
πία τής ελληνικής κοινωνίας. Μιας κοινωνίας πού ακό
μα, στο σύνολό της, δεν ανέχτηκε μερικά διαβρώματα, 
όπως γιά παράδειγμα, την προσβολή τοϋ δικαιώματος 
τής οικογένειας. Μιας κοινωνίας πού έχει άρρηκτα 
δέσει τή ζωή της μέ τήν συνοχή τής οικογενειακής 
ζωής, πού στον τόπο αυτό ακόμα θεωρείται ιερή. Το 
αποτέλεσμα είναι γνωστό. ΊΤ κοινή γνώμη αγανάκτη
σε. ’Επαναστάτησε. Δεν ανέχτηκε τήν απειλή τοϋ κυτ
τάρου της. Και κάτι άλλο. ’Αγνόησαν τήν Πολιτεία καί 
είδικώτερα αυτούς πού τάχτηκαν νά διαφυλάξουν τήν 
έννοια τοϋ Πολίτη. Γιά τήν Πολιτεία, τήν Χωροφυλα
κή, τό γεγονός ήταν καθαρά περίπτωση τιμής. Τά 
όργανα τοϋ Νόμου, οί άνδρες τής Χωροφυλακής, υπε
ρασπίστηκαν μέ ψυχραιμία άπόλυτη καί μέ εκπληκτική 
επιτυχία, τήν ησυχία καί προπαντός τήν ασφάλεια τής 
ζωής τοϋ Πολίτη.

ΟΛΑ τά παραπάνω δείχνουν πώς τό οργανωμένο 
έγκλημα έχει ένα συγκλονιστικό αντίπαλο στή χώρα 
μας: Τήν πατρογονική κληρονομιά τής αγάπης γιά 
τούς συνεχιστές τής πορείας τής φυλής. Οι προσπά
θειες τοϋ κοινωνικού συνόλου καί ή συμπαράστασή 
του στο έργο τών άνδρών τής Χωροφυλακής γιά τήν 
αντιμετώπιση τών άπαγωγέων ήταν κάτι τό πολύτιμο. 
"Ολες οί ελπίδες του, είχαν άκουμπήσει σέ μιά νστάτη 
προσπάθεια αισιοδοξίας, επάνω τους. Καί εκείνοι δέν 
διέψευσαν τις προσδοκίες. Τίμησαν μέ άριστο τρο- 
πο τήν κοινωνία άπό όπου προέρχονται. Χαλύβδωσαν 
τήν άσφάλειά της, άφαιρώντας από τούς κόλπους της 
τά καρκινώματα τής γαλήνης της καί παραδίδοντάς τα 
στή δικαιοσύνη τής κοινής γνώμης καί στήν ετυμηγο
ρία τής Πολιτείας. Ή  συναλλαγή ζωή—οικογενειακή 
ευτυχία καί κερδοσκοπία άπέτυχε οίκτρά. Τά αργύρια 
ακολουθώντας, όπως πάντα, τον δρόμο τής ντροπής 
τυφλώθηκαν από τό ζωογόνο φώς τής δικαιοσύνης καί 
έλυωσαν. Δέν έφτασαν ποτέ ατά θυλάκια τών πιστών 
τους. Τό χρήμα — ό Θεός τοϋ μίσους — νικήθηκε γιά 
μιά ακόμα φορά από τό συναίσθημα τής πατρότητας 
καί τής μητρότητας, πού ζωντάνεψε όχι μονο στην 
ψυχή τοϋ κοινωνικού συνόλου, άλλα και στην ψυχή τών 
ανθρώπων πού μοχθούν γιά την προστασία του. Η  
ελληνική κοινωνία κράτησε ακόμα καί τήν ανάσα της, 
παρακολουθώντας τήν εναγώνια πορεία τών ερευνών 
γιά τήν τύχη τοϋ μικρού θύματος. Δέν έμεινε αδιάφορη. 
Δέν ήταν δυνατόν νά κλείσει τ’ αφτιά της στις εκκλή
σεις τών γονέων του καί τών καταδιωκτικών ’Αρχών.

ΕΙΝΑΙ παράξενο καί παράδοξο πράγμα τό κοινω
νικό σύνολο. Μεστό εμπειρίες, αποκτημένες από τήν 
τίμια ή όχι αντιμετώπιση τής ζωής καί τής εξελικτικής 
πορείας του άπό τά ίδια του τά μέλη, έχει τή δύναμη

ΜΕΛΛΟΝ ΙΤΟΝ ΕΛΛΛΛΑ
νά ζεϊ όλες τις καταστάσεις πού παρουσιάζονται στις 
πτυχές του. ’Ανάλογα δέ, μέ τήν σύνθεση, τήν υφή 
τής άρρώστειας, πού εισβάλλει μέσα του, πονά καί 
αντιδρά. ’Άλλοτε πολύ καί άλλοτε λίγο. Στή περίπτω
ση αυτή ό πόνος είναι μεγάλος. Πολύ περισσότερο άπό 
ένα άλλο έγκλημα, μιά άνθρωποκτονία — γιά παρά
δειγμα—πού μπορεί νά τής δικαιολογήσει τό έλαφρυν- 
τικό τής «κακιάς στιγμής» ή τών «λόγων τιμής». 
’Εδώ ίσως θά πρέπει νά στηριχτεί κάθε σκέψη γιά τις 
μελλοντικές προπτικές. ’Εδώ —στο πόσο ευαίσθητη, 
δηλαδή, είναι ή κοινωνία σ’ αυτού τοϋ είδους τό άδί- 
κημα — πρέπει νά στηριχτεί ή πρόληψή του καί ή 
έξουδετέρωση τοϋ κάθε τι πού θά έπιχειρηθεϊ. Είναι 
φοβερά δύσκολο νά άντιμετωπίσει ένας εγκληματίας 
τήν οργή καί τή δύναμη τοϋ κοινωνικού συνόλου. 'Η  
σκέψη, πώς ό γύρω του κόσμος δέν είναι άδιάφορος, 
άλλά άγρυπνεϊ, ότι κάποιος διαβάτης συγκράτησε 
τά χαρακτηριστικός τοϋ μέσου διαφυγής του ή κά
ποιος θεατής ύποπτεύθηκε τον χαρακτήρα τής όλης 
του ένεργείας, τον τρομάζει. Ή  σωστή διαπαιδαγώ- 
γιση —όχι τρομοκρατία — τών παιδιών, πάντα έχει 
ευεργετικά αποτελέσματα. Οί παιδαγωγοί μπορούν νά 
μιλήσουν πολύ γι’ αυτό τό θέμα. Τό κυριώτερο, ή στε
νή συνεργασία πολίτη καί άστυνομικοϋ, πού γιά κάθε 
αδίκημα είναι τό άποτελεσματικώτερο όπλο, θάχει νά 
προσθέσει πολλά ή μάλλον νά άφαιρέσει πολλές πιθα
νότητες γιά μελλοντική επανάληψη,

ΙΣΩΣ έχει έρθει ή ώρα γιά τήν δραστηριοποιημένη 
άγάπη, τήν έμπρακτη συμπαράσταση τής κοινωνίας, 
προς τήν Χωροφυλακή. ’Ίσως χρειαστεί πολύς μόχθος 
γιά νά αντιμετωπιστούν οί «εισαγωγές» άπό τό εξω
τερικό παρόμοιων δηλητ ηριοφόρων φρούτοον. Μέ 
ανάλογη ψυχραιμία καί περίσκεψη ή αντιμετώπισή τους 
θά είναι περισσότερο εύκολη. Τά χωροταξικά πλαίσια 
τής πατρίδας μας δέν επιτρέπουν υπόνοιες διαβρώσεως 
τής κοινωνίας της. Γύρω μας, ό εμπορικός συναγωνι
σμός, οί εδαφικές επιβουλές καί ό,τι άλλο συνθέτει τον 
όρο «ψυχρός καί οικονομικός πόλεμος», μεγαλώνει. 
'Η  αντίσταση καί ή συνέχιση τής ζωής τοϋ τόπου είναι 
περισσότερο θέμα αντοχής, μιάς άντοχής πού έξαρτά- 
ται ολοκληρωτικά σχεδόν άπό τήν υγιεινή κατάσταση 
τής κοινωνίας. Ή  άνηθικότητα καί ή εγκληματικότητα 
—μάς τό διδάσκει ή ιστορία — καλλιεργούν τήν φθορά 
κάθε κράτους, σκάβουν θανάσιμα τά θεμέλιά του καί τό 
τραγούδι τους είναι μοιρολόγι. Κάθε δέ κοινωνίας, κύτ
ταρο είναι ή οικογένεια. Αυτή τήν οικογένεια, τήν 
ελληνική οικογένεια, πρέπει νά διαφυλάξουμε. ”Οχι 
μόνο νά τήν διαφυλάξουμε άλλά καί νά τήν εδραιώ
σουμε πάνω στά θεμέλια τοϋ δικαίου καί τοϋ σωστού. Καί 
σωστό είναι ό,τι δέν βλάπτει τούς γύρω μας. Μέ προο
πτική τήν σωστή άνάπτυξη τής ελληνικής οικογένειας 
καί τήν έμπρακτη συμπαράσταση τών άνθρώπων πού 
τάχτηκαν γιά νά τήν υπηρετήσουν, θά γίνει πραγματι
κότητα τό όνειρο τής άδιάβλητης , ήρεμης καί ασφα
λούς κοινωνίας. Προοπτικές υπάρχουν, ας γίνει ή άρχή.

Ό  π α ρ α τ η ρ η τ ή ς
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Ό  άπολογισμός 

μιας επιτυχημένης 

προσπάθειας στον 

χρόνο πού πέρασε 

κ α ί ό

προγραμματισμός 

γιά τό μέλλον

Η

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ ΠΙΤΤΑ 
ΤΗΣ ΥΠΟΑΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ 

Τ Ρ Ο Χ Α Ι Α Σ  

ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΙΚΗ εύκαιρία γιά μιά συνάν
τηση των άνδρών πού ύπηρετοϋν στις 
'Υπηρεσίες Τροχαίας Χωροφυλακής, μέ 
τούς έκπροσώπους των ’Οργανισμών καί 
’Οργανώσεων, πού αντιπροσωπεύουν τά 
σχετικά μέ τήν κυκλοφορία τοϋ αύτοκι- 
νήτου, έπαγγέλματα, μπορεί νά χαρακτη- 
ρισθή ή γιορτή πού διοργάνωσε ή Υ πο
διεύθυνση Τροχαίας Προαστίων Πρω- 
τευούσης, έπ’ εύκαιρία τής κοπής τής 
Πρωτοχρονιάτικης Πίττας της, στό ξε
νοδοχείο «Άπέργη» τής Κηφισιάς ,στίς 
12 Ίανουαρίου.

Ή  ωραία αύτή πρωτοβουλία τής Ύπο- 
διευθύνσεως Τροχαίας Προαστίων Πρω- 
τευούσης, είχε σκοπό τή σύσφιξη των 
σχέσεων φιλίας μεταξύ τού Τρονονόμου 
καί τοϋ 'Οδηγού, καθώς καί τήν δημιουρ
γία άγαθών προϋποθέσεων γιά τήν άμοι- 
βαία κατανόηση τών δυσχερείων καί τών 
προβλημάτων ποϋ δημιουργεί ή άντιμε- 
τώπιση τοϋ κυκλοφοριακοϋ προβλήματος.

Αύτούς άκριβώς τούς λόγους άνέλυσε 
καί παρουσίασε στούς παρισταμένους 
καί ό Διευθυντής τής Ύποδιευθύνσεως 
Τροχαίας Προαστίων Πρωτευούσης, 
Συνταγματάρχης κ. Δ. Μπαριάμης, ό 
όποιος άφσϋ άναφέρθηκε, κατά τήν διάρ
κεια τής ομιλίας του, στό μόχθο τών άν
δρών τής Τροχαίας καί στις προσπάθειές 
τους γιά τήν εύρυθμη κυκλοφορία είπε: 
«Ή  παρουσία στήν αίθουσα αύτή, έκπρο- 
σώπων τών μέσων ένημερώσεως, τών 
’Οργανισμών καί τών ’Επαγγελματικών 
Οργανώσεων, πού σχετίζονται μέ τήν 

κυκλοφορία τών όχημάτων καί τήν οδική 
άσφάλεια, τών Διευθυντών Τροχαίας ’Α
θηνών καί Πειραιώς, καθώς καί τών φί
λων τοϋ Σώματος καί είδικώτερα τής 
Τροχαίας, άποτελεί τιμή γιά μας καί ένδυ- 
ναμώνει τήν προσπάθεια τών Τροχονόμων 
γιά έξασφάλιση καλυτέρων συνθηκών 
κυκλοφορίας. Οί άνδρες τής Τροχαίας 
άσκοϋν έργο κοινωνικό καί άνθρωπι- 
στικό. Στή διάρκεια τοϋ χρόνου πού πέ
ρασε, άγωνίστηκαν μέ σθένος καί άποφα- 
σιστικότητα γιά νά πετύχουν όσο τό 
δυνατόν περισσότερο άνεκτές καί άσφα- 
λείς συνθήκες κυκλοφορίας. Μοναδική 
άνταμοιβή τους ύπήρξε ή άναγνώριση αύ- 
τοϋ τοϋ έργου άπό τά μέσα ένημερώσεως 
τά όποια, ώς γνωστόν, έκφράζουν τις 
άπόψεις τοϋ κοινοϋ καί άπό τούς προφο
ρικούς καί γραπτούς έπαινετικούς λόγους

μεγάλου άριθμοϋ οδηγών καί πεζών, Ε λ 
λήνων καί Ξένων. ’Από τής θέσεως αύτής 
εύχαριστώ καί συγχαίρω τούς άνδρες τις 
Τροχαίας καί τούς προτρέπω γιά νέες 
περισσότερο έπίμονες προσπάθειες γιά 
τήν έξασφάλιση άσφαλέστερης κυκλο
φορίας». ’Ακολούθως ό κ. Μπαριάμης 
άναφέρθηκε στήν άνάγκη τής έντατικο- 
ποιήσεως τής δραστηριότητας καί τών 
προσπαθειών τής Τροχαίας γιά τόν περιο
ρισμό τών άτυχημάτων, πού γιά τό 1977 
είχαν σάν άποτέλεσμα 232 θανάτους καί 
3.834 τραυματισμούς καί συνέχισε: «’Ε
πίμονη έπιδίωξη τής Τροχαίας Προα
στίων θά είναι ό περιορισμός το , δείκτου 
άνόδου τών τροχαίων άτυχημάτων. Τοϋ- 
το άποτελεί χρέος μας υπηρεσιακό, κοι
νωνικό καί χριστιανικό. Παρά τις δυ
σοίωνες προβλέψεις, άντιμετωπίζουμε μέ 
συγκρατημένη αισιοδοξία τό κυκλοφο- 
ριακό πρόβλημα καί τά συνδεόμενα μέ 
αύτό θέματα. » Άναφερόμενος στις προ
σπάθειες πού πρέπει νά καταβληθούν γιά 
τήν άντιμετώπιση τοϋ κυκλοφοριακοϋ 
προβλήματος τόνισε ότι ή έπιμονή τών 
άνδρών τής Τροχαίας, οί αυστηρότερες 
διατάξεις τοϋ νέου Κ.Ο.Κ., ή έπιδίωξη 
στενότερης συνεργασίας μέ τούς Οδηγούς, 
ή συμπαράσταση τών ’Οργανισμών καί 
τών ’Οργανώσεων πού έχουν σχέση 
μέ τό αύτοκίνητο καί τούς οδηγούς, τό 
αύξημένο ένδιαφέρον τοϋ Υπουργείου 
καί τοϋ ’Αρχηγείου Χωροφυλακής, άπο- 
τελοϋν έγγύηση, ότι οί προσδοκίες γιά 
καλύτερες συνθήκες κυκλοφορίας προέρ
χονται άπό τήν άντικειμενική καί ρεαλι
στική έκτίμηση τής καταστάσεως. Μι
λώντας γιά τήν καινούργια χρονιά καί 
τις προσπάθειες πού καταβάλλονται άπό 
τούς άνδρες τής Τροχαίας είπε τά έξής: 
«Τις γιορτές καί τό νέο έτος έγκαινιά- 
σαμε τήν άπό άέρος παρακολούθηση τής 
κυκλοφορίας καί άποκτήσαμε ικανοποιη
τική έμπειρία. Ελπίζουμε ότι τό 1978 θά 
κλείσει μέ μικρότερη αύξηση τοϋ δείκτη 
άτυχημάτων. Μέ τήν υπόσχεση ότι ή 
προσφορά τών Τροχονόμων πρός τό κοι
νωνικό σύνολο καί ιδιαίτερα πρός τούς 
χρησιμοποιοϋντας τούς δρόμους θά είναι 
περισσότερο άποφασιστική καί άποτελε- 
σματική, παρακαλοϋμε, δεχθήτε.τίς θερ
μές εύχές τών άνδρών τής Τροχαίας γιά 
προσωπική καί οικογενειακή εύτυχία κατά 
τό 1978».

Χαιρετισμό πρός τούς παρευρισκο- 
μένους καί εύχές γιά άναίμακτο 1978, 
άπηύθυνε καί όΟεοφιλέστατος’Επίσκοπος 
Αύλώνος κ. Παντελεήμων, ό όποιος εύλό- 
γησε καί τήν πρωτοχρονιάτικη πίττα 
τής Ύποδιευθύνσεως Τροχαίας.

Τήν πίττα έκοψε ό Γενικός Γραμματέας 
τοϋ 'Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως, κ. 
Κων]νος Σαψάλης, ό ’Αρχηγός Χωροφυ
λακής ’Αντιστράτηγος κ. Μιλτ. Άργιάν- 
νης οί Α'. καί Β'. Ύπαρχηγοί Χωροφυ
λακής Υποστράτηγοι κ.κ. Νικ. Λινάρ- 
δος καί Διον. Σέρρας καί ό Α'. ’Επιθεω
ρητής Χωροφυλακής Υποστράτηγος κ. 
Σωτ. Πουλόπουλος.

Μετά τήν κοπή τής πίττας, ό Γενικός 
Γραμματέας τοϋ Υπουργείου Δημοσίας 
Τάξεως κ. Κων. Σαψάλης, άπηύθυνε 
χαιρετισμό πρός τούς παρισταμένους καί 
συνεχάρει τούς άνδρες τών Υπηρεσιών 
τής Τροχαίας γιά τό έργο τους, εύχόμενος 
όπως τή νέα χρονιά μέ περισσότερο κου 
ράγιο καί δύναμη συνεχίσουν τό δύσκολο 
έργο τους γιά τό καλό τοϋ κοινωνικοΰ 
συνόλου καί τής Πολιτείας.
’Ακολούθησε δεξίωση καί μουσικοχο- 
ρευτικό πρόγραμμα μέ τήν ορχήστρα τής 
Μουσικής τοϋ Σώματος.

Τήν έκδήλωση τίμησαν μέ τήν παρου
σία τους, ό Θεοφιλέστατος Επίσκοπος 
Αύλώνος κ. Παντελεήμων, ό Γενικός 
Γραμματέας τοϋ Υπουργείου Δηνοσίας 
Τάξεως κ. Κων. Σαψάλης, ό ’Αρχηγός 
Χωροφυλακής ’Αντιστράτηγος κ. Μιλτ. 
Άργιάννης, ό Νομάρχης ’Ανατολικής 
’Αττικής κ. Κωβαΐος, οί Α' καί Β' Ύπαρ
χηγοί Χωροφυλακής Υποστράτηγοι κ.κ. 
Νικ. Αινάρδος καί Διον. Σέρρας, όΐ Α' 
καί Γ'. ’Επιθεωρητές Χωροφυλακής κ.κ. 
Σωτ. Πουλόπουλος καί Κων. Τσίντζος, οί 
Ταξίαρχοι κ.κ. Δρακάκης, Μπουγουλιάς, 
Παπαναστασίου, ^.ηράκης, ό Διευθυντής 
’Αστυνομίας ’Αθηνών, οί Διευθυντές τής 
Τροχαίας ’Αθηνών καί Πειραιώς, ’Ανώ
τεροι ’Αξιωματικοί Χώροι ακής, οί 
Διοικητές τών Τμημάτων Τροχαίας, έκ- 
πρόσωποι τών μέσων ένημερώσεως, ορ
γανισμών καί ’Οργανώσεων, τά Διοικη
τικά Συμβούλια τών 'Ομίλων Φίλων Χώρο 
φυλακής, άντιπροσωπεϊες άνδρών καί 
γυναικών Χωροφυλακής τών Υπηρεσιών 
τοϋ Αεκανοπεδίου ’Αττικής καί πολλοί 
άλλοι προσκεκλημένοι.
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ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 
ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
10(3 χρόνια 
στην ύπηρεσία 
τοΰ ανθρώπου
Π α ν α γ ι ώ τ ο υ  Π α τ ι α ν τ ω ν  ί ου,

Άνθ)στοΰ  Χωροφυλακής

ΜΕ ΤΗΝ Ε Υ Κ Α ΙΡ ΙΑ  τής συμ πλη ρ ώ σ εω ς ΙΟΟετηρίδος άπό τήν ϊδρυσι  
του Ε .Ε ,Σ . πραγματοποιήθηκαν σέ διάφορες π όλεις  έπ ίσημες  έορταστικές  
έκ δη λ ώ σ εις .  ’Ε πίκεντρο τοΰ έορτασμού ήταν ή 'Α θ ή να ,  στήν όποια τό ν  πε
ρασμένο Σ επτέμβριο  ώ ργανώ θηκαν αξ ιόλογες  έκδηλώ σεις  μέ έπίσημο χ α 
ρακτήρα . Η έπισημότερη έκδήλω σι έλαβ ε  χ ώ ρ α  στήν όμ ορφ α  στολισμένη  
μέ τό έμ β λ η μ α  τοΰ Ε ,Σ . , αίθουσα έορτών — δ ιαλέξεω ν τοΰ ύπ εραιω νόβιου  
π νευμα τικ ού  ιδρύματος πού λ έγ ετ α ι  Φ ιλολογικός  Σ ύ λ λ ο γ ο ς  « Π α ρ ν α σ σ ό ς» .  
Τήν συγκινητική αύτή τελετή έτίμησαν μέ τήν παρουσία τους  : Ό  Πρόεδρος  
τής Δημοκρατίας κ .  Κ ω νστα ντ ίνο ς  Τσάτσος μέ τήν έρίτημη σ ύ ζυ γ ό  τ ο υ ,  ό 
Σ εβα σμιώ τατος  Μητροπολίτης Α ύλώ νο ς  κ .  Π α ν τ ε λ ε ή μ ω ν ,  ώς έκπρόσωπος  
τοΰ Μ ακαριωτάτου Ά η χ ι ε π ι σ κ ό π ο υ  'Α θηνώ ν κ .  Σ ε ρ α φ ε ίμ ,  ό Πρόεδρος τοΰ  
Διοικητικού Σ υ μ β ο υ λίο υ  του Ε .Ε , Σ . Κ αθηγητής κ .  Γεώ ργιος Μαρίνος 
ό μόνιμος αντιπρόσω πος τοΰ Ε ,Ε ,Σ . στίς Δ ιεθνε ίς  Έ ρυθροσταυρικές  'Οργα
νώ σεις  κ .  Μ ιχαήλ  Π ε σ μ α τ ζό γ λ ο υ ,  ό Πρόεδρος τής Δ ιεθνούς  ’Επιτροπής  
τοΰ Ε . Σ .  ’Α λέξανδρος Η Α Υ , ό Πρόεδρος τοΰ Σ υνδέσμου τ ω ν  Ε . Σ .  κ.  
JOSE B A R R O S O  καί ό 'Υ πουργός  Προεδρίας τής Κ υ βερ νή σεω ς  κ .  
Κ ω νστα ντ ίνο ς  Σ τ ε φ α ν ό π ο υ λ ο ς . Παρέστησαν έπίσης αντιπρόσω ποι  τω ν  
Ε θνικώ ν Σ υ λ λ ό γ ω ν  τ ώ ν  ’Ερυθρών Σ ταυρώ ν χ ω ρ ώ ν  πού έλ α β α ν  μέρος 

στον έορτασμό κ , ά . , έκ π ρόσ ω π οι ,  καί μέλη τού Ε . Σ .  Ν εότη τος ,  α δ ε λ φ έ ς ,  
σαμαρεΐτες , σ υ ν ερ γά τες ,  φ ίλ ο ι  τοΰ έργου τού Ε ,Σ . καί άλλοι έκπρόσωποι  
τού πνευμα τικ ού  κόσμου . ’ Α ντη λλάγη σαν χα ιρετισμοί μέ μη νύμ ατα  καί  
έδοθησαν όμιλίες  απο τους  έπ ισήμους  μέ π λο ύ σ ια  στ ο ιχ ε ία  γ ια  τήν Ιστορία 
και τή δράσι τού Ε .Ε ,Σ . στόν Έ λ λ α δ ικ ό  χ ώ ρ ο  καί τό  έξω τερικό , καθώς καί  
γ ιά  τόν  ιδρυτή τού Δ ιεθ νο ύς  ’Ερυθρού Σταυρού 'Ερρίκο Ν τυ νά ν  (1828-1910)  
Σ τή ν  φ ω τ ο γ ρ α φ ία  παραπ λεύρω ς είκονίζεται στ ιγμ ιό τυπ ο  άπό τάς έορτα
σ τ ικ ές  έκδηλώ σεις  στόν Π α ρνα σ σ ό .

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ 

Σ Τ Α Υ Ρ Ο Υ

Ε ίν α ι Ισ τορ ικά  α π α ρ α ίτη το  νά  
τον ισθ ή  δ τ ι ή  ’Ε ρυθρ ο σ τα υρ ικ ή  Ιδέα  
ευ δο κ ίμ η σ ε  κα ί α π έδω σ ε άξιόλωγουο  
μ έ χ ρ ι σ ή μ ερ α  κα ρπούς σ τη ν  π α τρ ίδ α  
μ α ς. Α υ τό  συνέβη  δ ιό τι β ρ ή κ ε  π ρ ό 
σφορο κ λ ίμ α  στόν τό π ο  αυτό  ο 
όπο ιος έκ λη ρονόμη σε μ έ  νόμ ιμ ους  
τ ίτ λ ο υ ς  τή ν  π ν ευ μ α τ ικ ή  π α ρ α γω γή  
τή ς  'Ε λ λ η ν ικ ή ς  Κ λ α σ ικ ή ς  άρχα ιό -  
τη το ς  μ ε  τα  π ο λλά  ’Α σ κ λ η π ιε ία  
κα ί Ιερά π ο υ  έθεράπευαν τ ις  ά νά γκες  
τή ς  τό τ ε  γ ν ω σ τή ς  'Ε λλά δ ο ς , καθώ ς  
κα ί τόν νόμ ιμ ο  δ ιάδοχό  τη ς  τό  Β υ 
ζά ντιο  π ο υ  κ α λ λ ιέρ γη σ ε  κα ί ανά
π τ υ ξ ε  Ιδ ια ίτερα  σαν θεσμό  κο ινω 
νικό τή ν  ανθρώ πινη α λ λ η λ ε γ γύ η  
κα ί ίδρυσε κά θε μ ο ρ φ ή ς  κο ινω φ ελή  
ιδ ρ ύ μ α τα  (Β α σ ίλ ε ιό ς  κ .ά .) .

Μ έ αυτό  τόν  τρόπο  ε ξ η γ ε ίτ α ι  
ά ρ ισ τα  τό  γε γο ν ό ς  γ ια τ ί  ή  ' Ε λ λ ά ς  
ανήκει σ τή ν  ομά δα  τώ ν  5  πρώτοον 
Κ ρ α τώ ν  π ο ύ  υπ έγρα ψ α ν  τή ν  π ρ ώ τη  
Δ ιεθ ν ή  Σ ύ μ β α σ ι τή ς  Γ εν εύ η ς  τό  
1 8 6 4  - 5. ’Έ τ σ ι  πήρα ν  σάρκα  κα ί 
ο σ τά  από  νο μ ικ ή  άποψ ι τά  ιδανικά  
κα ί οι α ρ χές  το ΰ  Ε ρ υ θ ρ ο ύ  Σ τα υρ ο ύ , 
όπω ς τ ις  ένεπνεύσθη  π ρ ώ το ς  ό άν-
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θρ ω π ισ τή ς Ν τυνά ν  κα ί τ ις  π ερ ιέ 
γρα ψ ε α ρ γό τερα  ατό π α γκ ο σ μ ίω ς  
γν ω σ τό  έργο  του  πού  κυκλοφ όρησε  
μ ε  τον τ ίτλ ο  «Μ ία Ά ν ά μ ν η σ ις  άπό  
τό  Σ ολφ ερ ϊνο  (1 8 6 2 ) .

Μ έ τη ν  υπ ο γρ α φ ή  άλλω ν Δ ιεθνώ ν  
Σ υμ β ά σεω ν  κ α τά  τα  επόμενα  χρόνια  
( 1 9 0 6 ,1 9 0 7 ,1 9 2 5 ,1 9 2 9 ,1 9 4 9  κ .ά .)  
κα το χυρ ώ θ η κε νομ ικά  ή π ρ ο στα σ ία  
κα ι ή περ ίθαλψ ι τω ν τρ α υμ α τιώ ν , 
α ιχμ α λώ τω ν  κ .λ .π . καθώ ς κα ί το ϋ  
αμ άχου  π λη θ υσ μ ο ύ  εν καιρώ  π ο 
λέμου. Π ρ ο  πο λλο ϋ  δμω ς ό Ε .Σ .  
άρχισ ε νά π ρ ο α τα τεύ η  κα ί νά π ερ ι-  
θά λπη  κα ί όσους ανθρώ πους δοκ ι
μ ά ζο ντα ι ή κινδυνεύουν άπό θεομηνίες  
( σεισμούς, π λη μ μ ύ ρ ες , επ ιδ η μ ίες ) .

Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ  

Τ Ο Υ  Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Ο Υ  Ε Ρ Υ Θ Ρ Ο Υ  
Σ Τ Α Υ Ρ Ο Υ

' Η  πολύμορφ η  ευ ερ γε τ ικ ή  δράσι 
το ϋ  Ε .Ε .Σ . είνα ι β έβα ια  γν ω σ τή ,  
δ ιό τι σάν όργάνω σι μ έ  πανεθνικό  
κύρος κα ί διεθνή προβολή  άκολού- 
θησε π ισ τά  κα ί έδω σε τό  «παρώ ν»  
σε κάθε δοκιμα σ ία  κα ί σε κάθε ε ι
ρηνική  περίοδο το ύ  ’Έ θνους, κα τά  
τή  διάρκεια  τή ς  ισ τορ ικής ύπ ερε-  
κα το ντα ετο ύς  πορείας του  (1 8 7 7 — 
1 9 7 8 ).

Χ ρ ή σ ιμ α  σ το ιχ ε ία  άπό τη ν  π λ ο ύ 
σια  αυτή  εθνικό - κο ινω νική  κα ί π ο 
λ ιτ ισ τ ικ ή  του  δράσι έχουν άναφερθή  
σέ άλλο άρθρο τή ς  « Έ π ιθ εω ρ ή σ εω ς  
Χ ω ρο φ υλα κή ς»  (Τ ό μ ο ς  Σ Τ . ’ 1975 , 
σελ. 468—9 ). Γ ιά  τή ν  σ υμ π λή ρ ω σ ι  
δμω ς τώ ν σ το ιχείω ν  τή ς  πολύμορφ ης  
δρ α στη ρ ιό τη τό ς  του  π ρ έπ ε ι νά άνα
φερθή ό τι ά να π τύσ σ ει δρα στη ρ ιό 
τη τ ε ς  κα ί σέ άλλους νέους το μ ε ίς  
όπω ς είναι ή Α ιμ ο δο σ ία , ή Κ ο ινω 
νική Π ρόνοια , ή Ν εό τη ς , ή Ο ικ ο γ έ 
νεια κ.ά .

Α ι μ ο δ ο σ ί α :  Μ ία  ιδ ια ίτερα  
σ η μ α ντικ ή  π ρ ω τοβ ουλία  πού  άνέλα- 
βε ό Ε .Ε .Σ . ε ίνα ι κα ί ή  ά νά π τυ ξ ι  
το ϋ  θεσμού  τή ς  Ε θ ε λ ο ν τ ικ ή ς  Α ιμ ο 
δοσίας. Τό έργο  αυτό  άρχισ ε σ την  
’Α θή να  τό  1935  κα ί τή  Θ εσσαλονίκη  
τό  1948 . Τά π ρ ώ τα  Κ έντρ α  Α ιμ ο 
δοσίας ιδρύθηκαν τό  1952 , δηλαδή  
2 σ τή ν  ’Α θ ή να  κα ί άπό 1 σ τ ις  πόλεις  
τή ς  Θ εσσαλονίκης κα ί το ϋ  Π ειρα ιά . 
’Α ρ γό τερ α  ώ ργανώ θηκαν Σ τα θ μ ο ί  
Α ιμ ο δο σ ία ς  σέ Ν ο σ ο κ ο μ εία  τή ς  
Π ρ ω τεύο υσ α ς  κα ί τώ ν ’Ε π α ρχ ιώ ν . 
Π ο λύ  σ υ γκ ιν η τικ ή  μ ά λ ισ τα  ήταν  
ή έκδήλω σι πού  έγ ινε  τον περασμένο  
Σ επ τέμ β ρ ιο  σ το  Δ ρα κοπούλειο  Κ έν 
τρο Α ιμ ο δο σ ία ς  το ϋ  Ε .Ε .Σ . σ τήν  
’Α θή να  γ ιά  τον εορτασμό  τή ς  42ας 
επ ετε ίο υ  άπό τήν  ίδρυσ ί του  (1 9 3 5 ) .

Ό  'Α ντιπ ρ ό εδρ ο ς  το ϋ  Ε .Ε .Σ . καί 
Π ρόεδρος τή ς  Κ εν τρ ικ ή ς  ’Ε φορείας  
Α ιμ ο δο σ ία ς  Κ α θ η γη τή ς  κ. Ό ρ έ σ τ η ς  
Λ ο υρ ίδη ς  π ρ ο σκ ληθείς  μ α ζ ί μ έ  ά λ
λους η γ ε τ ικ ο ύ ς  π α ρ ά γο ντες  κα ί μ έλ η  
το ϋ  Ε .Ε .Σ .,  μ ίλ η σ ε  γ ιά  τό  έργο  το ϋ  
ιδρύμα τος.

Κ α τά  τό  πρ όσφ α το  παρελθόν υ π ο 
λο γ ίσ θ η κ ε  ό τι οι άνά γκες τή ς  χώ ρας  
μ α ς σέ α ίμ α  ανέρχοντα ι σέ 2 0 0 .0 0 0  
περ ίπ ο υ  φ ιάλες γ ιά  κάθε χρόνο. Γ ιά  
τή ν  π ρ ο ο δευτικ ή  έπ ίλυ σ ι το ϋ  σοβα- 
ρ ώ τα το υ  αυτού  κοινω νικού μ α ς  π ρ ο 
β λ ή μ α το ς  έκ το ς τώ ν προσπαθειώ ν  
το ϋ  Υ π ο υ ρ γ ε ίο υ  Κ οινω νικώ ν ’ Υ π η 
ρεσιώ ν, σάν επ ισ ή μ ο υ  Κ ρ α τικ ο ύ  
φορέω ς, δ Ε .Ε .Σ . οργανώ νει τ ις  
' Ε β δο μ ά δες ’Ε θ ελο ντικ ή ς  Α ιμ ο δ ο 
σίας . Σ υ ν ερ γά ζε τα ι μ έ  δημόσ ιες  κα ί 
ιδ ιω τικ ές  ά ρ χ έ ς ,’Ο ργα νισμούς ή ’Ε π ι
χε ιρ ή σ εις  γ ιά  τή  σ υγκ έν τρ ω σ ι π λ ή -  
ρων σ το ιχείω ν εθελοντώ ν α ιμοδοτώ ν  
καί γεν ικ ά  ε π ιζ η τ ε ί  τή ν  συνεργασ ία  
δλων γ ιά  μ ιά  γεν ικ ή  εκ σ τρ α τε ία  
δια φ ω τίσ εω ς, το ϋ  Ε λ λ η ν ικ ο ύ  κο ι
νού, κα ί τήν  ν π ο γρ ά μ μ ισ ι τή ς  π ρ ο 
σ ω π ική ς  ευθύνης κάθε "Ε λλη να  γ ιά  
τό  έργο  αυτό  πού  μ π ο ρ ε ί  νά δ ιααώ ζη  
τή  ζω ή κάθε κινδυνεύοντος σέ άπρό-  
β λεπ το  χρόνο κα ί τόπο . Ε υ χ ή ς  έργο  
είνα ι ή  δ ια φ ώ τισ ι α υ τή  νά άρχίση  
άπό τό  Σ χο λε ίο  κα ί νά γεν ικευθ ή  
μ έ  τή ν  χρ ή σ ι τώ ν Κ ρα τικ ώ ν  ’Ο π τ ι
κό - ακουστικώ ν μέσω ν ( Τ ύπος  — 
Ραδιόφω νον  — Τ η λεό ρ α σ ις), τήν  
τα υ τό χρ ο νη  π ρ α γμ α το π ο ίη σ ι ε ιδ ι
κών δ ιαλέξεω ν, σεμιναρίω ν κα ί άλ-  
λοον π ρ ο γρ α μ μ α τισ μ ένω ν  π α ρ εμ φ ε 
ρών σοβαρώ ν ενεργειώ ν γ ιά  τήν  
έγκ α ιρ η — κ α τά λλη λη  ένημέρω σι καί 
δ ια φ ώ τισ ι κάθε "Ε λλη να  κα ί κ υ 
ρίω ς τώ ν νέων κάθε ηλικ ίας.

' Υ γ ε ί α  γ ι ά  τ ή ν  Ο ι κ ο 
γ έ ν ε ι α :  Σ τά  π λα ίσ ια  τή ς  π ο λ 
λα π λή ς  του  προσφοράς σ υ μ π ερ ιέ 
λαβε π ρ ό σ φ α τα  ό Ε .Ε .Σ . κα ί τό  
π ρ ό γρ α μ μ α  Υ γ ε ί α  γ ιά  τή ν  ο ικ ο γέ 
νεια. "Ιδρυσε μ ά λ ισ τα  χω ρ ισ τό  το 
μ έα  γ ιά  τή ν  ά π ο τελ εσ μ α τικ ώ τερ η  
π ρ ο σ τα σ ία  τη ς . Ή  προσπ άθεια  αυ
τή  ά π ο β λέπ ει σ τή  δ ια π α ιδ α γώ γη σ ι  
το ϋ  Ε λ λ η ν ικ ο ύ  Κ οινού γ ιά  τή ν  δ ια- 
τή ρ η σ ι κα ί τήν  ά νά π τυξ ι τή ς  υ γεία ς  
μ έσ α  στο  σπουδα ίο  αυτό  κύ ττα ρ ο  
το ϋ  ’Έ θνους πού  λ έ γ ε τα ι  Ο ί κ ο 
γ  έ ν ε ι a : Ό  Ε .Ε .Σ . έχ ε ι άρ κετά  
ένημερω θή γ ιά  τ ις  ά νά γκες , τ ις  δυ
σχέρειες  κα ί τά  π ρ ο β λ ή μ α τα  πού  
πα ρουσ ιά ζει ή εφ α ρ μ ο γή  το ν  π ρ ο 
γρ ά μ μ α το ς  αυτού  σ τις  πόλεις  κα ί 
κυρίω ς, τά  χω ριά . Γ ι ’ αυτό  σ τρ έ 
φει τ ις  προσπ άθειές  του  σ το  νά Οω- 
ση κ α τά λλη λες  κα ί επ α ρ κ είς  γνώ -

+ IΟ □ X Ρ □ Μ I Δ +
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣίΔΥΡΟΥ
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ίδρυθή π ρ ό σ φ α τα  13 μ ό ν ιμ α  'Ε κ 
π α ιδ ευ τ ικ ά  Κ έν τρ α  το ϋ  Ε .Ε .Σ . στ'μ  
π ό λε ις  : Β ολος, Χ α ν ιά , Π ύ ρ γο ς ,  
Τ ρ ίκα λα , Δ ρ ά μ α , Κ α β ά λα , Κ α τε ρ ί
νη, Η ρ ά κ λειο ν  Κ ρ ή τη ς , Κ α σ τα ν ιά  
Κ ορινθ ίας κ .ά .

Τ ο μ έ α ς  Κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς  
Π ρ ό ν ο ι α ς :  Ο  Ε .Ε .Σ .  α σ κ ε ί
τό  έργο  το υ  στον το μ έα  α υ τό  από  
τη ν  ΐδρνσ ί το ν  μ έ χ ρ ι  σ ή μ ερ α  α δ ιά 
κοπ α , β ο η θ ε ϊ ιδ ιώ τες , ιδ ρ ύ μ α τα  φ ι-  
λ.ανθρω πιας, π ρ ό σ φ υ γες  ή  ά λλα  π ρ ό 
σω π α  δ ο κ ιμ α ζό μ ενα  από θεομηνίες, 
ασθενικά  π α ιδ ιά  κ .λ .π . σ το  χώ ρο  
τή ς  Α τ τ ι κ ή ς  κα ι τη ν  ύπα ιθρο  μ ε  τά  
Ε π α ρ χ ια κ ά  το υ  Τ μ ή μ α τα . Ε Ιδ ι-  

κ ω τερ α  : Τό 1 9 0 7  έφ ω δία σε 23  
Ν ο σ ο κ ο μ ε ία  μ έ  ολόκληρο τό  υλ ικό  
τή ς  α π ο θήκ ης το υ . Τό 1 9 2 2  α ί έ π ι-  
σ κ έπ τρ ιε ς  αδελφ ές το ϋ  Ε .Σ . β ο ή 
θησαν π ο ικ ιλό τρ ο π α  το ύς  π ρ ό σ φ υ γες  
από τη ν  Μ . 'Α σ ία  ενώ  π ο λ λ ά  π α ιδ ιά  
εμ β ο λ ιά σ θ η κα ν  ή  μ π ή κ α ν  σ έ ορφα
νο τρ ο φ εία  ή  σ χο λές  ή έπ ή γα ν  σέ 
κ α τα σ κ η ν ώ σ εις , δ ίνονταν ο δ η γίες  σέ  
μ η τέ ρ ε ς  κ .λ .π . Τ ά  ' Ε π α ρ χ ια κ ά  του  
Τ μ ή μ α τα  εξακολουθούν νά μ ο ιρ ά 
ζουν κα ι τώ ρ α  δω ρεάν σ έ  απόρους, 
σ χο λ ε ία , ορφ ανοτροφ εία , ν ο σ η λ ευ τ ι
κά  κ .ά . ιδ ρ ύ μ α τα  τή ς  τιερ ιοχής το υς , 
ιμ α τ ισ μ ό , φ ά ρ μ α κ α , γά λ α  κα ι άλλα  
ε ίδ η . Σ το  έργο  το υ  α υτό  ό Ε .Ε .Σ .  
χ ρ η σ ιμ ο π ο ιε ί κοινω νικούς λ ε ιτο υ ρ 
γο ύ ς , π ο ύ  σ υνερ γά ζο ντα ι μ έ  εθελον
τ έ ς  Κ οιν . Π ρονο ίας οέ Ν ο σ ο κ ο μ ε ία  
το ϋ  Ε .Σ . Γ η ρ ο κ ο μ ε ία , Φ άρους Τ υ 
φ λώ ν, Ν ο σ ο κ ο μ ε ία  παιδιών, Π . Ι . -  
Κ . Π .  A . Β ο ύλα ς , Π ε ν τέ λ η ς  κ .ά . 
Τ ά  π ρ ό σ ω π α  α υ τά  π ρ ο σ φ έ
ρουν άξιόλ.ογες υ π η ρ εσ ίες  σ τον  
το μ έ α  τή ς  έπ ιλύ σ εω ς  α το μ ικ ώ ν  ή 
ο ικο γενεια κώ ν  ή  άλλω ν δύσκολω ν  
π ρ ο β λ η μ ά τω ν  εκείνω ν π ο ύ  ε ίνα ι  
άποροι ή  ασθ ενείς  κα ι νοσηλεύοντα ι 
σέ Ν ο σ ο κ ο μ ε ία  το ϋ  Ε .Ε .Σ .  γ ια  π ο λύ  
χρονικό  δ ιά σ τη μ α .

"Ε να ς  άλλος π ο λύ  σ η μ α ν τικ ό ς  
το μ έα ς  το ϋ  έρ γο υ  το ϋ  Ε .Ε .Σ . ,  ε ίνα ι 
ό Ε ρ υ θ ρ ό ς  Σ τα υ ρ ό ς  Ν ε ό τη το ς  πού  
ιδρύθηκε τό  19 2 4  κα ι α ρ ιθ μ ε ί σ ή 
μ ερ α  5 0 0 .0 0 0  π ερ ίπ ο υ  μ έλ η . Α ρ ά  
σέ ολόκλη ρη  τη ν  χώ ρα  σάν έσ ω σ χο -  
λ ικ ή  όργά νω σ ι κα ι εκ δ ίδ ει τό  ο μ ώ 
νυμο  π ερ ιοδ ικ ό  ( Ε .Ε .Σ .Ν . )  τό  όποιο  
κ υ κ λ ο φ ο ρ ε ί σ έ 3 0 0 .0 0 0  π ερ ίπ ο υ  
μ η ν ια ία  τ ε ύ χ η  π ο ύ  σ τέλνο ντα ι τ α κ τ ι 
κά  σέ δλα  τά  σ χ ο λ ε ία  το ϋ  Κ ρ ά το υ ς . 
Γ ιά  τό  σοβαρό όμω ς α υ τό  θέμ α , θά  
δώ σ ω μ ε χ ρ ή σ ιμ α  πλη ρ ο φ ο ρ ια κ ά  
σ το ιχ ε ία  μ έ  ε ιδ ικό  α υ το τελ έ ς  άρθρο, 
π ο ύ  θά δη μ ο ο ιευ θ ή  ά ρ γό τερ α  σέ  
άλλο τεϋ χ ο ς  τή ς  Έ π ιθ ε ω ρ ή σ ε ω ς  
Χ ω ρ ο φ υ λα κ ή ς .

σ εις  κα ί σ το ιχ ε ία  τή ς  τε χ ν ικ ή ς  γ ιά  
τη ν  κ α τ ' ο ίκον π ερ ιπ ο ίη σ ι τώ ν άσθε-  
νώ ν, π ο ύ  αδυνατούν νά νοσηλευθοϋν  
σέ Ν ο σ ο κ ο μ ε ίο , καθόος κ α ί γ ιά  θ έ 
μ α τα  δ ια τρ ο φ ή ς , κ α θ α ρ ιό τη τα ς  κα ί 
κανόνω ν υ γ ιε ιν ή ς , τη  π α ρ ο χή  π ρ ώ 
τω ν  βοηθειώ ν, κα ί τη ν  ά ν τ ιμ ε τώ π ισ ι  
λο ιμω δώ ν ή άλλω ν νο σ η μ ά τω ν . Π α 
ρ ά λλη λα  επ ιδ ιώ κ ε ι νά β ο ηθή ση  τ ις  
Έ λ λ η ν ίδ ε ς  νά μ π ορούν  νά φ ρ ο ν τί
ζουν γ έρ ο ν τες , β ρ έφ η , μ η τέ ρ ε ς  ή  
ά λλα  μ έ λ η  ο ικ ο γένεια ς  π ο ύ  έχουν

Διάφορα στιγμιότυπα από την 
ανθρωπιστική δραστηριότητα τοϋ 
Ελληνικού Έρυθροϋ Σταυρού κα
τά την διάρκεια τής εκατοντά
χρονης δράσεώς του σέ δλονς τούς 
τομείς τής κοινωνικής άληλεγ- 
γύης. 'W '

α νά γκ η  περ ιθάλψ εω ς ή σ υμ π α ρ α -  
σ τά σεω ς . Δ η λ α δ ή  επ ιδ ιώ κ ε ι, σ έ τ ε 
λ ευ τα ία  άνάλυσι, νά β οηθή οη  δλους  
το ύς  "Ε λλη νες  νά α π ο κ τή σ ο υν  τ ις  
γν ώ σ ε ις  εκ ε ίν ες  π ο ύ  χρ ε ιά ζο ντα ι 
γ ιά  νά σ υνειδη το π ο ιήσο υν  τη ν  ε υ 
θύνη π ο ύ  π ρ έπ ε ι νά έχ η  κάθε π ο λ ί
τη ς  αναφορικά  μ έ  τό  θέμ α  τή ς  π ρ ο 
σ τα σ ία ς  τή ς  υ γε ία ς . 'Ε π ί  πλέον  νά  
γίνουν ικανοί νά σ υ ν ερ γά ζω ν τα ι μ έ  
το ύς  ια τρο ύς , ύ γειο νο λό γο υς  κα ί τά  
Κ έν τρ α  υ γε ία ς , γ ιά  τή ν  εφ α ρ μ ο γή  
τώ ν μ έ τρ ω ν  προλήψ εω ς νο σ η μ ά τω ν , 
τή ν  π α ρ ο χή  ν ο σ η λ ευ τ ικ ή ς  συνδρομής  
σέ ά σθενεϊς, τρ α υ μ α τ ίε ς , ά σ τεγο υ ς , 
σ ε ισ μ ο π α θ ε ίς , π λ η μ μ υ ρ ο π α θ ε ϊς  ή  
άλλους π λη σ σ ο μ έν ο ν ς  από  θεομ ηνίες .

Γ ιά  τή ν  εφ α ρ μ ο γή  το ϋ  π ρ ο γ ρ ά μ 
μ α το ς  υ γ ε ία  σ τή ν  ο ικ ο γένε ια  έχουν



Με τήν ευκαιρία 

τής παγκόσμιας 
τιμητικής έκβη- 
λώσεως.
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Γράφει: ό κ. Σ τ έ φ α ν ο ς  Κ. Ά ν α γ ν ω σ τ ά κ η ς  

Έντ. 'Υφηγητής τής Έκληματολογίας και Σωφρονιστικής

του Πανεστημίου Θεσσαλονίκης

Π ρ ιν  ά π ό  λ ί γ ο ,  σ υ μ π λ η ρ ώ θ η κ α ν  200  χ ρ ό ν ια  α π ό  τ ή ν  δ η μ ο 
σ ίευ σ η  έ νό ς  β ιβ λ ίο υ  π ο ύ  ά π ε τ ε λ ε σ ε  σ τα θ μ ό  , α ν  ό χ ι  κ α ί τή  γ έ ν ν η 
ση , έ νό ς  ά π ό  τ ο ύ ς  ν ε ώ τ ε ρ ο υ ς  Κ λ ά δ ο υ ς  τ ω ν  Π ο ιν ικ ώ ν  ’Ε π ισ τ η 
μ ώ ν  , τ ή ς  Σ ω φ ρ ο ν ισ τ ικ ή ς  ’Ε π ισ τ ή μ η ς . Τ ή ς ε π ισ τ ή μ η ς  δη λα δή  ή 
ό π ο ια  ά σ χ ο λ ε ΐτ α ι  μ έ  τ ή ν  ε φ α ρ μ ο γ ή  τ ώ ν  δ ιά φ ο ρ ω ν  π ο ιν ικ ώ ν  κ υ 
ρ ώ σ ε ω ν , μ έ  ά π ώ τ ερ ο  σ κ ο π ό  τ ή ν  κ ο ιν ω ν ικ ή  ά ν α π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή  τ ώ ν  
ά τ ό μ ω ν  π ο ύ  π α ρ α σ ύ ρ θ η κ α ν  σ το  έ γ κ λ η μ α .

Π ρ ό κ ειτα ι γ ια  τό  β ιβ λ ίο  τ ο ϋ  John Howard, π ο ύ  έ χ ε ι  τ ίτ λ ο  : 
The State of the Prisons in England and Wales κ τ λ .  ή ,  ό π ω ς  
έ μ ε ιν ε  π ια  γ ν ω σ τ ό : The State of Prisons κ α ί τό  ό π ο ιο
κ υ κ λ ο φ ό ρ η σ ε  σ το  Warrington, Lanks. τ ή ς  ’Α γ γ λ ία ς  τ ή ν  5 . 4 .  
1 7 7 7 .

’Ε π ε ιδ ή , ή ε π έ τ ε ιο ς  α ύ τή  τ ιμ ή θ η κ ε  π α γ κ ό σ μ ια  κ α ί ό Howard 
θ εω ρ είτ α ι ήδη γ ια  τή  Σ ω φ ρ ο ν ισ τ ικ ή  ισ ά ξ ιο ς  μ έ  τ ο ν  Beccaria 
σ το  Π ο ιν ικ ό  Δ ίκ α ιο  , θ εω ρ ο ύ μ ε  ύ π ο χ ρ έ ω σ η  ν ά  σ κ ια γ ρ α φ ή σ ο υ μ ε  
π ιο  κ ά τ ω  τ ή ν  π ρ ο σ ω π ικ ό τ η τ ά  τ ο υ  .

Ό  Howard — γεννήθηκε στο 
Hackney τοΰ Middleessex — τής 
’Αγγλίας, τήν 2.9.1726 άπό εύκα- 
τάστατους γονείς. Πολύ νωρίς είχε 
έκδηλώσει φιλανθρωπικά συναισθή
ματα. ’Έτσι, τό 1755, παρά τό σο
βαρό οικογενειακό του άτύχημα, 
άποφάσισε νά σπεύσει άπό τούς 
πρώτους, γιά νά ένισχύσει τούς 
σεισμοπλήκτους τής Λισσαβόνας 
(Πορτογαλίας).

Στην πόλη αύτή, τήν 1 Νοεμβρίου 
1755, μιά σεισμική δόνηση, πρωτο
φανής γιά τήν Εύρώπη, άλλά καί 
τή σεισμόπληκτη πιο παλιά Λισσα- 
βόνα, προκάλεσε τήν καταστροφή 
τοϋ μεγαλύτερου μέρους τής πόλεως, 
πάνω άπό 30.000 νεκρούς, πολυάρι
θμους άστεγους, επιδημίες καί με
γάλο λιμό. Ό  Howard έναύλωσε 
άμέσως ενα σκάφος, στο όποιο 
έφόρτωσε σκηνές, κλινοσκεπάσματα 
καί τρόφιμα γιά τούς σεισμοπλή
κτους, πού τά συνοδέυσε προσωπι- 
κώς.
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Οταν, όμως, τό πλοίο του Ho
ward παρεπλεε τις γαλλικές άκτέσ, 
σκάφη της Γαλλίας κατέλαβαν το 
πλοίο αυτό, λογω του γνωστού πο
λέμου πού είχε ξεσπάσει, τότε με
ταξύ Γαλλίας καί ’Αγγλίας. "Ολοι 
οί έπιβαίνοντες οδηγήθηκαν καί κλεί
στηκαν σ ενα δεσμωτήριο τού φρου
ρίου της Βρέστης.

Το περιστατικό αύτό έ’γινε ή αι
τία νά γνωρίσει ό Howard άπό κον
τά δλη την αθλιότητα των «φυλα
κών» τής έποχής εκείνης, πού 
του προκαλεσε βαθύτατη εντύπωση 
στη νεαρή ήλικία πού βρισκόταν.

Πρέπει νά εξηγήσουμε έδώ δτι 
ή στερητική ποινή της ελευθερίας, 
όπως τήν έννοοϋμε σήμερα, καθι
ερώθηκε έπίσημα, πολύ άργότερα 
(ιδιαίτερα άπό τή Συντακτική Συνέ
λευση της Γαλλικής Έποναστά- 
σεως, τό 1791 καί πέρα), ένώ, ώς 
τότε, πρωτεύουσες ποινές ήταν ή 
ποινή του θανάτου, οί σωματικές 
ποινές (δπως τό κάψιμο των χε
ριών) καί ή εξορία σέ υπερπόντιες 
κτήσεις. Αντί Σωφρονιστικών Κα
ταστημάτων, υπήρχαν, τήν εποχή 
εκείνη, άπλώς δεσμωτήρια, άν έξαι- 
ρεσουμε ορισμένα «’Εργαστήρια» 
(Work houses) ή «’Αναμορφω
τήρια» (Houses of Correction) 
για κάτι ειδικότερες κατηγοοίες 
κρατουμένων (φυγόπονων επαιτών, 
αλητών, πορνών, κλεπτών, ορισμέ
νων κατηγοριών άνηλίκων κλτ.) καί 
αυτό ίσχυε μόνο γιά ελάχιστες ευ
ρωπαϊκές χώρες ή καί γιά τήν Β. 
Αμερική. Στά δεσμωτήρια αύτά, 

οι κρατούμενοι, πού οί περισσότεροι 
ήταν προφυλακισμένοι —καί οχι κα- 
τάδικοι—ή χρεοφειλέτες, δέν έβλε
παν ποτέ το ηλιακό φώς, γιά τροφή 
τούς χορηγούσαν, βασικά, μιά μι
κρή ποσότητα άρτου, τελευταίαε 
ποιότητας καί νερό, σχεδόν ακά
θαρτο- αντί γιά κρεβάτι, κατακλι- 
νοντουσαν στο δάπεδο καί δέν ύπήρ- 
χε κανένας .διαχωρισμός άνάμεσα σέ 
άνδρες καί γυναίκες ή χρεοφειλέτες 
και βαρυποινίτες καταδίκους ή ενη
λίκους καί άνηλίκους. Μαζί μέ τούς 
κρατουμένους αυτούς είχαν έγκλει- 
σθεί καί ψυχοπαθητικά ή άλλα ύπο- 
λελειμμένα διανοητικώς άτομα, οί 
δέ πιο πλούσιοι είχαν μαζί καί τις 
οίκογένειές τους ή—σέ πολλές περι
πτώσεις —κοινές γυναίκες.

Τά βράδια, οί τόποι αύτοί μετα
τρεπόντουσαν σέ άντρα ακολασίας, 
ενώ συχνά μεταδιδόντουσαν ασ
τραπιαία στούς κρατουμένους οί 
πολλές καί γνωστές θανατηφόρες 
έπιδημίες τής έποχής έκείνης. Σέ

αρκετές χώρες, οί δεσμοφύλακες δέν 
πληρώνονταν από τό δημόσιο, άλ
λα απο τους εγκλείστους, τούς ο
ποίους καί συντηρούσαν, μέ τον τρό
πο πού άναφέραμε- είχαν δέ έγκα- 
ταστησει πρατήρια, δπου πουλού
σαν, σέ απλησίαστες τιμές, τρόφιμα 
και οινοπνευματώδη ποτά. ’Όσοι 
κρατούμενοι άπηλλάσσοντο άπό τήν 
περαιτέρω δίωξή τους, σπάνια έξήρ- 
χοντο αμέσως άπό τά δεσμωτήρια 
αυτα, λογω τών δήθεν εξόδων τής 
διατροφής τους, γιά τήν είσπραξη 
τών όποιων έφαρμοζόταν κάθε εί
δος βασανισμού. 'Η κατάσταση αύ- 
τή, στην τουρκοκρατούμενη τότε 
Ελλάδα xgcl ιδιαίτερα στήν 5Αθή- 
να, είχε προσλάβει δραματικό χαρα- 
κτήμα (1).

Μετά τήν άπελευθέρωσή του άπό 
την Βρέστη, άπέκτησε ό Howard, 
το 1773, τό πρώτο τιμητικό δικα
στικό άξίωμα στήν Κομητεία Bed
ford (τού High Sheriff). ’Έτσι, 
τού δόθηκε ή εύκαιρία να γνωρίσει 
απο κοντά καί τήν άπίστευτη άθλιό— 
τητα όλων τών ύπερπληρωμένων 
τότε άγγλικών «φυλακών». ’Από 
τότε ό Howard έ'θεσε σάν σκοπό 
τής ζωής του τήν άμεση βελτίωση 
τής τύχης τών κρατουμένων, στήν 
επιδίωξη δέ αύτή άφοσιώθηκε μέ 
ένα είδος πουριτανικής προσηλώ- 
σεως.

Έτσι, δέν έδίστασε νά έπιχειρή- 
σει, κατά τά έτη 1775—1784, τέσ-

(1) Είναι χαρακτηριστική ή πιο κάτω 
περιγραφή τοϋ προφυλακισμένου Παναγή 
Σκουζέ, κατά τήν περίοδο τής «διοική- 
σεως» τών ’Αθηνών άπό τον Τουρκαλβανό 
Χατζή—Άλή Χουσεκή: «Ή  φυλακές έγέ- 
μισαν, άνδρίκια φυλακή καί γυναίκια φυ
λακή... Ή ταν οί άνδρες ορθοί εις τήν φυ
λακήν, δέν έχωροϋσαν καθιστοί... ’Από 
τό παράθυρου της φυλακής έβγαινεν ένας 
καπνός, μιά άχνιά ωσάν σύγνεφου μαϋρον, 
τοϋ άναγκαίου ή βρώμα τόσων άνθρώπων, 
οί ήλικιωμένοι άνθρωποι έκινδύνευαν, έρ
χονταν εις τά όλοίσθια καί ολίγοι έξημε- 
ρώθησαν άποθαμέυοι. Στήν άνδρίκιαν 
φυλακήν έκρέμετο ό φάλαγγας, μετά οκτώ 
ήμέρας της φυλακίσεως όποιος δέν έπλή- 
ρωνε έδέρετο μέ τάς έτοιμους βέργας άπό 
πικροδάφνες (πού έφερναν οί άγροφύλακες) 
Παρομοίως εις τήν γυναίκιαν φυλακήν εί
χαν μιά κολώνα μαρμαρένια όρθίαν καί 
έδεναν τήν γυναίκαν όρθίαν, βάζοντας τό 
στήθος της κατά τό μέρος τής κολώνας καί 
μέ τάς βέργας τήν έδερναν άπό τούς κ'.. 
λους οί Τοϋρκι ι». Βλ. Ν. Φιλαδελφέως: 
Ιστορία τών Αθηνών επί Τουρκοκρατίας 
(άπό 1400 μέχρι τό 1800), Τ. I—II, 
1902, σελ. 124 σ. —’Ανάλογα μέ τά πιο 
πάνω εφαρμοζόντουσαν καί στήν Κύπρο. 
Βλ. δημοσίευμα: Αί Φυλακαί Κύπρου 
(’Έκδ. Γραφ. Δημοσ. Πληρ. Κυπρ., Δη
μοκρατίας), 1968, σελ. 3 σ.

σερις πολυδάπανες, έπίπονες καί 
έπικίνδυνες περιοδείες, στις περισ
σότερες ευρωπαϊκές χώρες, μέχρι 
καί στά παράλιατης Β. ’Αφρικής, 
δπου έπισκέφθηκε όλους σχεδόν 
τους τόπους εγκλεισμού τών κρα
τουμένων, παραμένοντας, πολλές φο- 
ρες, μαζί τους, γιά πολύ καιρό, έξαι- 
τιας τού οποίου καί άρρώστησε άρ- 
κετές φορές άπό διάφορες μολυσμα
τικές νόσους.

( Τό 1777, ό Howard δημοσίευσε 
το βιβλίο—καρπό όλων αύτών τών 
περιοδειών, με τον τίτλο πού άναφέ
ραμε πιο πάνω (The State of 
Prisons). To βιβλίο αυτό συμπλή
ρωσε μέ δύο Παραρτήματα, κατά 
τά έτη 1779 καί 1784, ένώ παράλ
ληλα συνεργάσθηκε μέ τον γνωστό 
φιλόσοφο Bentham γιά τήν έκπό- 
νηση προτύπου σχεδίου Σωφρονι
στικού Καταστήματος (όπως τού 
Panoptieum τό 1787).

Τις παρατηρήσεις του ό Howard 
για τους κρατουμένους, έπεξέτεινε 
καί στην παραπλήσια μέ τις «φυλα
κές» κατασταση τών λοιμοκαθαρ
τηρίων πού είχε καί αυτήν άντιλη- 
φθεί προσωπικούς καί ή όποια είχε 
τότε ιδιαίτερη σημασία, λόγω τής 
μαστίζουσας έπιδημίας τής πανώ- 
λης- σχετικά, έδημοσίευσε, τό 1789, 
τό «An Account of the Pricnipal 
Lazarettos κτλ.». Τον ίδιο χρόνο, 
αψηφώντας το παράτολμο τού πρά
γματος και τή διάθεση όσης περι
ουσίας τού είχε άπομείνει, έπιχείρη- 
σε μια τεΐιευταια περιόδευση, μέσω 
Ρωσίας- σκοπός του ήταν νά γνωρί
σει τήν κατάσταση τών κρατουμέ
νων, ώς τήν Ά πω Ανατολή. Στη 
Β. Αμερική, πού τότε μόλις είχε 
άποσχισθεΐ άπό τήν Αγγλία, δέν 
μπορούσε να ταξιδεύσει γιά λόγους 
πολιτικούς, αν καί διατηρούσε κανο
νική άλληλογραφία μέ τή γνωστή 
καί παραπλήσιων έπιδιώξεων Ε 
ταιρεία τών Φυλακών τής Φιλαδελ- 
φείαε, τήν οποία καί επηρέαζε ιδιαί
τερα.

'Όμως, διερχόμενος 6 Howard 
άπό τήν Χερσώνα τής Κριμαίας, 
προσβλήθηκε άπό τυφοειδή πυρετό, 
ενώ περιποιόταν ένα άσθενή κρα
τούμενο, καί άπεβίωσε τήν 20-1-
1790.

Ή  αυταπάρνηση αύτή τού Ho
ward διήγειρε τήν κοινή γνώμη καί 
παρεκίνησε γιά τις πρώτες πρα
γματικές μεταρρυθμίσεις τών φυλα
κών, που, ως τότε, δέν μπορούσαν 
νά άποσπάσουν καμιά επίσημη "Εκ
θεση, αν έξαιρέσουμε, 'ίσως, τη γνω-
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Χαρακτηριστικό σκίτσο τών αγ
γλικών ποινικών σωφρονιστικών 
καταστημάτων την εποχή τοϋ 
Τζών Χάοναρντ, το όποιο δημο- 
σιεύθηκε στο φυλλάδιο για τον 
εορτασμό τών 200 χρόνων από 
την έκδοση τοϋ περίφημου βιβλίου 
«THE STATE OF THE  PRI- 
SON».

στή (’Έκθεση) τοϋ γιατρού Bray 
(τό 1702) (2).

Περιοριζόμαστε μόνο νά ποΰμε 
για τις πρώτες οικοδομήσεις (ανθρω
πιστικών φυλακών, κατά τό άπομο- 
νωτικό σύστημα, τοϋ οποίου θεω
ρείται έπινοητής ό Howard, καί 
μάλιστα στην ’Αγγλία κατά τά έτη 
1779 - 1791, καθώς καί την εμφά
νιση άπό τότε τών καλούμενων Σω
φρονιστικών Συστημάτων. ’Ιδιαί
τερα, μέ τον Νόμο περί φυλακών 
τοϋ 1779 τής ’Αγγλίας, ή στερη
τική ποινή τής έλευθερίας εισέρχε
ται στή Σωφρονιστική, σάν υποκα
τάστατο τής ποινής τοϋ θανάτου καί 
τών σωματικών ποινών.
Προς τιμή τοϋ Howard ιδρύθηκε, 
τό 1866, ή Howard Association 
πού συγχωνεύθηκε, τό 1921, μέ τήν 
Penal Reform League ύπό τή 
νέα άνομασία «The Howard Lea
gue for Penal Reform» καί πού 
έκδίδει τό γνωστό παγκοσμίως πε
ριοδικό: The Howard, Journal of 
Penology and Crime Preven
tion. 'Η προτομή τοϋ Η. έ'χει 
στηθεί στον Καθεδρικό ναό τοϋ 'Αγ. 
Παύλου στο Λονδίνο. Παρά τά 
έμπόδια τών καιρών εκείνων (πό
λεμοι κτλ.), ή διάδοση τών σκέ
ψεων τοϋ Howard έλαβε καθολική

(2) Βλ. Σ. Κ. Άναγνωστάκη. Σωφρο
νιστικό Δίκαιο, Γενικό Μέρος, 1977, 
σελ. 27 σ.

επέκταση' απόδειξη τρανή αποτε
λούν οί διάφοροι μιμητές ή συνο
δοιπόροι του, όπως oWagnitz στή 
Γερμανία, ό Abbe Gros de Res
plat στή Γαλλία, άκόμα καί ό Vi- 
lain στο Βέλγιο, ενώ ή Τοσκάνη, 
ή Βέρνη, ή Γερμανία, τό Βέλγιο καί 
ή Β. ’Αμερική έσπευδαν νά υλο
ποιήσουν τά διδάγματά του.

’Από τή δημοσίευση τοϋ βιβλίου 
τοϋ Howard καί πέρα, σέ συνδυα
σμό μέ τήν υπόλοιπη συγγραφική 
καί σωφρονιστική του δράση, άνοί- 
γουν καινούριοι δρόμοι στή Σωφρο
νιστική καί, πρώτα άπ’ όλα, ό ορι
σμός της, όπως τόν παραθέσαμε 
πιο πάνω.

Άλλη καινοτομ.ία υπήρξε ό δια
χωρισμός τών κρατουμένων καί, 
βασικά, ό ,άποχωρισμός τών χρεο
φειλετών καί τών ψυχασθενών άπό 
τή μάζα τών άλλων έγκλειστων βλ.
π.χ. άρθρ. 5, 6, 8, 10, 21 - 25, 163 
κ. ά. Έλλην. Σωφρον. Κώδικα).

'Ως προς τό εφαρμόσιμο 
Σωφρονιστικό Σύστημα, αρχίζει ή 
καθιέρωση τής άγνωστης, σχεδόν, 
ώς τότε, άτομικής κρατήσεως (σέ 
κελλιά), πού, μαζί μέτ’ άλλα συντε
λεί στήν άποφυγή τής διαφθοράς, καί 
τής άνθυγιεινής διαβιώσεως καί στή 
μεταμέλεια τών έγκληματησάντων. 
'Η κράτηση αύτή συνδυάζεται μέ 
ομαδική άποδοτική εργασία, σάν 
βασικό στοιχείο γιά νά έθισθοΰν οί 
σωφρονιζόμενοι στήν ομαλή κοινω

νική διαβίωση (άρθρ. 53 Έλλ. 
Σωφρ. Κώδικα), κατά τό λεχθέν 
ύπό τοϋ Howard: Make the men 
diligent and theg will be honest. 
'Ολόκληρη ή έκτιση τής ποινής πρέπει 
νά χωρίζεται σέ τρεις φάσεις, μέ 
επιστέγασμα τήν απονομή χάριτος 
σέ όσους έμφανίζουν αισθητή βελ
τίωση. 'Η τελευταία είσήχθη πιά 
σάν θεμελιώδης αρχή στο σημερινό 
Σωφρονιστικό Δίκαιο (3).

Ώς προς τούς σωφρονιστικούς 
υπαλλήλους, χαράσσεται ή κατεύ
θυνση ότι πρέπει νά είναι, κυρίως, 
έντιμοι, μετριοπαθείς καί σκεπτό- 
μενοι ανθρωπιστικά.

Δέν θά έπεκταθοΰμε περισσότερο 
στήν άνάλυση τοϋ βιβλίου τοϋ Η. 
Θά προσθέσουμε μόνο ότι ή συμ
βολή τοϋ Howard στή Σωφρονι
στική εξακολουθεί νά παραμένει 
ζωντανή, παρά τήν έπισκίαση τής 
στερητικής ποινής τής έλευθερίας 
-γιά τήν όποια είχε πρωτοστατήσει- 
άπό σύγχρονα ύποκατάστατά της 
(όπως λ.χ. τήν έξωτερική έργασία). 
'Ο Howard είναι ό θεμελιωτής τών 
γενικών κανόνων τής σωφρονιστι
κής μεταχειρίσεως καί οί άντιλή- 
ψεις του άποτελοΰν τόν ακρογωνιαίο 
λίθο ολόκληρου τοϋ σωφρονιστικού 
οικοδομήματος.

(3) Βλ. 22. Κ. Άναγνωστάκη. Σωφρο
νιστικό Δίκαιο, σελ. 50 σ.



Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

Ο νέος Κ ώ διξ  ’Οδικής Κ υκλοφ ορίας  είναι  
ττιά γ ε γ ο ν ό ς .  ’Από τήν 17ην Δ εκεμβρίου  1977  
ήρχισε νά ίσχύη ό Ν όμος 614)1977 ό όποιος έθετε  
εις έφ α ρμ ο γή ν  τάς διατάξεις τοΰ νέου Κ .Ο , Κ . 
Π ολλά έγράφ η σαν καί περισσότερα έλέχθησαν  
σ χ ετ ικ ώ ς  μέ τάς περ ιλαμ βανομ ένα ς  εις αυτόν  
διατάξεις καί ώρισμέναι άντιρήσεις ήκούσθησαν  
διά τήν πληρότητα τ ώ ν  διατάξεω ν δσον αφορά  
τήν καθημερινώ ς αύξανομ ένη ν κυκ λοφ ορία ν  τώ ν  
αυτοκινήτω ν εις τήν Χ ώ ραν καί τ ώ ν  έντεϋθεν  
δη μ ιουρ γουμένω ν π ο λ λ ώ ν  π ρο β λη μ ά τω ν .

Α νεξαρτήτω ς δλω ν αυτώ ν ύπό π ά ντ ω ν  άνε— 
γνωρίσθη ή σκοπιμότης τοΰ νέου Κ ω δ ικ ό ς ,  καί 
αί εις αυτόν ύπ άρχουσαι  καινοτομίαι αί όποϊαι  
οπω σδήποτε δεν λύουν  τό κυκλοφ ορια κ όν  πρό
β λη μα  εις τήν χ ώ ρ α  μ α ς ,  σ υ μ β ά λ λ ο υ ν  δμω ς θε-  
τικώ ς καί υποβοηθούν εις τήν έπ ίλυσ ίν  του .

Τό περιοδικόν «Ε Π ΙΘ Ε Ω Ρ Η Σ ΙΣ  Χ Ω ΡΟ Φ Υ 
Λ Α Κ Η Σ » φ ιλ ο ξε νε ί  εις τό παρόν τ ε ύ χ ο ς  καθώς  
έπίσης θα φ ιλοξενή ση  καί εις τά δύο προσεχή  
τ εύ χ η  έμπ εριστατω μ ένη ν άνάλυσιν  τ ώ ν  κ υ ρ ιω -  
τέρω ν διατάξεω ν τού νέου Κ .Ο . Κ . τήν όποιαν  
έξεπόνησεν  ό Ά ν τ ισ τ ν τ α γ μ α τ ά ρ χ η ς  κ . ΙΩ Α ΝΝ Η Σ  
Κ Ο Ρ Μ Α Σ , 'Υποδιοικητής τής Ύ π ο δ )ν σ ε ω ς  Τρο
χα ία ς  Κ ινήσεω ς Προαστίω ν Π ρ ω τευούση ς ,  ό 
όποιος είναι έκ τ ώ ν  σ υντα κτώ ν τού νέου Κώδικος . 
Τό πρώ τον μέρος π ερ ιλα μ βά νει  τήν Ε ισ α γ ω γ ή ν ,  
τάς καινοτομίας τού νέου Κ .Ο . Κ . καί τάς κ υρ ιο -  
τέρας^ παραβάσεις  εις βαθμόν π λ η μ μ ελ ή μ α τ ο ς ,  
τό δεύτερον μέρος τάς κυριωτέρας παραβάσεις  εις 
βαθμόν πτα ίσμ ατος  καί τό τρίτον μέρος τάς κ υρ ι-  
ωτέρας περ ιπ τώ σεις  έπ ιβολής  διοικητικών ποι
ν ώ ν  έκ μέρους τ ώ ν  ’Α σ τυ νο μ ικ ώ ν ’Α ρ χ ώ ν  .

Ό  Νέος Κώδιξ οδικής κυκλοφορίας τοΰ όποιου 
ή εφαρμογή άρχισε από τήν πρωίαν τής 17-12-1977, 
συνεπλήρωσε μερικάς διατάξεις τοΰ παλαιού Κώ
δικος μέ βάσι τήν άποκτηθεΐσαν πείραν έκ τής 
έφαρμογής του καί έθέσπισε αύστηροτέρας κυρώσεις 
διά παραβάσεις ιδιαιτέρως έπικινδύνους, διότι πι
στεύεται ότι τό μέτρον αύτό θά συμβάλη εις τήν 
εύρυθμον καί ασφαλή κυκλοφορίαν καί προπαντός 
εις τήν πρόληψιν τοΰ τροχαίου άτυχήματος.

—Τέλος ό Νέος Κ.Ο.Κ., ένηρμονίσθη κατά τό 
δυνατόν πρός τάς διατάξεις τής Διεθνούς Συμβάσεως 
τής Βιέννης τοΰ έτους 1968 καί τάς συμφωνίας τής 
Γενεύης, τών ετών 1971 καί 1973.

—Άποτελεΐται άπό τά κάτωθι Μέρη καί Κεφά
λαια καί παρουσιάζει άρκετάς ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ.

—Έκ τριών (3) Μερών, Δώδεκα (12) Κεφαλαίων 
καί (113) "Αρθρων έν συνόλφ, ώς καί τοΰ Παραρτή
ματος τών πινακίδων σημάνσεως οδών.

Μ Ε Ρ Ο Σ  Π Ρ Π Τ Ο Ν

—Άναφέρεται εις τήν οδικήν σήμανσιν—σηματο- 
δότησιν, κανόνας συμπεριφοράς καί διαιρείται εις 
τέσσαρα Κεφάλαια.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Α' (άρθρα 1 καί 2). Γενικά—'Ορι
σμοί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'. (άρθρα 3—11). Σήμανσις— 
Διαγράμμισις—Σηματοδότησις.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Τ’, (άρθρα 12—44). Κανόνες συμπε
ριφοράς έπί τών οδών.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Δ', (άρθρα 45 — 52). Διάφοροι δια
τάξεις.

Μ Ε Ρ Ο Σ  Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Ν

—Άναφέρεται εις τεχνικάς προδιαγραφάς, άπο- 
γραφήν, ταξινόμησιν, θέσιν εις κυκλοφορίαν καί 
όδήγησιν οχημάτων καί διαιρείται εις πέντε Κεφά
λαια.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Ε'. (άρθρα 53 καί 54). Διαστάσεις, 
βάρη καί έλξις οχημάτων.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΣΤ', (άρθρα 55—62). Τροχοπέδησις 
όχημάτων.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Ζ'. (άρθρα 63—80). Φώτα καί άνα- 
κλαστικά στοιχεία.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Η', (άρθρα 81—83). Τεχνικαί προ- 
διαγραφαί όχημάτων.
ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Θ', (άρθρα 84—93). Ταξινόμησις, 
άπογραφή καί θέσις εις κυκλοφορίαν όχημάτων.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ I'. (άρθρα 94—102). Άδειαι ίκα- 
νότητος οδηγών.

Μ Ε Ρ Ο Σ  Τ Ρ Ι Τ Ο Ν

—Άναφέρεται εις τήν έπιβολήν διοικητικών μέ
τρων καί προστίμων καί περιλαμβάνει τελικάς καί 
μεταβατικός διατάξεις καί διαιρείται εις δύο (2) 
Κεφάλαια.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΙΑ', (άρθρα 103—105). Διοικητικά 
μέτρα καί πρόστιμα.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΙΒ'. (άρθρα 106—113). Τελικαί 
καί μεταβατικαί διατάξεις.
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ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ!  ΤΟΥ Σ Χ Ε Δ ΙΟ Υ

—Διά τοϋ άρθρου 2 δίδονται νέοι ορισμοί διά τήν 
μοτοσυκλέτταν καί τό μοτοποδήλατον, διάφοροι 
των διδομένων διά των άντιστοίχων άρθρων 19 καί 20 
τοϋ ίσχύσαντος Κ.Ο.Κ. Τοΰτο έκρίθη σκόπιμον διά 
τήν έναρμόνισιν των παρ’ ήμϊν ίσχυόντων πρός τά 
διεθνώς γενόμενα δεκτά εις δ,τι άφορά τήν διάκρισιν 
των διαφόρων κατηγοριών όχημάτων.

—Διά τοϋ άρθρου 3 καθορίζονται σήματα διδόμενα 
ύπό Τροχονόμων, ώς ταϋτα προβλέπονται υπό τής 
διεθνούς Συμβάσεως τής Βιέννης 1968.

—Διά τοϋ άρθρου 11, μεταξύ τών μέτρων επιβάλλε
ται καί ή διασφάλισις τής αισθητικής τοϋ τοπίου.

—Διά τοϋ άρθρου 12, τίθεται νέα διάταξις παράγρ. I, 
ήτις θεσπίζει είδικάς ύποχρεώσεις διά τούς χρησιμο- 
ποιοϋντας τάς όδούς έναντι τών παίδων, τών χρη- 
ζόντων βοήθειας προσώπων, τών ύπερηλίκων καί 
τών τυφλών τών φερόντων λευκήν ράβδον.

—Διά τοϋ άρθρου 15 είσάγονται νέαι διατάξεις 
ρυθμίζουσαι τά θέματα τά άναφερόμενα εις τήν έκ 
τής λειτουργίας τών όχημάτων εκπομπήν άερίων 
άτελοϋς καύσεως καί τήν πρόκλησιν θορύβων.

—Διά τοϋ άρθρου 20, τό πρώτον ορίζεται δριον 
ταχύτητος 60 χιλ. ώριαίως διά τά λεωφορεία τά 
χρησιμοποιούμενα διά τήν μεταφοράν μαθητών.

'Ωσαύτως παρέχεται εύχέρεια καθορισμού δι’ 
άποφάσεως τών κατά τόπους ’Αστυνομικών ’Αρχών, 
ελάχιστου ορίου ταχύτητος τών όχημάτων ώστε νά 
μή δυσχεραίνεται ή κυκλοφορία εξ αιτίας άδικαιο- 
λογήτου βραδυπορείας όχημάτων.

—Διά τοϋ άρθρου 25 θεσπίζονται τό πρώτον ειδι
κοί κανόνες διευκολύνσεως τής κινήσεως τών 
όχημάτων δημοσίων άστικών συγκοινωνιών (λεω
φορείων).

—Διά τοϋ άρθρου 29, θεσπίζονται τό πρώτον 
διατάξεις άφορώσαι είς τήν κίνησιν τών όχημάτων 

\ εις αύτοκινητοδρόμους καί όδούς ταχείας κυκλο
φορίας.

—Διά τοϋ άρθρου 30, θεσπίζονται νέαι διατάξεις 
ρυθμίζουσαι τά τοϋ άνοίγματος τών θυρών τών όχη
μάτων καί τής καθόδου τών επιβατών.

—Διά τοϋ άρθρου 33, τίθεται τό πρώτον άπαγόρευ- 
σις καταλήψεως θέσεως, επί τών παραπλεύρως τοϋ 
όδηγοΰ καθισμάτων ύπό νεαρας ήλικίας άτόμων.

—Διά τοϋ άρθρου 35, παρ. 9, επιβάλλεται τό πρώ
τον διά τήν άσφάλειαν τής κυκλοφορίας, ή εν καιρώ 
νυκτός όρατή σήμανσις ομάδων πεζών σχηματιζου- 
σών πομπήν καί κινουμένων κατά μήκος τοϋ Οδο
στρώματος, οδών.

—Διά τοϋ άρθρου 43, τίθεται τέρμα εις άμφισβη- 
τήσεις περί τής ισχύος εν Έλλάδι τοϋ Δελτίου Διε
θνούς ’Ασφαλείας (πράσινης κάρτας) αί όποϊαι 
έξέθετον διεθνώς τήν Χώραν.

—Διά τοϋ άρθρου 46, είσάγονται τό πρώτον δια
τάξεις παρέχουσαι εύχέρειαν είς τά άστυνομικά 
όργανα όπως διατάσσουν τήν άκινητοποίησιν οχή
ματος, έν περιπτώσει διαπιστώσεως ότι τοΰτο ή ό 
οδηγός αύτοϋ εύρίσκονται είς κατάστασιν δυναμένην 
νά χαρακτηρισθή ώς έπικίνδυνος διά τήν περαιτέρω 
κίνησιν τοϋ οχήματος.

—'Ωσαύτως παρέχεται ή δυνατότης είς τά άστυ
νομικά όργανα άκινητοποιήσεως παντός όχήματος

κατά τάς ώρας κοινής ήσυχίας έντός κατωκημένων 
περιοχών,έάν έκ τής λειτουργίας του προκα- 
λοϋνται υπερβολικοί θόρυβοι.

—Διά τοϋ άρθρου 47 παρ. 2, θεσπίζονται τό πρώτον 
διατάξεις άπαγορεύουσαι τήν άπόρριψιν έκχωμάτων 
ή αχρήστων ύλικών επί τών οδών.

—Διά τοϋ άρθρου 48 παρ. 3, επιβάλλεται όπως οί 
άνεγείροντες οικοδομάς έντός κατωκημένων περιο
χών ή έκτελοϋντες άλλα έργα καί καταλαμβάνοντες 
ολόκληρον τό πεζοδρόμιον, κατασκευάζουν πρόσθε
τον τοιοϋτον, διά τήν ασφαλή διέλευσιν τών πεζών.

—Διά τοϋ άρθρου 49, μεταβιβάζεται ή άρμοδιότης 
τοϋ 'Υπουργείου Συγκοινωνιών είς τόν 'Υπουργόν 
Δημοσίας Τάξεως, διά τήν χορήγησιν αδειών τελέ- 
σεως άγώνων αύτοκινήτων, μοτοσυκλεττών καί μο
τοποδηλάτων.

—Διά τοϋ άρθρου 51, ορίζεται ότι κατά τήν κατάρ- 
τισιν τοϋ πίνακος πραγματογνωμόνων σχετιζομένων 
μέ τροχαία άτυχήματα, πρέπει νά περιλαμβάνωνται 
καί πρόσωπα υποδεικνυόμενα ύπό τοϋ Υπουργείου 
Δημοσίας Τάξεως.

—Διά τοϋ άρθρου 52, παρ. 6, θεσπίζεται νέα διά- 
ταξις παρέχουσα τήν ευχέρειαν είς τό 'Υπουργεΐον 
Συγκοινωνιών, όπως δι’ άποφάσεώς του, έκδιδομένης 
μετά σχετικήν πρότασιν τής Άστυν. ’Αρχής, άπα- 
γορεύη τήν κυκλοφορίαν μηχανοκινήτων όχημάτων 
πάσης κατηγορίας ή ώρισμένων κατηγοριών ώς καί 
μοτοποδηλάτων είς σαφώς καθοριζομένας περιοχάς 
τής Χώρας, όταν τοΰτο έπιβάλλεται έκ λόγων δημο
σίου συμφέροντος.

—'Ωσαύτως νέα είναι ή διάταξις τής παρ. 7 τοϋ 
αύτοϋ άρθρου όπως καθορίζη έντός άστικών κέν
τρων όδούς ή ζώνας κυκλοφορίας μόνον διά τούς 
πεζούς (πεζόδρομοι).

—Διά τοϋ άρθρου 81, παρ. 16, έπιβάλλεται όπως τά 
έπιβατηγά αύτοκίνητα είναι έφωδιασμένα διά ζωνών 
άσφαλείας είς τάς έμπροσθίας θέσεις αύτών (προ
θεσμία διετής).

—Διά τοϋ άρθρου 89 θεσπίζονται νέαι διατάξεις 
αϊτινες άφοροϋν τήν έξωτερικήν έμφάνισιν τών αύ- 
τοκινήτων όχημάτων.

—Διά τοϋ άρθρου 91, έπιβάλλεται τό πρώτον, 
ύποχρέωσις όπως τά έξερχόμενα τών ορίων τής ’Επι
κράτειας αύτοκίνητα είναι έφωδιασμένα διά τών 
ύπό τών σχετικών Διεθνών Συμβάσεων, πιστοποιη
τικών κ.λ.π.

—Διά τοϋ άρθρου 95, ρυθμίζονται θέματα σχε
τικά μέ τήν άναθεώρησιν τών άδειών όδηγήσεως. 
’Ιδιαιτέρα σημασίαν έχει ότι δι’ άτομα άνω τοϋ 65ου 
έτους τής ήλικίας ή άναθεώρησις γίνεται κάθε τρία (3) 
έτη. 'Ωσαύτως άν δέν άναθεωρηθή ή άδεια πρό τής 
ισχύος της,παύει νά ίσχύη οριστικά καί χρειάζεται νά 
έκδοθή νέα άδεια. Έάν μάλιστα έχουν περάσει τρία 
έτη άπό τήν ίσχύν της, ό οδηγός δίδει έκ νέου εξε
τάσεις.

—Διά τοϋ άρθρου 103, παρ. 1, παρέχεται ή εύχέ- 
ρεια μόνον είς τήν ’Αστυνομικήν ’Αρχήν τής έπιβολής 
διοικητικών κυρώσεων έπί τών προβλεπομένων ύπό 
τοϋ παρόντος Κ.Ο.Κ. Πταισματικών παραβάσεων 
άπό 2 έως 10 ήμερών.

Ωσαύτως διά πρώτην φοράν έτέθη διάταξις ή 
όποια προβλέπει ποινικήν κύρωσιν είς τόν μή συμ- 
μορφούμενον είς πρόσκλησιν τής Άστυν. ’Αρχής 
όπως παραδώση τήν άφαιρεθεΐσαν άδειαν όδηγοϋ.
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-Προβλέπεται άφαίρεσις τής άδειας κυκλοφορίας 
τοϋ αυτοκινήτου δταν τό επιβάλλουν λόγοι ασφαλείας 
(φρένα, σύστημα διευθύνσεως κ.λ.π.), καυσαέρια, 
θόρυβοι καί ή ποινή των διαρκεΐ μέχρις άποκατα- 
στάσεως τής βλάβης.

Τέλος άσκεΐται προσφυγή κατά των έκδιδομέ- 
νων ύπό των άρμοδίων ’Αρχών αποφάσεων έπιβολής 
Διοικητικών ποινών, ενώπιον τών Προϊσταμένων 
των (καί ούχί τών Νομαρχών), εντός τακτής προθε
σμίας. Εντός 15 ήμερών άπό τής είδοποιήσεως ή 
άπόφασις καθίσταται τελεσίδικος καί εις ούδέν 
ένδικον μέσον ύπόκειται.

Διά τοϋ άρθρου 104 καθιεροΰται τό σύστημα 
έπιβολής επί τόπου προστίμου εις τούς παραβάτας 
τοϋ Κ.Ο.Κ., διά παραβάσεις εις βαθμόν Πταί
σματος.

—Διά τοϋ άρθρου 108, διά πρώτην φοράν προβλέ- 
πεται διά κοινής άποφάσεως τών 'Υπουργών Συγ
κοινωνιών καί Δημοσίας Τάξεως, καθιέρωσις συστή
ματος παρακολουθήσεως τών οδηγών ένείδει Ποινι- 
κοϋ Μητρφου (POINT SYSTEM).

Διά τοϋ άρθρου 110, προβλέπεται άπό τής ισχύος 
τοϋ Κ.Ο.Κ., δι’ άποφάσεως τοϋ Ύπουργοϋ Συγκοι
νωνιών, νά διατηρηθή ή αύτή έπιτροπή ώς γνωμο- 
δοτική.

Α Λ Φ Α Β Η Τ ΙΚ Ο Ν  ΕΥ ΡΕ Τ Η Ρ ΙΩ Ν  Π Α Ρ Α Β Α 

ΣΕ Ω Ν  ΤΟΥ  Κ .Ο .Κ .  ΕΙΣ Β Α Θ Μ Ο Ν  

Π Λ Η Μ Μ Ε Λ Η Μ Α Τ Ο Σ
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Τοϋ Δημοσιογράφου - Συγγραφέως 

κ. Ν ι κ ο λ ά ο υ  Κ τ ε ν ι ά δ η

Η ΒΟΥΛΗ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟ 1887
Ό  γνωστός αυτός πίναξ παριστα την Βουλήν των ’Ελλήνων και 

την περίοδον δτε έπεδιώχθη ή ομαλή εφαρμογή τοϋ γνησίου κοινο
βουλευτισμού. ’Εμφανίζονται εις αυτόν άφ’ ενός μεν ολαι σχεδόν αί 
πιλιτικαί προσωπικότητες, αί όποίαι διεδέχθησαν την παλαιόν φρου
ράν (Βούλγαρην, Κονμουνόοϋρον, Δεληγεώργην, Ζαΐμην), και άφ’ 
ετέρου εκείνοι έπί των ήμερων των όποιων ή έπανάστασις τοϋ 1909 
κατέστησε πραγματικότητα τήν άλλαγήν, ώς τήν έζήτει ό Λαός, ιδίως 
μετά τήν ήτταν τοϋ 1897. Ό  πίναζ είκονίζει συνεδρίασιν εις την πα
λαιόν Βουλήν, σήμερον Μουαεϊον τής ’Ιστορίας και ’Εθνολογικής ’Ε
ταιρείας.

’Επί τοϋ βήματος, ό πρωθυπουργός Χαρίλαος Τρικούπης. Είναι 
ή περίοδος τής δευτέρας πρυιθνπονργίας του (1886—1890).

ΜΕ ΤΗΝ εύκαιρία τά Α' Συνό
δου της νέας Βουλής, θά έπιχειρή- 
σωμε σύντομη ιστορική αναδρομή 
στα «ρώτα χρόνια τοΰ Ελληνικού 
Κοινοβουλίου, ή ιστορία τοϋ ό
ποιου έχει τήν αρχή της στήν Ε 
θνεγερσία τοϋ 1821. Τότε, μέσα στις 
φλόγες τοΰ μεγάλου Πολέμου, 
συνήλθαν τέσσερις Εθνικές Συ
νελεύσεις, μέ βασικό σκοπό τήν 
θέσπισιν έλευθέρου Πολιτεύματος. 
Μετά δέ τήν δολοφονία τοΰ Καπο- 
δίστρια, συνήλθε, άρχικά στο Ά ρ
γος καί κατόπιν στό ιστορικό κτί
ριο τοΰ «Βουλευτικού» στό Ναύ
πλιο, ή Ε' Εθνική Συνέλευσις καί 
έψήφισε τό έκ 294 άρθρων, Πολι
τικόν Σύνταγμα τής Ελλάδος.

"Ομως, στήν Κοινοβουλευτική 
Ιστορία τής Νεωτέρας Ελλάδος, 
ώς Α' Έθνοσυνέλευσις, άναφέ- 
ρεται ή συνελθοΰσα τήν 8 Νοεμ
βρίου 1844 στήν Πρωτεύουσα τοΰ 
έλευθέρου Ελληνικού Κράτους. 
Πρόεδρος τής Συνελεύσεως εκεί
νης, στήν όποιαν έδέσποζαν οί 
μορφές τής Ελληνικής Έπανα- 
στάσεως, έξελέγη ό Πανοΰτσος 
Νοταρας, Αντιπρόεδροι, οί Άλ. 
Μαυροκορδάτος, Άνδρ. Μεταξάς 
καί Τωάν. Κωλέττης καί Γραμμα
τείς, οί Κ. Κολοκοτρώνης, Δρ. 
Δρόσος, Β. Ζερβάκος Κ. Λεβίδης.

Ή  συζήτησις έπί τοΰ Συντά
γματος άρχισε τήν 3 Τανουαρίου 
1844 καί έπερατώθη τήν 18 Μαρ
τίου ίδιου έτους, οπότε έψηφίσθη 
ό Καταστατικός Χάρτης τής Χώ
ρας. Τό γεγονός έωρτάσθη μέ 
λαμπαδηφορία καί μέ παλλαϊκή 
συμμετοχή, οί δέ κεντρικοί δρό
μοι τής πόλεως έφωταγωγήθησαν.

Τό Σύνταγμα, γράφει ό ιστορικός 
Γ. Κρέμος, σαφώς καί έν μέτρω, 
διαγράφει τά τής Εκκλησίας, τοΰ 
Δημοσίου Δικαίου, τής συντάξεως 
τής Πολιτείας, τοΰ Βασιλέως, τής 
διαδοχής, τής Άντιβασιλείας, τής 
Βουλής, τής Γερουσίας, των'Υ
πουργών καί τής Δικαστικής ’Ε
ξουσίας. Αλλά, ή Συνέλευσις έκεί- 
νη, έδίχασε, άδίκως καί άσυνέτως, 
τούς "Ελληνας, εις αύτόχθονας καί 
έτερόχθονας, ό δέ Βασιλεύς, έπε- 
ζήτει, ϊνα, διά τοΰ Συντάγματος, 
παραβιάζη τό Σύνταγμα. Έντεΰ- 
θεν, έν τή πρώτη έφαρμογή αύτοΰ, 
τό Σύνταγμα παρεβιάσθη άνέδην..».

'Υπό τής Έθνοσυνελεύσεως έκεί- 
νης, έψηφίσθη καί ό έκλογικός 
Νόμος, ό όποιος ώριζε δτι: α) Δι
καίωμα τοΰ έκλέγειν έχουν οί 
"Ελληνες πολΐται, οί συμπληρώ- 
σαντες τό 25ον έτος τής ήλικίας
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των β) Ή  διάρκεια της έκλογής 
ορίζεται όκταήμερος καί γ) 'Η 
έκλογή γίνεται διά ψηφοδελτίου.

Τό σφαιρίδιον καθωρίσθη αργό
τερα. Κατά τό διά σφαιριδίου σύ
στημα, σέ κάθε έκλογικό τμήμα 
ύπήρχε μία κάλπη γιά κάθε υπο
ψήφιο, με τή φωτογραφία του, σάν 
έκλογικό έμβλημα. Ή  κάλπη έχω- 
ρίζετο σέ δύο μέρη: Τό ΝΑΙ καί τό 
ΟΧΙ. Τό ΝΑΙ ήταν χρώματος λευ
κού, τό δέ ΟΧΙ, χρώματος μαύρου. 
Καί γιά νά είναι μυστική ή ψηφοφο
ρία, ύπήρχε στό στόμιον τής κάλ
πης, κάθετος σωλήνας, στόν όποιον 
έβύθιζε τό χέρι του ό ψηφοφόρος 
καί έρριχνε τό σφαιρίδιο όπου 
ήθελε: Στό ΝΑΙ ή στό ΟΧΙ.

Σχετικά μέ τις συνθήκες πού έγι
ναν οί έκλογές τού 1844, έγράψα- 
με σέ προηγούμενο σημείωμα. Ε 
δώ προσθέτομε μόνο ότι κατά τήν 
έκλογή έκείνη, στήν ’Αθήνα, τήν 
ευθύνη τής τάξεως καί τής προστα
σίας τής κάλπης, στό έκλογικό τμή
μα πού έστεγάζετο στόν Ναόν τής 
'Αγίας Ειρήνης, στήν όδόν Αιόλου, 
είχε ό διοικητής τής Μοιραρχίας 
Χωροφυλακής Πρωτευούσης, μοί
ραρχος Κων. Γενοβέλης, άγωνι- 
στής τού 1821 καί άπό τούς πρώ
τους έπιλέκτους άξιωματικούς τού 
Σώματος. Ό  Γενοβέλης, μέ κίν
δυνο τής ζωής του, κατώρθωσε νά 
έμποδίση τήν είσοδον στόν Ναόν, 
μεγάλου πλήθους οπλισμένων μπρά 
βων, πού είχαν συγκεντρωθεί έκεϊ, 
μέ προφανή σκοπό νά άνατρέψουν 
τήν κάλπη, καί πυροβολούσαν γιά 
έκφοβισμό. Έτσι, χάρις στό θάρ
ρος καί τήν άποφασιστικότητα τού 
μοιράρχου, ή κάλπη παρέμεινε άθι
κτη καί ή ψηφοφορία συνεχίσθη 
άργότερα, κανονικά.

Ό  Κωλέττης, όμως, μόλις έσχη- 
μάτισε τήν μετεκλογική Κυβέρνη
ση άντικατέστησε τον Γενοβέλη 
στήν διοίκησι τής Μοιραρχίας 
Πρωτευούσης, μέ τόν όμοιόβαθμό 
του Νικόλαο Ζαλοκώστα (πρωτε- 
ξάδελφο τού ’Εθνικού ποιητοΰ Γε
ωργίου Ζαλοκώστα, μετέπειτα αξιω
ματικού έπίσης τής Χωροφυλακής), 
γιά νά τόν έκδικηθή, έπειδή δέν 
άφησε τούς μπράβους νά άνατρέ
ψουν τήν κάλπη.

'Η έφημερίς «’Αθήνα» στό φύλλο 
τής 23 Αύγούστου 1844, γράφει, 
μεταξύ άλλων: «Μέ ποιαν ζέσιν 
ήμπορεϊ νά ένεργή ή Χωροφυλακή, 
τώρα τό χρέος της εις τήν Πρω
τεύουσαν, άφοΰ, πρό όλίγων ήμε
ρων, έπεριφρονήθη ό μοίραρχος, 
διότι έκαμε τό χρέος του, ένώ διά

τούτο έπρεπε νά βραβευθή»;
Ή  συνεδρίασις τής πρώτης μετά 

τήν ψήφισιν τού Συντάγματος, Βου
λής, άρχισε τήν 7 Σεπτεμβρίου 1844 
μέ 105 βουλευτάς καί μέ θέμα 'Η
μερήσιας Διατάξεως, τήν έκλογήν 
Προεδρείου. Τό Σώμα έξέλεξε Πρό
εδρον τόν Νικήταν Σταματελόπου- 
λον, τόν ήρωικόν «Νικηταράν.» 
’Αντιπροέδρους δέ, τούς Κων. Κα- 
νάρην καί Δημ. Καλλιφροναν. Πρό
εδρος τής Γερουσίας, έξ άλλου, έξε- 
λέγη ό Γ. Κουντουριώτης.

Κατά τις πρώτες συνεδριάσεις 
της, ή Βουλή, ήσχολήθη μέ συζή- 
τησιν έπΐ τού Κανονισμού τών έρ- 
γασιών της, καθώς καί μέ τόν έλεγ
χον τών αποτελεσμάτων τών έκλο- 
γών. "Οπως δέ γράφει ό Τρύφων 
Εύαγγελίδης, κατά τόν έλεγχον 
έκεΐνον, «έγιναν αισχρότατα βου
λευτικά όργια, όλόκληρον τόμον 
άποτελέσαντα». Ό  δέ Κρέμος απο
καλύπτει ότι, ή Κυβέρνησις Κωλέτ- 
τη, διά τής πλειοψηφίας της,«έξέω- 
σε τήςΒουλής τούς περί τούς τεσσα
ράκοντα άντιπολιτευομένους βου
λευτάς, έν οίς καί τούς Ζαΐμην, 
Σισίνην, Αόντον καί αύτόν τόν 
Μαυροκορδάτον, καίπερ έκλεγέν- 
τα ύπό τριών έπαρχιών, Τριχωνίας, 
Καλαβρύτων, Καρυστίας καί τού 
Πανεπιστημίου».

Στις έπόμενες συνεδριάσεις της 
ή Βουλή, συνεζήτησε διάφορα θέ
ματα, όπως, ό Προϋπολογισμός, ή 
δύναμις τού Στρατού, ή έθνική γή, 
καί τό πρόβλημα τών καλλιεργη
σίμων γαιών, ή ένίσχυσις τών ’Αγω
νιστών τού 1821, ό Ναυτικός Κώδιξ, 
ή προστασία τής δημοσίας ύγείας, 
ή δίωξις τής ληστείας, ή ανεπάρ
κεια τής σιτοπαραγωγής, ή ΐδρυ- 
σις Ελληνικών Προξενείων, ή 
στρατιωτική θητεία, ή όρκωμοσία 
τών Ελλήνων πολιτών εις τό Σύν
ταγμα, ή δημοτική φορολογία, οί 
ξένες έπιρροές καί έπεμβάσεις κλπ.

Ή  Βουλή έστεγάσθη, αρχικά, σέ 
ένα στενόμακρο, πλινθόκτιστο καί 
σανιδόπηκτο οίκημα, τήν ιστορική 
«Παράγκα» πού εύρίσκετο στόν πε
ρίβολο τού άνεγερθέντος άργότερα 
έπί τής όδοΰ Σταδίου Βουλευτηρίου, 
στό όποιον μετεφέρθη τό 1875 ή 
Βουλή, καί παρέμεινε μέχρι τό 
Φθινόπωρο τού 1935, όπότε έστεγά
σθη στά Παλαιά ’Ανάκτορα.

Μετά τήν έξωσι τού "Οθωνος, καί 
συγκεκριμένα τήν 24 Νοεμβρίου 
1862, έγινε ή έκλογή τών Πληρεξου
σίων τής συνελθούσης τήν 10 Δε
κεμβρίου ίδιου έτους, Έθνοσυνε- 
λεύσεως, ύπό τήν προεδρία τού

Ζηνοβίου Βάλβη καί μέ ’Αντιπρό
εδρον, τόν κατόπιν Πρόεδρον αύ- 
τής Διομήδην Κυριάκόν.

Ή  Έθνοσυνέλευσις έκείνη διαι
ρείτο σέ τέσσερις φατρίες: Τούς 
’Ορεινούς, τούς Πεδινούς, τούς 
Έκλεκτικούς ή ’Ελευθέρους σκο- 
πευτάς καί τό ύπό τόν Έπ. Δελη- 
γεώργη, ’Εθνικό Κομιτάτο.

’Από τις δύο μεγαλύτερες φα- 1 
τρίες, τούς «’Ορεινούς» δηλαδή καί 
τούς «Πεδινούς» τού Βούλγαρη καί I 
τού Κανάρη, προεκλήθη ή αιματο
χυσία, τό χρονικό τής όποιας έδη- 
μοσίευσε ή «Έπιθεώρησις Χωρο
φυλακής» πρό έτους.

Πυλλά καί μεγάλα ήσαν τά προ
βλήματα πού έπερίμεναν τήν λύσιν : 
των άπό τή Συνέλευσι έκείνη, μέ 
κυριαρχούντο τήν πειθαρχία τού ; 
Στρατεύματος, τό οικονομικόν, τήν 
Ένωσιν τής Έπτανήσου, τήν έκ- I 
λογή Άνωτάτου Άρχοντος, τήν 
έσωτερική τάξιν καί όμαλότητα, 
τήν άντιπροσώπευσιν τού Ελληνι
σμού τής διασποράς σιόν καταρτι
σμόν καί τήν ψήφισι τού Καταστα
τικού Χάρτου τής χώρας κλπ.

’Αξιοσημείωτη πάντως είναι ή 
σημασία πού άπεδίδετο τήν έποχή 
έκείνη, άπό τόν πολιτικό κόσμο 
τής χώρας, στούς έλευθέρους θε
σμούς. Καί γι’ αυτό στή Β' Έθνο- 
συνέλευσι έκυριαρχοΰσε ή διατύ- 
πωσις άπόψεων ’Ορθοδόξου Κοι
νοβουλευτισμού.

Ή  έπί τού Συντάγματος συζήτη- 
σις άρχισε ουσιαστικά τήν 8 Μαΐου 
1864. Σχετικά, ό Γεώργιος Φιλά
ρετος, γράφει: «Τό Σύνταγμα τού 
1864 έψηφίσθη έν νευρική ταραχή, 
διότι, ή βραδύτης τής προσαρτή- 
σεως τής Έπτανήσου, ήμπόδιζε 
τήν έθνοσυνέλευσιν νά προχωρήση 
εις τό συντακτικόν έργο της. Καί 
μόνον μίαν έβδομάδα μετά τήν όρ
κωμοσία τών Έπτανησίων βου
λευτών, ήρχισεν ή συζήτησις έπί 
τού Σχεδίου τού νέου Συντάγματος 
καί έπερατώθη τόν Νοέμβριον τού 
αυτού έτους».

Τήν έποχή έκείνη, τήν παλαιά 
πολιτική ήγεσία, διεδέχθη ή γενεά' 
τών «νέων δυναμικών πολιτικών 
άνδρών», μέ έπί κεφαλής τούς 
Άλέξ.^Κουμουνδοΰρον, Έπαμ. Δε- 
ληγεώργην, Δ. Βούλγαρην, Χαρ. 
Τρικούπην, Θ. Δηλιγιάννην, Θρ. 
Ζαΐμην, Στέφ. Δραγούμην, Γεώρ. 
Θεοτόκην, Δημ. Ράλλην κ. ά. Τότε 
όμως έσημειώθη καί ή μεγαλύτερη 
ίσως, στήν πολιτική μας ιστορία, 
πολιτική άστάθεια, μέ τό συνεχές 
«άνεβοκατέβασμα» Κυβερνήσεων.
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Τότε παρετηρήθη τό φαινόμενον, 
άσύνηθες στην έποχή μας, Κοινο
βουλευτικές πλειοψηφίες,, νά γίνον
ται, μέσα στη Βουλή, μειοψηφίες 
καί αντίστροφος, μέ άτίοχορήσεις 
ή προσχορήσεις βουλευτών άττό τή 
μιά παράταξι στην άλλη.

Τό 1871 έσχημάτισε Κυβέρνησι

Ι ό Ζαΐμης, πού είχε παραιτηθεί 
μετά τήν τραγοδία τοϋ Δήλεσι. 
Δύο ήμερες όμος αργότερα, ή Άν- 
τιπολίτευσις τόν άνέτρεψε. Τον 
διεδέχθη ό Δημ. Βούλγαρης, ό 
«ποιον τούς βουλευτάς τρέμειν», 
όπος έλεγαν τότε, διότι είχε στήν 
τσέπη του τό Διάταγμα διαλύσεος 
τής Βουλής, γιά νά τό χρησιμο- 
ποιήση όποτε αύτός θά τό έκρινε 
σκόπιμο. "Ετσι, όταν άνέβαινε στό 
βήμα τής Βουλής, οί βουλευταί, 
δέν έπρόσεχαν τούς λόγους του, αλ
λά τό δεξί του χέρι, πού «ύπεισήρ- 
χετο εις τόν «τσουμπέν» καί έβγα
ζε τό Διάταγμα διαλύσεος τής Βου
λής, διά νά τούς έκφοβίζη».

Καί τότε, όπος καί τώρα, πρό 
τής έκλογής Προεδρείου τής νέας 
Βουλής, προήδρευε, προσορινος, 
ό πρεσβύτερος τον βουλευτών. Κά
ποτε λοιπόν,γηραιότερος Δηλιγιαν- 
νικός ήταν ό βουλευτής Λευκάδος 
Εύάγγελος Ταρλαμας, Θεοτοκικός 
δέ ό βουλευτής Κεφαλληνίας Τραυ
λός. Οί Δηλιγιαννικοί όμος ήθελαν 
νά προεδρεύη ό δικός τους βου
λευτής. Καί γιά νά τό επιτύχουν, 
κατέλαβαν, άπό τό βράδυ τής προ- 
ηγουμένης τής ψηφοφορίας, τις 
θέσεις τοϋ Προεδρείου. Καί έτσι 
έγινε τό κέφι τους: Τήν Προεδρι
κή έδρα κατέβαλε ό Ταρλαμας καί 
όχι ό Τραυλός.

"Αλλοτε πάλι ό Προσορινος 
Πρόεδρος τής Βουλής, Νικόλαος 
Στεφανίδης, μόλις έκάθησε στήν 
έδρα, άρχισε νά χτυπά τόν κώδο- 
να, καί κατόπιν, άπευθυνόμενος 
στούς έκπλήκτους βουλευτάς, είπε 
τό άμίμητον έκεϊνο: «Τίς άγορεύ- 
ειν βούλεται;»

Γενικώτερα, πάντος, ή ’Εθνική 
Άντιπροσοπεία, κατά τούς χαλε
πούς έκείνους χρόνους, έδειξε ότι 
είχε συναίσθησή τής κρισιμότη- 
τος τών περιστάσεον. Καί εύρέθη 
στό ύψος τής έθνικής άποστολής 
της. Σέ περιόδους έθνικών δοκι
μασιών, έσοτερικών καί έξοτερι- 
κών κινδύνον καί κλυδονισμών, 
έπέδειξε καί σύνεσιν καί θάρρος 
καί ένότητα καί άποφασιστικότη- 
τα. Τό δέ έργον πού έπετέλεσε, 
υπήρξε γόνιμον.

ΚΑΝΕΝΑΣ δέν άγνοεΐ καί κανένας 
δέν άρνεΐται, δτι τό αλκοόλ καί τό τσι
γάρο είναι οί δυό μεγαλύτεροι καί ΰπου- 
λότεροι έχθροί τοϋ σύγχρονου ανθρώ
που. ’Αλλά, αν τό τσιγάρο βλάπτει κυρίως 
έκεΐνον πού τό καπνίζει, δέν συμβαίνει 
τό ίδιο καί μέ τό αλκοόλ. Πολύ συχνά 
πληρώνουν οί άλλοι τό πάθος τών άλκοο- 
λικών. Καί τό πληρώνουν πολύ ακριβά.

θεωρήθηκαν υπεύθυνοι, οί πεζοί παρου
σίαζαν ά λ κ ο ο λ α ι μ ί α  ανώτερη ή 
ίση μέ τό ανεκτό ποσοστό τών οκτώ 
δεκάτων τού γραμμαρίου κατά κιλό αί
ματος, στις 68 ο]ο τών περιπτώσεων. 
Στις περιπτώσεις συγκρούσεως δύο αύτο- 
κινήτων, τά 23 ο]ο τών αυτοκινητιστών, 
πού θεωρήθηκαν υπεύθυνοι γιά τό δυ
στύχημα, παρουσίαζαν άλκοολαιμία ίση 
ή άνώτερη τοϋ άνεκτοϋ ποσοστοΰ. Στις 
περιπτώσεις συγκρούσεων έπιβατικών 
αύτοκινήτων μέ μεγάλα φορτηγά, τά 
36 ο]ο τών ύπευθύνων όδηγών είχαν άλκο
ολαιμία ίση ή άνώτερη άπό τό Επιτρεπό
μενο ποσοστό. Τέλος, στά δυστυχήματα 
πού περιορίζονταν σ’ ένα μόνο αύτοκί- 
νητο, τά 51 ο]ο τών όδηγών, πού σκοτώ
θηκαν καί πού ήταν οί ίδιοι ύπεύθυνοι 
γιά τό δυστύχημα, παρουσίαζαν άλκοο
λαιμία ίση ή άνώτερη τών όκτώ δεκάτων 
τοϋ γραμμαρίου.

Ο Ι Θ Α Ν Α Σ ΙΜ Ο Ι Κ ΙΝ Δ Υ Ν Ο Ι 
ΤΟΥ ΑΛΚΟΟΛ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ

Καμιά φορά, μέ τή ζωή τους. Γιατί, δυ
στυχώς, οί άμεσώτερες καί όλεθριότερες 
έπιδράσεις τοϋ άλκοόλ φαίνονται στό 
δ ρ ό μ ο  καί πιό συγκεκριμένα, στήν 
όδική κυκλοφορία.

Σύμφωνα μέ μιά πρόσφατη γαλλική 
ερευνά, πού έγινε στό νοσοκομείο Ραιη- 
μόν Πουανκαρέ, αύτό τό όλέθριο φαινό
μενο πού είναι πολύ γνωστό καί πού άνα- 
γνωρίζεται σάν τέτοιο άπό τήν κοινή 
γνώμη, φαίνεται πώς ύποτιμάται, στις 
στατιστικές πού έχουν γίνει ώς τώρα. Ό  
καθηγητής Κλώντ Γκότ καί ό δόκτωρ 
Κριστιάν Τομάς, πού διεύθυναν αύτήν 
τήν έρευνα, μελέτησαν προσεκτικά τό 
ρ ό λ ο  τ ή ς  ο ι ν ο π ο σ ί α ς  τ ώ ν  
ό δ η γ ώ ν  στά τ ρ ο χ α ί α  δ υ σ τ υ 
χ ή μ α τ α .

Συγκεκριμένα, οί δυό έπιστήμονες 
άνάλυσαν 328 θανατηφόρα τροχαία δυ
στυχήματα, πού προκάλεσαν 378 θανάτους 
καί πού συνέβησαν μεταξύ 1970 καί 1975. 
’Απόαύτά τάδυστυχήματα,108 συνέβησαν 
στόν αύτοκινητόδρομο τής Νορμανδίας, 
123 σέ άστικά κέντρα καί 97 σέ όρισμένες 
άγροτικές ζώνες. Καί ή άνάλυσή τους 
έδωσε τά άκόλουθα πολύ χαρακτηριστικά 
άποτελέσματα:

Άλκοολαιμία άνώτερη ή ίση μέ τό 
άνεκτό ποσοστό (όκτώ δέκατα τοϋ γραμ
μαρίου, κατά κιλό αίματος), διαπιστώ
θηκε στά 38 ο]ο τών υπεύθυνων τοϋ συ
νόλου τών άναλυθέντων δυστυχημάτων 
καί στά 52 ο]ο τών θανατηφόρων δυστυ
χημάτων, πού συνέβησαν άπό τίς 6 τό 
βράδυ ώς τίς 3 τό πρωί. Σέ σχέση μ’ αύτό 
τό ποσοστό, τά δυστυχήματα πού συνέ
βησαν στις υπόλοιπες ώρες τοϋ εικοσι
τετραώρου, είναι δ·υ ό φ ο ρ έ ς  λ ι γ ό- 
τ ε ρ α στις άγροτικές ζώνες καί στούς 
μεγάλους αυτοκινητοδρόμους καί τρεις 
φορές λιγότερα, στά άστικά κέντρα. Στό 
τέλος τής έβδομάδας καί ιδιαίτερα τά 
βράδυ τής Κυριακής, αύτό τό ποσοστό 
αύξάνεται αισθητά καί φτάνει συχνά 
στά 60 ο]ο.

Ή  ίδια άναλυτική μελέτη έδειξε, δτι, 
στά τροχαία δυστυχήματα πού είχαν 
θύματα πεζούς καί στις περιπτώσεις πού

Αύ^άνε.6 χα τά  8 0 %  
τα  τ ρ ο χ α ί*  διχιτιιχή· 

μ α τ α .

Κατά τόν καθηγητή Κλώντ Γκότ καί 
τόν δόκτορα Κριστιάν Τομάς, αύτά τά 
ποσοστά άποδεικνύουν μέ άναμφισβή- 
τητο τρόπο πόσο ύποτιμοϋμε τό φαινό
μενο «άλκοολισμός καί όδήγηση». Πρα
γματικά, πολλοί άπό τούς ύπεύθυνους 
αυτών τών δυστυχημάτων παρουσιάζουν 
ποσοστό άλκοολαιμίας ίσο μέ τό άνεκτό, 
δηλαδή μ’ αύτό πού έπιτρέπει ό νόμος σ’ 
δλες σχεδόν τίς χώρες. Λυστυχώς, αύτό 
πού άγνοοϋν οί περισσότεροι αύτοκινη- 
τιστές είναι, δτι τό άνεκτό ποσοστό τών 
όκτώ δεκάτων τοϋ γραμμαρίου κατά κιλό 
αίματος ε ί ν α ι  τ ό  ά ν ώ τ α τ ο  δ ρ ι ο  
καί δτι, δπως έχει άποδειχθεΐ ίατρικώς, 
οί ι κ α ν ό τ η τ ε ς  ό δ η γ ή σ ε ω ς  άρ-  
χ ί ζ ο υ ν  ν ά  μ ε ι ώ ν ο ν τ α ι  μέ  π ο 
λύ  χ α μ η λ ό τ ε ρ ο  π ο σ ο σ τ ό  ά λ 
κ ο ο λ α ι μ ί α ς .

Αύτό είναι κάτι, πού φαίνεται δτι δέν 
τό έχουμε κατανοήσει καλά. Όπως φαί
νεται δτι δέν έχουμε κατανοήσει καλά τή 
διαφορά μεταξύ «άλκοολαιμίας» καί άλκο- 
ολισμοΰ καί τή διαφορά μεταξύ όδηγή
σεως «σέ κατάσταση έλαφρής ζάλης άπό 
οινοπνευματώδη ποτά» καί «σέ κατά
σταση μέθης». Ένας όδηγός μπορεί νά 
είναι έπικίνδυνος, χ ω ρ ί ς  ν ά  ε ί ν α ι  
μ ε θ υ σ μ έ ν ο ς ,  άν είναι λίγο ή πολύ 
ζαλισμένος. Δυστυχώς, δέν δίνουμε πολ
λή σημασία στή ζαλάδα άπό τό κρασί 
ή άλλα οινοπνευματώδη ποτά.

Μέ λίγα λόγια, τό άλκοόλ στό βολάν 
είναι βλαβερότερο άπ’ δσο φανταζό
μαστε. Πάντοτε έπικίνδυνο, τό άλκοόλ 
γίνεται όλέθριο κατά τήν όδήγηση, γιατί 
πολλαπλασιάζει όπωσδήποτε τόν κίνδυνο 
τοϋ μοιραίου δυστυχήματος.
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Η
κ α σ τ : ρ ό -
π ο λ η
Τ3η ς  Ρ ο ύ 
μ ε λ η ς
Τοϋ κ. Κ ώ σ τ α  Ο ι κ ο ν ό μ ο υ  

Λ ο γ ο τ έ χ ν η
Διευθυντοϋ Δημοσίας Βιβλιοθήκης 

Ν α υ π ά κ τ ο υ

Ή  Ν α ύ π α κ τ ο ς  ε ίν α ι μ ια  ά π ό  τ ις  λ ίγ ε ς  π ό λ ε ις  τ ή ς  Π α 
τρ ίδ α ς μ α ς , π ο ύ  κ α τό ρ θ ω σ α ν  ν ά  έ π ιζ ή σ ο υ ν  κ α ί ν ά  π ε ρ ά σ ο υ ν  
α ν έ π α φ ε ς  σ τ η ν  ε π ο χ ή  μ α ς ,  α ν ά μ εσ α  ά π ό  τ η ν  τ α ρ α χ ή  τ ω ν  
κ α ιρ ώ ν , τ ή ν  οργή  τ ω ν  σ τ ο ιχ ε ίω ν  κ α ί τ η ν  μ α νία  τ ω ν  α ν θ ρ ώ 
π ω ν  .

Έ δ ώ  κ α ί χ ιλ ιά δ ε ς  χ ρ ό ν ια  ά ν τ ιμ ά χ ε τ α ι  π ε ισ μ α τ ικ ά  ε ν ά ν 
τ ια  σε μ ύ ρ ιο υ ς  κ α τ α κ τ η τ έ ς  κ α ί π ε ρ ισ τ ά σ ε ις , γ ια  ε π ιβ ίω σ η ,  
ελ ευ θ ερ ία  κ α ί ισ τορ ικ ή  δ ικ α ίω σ η .

Ή  ά ρ χή  τη ς  χ ά ν ε τ α ι  π έρ α  ά π ό  τά  χ ρ ο ν ο ρ ό σ η μ α  τ ο ϋ  1104  
π  . X . , π ο ύ  τ ή ν  π ά τ η σ ε  τό  Δ ω ρ ικ ό  π έ λ μ α .  Τ ρ ιά ντ α  α ιώ ν ε ς  
κ α τ ό π ι ,  σ τ έκ ε ι έκ ε ΐ σ τό  ίδ ιο  μ έρ ο ς  ή π ο λ ύ π α θ η  κ α σ τ ρ ό π ο λ η  , 
ά φ θ ιτ η  , ά κ α τ ά β λ η τ η  , π ο λ ε μ ο χ α ρ ή  , ά γ έ ρ ω χ ο  σ ύ μ β ο λ ο  κ α ρ 
τ ε ρ ία ς , ή ρ ω ϊσ μ ο ΰ  κ α ί α ν τ ίσ τ α σ η ς . 'Ο  κ α τ α λ ύ τ η ς  χ ρ ό ν ο ς  κ α ί 
οί τ ιτ ά ν ιε ς  ε π ιδ ρ ο μ έ ς , ά π ό  σ τ ε ρ γ ιά  κ α ί θ ά λ α σ σ α , ά π έ β λ ε -  
ψ α ν  σ ’ έ ν α ν  κ ο ινό  σ τ ό χ ο  , σ ’ έ ν α ν  κ ο ινό  ε π ίμ ο ν ο  σ κ ο π ο  , σ τη ν  
κ α τά κ τη σ η  ή τή ν  κ α τ α σ τ ρ ο φ ή  τ η ς .  Τ ίπ ο τ α  ό μ ω ς  δ έν  κ α τ ό ρ 
θ ω σ α ν , όσο  κ ι’ α ν  π ά σ χ ι σ α ν . Σ τό  β ά θ ο ς  έ μ ε ν ε  π ά ν τ α  ή τ ιτ ά 
ν ιά  δ ύ ν α μ η , ή ά σ τ ε ίρ ευ τ η  β ρ υ σ ο μ ά να  π ο ύ  ά ν ά β λ υ ζ ε  μ έσ α  
ά π ό  τ ο ύ ς  ά π ό γ κ ρ ε μ ο υ ς  π ε λ α σ γ ικ ο ύ ς  β ρ ά χ ο υ ς  τό  π ν ε ύ μ α  τή ς  

ν έ α ς  ζ ω ή ς .

’Αρχαίοι χρόνοι

Ή  Ναύπακτος δίκαια λοιπόν θεωρεί
ται σάν μιά άπό τις άρχαιότερες Ελληνι
κές πόλεις. Βρίσκεται στό ένδιάμεσο τοϋ 
ποταμού Μόρνου καί Άντιρρίου, στή βο
ρειοδυτική παραλία τοϋ Κορινθιακού 
κολπου, στή μεσημβρινή πλευρά τοϋ ό
ρους Πίνδου ή Ριγάνι, κτισμένη άμφιθεα- 
τρικά στό λόφο «Προφήτης Ήλίας» πού 
ξεκινάει άπό τό κομψό Ένετικό λιμανάκι 
καί φτάνει στήν κορυφή «Ττς Καλέ» τοϋ 
πανάρχαιου κάστρου.

Στήν άρχή ήταν έπίσημη πόλη των 
Όζολών Έσπερίων Λοκρών, άλλά άργό- 
τερα ένώθηκε μέ άλλες πόλεις στήν ’Επί
κτητο Αιτωλία, άπό τό βασιλιά τής Μα
κεδονίας Φίλιππο(Ι).

Ή  Ναύπακτος, ΝΟΡΑΝΤ ή NAUPA- 
TAS άπό τούς Φράγκους καί Καταλά- 
νους, LEPANDO άπό τούς Ενετούς, 
ENEVAHTE άπό τούς Τούρκους, Έπαχ- 
τος στό μεσαίωνα καί σήμερα, οφείλει 
τ’ όνομά της (ναϋς: πλοίο —πείγνυμι =  
κατασκευάζω) στήν άνάμνηση άρχαίας 
κατασκευής, έκεΐ, πλοίων: «Είτε πρόκει
ται γιά τήν ναυπηγία των Ήρακλειδών, 
είτε, καθώς νομίζει ό Έφορος, (ιστοριο
γράφος) πρόκειται γιά κατασκευή στό
λου των Αοκρών σέ αρχαιότερο χρόνο»(2)

Επομένως προϋπήρχε ή Ναύπακτος 
τής καθόδου τών Δωριέων (1104) π.Χ. 
Καθώς είναι γνωστό μία άπό τις φάλαγ
γες τών Ήρακλειδών, άνήκουσα στήν 
Ελληνική φυλή τών Δωριέων, στό τέλος 
τοϋ Που π.Χ. αιώνα, έφτασε στή Ναύπα
κτο γιά προετοιμασία διεκπεραίωσης 
στήν άπέναντι άκτή τής Πελοπόννησου. 
Είδαν καί έπαθαν πολλές συμφορές οί 
Δωριείς στήν Ναύπακτο. Ό  ’Αριστόδη
μος, ένας άπό τούς βασικούς άρχηγούς 
τής μετανάστευσης, βρήκε τραγικό θάνα
το άπό κεραυνό. Ό  'Ιππότης Δωριεύς 
σκότωσε τόν Άκαρνάνα Μάντη Κόρνο. 
’Επακολούθησαν κι’ άλλες ταραχές, γιά 
νά κορυφωθεΐ ή τραγική τους κατάσταση 
μέ ολέθριο λοιμό πού τούς άποδεκάτισε(3).

Τελικά οί Δωριείς, άφοϋ κατασκεύα
σαν τά κωπήλατα πλοία τους καί άνάδει- 
ξαν, σύμφωνα μέ τό χρησμό, βασιλιά τους 
τόν Όξυλο, διεκπεραιώθηκαν στήν Πελο
πόννησο άφήνοντας στήν Ναύπακτο τούς 
άδύνατους ν’ άκολουθήσουν τήν έκστρα- 
τείσ.

Στόν Πελοποννησιακό πόλεμο ή Ναύ
πακτος, λόγιο τής στρατηγικής σημασίας 
της, «ό κατέχων έθαλασσοκράτει τοϋ 
Κρισσαίου κόλπου», διεκδικήθηκε άπό 
τούς άντιμαχομένους καί πολλές προσπά
θειες καταβλήθηκαν γιά τήν κατάληψή 
της. Έτσι τό 454 π.Χ. ό ’Αθηναϊκός στό
λος, μέ ναύαρχο τόν Τολμίδη, κατέλαβε 
μ’ έφοδο τήν πόλη, έδιωξε τούς κατοίκους 
της Αοκρούς, καί έγκατέστησε έκεΐ τούς 
συμμάχους της Μεσσηνίους, εκπατρι
σμένους άπό τούς Λακεδαιμονίους στόν 
τρίτο Μεσσηνιακό πόλεμο (4).

Οί Μεσσήνιοι, άνήσυχοι καί φιλο
πόλεμοι, έπετέθηκαν κατά τών Ούνιαδών, 
λαοϋ Άκαρνανικοϋ, καί ύστερα άπό στε
νή πολιορκία έκπόρθησαν τό ισχυρό 
κάστρο τους καί τούς κατάκτησαν. Γιά 
άνάμνηση τής νίκης, οί Ναυπάκτιοι— 
Μεσσήνιοι άφιέρωσαν στό ναό τοϋ Δία 
τής ’Ολυμπίας, ύπέροχο άγαλμα ύψους 
2.90 μ. πού παριστάνει τήν Νίκη πάνω σέ 
πανύψηλο κίονα, έργο τοϋ Μενδαίου 
Παιωνίου. Στή βάση τοϋ άγάλματος χαρά- 
κτηκε ή έπιγραφή: «Μεσσήνιοι καί Ναυ-
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πάκτιοι άνέθεν Διί Όλυμπίω δεκάτην 
άπό τών πολεμίων. Παιώνιος έποίησεν 
ό Μενδαΐος καί τ’ ακρωτήρια ποιων έπί 
τόν ναόν ένίκα».

Τόν πρώτο χρόνο τοϋ Πελοποννησια- 
κοΰ πολέμου 431 π.Χ. οί ’Αθηναίοι, έπι- 
διώκοντες τόν απόλυτο έλεγχο τοϋ Κοριν
θιακού καί Κρισσαίου κόλπου, έστειλαν 
τό στρατηγό Φορμίωνα μέ τή ναυτική 
μοίρα του, γιά νά κατοπτεύει τήν περιοχή, 
νά προστατεύει τήν Ναύπακτο καί νά 
έμποδίζει τή διακίνηση τών έχθρικών 
πλοίων.

Ιτό  μεταξύ οί Άμβρακιώτες καί οί 
Χάονες (βαρβαρικός λαός τής ’Ηπείρου) 
μέ τήν ένίσχυση στρατού καί στόλου ύπό 
τόν ναύαρχο Κνήμο, τών συμμάχων τους 
Λακεδαιμονίων, απειλούσαν νά καταλά
βουν τήν ’Ακαρνανία καί τήν Ναύπακτο. 
Μπροστά σ’ αυτό τό θανάσιμο κίνδυνο 
πού άπειλοϋσε τή χώρα τους, οί Άκαρνά- 
νες ζήτησαν βοήθεια άπό τό Φορμίωνα 
πού τελικά δέν τούς δόθηκε άπό φόβο μή
πως ή Ναύπακτος μείνει άνυπεράσπιστη, 
εύκολη λεία τών καραδοκούντων Λακε
δαιμονίων. Καί ένώ ό Κνήμος μέ πολλές 
άτυχίες καί άπώλειες άπό τή σθεναρή 
άντίσταση τών Άκαρνάνων πολεμούσε 
μπροστά στην πόλη Στρατό, οί Λακεδαι
μόνιοι τόν ένίσχυσαν μέ συμμαχικό Πε- 
λοποννησιακό στόλο 47 πλοίων, πού δέν 
μπόρεσε όμως νά περάσει τό στενό Ρίου— 
Άντιρρίου λόγω τής αύστηρής φρούρη
σης τοϋ Φορμίωνα. Οί δυό άντίπαλοι 
στόλοι συγκρούσθηκαν μπροστά στό στε
νό καί ή ναυμαχία αύτή ήταν τρομακτικά 
έξοντωτική. Οί Λακεδαιμόνιοι καί οί 
σύμμαχοί τους, παρά τήν ύπεροπλία τους, 
επαθαν μεγάλη πανωλεθρία. Πολλά πλοία 
βυθίστηκαν, δώδεκα αίχμαλωτίσθηκαν 
καί άρκετοί όπλΐτες θανατώθηκαν. Μετά 
τήν νίκη ό Φορμίωνος άφιέρωσε τρόπαιο 
στό ναό τοϋ Ποσειδώνα στό Ρίο καί έπέ- 
στρεψε θριαμβευτής στή Ναύπακτο (5). 
’Αλλά ό Πελοποννησιακός στόλος δέν 
άργησε νά ξαναρθεΐ. Δεύτερη ναυμαχία, 
νέα σπουδαία νίκη τοϋ Φορμίωνα, παρά 
τήν άνδρεία τών Λακεδαιμονίων. Ό  Φορ-

μίωνας έπιστρέφοντας μέ τό στόλο του 
στή Ναύπακτο άφιέρωσε νέο τρόπαιο νί
κης στό ναό τοϋ Ποσειδώνα πού βρισκό
ταν στήν παραλία.

Τό 426 π.Χ. ό στρατηγός τών ’Αθη
ναίων Δημοσθένης μαζί μέ τούς Ναυπα- 
κτίους —Μεσσηνίους έξόρμησε έναντίον 
τών Αίτωλών, συμμάχων τών Λακεδαι
μονίων, καί άφοϋ κυρίευσε τις πόλεις 
Ποτιδάνεια, Κροκύλειο, Τείχιο καί τά 
γύρω χωριά, πολιόρκησε καί κατάκτησε 
τήν πρωτεύουσα τών Άποδωτών Αίγίτιο, 
(κοντά στήν σημερινή Τερψιθέα). Μολο
νότι καταλήφθηκε ή πόλη, οί κάτοικοι 
άνασυντάχθηκαν στά βουνά καί μέ τή 
βοήθεια τών Αίτωλών άρχισαν ένα άντάρ- 
τικο άγώνα φθοράς τών ’Αθηναίων, πού 
σύντομα κλόνισε τό ήθικό τους. Εκατόν 
είκοσι ’Αθηναίοι θανατώθηκαν καί μαζί 
τους ό ύποστράτηγος Προκλής. Τά λεί
ψανα τοϋ Στρατού κυνηγημένα μέσα στις 
άγριες χαράδρες τής Άποδωτίας, δια
σώθηκαν στή Ναύπακτο. ’Εκεί κατέφυγε 
καί ό Δημοσθένης όπου καί παρέμεινε 
αύτοεξόριστος, φοβούμενος τήν τιμωρία 
τής ’Αθηναϊκής Πολιτείας γιά τήν πανοο- 
λεθρία τοϋ στρατού του.

’Αλλά οί Αίτωλοί δέν σταμάτησαν τόν 
άγώνα τους. ’Αντικειμενικός στόχος τους 
τώρα ήταν ή Ναύπακτος, γιά ν’ άπαλλα- 
γοΰν μιά καί καλή άπό τούς ’Αθηναίους. 
Έ τσι μέ άρχηγό τόν Σπαρτιάτη στρατηγό 
Εύρύλοχο πού ήλθε μέ 3.000 όπλΐτες γιά 
νά τούς βοηθήσει, καί τήν σύμπραξη πολ
λών Λοκρών, έπετέθηκαν έναντίον τής 
Ναυπάκτου. Ή  πόλη όμως σώθηκε χάρις 
στήν ένίσχυση χιλίων Άκαρνάνων πού 
έσπευσαν σέ βοήθεια τοϋ Δημοσθένη. Ό  
Εύρύλοχος μπροστά σ’ αύτή τήν άκαμπτη

ι"1 ν
1

άντίσταση τών πολιορκημένων τοϋ κά
στρου, λεηλάτησε καί έκαψε τό άνατο- 
λικό προάστιο τής πόλης καί έφυγε 
άπρακτος γιά τήν Καλυδώνα καί τό Πρό- 
σχιο τής Αιτωλίας.
Δεκαοκτώ χρόνια ύστερα άπό τά γεγονό

τα αύτά ό στρατηγός τών’ Αθήνα ίωνΝικό- 
στρατος μέ έξακόσιους Ναυπάκτιους— 
Μεσσήνιους έπλευσε στή Κέρκυρα καί 
κατέσφαξε τούς ’Αριστοκρατικούς, πού 
είχαν έρθει σέ σύγκρουση μέ τούς Δημο
κρατικούς γιά τήν κατάληψη τής έξου- 
σίας.

Στό μεταξύ παρόμοια κατάσταση έκδη- 
λώθηκε καί στή Ναύπακτο, έπιστρέφον
τας όμως ό Νικόστρατος ξεσήκωσε τόν 
όχλο κατά τών ’Αριστοκρατικών μέ άπο- 
τέλεσμα νά σκοτωθούν πάρα πολλοί (6).

Οί Λακεδαιμόνιοι άφοϋ κατόρθωσαν 
νά νικήσουν τούς ’Αθηναίους στήν Αίγός 
ποταμούς, μάχη, τό 396 π.Χ. έδιωξαν τούς 
Μεσσήνιους άπό τήν Ναύπακτο, καί τήν 
παράδωσαν στούς προκατόχους Λοκρούς. 
Ύστερα όμως άπό λίγο καιρό (361 π.Χ.) ό 
’Επαμεινώνδας ό Θηβαίος μέ ’Αχαιούς 
όπλΐτες κατέλαβε τό φρούριο καί έδιωξε 
τούς Λοκρούς άπό τήν Ναύπακτο (7).

Τό 338 π.Χ. ό Φίλιππος τοϋ Άμύντα, 
Βασιλιάς τής Μακεδονίας, παρά τήν ήρωΐ- 
κή άντίσταση τών κατοίκων, έκπόρθησε 
τήν Ναύπακτο καί τήν παράδωσε στούς 
Αίτωλούς γιά νά τούς ευχαριστήσει καί 
νά ένισχύσει τούς συμμαχικούς δεσμούς 
τους. Οί Αίτωλοί κράτησαν τήν Ναύπα
κτο μέχρι τής έπιδρομής τών Ρωμαίων, 
όπότε ή πόλη παραδόθηκε άπό τόν Αύ
γουστο στούς Πατρεϊς CΑχαιούς).

Ένώ ό πόλεμος (συμμαχικός) μεταξύ 
τών Αίτωλών καί ’Αχαιών βρισκόταν στήν 
πιό δραματική του φάση, ό Φίλιππος ό 
Γ' βασιλιάς τών Μακεδόνων έκρινε πρόσ
φορη τήν περίοδο νά έπιτεθεΐ έναντίον 
τής ’Ιλλυρίας καί ’Ιταλίας, γι’ αύτό προσ
πάθησε νά έπιβάλει τήν Ειρήνη. ’Απε
λευθέρωσε λοιπόν τόν Ναυπάκτιο Κλεό- 
νικο, άνδρα πολύ ικανό, πού ήταν αιχμά
λωτος τών ’Αχαιών, καί τόν έστειλε στούς 
Αίτωλούς μέ προτάσεις ειρήνης. Οί Αίτω-
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λοί δέχθηκαν νά γίνει διάσκεψη στή 
Ναύπακτο. Πράγματι ό Φίλιππος μέ τό

Ι έπιτελεΐο καί τή φρουρά του, έπλευσε άπό 
τό Πάνορμο (απέναντι τής Ναυπάκτοο) 
πρός τήν Ναύπακτο καί στρατοπέδευσε 
στή θέση «ΚΟΙΛΑ» βορειοδυτικά τής 
πόλης καί σέ απόσταση είκοσι σταδίων 
άπ’ αύτή (κάτω άπό τό Ριγόνι), όπου καί 
έγινε ή συνάντηση μέ τούς Αίτωλούς. 
Στή διάσκεψη αύτή άποφασίστηκε ή Ει
ρήνη μεταξύ τών έμπολέμων. Πολλές 
όμιλίες άκούστηκαν άπό όλες τις πλευ
ρές, τις όποιες ό ιστορικός Πολύβιος πα
ραλείπει «διά τό μηδέν έχειν μνήμης 
άξιον». ’Αναφέρει μόνο τή δημηγορία 
τοϋ Ναυπάκτιου στρατηγού Άγέλαου, 
σπουδαία γιά τις πατριωτικές παραινέ
σεις γιά άλληλεγγύη, ένότητα καί όμό- 
νοια μπροστά στόν έπερχόμενο κατακτη
τικό Ρωμαϊκό κίνδυνο «έξ έσπερίας νέφη». 
Τόν διακριθέντα Ναυπάκτιο Άγέλαο οί 
Αίτωλοί έξέλεξαν γιά στρατηγό τής σκο- 
πουμένης έκστρατείας.

Μετά τήν ήττα τοϋ Φιλίππου στις Κι>- 
νός Κεφαλές τής Θεσσαλίας (197 π.Χ.) ή 
πανελλήνια ένωση άρχισε νά διαλύεται 
σάν όνειρο. Ή  Ναύπακτος ύστερα άπό 
άκατάβλητη άντίσταση έπανειλημμένων 
πολιορκιών, άναγκάστηκε νά ύποκύψει 
τό 146 στούς Ρωμαίους κατακτητές.

Βυζαντινοί χρόνοι

Τόν Η’ αιώνα μ.Χ. ή Ναύπακτος άνα- 
δείχθηκε πρωτεύουσα τοϋ θέματος τής 
Κυρίας Ελλάδος (βόρειο θέμα) πού περι
λάμβανε τήν ’Αττική, Βοιωτία, Φωκίδα, 
Αοκρίδα, Αίτωλακαρνανία, Εύβοια, Αί
γινα, καί πόλεις 39. ’Επίσης άπό τόν Ε’ 
αιώνα ήταν έδρα Μητροπολίτη μέ έπο- 
πτεία έννέα έπισκοπών: ’Αχελώου, ’Αε
τού, Βονίτσης, Ρωγών, Ίωαννίνων, Φω- 
τίκης, Δρυϊνουπόλεως, Βουθρωτοΰ καί 
Χειμάρας, πού έφερε τόν τίτλο «έξαρχος 
πάσης Αιτωλίας» (8).

Στή μεσαιωνική περίοδο 553 μ.Χ. ό

ταν Αύτοκράτορας τοϋ Βυζαντίου ήταν 
ό ’Ιουστινιανός, ή Ναύπακτος μαζί μέ 
όλόκληρη τή χώρα συγκλονίστηκε άπό 
τρομακτικό σεισμό καί καταστράφηκε 
έντελώς, ένώ πολλοί άνθρωποι βρήκαν 
τραγικό θάνατο. (9).

’Εξ άλλου τό 774 μ.Χ. ένέσκηψε στήν 
πόλη, προερχόμενη άπό τήν ’Ιταλία, ολέ
θρια πανώλη πού θανάτωσε πολλούς άν- 
θρώπους.

Τό 1204 μ.Χ. μετά τήν άλωση τής Κω- 
σταντινούπολης άπό τούς Φράγκους, ή 
Βυζαντινή Αύτοκρατορία μοιράστηκε καί 
ή Ναύπακτος έλαχε στή μερίδα τών Βένε
των, οί όποιοι τήν ώνόμασανΙ-ιΕΡΑΝϋΟ. 
Τότε ιδρύθηκε άπό τόν Μιχαήλ Άγγελο 
Α'. τόν Κομνηνό, τό άνεξάρτητο Δεσπο
τάτο τής ’Ηπείρου, πού περιλάμβανε τις 
πόλεις άπό Δυρράχιο μέχρι Ναύπακτο.

Στις 12 ’Ιουλίου 1294 ό Δεσπότης Θω
μάς πάντρεψε τήν κόρη του Θάμαρ μέ τό 
γιό τοϋ Καρόλου τής ’Ιταλίας Φίλιππο 
Ταραντίνο καί τής έδωσε γιά προίκα τό 
βασιλικό φρούριο τής Ναυπάκτόυ (REAL 
CAHSTEL DE ΝΕΡΑΝΤ)καθώς καί 
τά φρούρια Βραχωρίου, Άγγελοκάστρου 
καί Βονίτσης. Ό  Φίλιππος ώχύρωσε τήν 
πόλη καί κυκλοφόρησε νομίσματα μέ 
χαραγμένη στή μιά όψη τήν επιγραφή 
PHS. Ρ. TAR. DESP, καί στήν άλλη πε
ρίγραμμα τοϋ κάστρου μέ τήν έπιγραφή 
ΝΕΡΑΝΤΙ CIVIS (10).

Τό 1338 - 39 ή Ναύπακτος κατακτή
θηκε άπό τόν ’Αλβανό φύλαρχο Μπούα 
Σπάτα καί κατόπιν κυριεύτηκε μέ πόλεμο 
άπό τούς Βενετούς. Οί Βενετοί τήν παρά- 
δωσαν στόν Αύτοκράτορα τής Κωνστα
ντινούπολης άλλά αύτός, έπειδή δέν μπο
ρούσε νά τήν διατηρήσει, τήν πώλησε 
πεντακόσια δουκάτα στούς Ενετούς (11).

Οί 'Ενετοί έξωράϊσαν τήν Ναύπακτο 
μέ νέα κτίρια, βελτίωσαν τήν όχύρωσή 
της καί τή θεωρούσαν «σάν τήν κυριω-

τέραν κατοχήν έπιμαρτυροϋσαν τήν έν 
Έλλάδι ίσχύν των» (5).

’Οθωμανική δεσποτεία

’Επανειλημμένα οί Τοϋρκοι έπεδίωξαν 
μέ άγρια φιλοδοξία νά καταλάβουν τήν 
Ναύπακτο, πού τήν θεωρούσαν καί αύτοί 
σπουδαίο στρατηγικό πόστο. ’Αλλά, τόσο 
ό Άμάρης τό 1463 όσο καί ό Σουλεϊμάν 
Πασάς τό 1477, άπέτυχαν νά έκπορθή- 
σουν τήν άπαρτη καστρόπολη. Οί πανύ
ψηλες ντάπιες τοϋ κάστρου καί ή ψυχω
μένη άντίσταση τών υπερασπιστών του, 
άντιμετώπιζαν άποτελεσματικά κάθε από
πειρα κατάληψης.

Οί συνεχείς αύτές άποτυχίες όμως δέν 
άπογοήτευσαν τούς Τούρκους. Τό Σουλ- 
τανικό Συμβούλιο άμέσως άποφάσισε νέα 
έκστρατεία έναντίον τής Ναυπάκτόυ άπό 
ξηρά, μέ άρχηγό τόν Μουσταφά Πασά, 
καί άπό θάλασσα, μέ ναύαρχο τόν Ντα- 
ούδ Πασά. Τής τεράστιας αύτής έκστρα
τείας ήγήθηκε ό ίδιος ό Σουλτάνος Βο- 
γιαζήτ.

Στις 28 Αύγούστου 1499 ό Ενετός 
τοπάρχης τής Ναυπάκτόυ Ζοάνος Μόρης, 
λόγω τής άδικαιολόγητης άπομάκρυνσης 
τοϋ υπό τόν Ναύαρχο Γριμάνη Ένετι- 
κοϋ στόλου ένταλμένου γιά τήν φύλαξη 
τής πόλης, νοιώθοντας άπροστάτευτος, 
άναγκάστηκε νά τήν παραδώσει μέ συν
θηκολόγηση στούς Τούρκους. Ή  κατοχή 
τής Ναυπάκτόυ έξασφάλισε στούς ’Οθω
μανούς τήν άπόλυτη κυριαρχία τους στήν 
Πελοπόννησο καί τή Στερεά Ελλάδα.

Ό  Σουλτάνος Βογιαζήτ, γιά νά έξα- 
σφαλίσει τήν προστασία τής Ναυπάκτόυ, 
πού μέ τόσες δυσκολίες καί θυσίες άπό- 
κτηοε, άνάθεσε στόν περίφημο μηχανικό 
Σινάν Πασά (έλληνικής καταγωγής) τήν

Δύο ιστορικές γκραβοϋρες άπό τήν Ναύπακτο τοϋ Μεααίωνος πού σώζονται 
ατό άρχεϊο τής Δημοσίας Βιβλιοθήκης τής πόλεως. Ή  πρώτη (αριστερά) άναπα- 
ριστά τήν πόλη τής Ναυπάκτόυ μέ τό περίφημο φρούριό της και ή δεύτερη(δεξιά) 
δείχνει τήν ναυμαχία τής Ναυπάκτόυ τό 1571.
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Ή  Ναύπακτος σήμερα. Χαρα
κτηριστικά φωτογραφικά στιγμιό
τυπα άπό την σημερινή μικρή είδυ- 
λιακή πολιτεία πού προσφέρει 
τόσες ομορφιές στον επισκέπτη 
της και πού άγωνίζεται νά στα- 
θή άντάξια τής μεγάλης ιστορι
κής της κληρονομιάς και τής πνευ
ματικής της παράδοσης.

ανέγερση τών φρουρίων Ρίου καί Άντιρ- 
ρίου (1500 μ.Χ.).

Ή  ραγδαία έπεκτατική δραστηριότητα 
τών Τούρκων, έντονα έκδηλωμένη μέ τήν 
κατάληψη τής Ναύπακτού, σπουδαίου 
προπύργιου τών Ενετών στό Κορινθιακό, 
ανησύχησε τή Δύση. Ό  Πάπας Πΐος ό 
Β' διαισθανόμενος τήν έπερχόμενη σύγ
κρουση Χριστιανισμού —Μωαμεθανι
σμού, κάλεσε σέ σταυροφορία όλους τούς 
χριστιανούς ηγεμόνες τής Δύσης «ένόνό- 
ματι τού κινδυνεύοντος Χριστού καί τής 
άγωνιώσης έλευθερίας», καί ζήτησε τήν 
συγκρότηση ιερής συμμαχίας τιμωροΰ 
τής αυθάδειας καί τής κατακτητικής μα
νίας τών Τούρκων. «Τό δίκαιο είναι μαζί 
μας, όπως είναι πάντοτε όταν μαχόμαστε 
έναντίον άπιστων» έγραφε στήν δραματι
κή του έκκληση.

Ή  πολυθρύλητη ναυτική σύγκρουση 
«BATTALIA DI ίΈΡΑΝϋΟ»μεταξύτοϋ 
Εύρωπαϊκοΰ καί ’Ασιατικού κόσμου, είναι 
ή φοβερώιερη όλων τών αιώνων. Έγινε 
στις 7 ’Οκτωβρίου 1571 μέ τεράστιες άπώ- 
λειες καί γιά τις δυό παρατάξεις. 224 
Τουρκικά πλοία βυθίστηκαν ή κατα
στράφηκαν καί 30.000 πολεμιστές σκο
τώθηκαν ή πνίγηκαν. «Τό πλεϊστον τών 
Τούρκων μαχητών σκοτώθηκε ή αίχμα- 
λωτίσθηκε ή πνίγηκε» άναφέρει ό ιστο
ρικός Κάλιφαχ. Οί χριστιανοί έχασαν 15 
γαλέρες καί 8.000 στρατιώτες. «Ό  κόλ

πος τής Ναυπάκτου φρικώδες παρίστα 
θέαμα’ ή θάλασσα κατέστη έρυθρά έκ 
τού άφθόνως χυθέντος αίματος καί έπί 
πολλάς ήμέρας ή έπιφάνεια έκαλύπτετο 
έκ στιβάδων πτωμάτων καί ναυαγίων» έγ
γραφε ό GALLUCCI. Ή  συντριβή τού 
φοβερού Τούρκικου στόλου είναι πιά γε
γονός. Γοργά φτερούγισε σ’ όλη τή χρι
στιανοσύνη τό χαρμόσυνο άγγελμα, «ό 
σταυρός νίκησε τήν ήμισέληνο». Ό  
διάσημος συγγραφέας τού «ΔΟΝ ΚΙΧΩ- 
ΤΗ» Θερβάντες, τραυματισμένος πολε
μιστής καί αύτόπτης μάρτυρας τής ναυ
μαχίας έγραψε: «κατά τήν ήμέρα έκείνη 
διαλύθηκε ή σ’ όλόκληρο τόν κόσμο δια
δομένη πεποίθηση, ότι οΐ Τούρκοι ήταν 
αήττητοι στή θάλασσα».

Γενναία καί άποφασιστική ήταν ή συμ
βολή τών Ελλήνων καπεταναίων σ’ αύτή 
τή ναυμαχία. Τήν άπαραδειγμάτιστη άν- 
δρεία καί έμπειρία τους, θεωρεί ό ιστορι
κός Σαγρέδο, μιά άπό τις κύριες αιτίες τής 
νίκης τών χριστιανών.

Φρενήρεις οί έπινίκειες έκδηλώσεις 
σ’ όλο τόν κόσμο. Δοξολογίες, κανονιο
βολισμοί, άσματα, λαϊκές έκδηλώσεις, 
κλπ. καθώς άναφέρει ό ιστορικός Καπελ- 
λέττος. ’Εμπνευσμένα ποιήματα, αναμνη
στικά μετάλλια, άγάλματα καί πίνακες 
διασήμων καλλιτεχνών άποθανάτησαν αυ
τό τό ναυτικό θρίαμβο. Ποτέ στή παγκό
σμια ιστορία δέν δοξάστηκε ιστορικό 
γεγονός, μέ τόση αίγλη καί μεγαλοπρέ
πεια, όσο ή Ναυμαχία τής Ναυπάκτου 
1571. Ή  ιστορική σημασία τής τιτάνιας 
αυτής άναμέτρησις συνοψίζεται στή με
στή γνώμη τού «PARUTA έν Ναυπά- 
κτω μάχη ύπήρξεν σπάνιο φαινόμενο ό
λων τών αιώνων. Έθεωρήθη ώς έργον τής 
θείας χειρός διά τήν υπέρ τών χριστια
νών συναρωγήν καί τών φυσικών στοι
χείων γεγονός απρόοπτον σώσαν τόν 
κόσμον καί τόν πολιτισμόν».

Σύμφωνα μέ τό χρονικογράφο τής έπο- 
χής, μετά τήν κοσμοβόητη ναυμαχία, ή 
Ναύπακτος έγινε τρομερό άντρο Άλγε- 
ρίνων καί Μπαρμπερίνων κουρσάρων,

γι’ αύτό καί όνομάστηκε «ΜΙΚΡΟ ΑΛ
ΓΕΡΙ».

Τό 1687 άνακαταλήφθηκε άπό τούς 
Ενετούς καί ξαναπολιορκήθηκε μάταια 
άπό τούς Τούρκους τό 1692, άλλά φαίνε
ται, πώς ήταν τής μοίρας νά τήν διαφεν
τέψουν καί πάλι, γιατί τούς παραδόθηκε 
άπό τούς Ενετούς μέ τή συνθήκη τού 
Κάρλοβιτς τό 1700 μ.Χ. Έκτοτε περιέ
πεσε σέ παρακμή σάν πασαλίκι Τούρκου 
Πασά.

Οί περιηγητές Σπόν, Βέλερ καί Που- 
κεβίλ, περιγράφουν χαρακτηριστικά τήν 
παρακμή της (13).

’Απελευθερωτικοί άγώνες

Κατά τήν περίοδο τής Τουρκοκρατίας, 
ή Ναύπακτος έπαναστάτησε μέ τόν Κώ
στα Σισμάνη τό 1770, καί άργότερα μέ 
τούς Δαμιανό, Σαφάκα, Σωτηρόπουλο, 
Καναβό, Ξύδη, Φαρμάκη κ.ά.

Ή  Ναύπακτος άπελευθερώθηκε τε
λευταία άπό όλες τις πόλεις τής Ελλάδος, 
ύστερα άπό άσφυκτική πολιορκία τών 
Ελληνικών στρατιωτικών καί ναυτικών 
δυνάμεων, μέ συμμετοχή όλων τών πρω
ταγωνιστών τής ’Επανάστασης, τήν 18ην 
’Απριλίου 1829.

Εκείνο πού ιδιαίτερα χαρακτηρίζει 
τήν Ναύπακτο, είναι τό πανάρχαιο έπι- 
βλητικό κάστρο της. ’Εδώ δέν χρειάζεται 
ή άρχαιολογική σκαπάνη, ή έπιστημο- 
νική έμπειρία, καί ιστοριοδιφική γνώ
ση. Νά οί πελασγικοί όγκόλιθοι πού πάνω 
τους άδελφώνεται τό τεκτονικό πέρασμα 
τών Δωριέων, Ρωμαίων, Βυζαντινών, Βε- 
νετσάνων, Άνδηγαυών καί Τούρκων. 
Πέρασαν κατά καιρούς, τό κατάκτησαν 
καί χάθηκαν άφίνοντας πάνω του τά 
βαθυχάρακτα χνάρια τους. Είναι λοιπόν 
τό κάστρο μετασκευή όσων στούς αιώ
νες τό πάτησαν καί τό διαφέντεψαν.

Στά 1204 οί Βενετσάνοι μαζί μέ άλλα
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1 οχυρωματικά έργα, κατασκεύασαν καί 
τούς δυό κομψούς πυργίσκους τοΰ λιμα
νιού. Τό κάστρο τής Ναυπάκτου σώζεται 
σήμερα σέ αρκετά καλή κατάσταση. 'Υ
πέροχο, άνέπαφο, θεμελιωμένο πάνω στή 
καλόβολη μοίρα του, πόσο φαίνεται α- 

> γριο στήν όμορφιά του, πόσο ήρεμο στό 
πάθος του, πόσο ύποταχτικό στήν ειμαρ
μένη του. Πολεμόχαρο, ’Ολύμπιο, Στοι- 

; χειωμένο, άγέρωχο σύμβολο καρτερίας, 
i δύναμης καί έλευθερίας.

Ή  κορυφή του «Ττς Καλέ» βρίσκεται 
στά σύννεφα καί ή βάση του στό κύμα. 
’Από τήν ούρανοφίλητη ’Ακρόπολη δύο 
γρανίτινα τείχη μέ κανονιοθυρίδες ντό
πιες, προμαχώνες, άνοίγουν, σάν μπράτσα 
στιβαρά, παρήγορη άγκαλιά στό βουνό 
καί στά σπίτια (έσω πόλη) καί κλείνουν 
στις απλωμένες χούφτες τους (λιμανάκι) 
ένα κομμάτι σμάραγδο, έκφραση άγάπης 
τής θάλασσας πρός τόν κυριάρχό της. 
Εγκάρσια τείχη μέ δαντελωτές έπάλξεις, 
χωρίζουν τό κάστρο σέ πέντε διαδοχικά 
διαζώματα. (Οί CORONELI καί ΜΑΡ
ΚΟΣ ΣΑΝΟΥΔΟ, άναφέρουν τρεις— 
PERITORIO-URAMASIO-NEO CAS
TRO). Κάθε ζώνη καί μιά στουρναρό- 
γλυπτη ξεθερμίστρα πάνω άπό τήν πύλη, 
πού τά φοβερά τους στόματα ξέρναγαν 
ζεματιστό νερό στούς πολιορκητές. Στή 
νοτιοδυτική ντάπια ύψώνεται έπιβλητικός 
ό ιστορικός πύργος τών Μποτσαραίων 
κτίσμα τοΰ 1420.—25 (άναστήλωση). 
Στό κέντρο τού δεύτερου διαζώματος 
«BEZYR—ΤΖΑΜΙ» ύπάρχει τό «ΤΖΑ- 
ΒΕΑΕΤΚΟ», άκριβώς κάτω τό ρολόι 
τής πόλης καί λίγο πιό πάνω ύπόγειοι 
τούρκικοι λουτήρες. Στή μέση τού κά
στρου δεσπόζει κυκλικό τείχος (Τσαούς 
Τάπια) καί στήν κορυφή τό πάλλευκο 
έκκλησάκι τού Προφήτη Ήλία.

Τριγύρω δλα βουβά, μαγεμένα πιστά 
στό Ιερό νόημα τοΰ μυστικού. ’Επάλξεις, 
προμαχώνες, μπαρουταποθήκες, λαγού
μια, πύργοι, μπουντρούμια, όρθια, στέρεα 
άγέρωχα όπως ήταν καί τότε. Δεμένα μέ 
τό μεγαλείο τής θυσίας, μέ τό ρίγος τής 
άγωνίας μέ τό φάσμα τής φρίκης.

Ή  πόλη σήμερα

Ή παλιά πόλη είναι κτισμένη άμφι- 
θεατρικά μέσα στό φρούριο, ένώ ή νέα 
ξεχύθηκε έξω άπό τό άνατολικό καί δυ
τικό τείχος καί προεκτάθηκε κατά μήκος 
τής παραλίας καί τοΰ έθνικοΰ δρόμου. 
Βαθύσκιοτα πλατάνια, κρυστάλλινα νερά, 
εύκρατο κλίμα, ήπιος χειμώνας, δροσερό 
καλοκαίρι, νέα σπίτια, σύγχρονα ξενοδο
χεία, άσύγκριτες άκρογιαλιές, καί προ
παντός ή έμφυτη φιλοξενία τών άνθρώ- 
πων, άποτελοΰν τ’ άναμφισβήτητα φόντα 
της γιά ιδεώδη διαμονή καί παραθερισμό. 
Μέ τήν τελευταία άπογραφή ό πληθυσμός 
της έφτασε τις 8.421, άλλά ό πραγματικός 
άριθμός ξεπερνάει τις 10.000. Είναι πόλη 
πεντακάθαρη μέ άριστη όδοποιΐα δενδρό- 
φυτες πλατείες, ύδρευση καί ήλεκτρο- 
φωτισμό. Ή  συγκοινωνία έξυπηρετεΐται 
μέ άμαξιτούς δρόμους πρός όλες τις κατευ
θύνσεις, καί άπό θάλασσα μέ Φέρυ— 
Μπόουτ κάθε μισή ώρα μέσω Άντιρρίου 
(12 χιλ.) πρός Πάτρα, ’Αθήνα κ.λπ.

Ή  έμπορική κίνηση είναι περιορισμέ
νη, ένώ ή Γεωργία καί Κτηνοτροφία όχι 
καί τόσο άνεπτυγμένη.

Ή οικονομική ζωή είναι άναιμική καί 
οί πόροι έτερόφωτοι ή περιστασιακοί. 
Τά έμβάσματα τών άποδήμων, τό φράγμα 
τού Μόρνου, τά μικροεργοστάσια τής 
περιοχής καί ό θερινός τουρισμός είναι 
οί κύριες πηγές πορισμού.

Ή  ένδοχώρα όρεινή καί άγονη, είναι 
φτωχή καί στό μεγαλύτερο τμήμα της 
άπρόσιτη. Καθημερινά φθίνει καί άραι- 
ώνει άπό τούς άνθρώπους της. Χρειά
ζεται έκπόνηση καί ταχύρρυθμη έφαρμογή 
τολμηρού άναπτυξιακοΰ προγράμματος, 
γιά νά σωθεί έγκαιρα ή ωραία αυτή περιο
χή·

Ή  Ναύπακτος, πόλη μέ πλούσια πνευ
ματική παράδοση (Γ. Βλαχογιάννης, Σ. 
Μελάς, ’Αδελφοί Σταματίου, ’Αδελφοί 
Νόβα κ. ά.) άγωνίζεται σήμερα νά σταθεί 
σέ κάποιο άντάξιο έπίπεδο. Κέντρο τής

πνευματικής καί πολιτιστικής ζωής τηζ 
είναι τά Παπαχαραλάμπεια Τδρύματα: 
ή περίφημη Δημοσία Βιβλιοθήκη, ή 
αίθουσα έκδηλώσεων, ή Φιλαρμονική 
καί τό Στάδιο. ’Επίσης ή Πνευματική 
Εστία τής Τέρας Μητρόπολης. Τό Κρά
τος άναγνώρισε τή Ναύπακτο, σάν πόλη 
ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους.

Τά βασικά προβλήματα πού άντιμετω- 
πίζει ή Ναύπακτος, πού ή λύση τους 
άσφαλώς θά τής άλλάξουν τήν μορφή καί 
τή μοίρα, είναι συνοπτικά τ’ άκόλουθα:
1. Προέκταση τού άξονα Άντιρρίου— 
Ιτέας πρός Άλεποχώριο—Μέγαρα.
2. Ζεύξη Ρίου— Άντιρρίου— 3. Αξιο
ποίηση κάμπου Μόρνου— 4. Δημιουργία 
Σχολών KATE καί ’Εμποροπλοιάρχων.— 
5. ’Ενθάρρυνση έγκατάστασης βιομηχα
νικών μονάδων, —6. Κατασκευή περι
μετρικής όδοΰ, γιά τήν διευκόλυνση τής 
κυκλοφορίας.—7. Τουριστική άξιοποί- 
ηση πόλης, κάστρου καί πύργου Μπό- 
τσαρη—8. Συγκέντρωση άρχαιολογικών 
ευρημάτων καί δημιουργία Αρχαιολο
γικού Μουσείου.

Αξιοθέατα πού έλκύουν τούς έπισκέ- 
πτες είναι: ή καλλιμάρμαρη καί πλούσια 
Δημοσία Παπαχαραλάμπειος Βιβλιοθήκη, 
τό βενετσιάνικο λιμανάκι μέ τό φάρο καί 
τή ντάπια Άνεμογιάννη (χάλκινο άγαλμα 
τοΰ ηρώα) ό πανύψηλος πύργος «Μπότ- 
σαρη», τό θρυλικό κάστρο, τό Μουσείο, 
κειμηλίων «Φαρμάκη», οί ξακουσμένες 
παραλίες Γριμπόβου καί Ψανής κ.λπ. 
’Επίσης άξίζει νά έπισκεφθεΐ κατνείς τά 
γραφικά μοναστήρια τής περιοχής: Άμπε- 
λακιώτισσας (Κοζίτσας) όπου φυλάσσεται 
ή εικόνα τής Παναγίας (έργο τοΰ Εύαγ- 
γελιστή Αουκά) καί τό θαυματουργό χέρι 
τοΰ Αγίου Πολύκαρπου—Αγίου Ίωάν- 
νου Βομβοκοΰς μέ ένδιαφέρουσες αγιο
γραφίες, καί Βαρνάκοβας μέ τήν τόσο 
σπουδαία ιστορία.

Αύτή σέ άδρές γραμμές είναι ή Ναύ
πακτος. 'Ορόσημο, ’Ιδέα, Θρύλος.

Αύτό είναι τό Θριαμβευτικό της πέ
ρασμα στούς αιώνες.

«Κι’ άκόμα ποιος τό ξέρει 
ή Μοίρα τί θά φέρη 
χαλάστρα κι’ άναπλάστρα 
Έδώ σ’ αύτά τά Κάστρα».
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N E o r S
Παιδιά άνδρών τής 
Χωροφυλακής πού πέιυχαν 
βπς είβα^ω^ικές έξέτάβεις 
ιώ ν  Ά ν ω τ ά τ ω ν  
Πνευματικών Ιδρυμάτων

Α υ τ ό  το  μ ή ν α ,  το  π ε ρ ιο δ ικ ό  « Ε π ιθ ε ω ρ η σ ις  Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς » ,  
β ρ ίσ κ ε τ α ι σ τ ή ν  ε υ χ ά ρ ισ τ η  θ έ σ η , ν ά  δ η μ ο σ ιε ύ σ ε ι  κ α ί ν ά  σ υ γ χ α ρ ε ί  
τ ά  π α ιδ ιά  τ ω ν  ά ν δ ρ ώ ν  τ ο ϋ  Σ ώ μ α τ ο ς  τ η ς  Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς  , π ο ύ  π έ τ υ -  
χ α ν  σ τ ις  ε ισ α γ ω γ ικ έ ς  έ ξ ε τ ά σ ε ις  τ ώ ν  ’Α ν ώ τ α τ ω ν  κ α ί ’Α ν ώ τ ε ρ ω ν  
’Ε κ π α ιδ ε υ τ ικ ώ ν  'Ι δ ρ υ μ ά τ ω ν ,  τ ο ϋ  1 9 7 7 .

'Η  έ π ιτ υ χ ία  τ ο υ ς  α ύ τή  α ν τ α ν α κ λ ά  σ ’ ό λ ο υ ς  τ ο ύ ς  ά νδ ρ ες  το ϋ  
Σ ώ μ α τ ο ς ,  ο ι ο π ο ίο ι  ν ιώ θ ο υ ν  ύ π ε ρ ή φ α ν ο ι  γ ιά  τ ή ν  π ρ ό ο δ ο  τ ώ ν  π α ι 
δ ιώ ν  τ ο υ ς .

Β ε β α ίω ς  ύ π ή ρ ξ α ν  ύ π ο ψ ή φ τ ο ι  π ο ύ  ά τ ύ χ η σ α ν  σ τ ις  ε ξ ε τ ά σ ε ις ,  
μ ά  ό π ω ς  ε ίπ α μ ε  σέ π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν η  έ κ δ ο σ η , α ύ τ ό  δ έν  π ρ έ π ε ι  ν ά  
γ ίν ε ι  π α ρ ά γ ο ν τ α ς  α ν α σ τ ο λ ή ς  τ ο ϋ  ά γ ώ ν α  τ ο υ ς ,  ο ύ τ ε  π η γ ή  ά π α ι-  
σ ιο δ ο ξ ία ς . Τ ώ ρ α  π ο ύ  ά π ό κ τ η σ α ν  α κ ό μ η  μ ιά  έ μ π ε ιρ ία , ό δ ρ ό μ ο ς  
γ ιά  τ ή ν  έ π ιτ υ χ ία  γ ίν ε τ α ι  π ιό  ε ύ κ ο λ ο ς . ’Ά λ λ ω σ τ ε  ή έ π ιτ υ χ ία  ε ίν α ι  
τ ό σ ο  σ τ ε ν ά  δ ε μ έ ν η  μ έ  τ ή ν  α π ο τ υ χ ία  κ α ί σ υ ν ο δ ε ύ ο υ ν  τ ο ν  ά ν θ ρ ω π ο  
σ ’ δλη  τ ή ν  π ο ρ ε ία  τ ή ς  ζ ω ή ς  τ ο υ .

Σ ’ α ύ τ ο ύ ς  π ο ύ  π έ τ υ χ α ν  σ τ ίς  έ ξ ε τ ά σ ε ις  κ α ί π ο ύ  τ ώ ρ α  ε ίν α ι  
φ ο ιτ η τ έ ς  ή σ π ο υ δ α σ τ έ ς ,  ε ύ χ ό μ α σ τ ε  ή έ π ιτ υ χ ία  τ ο υ ς  ν ά  σ υ ν ε χ ι 
σ τ ε ί ,  μ έ  α κ ό μ α  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ε ς  π ρ ο σ π ά θ ε ιε ς  γ ια τ ί  τ ώ ρ α  έ χ ο υ ν  μ π ε ι  
σ τ ο  μ ε γ ά λ ο  σ τά δ ιο  τ ή ς  έ ρ ε υ ν α ς  π ο ύ  θά τ ο ύ ς  ο δ η γ ή σ ε ι σ τ ή ν  ά ν α -  
κ ά λ υ ψ η  τ ή ς  ά λ ή θ ε ια ς , γ ύ ρ ω  ά π ό  τ ή ν  έ π ισ τ ή μ η  π ο ύ  δ ιά λ ε ξ α ν  ν ά  
ύ π η ρ ε τ ή σ ο υ ν .

Θ Ε Ο Λ Ο Γ Ι ΑΙ Α Τ Ρ Ι Κ Η

Μαλτέζος Νικόλαος τοϋ Χρήστου, γιός 
’Ανθ]στοΰ (27ος ’Αθηνών), Σπέντζας Θω
μάς τοΰ Θεοχάρους, γιός Συνταγμ]χου 
(33ος ’Αθηνών), Κώστα "Αννα τοΰ Κων] 
νου, θυγ. Ένωμ]ρχου (36η ’Αθηνών), 
Καραντάνης ’Απόστολος τοΰ Χαριλάου, 
γιός Ένωμ]ρχου (40ος Ίωαννίνων).

Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Υ Τ Ι Κ Η

Πατεράκη Μαρία τοΰ Γεωργίου, θυγ. 
Ταγμίρχου (26η Θεσ]νίκης), Καλαμαρά 
’Αλεξάνδρα τοϋ Παντελή, θυγ. Ένωμ- 
ρχου (62η ’Αθηνών), Κότσιρα Λήμητρα 
τοΰ ’Αναστασίου, θυγ. Ύπομ]ρχου (Πα- 
νεπιστ. ’Αθηνών).

Νίτάλλα Φανή τοΰ Κων]νου, θυγ. 
Ένωμ]ρχου (2α ’Αθηνών), Τζουρμάνας 
Δημήτριος τοΰ ’Αναστασίου, γιός Ένω- 
μ]ρχου (52ος ’Αθηνών).

Σ Χ Ο Λ Η  ΙΚ Α Ρ Ω Ν

Ντόκορος Βησσαρίων τοΰ Ήλία, γιός 
Ύπομ]ρχου, 7ος.

ΔΑΣΟ Λ Ο ΓΙΚ Η  Σ ΧΟ ΛΗ

Δήμου Σταύρος τοΰ Γρηγορίου, γιός 
Ένωμίρχου 18ος (Πανεπ. Θεσ]νίκης).

Π . Ο . Ε .  -  Ο . Π . Ε .

Πυλωρίδη Σοφία τοΰ Χρήστου, θυν. 
Ταγμ]ρχου (45η Θεσ]νίκης), Κρέτσής 
Κων]νος τοΰ Γεωργίου, γιός Άνθ]στοΰ, 
(50ος Θεσ]νίκης), Κατσιγιάννης ’Αθανά
σιος τοΰ Φωτίου γιός Ά\θ]στοΰ, 84ος 
’Αθηνών).

Λ . Σ . Ο . Ε . Ε .

Τσίντζου Ελένη τοΰ ’Αθανασίου, θυγ. 
Συντ]ρχου (Υποτροφία), Καραμούζας 
Πολυδεύκης τοΰ Νικολάου, γιός ’Ενω
μοτάρχου (50ος), ’Αρχιμανδρίτης Κων
σταντίνος τοΰ ’Αχιλλέως γιός Ένωμ]ρχου 
(322ος), Μπαλάφας Κων]νος τοΰ Σπυρί
δωνος, γιός Ένωμίρχου (374ος).

Α ΝΩ ΤΑΤΗ Β ΙΟΜ Η ΧΑΝΙΚΗ Σ ΧΟ ΛΗ

Ψαρρά Θεοδώρα τοϋ Βασιλείου, θυγ. 
Ένωμ]ρχου, (384η Θεσ]νίκης). Λουλου- 
δάκης Σπυρίδων τοΰ Ίωάννου, γιός Ενω
μοτάρχου (651ος Πειραιώς), Ταμπάκης 
Δημήτριος τοΰ Γεωργίου, γιός ’Αντ]ρχου 
(Θεσ]νίκης).

Π Α ΙΔ Α Γ Ω Γ ΙΚ Η  ΑΚΑ ΔΗΜ ΙΑ

Ναχοπούλου ’Αγγελική τοΰ ’Αθανα
σίου, θυγ. ’Ανθ]στοΰ (5η Θεσ]νίκης).

Α . Σ . Τ . Ε . Μ .  ΘΕΣ)ΝΙΚΗΣ

Τζωρτζάκης Δημήτριος τοΰ Ίωάννου, 
γιός ’Ανθ]στοΰ, (Ίίος).

Κ .  A .  Τ .  Ε .

Άδαμόπουλος Σπήλιος τοΰ Παναγιώ- 
του, γιός Συ\τ]ρχου (3ος Ναυπηγών— 
Αθηνών), Γεωργακοπούλου Πηνελόπη 
τοΰ Παναγιώτου, θυγ. Ένωμ]ρχου (11η 
Ηλεκτρ. Μηχανολ. ’Αθηνών), Κοκκότης 

Διονύσιος τοΰ Σωτηρίου, γιός Ύπεν] 
ρχου (26ος Ήλεκτρ. Μηχαν.—Πατρών).

Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο

Πηλιχός ’Ιωάννης τοΰ Κων]νου, γιός 
’Αντ]ρχου (2ος Ε.Μ.Π. — Ναυπηγών), 
Τζαμουράνης ’Αναστάσιος τοΰ Νικήτα, 
γιός ’Αντ]ρχου (10ος Ε.Π.Μ.—’Ηλεκτρο
λόγων—Μηχανολόγων), Σέρρας ’Ανδρέας 
τοΰ Διονυσίου, γιός Υποστρατήγου (13ος 
Ε.Μ.Π. - Ήλεκτρολόγων-Μηχανολόγων, 
Μακράκης Δημήτριος τοΰ Ίωάννου, 
γιός Ταγμ]ρχου (25ος ’Ηλεκτρολόγων 
Πατρών), Σκουρίλα ’Αγγελική τοΰ Φω
τίου, θυγ. Ένωμ]ρχου (30η Πολιτ. Μη
χανικών Ξάνθης), Ξέρας Ιωάννης τοϋ 
Χριστοδούλου, γιός Άνθ]στοϋ (34ος Πο
λιτικών Μηχανικών Ξάνθης), ’Ασημακό- 
πουλος Ευθύμιος τοϋ Δημητρίου, γιός
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!Άντ]ρχοΐ) (39ος Μηχανολόγων Θεσσαλο
νίκης), Γλακουσάκης ’Εμμανουήλ τοϋ 
Γεωργίου, γιός Άντ]ρχου (60ος Πολιτι- 

' κών Μηχανικών Ε.Μ.Π.), Γεωργόπουλος 
Κων]νος τοϋ Λάμπρου, γιός Συντ]ρχου 
(’Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Θεσσα
λονίκης), Λάμπρου Χρυσάννα τοϋ Κων] 
νου, θυγ. Ένωμ]ρχου (Πολιτικών Μηχα
νικών—Ε.Μ.Π.).

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ -  ΦΥΣΙΚΟΜΑΘΗΜ.

Τζεμπετζής Νικόλαος τοϋ Κων]νου γιός 
Άντ]ρχοο (1ος Πατρών), Γκρίτζαλης Δη- 
μήτριος τοϋ Άριστομένους, γιός ’ Λντ]ρχου 
(11ος Πατρών), Κουτσογιάννης Σπυρίδων 
τοϋ Χρήστου γιός Ένωμ]ρχου (47ος Θεσ
σαλονίκης), Καρύδης ’Ιωάννης τοϋ Πα- 
ναγιώτου, γιός Ένωμ]ρχου (61ος Κρήτης), 
Παγανός Παναγιώτης τοϋ Χρήστου, γιός 
Άνθ]στοϋ (70ος Πατρών), Ζαχαρή ’Ιωάν
να τοϋ Βασιλείου, θυγ. Ένωμ]ρχου (252α 
Θεσσαλονίκης), Άγγελόπουλος Βασίλει
ος τοϋ Διονυσίου, γιός Άντ]ρχου (Πανε- 
πιστ. ’Αθηνών), Γιαννουλάκης Φραγκιάς 
τοϋ Γεωργίου, γιός Χωροφύλακος (Πα- 
νεπιστ. Ίωαννίνων).

Ν Ο Μ Ι Κ Η

Χρήστου Άννα τοϋ ’Αναστασίου, θυγ. 
Ένωμ]ρχου (15η, ’Αθηνών), Μπολγουράς 
Γεώργιος τοϋ ΒαΤου, γιός Άνθ]στοΰ 
(23ος Θεσ]νίκης), Βαλεργάκης Νικόλαος 
τοϋ ’Εμμανουήλ, γιός Άντ]ρχου (57ος 
Θεσ]νίκης), Σούργια Ελένη τοϋ Γεωργίου, 
θυγ. Άνθ]στοΰ (70η Θράκης), Παπαϊωάν- 
νου Κυριακή τοϋ Ίωάννου, θυγ. Ένωμ] 

) ρχου (100η Θράκης), Τσιτσιμπίκου Ά - 
ι σπασία τοϋ Θωμά, θυγ. Ταγ]ρχου (134η 

’Αθηνών), Σταυροπούλου Μαρία τοϋ Βα- 
! σιλείου, θυγ. Ένωμ]ρχου (149 ’Αθηνών), 
Γιαγκάκη Εύρωκόμη τοϋ ’Αντωνίου, θυγ. 

: Ένωμ]ρχου (184η Θράκης), Καραγιάννης 
Κων]νος τοϋ Γεωργίου, γιός Άντ]ρχου 
(213ος ’Αθηνών), ’Ανδρεοπούλου Μαρία 
τοϋ Γεωργίου, θυγ. Ένωμ]ρχου (222α 
’Αθηνών),Μπάλλου Γεωργία τοϋ Κων]νου, 
θυγ. Ένωμ]ρχου (237η ’Αθηνών).

Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η

Θεοχάρης Βασίλειος τοϋ Θεοδώρου, γιός 
Ένωμ]ρχου (38ος ’Αθηνών), Καλαμπαλί- 
κη Δήμητρα τοϋ Κίμωνος, θυγ. Ύπομ]ρχου 
(50η ’Αθηνών), Λαζάρου Μαρία τοϋ 
Διονυσίου, θυγ. Ύπομ]ρχου (56η Ίωαννί- 
νων), ΜαθιουδάκηΜαρία τοϋ Εύτύχη θυγ. 
Ένωμ]ρχου (66η Θεσ]νίκης), Μαρκούρη 
Χριστίνα τοϋ Εύαγγέλου, θυγ. Ένωμ]ρχου 
(76η ’Αθηνών), Δεκανέα Ελένη τοϋ Άρ- 
γυροΰ, θυγ. Ύπομ]ρχου (251η ’Αθηνών), 
Γεωργίου Εύάγγελος τοϋ Χαραλάμπους, 
γιός Άνθ]στοϋ (316ος ’Αθηνών), Γυφτάκη 
Βασιλική τοϋ Παναγιώτου θυγ. Άνθ]στοϋ 
(Πανεπιστ. ’Αθηνών).

ΑΓΓΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Σαλαμούρα Εύθυμία τοϋ Γεωργίου, θυγ. 
Ένωμ]ρχου 133η ’Αθηνών.
Μαυρογιάννης Δημήτριος τοϋ Γεωργίου, 
γιός Άντ]ρχου (77ος Στελεχών ’Επιχει
ρήσεων).

ΣΧΟΛΗ ΜΑΙΩΝ ΘΕΣ)ΝΙΚΗΣ

Μεταξάκη Σοφία τοϋ Ίωάννου, θυγ. 
Χωροφύλακος, (38η).

Δ Ο Κ ΙΜ Ο Ι Ε Ν Ω Μ Ο Τ Α Ρ Χ Α Ι  

Π Ο Υ  Π Ε Τ Υ Χ Α Ν  Κ Α Ι  

Φ Ο ΙΤ Ο Υ Ν  Σ Ε  Α Ν Ω Τ Α Τ Α  

Π Ν Ε Υ Μ Α Τ ΙΚ Α  ΙΔ Ρ Υ Μ Α Τ Α

Μέ ιδιαίτερη χαρά, αύτή ή στήλη, 
φιλοξενεί τά όνόματα τών Δοκίμων ’Ενω
μοταρχών πού έπέτυχαν—έκτος άπό τήν 
εισαγωγή τους στή Σχολή ’Ενωμοταρ
χών—καί σέ ’Ανώτατα ή Ανώτερα ’Εκ
παιδευτικά 'Ιδρύματα, στις εισαγωγικές 
έξετάσεις τοϋ 1977, καθώς καί έκείνων 
πού ήταν φοιτητές αύτών τών Σχολών καί 
εϊσήχθησαν στή Σχολή ’Ενωμοταρχών.

Ή τιμή άνήκει τόσο στούς ίδιους, όσο 
καί στό Σώμα γενικώτερα, μιά καί κανείς 
άπό αύτούς δέν προτίθεται νά έγκαταλεί- 
ψει τή Χωροφυλακή.

Είναι πλέον πίστη όλων τών άνδρών 
τοϋ Σώματος, ότι ή ευθύνη γιά τήν οικο
δόμηση μιας άκόμα σωστότερης Χωρο
φυλακής, άνήκει στά νέα της στελέχη, 
στά νέα παιδιά πού παράλληλα μέ τήν 
άφοοίωσή τους στό ύπηρεσιακό καθήκον, 
διεκδικοϋν καί μιά θέση στήν πνευματική 
ζωή τής Χώρας, γιά νά προσφέρουν στό 
κοινωνικό σύνολο άκόμα περισσότερες 
ύπηρεοίες.

Κιαμιλίδης Γεώργιος (4ετής Νομικής), 
Μπλαντζούκας Λάζαρος (3ετής Νομικής), 
Τζεμπέτζης Δημήτριος (3ετής Νομικής), 
Μάκας ’Ιωάννης (2ετής Νομικής), Καρα- 
γιάινης Κων]νος (Ιετής Νομικής), Κα- 
ραούλης Νικόλαος (Ιετής Νομικής), 
Παπαθυμιόπουλος Άστέριος (Ιετής Νο
μικής), Μητρετόδης Νικόλαος (3ετής 
Φυσικομαθηματικής), Άρβσνιτάκης Άν- 
δρέας (Ιετής Πολυτεχνείου), Δροσινός 
Εύάγγελος (Ιετής ’Ιατρικής), Άγόρης 
Θεοχάρης (Ιετής Θεολογίας). ’Αναστα
σίου Νικόλαος (Ιετής Θεολογίας), Γεωρ- 
γούσης ’Αθανάσιος (Ιετής Π.Ο.Ε.), Νι- 
κολόπουλος Γεώργιος (4ετής Παντείου), 
Σταμάτης Δημήτριος (Ιετής Παντείου), 
Τσιμπούρας Νικόλαος (Ιετής Παντείου), 
Καρέλλος ’Ιωάννης (Ιετής Α.Σ.Ο.Ε.Ε.), 
Άρβάλης Γεώργιος, (2ετής Βιομηχανικής 
Γιαννακόπουλος Παντελής (2ετής Βιο
μηχανικής), Βρεττάκης Μιχαήλ (Ιετής 
Βιομηχανικής), Κανελλόπουλος ’Ανα
στάσιος (Ιετής Βιομηχανικής), Κούλας 
’Ιωάννης (Ιετής Βιομηχανικής), Κυλάφης 
Κων]νος (Ιετής Βιομηχανικής), Μαντάς 
Ήλίας (Ιετής Βιομηχανικής), Μπαλτ- 
ζώης Πέτρος (Ιετής Βιομηχανικής), Πα- 
ναγόπουλος Κων)νος (Ιετής Βιομηχα
νικής), Παυλίδης Θεόδωρος (Ιετής Βιο
μηχανικής), Φέστας ’Αναστάσιος (Ιετής 
Βιομηχανικής), Χαραλαμπάκης Γεώργιος 
(Ιετής Βιομηχανικής), Χασάπης Κων]νος 
(Ιετής Βιομηχανικής), Δεσποτέλης Χρή- 
στος (Ιετής Παιδαγ. ’Ακαδημίας), Κα- 
λαμάρας ’Ιωάννης (Ιετής Παιδαδ. ’Ακα
δημίας), Μανέτας Κων]νος (Ιετής Παιδαγ. 
’Ακαδημίας), Σαββανάκης Μιχαήλ (Ιετής 
Παιδαγ. Άκαδημ.), Σιάκος Άχιλλεύς 
(Ιετής Παιδαγ. ’Ακαδημίας), Τενεκέτ- 
ζογλου Δημήτριος (Ιετής Παιδαγ. ’Ακα
δημίας), Γ ιαννακόπουλος Δημοσθένης 
(2ετής KATE) Δερβίσης Πέτρος (2ετής 
KATE), Καλαθάς Νικόλαος (2ετής KA
TE), Μαυρίδης Θεοχάρης (2ετής KATE), 
Χαρίτος ’Ιωάννης (2ετής KATE) καί 
Χλωρίδης Άδάμ (έπί πτυχίω KATE).

Ο Ι Ο Μ ΙΛ Ο Ι Φ ΙΛ Ω Ν  

Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η Σ  

Β Ρ Α Β Ε Υ Ο Υ Ν  Α Ρ ΙΣ Τ Ο Υ Χ Ο Υ Σ  

Μ Α  Θ Η  Τ  Α  Σ

Τόν περασμένο μήνα καί κατά τήν 
διάρκεια τής έορταστικής έκδηλώσεως 
γιά τήν κοπή τής πίττας τών Όμίλων 
Φίλων Χωροφυλακής Προαστίων Πρω- 
τευούσης, πού έγινε στις 11 ’Ιανουάριου 
στό κέντρο «ΚΑΝ—ΚΑΝ», βραβεύθηκαν 
16 μαθητές καί μαθήτριες, παιδιά άνδρών 
Χωροφυλακής, γιά τις έπιδόσεις πού 
πέτυχαν τήν σχολική χρονιά 1976—1977 
στό Γυμνάσιο καί στό Λύκειο.

Ή  ώραία αύτή πρωτοβουλία άνήκε στόν 
"Ομιλο Φίλων Χωροφυλακής Νέας ’Ιω
νίας, πού έπ’ εύκαιρία τής συμπληρώσεως 
25ετίας άπό τήν ίδρυσή του, άποφάσισε 
νά βραβεύσει τούς μαθητές—παιδιά Χω
ροφυλακής τής περιφερείας του, πού πέ
τυχαν γενικό βαθμό «'Αριστα» καί «Λίαν 
Καλώς».

Τά βραβεία—χρηματικά έπαθλα 5.000 
δραχμών— άπένειμε ό ’Αρχηγός Χωρο
φυλακής ’Αντιστράτηγος κ. Μιλτ. ’Αρ- 
γιάννης στούς: Κουρούμαλη Ευαγγελία, 
Φίλη Κων]νο, Χασιώτη Μαρία, Διονυ- 
σόπουλο Διονύσιο, Καραμούζη Γεώργιο, 
Δήμου Σοφία, Κάλλια Μάρθα, Καρανίκου 
’Αναστασία, Καλοϊδά Ελένη, Παπαγε- 
ωργίου Χριστίνα, Μαρκουλάκη ’Αλέ
ξανδρο, Κεχαγιά Ζωή, Κορόμηλά Ε 
λένη, Καλέση Κων]νο, Διονυσοπούλου 
Κρινή καί Κεχαγιά Παναγιώτα. Στήν 
φωτογραφία στιγμιότυπο άπό τήν άπο- 
νομή τών βραβείων άπό τόν κ. ’Αρχη
γό Χωροφυλακής.
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Ένας άγνωστος ήρωας της Εθνικής 
Αντιστάσεως.

Ν α π ο λ έ ο ν τ ο ς  Δ ο κ α ν ά ρ η ,  Ταγματάρχου Χωροφυλακής
Πτυχιούχου Φι

ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ χρόνια τοϋ ’21 
ένας άπλός βοσκός τής Ρούμελης, 
6 ’Αθανάσιος Τσάκας, επέταξε την 
μαγκούρα τον, άφησε τό κοπάδι του 
καί μέσα στην άνεμοζάλη και την 
ταραχή τοϋ αγώνα, άγνοοστος με
ταξύ αγνώστων, άνακατεύθηκε με 
τό ανώνυμο πλήθος των αγωνιστούν 
για ν’ άνεβή σιγά σιγά τά σκαλοπά
τια τής ιεραρχίας και νά φθάση νά 
γίνη μια μέρα τό πρωτοτιαλλήκαρο 
τοϋ Στρατάρχη τής Ρούμελης Γεωρ
γίου Καραϊσκάκη καί νά μοιραστή 
μαζί την δόξα του.

Χαραχτηριστικό τοϋ Τσάκα ύπήρ- 
ξεν ή ανδρεία, ή μετριοφροσύνη, ό 
άδολος πατριοοτισμός, ή ανιδιο
τέλεια καί ή ρουμελιώτικη ευθύτητα 
που πολλές φορές έφθανε τά δρια 
τής απλοϊκότητας.

Μή μπορώντας νά έννοήση την 
τακτικι'ι τοϋ Ι\αοαϊσκάκη. πού στις 
δύσκολες στιγμές τοϋ αγώνα γιά 
νά κερδίση χρόνο καί νά προστα-

---------------------
Το δράμα τοϋ ’Ελληνικού Λαού 

κατά την εχθρική κατοχή τοϋ 
1941—1944 δπως τό απεικόνισε 
σέ ένα ωραιότατο και παραστατι- 
κώτατο πίνακα ό αείμνηστος ζω
γράφος Άλέκος Άλεξανδράκης. 
’Ανάμεσα άπ’ αυτόν τον Λαό ξεπή- 
δησαν παλληκάρια δπως ό Ήλίας 
Νίκου.

ίσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου

τεύση τούς αμάχους από συμφορές 
άναγκάζοταν νά έρχεται σέ — 
καπάκια — συζητήσεις μέ τούς 
Τούρκους, προσποιούμενος παρά- 
δοσι, τον φοβέριζε : «’Ορέ Γύφτο, 
άν μάς κάνεις καμμιά μπαμπεσιά 
στα καπάκια, θά σοϋ κόψοο τό κεφάλι 
στά δύο».

'0  Καραϊσκάκης πού ήξερε νά 
ύλοποιή την παροιμία «Κάνω καί 
μέ τον διάβολο παρέα δσπου νά 
διαβώ την γέφυρα», έγελοϋσε μέ 
την άφέλεια τοϋ Τσάκα καί τον 
καθησύχαζε λέγοντάς του : «’Ορέ 
Τσάκα, ό αγώνας δέν κερδίζεται 
μόνο μέ τά σπαθιά, τό μυαλό πού 
παίρνει στροφές κόβει περισσότερο 
από χιλιάδες σπαθιά».

Ή  πορεία των πραγμάτων είναι 
γνοοστή, ό αγώνας έτελείωσε καί 
δλοι έπερίμεναν δτι δ Τσάκας θά 
ακολουθούσε τον συρμό τής εποχής 
του, θά μαζευόταν σέ μιά γωνιά 
τής ’Αθήνας καί θά άρχιζε τις γκρί
νιες γιά αποζημιώσεις καί παροχές 
από τό φτοοχό 'Ελληνικό Δη
μόσιο δπως έκανε σχεδόν ή ολότη
τα τοϋ άγωνιστικοϋ κόσμον. Ό  
Τσάκας δμως άποδείχτήκε διαφο
ρετικό μέταλλο από εκείνο δπου 
ήταν πλασμένοι οί Μεγάλοι εκείνης 
τής γενιάς. Σκλάβος βοσκός ήμουν 
πριν από τον αγώνα, έλεγε, βοσκός

Θεσσαλονίκης

θά παραμείνω καί τώρα στά ελεύ
θερα βουνά τής μάνας Ρούμελης. 
’Έζησε πολλά χρόνια καί πέρασε 
στά Ήλύσια τής αθανασίας, σάν 
ό άπλός βοσκός τής Ρούμελης, 
τρανό παράδειγμα γιά μίμησι στούς 
μεταγενεστέρους.

Πέρασαν πολλά χρόνια άπό τότε, 
κάπου ένας ολόκληρος αιώνας καί 
δύο ακόμη δεκαετηρίδες, ή Πατρίδα 
μας στο διάστημα αυτό εγνώρισε 
μεγάλες μεταπτώσεις. ’Έζησε τον 
ασφυκτικό κλοιό των πρώτων με- 
ταπελευθερωτικών χρόνων, τις άκαρ
πες προσπάθειες πού οδήγησαν στην 
συμφορά τοϋ ’97, τις μεγάλες 
εκφάνσεις τών άπελευθερωτικών πο
λέμων τοϋ 1912 — 1913. ’Ακόμα 
άντίκρυσε — δραμα μακρυνό καί 
απόκοσμο — τό φτερσύγισμα τοϋ 
Δικεφάλου, συμβόλου άνανεώσεως 
τής παλιάς μας Αυτοκρατορίας, 
τότε δπου ό στρατός μας προχωρού
σε νικηφόρα στά υψίπεδα τής Μικρός 
’Ασίας, συντρίβοντας την άντίστασι 
τών ’Οθωμανών καί έπειτα — εξ 
αιτίας τής διχόνοιας καί τοΰ φθόνου 
τών Ισχυρών τής γής — είδε τά 
όνειρα νά γκρεμίζωνται, τότε ακρι
βώς πού φαινόταν νά γίνωνται 
πραγματικότητες καί έζησε τό δρά
μα καί τις συμφορές τών χαμένων 
πατρίδων.
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"Ολα δμως αυτά υπήρξαν φάσεις 
στην πορεία τον νεώτερου 'Ελλη
νισμόϋ. Ή  περίοδος που μοιάζει 
απαράλλαχτα με την εποχή τοϋ 
Μεγάλου '21 είναι ή ΙΟετία 1940— 
1950. Το 'Ελληνικό ’Εθνος και στις 
δύο αυτές περιόδους βρέθηκε κάτω 
άπό τις ίδιες καταθλιπτικές συνθή
κες και τις αντιμετώπισε μέ τό 
ίδιο πνεύμα αυτοθυσίας καί παλλη- 
καριάς. "Οπως τότε βοσκοί καί 
ναύτες άναδείχτηκαν σέ Στρατη
γούς καί Ναυάρχους έτσι καί στα 
δικά μας χρόνια άπλοι άνθρωποι 
τοϋ λαού έδειξαν τά ηγετικά τους 
προσόντα καί πρόσφεραν ανεκτίμη
τες υπηρεσίες στον αγώνα καί στην 
Πατρίδα. Τό παράδειγμα τής λιτό
τητας καί τής ανιδιοτέλειας τοϋ 
Τσάκα πού άναφέραμε παραπάνω 
βρήκε άπειρους μιμητές καί στον 
δικό μας αγώνα. Γιαυτό σήμερα θά 
παρουσιάσουμε μιά λαμπρή μορφή 
τής εθνικής μας άντιστάσεως όπου 
έδρασε κάπου εκεί — πού άλλοϋ — 
στήν "Ηπειρο, οπού έπαίχτηκε τό 
μεγαλύτερο μέρος τοϋ 1 θετούς δρά
ματος τής φυλής μας. Τό παλληκάρι 
αυτό δπου παρουσιάζει πολλές ομοιό
τητες μέ τον αγωνιστή τοϋ’21 Τσά
κα, τόσο στήν περίοδο δράσεως, 
δσο καί στήν κατοπινή του ζωή, 
δέν είναι άλλο από τον Χωροφύλακα 
ΝΙΚΟΥ Ή λία πού νπήρξεν ό πρώ
τος αντάρτης καί οπλαρχηγός στήν 
άδούλωτη "Ηπειρο.

ΒΑ ΡΥΣ Κ Α Ι ΑΠΟΠΝΙΧΤΙ- 
ΚΟ Σ ύπήρξεν ό φοβερός χειμώνας 
τοϋ 1941 - 1942 στήν καταπιεζο- 
μένη από τήν τριπλή κατοχή "Ηπει
ρό μας. Τά φασιστικά σκιάχτρα 
έντρομα καί ταπεινωμένα από τά 
παθήματά τους στήν ’Αλβανία με
τέρχονται κάθε είδους τεχνάσματα 
γιά νά κάμφουν τό αδούλωτο φρό
νημα τοϋ ’Ηπειρωτικού λαού καί 
νά τον εξαναγκάσουν νά άποδεχθή 
έστω καί παθητικά τήν σχεδιαζό
μενη προσάρτησι τής ’Ηπείρου στήν 
’Ιταλία. Βεβαίως τό αρχικό σχέδιο 
τοϋ Μουσολίνι γιά άμεση προσάρ- 
τησι τής ’Ηπείρου στήν Ιταλία εΐχεν 
ύποστή ριζικές αλλαγές, μετά από 
τις εξευτελιστικές ήττες τοϋ στρα
τού τον στήν ’Αλβανία, αλλά δέν 
εΐχεν έγκαταλειφθή όλότελα! 'Ο 
ψενδοκαίσαρας τής Ρώμης δέν ή μπο
ρούσε νά άποφασίζη μόνος του χωρίς 
τήν συγκατ άθεσι των Γερμανών 
καί έγνώριζεν δτι οί Γερμανοί που 
είχαν κάνει τήν μεγάλη ατιμία νά 
παραδώσουν τούς νικητές στα χέρια 
τών νικημένων δέν ήσαν διατεθει

μένοι νά διαπράξουν νέον έγκλημα. 
"Ετσι τό αναμορφωμένο σχέδιο Μου
σολίνι προέβλεπε τμηματική προ- 
σάρτησι τής ’Ηπείρου στήν ’Αλβα
νία, αρχής γενομένης άπό τον Νομό 
Θεσπρωτίας δπου υπήρχαν ή εγχώ
ρια μαγιά τών Άλβανοτσάμηδων. 
’Αποκαλυπτική τών προθέσεων τον 
Μουσολίνι γιά προσάρτησι τής Θεσ
πρωτίας στήν ’Αλβανία είναι ή 
ενώπιον τής ’Ιταλικής Βουλής δή- 
λωσί τον τής 10ης ’Ιουλίου 1941. 
Σύμφωνα μέ τις εκτιμήσεις τής 
φασιστικής ηγεσίας τό σχέδιο αυτό 
θα έπρεπε νά τεθή σέ εφαρμογή 
άπό τήν ’Ιταλική Στρατιωτική Διοί- 
κησι Ήπειρον σταδιακά καί σέ 
τρεις φάσεις γιά νά μήν προκαλέση 
τήν άντίδρασι τών 'Ελληνικών πλη
θυσμών καί τήν έπέμβασι τών 
Γερμανών προς ματαίωσί τον. "Αμε
σος στόχος τοϋ σχεδίου νπήρξεν ή 
όργάνωσι καί ό εξοπλισμός τοϋ 
Άλβανοτσάμικον στοιχείου τής 
Θεσπρωτίας καί ή στροφή αυτού 
εναντίον τής ελληνικής πλειοψη- 
φίας. Γιά τό σκοπό αυτό είχαν 
έλθει στήν Θεσπρωτία μυημένοι 
στο σχέδιο ’Αξιωματοϋχοι άπό τήν 
’Αλβανία.

Σέ τελική άνάλυσι τό σχέδιο από
βλεπε: 1) στήν διά δολοφονιών 
μείωσι τών ελληνικών πληθυσμών,
2) στήν διά τρομοκρατικών μεθό
δων έγκατάλειψι τής περιοχής άπό 
τούς ελληνικούς πληθυσμούς καί
3) στήν διά παροχών προσέλκυσι 
τών δεινοπαθούντων ελληνικών πλη
θυσμών πού έμαστίζοντο άπό τήν 
πείνα μετά τήν όσιό σκοπού διο.ρπα- 
γή τών προϊόντων τους άπό τούς 
’Αλβανότσάμηδες καί τούς ’Ιταλούς

Μέ τήν άλλοίωσι τής συνθέσεως 
τοϋ πληθυσμού καί τήν εξαγορά 
τών συνειδήσεων ένόμιζαν οί άφε- 
λεϊς έμπνευστές τοϋ σχεδίου δτι θά 
ήμποροϋσαν νά παρουσιάσουν τήν 
ελληνική Θεσπρωτία σάν ’Αλβανική 
’Επαρχία. Έγελάστηκαν δμως οί 
φαιδροί τσαρλατάνοι τοϋ Ντοϋτσε, 
διότι ούτε οί ελληνικοί πληθυσμοί τής 
Θεσπρωτίας ήσαν διατεθειμένοι νά 
έγκαταλείφουν τήν πατρογονική τους 
γή, αν καί έγένοντο άρκετές μετα
κινήσεις πληθυσμών προς άσφαλέ- 
στερα μέρη, ούτε ή 'Ελληνική Χω
ροφυλακή πού παρακολουθούσε τις 
εξελίξεις θά έμεναν μέ σταυρωμένα 
χέρια. Τά σχέδια αυτά τών ’Ιταλών 
καί Άλβανοτσάμηδων άνέτρεφεν ή 
Χωροφυλακή Θεσπρωτίας, καί τού
το άναγνωρίζεται άπό σοβαρούς 
ιστορικούς. 'Ο ιστορικός τής Θεσ
πρωτίας ’Ιωάννης ’ Αρχιμανδρίτης

στο έργο του «ΤΣΑΜΗΔΕΣ, ΟΔΥ
ΝΗ  Κ Α Ι ΔΑΚΡΥΑ ΤΗΣ ΘΕΣ
ΠΡΩΤΙΑΣ» γράφει μεταξύ τών 
άλλων γιά τήν δραστηριότητα τής 
Χωροφυλακής Θεσπρωτίας αυτής 
τής περιόδου καί τά εξής : «Έκ 
τής Χωροφυλακής ήντλει ηθικόν, 
δυναμιν και θάρρος ο καταδυνα- 
στευόμενος χριστιανικός πληθυσμός 
και ο οποίος, μετά τόσα δεινά πού 
υπεστη, έπρεπε νά είχε άποκάμει, 
άνευ αυτής».

Δυναμική λοιπόν ύπήρξεν ή άντί- 
δρασι τής Χωροφυλακής δπως θά 
έκτεθή καί παρακάτω : Τον ’Οκτώ
βριο τοϋ 1941 στήν περιοχή Παρα
μυθίας εκυκλοφοροϋσαν έντυπα υπο
μνήματα, σε ιταλική γλώσσα γραμ
μένα, τα οποία άπευθυνόνταν προς 
την Ιταλική Κυβέρνησι καί στα 
όποια, σύμφωνα μέ τις διαβεβαιώ
σεις τών καραμπινιέρων πού τά 
κυκλοφορούσαν, έζητεϊτο ή απο
στολή τροφίμων στους κατοίκους 
τής περιοχής. Οί κάτοικοι άγνοοϋν- 
τες το περιεχόμενο τών ύπομνημά- 
των καί νομίζοντες δτι δι αυτών 
πράγματι  ̂ έζητεϊτο ή αποστολή τρο
φίμων τά υπέγραφαν άνευ άντιρρή- 
σεως. 'Ο ύποπτος δμως τρόπος κυ
κλοφορίας τών υπομνημάτων, με
ταξύ κυρίως τών ήμιαγραμμάτων 
χοορικών, έπροκάλεσε τις υποψίες 
τοϋ Διοικητοϋ τής Ύποδιοικήσεως 
Χωροφυλακής Παραμυθίας, τότε 
\  πομοιράρχου ΔημακοπούλουΓεωρ- 

γιου, δτι πίσω τής άθώας έκκλή- 
σεως αποστολής τροφίμων κάποια 
συνωμοσία σέ βάρος τοϋ ελληνικού 
στοιχείου έκρύπτετο καί έζήτησε 
να μάθη τό περιεχόμενο τών υπο
μνημάτων. ’Επειδή δμως δέν έγνώ- 
ριζε τήν ιταλική γλώσσα τό πράγμα 
έπαιρνε δυσάρεστη τροπή, ό λαμπρός 
δμως εκείνος Αξιωματικός, πού 
άργότερα έφθασε στο βαθμό τοϋ 
Συνταγματάρχου, δέν τά έβαλε 
κάτω, κατώρθωσε νά προαεταιρισθή 
έναν ’Ιταλό καραμπινιέρο πού είχε 
μητέρα 'Ελληνίδα καί φερόταν πο
λιτισμένα προς τό ελληνικό στοιχείο 
καί έζήτησε νά τοϋ μεταφράση ένα 
υπόμνημα. Μέ έκπληξι δμως καί 
τοϋ ίδιου τοϋ καραμπινιέρου δια
πιστώθηκε δτι στο υπόμνημα δέν 
άναφερόταν λέξι γιά τρόφιμα άλλά 
δι αυτού έζητεϊτο δήθεν αύθορμήτως 
άπό τούς κατοίκους ( Χριστιανούς 
καί Μουσουλμάνους) ή προσάρτησι 
τής Θεσπρωτίας στήν ’Αλβανία. 
Μετά τήν βία καί ή άπάτη, V IV A  
Ντοϋτσε!

'Ο 'Υπομοίραρχος Δ ημακόπου- 
λος έδρασε κεραυνοβόλα γιά τήν
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Ό  Ήλίας Νίκου νεαρό παλληκάρί με την τιμημένη στολή τοϋ Ελληνα Χωρο
φύλακα ηρίν ακόμα ζεστιάσει ή λαίλαηα τον τιολεμον πον τόσα δεινά καί συμφορές 
έπεσώρρευσε στην πατρίδα.

ματαίωσι τοϋ εγκληματικόν σχεδίου 
τών ’Ιταλών και την άποκάλυψι 
τής απάτης. ’Αμέσως εατειλε έκτα
κτο άγγελιαφόρο στον ’Ανώτερο 
Διοικητή Χωροφυλακής ’Ηπείρου 
και ανέφερε το γεγονός. Ό  ’Ανώ
τερος ενημέρωσε τον Μητροπολίτη 
Ίωαννίνων Σπυρίδωνα και εκείνος 
με την σειρά του κάνει παράστασι 
στον Γερμανό Στρατιωτικό Διοι
κητή Ήπειρον καί πετυχαίνει την 
άνάκλησι καί καταστροφή τών κυ
κλοφορούν των υπομνημάτων. Στήν 
συνέχεια ό Υπομοίραρχος διαμαρ- 
τνρήθηκε έντονα στον ’Ιταλό Στρα
τιωτικό Διοικητή Παραμυθίας για 
τήν ασυδοσία καί τρομοκρατία που 
είχαν εξαπολύσει οι ένοπλοι Άλβα- 
νοτσάμηδες σε βάρος τοϋ 'Ελληνικού 
στοιχείου καί άφησε να έννοηθή 
δτι θά άνέφερε τα καθέκαστα στήν 
Γερμανική Στρατιωτική Διοίκησι. 
Ό  ’Ιταλός Διοικητής άρνήθηκε τις 
κατηγορίες σε βάρος τών Άλβανο- 
τσάμηδων καί ύποσχέθηκε δτι άν 
τοϋτο άποδεικννό ταν αληθινό θά 
ενεργούσε ανάλογα, άλλα για να 
πεισθή θά έπρεπε ή τοπική Χωρο
φυλακή νά τον παρονσιάση ένοπλο 
Άλβανοτσάμη αιχμάλωτο. ’Από τήν 
δύσκολη αυτή θέσι έβγαλε τον 
'Υπομοίραρχο, ό Χωροφύλαξ Νίκον 
Ήλίας τοϋ Σταθμού Χωροφυλακής 
Καρβουναρίου πού βρέθηκε εκείνη 
τήν ημέρα γιά υπηρεσία στήν Πα- 
ραμυθιά. «’Εγώ, κύριε Διοικητά, 
θά άναλάβω αυτήν τήν αποστολή». 
Πράγματι τό παλληκάρί αυτό έπρα- 
γματοποίησε τήν νπόσχεσί του. Γυ
ρίζοντας στον Σταθμό Χωροφυλα
κής Καρβουναρίου συνεννοήθηκε μέ 
τον Σταθμάρχη του ' Υπενωμοτάρ
χη Μαγειριώτη καί μέ τήν βοήθεια 
δύο λαμπρών αγωνιστών, τοϋ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κωνσταντίνου καί 
ΤΣΑΗ Μιχαήλ, σννέλαβαν ένοπλο 
τον Άλβανοτσάμη Λιάκον Άμπάς 
τον όποιον μετέφεραν τήν ’ίδια μέρα 
στήν Παραμυθιά καί τον παράδωσαν 
στους ’Ιταλούς. Ό  ’Ιταλός Διοικη
τής έμεινε άφωνος στήν παρονσίασι 

| τοϋ ενόπλου Άλβανοτσάμη από 
τό Καρβουνάρι καί διέταξε τυπική 
θεατρινίστ ικη εκκαθαριστική έπι- 
χείρησι ή όποια δμως από παρεξή- 
γησι κατέληξε σε ένοπλη σύγκρουσι 
μιας διμοιρίας ’Ιταλών στρατιωτών 
καί όμάδος Άλβανοτσάμηδων στήν 
περιοχή Καρβουναρίου. Μετά από 
τά γεγονότα αυτά ή οργή τών 
Άλβανοτσάμηδων έστράφη εναν
τίον τής τοπικής Χωροφυλακής πού 
έπροστάτευε τό 'Ελληνικό στοιχείο.

’Άμεση άντίδρααι τών Άλβανο

τσάμηδων ύπήρξεν ή απόπειρα δολο
φονίας τοϋ Διοικητοϋ Ύποδιοική- 
αεως Χωροφυλακής Παραμυθίας 
'Υπομοιράρχου Δ ημακοπούλου 
Γεωργίου, πράγμα πού ανάγκασε 
τήν Άνωτέρα Διοίκησι Χωροφυ
λακής Ηπείρου νά τον μεταθέση 
άπό εκεί γιά νά τον προστατεύση. 
Τήν δολοφονική άπόπειρα κατά τοϋ 
r Υπομοιράρχου Δ ημακοπούλου 
Γεωργίου είχεν οργανώσει ή τρο
μοκρατική όργάνωσι «ΞΙΛΑΣ» πού 
κατενθυνόταν άπό τον ’ίδιο τον ύπατο 
αρμοστή τής ’Ιταλίας στήν Θεσπρω
τία Τζεμίλ Ντίνο «πού αύτοτιτλο- 
φοροϋταν Συνταγματάρχης τής Φασι
στικής Νεολαίας Αλβανίας» καί μέ 
εκτελεστικό δργανο τον άπό τά Τίρανα 
άποσταλέντα στήν Παραμυθιά άρχι- 
τρομοκράτη Αλβανό Γκιουζέλι. Ό  
Γκιουζέλι πλαισιωμένος μέ τούς

ντόπιους Άλβανοτσάμηδες Τεφήκ 
Κεμάλ άπό τό Καρβουνάρι καί Για
γιά Κιασήμ, κομπογιανίτη γιατρό 
άπό τό Μαργαρίτι, άποτελοϋσαν 
τήν τριμελή ομάδα «κρονσεως» 
πού είχεν αίματοκυλήσει ολόκληρη 
τήν Θεσπρωτία. Τήν 14ην ’Ιανουά
ριου 1942 οί δύο άνωτέροο Άλβανο
τσάμηδες προσέβαλαν βάναυσα σέ 
καφενείο τής Παραμυθίας τον Χω
ροφύλακα ΝΙΚΟΥ Ήλία, ό τελευ
ταίος άντέδρασε έντονα καί άπειλή- 
θηκε συμπλοκή, άλλά μέ τήν έπέμ- 
βασι τοϋ φίλου του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
Κωνσταντίνου άπομακρύνθηκε τοϋ 
καφενείου καί άποφεύχτήκε προς 
στιγμήν τό μοιραίο. Σέ λίγη ώρα 
δμως οί δύο πατριώτες ήλθαν άντι- 
μέτωποι μέ τούς Μουσουλμάνους 
στήν νότια έξοδο τής Παραμυθίας, 
οπότε οί Τεφήκ καί Γιαγιά ήρχιάαν
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καί πάλιν νά είρωνεύωνται τον 
ΝΙΚΟΥ και νά υβρίζουν την Χω
ροφυλακή και την 'Ελλάδα. 01 δύο 
φίλοι έδρασαν Αστραπιαίως, ό Χω- 
ροφύλ.αξ ΝΙΚΟΥ χτυπά διά περι
στρόφου και φονεύει τον Γιαγιά 
και ό ΓΕΩΡΓΙΟΥ επίσης με περί
στροφο φονεύει τον Κιασήμ. Οι 
’Ιταλοί κατεδίωξαν τούς πατριώτες 
άλλ’ αυτοί διέφυγαν τον κλοιό καί 
αφόπλισαν Ιταλό Λοχία. 'Η  14η 
’Ιανουάριου 1942 ανήκει πλέον στην 
'Ιστορία. ’Από την ημέρα αυτή 
αρχίζει ό ένοπλος αντάρτικος αγώ
νας στήν ’Ήπειρο.

ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ αυτό 
ό Χωροφύλαξ ΝΙΚΟΥ Ήλίας κατέ- 
φνγε ατά βουνά καί ίδρυσε τήν 
πρώτη άνταρτική ομάδα στήν ’Ή πει
ρο. Συγκέντρωσε γύρω του δλους 
τούς καταδιωκο μένους από τούς 
’Αλβανοτσάμηδες καί Ίταλ.ούς πα
τριώτες τής περιοχής. Μαζύ του 
στά πρώτα του βήματα οί περίφημοι 
γιά τήν κατοπινή τους δράση όπλ.αρ- 
χηγοί Βασίλης Μπαλούμης καί 
Κωνσταντίνος Γεωργίου. Οί προ- 
σερχόμενοι στήν 'Ομάδα ΝΙΚΟΥ  
όρκίζοντο ενώπιον ίερέως καί ό 
’Αρχηγός είχε κατασκευάσει προ
σωπική σφραγίδα με τήν ένδειξι 
«'Υποστηριχτής τοϋ Χριστιανισμού 
—Ήλίας Νίκου». Μέ τήν ένδειξι 
αυτή έστειλε εκατοντάδες επιστολές 
σε "Ελληνες πατριώτες τής περιοχής 
γιά νά τούς έμψυχώση άλλά καί 
απειλητικές τοιαϋτες στούς εγχώ
ριους Μουσουλμάνους τούς όποιους 
καλοϋσε νά παραμείνουν ήσυχοι γιά 
νά μήν προκαλέσουν τά άντίποινά 
του.

Ή  δραστηριότητα τής Όμάδος 
ΝΙΚΟΥ, πού έφθανε τούς 30 άνδρες, 
δέν περιορίστηκε τοπικά στήν Θεσ
πρωτία άλλά έπεξετάθηκε καί στούς 
γειτονικούς Νομούς Ίωαννίνων καί 
Πρεβέζης. ’Επ’ αυτού ό ιστορικός 
Κωνσταντίνος ’Αντωνίου γράφει : 
«’Από τής Πάργης, μέχρι τών προ- 
θύρων τών Ίωαννίνων καί από τοϋ 
Καλαμά, μέχρι τών προθύρων τής 
Πρεβέζης, ή ανξηθεϊσα καί διατη- 
ρουμένη εις 30 περίπου άνδρας 
ένοπλος όμάς Ήλία ΝΙΚΟΥ, άπέβη 
μία πραγματική προστάτις δύναμις, 
παντός άδικουμένου καί εφιάλτης 
παντός προδότου ή άδικοϋντος».

Μέ συγκίνησι οί κάτοικοι τής 
περιοχής Παραμυθίας — Μαργαρι- 
τ ίου — Πάργης καί Καναλλακίου 
είχαν άναλάβει τήν τροφοδοσία τής 
'Ομάδος ΝΙΚΟΥ, ενώ ή τοπική 
Χωροφυλακή έφρόντιζε γιά τον ανε

φοδιασμό τών πολεμοφοδίων. ’Έδω
σε πολλές μάχες ή 'Ομάδα ΝΙΚΟΥ  
μέ ’Ιταλούς καί ’Αλβανοτσάμηδες 
στήν Θεσπρωτία, θρυλική έμεινε 
ή μάχη τών υψωμάτων τοϋ Σπα
θαρίου τής 28ης ’Απριλίου 1942 
κατά τήν όποιαν οί ’Αλβανοτσά
μηδες ύπέστησαν τελειωτική συν
τριβή καί γιά πολύ χρόνον άφησαν 
ανενόχλητη τη περιοχή. 'Ο ΝΙΚΟΥ  
έκτος τών αγώνων του εναντίον Ίτα- 
λών καί Άλβανοτσάμηδων στρέ
φεται καί εναντίον τών δοσιλόγων— 
μαυραγοριτών — ληστών καί κα
κοποιών. Οί κάτοικοι σέ κάθε περί- 
πτωσι ζητούν τήν έπέμβασί του καί 
αυτός δέν άρνείται τό χρέος του. 
’Έτσι γιά παραδειγματισμό καί μέ 
α’ίτησι τών κατοίκων τής περιοχής 
τήν 7-8-1942 εις Πετούσιον φο
νεύει τον Κ. Μαμούρη, συνεργάτη 
τών ’Ιταλών καί επικίνδυνο ζωο
κλέφτη, καθ’ ήν στιγμή οδηγούσε 
ληστευθέντα σφάγια καί άφησε στο 
πτώμα του τό εξής σημείωμα: 
«ΤΩ διαβάτες, διαβάστε, οί προδόται 
κατά τής πατρίδος τιμωρούνται μέ 
θάνατον. 'Υποστηριχτής Χριστιανι
σμού. Κεραυνός».

Ή  δραστηριότητα τής 'Ομάδος 
ΝΙΚΟΥ στήν Θεσπρωτία έκράτησε 
εννέα μήνες καί είχε σωτήρια γιά 
τούς Ελληνικούς πληθυσμούς απο
τελέσματα. Έκτος τών άλλων οί 
"Ελληνες άνεθάρρησαν καί περιφρο- 
νούσαν τούς ’Αλβανοτσάμηδες καί 
τούς ’Ιταλούς πού δέν μπορούσαν 
νά καταβάλουν μιά χούφτα αντάρ
τες πού τούς διοικούσε ένας Χωρο
φύλακας. Γιαυτό τό παράδειγμα τοϋ 
ΝΙΚΟΥ βρήκε μιμητές στούς σκλη
ροτράχηλους ορεινούς πληθυσμούς 
τής Θεσπρωτίας καί στις αρχές τοϋ 
τού καλοκαιριού τοϋ 1942 ολόκληρη 
ή ορεινή περιοχή τής Θεσπρωτίας 
είχε γεμίσει από μικροομάδες αν
ταρτών μέ τοπικούς ’Αρχηγούς 
( όπως τοϋ Ευαγγέλογιάννη, Μπα- 
λούμη, Γεωργίου Κωνσταντίνου 
κ.λ.π.) πού δροϋσαν άνεξάρτ ητα 
μεταξύ τους καί δπου είχαν τό πλεο
νέκτημα τής ευελιξίας. ’Έτσι ό 
ΝΙΚΟΥ έθεώρησε περιττή τήν πα
ραμονή του στήν Θεσπρωτία καί 
τον Αύγουστο τοϋ 1942 μεταφέρει 
τό ’Αρχηγείο του στήν περιοχή 
Λάκκας Σουλίου δπου αρχίζει νέους 
αγώνες. ’Αλ.λά στήν περιοχή αυτή 
τό παλλ.ηκάρι δέν έμεινε Ανενόχλητο 
νά δράση σύμφωνα μέ τήν συνείδησί 
του καί έδέχθη πιέσεις τών εκπρο
σώπων τοϋ ΕΑΜ νά συνεργασθή 
μαζύ τους. Τά μέσα ’Οκτωβρίου 
1942 στο χωριό Τσαγκάρι έπισκέ-

φτεται τον ΝΙΚΟΥ ό ΠΡΙΦΤΗΣ  
εκπρόσωπος τοϋ ΕΑΜ τής περιοχής 
και τοϋ προτείνει να ποοσχωρήση 
στο ΕΑΜ. Ο ΝΙΚΟΫ άρνείται 
να συνεργασθή μέ ύποπτα εθνικά 
στοιχεία και οί ινστρούχτορες του 
ΕΑΜ αποφασίζουν νά τον δολοφο
νήσουν. Η  απόπειρα δμως άπέτυχε, 
γιατί οί τρεις εγκάθετοι τοϋ ΕΑΜ 
πού είχαν προσχωρήσει στήν 'Ομά
δα του μέ σκοπό νά τον δολοφονή
σουν, άπεκαλύφθησαν από ένα έξυ
πνο τέχνασμα τοϋ ίδιου τοϋ ’Αρχη
γού καί έξουδε τερώθησαν. Τον 
προσεταιρισμό τοϋ ΝΙΚΟΥ έπεδίωξε 
καί ο ΕΔΕΣ. Τον Φεβρουάριο τοϋ 
1943 επιτροπή στελεχών τοϋ ΕΔΕΣ  
με επικεφαλ.ής τον Ύπαρχηγό τής 
Οργανωσεως Κομνηνό Πυρομάγλ.ου 

έπεσκέφθη τον ΝΙΚΟΥ στούς Κό
πανους και τοϋ παρέδωσε τήν από 
9-2-1943 επιστολή τοϋ Ζέρβα μέ 
την όποια ό ’Αρχηγός τοϋ ΕΔΕΣ  
έζητοϋσε από τον ΝΙΚΟΥ νά προ- 
σχωρήση στήν ■ Όργάνωσί του. 'Ο 
ΝΙΚΟΥ παρ’ δλο τό σεβασμό πού 
είχε στο πρόσωπο τοϋ Ζέρβα άρ- 
νηθηκε να προσχωρήση στήν Πολι
τική Όργάνωσί τοϋ ΕΔΕΣ καί 
απηντησε δτι θά πράξη τούτο μόνον 
όταν ο ΕΔΕΣ καταρτίση ένοπλα 
τμήματα στήν περιοχή, γιατί αυτός 
δεν ημποροϋσε νά διάλυση τό δικό 
του ένοπλο τμήμα μέ τό όποιο πο
λεμούσε σχεδόν δύο χρόνια καί νά 
προσχωρήση σέ πολιτική όργάνωσί. 
Στις αρχές Μαρτίου 1943 ό Πυρο- 
μάγλου μεταβαίνει στο Κρυφοβό 
Δωδώνης καί εγχειρίζει νέαν επι
στολή τοϋ Ζέρβα στον Νίκου μέ 
την οποίαν δίδονται περισσότερες 
εγγυήσεις γιά τήν προσχώρησί του 
στον ΕΔΕΣ. Τήν παραθέτουμε αυ
τούσια γιατί άπ’ αυτήν βγαίνει τό 
μέτρο κρίσεως τής άξίας τών προς 
την Πατρίδα προσφερθεισών υπη
ρεσιών τοϋ Χωροφύλακος — Όπλαο- 
χηγοϋ ΝΙΚΟΥ Ήλία.
ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗ ΕΛΛΑΣ  
ΑΡΧΗ ΓΕΙΟΝ ΑΝΤ. ΣΩΜΑΤΩΝ  
ΕΔΕΣ Άριθ. Πρωτ. 1671

Προς τον Πατριώτην ΝΙΚΟΥ  
’ Ηλίαν — ’Ήπειρον.

1) Σάς έγραψα καί άλλη μου 
επιστολ.ή καί περίμενα Απάντησή 
σου. Δυστυχώς ώς τήν ώρα δέν 
έλαβα. 2) Σάς έγραφα τότε καί σάς 
επαναλαμβάνω καί τώρα δτι πρέπει 
νά ένοποιήσωμε τήν εθνική μας προ
σπάθεια. Γιά τήν κοινή αυτή ενέρ
γεια σάς καλοϋσα σέ μιά πατριωτική 
καί πειθαρχημένη συνεργασία. 3) 
Σκόρπιες οί εθνικές μας δυνάμεις
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Ό  Ήλίας Νίκου όπως είναι σήμερα. Παλληκάρι όπως καί τότε παρά τά περα
σμένα εβδομήντα χρόνια του στέκει βράχος ακλόνητος στην άκριτική Μανωλιάσα 
ζωντανό μνημείο πατριωτισμού, ηρωισμού καί αυτοθυσίας.

δεν αποδίδουν δ,τι το μαχόμενον 
’Έθνος ζητάει σήμερα από τούς 
πολέμιατάς, 4) ’Αγαπητέ μου συμ- 
πολεμιστά, επαναλαμβάνω την σν- 

: στάσή μου, την πατριωτική, νά 
ένταχθήτε στον άγωνα τον όποιον 
εν στενή συνεργασία με τούς σνμ- 

! μάχους μου ’’Αγγλους, οι όποιοι και 
βρίσκονται μαζί μου, διεξάγω. 5) 
Ή  πατρίδα μας πολύ γρήγορα θά 
έλευθερωθή. Για την ώρα εκείνη 
πρέπει νάμαστε έτοιμοι καί ενω
μένοι για νά δώσουμε ένα χέρι 
βοήθειας εις την συμμαχικήν προ
σπάθειαν καί γιά νά μπορέση αύριο 
ή ελεύθερη πατρίδα μας νά κρίνη 
γιά τον βαθμό βοήθειας πού τής 
έδωσε ένας έκαστος από μάς καί 
άναλάγως νά μας άμείψη ηθικώς. 
6) Θά περιμένω, αγαπητέ άγωνι- 
στά, ταχίστην άπάντησι στά ανω
τέρω, ha άναλάγως διατάξά) τάς 
κατά τόπους δυνάμεις τοϋ ΕΔΕΕ 
καί γιά νά άναφέρω καί ατούς συμ
μάχους μου εις Κάϊρον περί τής 

I οριστικής σου προσχωρήσεως εις 
. τάς τάξεις τοϋ ’Εθνικού Στρατού. 

Μετά πατριωτικών χαιρετισμών 
Έλευθέρα ’Ορεινή ’Ελλάς 4-3-1943 

Ό  ’Αρχηγός ΝΑΠ. ΖΕΡΒΑΣ  
Τό περιεχόμενο τής επιστολής 

Ζέρβα καί ή προφορική διαβεβαίωσι 
\ τοϋ Ύπαρχηγοϋ τοϋ ΕΔΕΣ Κο- 
! μνηνοϋ Πυρομάγλου δτι ειχεν άρχί- 

σει ή συγκρότ ησι των ενόπλων 
τμημάτων τοϋ ΕΔΕΣ, των Ε.Ο.Ε.Α. 
( ’Εθνικών 'Ομάδων Ελλήνων ’Αν
ταρτών) έπεισαν τον ΝΙΚΟΥ νά 
προσχωρήση σ’ αυτές. Ή  στελέχω- 
σι τών περισσοτέρων τμημάτων 
των ΕΟΕΑ από μονίμους ’Αξιω
ματικούς έκαναν τον ΝΙΚΟΥ νά 
άποβάλη καί τις τελευταίες άντιρ- 
ρήσεις. ’’Ετσι τήν Ιην ’Απριλίου 
1943 ή 35μελής όμάς ΝΙΚΟΥ εν
τάσσεται στήν ΥΙΙΙ Μεραρχία τών 
ΕΟΕΑ — ΕΔΕΣ υπό τήν Διοίκησι 
τοϋ θρυλικού Συνταγματάρχου Πε
ζικού ’Αποστόλου Κωνσταντινίδη. 
’Από εδώ καί πέρα ή δράσι τοϋ 
ΝΙΚΟΥ εντάσσεται στήν γενική 
δραστηριότητα τών ΕΟΕΑ. Στο 
σημείο δμως αυτό θά πρέπει νά 
πούμε δτι δπως προκνπ τη άπό 
επίσημα στοιχεία ό Ζέρβας αγα
πούσε καί εκτιμούσε ιδιαιτέρως τον 
ΝΙΚΟΥ, τον οποίον άνεγνώρισε 
'Οπλαρχηγό, τον προήγαγε σε ’Αν
θυπομοίραρχο καί κατόπιν οέ Υ π ο 
μοίραρχο. 01 λοιποί ’Αξιωματικοί 
καί 'Οπλαρχηγοί ομιλούν μέ θαυμα- 

' σμό γιά τήν δραστηριότητα τοϋ 
ΝΙΚΟΥ στις ΕΟΕΑ. Ό  διακεκρι- 

: μένος 'Οπλαρχηγός καί Δικηγόρος

’Ιωαννίνων κ. ’Αγαθοκλής Κων- 
σταντινίδης γράφει γ ι’ αυτόν : 
«Ύπήρξεν, είναι καί θά παραμείνη 
άσφαλώς ένας τέλειος "Ελλην, σε
μνός, μετριόφρων, άληθώς γενναίος 
καί κυρίως τίμιος καί δίκαιος. Τό 
έργο τοϋ Ήλία Νίκου ύπήρξεν πο
λυσχιδές. Έστράφη εναντίον τών 
Μουσουλμάνων, εναντίον τών προ
δοτών, τών κακοποιών καί ιδία 
τών ζωοκλεπτών καί έκαλλιέργησε 
ε’ις δλην τήν περιοχήν τήν ετοιμό
τητα τής γενικής έξεγέρσεως. "Οταν 
έρρίφθην δι’ άλεξιπτώτου εις τήν 
Δωδώνην τήν 21-2-1943 άνεϋρον 
κλίμα έλενθέρας 'Ελλάδος, χάρις 
εις τήν όργάνωσιν καί εθνικήν εργα
σίαν τοϋ Νίκου».

Σήμερα στο χωριό Μανωλιάσα— 
Δωδώνης — ’Ιωαννίνων ζή φτωχικά, 
μόνο μέ τις αναμνήσεις τοϋ παρελ
θόντος, ένας γέρος 75 χρόνων. Ό  
γέρος αυτός δέν είναι άλλος άπό 
τον ήρωα τής ’Εθνικής μας ’Αντι
στάσεως, τέως Χωροφύλακα —

' Οπλαρχηγό, Νίκου ’Ηλία, ό όποι
ος, σημειωτέον, διά τυπικούς λά
λους, έστερήθη τής δικαιουμένης 
συντάξεως.

’Ιδού τό κοινό σημείο τοϋ Ρου
μελιώτη 'Οπλαρχηγού τοϋ 1821 
Τσάκα, πού άναφέραμε στήν εισα
γωγή μας, καί τοϋ άπό τήν Μανω- 
λιάσα ’Ιωαννίνων Χωροφύλακος — 
'Οπλαρχηγού ΝΙΚΟΥ ’Ηλία.

Ή  ιστορία επαναλαμβάνεται !..

Β Α Σ ΙΚ Η  Β ΙΒ Λ ΙΟ Γ Ρ Α Φ ΙΑ

1) ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ Ίωάν- 
νου «ΤΣΑΜΗΔΕΣ, ΟΔΥΝΗ ΚΑΙ 
ΔΑΚΡΥΑ ΤΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ».

2) ΑΝΤΩΝΙΟΥ Κωνσταντίνου, 
’Ιστορία τής Χωροφυλακής τόμος Γ ’.

3) 'Ιστορικά ’Αρχεία ]Α.Χ. 
(Έκθεσις ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  
Γεωργίου Συνταγματάρχου Χωρο
φυλακής έ.ά.).

4) ΜΥΡΙΔΑΚΗ Μιχαήλ, ’Αγώ
νες τής Φυλής.

137



Ή πρώτη γκαγκστερική 
άπαγωγή 

στην Ελλάδα

Η ΑΥΛΑΙΑ τοΰ νέου χρόνου, πού ά
νοιξε τόν προηγούμενο μήνα, έκλεισε ένα 
γεμάτο ένταση παρελθόν, γιά νά παρου
σιάσει, παράλληλα, ένα πανομοιότυπο 
μέλλον, δπως έδειξαν τα έγκληματολογικά 
«στάνταρ» των 'Υπηρεσιών Χωροφυλακής, 
μέ την λήξη τοΰ παλαιού καί τήν εμφάνιση 
τού καινούργιου χρόνου. Αύτή ή πρόβλεψη 
δεν είναι αύθαίρετη, άλλα άντικειμενική 
καί βαθύτερη διαπίστωση πού στηρίζεται 
σέ πληθώρα γεγονότων, τά όποια έλαβαν 
χώρα σέ ολόκληρη τήν περιοχή εύθύνης 
τής 'Ελληνικής Χωροφυλακής καί πού 
αποτελούν μιάν αλυσιδωτή κλιμάκωση 
αξιοποίνων πράξεων, οΐ όποιες άρχίζουν 
άπό τήν άπλή διάρρηξη καί μικροκλοπή 
καί φθάνουν μέχρι τήν ξενόφερτη καί 
άπαίσια άπαγωγή, μέ σκοπό τά λύτρα. 
'II  «άλλοδαπή» αύτή μορφή έγκλήματος 
δέν είχε μεταφυτευθή, ούτε είχε εύδοκι- 
μησει ποτέ στήν 'Ελλάδα, γιαυτό φρόν
τισαν σκοτεινοί καί παρανοϊκοί «εγκέ
φαλοι» νά σερβίρουν, πρωτοχρονιάτικα, 
το στυφό, καί άηδέστατο αύτό φρούτο στήν 
Ελληνική Κοινωνία, μέ τήν άπαγωγή τοΰ 

μικρού Λιβανέζου Φαρούκ Ζέϊμ Μόναχ.
'Η  είδηση, λοιπόν, «μαμούθ» μεταδόθη

κε άστραπιαΐα καί άποτέλεσε, γιά τήν 
εγχώρια κ“ ί διεθνή κοινή γνώμη, τό μεγά
λο γεγονός τού 1978, γιαυτό καί όλοι άσυ- 
ναίσθητα καί άπό ένστικτο έστρεψαν τά 
διαπορημένα βλέμματά τους στήν θετική 
εγγύηση τής τάξεως καί άσφαλείας, την 
Ελληνική Χωροφυλακή, ή οποία άπό τήν 

πρώτη κιόλας στιγμή άποδύθηκε στον 
τιτάνιο άγώνα τής άνευρέσεως σώου τοΰ 
μικρού Μόναχ καί τής συλλήψεως των 
άδιστάκτων άπαγωγέων. ’Αλλά ποιοι 
ήσαν; Πόσοι ήσαν; Ά πό πού ήσαν; Τά 
αμείλικτα και αγωνιώδη αύτά έρωτήματα 
μπήκαν άμέσως στις καρδιές δλων μας, 
δταν έφθασε ή καταγγελία —βόμβα στήν 
'Υποδιεύθυνση Άσφαλείας Προαστίων 
Πρωτευουσης δτι άγνωστοι άπήγαγον τό 
παιδί ενός πλούσιου Λιβανέζου έπιχειρη- 
ματια καί δτι ζητούσαν σάν άντάλλαγμα 
ένα μυθώδες ποσό, γιά νά τό άπελευθερώ-

σουν. Ή  καλπάζουσα σκέψη μας συνέλα
βε άμέσως τήν βολική καί συνάμα εύλογη 
ιδέα δτι ξένη σπείρα άρχισε νά δρά καί 
στήν Ελλάδα. Ή  βεβαιότητα αύτή ένι- 
σχύθηκε καί άπό τό γεγονός δτι οί άπα- 
γωγεϊς, στις έκβιαστικές τηλεφωνικές 
έπαφές τους, μιλούσαν μέ σπασμένα έλλη- 
νικά, καθώς καί άπό τόν ισχυρισμό τους 
δτι ήταν Παλαιστίνιοι. 'Ωστόσο οί άνδρες 
τής Χωροφυλακής τής 'Υποδιευθύνσεως 
Άσφαλείας ερευνούσαν καί ιχνηλατούσαν 
διεξοδικά καί μεθοδευμένα, τήν δλη ύπό- 
θεση, συγκεντρώνοντας μέ έπιμέλεια κάθε 
στοιχείο καί κάθε πληροφορία, πού έφθανε 
στα γραφεία τους, έπειδή άκριβώς τέτοιες 
εγκληματικές ένέργειες συνταράσσουν καί 
συνάμα προκαλοϋν τό κοινό αίσθημα. 
Καί αύτό είναι εύεξήγητο, γιατί δσο κι’ αν 
θέλουμε νά υποκρινόμαστε τούς δήθεν 
κοσμοπολίτες στο καλό καί στο κακό, εξοι
κειωμένοι τάχα μέ τό γενικό διεθνές κλίμα 
ή μέ τό ποταπό καί χυδαίο δίλημμα «μοΰ 
δίνεις τόσα ή σού σκοτώνω κάποιον» είναι 
άποκρουστική, ειδεχθής καί νοσηρή κα
τάσταση γιά τά έλληνικά ήθη καί τήν έλ- 
ληνική νοοτροπία. Ή  πωρωμένη καί άπάν- 
θρωπη συναλλαγή «ζωή—χρήμα» δταν 
έχει σάν άντικείμενό της τήν ζωή ένός 
άνθρώπου, δπως, στήν πρόσφατη καί πρω
τόφαντη άπαγωγή, τήν τρυφερή καί άνέμε- 
λη ύπαρξη ένός άθώου παιδιού, στιγματί
ζει τόν πολιτισμό μας, υποβιβάζει τόν 
ψυχισμό μας καί έξάπτει τά άνθρώπινα 
αίσθήματά μας. Ή  θλιβερή ντόπια σπείρα 
πού ξεκίνησε νά κάνει μία καλή καί χρυ- 
σοφόρα «κομπινομπίζνα», βρήκε σάν πιο 
σωστή καί έξυπνη τήν άπαγωγή, πού είναι 
άρκετά τής μόδας στήν διεθνή «άγορά» τού 
έγκλήματος τόν τελευταίο καιρό. Αφού 
πληροφορήθηκε, είδε καί άκουσε γιά τήν 
τεχνική τών άπαγωγών, οργάνωσε τήν 
επιχείρηση μέ τήν βεβαιότητα, δτι δλα τά 
μέλη της θά ξημερώσουν τήν έπομένη 
πλούσια. "Ενας συνέλαβε τήν έμπνευση 
τού ραγδαίου πλουτισμού καί τήν μετέ
δωσε αύτόματα «δι’ αύθυποβολής» στά 
άλλα δύο μέλη, μέ άποτέλεσμα οί άνεπί- 
δεκ τοι Έλληνες μαθητές νά άποδειχθοΰν 
θλιβ ερά κακέκτυπα τών ξένων προτύπων. 
Ή ταν, έξ άλλου, φυσική ή άποτυχία τους, 
έπειδή άναπόφευκτα δέν μπορούσαν νά 
ένεργήσουν διαφορετικά, άφοΰ τό ψυχρά 
οργανωμένο άλλοδαπό έγκλημα, δέν βρί
σκει καμμιά άνταπόκριση στον έλληνικό 
ψυχισμό, καί έτσι ή παραποιημένη συναλ
λαγματική τους δέν ήταν δυνατόν νά έξαρ- 
γυρωθή στό χρηματιστήριο Αξιών τής 
έλληνικής συνειδήσεως. Ά ς  έκτιμηθή, 
συνεπώς, σάν θετικό στοιχείο ή άκαταλ- 
ληλότητα τής νεοελληνικής ψυχολογίας 
γιά τέτοιου είδους γκαγκστερικά έγχει- 
ρήματα, άλλά παράλληλα είναι άναγκαΐο 
νά συνεκτιμηθή καί ή έναγώνια καί άνυ- 
πέρβλητη προσπάθεια τής Χωροφυλακής 
γιά τήν έξιχνίαση τής δλης ύποθέσεως.
Γιαυτό θά πρέπει ιδιαίτερα νά έξαρθοΰν οί 
εύστοχες καί συντονισμένες ένέργειες τών 
άνδρών τής 'Υποδιευθύνσεως Άσφαλείας 
Προαστίων Πρωτευούσης, οί οποίοι άπό 
τήν πρώτη στιγμή τής καταγγελίας τής 
άπαγωγής, σέ μία ομόψυχη στήν κυριολε
ξία προσπάθεια, κατάφεραν νά έντοπίσουν 
τά αύτοκίνητα καί στήν συνέχεια τούς 
δράστες τής άπαγωγής. Ή  έπισήμανσή 
τους έγινε ύστερα άπό έξονυχιστική έρευνα 
καί μελέτη, κάθε στοιχείου, πού έφθανε 
στήν Υποδιεύθυνση τού Περισσού, άπό 
τού πιό απλού μέχρι τοΰ πιό σύνθετου, τό 
οποίον ύστερα άπό πραγματική «άπο- 
φλοίωση καί διύλιση» έμπαινε στόν ύπ’ 
ύψη φάκελλο γιά συγκριτική καί παράλλη

λη έρευνα. ’Έτσι ό πανέξυπνος μικρός Φα
ρούκ συγκράτησε τό χρώμα καί τήν μάρκα 
τοΰ αύτοκινήτου, δέν μπόρεσε δμως νά 
άποστηθίσει τά στοιχεία τής πινακίδος καί 
αντί για ΡΚ 1284 έδωσε τό έσφαλμένο 
Ρ Μ. 12... καί τίποτε άλλο. Αύτό, φυσικά, 
άλλάζει καί τόν νομό καί τόν κάτοχο, ω
στόσο δμως γιά τούς έπίμονους έρευνητές 
^ήζ Υποδ]νσεως Άσφαλείας Προαστίων 
Πρωτευούσης ήταν ένα άφετηριακό στοι
χείο έρεύνης καί άναζητήσεως. Μέ τήν 
περιγραφή, εξ άλλου, τών τριών άπαγω- 
γεων απο τόν μικρό ή ύπόθεση μπήκε στό 
«λούκι» μιάς άτέλειωτης καί δαιδαλώδους 
έξερευνήσεως, πού είχε σάν άποτέλεσμα 
τόν έντοπισμό τής κίτρινης «Τογιότα» μέ 
τον πραγματικό άριθμό κυκλοφορίας καί 
τοΰ ένός μέλους τής σπείρας, πού είχε μά
λιστα άπομακρυνθή άπό τόν τόπο τοΰ 
έγκλήματος καί βρισκόταν στήν Ρόδο, 
δπου καί συνελήφθη. Πρόκειται γιά τόν 
Θεόδωρο ΤΣΑΒΑΛΙΑ, 46 χρόνων, άπό 
τα Σελιανίτικα —Αίγιου, κάτοικο Ρόδου, 
ό οποίος είχε «έκλεκτική» συγγένεια καί 
άρμονικές συνεργασιακές σχέσεις μέ τά 
άλλα δύο μέλη τής σπείρας. Ή  σύλληψη 
τού Τσαβαλιά άποτέλεσε τόν «μίτο τής 
Αριάδνης» στή δλη ύπόθεση, γιατί ήταν 
βεβαία πλέον ή άποκάλυψη καί τών άλλων 
μελών τής σπείρας πού έπακολούθησε μέ 
γοργό ρυθμό καί μαθηματική άκρίβεια. 
Τά άλλα δύο δυναμικά μέλη ήταν ό Α ρι
στοτέλης ΚΟΡΜΠΙΛΑΣ, έμπορος, 36 
χρόνων, άπό τό Παρθένι Μαντινείας, κά
τοικος Τριπόλεως καί ό έγκέφαλος τής 
σπείρας Παναγιώτης ΚΑΡΖΗΣ, 38 χρό
νων, έπιτυχημένος έπιχειρηματίας, πτυ- 
χιοΰχος τής Παντείου, μέ εύρύτατη οικο
νομική έπιφάνεια καί πτηνοτροφική 
μονάδα στήν Τρίπολη, σούπερ μάρκετ στήν 
Ρόδο καί άπό τούς σοβαρότερους μετόχους 
σέ άλλο κατάστημα τροφίμων στήν όδό 
Κύπρου 2 τής ’Αργυρουπόλεως —Α ττ ι
κής. Γιά τήν ιστορία μόνον άς σημειωθή, 
δτι κανείς άπό αύτούς δέν είχε προηγου
μένως άπασχολήσει τις καταδιωκτικές 
Αρχές τής χώρας. Τό «στόρυ» τής υπο- 
θέσεως δέν ένδιαφέρει πλέον, γιατί έγινε 
σε δλους γνωστό άπό τά έκτεταμένα ρεπορ
τάζ τών έφημερίδων καί άπό τά άλλεπάλ- 
ληλα δελτία τοΰ ραδιοφώνου καί τής τη- 
λεοράσεως. ’Εκείνο, δμως, πού δέν έγινε 
γνωστό καί πού ίσως —ίσως λίγο ή καθό
λου παρουσιάσθηκε, ήταν ή ομόθυμη καί 
ραγδαία κινητοποίηση τών άνδρών τής 
Ίποδ]νσεως Άσφαλείας Πρωτευούσης, 
καί κατ’ έπέκταση δλων τών 'Υπηρεσιών 
Χωροφυλακής τής χώρας, οί οποίοι σέ 
μία φρενήρη στήν κυριολεξία κινητοποίηση 
μπόρεσαν σέ χρόνο ρεκόρ νά έλέγξουν τις 
έξόδους τών συνόρων μας, άεροδρόμια, 
άποβάθρες, σταθμούς κ.λ.π., ώστε ή δια
φυγή τών άπαγωγέων νά καταστή άδύνατη 
καί άκατόρθωτη. Καί πράγματι πριν πε
ράσουν 24 ώρες μπόρεσαν νά τούς έντοπί
σουν καί νά τούς έξαναγκάσουν νά άφή- 
σουν σώο καί άθικτο τό παιδί νά γυρίσει 
στους δικούς του, ένώ παράλληλα νά συλ
λαβουν τούς ίδιους καί νά τούς περάσουν 
τις χειροπέδες τής ντροπής καί τής καται
σχύνης, σάν στιγματισμό τής πλέον άπάν- 
θρωπης καί άτιμωτικής πράξεως, πού γιά 
πρώτη—καί άς έλπίσωμε γιά μοναδική 
φορά—σημειώθηκε στά έγκληματολογικά 
χρονικά τής χώρας μας. Ανεξάρτητα, 
δμως, άπό τήν αίσια έκβαση τής πρωτο
χρονιάτικης αύτής περιπέτειας τοΰ όκτά- 
χρονου Φαρούκ καί τοΰ μεθοδικού, πράγμα
τι, τρόπου, μέ τόν οποίο κινήθηκε ή Χω
ροφυλακή, ιχ^νει ή ένέργεια τών τριών άδί- 
στακτων καί όπερεττικών δραστών, οί
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όποιοι καίτοι οικονομικά άνεξάρτητοι δέν 
άνέβαΛαν την έφαρμογήν μιας έγκληματι- 
κής πράξεως, πού άποτελεϊ αναμφισβήτη
τα ένα πρωτοφανές κα'ι συγκλονιστικό 
έγκλημα για την έλληνική κοινωνία. 
Καί τοϋτο διότι αν οϊ τρεις άπαγωγεϊς δέν 
ήταν έρασιτέχνες τοϋ είδους και αν ό «εγκέ
φαλος» καί αρχηγός τής σπείρας δέν ήταν 
πλούσιος καί καταξιωμένος έπιχειρημα- 
τίας, ίσως ή όλη υπόθεση να έπαιρνε άλλες 
διαστάσεις, μέ απρόβλεπτες καί οδυνηρές 
συνέπειες. Ωστόσο μόνη ή Έλληνική 
Χωροφυλακή άπέτρεψε, ιά μια ακόμη 
φορά, την έπικίνδυνη αύτη κοινωνική μό
λυνση, τής οποίας τα δηλητηριώδη κατά
λοιπα καί οί ψυχοφθόρες άναθυμιάσεις τοϋ 
συγχρόνου κόσμου αρχίζουν, δυστυχώς, 
να κατακλύζουν καί τήν μέχρι τώρα άπρό- 
σβλητη χώρα μας. Οί άνδρες τής Χωροφυ
λακής, δμως, ακατάβλητοι καί ασυμβί
βαστοι, άγωνίζονται στις επάλξεις, για 
νά έξουδετερώσουν τήν σήψη καί τα από
βλητα, πού προσπαθούν νά κυκλοφορή
σουν σκοτεινοί άνθρωποι, άντιγράφοντας 
ξένα θλιβερά πρότυπα έγκληματικής τε
χνικής γιά εύκολο καί άνομο πλουτισμό, 
επειδή άκριβώς πιστεύουν βαθύτατα στήν 
τρέχουσα μυθολογία τής βίας καί στήν 
θεωρία τοϋ εύδαιμονισμοΰ καί τής άνετης 
εύμάρειας. ’Από αύτό τό λασπώδες ίζημα» 
άγωνίζεται άκατάπαυστα νά απαλλάξει την 
Έλληνική Κοινωνία ολόκληρο τό Σώμα 
τής Χωροφυλακής καί τά καταφέρνει όμο- 
λογουμένως περίφημα, αν κρίνει κάνεις 
άπό τις καθημερινές καί άλλεπάλληλες 
επιτυχίες πού σημειώνει σέ όλους τους 
τομείς τής κοινωνικής μας ζωής!!!

Ειδεχθές έγκλημα ανθρω
ποκτονίας άπεκάλυψαν οί 
'Υπηρεσίες Χωροφυλακής 

Θεσσαλονίκης

ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΤΤΕΡΟ φοβερό έγκλημα, 
πού έγινε πρόσφατα στήν Θεσσαλονίκη καί 
έξιχνιάσθηκε σχεδόν άμέσως άπό την 
'ΐποδ]νση Γενικής ’Ασφαλείας τής πό- 
λεως, είχε δυστυχώς σάν «συναλλακτικό 
άντικείμενο» τήν άνθρώπινη ζωή, ή οποία 
δμως αύτή τήν φορά —κατά μοιραία 
συγκυρία —δέν σώθηκε, έπειδή άκριβώς, ό 
ψυχρός δολοφόνος είχε πιστέψει περισσό
τερο στά λύτρα παρά στήν άξια τοϋ άνθρώ- 
που καί ήταν πολύ περισσότερο κυνικός, 
πωρωμένος καί αδίστακτος άπό τούς τρεις 
άπαγωγεϊς τοϋ μικρού Λιβανέζου. Πρό
κειται γιά τήν στυγερή δολοφονία τοϋ 
γέρου Θεσσαλονικέα χρηματομεσίτη Σου- 
κιά Σαρκασιάν, 79 χρόνων, πού ^βρέθηκε 
πνιγμένος στό δωμάτιό του, στήν όδό Θέρ
μης, στό Πανόραμα. Μόλις γνωστοποιή
θηκε ή πράξη στήν ’Ασφάλεια, κινητο
ποιήθηκε άμέσως ή δύναμή της και από 
έκείνη τήν στιγμή άρχισε ό άτελείωτος 
άγώνας τής έξιχνιάσεως τοϋ ειδεχθούς 
εγκλήματος καί τής συλλήψεως τοϋ δρά
στου. Οί έρευνες έστράφησαν πρός κάθε 
κατεύθυνση καί ιδιαιτέρα πρός τούς ανθρώ
πους μέ τούς όποιους τό θΰμα είχε έμπορι- 
κές συναλλαγές ή άλλες δοσοληψίες χρη
ματιστηριακής μορφής. Τελικά, ύστερα 
άπό συστηματική έρευνα, πού έγινε στό 
περιβάλλον τής έργασίας τοϋ θύματος σέ 
συνδυασμό μέ τήν λεπτομερειακή μελέτη 
τών στοιχείων πού προέκυψαν άπό τήν 
προανάκριση, έντοπίσθηκε ό δράστης τοϋ 
έγκλήματος, Σαρκίς ΒΑΛΟΓΙΑΝ τοϋ

Γεκίς, 27 χρόνων, ’Αρμένικης καταγωγής 
καί Λιβανικής ύπηκοότητος, ό όποιος ήρθε 
πριν ένα χρόνο στήν Ελλάδα καί άσχολεΐ- 
το μέ ύποπτες έργασίες είχε δέ οικονομι
κές διαφορές μέ τό θύμα. ’Αναζητήθηκε 
άμέσως επίμονα στό σπίτι του, στήν όδό 
Ήρωνος 10, δπου διέμενε σέ διαμέρισμα 
μέ τήν γυναίκα του, καθώς καί σέ διάφο
ρους άλλους χώρους πού έσύχναζε, άλλά 
δέν βρέθηκε πουθενά. Τό γεγονός αύτό; 
σέ συνδυασμό μέ άλλες πληροφορίες καί 
άμυδρές περιγραφές διαφόρων ατόμων που 
είδαν, γιά έλάχιστα δευτερόλεπτα, κατά 
τήν ήμέρα τοϋ έγκλήματος, ένα νεαρό άτο
μο νά πηδάει άπό τά κάγκελα τής αύλό- 
πορτας τοϋ σπιτιοΰ τοϋ χρηματομεσίτη, 
νά έπιβιβάζεται στό αύτοκίνητό του καί νά 
φεύγει μέ ίλιγγιώδη ταχύτητα, εδραίωσε 
τήν πεποίθηση στούς έρευνητές άστυνομι- 
κούς ότι δράστης τοϋ έγκλήματος θά πρέ
πει νά είναι ό Λιβανέζος Σαρκίς ΒΑΛΟ- 
ΓΙΑΝ. "Υστερα άπ’ αύτό ειδοποιήθηκαν 
όλες οί ’Αστυνομικές ’Αρχές, οί ’Έλεγχοι 
Διαβατηρίων καί οί λοιπές ’Αρχές τής 
χώρας γιά τήν έντόπιση καί σύλληψή του, 
μέ βάση τις φωτογραφίες πού τούς έστει
λε ή ’Ασφάλεια Θεσσαλονίκης, καθώς καί

τά πρόσθετα στοιχεία πού συγκέντρωσε 
γιαυτόν καί γιά τό αύτοκίνητο πού έπέ- 
βαινε. Πριν περάσει τό πρώτο 24ωρο ήταν 
στά χέρια τών λαγωνικών μας, όπως έπι- 
σης ήταν στά χέρια τους καί τό προϊόν τής 
άνθρωποκτόνας ληστείας, μεταφρασμένο 
σέ 835.000 περίπου δραχμές σέ ντόπια καί 
ξένα χαρτονομίσματα. Ό  δράστης μετά 
τήν σύλληώή του, ομολόγησε κυνικά καί μέ 
κάθε λεπτομέρεια τό έγκλημά του καί τό 
άναπαρέστησε μέ παγερή ψυχρότητα στούς 
έκπροσώπους τής Είσαγγελικής ’Αρχής 
καί στούς ένεργούντας τήν προανάκριση 
’Αξιωματικούς τής Χωροφυλακής. ’Απέ
κρυψε, βέβαια, σκόπιμα μερικές λεπτο
μέρειες γιά τις συνθήκες πού διέπραξε τήν 
άπάνθρωπη καί κτηνώδη δολοφονία καί 
ότι άφαίρεσε χρήματα άπό τό θϋμα, άλλά 
οί ισχυρισμοί του αύτοί έπεσαν όλοι στό 
κενό άπό τά άδιάσειστα στοιχεία τής προ- 
ανακρίσεως καί τις άντκρατικότητες, στις 
όποιες κατ’ έπανάληψη περιέπεσε. 'Η  Χω
ροφυλακή τής Θεσσαλονίκης έξετελεσε, 
γιά μιά ακόμη φορά, στό άκέραιο, μέ συνέ
πεια καί υπευθυνότητα τό καθήκον της, 
παραδίδοντας στά χέρια τής Δικαιοσύνης, 
έναν κυνικό καί ειδεχθή εγκληματία.

Φωτογραφικά στιγμιότυπα άπό την αναπαράσταση τής ανθρωποκτονίας μετά 
τήν σύλληψη τον δράστη. νΑλη μιά μεγάλη επιτυχία τών Υπηρεσιών Χωροφυ
λακής στήν μάχη κατά τοϋ έγκλήματος έκλεισε μέ τήν ικανοποίηση τοϋ κοινού περί 
δικαίου αισθήματος τών πολιτών.
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Επιτυχίες των 'Υπηρεσιών 
Χωροφυλακής 

σε δλη την Ελλάδα

ΠΟΛΛΕΣ καί χαρακτηριστικές ήταν 
οί επιτυχίες καί των άλλων 'Τπηρεσιών 
Χωροφυλακής, σέ ολόκληρη την χώρα. 
Στην σύντομη σταχυολόγηση της «Έ πι- 
θεωρήσεως Χωροφυλακής» έπισημαίνον- 
ται μερικές, χωρίς βέβαια νά έξαντλεϊται 
ό μεγάλος άριθμός τους, ό όποιος καί σο
βαρός καί ποικίλος είναι. Σαν έξαιρετική 
έπιτυχία θεωρήθηκε άπό τον τοπικό καί 
άθηναϊκό τύπο ή διαλεύκανση μεγάλης 
κλοπής εικόνων, πού έγινε άπό την Υ πο
διοίκηση Χωροφυλακής Βόλου σέ συνερ
γασία μέ τόν Σταθμό Χωροφυλακής Πορ- 
ταριας— Μαγνησίας. Συγκεκριμένα προ 
διμήνου καταγγέλθηκε στον Σταθμό δτι 
άγνωστοι μπήκαν στην έκκλησία τής 
'Αγίας Τριάδος Μακρυνίτσας Βόλου καί 
πήραν παλαιά εικόνα τοϋ 'Αγίου Ίωάννου, 
μεγάλης καλλιτεχνικής καί αρχαιολογικής 
αξίας. Ά πό την προανακριτική έρευνα καί 
τις πληροφορίες πού συγκέντρωσαν οί 
'Υπηρεσίες Χωροφυλακής διατυπώθηκαν 
ύπόνοιες σέ βάρος άγνωστης προσκυνή- 
τριας, πού κατά καιρούς πήγαινε στη έκ
κλησία, μέ εύλάβεια καί κατάνυξη, νά προ- 
σευχηθή. "Υστερα άπό εντατικές καί επί
μονες άναζητήσεις διαπιστώθηκε δτι δρά
στης τής κλοπής είναι ή Γρ. ΜΠΑΛΙΚΟ-

Ένας αφανής καλός 
Σαμαρείτης 

τής έποχής μας.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΘΕΟΛΟΓΙΔΗΣ

ΓΛΟΥ, 47 χρόνων, πού μένει στον Βόλο, 
(Δαβάκη 14) καί είναι καθαρίστρια καί 
συντηρήτρια έξοχικών κατοικιών στην 
Πορταριά. Κατά τήν έρευνα πού έγινε 
στο σπίτι της βρέθηκαν — οΰτε λίγες, 
οΰτε πολλές — σαράντα έπτά εικόνες 
πολλών 'Αγίων, διαφόρων διαστάσεων, 
καί έξαιρετικής τεχνοτροπίας, παράλληλα 
δέ άνεκτίμητης άρχαιολογικής καί καλ
λιτεχνικής άξίας, οί όποιες άποτελοϋσαν 
τήν. ..ιδιωτική συλλογή της. Τις εικόνες 
είχε κλέψει άπό διάφορες έκκλησίες καί 
έξωκκλήσια τοϋ νομοϋ, πού πήγαινε νά 
προσκυνήσει. Ή  έπιτυχία τής συλλήψεώς 
της άπό τις 'Υπηρεσίες Χωροφυλακής 
Βόλου άναγνωρίζεται σάν μία θετική 
προσφορά στην διαφύλαξη καί διατήρηση 
τής εθνικής μας κληρονομιάς, πού, μαζί 
μέ τά άλλα στοιχεία πού την συνθέτουν, 
άντίπροσωπεύει πρό παντός σπάνια έργα 
τέχνης, τά όποια βέβηλα καί ιερόσυλα 
χέρια θέλουν πολλές φορές νά έμπορευ- 
θοϋν κατά τόν πλέον έπαίσχυντο κερδο
σκοπικό τρόπο. Οί φύλακες, δμως, γρη- 
γοροϋν καί έπεμβαίνουν... .

ΟΛΟΚΛΗΡΟ οπλοστάσιο μέ κλιμα
κωτή ποικιλία δπλων, περιστρόφων καί 
πιστολίων, άνεκάλυψε καί κατέσχεσε τό 
Τμήμα Άσφα7χίας Χανίων — Κρήτης, 
έπειτα άπό συστηματικές καί εύστοχες 
ένέργειες πού πραγματοποίησε, μέ τήν 
κατεύθυνση καί έποπτεία τής Διοικήσεως 
Χωροφυλακής Χανίων. Συγκεκριμένα, άπό

ΕΙΝΑΙ έργολάβος οικοδομών κιιι λέ
γεται Σωκράτης ΘΕΟΛΟΓΙΔΗΣ. Μ’ αυτή 
τή ταυτότητα ξεκινήσαμε τό καλο
καίρι πού πέρασε μιά ερευνά: Νά βρούμε 
καί νά μιλήσουμε μέ τόν άνθρωπο πού 
σάν σκιά, άκούραστος, χωρίς συμφέ
ροντα, χωρίς έπιδείξεις καί κωδωνοκρου
σίες, όργωνε τό Λεκανοπέδιο ’Αττικής, 
προσφέροντας στούς διατεταγμένους σέ 
'Υπηρεσία άνδρες τής Χωροφυλακής 
κάτι παρόμοιο μέ τό «μάνα» τής 'Αγίας 
Γραφής: Παγωμένα αναψυκτικά, τό κα
λοκαίρι—ζεστά ροφήματα, τόν χειμώνα. 
"Ετρεχε παντού. Τό πρόβλημα πού αντι
μετώπιζε—ή διατήρηση τής ανωνυμίας— 
όλοένα καί μεγάλωνε. 'Ο φακός τής δημο
σιότητας όλοένα βρίσκονταν καί πιό 
κοντά του, στό άνελέητο κυνήγι πού είχε 
άρχίσει. «"Ενιωθα τήν ανάσα σας νά μέ 
πλησιάζει καί μέ κυρίευε ή αμηχανία», 
θά μάς πει αργότερα. Μέχρι πού ή τύχη, 
ή σύμπτωση, έφερε τά βήματά μας δίπλα 
του, πολύ κοντά του. Τόν μήνα πού πέ
ρασε, στήν γιορτή γιά τό κόψιμο τής 
πατροπαράδοτης πρωτοχρονιάτικης πίτ
τας, τών 'Ομίλων Φίλων Χωροφυλακής, 
βρεθήκαμε τυχαία γιά μιά στιγμή δίπλα 
του. Μιλούσαμε μέ τόν Πρόεδρο τοϋ 
Ομίλου Φίλων Χωροφυλακής Νέας ’Ιω
νίας κ. Μαργέτη καί ό άνθρωπος, πού 
είχε γίνει ό έφιάλτης μας καί πού τού 
είχαμε γίνει ό έφιάλτης, πέρασε δίπλα 
μας. «Κύριε ©εολογίδη. . . »άκούσαμε 
γιά μιά στιγμή. . . Ό  γρίφος είχε λυθεί. 
«Σείς είστε ό κύριος ©εολογίδης;», «ό 
ίδιος. ’Εσείς;», «Τού περιοδικού», «Ή 
Έπιθεώρησις Χωροφυλακής». Ή  όψη 
του άλλαξε, τό χαμόγελο τό διαδέχτηκε 
ή άμηχανία καί: «Χάρηκα, άντίο σας». 
«Μιά στιγμή κ. ©εολογίδη. . . "Οχι γιά 
σάς, ούτε γιά μάς. Γιά τούς πολλούς, τό 
κοινωνικό σύνολο Ή  άνωνυμία καί ή 
άφάνεια χαρίζει φυσικά τήν έσωτερική, 
τήν ψυχική Ικανοποίηση, τήν γαλήνη, 
δέν γίνεται δμως όδηγός ούτε παράδειγμα.

τριμήνου περίπου, παρατηρήθηκε στήν 
δικαιοδοσία της μία έξαρση άδικημάτων, 
στον τομέα ιδιαίτερα της ξένης περιου
σίας μέ άγνωστους δράστες, οί όποιοι, 
όπως άποκαλύφθηκε, παρά τό νεαρό της 
ήλικίας τους, δροϋσαν κατά τρόπο έμπειρο 
καί άδίστακτο, άφαιρώντας αύτοκίνητα, 
διάφορα τιμαλφή καί άλλα αντικείμενα, 
χρηματικά ποσά, άκόμη καί όπλα. "Υστε
ρα άπό σύντονες ενέργειες εντοπίσθηκαν 
οί δράστες Βασίλειος ΙΩΑΝ. , Φώτης 
ΤΡΙΑΝΤ., Εύσέβιος ΚΟΥΚΟΥΛ., καί 
Έμμαν. ΒΙΤΣ., δλοι τους ήλικίας κάτω 
τών 20 χρόνων. Ά π ’ αύτούς ό δεύτερος 
πρό δμήνου περίπου, διάρρηξε τό σπίτι 
τοϋ Σταύρου ΚΑΤΣΟΥΛΙΤ, 69 χρόνων, 
κτηματίου, κατοίκου Χανίων, καί πήρε 2 
περίστροφα. 'Η  διάρρηξη δέν καταγγέλ
θηκε άπό τόν παθόντα στήν ’Αστυνομία, 
γιατί φοβόταν τις συνέπειες άπό τήν άπο- 
κάλυψη τής κατοχής καί άποκρύψεως 
στό σπίτι του οπλισμού, τόν όποιον ώφει- 
λε νά είχε παραδόσει στήν ’Αστυνομία. 
Κατά τήν πορεία τής προανακρίσεως οί 
δράστες, μαζί μέ τις άλλες πράξεις τους, 
ομολόγησαν καί τή διάρρηξη στό σπίτι 
τοϋ Κατσούλη καθώς καί τήν άφαίρεση 
τών 2 περιστρόφων, οπότε σέ γενομένη 
κατ’ οίκον έρευνα άνεκάλυψαν καί κατέ- 
σχεσαν έπιπροσθέτως καί τόν έξής οπλι
σμό : α) Δύο (2) πολεμικά τουφέκια
άγγλικής καί γερμανικής προελεύσεως, σέ 
πολλή καλή κατάσταση, β) Δύο (2) κυνη
γετικά όπλα, γ) Έ να (1) αυτόματο

Καί κείνο που λείπει σήμερα είναι τό 
παράδειγμα, τό πρότυπο». Ό  θόρυβος 
ήταν μεγάλος, ή συζήτηση δύσκολη. 
"Εγινε ή πρόταση γιά μιά συνάντηση, τήν 
άλλη μέρα, στά γραφεία τού Περιοδικού. 
Δέχτηκε.

«θέλησα ν’ άποφύγω τήν συζήτηση 
καί ήταν ό μόνος τρόπος, γιά ν’ άναβλη- 
θεϊ γιά πάντα, τό ραντεβού μας καί φυ
σικά ή δημοσιότητα. Μιά εύλογη πρό
φαση θά τά δικαιολογούσε όλα. Όμως 
σήμερα τό πρωί, ό Πρόεδρος τού 'Ομί
λου τής Ν. ’Ιωνίας κ. Μαργέτης, έπανέ- 
λαβε τά ίδια πού είχατε πει κί έσεϊς, 
γιά τούς άφανεϊς, τούς άνώνυμους, τά 
πρότυπα...» Κοιτάει χαμηλά. Είναι σάν 
νά φοβάται ν’ άντιμετωπίσει τό φακό, 
πού στρέφεται έπάνω του. «Χάρηκα 
πολύ σήμερα τό πρωί», συνεχίζει. «Μέ 
ξύπνησε ένα χτύπημα στήν πόρτα. Ήταν 
ένας δικυκλιστής τροχονόμος. Είχε φέρει 
αυτά.—Σάς τά στέλνει ό Διευθυντής 
τής Τροχαίας Προαστίων—μοΰ είπε». 
’Αφήνει μπροστά μας ένα μεγάλο φά- 
κελλο μέ έγχρωμες φωτογραφίες. Μιά 
όλόκληρη σειρά φωτογραφίες παρμένες 
σέ άνύποπτο χρόνο, τήν ώρα τής προ
σφοράς. «Δέν ήξερα τίποτε, δέν κατά
λαβα όταν μέ φωτογράφιζαν», συμπλη
ρώνει. Στά μάτια μας άπλώνονται ζωντα
νές οί στιγμές πού αύτός ό άνθρωπος, 
μέ τό ευγενικό πρόσωπο, μέσα στις πιό 
καυτές ώρες τού καλοκαιριού, έτρεχε 
καί δρόσιζε, όπου έβρισκε, τούς άνθρώ- 
πους πού έχουν άφιερώσει όλο τους τόν 
μόχθο στήν ύπηρεσία τού άνθρώπου. 
"Ετρεχε παντού. Στό ’Εθνικό δίκτυο άπό 
τήν Κόρινθο μέχρι τό Σχηματάρι, στις 
πυρκαϊές, στήν Πάρνηθα, στό Τατόϊ, 
στή Βαρυμπόμπη καί όπου άλλου άν
δρες τής Χωροφυλακής πρόσφεραν τις 
ύπηρεσίες τους. Τώρα τό χειμώνα, μέ 
άλλαγμένο τό σκηνικό τής φύσης, ό 
©εολογίδης, συνεχίζει τήν προσφορά: 
στούς χιονισμένους δρόμους , στις πλημ-
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Τό οπλοστάσιο πού άπεκάλυψε καί κατέσχε τό Τμήμα 'Ασφαλείας Χανιών 
μετά από συστηματικές, επίπονες καί εύστοχες έρευνες. Οί δράστες συνελήφθησαν 
καί παρεπέμφθησαν στην Δικαιοσύνη για την ύποστοϋν τις συνέπειες τής παρανομίας 
τους.

ΜΑΟΤΖΕΡ μέ δύο γεμιστήρες σέ άρίστη 
κατάσταση, δ) Ένα (1) πιστόλι, επίσης 
σέ καλή κατάσταση καί ε) Διακόσια

ογδόντα (280) φυσίγγια τουφεκιών καί 
περιστρόφων, πού ήταν μέ επιμέλεια συ
σκευασμένα καί διατηρημένα σαν και

νούργια. "Ολα κατασχέθηκαν καί μαζί 
μέ τούς συλληφθέντες δράστες, μέσα 
στούς όποιους ήταν καί τό θϋμα Κατσού- 
λης, πού άπό παθών μεταβλήθηκε σέ 
δράστη — κατηγορούμενο, παραπέμφθη- 
καν στήν Δικαιοσύνη, για να κριθοϋν ό 
καθένας ξεχωριστά καί όλοι μαζί για τις 
πράξεις τους.

ΔΙΑΡΡΗΞΗ πού έγινε στό κατάστημα 
τοϋ Ίωάννου ΛΗΜΝΑΙΟΤ, στά Δίκαια 
τοϋ Έβρου, έξιχνιάσθηκε άπό τό ’Αστυ
νομικό Τμήμα τής πόλεως, σέ συνεργασία 
μέ τό Τμήμα ’Ασφαλείας Όρεστιάδος. 
Ό  δράστης μπήκε στό κατάστημα άπό 
τον φεγγίτη, άφοϋ προηγουμένως έκοψε 
μέ σιδεροπρίονο τά κάγκελλα καί στήν 
συνέχεια έσπασε τό τζάμι, πηδώντας μέσα 
άπό ύψος έξ (6) περίπου μέτρων. Άφαί- 
ρεσε διάφορα αντικείμενα καί μετρητά 
πού ύπερβαίνουν τις 100.000 δραχμές 
καί έφυγε, πιστεύοντας δτι «έπιασε τήν 
καλή». Δέν πρόλαβε δμως νά χαρεΐ τήν 
λεία του, γιατί γρήγορα έπεσε στά δίχτυα 
τής Χωροφυλακής ό χρυσοφόρος αίλουρος 
Έμμαν. ΡΟΥΣΣΟΣ, 22 χρόνων κι έτσι 
ή λεία του έπέστρεψε άθικτη στόν πραγμα- 
τικότης ιδιοκτήτη, αύτός δέ πήρε τό εισι
τήριο γιά τό κελλί τής Φυλακής, δπως 
πραγματικά τοΰ άξιζε.........

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 ρ)κ ή ς

μύρες, στις σκοπιές των κοινωφελών 
έγκαταστάσεων δπου τ’ αγέρι τοϋ χειμώ
να σφυρίζει δαιμονικά καί παγώνει τά 
πάντα στό πέρασμά του. Είναι μεγάλη ή 
προσφορά. Μοναδική Ισως στά παγκό
σμια χρονικά. Ό  ίδιος μας λέει: «Ό ,τι 
προσφέρω δέν είναι δική μου προσφορά. 
Είναι προσφορά τοϋ 'Ομίλου Φίλων Χω
ροφυλακής Νέας Ιωνίας. "Ολα τά μέλη 

| προσφέρουν. Έγώ άπλώς έκτελώ». Καί 
έδώ μετριοπάθεια. Καί έδώ προσπάθεια 
γιά νά ξεφύγει μέσα στό σύνολο, στήν 
άνωνυμία. «Θέλουμε—συνεχίζει - νά προ
σφέρουμε λίγη άνακούφιση στούς άν- 
θρώπους πού έταξαν τόν έαυτό τους στήν 
υπηρεσία όλου τοϋ κοινωνικού συνόλου. 
Σκοπός μας είναι ή συμπαράσταση σέ 
όσους μοχθούν χωρίς ξεκούραση, μέ ένα 
άπεριόριστο φορτίο εύθύνης στούς ώ
μους τους, γιά τό καλό τοϋ τόπου. Ξέ
ρουμε ότι χωρίς τήν Χωροφυλακή ή αδι
κία θά νικήσει τό δίκαιο, ή άνασφάλεια 
θά γεννήσει μέσα μας τό άγχος καί τήν 
άγωνία γιά τό άν θά ζοϋμε αύριο, τό 
άτομο θά άντιμετωπίζει κάθε στιγμή 
τόν φόβο νά συνθλίβουν τά δικαιώμα- 
τά του, ή έλευθερία του, νά κινδυνεύσει 
ή ζωή του. Ξέρουμε άκόμα πώς οί άνδρες 
τής Χωροφυλακής δέν ζητούν τίποτε 
άλλο παρά τήν συμπαράσταση καί τήν 
ήθική ικανοποίηση. Ό τι μοιράζονται 
τόν πόνο τοϋ ανθρώπου καί συμπάσχουν 
μαζί του. Τούς βλέπουμε κάθε μέρα νά 
ύψώνονται σέ φωτεινά ορόσημα αύτο- 
θυσίας στήν προσπάθειά τους νά προσφέ
ρουν στήν κοινωνία τήν γαλήνη καί τήν 
τάξη. Όταν άντικρύζουμε στούς δρό
μους τούς άνδρες τής Τροχαίας, ξέρουμε 
ότι είναι έκεϊ, γιά τήν δική μας άσφάλεια, 
γιά νά προλάβουν ένα άτύχημα, νά σώ
σουν μιά ζωή. Τό καλοκαίρι πού πέρασε 
είχα τήν εύκαιρία τρέχοντας μαζί τους 
στις πυρκαϊές, νά ζήσω τή συγκλονιστι
κή μάχη πού έδιναν μέ τή φωτιά. Τά πρό- 
όωπά τους τά σκέπαζε ή καπνιά πού κολ

λούσε πάνω στόν ιδρώτα, ή φωνή τους 
γίνονταν βραχνή, κινδύνευαν άπό στι
γμή σέ στιγμή νά μεταβληθοϋν κι αύτοί 
σέ φλέγόμενες λαμπάδες κι όμως προχώ
ρησαν μπροστά. Πάλευαν πραγματικά 
μέ τήν καταστροφή. Είναι μεγάλο πρά
γμα νά άγκαλιάσει κανείς μιά ιδέα καί νά 
άφοσιώσει όλη τήν ύπαρξή του σ’ αυτή. 
Τώρα τό χειμώνα, μέ τις πλημμύρες, εί
χα πάλι τήν εύκαιρία νά συγκλονισθώ 
άπό νέες έμπειρίες. Οί άνδρες τής Χωρο
φυλακής, βρεγμένοι μέχρι τό κόκκαλο 
άπό τή βροχή, παγωμένοι, μέ τά πόδια 
μέχρι τό γόνατο στή λάσπη, αγωνί
ζονται ύπεράνθρωπα νά σώσουν ό,τι κι
νδύνευε, ό,τι χάνονταν. Είδα στιγμές 
αύτοθυσίας. Μέ τό νερό μέχρι τό στήθος 
νά κρατούν στά χέρια γέρους, παιδιά 
γυναίκες καί ν’ αγωνίζονται νά τούς πε
ράσουν κάπου σίγουρα, νά τούς στείλουν 
στά νοσοκομεία. Είδα νά παλεύουν ώρες 
όλόκληρες χωρίς διακοπή γιά νά σώ
σουν τά υπάρχοντα κάποιας φτωχής οι
κογένειας, νά καθαρίσουν τούς δρόμους 
άπό τή λάσπη, νά άποκαταστήσουν τήν

κυκλοφορία». Τό πρόσωπό του έχει πά
ρει ένα παράξενο χρώμα, λάμπει : 
«Πρέπει νά νιώσει ή κοινωνία τόν άγώνα 
τής Χωροφυλακής. Πρέπει όλο τό κοι
νωνικό σύνολο νά συμπαρασταθή στήν 
προσπάθειά της. Χωρίς τήν βοήθεια τοϋ 
πολίτη ό άγώνας Ισως θάναι μάταιος. 
Ό λο ι πρέπει νά βοηθήσουν στό έργο 
τους, τούς άνδρες τής Χωροφυλακής.»

Ίσως έχει μιλήσει πολύ. Σίγουρα εί
ναι μιά πρόφαση γιά νά ξεφύγει άπό τή 
δημοσιότητα. Κάνει τήν εύχή, νά μπο
ρέσει όλο τό κοινωνικό σύνολο νά έπι- 
κοινωνήσει μέ τό κόσμο πού ζεϊ καί έργά- 
ζεται γιά τό καλό τοϋ τόπου, μέ τούς άν
δρες τής Χωροφυλακής. Φεύγοντας, εί
μαστε σίγουροι, πώς σέ λίγες ώρες, θά 
τόν δοϋμε στούς δρόμους, νά σταματάει 
μέ τό αύτοκίνητό του, νά πλησιάζει τούς 
άνδρες τής Χωροφυλακής πού έκτελοϋν 
υπηρεσία καί νά ψιθυρίζει: «Άπό τόν 
Όμιλο Φίλων Χωροφυλακής Νέας ’Ιω
νίας. Ένα ζεστό ρόφημα καί καλή έπι- 
τυχίαστό έργο σας».
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χρονου

πού

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

Π ολιτικ ός 'Υ π ά λ λη λ ος  
Χ ω ρ οφ υ λ α κ ή ς

Φ ί λ ο ι  ά ν α γ ν ώ σ τ ε ς
Τό 1977 πού πριν λίγο καιρό έφυγε όρι-

στικά, άφησε στό ........παρελθόν κάθε
«στοιχείο» εύχάριστο ή δυσάρεστο τής 
12μηνης παρουσίας του. Τό 1977 ήταν 
μιά χρονιά ήσυχη καί παραγωγική, τόσο 
στις διάφορες κοινωνικές έκδηλώσεις δσο 
καί γιά τόν Ελληνικό άθλητισμό.

Πράγματι σέ όρισμένα άθλήματα τά 
γεγονότα καί τά άποτελέσματα ήταν 
αρκετά έντυπωσιακά, σέ άλλα όμως δέν 
καταφέραμε νά ξεφύγουμε άπό τήν 
μετριότητα. Από τήν πλευρά των αθλη
τών έγινε κάθε δυνατή προσπάθεια γιά 
ό/τι καλύτερο. Μά καί άπό τήν πλευρά 
τής ύπεύθυνης άθλητικής ήγεσίας τά 
πράγματα ήταν άρκετά εύχάριστα καί 
παρατηρήθηκε μιά εύστοχη άντιμετώ- 
πιση^πολλών «καυτών» άθλητικών θεμά
των. Ας ρίξουμε όμως μιά σύντομη ματιά 
στά πιο έντυπωσιακά άθλητικά γεγονότα 
πού έγιναν σέ κάθε άθλημα στό χρόνο 
πού έφυγε.......

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η μοναδική διάκριση μέ Ευρωπαϊκή 
αναγνώριση στήν χρονιά πού πέρασε ήταν 
ή έπιτυχία τής ΑΕΚ νά φθάση στά ήμι- 
τελικά του Κυπέλλου Ο.Υ.Ε.Φ.Α. απο
κλείοντας μάλιστα πανίσχυρα συγκροτή
ματα άνεγνωρισμένης αξίας. Εντυπωσια
κή πρέπει νά χαρακτηρισθή καί ή νίκη 
τής Εθνικής Όμάδος έπί τής Ρωσίας 
(■—0). ’Αλλά δέν έφτασε τό γεγονός 
αύτό γιά νά καλύψη τις πολλαπλές άπο- 
τυχίες της, όπως τήν ήττα καί τόν άπο- 
κλεισμό άπό τήν Ουγγαρία γιά νά πάρη 
τό «εισιτήριο» γιά τό Παγκόσμιο Κύ
πελλο πού γίνεται έφέτος στήν ’Αργεντι
νή. Τό 18ο Πρωτάθλημα τής Α'. ’Εθνι
κής κατηγορίας άρχισε στις 2-10-76 
καί έληξε στις 22-6-77. Στόν έσωτερικό 
χώρο έντυπωσίασε ή άπροσδόκητη 
κατάκτηοη τού «ντάμπλ» άπό τόν Πανα
θηναϊκό. Στήν πρώτη «πεντάδα» τερμά
τισαν ό Παναθηναϊκός 54β, ό ’Ολυμπια
κός 52β ό ΠΑΟΚ 52β, ή ΑΕΚ 52β καί ό 
Ά ρης Θεσ]κης μέ 51 βαθμούς.

Σ Τ Ι Β Ο Σ

Ολαφάνερη ήταν ή άνάπτυξη τών 
περισσοτέρων άθλημάτων σέ βάθος. Ή  
έσωτερική κίνηση παρουσιάσθηκε άρκε
τά πιό έντονη. Τά νέα πανελλήνια ρεκόρ 
ήταν λίγα γιά τις δυνατότητες τών Ε λ 
λήνων άθλητών. Σημαντικό γεγονός 
ήταν ή κατάρριψη στά 200μ τοΰ ρεκόρ 
τού Γεωργόπουλου άπό τόν νεαρό τα
λαντούχο δρομέα Χατζηνικολάου, 21" 
09. Η Εθνική όμάδα πραγματοποίησε 
θαυμάσιες έμφανίσεις στις διάφορες έκδη-
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λώσεις πού έλαβε μέρος, όπως ήταν ή 
παρουσία τών Ελλήνων άθλητών στά 
ήμιτελικά τής διοργανώσεως «Μπροΰνο 
Ζάουλι» καί στήν Βαλκανιάδα. ’Εντυ
πωσιακά ήταν τά «όκτώ» νέα ρεκόρ στούς 
έφήβους. Πρόοδος ύπήρξε έπίσης καί 
στον γυναικείο κλασσικό άθλητισμό. Ό  
Παναθηναϊκός πήρε καί πάλι τά πρω
τεία στούς άνδρες καί ό ΠΑΟΚ στις γυ
ναίκες, ένώ σημαντική δύναμη παρέμει- 
ναν οί Κύπριοι άθλητές καί άθλήτριες. 
Τό πρόσωπο τής χρονιάς ήταν ό Χρήστος 
Παπανικολάου μέ τό 5.30μ στήν Βαλκα
νιάδα τής Σμύρνης.

ΜΠΑΖΚΕΤ - ΜΠΩΛ
Καί εύχάριστα μά καί δυσάρεστα ήταν 

τά άποτελέσματα στό Μπάσκετ. Ή  
Εθνική όμάδα άπέτυχε στούς’ Πανευρω
παϊκούς τού Ελσίνκι καί κατετάγη τε- 
τάρτη στόν όμιλό της. Εύχάριστη άθλη- 
τική «νότα» πρέπει νά χαρακτηρισθή 
γιά τό Ελληνικό Μπάσκετ ή ώραία 
έμφάνιση τής ’Εθνικής ’Ανδρών στούς 
Βαλκανικούς άγώνες. Στά κύπελλα Εύρώ- 
πης οί άντιπροσωπευτικές μας όμάδες 
πήγαν αισθητά καλλίτερα άπό τό 
παρελθόν. Ό  Παναθηναϊκός στό κύπελ
λο Πρωταθλητριών έκανε πέντε νίκες καί 
μιά μοναδική ήττα στόν δύσκολο όμιλό 
του. Ό  ’Ολυμπιακός πραγματοποίησε 
ώραΐες έμφανίσεις στό κύπελλο Κυπελ- 
λούχων, ένώ ή A Ε Κ προχώρησε στήν 
προημιτελική φάση του κυπέλλου Κό- 
ρατς. Τό ’Εθνικό πρωτάθλημα τό πήρε ό 
Παναθηναϊκός μέ 43 βαθμούς, ένώ τό 
κύπελλο έμεινε στόν ’Ολυμπιακό Πει
ραιώς. Ή  ’Εθνική έφήβων κατάκτησε 
τήν πρώτη θέση στό Βαλκανικό πρωτά
θλημα. Τόν τίτλο στό πρωτάθλημα γυ
ναικών κέρδισε ή όμάδα τού Α.Ο. ΣΠΟΡ- 
ΤΙΓΚ.

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
Στά ίδια έπίπεδα παρέμεινε ή Ελλη

νική κολύμβηση. Τό άγωνιστικό πρό
γραμμα ήταν άρκετά περιορισμένο. Φυσι
κά δέν έλειψαν τά νέα ρεκόρ καί ή παρου
σία νέων ταλαντούχων κολυμβητών καί 
κολυμβητριών. Στό Βαλκανικό χώρο 
«κορυφαίοι» ό Βαγγέλης Κοσκινάς καί ή 
'Ελένη Αύλωνίτου. Ό  ’Ολυμπιακός πα- 
ρέμεινε στήν κορυφή τοϋ πρωταθλή
ματος, ένώ ή όμάδα τής Γλυφάδας είναι 
ή νέα ισχυρή δύναμη στόν ύγρό στίβο.

ΒΟΛΛΕΫ - ΜΠΩΛΛ

Ή  μετριότητα ήταν ή «σφραγίδα» 
στήν άγωνιστική κίνηση πού παρουσίασε 
τό Βόλλεϋ Μπώλλ, στό χρόνο πού έφυγε. 
Στά πλαίσια τών διεθνών συναντήσεων 
τίποτα τό άξιόλογο δέν παρουσιάσθηκε. 
Τό ’Εθνικό συγκρότημα άποκλείστηκε 
άπό τούς προκριματικούς άκόμα άγώνες 
τοϋ Πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος 
(Κάμπεν — 'Ολλανδίας). Στό κύπελλο 
«Άνοίξεως» κατέλαβε τήν έκτη θέση. 
Καί τά άλλα άντιπροσωπευτικά συγκρο
τήματα (έφήβων—γυναικών) δέν κατά- 
φεραν έπίσης κάτι τό σημαντικό. Τόν 
τίτλο τοϋ πλωταθλητοϋ κατάκτησε ό Πα
ναθηναϊκός ύστερα άπό άγώνα «μπαράζ» 
πού κέρδισε τόν ’Ολυμπιακό Πειραιώς 
μέ 3—1 σέτ.

Στις γυναίκες ή όμάδα τοϋ Παναθηναϊ
κού κέρδισε τόν έπί σειρά έτών πρωτα-
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θλητή Ζ A Ο Ν καί κατέκτησε τόν έπί- 
ζηλο τίτλο.

ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ

’Ανοδική καί έλπιδοφόρα ήταν ή πο
ρεία κατά τήν διάρκεια τοϋ 1977 στό 
άθλημα των «δυνατών». Καί τό αποτέ
λεσμα τής πορείας αυτής ήταν οί δια
κρίσεις τών άθλητών τής Άρσεως Βα
ρών στις διάφορες αθλητικές διοργανώ
σεις. Τό θαυμάσιο έμψυχο υλικό πού 
διαθέτει σήμερα ή Ελληνική άρση βα
ρών άποτελεΐ περίτρανη έγγύηση γιά 
τήν μελλοντική έξέλιξη τοϋ άθλήματος. 
Οί πολλές καταρρίψεις τών ρεκόρ άπό 
τούς έφηβους καί τούς άνδρες ύπογραμμί- 
ζουν άναμφισβήτητα τήν άνοδο τοϋ δυνα
μικού αύτοϋ σπόρ.

Στόν διεθνή χώρο έντυπωσίασαν οί 
αθλητές τής άρσεως βαρών μέ τις έμφα- 
νίσεις καί τά άποτελέσματα πού έφεραν. 
Συγκεκριμένα : Στό 3ο Παγκόσμιο πρω
τάθλημα πού έγινε στή Σόφια οί Έ λλη
νες «άρσηβαρίστες» καταχειροκροτή
θηκαν. Στό Πανελλήνιο πρωτάθλημα, 
πρωταθλήτρια άναδείχθηκε γιά μιά ακόμα 
χρονιά ή ΧΑΝ — ΘΕΣ]ΚΗΣ. Σέ γενι
κότερες γραμμές τό 1977 γιά τό άθλημα 
τής άρσεως βαρών ήταν σημαντικά πα
ραγωγικό.

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ

Οί Έλληνες ποδηλάτες έντυπωσίασαν 
στά έφειτεινά τοπικά καί διεθνή «μή- 
τιγκς». Κυριώτερη συμμετοχή μέ ιδιαί
τερη διάκριση ήταν ή Βαλκανιάδα τοϋ

Βουκουρεστίου. ’Από τά πανελλήνια 
πρωταθλήματα ξεχώρισαν οί άγώνες :

«ΕΠΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΔΟΥ» άνδρών άπ. 
100 χιλ. μέ πρώτη τήν ΑΕΚ καί μέ χρόνο 
2 ώρ 23'49"καί δεύτερο τόν Παναθηναϊκό. 
Στούς έφήβους διακρίθηκε ιδιαίτερα ό 
ποδηλάτης Κατσέλης στήν διαδρομή 
τών 66 χιλ. «αντοχής άτομικό» μέ χρόνο 
1 ώρ 55’51". Στούς άγώνες «ΕΠΙ ΠΙΣΤΑΣ» 
ό πρωταθλητής Κούντρας σέ αγώνα 
άποστάσεως 1000 μ. «άτομικό» έδειξε 
καί πάλι τήν μεγάλη του κλάσι καλύπτον
τας τήν διαδρομή σέ χρόνο 1 ώρ. 14'75". 
Ή  τελική βαθμολογία τών Πανελληνίων 
αγώνων είναι : 1η ΑΘΗΝΑΙΔΑ 33β, 
2ος ΠΑΟ 12β, 3η ΑΕΚ 6β.

Π Α Λ Η

Μεγάλες προσπάθειες καταβλήθηκαν 
άπό τήν οικεία όμοσπονδία γιά μιά άνθη
ση στήν πάλη τό 1977. Τά άποτελέσματα 
δέν ήταν καί τόσο ένθαρρυντικά. Δέν 
παρουσιάσθηκαν τά νέα ταλέντα. Τά 
ίδια όνόματα «φιγουράρισαν» καί πάλι 
στή «βιτρίνα» τής Ελληνικής πάλης. 
Πιστεύεται πάντως δτι ή πρόσληψη τοϋ 
Όλυμπιονίκη Πέτρου Γαλακτόπουλου 
σάν τεχνικού, θά φέρη σύντομα τά ποθη
τά άποτελέσματα. Μορφές πού ξεχώρισαν 
στήν χρονιά πού έφυγε ήταν τοϋ Χαρα- 
λάμπου Χολίδη, τοϋ Μηγιάκη τοϋ Κά- 
καρη, τοϋ Δεσκουλίδη καί πολλών άλλων 
ικανών παλαιστών.

Στό Εθνικό πρωτάθλημα στήν «Ε
ΛΕΥΘΕΡΑ ΠΑΛΗ» διακρίθηκε ό Ά 
τλας Καλλιθέας μέ 50β, ένώ στήν «ΕΛ- 
ΛΗΝΟ ΡΩΜ ΑΪΚΗ» ό Εθνικός Α θη
νών.

ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ

Ανάλογη πρόοδο παρουσίασε και ή 
κωπηλασία ή οποία πριν 2-3 χρόνια 
βρισκόταν σέ «νηπιακή» μορφή. Οί 
έπιτυχίες της στήν περυσινή άθλητική 
σαιζόν ήταν κάτι τό άδιανόητο. Σπουδαιό
τερη έπιτυχία χαρακτηρίζεται ή έμφά- 
νιση τής Εθνικής όμάδος στούς Βαλκα
νικούς κωπηλατικούς άγώνες όπου καί 
είχε κατακτήσει έξι μετάλια. Πρώτος 
σύλλογος γιά τό 1977 είναι ό Ν.Ο. 
Βόλου.

ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ
Πολλά καί άξιόλογα είναι τά γεγονότα 

πού συνέβησαν κατά τό 1577 στό χώρο 
τής σκοποβολής. Οί σκοπευτές καί οί 
σκοπεύτριές μας έλαβαν μέρος σέ πολλές 
διοργανώσεις καί πέτυχαν καλές 
έπιδόσεις, άλλά δυστυχώς δέν κατάφερε 
κανείς νά διακριθή στόν Ευρωπαϊκό 
χώρο.

Σάν μοναδική έξαίρεση πρέπει νά 
άναφερθή ή έβδομη θέση πού κατέ
λαβε ό πρωταθλητής Π. Παππας στό 
«σκήτ» στό Παγκόσμιο πρωτάθλημα μέ 
συμμετοχή 133 σκοπευτών άπό 39 χώρες. 
Ό  Λάμπης Μάνθος έπανέλαβε καί πάλι 
στούς «έαρινούς άγώνες» τό άπόλυτο 
Π. Ρ. 600J600 στήν καραμπίνα. Στούς 
Πανελλήνιους άγώνες πήραν μέρος 400 
σκοπευτές καί σκοπεύτριες. Σημαντικές 
χαρακτηρίζονται οί έπιδόσεις τών σκο
πευτών τοϋ Σώματος όπως:

Στό πιστόλι ό Ταγματάρχης Δ. Κοτρώ- 
νης πήρε τήν πρώτη θέση μέ 552β. Ό  
Ενωμοτάρχης Π. Ήλιάδης κέρδισε τις
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δύο πρώτες θέσεις στήν καραμπίνα 
«Γονυπετώς — 3 Στάσεων» μέ 349β καί 
1111 βαθμούς άντίστοιχα, καί ή Ενωμο
τάρχης Δ. Γαλάνη άνακηρύχθηκε πρω- 
ταθλήτρια γιά τό 1977 στό πιστόλι γυ
ναικών μέ 566]600 βαθμούς.

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΣΚΙ

Τό 1977 χαρακτηρίζεται χρονιά έπι- 
τυχιών γιά τό ένδιαφέρον αυτό σπόρ. 
Έγιναν πολλές διοργανώσεις καί έδώ 
μά καί στό έξωτερικό καί μάλιστα μέ 
ξεχωριστή έπιτυχία.

Στους πανευρωπαϊκούς άγώνες νέων 
στό Μπέρντφορντ τής ’Αγγλίας ή Τίνα 
Καμπάνη χάρισε στήν χώρα μας ένα 
άργυρό μετάλλιο μέ άλμα 28μ90. ’Επίσης 
μορφή άναδείχθηκε καί πάλι ή ίδια 
άθλήτρια στούς διεθνείς άγώνες τοΰ 
Ζάγκρεμπ όταν κατέκτησε όκτώ μετάλλια 
(5 χρυσά 3 άργυρά). Στούς ίδιους άγώνες 
περίφημα πήγε καί ό πρωταθλητής Μή- 
λιας άφοΟ συγκέντρωσε 2 χρυσά καί 2 
άργυρά μετάλλια.

ΠΙΓΚ - ΠΟΓΚ

Ό  ’Ολυμπιακός Πειραιώς ήταν ή πρώ
τη όμάδα τής χρονιάς τόσο άπό τήν πλευ
ρά τής δραστηριότητος όσο καί στήν 
κατάκτηση τών πρωταθλημάτων στις 
περισσότερες κατηγορίες. Πρώτη παί
κτρια γιά τό 1977 άναδείχθηκε ή Ιωάννα 
Μωραΐτου. Στόν διεθνή χώρο ή ’Εθνική 
όμάδα κατετάγη 22η στό παγκόσμιο πρω
τάθλημα μέ συμμετοχή 50 όμάδων.

ΠΥΓΜΑΧΙΑ

Ό  Παναθηναϊκός είναι ή όμάδα πού 
έπεκράτησε τό 1977. Σημειώθηκαν Ορι
σμένες έπιτυχίες πού «μετράνε» ιδιαίτε
ρα στήν συνείδηση τών φιλάθλων τού 
θεαματικού αυτού σπόρ. Οί σπουδαιότερες 
άπό αυτές είναι : Ή  κατάκτηση τριών 
χρυσών μεταλλίων στούς Βαλκανικούς 
άγώνες άπό τούς πυγμάχους Ήλιάδη 
στά 67κ, Μαυρίκη στά 81κ καί Μπαλωμέ
νο στά 48 κιλά.

ΙΣ Τ ΙΟ Π Λ Ο ΪΑ

Περιορισμένα τά έπιτεύγματα στό 
άθλημα. "Αν καί οί δυνατότητες τών 
Ελλήνων ιστιοπλόων είναι μεγάλες έν 
τούτοις δέν πραγματοποιήθηκε κάτι πολύ 
αξιόλογο. Ή  μοναδική έξαίρεση είναι ή 
κατάληψη τής πρώτης θέσεως άπό τόν 
Ήλία Χατζηπαυλή στό άνοικτό πρωτά
θλημα τής Ελβετίας. 'Αλλη μιά έντυ- 
πωσιακή έμφάνιση πραγματοποίησε ή 
’Εθνική όμάδα στούς Βαλκανικούς άγώνες 
όπου καί κατέκτησε 2 χρυσά καί 2 άργυρά 
μετάλια.

Τ Ε Ν Μ I Σ

Τό πιό σημαντικό γεγονός γιά τό 
ένδιαφέρον αύτό σπόρ καί άπό αύτήν 
άκόμη τήν άγωνιστική του δραστηριό
τητα γιά τό 1977 είναι ..... ότι έπαψε νά 
είναι σπόρ γιά λίγους. Έ τσι τά γυμνα
στήρια άνοιξαν τις πόρτες τους γιά τήν

άθλουμένη νεολαία καί γιά τούς φιλά
θλους.

Άπό άγωνιστικής πλευράς σέ έπίπεδο 
Εθνικής όμάδος τά άποτελέσματα έμει
ναν στά ίδια περυσινά έπίπεδα. Ή  Ε θνι
κή άνδρών έδωσε δυό άγώνες γιά τό 
κύπελλο «ΝΤΑ1ΗΒΙΣ» όπου καί έχασε. 
Στόν Βαλκανικό χώρο κατέκτησε τήν 
τετάρτη θέση. Σέ μέτρια έπίπεδα στά
θηκαν καί οί ’Εθνικές όμάδες τών έφή- 
βων καί νεανίδων. Στόν έσωτερικό χώρο 
ό Νίκος Καλογερόπουλος μαζί μέ τόν 
Κελαηδή άποτέλεσαν τόν «ακρογωνιαίο 
λίθο» τοΰ ’Εθνικού συγκροτήματος. Ή  
μεγάλη έκπληξι τής χρονιάς ήταν ή 
άποκάλυψη τής 13χρονης Διονυσίας 
Παναγοπούλου.

Φθάνοντας στό τέλος τοΰ αφιερώματος 
γιά τό «άθλητικό ’77» πρέπει νά σημειώ
σουμε τήν άνοδο τοΰ ΤΖΟΥΝΤΟ τού 
ΜΟΝΤΕΡΝΟΥ ΠΕΝΤΑΘΛΟΥ τής 
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ καί τού ΧΑΝΤ ΜΠΩΛΛ 
άθλήματα πού πριν λίγο καιρό ήταν 
σχεδόν άγνωστα στήν πατρίδα μας.

’Επίσης πρέπει ιδιαίτερα νά τονισθή 
ή συμβολή τών άθλητών τοΰ Σώματος 
στά διάφορα άθλήματα πού έλαβαν μέρος 
καί τά μέτρα τάξεως τών άνδρών τής 
Χωροφυλακής στις διάφορες άθλητικές 
έκδηλώσεις σέ όλη τήν έπικράτεια γιά 
τήν όμαλή διεξαγωγή τους.

Τέλος μιά ευχή βγαίνει άπό τά βάθη 
τής καρδιάς κάθε άγνοΰ φιλάθλου πώς ή 
νέα χρονιά νά είναι πιό παραγωγική 
καί νά λάβη ό Ελληνικός άθλητισμός 
τήν θέση πού τοΰ ταιριάζει στό χώρο 
τοΰ Παγκόσμιου Άθλητικοΰ Γαλαξία.
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[Νέα τού μ ρ ί Ε » Nfin του μηνά
Π Ρ Ο Α Γ Ω Γ Α Ι -Α Π Ο Σ Τ Ρ Α Τ Ε Ι Α Ι  
Α Ξ ΙΩ Μ Α Τ ΙΚ Ω Ν  Κ Α Ι Α Ν Θ Υ -  

Π Α Σ Π ΙΣ Τ Ω Ν

Α' Π ΡΟ Α Γ Ω Γ Α Ι: Δ ι’ άποφάσεως
τών προσφάτως συνελθόντων άρμοδίων 
τοϋ Σώματος Υπηρεσιακών Συμβουλίων, 
κατά τό 2μηνον Δεκεμβρίου 1977—Ία- 
νουαρίου 1978, ένηργήθησαν προς πλή- 
ρωσιν κενών οργανικών θέσεων, αί κά
τωθι προαγωγαι ’Αξιωματικών:

Είς τον βαθμόν τοϋ Ταξιάρχου προήχθη- 
σαν οί Συνταγματάρχαι: ΧΡΙΣΤΟΔ0Υ- 
ΛΟΠΟΤΛΟΣ Χαρίλαος καί ΚΩΤΣΙΑΣ 
’Ελευθέριος.

Είς τόν βαθμόν τοϋ Άντισυνταγμα- 
τάρχου προήχθησαν οί Ταγματάρχαι: 1)
ΠΑΠΑΤΣΩΡΗΣ Γεώργιος, 2) ΠΟΖΙΟ- 
ΠΟΤΛΟΣ Χρίστος, 3) ΑΛΕΥΡΟΜΥΤΗΣ 
Παναγιώτης, 4) ΜΑΣΣΟΣ Στυλιανός, 
5) ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ ’Ιωάννης, 6) ΦΩ- 
ΤΟΠΟΥΛΟΣ Ήλίας, 7) ΑΝΤΩΝΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης καί 8) ΡΟΥΤ- 
ΣΗΣ Νικόλαος.

Β' Α Π Ο Σ Τ Ρ Α Τ Ε ΙΑ Ι : Άπεστρα-
τεύθη ό Συνταγματάρχης Μ Π Α ΙΡ Α - 
ΚΤΑΡΗΣ Χρίστος, προαχθείς είς τόν 
βαθμόν τοϋ Ταξιάρχου.

Κατά την διάρκειαν τοϋ λήξαντος έτους 
1977 άπεστρατεύθησαν έκ τοϋ Σώματος, 
διά διαφόρους λόγους, 75 ’Αξιωματικοί 
καί 114 Άνθυπασπισταί. ’Επίσης άπε
στρατεύθησαν την 31-12-1977, λόγω 
ορίου ήλικίας, 349 Ένωμοτάρχαι, προ- 
αχθέντες είς Άνθυπασποστάς.

Μ Ε Τ Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Σ ΙΣ  
Μ Ο Ι Ρ Α Ρ Χ Ω Ν  Κ Α Ι  

Α Ν Θ Υ Π Α Σ Π ΙΣ Τ Ω Ν

Εί τό Τμήμα Μετεκπαιδεύσεως Μοι
ράρχων τής Σ.Α.Χ. τό όποιον λειτουργεί 
είς τό Κέντρον Παραγωγικότητος (ΕΛΚΕ- 
ΠΑ, Καποδιστρίου 8, Άθήναι), έχουν 
προσκληθή κατά σειράν άρχαιότητος καί 
φοιτοΰν 45 Μοίραρχοι. Μεταξύ αύτών 
συμπεριλαμβάνονται καί 3 τοιοΰτοι προ
ερχόμενοι έκ τοϋ πίνακος τών άναπληρω- 
ματικών, οί όποιοι προσεκλήθησαν προς 
άντικατάστασιν έτέρων κωλυθέντων συ
ναδέλφων των. Οί προσκληθέντες συμπλη
ρωματικούς, κατά σειράν άρχαιότητος, 
είναι οί Μοίραρχοι: ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Γε
ώργιος, ΜΠΕΧΛΗΣ Κων]νος καί ΜΟΡ- 
ΦΑΚΗΣ ’Αθανάσιος. Ή  μετεκπαίδευσίς 
των θά λήξη την 24-3-1978.

Είς τόν ίδιον έπίσης χώρον (ΕΛΚΕΠΑ) 
συνεχίζεται κανονικώς ή μετεκπαίδευσίς 
80 Άνθυπασπιστών τοϋ Σώματος, ή 
όποια θά λήξη τήν 30-7-1978.

Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Ε Ι Σ  -  
Μ Ε Τ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Ε Ι Σ  
Α Ν Δ Ρ Ω Ν  Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η Σ

’Άξιον ιδιαιτέρας προσοχής είναι τό 
έπιτελούμενον άπό άρκετών έτών έργον

έκπαιδεύσεως καί έπιμορφώσεως τών 
άνδρών Χωροφυλακής είς τάς παραγω- 
γικάς Σχολάς τοϋ Σώματος ή άλλους 
προσφόρους προς τόν σκοπόν αύτόν χώ
ρους. Μέσα είς τό πλαίσιον τής προσπά
θειας αύτής τοϋ Σώματος κατά τό 2μηνον 
Ίανουαρίου — Φεβρουάριου 1978 έπρα- 
γματοποιήθησαν ή συνεχίζονται αί κάτωθι 
έκπαιδεύσεις ή σεμινάρια έπιμορφώσεως 
αύτών.

1) ’Ανώτεροι ’Αξιωματικοί 30 διά 
λήψιν μέτρων τάξεως καί άντιμετώπισιν 
έκτάκτων καταστάσεων είς τήν Υ.Μ.Μ.Χ. 
II. Πρωτ]σης (16J21-1-1978). 2) ’Αξιω
ματικοί, Προϊστάμενοι Έγκληματολο- 
γικών ’Εργαστηρίων 4 διά θέματα έξε- 
ρευνήσεως τόπου έγκήματος είς τήν Δ.Ε.Υ. 
’Αθήνας, (16] 1—5J-4-78) καί 4 Άνθυ- 
πασπισταί—Ένωμ., κατά τόν ίδιον χρο
νικόν διάστημα, είς τήν Υ.Ε.Υ.Β.Ε.— 
Θεσσαλονίκην, διά τό αύτό άντικείμενον 
θεμάτων. 3) ’Αξιωματικοί 40 είς τήν 
Σ.Α.Χ. (’Αθήνας) καί 30 Άνθυπασπισταί 
είς τήν Δ.Α.Θ. (Θεσσαλονίκην) δι’ είδί- 
κευσιν είς θέματα Τροχαίας (16]1 — 
24-2-78). 4) ’Αξιωματικοί 40 είς τήν 
Υ.Α.Π. Πρωτευούσης (’Αθήνας) διά θέ
ματα Ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, προ
στασίας έθνικοϋ νομίσματος, παιγνίων, 
διαβατηριακοΰ έλέγχου, τύπου καί δημο
σίων θεαμάτων καί 30 Ύπαξιωματικοί καί 
Χωροφύλακες είς τήν Δ.Α.Θ. (Θεσ]νίκην), 
διά τό αύτό άντικείμενον (9—28]1]78). 
5) ’Αξιωματικοί 40 είς τήν Σχολήν Πλη
ροφοριών τής ΥΠ.Ε.Α. ’Αθήνας, (9]1— 
16]2]78). 6) ’Αξιωματικοί 3 είς τήν Σχο
λήν Στατιστικής Στρατοϋ. ’Αθήνας, (16]1- 
11]3]78). 7) ’Αξιωματικοί 1 είς τήν Ευρω
παϊκήν διάσκεψιν προϊσταμένων IN TER
POL διά θέματα διώξεως ναρκωτικών 
(SAINT CLOU Γαλλίας), έπί 2ήμερον 
(30]31—1—78). 8) ’Αξιωματικοί 40 διά 
τήν τέχνην αύτοαμύνης ΤΖΟΥΝΤΟ— 
ΚΑΡΑΤΕ (9]1—3)2]78) είς Λαγονήσι 
’Αττικής. 9) Άνθυπασπισταί 4 καθώς 
καί 27 Ύπαξ]κοί μετά Χωροφυλάκων δι’ 
έκπαίδευσιν είς τό Κέντρον Βάσεως R]T, 
Αθήνας (30] 1—5]2]78), 10) Ένωμο
τάρχαι 5 διά θέματα προγραμματισμού 
ήλεκτρονικών υπολογιστών είς τήν έται- 
ρείαν CONTROL DATA (’Αθήνας), 
έπί 7μηνον (έναρξις 16]1]78). 11) Ύπα- 
ξιωματικοί—Χωροφύλακες 30 (15 είς
Ϋ.Α.Π. Πρωτ]σης καί 15 είς Υ.Γ.Α. 
Θεσσαλονίκης) διά θέματα δημοσίας άσφα- 
λείας (16]1— 22]1]78). 12) Διά θέματα 
άγορανομίας— υγειονομικού κανονισμού 
40 Χωροφύλακες (20 είς τήν Σ.Ο.Χ. 
Αθηνών καί 20 είς τήν Δ.Α. Θεσ]νίκης) 
άπό (9]1 μέχρι 28]1]78). 13) Δι’ έπι- 
μόρφωσιν είς θέματα τροχαίας 40 Ένω- 
μοτάρχαι είς τήν Σ.Ο.Χ., Αθήνας, (9— 
28]1]78). 14) 'Ως βοηθοί σηδηροδρομικών 
Σταθμαρχών 2 Ένωμοτάρχαι καί 8 Χω
ροφύλακες, έπί 26 έβδομάδες, καθώς καί 
10 είσέτι Χωροφύλακες, ώς κλειδοϋχοι 
σιδηροδρόμων, έπί 14 έβδομάδες (έναρ- 
ξις έκπαιδεύσεως άμφοτέρων τών κατη
γοριών 23]1]78) είς τό 730 Τ.Ε.Σ.. 15) 
Χωροφύλακες 10 είς τήν Υ.Ε.Υ.Β.Ε. 
Θεσσαλονίκην ,διά θέματα Φωτογραφικής 
Τέχνης (9—28]1]78). 16) Χωροφύλακες

50 εις τήν Σχολήν 'Οδηγών Χωροφυλακής 
(9]1—8]4]78 καί 17 Διά θέματα μηχανο- 
λογίας καί ήλεκτρολογίας αύτ]του 19 
Χωροφύλακες είς τό Κ.Σ.Ν.Ε. (Άμυγδα- 
λέζαν Πάρνηθος Αττικής) ώς καί 11 
τοιοΰτοι είς τό Κ.Σ.Β.Ε. (Θεσσαλονίκην) 
άπό 9]1—7]2]1978).

Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Ι Σ  Δ Ο Κ ΙΜ Ω Ν  
Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Ω Ν  Ε Τ Ο Υ Σ  

1 9 7 7

Κατά τό λήξαν έτος 1977 έξεπαιδεύ- 
θησαν είς τά λειτουργοϋντα είς Ρόδον καί 
Ρέθυμνον Κρήτης Παραρτήματα τής 
Σ.Ο.Χ., 1.075 ίδιώται νέοι, ώς Δόκιμοι 
Χωροφύλακες. Έ κ  τούτων 644 έξεπαι- 
δεύθησαν είς τό Π.Σ.Ο.Χ. Ρόδου καί 
431 είς τό Π.Σ.Ο.Χ. Κρήτης. Συνεχί
ζεται δέ ή έκπαίδευσις έτέρων 190 τοι- 
ούτων είς τό Π.Σ.Ο.Χ. Κρήτης, έκ τών 
όποιων 108 θά όνομασθοϋν Χωροφύλακες 
κατά τό Β' ΙΟήμερον τοϋ έπομένου μηνός 
Μαρτίου καί άκολούθως θά τοποθετηθοΰν 
είς διαφόρους Υπηρεσίας Χωροφυλακής.

Τ Μ Η Μ Α Τ Α  Ξ Ε Ν Ω Ν  Γ Λ Ω Σ Σ Ω Ν  
Τ Ω Ν  Σ Χ Ο Λ Ω Ν  Χ Ω Ρ ]Κ Η Σ

’Ιδιαιτέρα προσπάθεια καταβάλλεται 
κατά τήν τελευταίαν 15ετίαν είς τούς 
κόλπους τοϋ Σώματος διά τήν, όσον τό 
δυνατόν, πληρεστέραν έκμάθησιν Ξένων 
γλωσσών παρά τών άνδρών Χωροφυλακής. 
Προς τόν σκοπόν αύτόν λειτουργούν ειδικά 
τμήματα είς τάς Σχολάς Χωροφυλακής 
άπό τά όποια αποφοιτούν δεκάδες άνδρών 
οί όποιοι, άκολούθως, τοποθετούνται είς 
είδικάς τοϋ Σώματος Υπηρεσίας, προς 
κάλυψιν άντιστοίχων υπηρεσιακών άναγ- 
κών.

Κατά τήν τρέχουσαν έκπαιδευτικήν 
περίοδον λειτουργεί Τμήμα Ξένων Γλωσ
σών είς τήν Σ.Α.Χ. (Αθήνας), είς τό 
όποιον εκπαιδεύονται 25 Αξιωματικοί 
είς τήν Αγγλικήν καί έτεροι 10 είς τήν 
Γαλλικήν γλώσσαν.

’Επίσης έτερον τοιοΰτον Τμήμα τής 
Σ.Ο.Χ. λειτουργεί είς Θεσσαλονίκην, 
είς τό όποιον έκπαιδεύονται 23 Ένωμο
τάρχαι.

Οί σπουδασταί τών Τμημάτων αύτών 
έπελέγησαν, κατόπιν σχετικών έξετάσεων 
κατά τόν παρελθόντα Σεπτέμβριον. Ούτοι 
δεν τυγχάνουν κάτοχοι πτυχίου Ξένης 
γλώσσης Πανεπιστημιακού τύπου, ούδέ 
έχουν παρακολουθήσει, κατά τό παρελθόν, 
πρόγραμμα έκμαθήσεως τοιαύτης τού 
Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως, 
προσέτι δέ, δεν έχουν μέχρι τώρα παρακο
λουθήσει μαθήματα τής αύτής γλώσσης 
είς Ξενόγλωσσον Σχολείον (Τμήμα) τού 
Σώματος. Ή  έκπαίδευσις των ή όποια 
είναι 6μήνου διάρκειας, ήρχισε ήδη τήν 
9-1-1978 καί θά λήξη τήν 8-7-1978.
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έο τοΒ μ η νίιρ« Neb too pnviie)
Υ Γ Ε ΙΟ Ν Ο Μ ΙΚ Η  Π Ε Ρ ΙΘ Α Λ Ψ ΙΣ  

Η Σ Φ Α Λ ΙΣ Μ Ε Ν Ω Ν  T O Y  
Δ Η Μ Ο Σ ΙΟ Υ  Υ Π Α Λ Λ Η Λ Ω Ν

Τό θέμα τής υγειονομικής περιθάλψεως 
των δημοσίων υπαλλήλων έν γένει, λόγω 
τής σοβαρότητός του, άποτελεϊ πάντοτε 
άντικείμενον Κρατικής μερίμνης, παρά 
τάς παρουσιαζομένας έκάστοτε οίκονο- 
μικάς κ.ά. δυσχερείας διά τήν έπιτυχή 
έπίλυσίν του. Τό Άρχηγεΐον έκοινο- 
ποίησε τελευταίως έγγραφα τοϋ ‘Υπουρ
γείου Κοινωνικών 'Υπηρεσιών σχετικά 
πρός τό θέμα τοϋτο. "Ενα έκ τούτων ανα
φέρει στοιχεία χρήσιμα άπό τήν άμεσον 
παρακολούθησιν ΰπό τοϋ αρμοδίου 'Υπουρ
γείου, τοϋ ΰψους τών γενομένων δαπανών 
φαρμακευτικής περιθάλψεως ήσφαλισμέ- 
νων τοϋ δημοσίου, μέ τήν πρόσφατον 
εισαγωγήν του συστήματος τής παγίας 
προκαταβολής δι’ έξόφλησιν τούτων, εις 
Νομαρχίας τινάς. ’Αποτέλεσμα τούτου 
ήτο ή μείωσις τών δαπανών τοϋ είδους 
αύτοϋ, έτους 1977, κατά ποσοστόν 48% 
περίπου, έναντι άντιστοίχων τοιούτων τοϋ 
έτους 1976. Τοϋτο ήγαγεν εις τό συμπέ
ρασμα δτι έκαλύφθησαν τώ δντι μόνον 
πραγματικαί άνάγκαι, τυχόντων περι- 
θάλψεως ήσφαλισμένων. "Ετερον έγ
γραφον άναφέρει τάς άναγνωριζομένας 
καί μη ΰπό τοϋ δημοσίου δαπάνας ήσφα- 
λισμένων του, διά προμήθειαν και χρήσιν 
υλικών, εξαρτημάτων, νοσηλείαν, φάρμακα 
έξετάσεις έργαστηριακάς ή παρακλινικάς, 
είδικάς θεραπείας, χειρουργικάς έπεμ- 
βάσεις ή κάθε άλλην ιατρικήν πράξιν 
ή φαρμακευτικήν άγωγήν κ.λπ.

Έφιστάται δέ ή προσοχή τών έλεγκτών 
ιατρών τής Χωροφυλακής διά τήν πλήρη 
έφαρμογήν τών άναφερομένων εις αυτά 
οδηγιών.

Μέ τήν ευκαιρίαν αύτήν υπενθυμίζεται 
εις όλους τούς άνδρας τοϋ Σώματος ότι 
έχουν χρέος, ώς ήσφαλισμένοι τοϋ δημο
σίου, νά συντελέσουν θετικά εις τήν δια- 
τήρησιν τοϋ ύψους τών έκάστοτε γενο
μένων ύπό τοϋ Κράτους, χάριν αύτών καί 
τών προστατευομένων οικογενειών των, 
δαπανών υγειονομικής περιθάλψεως, εις 
έπίπεδα έπιβαλλόμενα έκ τής καλύψεως 
πραγματικών καί μόνον άναγκών των.

Σχετικαί έπί τοϋ θέματος αύτοϋ τυγ
χάνουν αί ύπ’ άριθ. 315]1]232 καί 315]1 J 
238α διαταγαί τοϋ ’Αρχηγείου.

Ν Ε Ο Ι  Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Ε Σ

καταλληλότητος τών Χωροφυλάκων.
Τό πολύμορφον αύτό πρόβλημα δημι- 

ουργεΐται, λόγω τής άπροθυμίας προσε- 
λεύσεως ιδιωτών πρός κατάταξιν, τής 
παρατηρουμένης εσχάτως άθρόας προα
γωγής Χωροφυλάκων εις τον βαθμόν τοϋ 
Ύπαξιωματικοΰ, τάς συνεχείς άποστρα- 
τείας των, κ.λπ.

’Από τήν έπισταμένην όμως έρευναν καί 
μελέτην τοϋ έξόχως σοβαροϋ καί έπικαί- 
ρου αύτοϋ υπηρεσιακού προβλήματος, 
προκύπτει ταύτόχρονα καί ή ευχάριστος 
διαπίστωσις ότι, προ ίκανοϋ χρόνου, άρχι
σε νά αντιμετωπίζεται τοϋτο μέ προγραμ- 
ματισμένας ύπηρεσιακάς πρωτουβουλίας. 
Χάρις εις τό γεγονός αύτό προσήλθον 
έκουσίως καί κατετάγησαν εις τό Σώμα, 
ώς Χωροφύλακες, 4.500 καί πλέον ίδιώται 
νέοι, κατά τήν τελευταίαν 5ετίαν.

Είδικώτερον κατετάγησαν ώς Χωρο
φύλακες: Τό 1973 έν συνόλω 533, έξ’ 
ών 284 προϋπηρετήσαντες καί 249 άπό- 
στρατοι τοιοΰτοι. Τό 1974, μόνον 635 
προϋπηρετήσαντες εις τό στράτευμα. Τό 
1975, ίδιώται αστράτευτοι 989 καί προϋ
πηρετήσαντες εις τό στράτευμα 571. Τό 
1976 οί καταταγέντες ήσαν 1500, έξ ών 
824 αστράτευτοι καί οί λοιποί 676 είχον 
εκπληρώσει τήν στρατιωτικήν των θητεία. 
Κατά τήν διάρκειαν τοϋ λήξαντος έτους 
1977, διετάχθη άρμοδίως ή κατάταξις 
732 Ιδιωτών, έκ τών όποιων 592 άνήκον 
εις τήν κατηγορίαν τών προϋπηρετη- 
σάντων εις τό στράτευμα καί 140, ήσαν 
τής κλάσεως 1979.

"Ολοι οί ήδη έπιλεγέντες, ύπό τών 
άρμοδίων τοϋ Σώματος συμβουλίων ίδιώ- 
ται νέοι πρός κατάταξιν, έξεπαιδεύθησαν 
κατά τό παρελθόν, ώς Δόκιμοι Χωροφύ
λακες, εις τά Παραρτήματα τής Σ.Ο.Χ., 
τά όποια λειτουργούν συνεχώς εις Ρόδον 
καί Ρέθυμνον Κρήτης. Μετά τήν λήξιν 
δέ τής ευδόκιμου εις αύτά έκπαιδεύσεώς

των, έτοποθετήθησαν εις διαφόρους Ύπη" 
ρεσίας τοϋ Σώματος, πρός κάλυψιν άντΓ 
στοίχων κενών θέσεων τοϋ βαθμοΰ των.

Τό Άρχηγεΐον συνεχίζοντας τήν προ
σπάθειαν του αύτήν προσεκάλεσε προ- 
σφάτως πρός κατάταξιν: 1) 300 ίδιώτας 
προϋπηρετήσαντας εις τό στράτευμα καί 
2) 150 περίπου ίδιώτας, κλάσεως 1980 
(άστρατεύτους), αποφοίτους γυμνασίου καί 
μή, οί όποιοι μετά τήν έκπαίδευσίν των 
είς τό Π.Σ.Ο.Χ. Κρήτης, θά έπανδρώσουν, 
ώς Χωροφύλακες, διαφόρους 'Υπηρεσίας 
Χωροφυλακής.

Ά πό τό ίδιον Π.Σ.Ο.Χ. θά έξέλθουν 
τήν 17-3-1978, λόγω λήξεως τής άπό 
τον παρελθόντα ’Οκτώβριον άρξαμένης 
έκπαιδεύσεώς των, έτεροι 108 νέοι Χω
ροφύλακες, οί όποιοι θά ένισχύσουν τό έν 
ένεργεία προσωπικόν τοϋ Σώματος.
Οί νέοι αύτοί Χωροφύλακες, πολλοί έκ τών 
όποιων άσφαλώς θά προαχθοΰν είς'Υπαξιω- 
ματικούς μέ μέλλον όχι εύκαταφρόνητον, 
άπό άπόψεως επαγγελματικής έξελίξεως, 
μαζί μέ τούς άλλους συναδέλφους των, 
αποτελούν τήν βάσιν τής νοητής πυρα- 
μίδος τοϋ Σώματος. Καλοΰνται δέ καί 
κατά τό τρέχον νέον έτος 1978, μέ τις 
εύχές καί τήν συμπαράστασιν όλων, νά 
συνεχίσουν νά προσφέρουν τάς ύπηρεσίας 
των μέ πίστιν $αί άφοσίωσιν είς τό κα
θήκον τους, αντικειμενικότητα, θάρρος, 
κατανόησιν καί άνθρωπισμόν πρός κάθε 
κατεύθυνσιν. Οΰτω είναι δυνατόν, ώς φο
ρείς τοϋ νέου πνεύματος άστυνομεύσεως, 
καί ώς έκπρόσωποι τής έπί τών νομικών, 
ήθικών καί πολιτιστικών αρχών έρειδο- 
μένης έννοιας τής συγχρόνου έννόμου τά- 
ξεως, νά έκπροσωπήσουν έπάξια τό Σώμα 
καί, ταύτόχρονα, νά γίνουν συντελεσταί 
προόδου καί πολιτισμού, μέσα είς τούς 
κόλπους τής Ελληνικής κοινωνίας τήν 
όποιαν έκλήθησχν, πιστά καί ευσυνείδητα, 
νά ύπηρετήσουν.

Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α  A I M A K  ΟΙ Ι Μ Ο Σ ΙΣ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΟΠΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙ
ΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ, Ε.Π.Ε.

Τέλη τοΰ μηνός Δ εκ εμ βρίου  1977 άπεστάλη είς ένα έκαστον τώ ν Σ υνε
ταίρω ν , λεπτομερής άνα κ οίνω σ ις, σημείω μα αναλυτικ όν μέ π ερ ιγραφ ή ν  
τεσσάρω ν (4 ) έκτάσεω ν καί έντυπ ον υπ ευθύνου δηλώ σεω ς σ υμ μ ετοχή ς  
είς αγοράν .

—Ε ιδοποιούνται δσοι δέν έπέστρεψ αν σ υ μ π λ η ρ ω μ ένος , υπ ογεγρα μ 
μ ένος καί θεω ρημένος τάς δη λώ σ εις , νά  σ υντομ εύ σ ου ν, διότι έντός τοΰ  
μηνός Φ εβρουάριου 1978 π ρέπει νά  υπ ογραφ ή  Π ροσύμφ ω νου άγορας τουλά 
χ ισ το ν  διά τήν πρώ την κατά σειράν προτιμήσεω ς έκτασιν .

—"Οσοι δι’ οϊονδήποτε λόγον  δέν έχο υ ν  είς χεΐρας τω ν άνακοίνω σιν , 
π ερ ιγρ α φ ή ν τώ ν έκτάσεω ν καί υπ εύθυνον δήλω σιν , νά  άναζη τή σουν ταϋτα  
άπό συνα δέλφ ους—συνεταίρους ή άπό τόν Σ υνετα ιρ ισμ όν (Ί ο υ λ ια ν ο ΰ  36— 
Ά θ ή να ι—A .X . τη λ .:  8236361 κ .  Π ολυχρ ονόπ ουλον) .

’Ε ντολή Δ ιοικητικού Σ υμ β ουλίου  

Έ ν  Ά θ ή ν α ις  τή 14 ’ Ιανουάριου 1978

Ό  Πρόεδρος Δ  ,Σ . 'Ο Γ εν . Γραμματεύς
Ν ικόλαος Τ ζέμ η ς Δ η μ  . Δ ια μ α ντόπ ουλος

Ά ν θ )σ τ ή ς  Ά ν θ )σ τ ή ς

Τό θέμα τής άνανεώσεως τοΰ προσω
πικού άποτελεϊ συχνά άντικείμενον με
λέτης έκ μέρους τής ήγεσίας τοΰ Σώματος, 
έπειδή είναι λίαν σοβαρόν καί έχει πολ- 
λάς έπιπτώσεις έπί τής έξελίξεως τής 
Χωροφυλακής, ώς Σώματος Αστυνο
μικού καί ώς θεσμού πρωταρχικής σημα
σίας είς τήν χώραν μας. ’Ιδιαιτέραν όξύ- 
τητα έμφανίζει ένίοτε τό πρόβλημα τής 
καλύψεως τών πραγματικών άναγκών 
τών 'Υπηρεσιών τοΰ Σώματος, άπό άπό
ψεως άριθμοΰ, έπιπέδου μορφώσεως καί
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τ ώ ν  Υ π η ρ ε σ ι ώ ν  Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς .
ΤΑΣ ΒΡΑΔΥΝΑΣ ώρας τής 14 Ιανουά

ριου τ. έ. ό τέως ’Αρχηγός Χωροφυλακής 
’Αντιστράτηγος κ. Νικ. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ 
έδεξιώθη εις τήν οικίαν του τήν νέαν 
ήγεσίαν τοϋ Σώματος τής Χωροφυλακής. 
Εις άτμόσφαιραν έγκαρδιότητος καί 
φιλίας ό κ. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ηύχαρίστησε 
τόν νέον ’Αρχηγόν ’Αντιστράτηγον κ. 
Μιλτιάδην ΑΡΓΙΑΝΝΗΝ διά τήν τιμη
τικήν άποχαιρετηστήριον δεξίωσιν ή 
όποια τοϋ έγένετο καί κατά τήν όποιαν 
τοϋ προσεφέρθη τό έμβλημα τοϋ Σώμα
τος, καί άργυροϋς άμφορεύς ώς άναμνη- 
στικόν δώρον. Ή  ήγεσία τοϋ Σώματος 
διαβεβαίωσε τόν κ. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΝ ότι, 
ή άγάπη τών άνδρών τής Χωροφυλακής 
πρός τό πρόσωπόν του δι’ όσα κατά τήν 
διάρκειαν τής άρχηγίας του έπραξεν 
ύπέρ αυτών είναι άμέριστος καί τόν 
ηύχαρίστησε διά μίαν είσέτι φοράν διά 
τήν στοργήν μέ τήν όποιαν περιέβαλε 
τό Σώμα κατά τήν διάρκειαν τής άρχη
γίας του.

Η ΠΡΟΣΦΑΤΗ κακοκαιρία καί ό 
άποκλεισμός πολλών περιοχών άπό τάς 
χιονοπτώσεις, έδημιούργησαν πολλά 
προβλήματα έπικοινωνίας καί άποκλει- 
σμόν άτόμων είς περιοχάς έπικινδύνους 
διά τήν ζωήν των. Αί κατά τόπους Ύπη- 
ρεσίαι Χωροφυλακής κινητοποίησαν κά
θε πρόσφορον μέσον διά τήν άντιμετώ- 
πισιν τών πληγεισών περιοχών καί τήν 
άπελευθέρωσιν τών άποκλεισθέντων άτό
μων. Διά τήν ένέργειαν αυτήν καί δι’ 
άλλας αί όποϊαι έδημιουργήθησαν έκ 
τών χιονοπτώσεων, πολλά άτομα δι’ 
έπιστολών των έξέφρασαν τάς εύχαριστί- 
στίας των πρός 'Υπηρεσίας Χωροφυλα
κής. Οΰτω ό Νομάρχης ’Αρκαδίας κ. 
Παν. ΓΥΦΤΟΥΛΑΣ δι’ έγγράφου του 
πρός τό Ύπουργεΐον Δημοσίας Τάξεως 
έξέφρασε τήν άκραν εύαρέσκειάν του 
πρός τόν Διοικητήν τής Διοικήσεως Χω
ροφυλακής ’Αρκαδίας Συνταγματάρχην 
κ. Βασ. ΜΙΧΑΑΟΠΟΥΛΟΝ διά τήν 
«άγρυπνον, έκ μέρους τών άνδρών τής 
ύφ’ ύμών Διοικήσεως, παρακολούθησήν 
τής δημιουργηθείσης έπικινδύνου κα- 
ταστάσεως έκ τής πρωτοφανούς κακο
καιρίας, έκ τών χιονοπτώσεων, τήν έπα- 
γρύπνησιν καί συντονισμόν ένεργειών 
είς τρόπον ώστε νά συμβάλετε έπιτυχώς 
είς τήν έξουδετέρωσιν πλείστων κινδύ
νων έκ τών θεομηνιών. Καταδείξατε ότι 
έμφορεϊσθε άπό πνεϋμα άφοσιώσεως είς 
τό καθήκον σας καί ότι τό Σώμα τής 
Ελληνικής Χωροφυλακής πάντοτε έστά- 
θη καί ΐσταται παρά τό πλευρόν τών πο
λιτών καί είς πάσαν κινδυνώδη στιγμήν 
έπιτελει μέ άπαράμιλλον άγωνιστικότητα 
καί εύσυνειδησίαν τό Έθνικοκοινωνικόν 
της χρέος. Έκφράζομεν τήν άκραν ίκα- 
νοποίησίν μας διά τήν τόσον εύορκον 
καί έπαινετήν έκπλήρωσιν τής άποστο- 
λής σας» ώς άνέφερεν είς τό έγγραφον.

’Εξ’ άλλου ό Δήμαρχος Βιλλίων ’Αττι
κής, κ. ’Ιωάννης ΓΚΙΚΑΣ, διά τηλεγρα
φήματος του πρός τό Άρχηγεΐον Χωρο

φυλακής έξέφρασε τάς εύχαριστίας του 
διά τήν παροχήν βοήθειας, ύπό 'Υπηρε
σιών Χωροφυλακής, είς τούς κατοίκους 
τής πληγείσης περιοχής του. ’Επίσης ό 
κ. Νικ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, διά τηλεγραφή
ματος τοϋ ηύχαρίστησε τόν Διευθυντήν 
τής 'Υποδιευθύνσεως ’Αστυνομίας 'Αγίων 
’Αναργύρων Άντισυνταγματάρχην κ. 
Άθαν. ΤΣΙΡΗΝ καί τόν Διοικητήν τοϋ 
’Αστυνομικού Τμήματος Άχαρνών, Μοί
ραρχον κ. Βασ. ΚΡΑΝΗΝ διά τήν προ- 
σφερθείσαν βοήθειαν τής άπελευθερώ- 
σεως τών έγκλωβισθέντων είς τό κατα- 
φύγιον Πάρνηθος Προσκόπων, μεταξύ 
τών όποιων ήτο καί ό υιός του. Όμοίαν 
έπιστολήν άπέστειλε καί ό Πρόεδρος 
τής ’Επιτροπής Περιφερειακής ’Εφορίας 
Προσκόπων Άνατ. ’Αττικής, πρός τόν 
Διοικητήν τής Διοικήσεως Χωροφυλακής 
Βοιωτίας Άντισυνταγματάρχην κ. Κων. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΑΟΝ διά τήν παρα- 
σχεθείσαν πολύτιμον συνδρομήν είς τήν 
έπιχείρησιν άπελευθερώσεως άποκλει- 
σμένων Προσκόπων είς τό καταφύγιον 
Παρνασσού. Έ ξ άλλου, είς τόν τοπικόν 
τύπον τοϋ Ναυπλίου, έδημοσιεύθη έπι- 
στολή τοϋ κ. Μακ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ, μέ τήν 
όποιαν έξήρε τήν, μετ’ αύταπαρνήσεως 
καί άπαραμίλλου ζήλου, έκτέλεσιν τοϋ 
καθήκοντος τών άνδρών τοϋ ’Αστυνομι
κού Τμήματος Κρανιδίου, όταν τήν 6-1- 
1978 έκλήθησαν, έν ώρα νυκτός καί ύπό 
δυσμενείς καιρικός συνθήκας, νά άπε- 
λευθερώσουν είκοσι άτομα έγκλωβισθέν- 
τα, λόγω τών χιονοπτώσεων, είς όρεινήν 
περιοχήν καί έντός Λεωφορείου.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ Γυθείου καί 
Οίτύλου κ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ, δι’ έγγράφου του 
πρός τό Άρχηγεΐον Χωροφυλακής, έπαι- 
νεΐ τόν Διοικητήν τοϋ Σταθμοΰ Χωρο
φυλακής Ν. Κηφισίας Άνθυπασπιστήν 
κ. Νικ. ΓΟΥΡΖΗ καί τήν μετ’ αισθήματος 
εύθύνης έκτέλεσιν τοϋ καθήκοντος τών 
άνδρών τοϋ Σώματος τής Χωροφυλακής. 
«Πάντοτε ετρεφον ιδιαιτέραν έκτίμησιν 
πρός τό Σώμα τής Ελληνικής Χωροφυ
λακής, άφ’ ένός μέν, διότι έχει ταχθή ύπό 
τής Πολιτείας διά τήν ύπεράσπισιν καί 
άσφάλειαν τών άγαθών παντός πολίτου, 
τής έλευθερίας, τιμής, ζωής καί περιου

σίας, άφ’ έτέρου δέ, διότι οί άποτελοϋντες 
τό Σώμα τής Χωρ]κής, Άξ]κοί Ύπαξ]κοί 
καί Χωρ]κες προέρχονται άπό χωρία καί 
κωμοπόλεις ,είναι δέ τέκνα πτωχών άλλ’ 
έντιμων οικογενειών, οί όποιοι έπιτελοϋν 
είς τό άκέραιον τό καθήκον τους. Πράξεις 
καί ένέργειαι προστασίας τής περιουσίας 
τών πολιτών καί εύαγών ιδρυμάτων, ώς 
τής ήμετέρας Μητροπόλεως, ύπό τοϋ 
Διοικητοΰ τοϋ Σταθμοΰ Χωροφυλακής 
Ν. Κηφισίας ηϋξησαν τήν πρός τό Σώμα 
τής Χωροφυλακής έκτίμησιν μου καί 
μέ ώθησαν είς τήν άποστολήν τοϋ πα
ρόντος έγγράφου.... Δεχθήτε, παρακαλώ 
καί Υμείς τάς εύχαριστίας μου καί τά 
συγχαρητήιά μου διά τοιαΰτα όργανα, 
εύχόμενος πλουσίαν τήν εύλογίαν τοϋ 
Θεοϋ πρός τήν μεγάλην οικογένειαν 
τής ένδοξου Ελληνικής Χωροφυλακής», 
άναφέροντο μεταξύ άλλων είς τό ληφθέν 
έγγραφον τοϋ Σεβασμιωτάτου.

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Αγάπης «Ό  'Ιερός 
Χρυσόστομος» τοϋ όποιου Πρόεδρος 
είναι ό Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Καλ
λίνικος τακτικός συνεργάτης τοϋ Περιο- 
δικοϋ «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑ
ΚΗΣ» δι’ έπιστολής του πρός τόν Διοικη
τήν τής Σχολής Αξιωματικών Χωροφυ
λακής Συνταγματάρχην κ. Σπυρ. ΦΤΕΡ- 
Ν1ΑΤΗΝ συνεχάρη αύτόν διά τήν έπί- 
σκεψιν κλιμακίου Δοκίμων Αξιωματικών 
έπ’ εύκαιρία τών έορτών τών Χριστου
γέννων, καί τήν προσφοράν δώρων εις 
τούς φιλοξενουμένους τροφίμους τοϋ 
'Ιδρύματος «χαίροντες καί συγχαίροντες, 
άνέφερε είς τήν έπιστολήν του, διότι ή 
Ελληνική Χωροφυλακή συμπληροϊ τήν 
έν τή κοινωνίμ πολύπλευρον προσφοράν 
της καί διά τοιούτων άγαθών πράξεων 
χαρίζει στοργήν καί άγάπην πρός τούς 
ένδεεΐς».

ΤΟΝ παρελθόντα μήνα ό Ανώτερος 
Διοικητής Χωροφυλακής Στερεός Ελλά
δος Ταξίαρχος κ. Δημ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ- 
ΚΗΣ προσεκάλεσε είς τήν Πρωτοχρο- 
νιάτικην έορτήν τών Υπηρεσιών του 
καί άπορους μαθητάς τών Δημοτικών 
Σχολείων Λαμίας. Είς τούς μικρούς 
προσκεκλημένους του προσέφερε διάφο
ρα δώρα. Τό γεγονός τοϋτο έσχολιάσθη 
εύμενώς καί εύρεν μεγάλην άπήχησιν 
είς τούς κατοίκους τής περιοχής, οί 
όποιοι μέ έπιστολάς των έξέφρασαν τάς 
εύχαριστίας των πρός τόν κ. Άνώτερον. 
’Επίσης εύμενής σχολιασμός τής έορτής 
έγινε άπό τήν τοπικήν έφημερίδα «ΕΘΝΙ
ΚΟΣ ΑΓΩΝ» ή όποια ύπογράμμισε ιδιαι
τέρως τήν άπεριόριστον άγάπην τών 
άνδρών τών 'Υπηρεσιών Χωροφυλακής 
πρός τήν νέαν γενεάν τής Λαμίας. ’Εξ’

ΚΛΗΡΠΣΙ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΥ ΑΓΟΡΑΣ
'Η  ’Ερανική ’Ε πιτροπή τοϋ  ' Ιεροϋ Ναοϋ Ύ ψ ώ σ ε ω ; Τ ίμιου Σ τα υρού , 

Σ . Μ ουριώ ν Κ ιλ κ ίς , μας έσ τειλε  π ίνακ α  κερδώ ν τής κληρώ σεω ς λ α χ ε ιο -  
φ όρου ά γ ο ρ δ ς , γ ιά  τήν άνέγερση  τοϋ  Ί ερ ο ϋ  Ν α ο ϋ , τόν όποιο δημοσιεύουμε 
γ ιά  τήν ένημέρω ση τώ ν  άνδρώ ν πού  προμηθεύτηκαν λ α χεία  :

'Ο αριθμός 129131 κερδίζει αύτοκίνη το S E A T , οί αριθμοί 15974 κι 
65637 άπό ένα ψ εγε ΐο  INTESIT , οί άριθμοί 96073 καί 123722 άπό ένα π λυι 
τήριο Π ίτ σ ο ς , οί άριθμοί 49483 καί 64471 άπό μία τηλεόραση ΙΖ Ο Λ Α , 
άριθμοί 65521 καί 111720 άπό μία κ ουζίνα  ρεύματος καί υγραερίου , οί άρ 
θμοί 82583 καί 84678 άπό μία ήλεκτρική σκούπα SANTO , οί άριθμοί 1003 
32688 , 14945 , 6 7 1 , 112620 , 81730 , 141375, 95916 , 85969 , 137629 κερδίζουν  
άπό ένα  μ α γ νη τ ό φ ω νο  SA N T O , οί άριθμοί 91551 , 101866, 86468 , 82059 , 
110350 , 99642 , 52993 , 120730 , 94511 , 118917 άπό ένα ραδιόφ ω νο SANTO  
καί οί άριθμοί 106089 , 129661 , 112500 , 132243 , 74229 άπό ένα ήλεκτρικό  
σίδερο .
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άλλου καί ό Επιθεωρητής τής Δημοτικής 
Έκπαιεύσεως Λαμίας κ. Κων]νος ΠΟ
ΛΥΖΟΣ, δι’ έγγραφου του πρός τόν Τα- 
ξίαρχον κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΝ έξέφρασε 
τάς ευχαριστίας του διά τήν πρόσκλησιν 
καί διανομήν δώρων εις τούς μικρούς 
μαθητάς καί εις τήν όποιαν άνέφερε 
μεταξύ άλλων καί τά έξής : «Έπιτρέψατέ 
μας, κύριε ’Ανώτερε, νά παρατηρήσουμε, 
ότι ή πρωτοβουλία σας αύτή θά συντελέ- 
σει πολύ στήν προώθηση τών άμοιβαίων 
άγαθών συναισθημάτων μεταξύ Χωρο
φυλακής καί Λαού καί στούς μικρούς 
μας μαθητές, έκτός άπό τήν χαρά πού θά 
πλημμυρίσει τις ψυχές τους, θά δημιουρ
γήσει τό συναίσθημα καί τό πιστεύω, 
ότι οί Χωροφύλακες είναι οί καλοί φύ
λακες— άγγελοι τής ζωής τους».

Ο ΟΜΙΛΟΣ Φίλων Χωροφυλακής Ζα
κύνθου έδεξιώθη τόν περασμένο μήνα τά 
τέκνα τών άνδρών τών 'Υπηρεσιών Χω
ροφυλακής Ζακύνθου, έπ’ εύκαιρίςι τών 
έορτών. Εις σχόλιον τής τοπικής Έφή- 
μερίδος έξαίρεται ή πραγματοποίησις 
τής παραδοσιακής αύτής έορτής καί ή 
έντύπωσις ή όποια έδημιουργήθη εις 
τό κοινόν τής πόλεως άπό τήν συμμετο
χήν όλων άνεξαιρέτως τών τοπικών άρ- 
χών, τού μεγάλου άριθμοΰ τών παρευ- 
ρεθέντων πολιτών καί τήν οικογενεια
κήν παρουσίαν τών άνδρών τού Σώματος. 
Ό  δυναμικός καί άκούραστος Πρόεδί ·ς 
τού 'Ομίλου κ. Σπυρ. ΝΤΟΖΗΣ, μέ συγ
κινητικά λόγια άπό τήν κοσμοσυροήν 
εύχαρίστησε τούς πμρευρεθέντας καί 
άνέλυσε τήν άγάπην τών πολιτών πρός 
τό Σώμα τής Χωροφυλακής.

ΚΑΙ κατά τόν παρελθόντα μήνα συνε- 
χίσθηκε ή άποστολή εύχαριστηρίων έπι- 
στολών έκ μέρους πολιτών πρός άνδρας 
τών Υπηρεσιών Χωροφυλακής διά τήν 
παρασχεθεΐσαν συνδρομήν των. Ούτω 
ύπό τών κ. κ. Σ. ΤΣΑΛΤΣΑΝΗ, Σ. ΣΥ- 
ΚΙΩΤΗ καί Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ άπε- 
στάλη επιστολή πρός τό Άρχηγεΐον 
Χωροφυλακής μέ τήν όποιαν έξέφρασαν 
τάς θερμάς των ευχαριστίας δι’ άνδρας 
τού Σταθμού Τροχαίας Ξυλοκάστρου, οί 
όποιοι τούς συμπαραστάθηκαν κατά τό 
τροχαϊον άτύχημα. Ό  κ. Α. ΤΣΟΑΑΚΗΣ, 
δι’ έπιστολής του πρός τόν ’Αρχηγόν 
τού Σώματος ’Αντιστράτηγον κ. Μιλ. 
ΑΡΓΙΑΝΝΗΝ, ηύχαρίστησε τόν Διοι
κητήν καί τούς άνδρας τού Παραρτήμα
τος Ασφαλείας Ν. Φιλαδέλφειας διά 
τάς συντόνους ένεργείας των πρός άνα- 
κάλυψιν τού κλαπέντος αύτοκινήτου του. 
Ό  κ. Δημ. ΜΠΕΛΛΟΣ διά τούς άνδρας 
τού Σταθμού Χωροφυλακής Μαζαρακιάς 
Θεσπρωτίας διά τήν άνεύρεσιν ύπ’ αύτών 
τής κλαπείσης έξ ’Αθηνών δικύκλου 
μοτοσυκλέττας του. ’Εξ’ άλλου ό κ. Γ. 
ΤΑΤΣΗΣ έξέφρασε δι’ έπιστολής του, 
δημοσιευθείσης εις τήν έφημερίδα «ΤΑ 
ΝΕΑ» τάς ευχαριστίας του διά τούς 
άνδρας τού Τμήματος Τροχαίας Μεσο
λογγίου. Τέλος ό ιατρός κ. Κ. ΑΛΕΒΙ- 
ΖΟΠΟΥΑΟΣ δι’ έπιστολής του ηύχαρί- 
■τησε καί συνεχάρει τόν Χωροφύλακα 
’ροχονόμον κ. Σπυρ. ΞΕΝΟΚΩΣΤΑΝ 

, *ά τήν παρασχεθεΐσαν πρόθυμον, άψο- 
-γρν συμπεριφοράν του καί πολύτιμον 

υνδρομήν του εις τήν άποκατάστασιν 
μηχανικής βλάβης τού αύτοκινήτου του.

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

Μια συγκινητική προσφορά τήςΔ.Χ. Σερρών 
στήν οικογένεια τοΰ Ά ν δ ρ έ α  Μούρζα

« Η Χωροφυλακή, άπό τήν άποστολή της, ζή κοντά στόν πονεμένο συνάνθρω
πο. Συμπορεύεται καί συμμερίζεται τήν άνέλπιστη δυστυχία του. ’Αλλά, έκτός άπ’ 
αυτούς καί μέσα στήν Ιδια της τήν οικογένεια, πολλές φορές, τό σκηνικό άλλάζει». 
Αυτό είναι ένα απόσπασμα άρθρου τής έπαρχιακής έφημερίδας Σερρών «Σερραϊκόν 
Θάρρος», άπό τό φύλλο τής 25-12-1977, πού άναφέρεται στήν προσφορά οικονομικής 
βοήθειας πρός τήν οικογένεια τοΰ Χωροφύλακα — δικυκλισιή τροχονόμου-’Ανδρέα 
Μουρζα, πού σκοτώθηκε κατά τήν έκτέλεση τής υπηρεσίας του, στις 4 ’Οκτωβρίου 
τοΰ 1977, στήν έπαρχιακή όδό Σερρών — Νιγρίτης.

Είναι γεγονός, ότι συχνά τό Σώμα τής Χωροφυλακής δοκιμάζει αυτό τό πικρό 
ποτήρι τού θανάτου. Τό δοκιμάζει μαζί της καί ή έλληνική κοινωνία, πού νιώθει 
ταυτόχρονα καί τό πόσο σκληρή είναι ή άποστολή της. Μιά άποστολή πού άπαιτεϊ 
προσωπικές στερήσεις καί θυσίες, αφοσίωση στήν ιδέα τού ανθρώπου, άφομοίωση 
τού άνθρώπινου πόνου καί πολλές φορές αύτοθυσίες. Οί άνδρες τού Σώματος άντι- 
μετωπίζουν καθημερινά κινδύνους, αισθάνονται άσήκωτο τό φορτίο εύθύνης καί 
υψώνονται πάνω άπό κάθε προσωπικό συμφέρον στήν προσπάθειά τους νά βοηθή
σουν τόν συνάνθρωπό τους, νά προστατεύσουν τά δικαιώματά του καί τις έλευθερίες 
του, νά έφαρμόσουν τούς Νόμους τής Πολιτείας καί νά διαφυλάξουν τή τιμή τού 
Εθνους. Ο θάνατος τοΰ άτυχου χωροφύλακα ’Ανδρέα Μούρζα, έφερε καί πάλι τό 

ποτήρι αυτής τής πίκρας στά χείλη τών άνδρών τοΰ Σώματος, πού μέ τήν εύκαιρία 
τών έορτών τών Χριστουγέννων καί τής Πρωτοχρονιάς, θέλησαν νά προσφέρουν 
μιά οικονομική βοήθεια στήν οίκογένειά του, δείγμα συμπαραστάσεως καί άγάπης.

Ετσι οί συνάδελφοί του, τής Διοικήσεως Χωροφυλακής Σερρών, μέ προαιρετι
κό έρανο συγκέντρωσαν τό ποσό τών 90 .000 δραχμών πού, μαζί μέ άλλες 50.000 
δραχμές — προσφορά άνώνυμων πολιτών τής Σερραϊκής κοινωνίας — καί 25.000 
δραχμών τού Αρχηγείου Χωροφυλακής, πρόσφερε στή χήρα τού άτυχου τροχονό
μου ό Διοικητής Διοικήσεως Σερρών ’Αντιστυνταγματάρχης κ. Μιλτ. Παπαλεξίου. 
Επίσης ό κ. Παπαλεξίου πρόσφερε δώρα στά δύο όρφανά παιδιά τής οικογένειας 

τού Μούρζα.
Η προσφορά αύτή είχε μεγάλη άπήχηση στήν κοινωνία τών Σερρών καί σχο

λιάστηκε ευνοϊκά άπό τόν τοπικό Τύπο.
Στις φωτογραφίες στιγμιότυπα άπό τήν προσφορά τών δώρων.
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ΜΕΓΑΛΗ έπιτυχία σημείωσε ή χοροεσπερί
δα πού διοργάνωσε στή Πάτρα, τό Σάββατο 
21 Ιανοοαρίου, ό Ομιλος Φίλων Χωροφυλακής 
Πατρών, τής όποιας οί εισπράξεις διατέθηκαν 
γιά τήν ένίσχυση τοϋ 'Ιδρύματος ’Ανιάτων καί 
’Απροσαρμόστων Παίδων. Στην έκδήλωση, 
πού έγινε στό ξενοδοχείο «ΑΒΕΡΩΦ» τοϋ Ρίου, 
παρέστησαν ό Α.' Ύπαρχηγός Χωροφυλακής 
Υποστράτηγος κ. Νικ. Λινάρδος, ώς έκπρόσω- 

πος τοΰ ’Αρχηγού τοϋ Σώματος Άντιστρατήγου 
κ. Μιλτ. Άργιάννη, ό Νομάρχης Πατρών κ. 
Τσίρκας, ό ’Ανώτερος Διοικητής Χωροφυλακής 
Δυτικής Ελλάδος Ταξίαρχος κ. Κων]νος Καλο- 
γερόπουλος, τό Διοικητικό Συμβούλιο καί τά 
μέλη τοϋ Ομίλου Φίλων Χωροφυλακής Πατρών 
καί πολλά μέλη τής Πατραϊκής κοινωνίας.
Τό πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα παρου
σίασε, εύγενώς προσφερθείς, ό ΙΚΑΡΟΣ Κα- 
νελλόπουλος καί συμμετείχαν καί πολλοί 
έκλεκτοί καλλιτέχνες.

ΣΤΙΣ 9 ’Ιανουάριου έγινε στή Διεύθυνση 
Αστυνομίας Προαστίων Πρωτευούσης, ή τε
λετή παραδόσεως καί παραλαβής τής 'Υπηρε
σίας άπό τόν Α.' ’Επιθεωρητήν Χωροφυλακής 
'Υποστράτηγο κ. Σωτ. Πουλόπουλο (πρώην 
Διευθυντή Δ.Α.Π.Π.) στόν Ταξίαρχο κ. ’Ιωάννη 
Παπαναστασίου (πρώην Διευθυντή Ύποδιευ- 
θύνσεως ’Ασφαλείας Προαστίων Πρωτευούσης). 
ό κ. Πουλόπουλος εύχαρίστησε τό προσωπικό 
τής Υπηρεσίας γιά τήν συνεργασία τους καί 
ευχήθηκε νά έξακολουθεΐ νά έργάζεται τό ίδιο 
υπεύθυνα καί φιλότιμα καί ύπό τόν νέο Διευ
θυντή. Στή συνέχεια ό νέος Διευθυντής τής 
Δ.Α.Π.Π. εύχαρίστησε τόν άποχωροϋντα καί 
τόν διαβεβαίωσε ότι θά συνεχιστεί ή εύρρυθμη 
λειτουργία τής Διευθύνσεως. Τέλος ό Συνταγμα
τάρχης κ. Θρ. Μακαρίτης άποχαιρέτησε έκ 
μέρους τοΰ προσωπικού τόν άποχωροϋντα καί 
υποδέχθηκε τόν νέο Διευθυντή, τόν όποιο καί 
διαβεβαίωσε ότι τό προσωπικό θά καταβάλλει 
κάθε προσπάθεια καί τήν ικανοποιητική έκτέ- 
λεση τής άποστολής του.

ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ καί άνθρωπος. Είναι ίσως 
ό μοναδικός τίτλος πού ταιριάζει στήν κοινω
νική δραστηριότητα τοΰ Σώματος, στήν προ
σφορά ύπηρεσιών πρός τόν πολίτη καί στά 
μηνύματα άγάπης καί αισιοδοξίας πού σκορπούν 
οί πράξεις τών άνδρών τοϋ Σώματος. Σκοπός 
τής ζωής τους ή άπάλυνση τοϋ άνθρώπινου πό
νου καί ή προσφορά χαράς σέ όσους τήν στε
ρούνται. Αυτό τόν σκοπό ύπηρέτησαν καί οί 
άνδρες τοϋ ’Αστυνομικού Τμήματος Νέας Ζωής 
Περιστεριού ’Αττικής, όταν τήν 23-12-1977, μέ 
τήν εύκαιρία τών έορτών καί τοΰ θείου μηνύμα
τος πού μεταφέρουν τά Χριστούγεννα καί ή 
Πρωτοχρονιά, πρόσφεραν δώρα καί χρηματικά 
ποσά, ένδειξη ήθικής συμπαραστάοεως, πρός 
τούς όναξιοπαθοϋντες κατοίκους τής περιφέ
ρειας τους. Παρόμοιες προσφορές τις ήμέρες 
έκείνες έγιναν καί άπό πολλές άλλες 'Υπηρε
σίες Χωροφυλακής, σέ όλη τή χώρα. Στή φω
τογραφία στιγμιότυπο άπό τήν διανομή δώρων 
τών άνδρών τοϋ ’Αστυνομικού Τμήματος Νέας 
Ζωής.
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ΣΤΙΣ 15 ’Ιανουάριου ή Κόνιτσα τίμησε μέ 
έορταστικές έκδηλώσεις τήν 30η έπέτειο τής 
ιστορικής μάχης τοϋ Ίανουαρίου τοϋ 1948, 
στήν όποια πήραν μέρος δυνάμεις Στρατοΰ, 
Χωροφυλακής καί MAY, έναντίον τών άναρχο- 
κομμουνιστών. ’Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε ή 
δράση τοϋ 24ου Τάγματος Χωροφυλακής πού 
έδρασε στό Καλπάκι καί στά ύψώματα Γρα- 
μπάλας καί τοϋ 2ου Λόχου τοϋ ίδιου Τάγματος, 
πού τό άπόγευμα τής 3ης Ίανουαρίου μπήκε 
πρώτο, στήν μόλις άπελευθερωθεΐσαν Κόνιτσα. 
Στήν έπιμνημόσυνη δέηση έχοροστάτησε ό 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, 
Πωγωνιανής καί Κονίτσης κ. Σεβαστιανός καί 
παρέστησαν ό Διοικητής τής ΥΙΙΙ Μεραρχίας 
'Υποστράτηγος κ. Σάββας Παπακυριακοϋ, ό 
’Ανώτερος Διοικητής Χωροφυλακής ’Ηπείρου 
Ταξίαρχος κ. ’Ιωάν. Γιαννουράκος, ό Νομάρχης 
’(ωαννίνων κ. Νικ. Χανός, οί Τοπικές Πολιτικές 
καί Στρατιωτικές ’Αρχές.
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ΜΕ ΤΗΝ έναρξη τοϋ καινούργιου χρόνου, τό 
Αρχηγείο Χωροφυλακής, προγραμμάτισε σειρά 
έπιμορφωτικών Σεμιναρίων τών άνδρών τοϋ 
Σώματος, σέ πολλούς τομείς άρμοδιότητός του. 
Έ τσι τόν ’Ιανουάριο άρχισαν στήν ’Αθήνα 
έπιμορφωτικά Σεμινάρια, γιά τήν προετοιμασία 
προαγωγής στόν έπόμενο βαθμό, 50 Μοιράρχων, 
διάρκειας 2 1]2 μηνών καί 90 Άνθυπασπιστών, 
διάρκειας 9 μηνών. ’Επίσης άρχισε τή λειτουρ
γία του έπιμορφωτικά σεμινάριο 30 κατωτέρων 
’Αξιωματικών γιά τήν έκμάθηση τής ’Αγγλικής 
καί Γαλλικής γλώσσας, διάρκειας 6 μηνών. Σέ 
θέματα Τροχαίας καί είδικώτερα στήν έφαρμογή 
τών διατάξεων τοϋ νέου Κώδικα 'Οδικής Κυ
κλοφορίας άρχισε τή λειτουργία του σεμινάριο 
40 ’Ενωμοταρχών διάρκειας 20 ήμερών. Τέλος, 
σέ θέματα ’Αγορανομίας άρχισε τή λειτουργία 
του έπιμορφωτικά σεμινάριο 20 ήμερών, 40 
Χωροφυλάκων. Στή φωτογραφία στιγμιότυπο 
άπό τό σεμινάριο τής ’Αγγλικής γλώσσας.

ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ό Διοικητής τοϋ Τμήματος 
Τροχαίας Προαστίων Πατρών Ταγματάρχης 
κ. Βασ. Τσαφαλόπουλος καί οί Τροχονόμοι τοϋ 
Τμήματος μέ μιά ευγενική χειρονομία έδειξαν 
όλη τους τήν άγάπη πρός τούς άναξιοπαθοϋντες 
συνανθρώπους. Στις 5 Ίανουαρίου, μετέβηκαν 
στό Ίδρυμα ’Ανιάτων τών Πατρών καί πρόσφε- 
ραν δώρα στούς φιλοξενουμένους άσθενεϊς, 
τούς όποιους διαβεβαίωσαν ότι τό Σώμα τής 
Χωροφυλακής, ταγμένο στήν ύπηρεσία τοϋ 
άνθρώπου, είναι πάντα δίπλα τους. Παρόμοιες 
έπισκέψεις καί προσφορές δώρων έγιναν καί 
σέ άλλα ιδρύματα, άλλων πόλεων, άπό τις έπι- 
τόπιες Υπηρεσίες Χωροφυλακής, δείγματα 
άγάπης καί συμπαραστάσεως σ’ αύτούς πού ύπο- 
φέρουν. Στή φωτογραφία στιγμιότυπο άπό τήν 
διανομή δώρων τών άνδρών τοϋ Τμήματος Τρο
χαίας Προαστίων Πατρών στό Ίδρυμα ’Ανιάτων.



To χιόνι, ό λευκός έπισκέπτης xoC χειμώνα, έκανε και πάλι θριαμβευ
τικά τήν έμφάνισή του σ’ όλα τά διαμερίσματα τής χώρας δημιουργών
τας πολλά προβλήματα. Μέσα στην χειμωνιάτικη παγωνιά και άψη- 
φώντας τά στοιχεία τής φύσεως έσπευσαν, πρώτοι όπως πάντα, οί 
άνδρες τής Χωροφυλακής για νά προσφέρουν τήν πολύτιμη βοήθειά 
τους σ’ εκείνους πού είχαν τήν άνάγκη της.


