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ΜΕ ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ καί δικαιολο
γημένη υπερηφάνεια, ή «ΕΠΙΘΕΩ
ΡΗΣΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ», παραδί
νει στά χέρια τοΰ άναγνωστικοΰ της
κοινού, τό 109ο τεύχος τη ς, πού
άνοίγει τον δρόμο για τά δεκάχρονα
τής έκδόσεώς τη ς, έναν σταθμό τής
μέχρι τώρα ζωής τη ς.
Γράφοντας, πριν μερικούς μήνες,
γιά τά 100 τεύ χη , είχαμε πει δ τι,
δταν τόν ’Ιανουάριο τού 1970, έγινε
ή άρχή , τό πρώτο βήμα τής έκδοτικής αυτής πορείας, κανείς δέν ήταν
σίγουρος, αν τούτο τό περιοδικό, θά
έπιζοϋσε. ’Ακόμα περισσότερες αμφι
βολίες ύπήρχαν αν ή πορεία του
θάταν άνοδική κι δν ό χρόνος θά με
τρούσε σέ βάρος του ή σέ ώφελός του .
Τό συμπλήρωμα, δμω ς, τώ ν έννιά
χρόνω ν, έδειξε δτι ή «ΕΠΙΘΕΩΡΗ
ΣΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ» κέρδισε —
τουλάχιστον μέχρι αυτή τή οτιγμή —
τή μάχη μέ τή φθορά τού χρόνου καί
βάδισε άτρωτη καί άφθαρτη ά\ ηφορικά μονοπάτια, κερδίζοντας άξιοζήλευτες έκδοτικές καί δημοσιογρα
φικές έ π ιτυ χ ίες.
Σήμερα βαδίζοντας στήν όλοκλήρωση μιας δεκαετίας, άναλογίζεται
μέ συγκίνηση τόν άγώνα τη ς, ένα
άγώνα φοβερά σκληρό, πού άπαιτούσε καί άκόμα άπαιτεΐ, θυσίες
προσωπικών συμφερόντων, πνευ
ματικό μόχθο, έξαντλητικό κυνήγι
τής έπικαιρότητας καί, πάνω άπ’
δλα, κριτικό νού γιά τήν άνατόμηση
τής πραγματικότητας καί τήν παρου
σίαση τής αλήθειας.
Η «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑ
ΚΗΣ» έκδόθηκε, έκείνη τήν έποχή,
γιά νά έκπληρώσει ένα παλιό όνειρο
τού Σ ώ μ ατος. Τήν παρουσίαση τού
κοινωνικού έργου καί τής ύπηρεσιακής δραστηριότητας τώ ν άνδρών τη ς,
τήν προβολή τής ιστορικής πορείας
τοΰ Σώματος στή ζωή τού Έ θνους,
τήν έπιμόρφωση και προσφορά σω
στής πνευματικής αγωγής στούς άνδρες τής Χωροφυλακής καί άκόμα
τήν συμβολή τού Σώματος στούς
πνευματικούς αγώνες τώ ν Ε λλήνω ν ,
γιά τήν διεύρυνση τώ ν πνευματικών,
πολιτιστικών καί κοινωνικών ορι
ζόντων τής χώρας μας. Τό όνειρο
αύτό δχι μόνο έκπληρώθηκε ,άλλά
καί ξεπεράστηκε.
Ή έλλειψη έκδοτικής καί δημο
σιογραφικής πείρας, πού ήταν Ισως
ένα άπό τά μεγαλύτερα έμπόδια τώ ν
πρώτων βημάτων, ξεπεράστηκε εύ
κολα μέ τή βοήθεια τού πάθους τής
προσφοράς. Τό πρώτο συντακτικό
έπιτελεΐο, μέ τή βοήθεια τής έκάστο-

τε ‘Ηγεσίας τού Σώματος, πάλαιψε
σκληρά γιά νά καταξιωθεί τούτο τό
περιοδικό στή συνείδηση τού ανα
γνωστικού του κοινού καί νά χαρά
ξει υπεύθυνα τόν δικό του δρόμο.
Αύτή τή στιγμή, ή «ΕΠΙΘΕΩΡΗ
ΣΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ» διαθέτει ένα
έμπειρο τεχνικό καί συντακτικό προ
σωπικό πού άποτελείται άποκλειστικά άπό άνδρες τού Σώ ματος, πού
μόνη τους έπιπλέον αμοιβή είναι ή
συνείδηση δτι προσφέρουν έργο ηθι
κής αξίας καί πού διαθέτουν τίς Ικα
νότητες γιά ν’ άντιμετωπισθοΰν κά
θε είδους έμπόδια καί νά πραγματο
ποιηθούν νέα άλματα προόδου.
Παρ’ δλη τήν έλλειψη ιδιόκτητων
έγκαταστάσεων έκτυπώσεως — γε
γονός πού έπιβαρύνει τό κόστος τής
έκδόσεώς καί περιορίζει αισθητά τίς
δυνατότητες ταχείας έκτυπώσεως —
τό Περιοδικό έκδίδεται ανελλιπώς τό
πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα καί, τό
σπουδαιότερο, κάθε φορά περισσό
τερο βελτιω μένο.
Θά ήταν παράλειψη δμως νά μήν
άναφερθεΐ ή σημαντική προσφορά
καί ή πολύτιμη βοήθεια τού Τυπο
γραφείου τής Χωροφυλακής, όπου
στοιχειοθετούνται δλα τά κείμενα
τού Περιοδικού καί γίνονται οΐ διορ
θώσεις τώ ν δοκιμίω ν.
Τά πρωτοδημοσιευμένα άρθρα του,
οί μελέτες, οί έρευνες, τά «ρεπορ
τά ζ» , τά λογοτεχνικά του κείμενα,
άποτελοΰν, κατά γενική ομολογία,
μιά σημαντική προσφορά πρός τό
άναγνωστικό του κοινό καί τήν πνευ
ματική ζωή τού τόπου . Αύτό τό άποδεικνύουν καί οί συχνές τους αναδη
μοσιεύσεις άπό εφημερίδες καί πε
ριοδικά όλης τής χώ ρ α ς.
ΟΜΩΣ τά όνειρα τού Περιοδικού
δέν σταματούν έ δ ώ . Οί εύγενικές
φιλοδοξίες του σκοπεύουν ψ ηλά,
έκεΐ δπου θά έχει κερδίσει έναν
πραγματικά μεγάλο τίτλο. Τού πιό
σωστού, τοΰ πιό έποικοδομητικοΰ ,
τού πιό πνευματικού περιοδικού τοΰ
τόπου. Κανείς, σήμερα, δέν είναι
σίγουρος άν θά κερδίσει ποτέ αυτόν
τόν τ ίτ λ ο . "Ολοι δμως είναι βέβαιοι
γιά ένα πράγμα. Ό τι θά συνεχίσουν
νά άγωνίζονται αυτούς τούς όμορ
φους άγώ νες, δτι θά συνεχίσουν νά
δίνουν καί τίς πιό στερνές ικμάδες
τού πνεύματος καί τής ζωής τους
στήν άνοδική του πορεία, δτι πόθος
τους θά είναι κάθε έκδοση νάναι καί
μιά προσφορά. Αύτά άποτελοΰν καί
ύπόσχεση τιμής πρός τό άναγνωστι
κό κοινό.

"Ενα άκόμα δνειρο είναι νά παρου
σιάζει ή «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟ
ΦΥΛΑΚΗΣ» τήν μεγάλη προσφορά
τώ ν άνδρών τού Σώματος πρός τό
κοινωνικό σύνολο, όχι γιά λόγους
προβολής, άλλά γιατί πιστεύει πώς
αύτή ή παρουσίαση άποτελεΐ τή σωοτότερη ήθική άμοιβή αύτών πού
έταξαν τή ζωή τους στήν ύπηρεοία
τού άνθρώπου καί συνάμα ένα κέντρισμα γιά περισσότερους κοινωνι
κούς άγώ νες, περισσότερη άμιλλα
καί περισσότερη προσφορά.
ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ τώ ν δέκα
χρόνων πού συμπληρώνονται τόν
ερχόμενο Δεκέμβριο, ή «ΕΠΙΘΕΩ
ΡΗΣΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ» θά πρα
γματοποιήσει μία σειρά έκδηλώσεων
πού θά τήν φέρει πιό κοντά στο άνα
γνωστικό της κοινό καί πού θά κορυφωθοΰν μέ τήν διεξαγωγή Διαγω
νισμού μεταξύ παιδιών άνδρών τής
Χωροφυλακής , σέ θέμα πού θά γνω
στοποιηθεί τούς έρχομένους μήνες
καί τήν βράβευση τώ ν καλυτέρω ν.
’Επίσης τή δημοσίευση σημαντικών
άρθρων, μελετών καί κοινωνικών
έρευνών, πού θά άποτελέσουν στα
θμό στήν δημοσιογραφική της πο
ρεία .’Αλλά, ταυτόχρονα, θά έπιδιω χθεί καί ή παρουσίαση ιστορικών
θεμάτων, στηριγμένων σέ άδιάψευστα ντοκουμέντα, πού θά άποκαλύπτουν τήν ιστορική προσφορά τού
Σώματος, στή πορεία τού Έ θνους,
ένώ παράλληλα θ’ άρχίσει ή δημο
σίευση σημαντικών έπιτυχιώ ν τής
Χωροφυλακής άπό τήν μάχη της μέ
τό έγκλημα, πού θά στηρίζονται άποκλειστικά σέ πραγματικά περιστατι
κά . "Ολα αύτά μαζί μέ τήν άπαραίτητη προϋπόθεση τής συνεχούς έκδο
τικής βελτιώσεώς τη ς, άπό καλλι
τεχνικής πλευράς.
’Αρχή τής δεκαετίας λοιπόν αύτή
ή έκδοση. 'Η ύπόσχεση γιά περισσό
τερη βελτίωση καί άνοδική πο
ρεία , έπαναλαμβάνεται. Παράλληλα
ή «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑ
ΚΗΣ» εύχαριστεΐ δλους τούς άναγνώστες καί τούς συνεργάτες της
γιά τήν άγάπη μέ τήν οποία τήν περι
βάλλουν καί ζητά άπ’ αύτούς νά συ
νεχίσουν νά προσφέρουν τήν συμπα
ράστασή τους στόν τραχύ της ά γώ να .
Τέλος εύχαριστεΐ τήν ‘Ηγεσία τοΰ
Σώματος , τίς πνευματικές προσωπι
κότητες τού τόπου καί δλες τίς
‘Υπηρεσίες τής Χωροφυλακής, γιά
τή συμπαράσταση καί τήν θετική
τους βοήθεια, στά προβλήματα πού
άντιμ ετω π ίζει.
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πιο στοργική, στην
προσπάθεια τοϋ Σώ
ματος νά βοηθήσει
τούς αυριανούς πολί
τες σε σωστούς κοι
νωνικούς δρόμους.
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Ξημέρωσε τά 1979» φέρνοντας
μαζί του,δπως καί κάθε νέος
χράνος, κ α ινοΰρ γιες πρ οσδοκ ίες,δνειρ α , προβλέψ εις, Υποσχέσεις. Κ ι
Α ρ χίζει πΑλι μ’ εΥ χές. *Ας κΑνουμε
λοιπάν κι έμεΤς την δική μας: Ν α να ι αΥτές ot εΥχές άλάψυχές κι
δ χι τυ π ικ ές, νΑ δικαιωθούν και νΑ
μη μείνουν μάνο λάγια,ποΰ συνηθί
σαμε νΑ έπαναλαμβΑνουμε κΑθε νέο
χράνο.
Τά 1979 ε ΐνα ύ ,γ ιΑ πρώτη φορΑ στήν Ιστορία τής Ανθρω
πότητας, "Έ τος Π αιδιού” καί Τσως
γ ί ν ε ι εναο σταθμάς τής ψυχοΤστορίας τοΥ Ανθρώπου, που θ ’ α ν ο ίξ ε ι
στά μέλλον δράμους γιΑ μιΑ ίδ α ν ικώτερη κοινών ία.Το περιοδικά συμ
μετέχοντας ένεργΑ στά "'Ετος Παιδ io.tfw, ά ρχίζε ι Λπά τοΰτη τήν έκδο
ση, τη δημοσίευση μιΑς σειρΑς με
λετών καί έρευνών μέ Α ντικείμενο
τά π α ιδ ί.
ΓιΑ τήν "’ Επιθεώρηση Χωρο
φυλακής", αΥτάς ά χράνος θΑ
ε ίν α ι καί δνας μεγΑλος σταθμάς.*0
σταθμάς τής δ εκ α ετία ς. Τά τεΐ5χος
αΥτά, ε ίν α ι τά πρώτο βήμα γιΑ τα
δεκΑχρονα. Πίσω μας μένουν έννιΑ
χράνια πολΰμοχθης δημοσιογραφικής
κι έκδοτικής δραστηριάτητας,εννια
χράνια δάσκολων Αγώνων πνευματι
κής ΛνΑβασης.
Μέ ν έ ε ς δυνΑμεις,Ανανεωμένη
πνευματικΑ,θΑ σ υ νεχίσ ει τάν
Αγώνα της,προσπαθώντας να γ ίν ε τ α ι
κΑθε μήνα καί καλάτερη, δικαιώνο
ντας τ ίς προσδοκίες τών Αναγνω
στών της.ΓιΑ τά 1979 προγραμματί
ζοντα ι μεγΑλα βήματα, ποά θΑ τή
φέρουν σ τίς πρώτες θ έ σ ε ις τών πε
ριοδικών εκδάσεων το15 τάπου μας
καί θΑ χαρΑξουν νέους δράμους δημιουργίας
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ΣΤΟ ΚΑΤΏΦΛΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ε Τ Σ Ι πού απλώσαμε το χέρι, νά ξεκρεμάσουμε τή
στολή, για ν’ άρχίσουμε καί πάλι τον ίδιο αγώνα, πού
είχαμε καί χθες, προχθές πάντοτε- καί πού θ’άχοομε
κι’ αύριο, μεθαύριο καί πάντα, ρίχνουμε πίσω το βλέμ
μα μας, ακολουθώντας τή γραμμή τοϋ χρόνου πού
έφυγε καί πού ολοένα μεγαλώνει, θυμίζοντάς μας τούς
στίχους τοϋ ποιητή:
«Οι περασμένες μέρες πίσω μένουν
μιά θλιβερή γραμμή κεριών σβυσμένωντά πιο κοντά βγάζουν καπνόν ακόμη,
κρύα κεριά, λυωμένα, καί κυρτά. . . . »
Ή χρονιά πού έφυγε, σέ λίγοθάναιτό παρελθόν τών
σημερινών βημάτων μας, θάναι οί αναμνήσεις πού θά
περάσουν στο περιθώριο, σάν μιά άπόηχη μουσική
περασμένων ωρών πού θά συνοδεύουν κάθε δρασκελιά
μας, στο στίβο της ζωής καί κάθε προσπέρασμα τών
όποιωνδήποτε καμπών πού θά άνταμώνουμε.
"Εχουμε δρασκελίσει τό κατώφλι τοϋ νέου χρόνου.
Πίσω μας υπάρχουν τά χρόνια, οί πράξεις, πού έχτισαν
τό οικοδόμημα τής μέχρι τώρα ζωής μας. "Ολο καί
μεγαλώνει αύτό τό οικοδόμημα. . . "Ολο καί πλα
ταίνει. . .
Κλείνει μέσα του, δλους τούς άγώνες μας, δλες τις
προσπάθειες κι’ δλες τις προσφορές μας, στο κοινω
νικό σύνολο.
Κρύβει τήν έμπειρία πού μέχρι τώρα άποκτήσαμε
προσπαθώντας νά κερδίσουμε τή μάχη μέ τ ’ άδικο, τή
μάχη μέ τή καταστροφή, τή μάχη γιά τή τάξη, τήν
άσφάλεια καί τήν ήσυχία αύτοϋ τοϋ τόπου.
Ταχθήκαμε εδώ άπό τήν Πολιτεία, τον συλλογικό
έκφραστή τής φωνής τοϋ Λαού, γιά νά ύπηρετήσουμε
τον ίδιο τον Λαό καί νά διαφυλάξουμε εήν ειρήνη τοϋ
κοινωνικού συνόλου.
Ταχθήκαμε μέσα στον Έλλαδικό χώρο γιά νά προ
σφέρουμε, δ,τι αποτελεί τό περίγραμμα τής προσωπι
κότητάς μας, στήν προστασία τών ’Εθνικών καί κοι
νωνικών συμφερόντων. Καί μεϊς δίνουμε καθημερινά,
μ’ δλες τις δυνάμεις μας αύτή τή μάχη, χωρίς νά λογα
ριάσουμε τήν αναγκαιότητα τής βιολογικής ύπάρξεώς

μας, γιατί ξέρουμε πώς ό δικός μας δρόμος δέν είναι
ό δρόμος τών ύλικών ανταμοιβών καί τών μεγάλων
προσδοκιών, άλλά ό δρόμος τών άνώνυμων προσφορών
καί τής ήθικής καταξιώσεως.
'Η παρουσία μας απλώνεται σ’ δλο τον Έλλαδικό
χώρο καί είμαστε υπερήφανοι γ ι’ αύτό. Τοϋτο μας
δίνει τή δύναμη γιά περισσότερη άφοσίωση στό κα
θήκον καί πιο σκληρό αγώνα. 'Απλώνουμε τό μόχθο
μας άπό τά πιο απομακρυσμένα ξερονήσια μέχρι τά
δυσκολοπρόσιτα ορεινά χωριά τής Πατρίδας μας,
πού είναι οί ρίζες μας, ή μάνα μας. Τά βήματά μας
αφήνουν τά άχνάρια τους σ’ δλους τοϋ κάμπους σ’
δλες τις μικρές καί μεγάλες πολιτείες τούτου τοϋ
τόπου. Τό πέρασμά μας άπό τή μιά άκρη στήν άλλη
τοϋ Έλλαδικοΰ χώρου συναντάει καί τό αίμα τών
συναδέλφων μας, πού χύθηκε τά χρόνια έκεϊνα, πού
ή χώρα ζοϋσε τις πιο δύσκολες ώρες τής νεώτερης
ιστορίας της. Ζοΰμε τό μόχθο καί τήν αγωνία τοϋ
συμπατριώτη μας χωρίς διάκριση. Στό πρόσωπό του
άντικρύζουμε τον πατέρα, τον άδελφό, τον φίλο, τό
παιδί μ,ις. Δακρύζουμε σάν δακρύζει καί χαιρόμαστε
στή χαρά του. Τοϋ σφίγγουμε τό χέρι καί κράζουμε
«Πιο ψηλά». Κι δλο μοχθούμε γι’ αύτόν, νιώθοντας
καλά τήν άλληλοεξάρτηση ποΰχουμε μεταξύ μας. Ε ίμα
στε αίμα του, παιδιά του. ’Έχουμε ορκιστεί πώς καί θά
πεθαίνουμε άκόμα, άν χρειαστεί, γιά τή δική του προ
στασία.
Αύτός είναι ό δρόμος μας. Αύτός ήταν καί θάναι. . .
Είμαστε αύτοί, πού γιά ένα άκόμα χρόνο άφιερώσαμε τή σκέψη μας καί τή δράση μας στήν εύημερία
καί τή προστασία τοϋ άνθρώπου. Περάσαμε μέσα
άπό άντίξοες καταστάσεις. Ζήσαμε κάτω άπό σκληρές
συνθήκες υπερπηδώντας μέρα τή μέρα δλα τά εμπόδια
πού ορθώθηκαν άπό τή φύση καί τούς άνθρώπους,
άνταποκρινόμενοι στις προσδοκίες κάθε άδικημένου,
κάθε κινδυνεύοντα, κάθε άπειλουμένου.
Γιά μιά άκόμα χρονιά είμασταν αυτοί πού σταθή
καμε εμπόδιο άδιάβατο, στις κακόβουλες σκέψεις καί
τις παράνομες ενέργειες τών άντικοινωνικών στοιχείων,
s i's
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πού είχαν σκοπό νά σφετεριστούν τά δικαιώματα τού
πολίτη καί νά προσβάλουν τή ζωή του, τή τιμή του
καί τή περιουσία του.
Τώρα, τή στιγμή αύτή πού ετοιμαζόμαστε νά φορέ
σουμε καί πάλι τή στολή μας, γιά ν’ άρχίσουμε καί
πάλι τον καθημερινό μας αγώνα, θυμόμαστε. . . Θυμό
μαστε τις στιγμές πού περάσαμε έναν ολόκληρο χρόνο,
γράφοντας τή συνέχεια της ιστορίας τοϋ Σώματος, σέ
σελίδες κοινωνικής προσφοράς καί υπηρεσιακής δρα
στηριότητας. Σ τιγμές άπ’ όπου ξεπηδάν πράξεις μονα
δικές, πράξεις πού χαρίζουν τή τιμή τής τένειας εκπλή
ρωσης τοϋ καθήκοντος καί τοϋ χρέους μας άπέναντι
στο κοινωνικό σύνολο. Θυμόμαστε τις νύχτες πού πε
ράσαμε, άντλώντας κουράγιο άπό τήν προσμονή τοϋ
Κινδύνου πού πλησίαζε τον ά ώνυμο συνάνθρωπό μας,
άγνοώντας τή κούραση πού βάραινε τά μέλη μας, πού
λύγιζε τά γόνατα, κι’ έρχονταν γλυκός ό ύπνος νά μάς
κλείσει τά μάτια. Μά μέναμε ορθοί, προσηλωμένοι
στήν υπόσχεση πού δώσαμε στον Ελληνικό Λαό, τή
πρώτη μέρα, τή μέρα τοϋ όρκου. Θυμόμαστε τις μέρες
πού ανελέητα κι άκούραστα ξεχυνόμασταν στο κυνήγι
τοϋ εγκλήματος, αντιμετωπίζοντας ψύχραιμα τή κάννη
ή τή λεπίδα τοϋ ληστή, τοϋ δολοφόνου. Δέν είχε πε
ράσει ούτε γιά στιγμή άπό τό μυαλό μας, πώς εκείνο
τό όπλο, εκείνη ή λεπίδα μπορούσε νά γίνει ένα μέ τό
σώμα μας. . .
Τις μέρες πού ή φωτιά τύλιγε τά δάση καί άφηνε
πίσω της καρβουνισμένες τις βουνοπλαγιές —σημάδια
καί θυμητάρια τήε άνθρώπινης κακίας ή αμέλειας —τις
μέρες πού ή άνάσα μας πνίγονταν άπό τον καπνό τών
καιγόμενων δένδρων καί ή στάχτη κολλούσε βασανι
στικά στο φάρυγγα καί στά ίδρωμένα μας πρόσωπα.
Τις τραγικές στιγμές τοϋ φλέγόμενου δάσους, οπού
η απελπισία μας ένώνονταν μέ τήν αγωνία καί ρίχνον
ταν καταμεσίς στις φλόγες, σέ ύστατες, τραγικές προ
σπάθειες γιά νά σωθεί ό,τι μπορούσε νά σωθεί, ό,τι
επρεπε νά σωθεί, νά σταματήσει ή καταστροφή, νά
μή γίνει θάνατος ή ζωή τής ύπαίθρου.
Θυμόμαστε τό λιοπύρι πού μάς τύλιγε πάνω στή
άσφαλτο, τή πίσσα πού σιγόλιωνε καί κόλλαγε στις
σόλες τών παπουτσιών μας, τον ήλιο πού μάς τύφλωνε.
Τον δαιμονισμένο θόρυβο τών συντριβόμενων αυτοκί
νητων, πού άγκαλιάζονταν σκορπώντας τον θάνατο,
τή δυστυχία. Τά βογγητά καί τις απελπισμένες κραυ
γές τών συνανθρώπων μας, καθώς έκεΐ, στις άκρες
τών εθνικών δρόμων, προσφέραμε τό αίμα μας γιά νά
σωθούν. Τούς όδηγούς πού έδειχναν κατανόηση καί
τους όδηγούς πού πίστευαν, πώς μόνο αύτοί, ξέρουν
ποιο είναι τό σωστό καί τό δίκαιο. Τότε, πού άντιμετωπίζαμε τό πείσμα καί τό εγωισμό, τήν άδιαλλαξία
ή τή συγγνώμη.
Θυμόμαστε τούς ίδιους δρόμους, σάν τούς σκέπαζε
το χιόνι καί γίνονταν κάτασπρα φίδια, έτοιμα νά τινά
ξουν άπό τή ράχη τους κάθε αυτοκίνητο, στή πρώτη
επιπολαιά του ενέργεια. Καί πάγωναν τότε τά πόδια
μας, ετρεμε τό σαγόνι μας, τό χιόνι πάγωνε στο γείσο
τού καπέλου μας, τά χέρια ξύλιαζαν σέ κάθε τέντωμα
για να καθοδηγήσουν, νά υποδείξουν, νά προστατεύσουν
τον άμέριμνο οδηγό.
Θυμόμαστε πολλά. . . ’Αναμνήσεις άλ,λοτε ξεκά
θαρες και άλλοτε συγκεχυμένες. Σκόρπιες πετοΰνε δί

πλα μας, φέρνοντας όλη τή χρονιά πού πέρασε μπρο
στά στά μάτια μας, τώρα, πού άπλώνουμε τό χέρι
νά πιάσουμε τή στολή μας, νά βγούμε καί πάλι στο
δρόμο, στο πεζοδρόμιο, στο γραφείο, γιά νά προσφέ
ρουμε γ ι’ άλλη μιά φορά τήν ύπαρξή μας στήν έκτέλεση τού καθήκοντος.
'Η νέα χρονιά μάς περιμένει. Καρτερεί μπροστά
μας αχόρταγη, νά καταπιεί όλο μας τό κουράγιο, όλο
μας τό μόχθο, άγνοώντας ότι ή δύναμη τού καθενός
είναι συνάρτιση τής ψυχικής άντοχής του καί τής θελήσεώς του. Καί ή δική μας ψυχική άντοχή καί θέληση
θάναι άνεξάντλητη ό,τι καί αν άντιμετωπίσουμε. Κί
νητρο θάχουμε πάντα τήν άνάγκη, πού βλέπουμε στά
μάτια τών συνανθρώπων μας καί τήν έκκληση πού
άπευθύνει σέ μάς κάθε άδικημένος, κάθε πονεμένος,
κάθε άτυχος διαβάτης τής ζωής.
Τούτη τή νέα χρονιά, θά άγωνισθοϋμε περισσότερο.
Μένουν πολλά κεριά μπροστά μας άναμένα, πού μάς
οδηγούν. Μέχρι νά σβύσουν θάχουμε τελειώσει τό έρ
γο μας καί έτοιμοι, ήσυχοι, καταξιωμένοι, θά πε
ράσουμε στο περιθώριο τής ζωής.
Τώρα πού «Τού μέλλοντος ή μέρες στέκοντ’ έμπροστά μας
σά μιά σειρά κεράκια άναμένα
χρυσά, ζεστά, καί ζωηρά κεράκια», άναλογιζόμαστε πόσο μόχθο άκόμα θά προσφέρουμε γιά τήν
ιδανική εκπλήρωση τών καθηκόντων μας. 'Ο στοχα
σμός μας συγκλονίζεται άπό τό άντίκρυσμα τού άνθρώπινου πόνου, πού καρτερεί τή συμπαράστασή μας. 'Η
πορεία μας θάναι περισσότερο ύπεύθυνη, περισσότερο
καταξιωμένη, γιατί τώρα ξέρουμε να άγωνιζώμαστε
γιά τά ιδανικά πού πιστεύουμε.
Ξέρουμε νά γιατρεύουμε τά λάθη μας, ξέρουμε ν’
άνοίγουμε τή καρδιά μας, ν’ άπλώνουμε τό χέρι μας
ζητώντας παραστάτες στο δύσκολο δρόμο μας.
Πιστεύουμε στά δικαιώματα τού ά θρώπου καί
στήν άξια τής γαλήνης. Πιστεύουμε στήν άξια τής
αύτοθυσίας καί ξέρουμε ότι μέ τον τρόπο αύτό άγκαλιάζουμε τήν άπόλυτη έκδήλωση τής ελεύθερης βού
λησή μας.
Αύτό τό νέο χρόνο, οραματιζόμαστε τήν ολόφωτη
πορεία τοϋ Σώματος, πού άποφασίσαμε νά υπηρετή
σουμε, ύπηρετώντας έτσι τά δίκαια τού κοινωνικού
συνόλου.
Αύτό τό χρόνο δίνουμε καί πάλι τά χέρια γιά νά
δουλέψουμε σκληρά στο οικοδόμημα τής ελεύθερης
καί δημοκρατικής πατρίδας μας.
Ξέρουμε πώς στή προσπάθειά μας, θά μάς παρακο
λουθούν τά μάτια καί οί σκέψεις τών συναδέλφων πού
έφυγαν άπό κοντά μας καί έγιναν πολίτες, καθώς καί
τό πνεύμα αύτών πού σάλπαραν γιά πάντα άπό τή ζωή.
Ξέρουμε πώς στή προσπάθειά μας, μάς παρακο
λουθεί τό βλέμμα όλου τού Λαού, πού προσδοκά ένα
καλύτερο «αύριο».
Δέν θά σκορπίσουμε τήν απογοήτευση σ’ αυτούς πού
πιστεύουν στήν άποστολή μας.
Στο τέλος τού χρόνου, πού τώρα βαδίζουμε, ξέρουμε
πώς θά δούμε καί πάλι τήν υπερηφάνεια ζωγραφι
σμένη στά πρόσωπα τών παιδιών μας καί θά ύποσχεθούμε ξανά: «ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΨΗΛΑ!!!».

5

■

ΔΙΕΘΝΕΣ
ΕΤΟΣ
ΠΑΙΔΙΟΥ
ΤΟ Π Α ΙΔ Ι, τά προβλήματα του , οί αγωνίες του ,
ο'ι προοπτικές πού ανοίγονται γιά τά πρώτα βήμα
τα , οί προσδοκίες πού στηρίζει πάνω του κάθε
άπερχόμενη άπό τό στίβο τής δημιουργίας γενιά,
τό περιβάλλον πού κληρονομεί , τό άγχος τής πρώ
της έπαφής του με τον κόσμο καί ό ,τι ζεΐ και ένερ—
γεΐ έπιδρώντας θετικά ή άρνητικά στήν προσωπι
κότητά του , γίνονται αυτόν τον χρόνο άντικείμενα
μελέτης καί έρευνας , κάτω άπό τήν έπίσημη σφρα
γίδα τοϋ «’Έτους Π αιδιού».
Αυτό βέβαια δέν σημαίνει ότι παλιότερα^ —στά
χρόνια πού πέρασαν—τό παιδί ήταν κάτι τό άγνοημένο . Κάθε άλλο . ’Ιδιαίτερα, στά χρόνια πού άκολούθησαν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο , ή προ
σωπικότητα καί ό κόσμος τοϋ παιδιού, μπήκαν
μέσα στά φλέγοντα ένδιαφέροντα τοϋ άνθρώπου
καί οί ειδικές έπιστήμες σημείωσαν μεγάλα βήμα
τα προόδου . Παράλληλα , μέ Διεθνείς , Κρατικές
καί ’Ιδιωτικές πρωτοβουλίες , ή οντότητα τοϋ παι
διού έγινε άντικείμενο μελέτης καί συστηματικής
έρευνας καί γνώρισε ίσως τήν μεγαλύτερη στοργή
όλων τω ν έ π ο χ ώ ν.
ΑΛΛΑ τό 1979 έρχεται μέ τόν χαρακτηρισμό τοϋ
σταθμού. Νά γίνει δηλαδή ένας σταθμός καί μιά
άφετηρία μεγάλων όραματισμών , πού θά βοηθή
σουν στήν περιχάραξη μιας σωστής προσωπικό
τητας τοϋ παιδιού, τέτοιας πού θά δικαιώσει τις
προσδοκίες τω ν σύγχρονων άνθρώ πω ν.
Η ΜΕΛΕΤΗ κι’ ή έρευνα τής οντότητας τοϋ παιδιού ,
θά έπιδιω χθεΐ αύτόν τόν χρόνο , νά γίνει συνείδηση
όλων καί ιδιαίτερα τω ν Κρατικών Λειτουργών
κάθε χώρας καί τώ ν άνθρώπων πού κρατούν στα
χέρια τους τις τύχες τώ ν Λαών το υ ς. Γιά νά μπο
ρέσει έτσι, ή γενιά πού μεγαλώνει νά διδαχτεί από
τήν 'Ιστορία τόν άνθρώπινο δρόμο καί νά χαράξει
δικά της βήματα. «’Ό χ ι άλλο άγχος γιά τούς νέ
ους ανθρώπους» , θά είναι τό σύνθημα πού θ’ άκουστεΐ άπό όλα τά χείλη αύτόν τόν χρόνο. ”Ας μή
δοκιμαστούν άλλο οί νέες γενιές , άς μή ζήσουν δ ,τι
κακό έζησαν οί προηγούμενες .
Π ράγματι, όχι άλλο άγχος κι’ άβεβαιότητα γιά
τά π α ιδιά . 'Η ύλοποίηση αύτών πού θά άκουστοϋν
στό «’Έτος παιδιού» θ’ άνοίξει τούς ορίζοντες τής
ειρήνης. Καί όλοι όσοι πονούν γιά τό παιδί, έχουν
άναφαίρετο δικαίωμα ν’ άκουστούν .
'Η «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ» θά
ενώσει καί αύτή τή φωνή της μέ τόν άγώνα όλων ,
μιλώντας μ’ άλήθεια καί στοργή γιά τό π α ιδί. Μέ
ειδικά άρθρα, μελέτες κι’ έρευνες θά προσπαθήσει
νά συμβάλει έστω καί έλάχιστα στις προσπάθειες
τής έλληνικής καί παγκόσμιας κοινωνίας γιά τή
δημιουργία, τήν διάπλαση τοϋ αύριανού διαδόχου
τη ς, κάνοντας τήν καθολική προσευχή γιά τήν
πραγματοποίηση τώ ν μεγάλων όραματισμών καί
τήν δικαίωση τώ ν προσδοκιών όλου τού κόσμου .
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Τά Χριστούγεννα τά έχουν ονο
μάσει γιορτή των παιδιών. Και εί
ναι αύτό μιά άδιάψευστη πραγμα
τικότητα. Γιατί μόνο τά παιδιά, τά
άγνά αύτά άγγελούδια, πού άποτελοΰν τήν μεγαλύτερη ομορφιά
της ζωής, νιώθουν βαθιά μέσα τους
τήν Γέννηση τοΰ Χρίστου, μιά Γέν
νηση πού άκοΰν στά παραμύθια καί
στις άφηγήσεις, τυλιγμένη στήν
ομίχλη τοΰ μύθου περισσότερο, μά
σφραγισμένη μέ τό φωτοστέφανο
της άγάπης. Καί τά άγνά αύτά πλασματάκια νιώθουν, πιο βαθιά άπό
τούς μεγάλους, τον Θεό της ’Αγά
πης νά τά οδηγεί σέ δρόμους άπόμακρους άπό τό άγχος της καθη
μερινότητας.
Τά δώρα γιά τά παιδιά στις ήμέ8

ρες τών Χριστουγέννων, άποτελοϋν
μιά ιδιαίτερη χαρά, ένα κόσμο γε
μάτο μέ όμορφες προσδοκίες άλλά
καί λαχτάρα, ένα όνειρο πού ζητά
νά βρει τήν πραγματοποίησή του. Κι
αύτό τό δώρο θά τά κρατάει συντρο
φιά γιά πολύ καιρό, θάναι ό καλύ
τερος φίλος τους τό πιο ζεστό παιγνίδι.
Γι’ αύτούς τούς λόγους έχει κα
θιερώσει τό Σώμα της Χωροφυλα
κής, άπό πολύ καιρό, κάθε Χριστού
γεννα νά προσφέρει στά παιδιά τών
άνδρών τοΰ Σώματος, έστω καί
άντιπροσωπευτικά, ένα μικρό δώρο,
πού είναι καί μιά συμβολική ένδειξη
άγάπης προς τούς αύριανούς δη
μιουργούς της νέας κοινωνίας.
"Ετσι, τις μέρες τών παραμονών
τών Χριστουγέννων, σ’ όλες τις

έδρες τών Διοικήσεων Χωροφυλα"
κής, διοργανώθηκαν παιδικές γιορ
τές μέ χαρούμενο γιορταστικό πρό
γραμμα καί κατά τήν διάρκειά τους
προσφέρθηκαν στά παιδιά τών άν
δρών τοΰ Σώματος δώρα. Ή ταν
μιά χαρά ιδιαίτερη καί γιά τά παι
διά, άλλά καί γιά τούς γονείς, γιατί
έτσι εκδηλώθηκε γιά μιά άκόμα
φορά τό ένδιαφέρον τοΰ Σώματος
γιά τούς άνδρες του καί τις οΐκογένειές τους.
Τά δώρα ήταν προσφορά τοΰ
Περιοδικοΰ «Επιθεώρηση Χωρο
φυλακής», πού όπως έχει άποδειχθεΐ μοχθεί περισσότερο γιά τούς
νέους άνθρώπους, πού θά άποτελέσουν τήν διάδοχη κοινωνία.
’Επίκεντρο αύτών τών γιορτα-

ανΰικες γ ν ο ρ τ έ ς

στικών εκδηλώσεων ήταν ή ’Αθήνα.
Σ τις Σχολές Χωροφυλακής ’Αθη
νών, τις 22 Δεκεμβρίου, συγκεντρώ
θηκαν τα παιδιά των άνδρών πού
υπηρετούν στις 'Υπηρεσίες τού Λε
κανοπεδίου ’Αττικής καί μέσα σέ
μια χαρούμενη άτμόσφαιρα, πού
τήν πλαισίωναν χορωδιακά τρα
γούδια, παιδική θεατρική παράσταση, πήραν τα δώρα πού τούς πρόσφερε το Σώμα τής Χωροφυλακής.
Στη μεγάλη Χριστουγεννιάτικη
παιδική γιορτή τών Σχολών Χωρο
φυλακής παρέστησαν ό Α.' Ύπαρχηγος τού Σώματος 'Υποστράτηγος
κ. Σωτ. Πουλόπουλος, οΐ Α ' καί Γ'
Επιθεωρητές Χωροφυλακής,
ό
Ανώτερος
Διοικητής
Χωρ/κής
Πειραιώς, οί Διοικητές τών Σχο

λών, άλλοι ’Αξιωματικοί καί οί
γονείς τών παιδιών.
Ή γιορτή άρχισε μέ ομιλία τού
κ. Α.' Ύπαρχηγοϋ, πού μετέφερε
στά παιδιά τον χαιρετισμό τού
’Αρχηγού
Χωροφυλακής
Ά ν τιστρατήγου κ. Μιλτιάδη Άργιάννη
καί είπε μεταξύ τών άλλων δτι το
Σώμα τής Χωροφυλακής, γιορτάζει
μαζί μέ τά παιδιά τών άνδρών του,
πού είναι καί δικά χου παιδιά, τά
Χριστούγεννα. Οί προσφορές αυτές
τών δώρων τόνισε ό κ. Α.' Ύπαρχηγός, είναι μιά συμβολική ένδειξη
άγάπης καί άμέριστου ένδιαφέροντος τού Σώματος προς τούς αύριανούς συνεχιστές τής κοινωνίας καί
δτι πάνω σ’ αύτά στηρίζονται δλες
οί έλπίδες γιά έναν καλύτερο αυ

ριανό κόσμο.
’Ακολούθησε τό γιορταστικό πρό
γραμμα πού τό παρουσίασε ό ηθο
ποιός Βασίλης Μαλοΰχος. Στή συ
νέχεια ή Χορωδία τής Σχολής 'Ο πλι
τών Χωροφυλακής έρμήνευσε Χρι
στουγεννιάτικα τραγούδια καί κά
λαντα. Μετά τήν Χορωδία καί τήν
παντομίμα τού κλόουν Ντάρις, οί
ήθοποιοί Δημ. Μπάνος, Τζίνα Δανίκα, "Αγ. Γεωργιάδης καί Κώστας
Ντάγκας παρουσίασαν τό θεατρικό
σκέτς «'Η γκάφα τού Σκαρπίνου»,
πού σκόρπισε άφθονο γέλιο καί κέφι
στά παιδιά. ’Ακολούθησε έπίδειξη
τού ταχυδακτυλουργού ’Ά νταμς καί
τό θεατρικό σκέτς «'Ο πιο έξυπνος
μαθητής».
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Του Προέδρου
της Ελληνικής
Δημοκρατίας
κ.
Κωνσταντίνου
Τ σ ά τ σ ο υ,
άπό τό βιβλίο του
" Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η
ΠΟΡΕΙΑ,,.
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ΤΟ ΤΕΛΟΣ ένός έτους, ή Αρχή ένός
άλλου, οί αυθαίρετες αύτές τομές μέσα
στην Αδιάκοπη συνέχεια τοϋ χρόνου γί
νονται κίνητρο γιά μιαν Ανασκόπηση
τών όσων κατά τό χρόνο πού πέρασε πράξαμε, ή παραλείψαμε. Ή Ανασκόπηση
αύτή μπορεί νά είναι Ατομική, Αλλά μπο
ρεί νά είναι καί Ανασκόπηση καθολικώτερη, Ανασκόπηση τών όσων έπραξε, στό
χρόνο πού πέρασε, ή έ θ ν ι κ ή όλότητα στήν όποια Ανήκομε. Μπορεί ούτή
ή Ανασκόπηση νά πλατύνη Ακόμα περισ
σότερο, νά γίνη Ανασκόπηση όλου
τού παρελθόντος καί μπορεί τότε
νά χρησιμεύση καί ώς βάση γιά σκέψεις
πού στρέφονται, όχι πια μόνον στό
παρελθόν Αλλά καί στό μέλλον. Στηρι
γμένοι στή γνώση τού παρελθόντος,
μπορεί, στή καμπή Απάνω τού χρόνου,
νά σκεφθοϋμε, π ώ ς πρέπει νά χαραχθή
ό δρόμος τού "Εθνους στό μέλλον, ιίοιά
είναι στόν καιρό μας, ή ιστορική του
Αποστολή.
Είναι τό θέμα γύρω Από τό όποιο, σέ
κρίσιμους καιρούς, πλέκονται όλων μας
όλες υί σκέψεις καί όλων μας όλες οί
Αγωνίες.
ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ τής ζωής τό έχουν
μόνον όσοι δ ι κ α ι ώ ν ο υ ν τή ζωήτους.
Ή Απλή φυσική ύπαρξη, αύτή καθ’ έαυτή,
δέ· δημιουργεί δικαιώματα ζωής. Ή δυνα
τότητα νά μεταβληθή ή φυσική ύπαρξη
σέ ύπαρξη ήθική καί πνευματική, σέ
πηγή Αξιών, α ύ τ ή μόνο θεμελιώνει τό
δικαίωμα ζωής καί γιά τά Ατομα καί γιά
τά έθνη.
Μονάχα όταν μιά όμάδα Ανθρώπων
προσφέρη κάτι Αξιο στήν Ανθρωπότητα
καί τόν πολιτισμό της, κάτι πού μόνο
αύτή προσφέρει, μέ τόσην έντέλεια, μο
νάχα μιά τέτοια πολιτιστική προσφορά
τήν προβιβάζει Από Αγέλη τής φύσεως

σέ έθνος τής ιστορίας καί τής δίνει τό
δικαίωμα νά διεκδική μιάναυτόνομη πολι
τικήν ύπαρξη καί νά χρησιμυποιή, Ακόμα
καί τή βία γιά τήν διαφύλαξή της.
Γιά όσους δέν ξεχωρίζουν τή φύση άπό
τήν Ιστορία καί πιστεύουν πώς, όπως τή
φύση, έτσι καί τήν ιστορία διέπει μιά
Ακαμπτη νομοτέλεια, καί τό πολύ δέ
χονται πώς μπορεί ό Ανθρωπος νά έπισπεύση—Αγνωστο πώς—τήν προδιαγε
γραμμένη ροή τής ιστορίας, γιά αύτούς
τό έρώτημα, ποιά πρέπει νά είναι ή Απο
στολή ένός Ατόμου καί ένός λαού, δέν
έχει νόημα. Νόημα έχει γιά έκείνους πού
πιστεύουν στήν έλευθερία τού Ανθρώπου,
στή δυνατότητά του νά συγκρουσθή μέ
τά γεγονότα καί νά έπιθέση σέ αύτά τή
δική του σφραγίδα.
’Από αύτή τήν κοσμοθεωρητική βάση
ξεκινώντας, θά έπιχειρήσω νά Ανατρέξω
στις πηγές τοϋ σύγχρονου ε υ ρ ω π α ϊ 
κ ο ύ κόσμου, γιά νά δώ πρώτα ποιά μπο
ρεί καί ποιά πρέπει νά είναι ή Αποστολή
τού κόσμου αύτοϋ καί ύστερα, μ έ σ α
σ’ α υ τ ό ν , ποιά πρέπει νά είναι καί ή
Αποστολή τοϋ έθνους μας.
Ή βιολογική σύσταση καί ή κοινωνική
διάρθρωση τοϋ κόσμου αύτοϋ δέν πρέπει
νά μάς άπασχολήση. Όποιοδήποτε καί
αν είναι τό ύλικό αύτό ύπόβαθρο, έκεϊνο
πού ένδιαφέρει είναι τό π ν ε ϋ μ α , τοϋ
όποιου φορεύς είναι αυτός ό κόσμος. Δέν
ένδιαφέρει ή ποικιλία τών ύλικών δεδο
μένων, Αλλά ή ένότητα τοϋ νοήματος πού
τά διέπει, τό ένιαίο πνεϋμα αύτοϋ πού
λέγεται εύρ ω π α ϊκ ό ς π ο λ ι τ ι σ μός.
Τό ένιαίο τοΰτο πνεϋμα ξεπροβάλλει
μέσ’ άπό τήν ιστορική θεώρηση τοϋ
εύρωπαϊκοΰ χώρου, κατά σαφή Αντιδια
στολή πρός τόν ευρύτερο χώρο τής ’Ασί
ας. Άπό τούς Περσικούς πολέμους, τήν
μάχη τοϋ Άετίου στά Καταλαυνικά πε
δία, τούς Αγώνες τοϋ Ηρακλείου στή

Βασιλεύουσα, καί κατά συνέχειαν άπδ
τή μάχη τοϋ Πουατιέ καί άπό τήν πολιορ
κία τής Βιέννης, χαράχθηκε ό εύρωπαϊκός
αυτός χώρος· καί σέ αυτόν μέοα άνθησε
πολιτισμός, πού, πο.ρ’ όλες τις κατά έθνη
άποκλίσεις, έχει μιάν έ ν ι α ί α χροιά,
μ,άν όργανωτικήν ένόιητα, πού πρέπει
νά τήν άποδώσωμε στήν ένότητα τών
άρχών καί τών άξιών άπό τις όποιες έκπορεύεται.
Ή καλλιέργεια τών άρχών αυτών καί
τών άξιών άπετέλεσε άλλά κεί άποτελεΐ
άκόμη σήμερα τήν άποστολή τοϋ ευ
ρωπαϊκού κόσμου. Αύτή δικαιώνει τήν
ύπαρξή του στους 30 αιώνες όπου έκτείιεται στό παρελθόν, αύτή θά δικαιώνη
τήν ύπαρξή του καί στό μέλλον.
ΣΕ ΤΙ ΣΥΝΙΣΤΑΝΤΑΙ όμως αύτές οί
άρχές καί οί άξιες; Ή κατανόησή τους
δέν είναι δυνατή, παρά μέ τήν άναφορά
στις πρώτες πηγές τους.
Κοινόν τόπο άλλά καί άλάθητο λόγο
άποτελεΐ ή θέση πώς τά κύρια, τά βασικά
συσ.ατικά τοϋ εύρωπαΐκοϋ πολιτισμού
είναι τρία, τό έλληνικό κλασικό πνεύμα,
ή ρωμαϊκή πολιτεία καί ή χριστιανική
άγάπη.
ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ έλληνικό πνεϋμα, παρά
τήν πρωτεϊκή του πολυμορφία, είναι
ένιαϊο στή βάση του καί ένιαΐο στή κορυ
φή του.’Εκφράζει μέ τό φιλοσοφικό λόγο,
μέ τις μορφές τής τέχνης, μέ τήν ήθική
καί τήν πολιτική πράξη μιά δέσμη άδιάσπαστη άπό μεταφυσικά νοήματα καί
ψυχολογικές στάσεις, πού συνιστοϋν, μέ
τήν νομαδικότητα τής ούσίας των, τήν
άξια του μέσα στούς αιώνες.
ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΠΑΡΑΣΥΡΘΩ σέ δυσπρό
σιτους έννοιολογικούς όρισμούς προ

τιμώ νά πώ άπλούστερα πώς αυτό τό
πνεϋμα τό α ι σ θ α ν ό μ α σ τ ε . Τό
αισθανόμαστε ή, άν θέλετε, τό διαισθα
νόμαστε σάν μιάν άρετή φωτός πού διώ
χνει τό σκιερό, τό θαμπό καί φεύγει τό
άλλόκοσμο τοϋ μυστηρίου· πνεϋμα πού
δίνει σαφήνεια στή γραμμή καί τό περί
γραμμα, πού φέρνει τά άντικείμενα σέ
άπόσταση μιας χειρολαβής. Μιά άρετή
μέτρου τό διακρίνει, πού δέ σηκώνει τήν
ύπερβολή καί τήν ύπέρταση· πού υπο
τάσσει τά τιτανικά καί τά γιγάντια στά
όλύμπια καί στά άνθρώπινα, πού ήνιοχεϊ
τήν ψυχή, καί, μετά κάθε της ξέσπασμα,
όσο γοργά μπορεί, τήν ξαναφέρνει στό
μέσον ρεΐθρον, θυσιάζοντας τήν ήδονή
τής λεπτομέρειας στήν πειθαρχία τοϋ
όλου, καί τό πάθος τής αίσθησης στήν
τάξη τής ιδέας. Μιά άρετή μέτρου πού
θαυμαστά συγχωνεύει έντός της άκόμη
καί τό άμετρο, προσθέτοντάς του τή συνειδητότητα καί τήν εύλύγιστην ισορροπία
τών μερών. Ενός μέτρου σταθερσϋ καί
όμως εύκαμπτου, σάν τόν μολυβένιο κα
νόνα τής λέοβιας οικοδομής. Ζητάει,
τήν κυριάρχηση τοϋ πάθους, δγι γιά νά
έξαφανισθή τό πάθος, άλλά γιά νά άντικειμενικοποιηθή καί νά μορφοποιηθή
άπό τήν άγρυπνη πάντα συνείδηση, πού
δέν παύει ποτέ άπό ψηλά νά τό έφορεύη.
Έλλογο είναι τό κλασικό πνεϋμα, χωρίς
νά δουλεύη άκαμπτα στόν διανοητικό
λόγο, έγκόσμιο χωρίς νά τοϋ άπολείπη
έντελώς καί τοϋ μυστικού ή άπεραντοσύνη, ιδεατό χωρίς νά μακραίνει άπό τά
πράγματα, άξιο νά συμφιλιώνη τή διάταση
τών άντιθέτων, χωρίς νά καταπνίγη τήν
ύπαρξή τους. Έ χει τήν «παλίντονον
άρμονίην κόσμου, δκωσπερ λύρης καί
τόξου» κατά τό λόγο τοϋ Ηρακλείτου.
Τό πνεϋμα τοϋτο έγινε ή άρχουσα δύ
ναμη τοϋ μεσογειακοΰ καί ύστερα τοϋ
εύρωπαΐκοϋ πολιτισμοϋ, άκόμα καί όταν

ή πηγή άπό τήν όποιαν άνέβλυζε είχε
πρό πολλοΰ πιά στερέψει.
Όταν τό Βυζάντιο, άπό ρωμαϊκή,
σιγά—σιγά μετουσιώνονταν σέ κοινό
τητα έλληνική, ύπό τήν έννοιαν ότι τά
πολιτιστικά της στοιχεία όλο καί πλη
σιάζανε περισσότερο πρός τήν έλληνική
παράδοση, τό πνεϋμα τοϋτο τοϋ κλασι
κού κόσμν,υ, χωρίς νά άναστηθή, έσήμανε έν τούτοις τήν παρουσία του, μέ
σποραδικές άναλαμπές στήν τέχνη, στή
φιλοσοφία, στή θεολογία, άκόμη καί
στό δίκαιο. Καί όταν άναστήθηκε τό
γένος τών Ελλήνων, άλλά καί έναν αι
ώνα άκόμα πρίν, άπό τις άρχές τοϋ 18ου
αιώνα, τό πνεϋμα τοϋτο ήταν έκεΐ, πίσω
άπό τή λαϊκή ψυχή κρυμμένο- καί άπό
τότε ζή, καί μάλιστα χωρίς νά τό συνειδη
τοποιούμε, όλοένα χειραφετούμενο, άνάμεσά μας.
ΑΛΛΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ κλασικό πνεύ
μα δέν έρρευσε μόνο στήν έλληνική κοί
τη. Ό σο άκόμα ήταν ένεργό, καί άς ήταν
ή ώρα τής παρακμής του, κυριάρχησε στή
κοσμοκράτειρα Ρώμη καί τής ύπαγόρευσε
τις δικές του μομφές πολιτισμού καί στή
φιλοσοφία καί στήν ποίηση καί στήν
τέχνη, άκόμα καί στήν πολιτική τάξη καί
άπό έκεί διωχετεύθηκε σέ δλην τήν Δυ
τικήν Εύρώπη.
Ό Έλληνας μετέβαλε τ>_ύς όχλους
τών πόλεων σέ πολιτικά σκεπτόμενες
κοί άποφασίζουσες κοινωνίες. Ύψωσε
τόν πολίτη, τόν έλεύθερο, άπέναντι στήν
κυρίαρχη ν όλότητο, άλλά ύψωσε καί τόν
άπρόσωπο νόμο τής κυρίαρχης όλότητας
άπέναντι στόν πολίτη. Άφθονη είνει ή
πολιτική σοφία τών ποικίλων πολιτευ
μάτων τής άρχαίας Ελλάδας, άλλά καί
άφθονα τά παραδείγματα πολιτικής άρετής τών Ελλήνων. Καί όμως δέν κατώρθωσαν νά συγκροτήσουν μιάν ισχυρή
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καί μακρόβια πολιτεία. ’Ενώ δέν έλειψο ν
ούτε ή σοφία, ούτε οί έκλάμψεις τής
άρετής, έλλειψε ή σταθερότητα καί ή
Ισχύς πού δίνει τό όμόλογο ήθος τού
κοινωνικού σ υ ν ό λ ο υ . Έλειψε τό
πνεύμα συνέχειας καί ή χωρίς άνατροπές
σταδιακή έξέλιξη καί προσαρμογή, πού
τόσο θαυμαστά άπεικονίζεται στόν ίδιο
τό σκελετό τής Ρωμαϊκής πολιτείας Kui
στην άπαράμιλλη νομοθεσία της. Οί
Ρωμαίοι, άν καί ξεκίνησαν καί αύτοί άπό
τή βάση τής πόλεως, όπως οί Έλληνες,
χάρισαν στόν κόσμο μιά πολιτική κοινό
τητα χιλίων έτών, πού άπό άπλή κοινό
τητα πόλεως, έφθασε, όλοένα πλαταί
νοντας, νά γίνη ή πολιτική κοινότητα
όλου τού πολιτισμένου κόσμου, συγκρο
τημένη σέ μιά τάξη δικαίου, πού άφησε ώς
σήμερα, άνεξίτηλη τήν σφραγίδα της
άπάνω σέ όλους σχεδόν τούς λαούς, καί
πέρα άπό τά σύνορα τής Εύρώπης.
Έ τσι ή Ρώμη, άν καί δέν προσθέτει
τίποτε νέο στις πολιτικές ι δ έ ε ς τών
Ελλήνων, στή θ ε ω ρ ί α τής πολιτικής,
προσθέτει κάτι τεράστιο στήν πολιτική
πράξη, τό παράδειγμα μιάς όχι άτομικής,
άλλά σολλογικής άρετής πού ή Ελλάδα,
ό δάσκαλος τών μορφών τής ορθής Πολι
τείας καί τού πολιτικού ήθους, δέν κατώρθωσε νά προσφέρει οτήν άνθρωπότητα.
Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ έμφανίσθηκε τήν
έποχή πού όλόκληρος ό χώρος τού Λόγου
είχε καλυφθή άπό τόν έλληνικό φιλοσο
φικό στοχασμό στή θεωρία καί άπό τόν
ρωμαϊκό καί τόν μωσαϊκό νόμο στήν πρά
ξη καί έκανε τό μέγα βήμα «έπέκεινα τής
υύσίας». Βάδισε πρός τό χώρο όπου ή
θεωρία, ή καλύτερα, ή θέα, ή Contemplatio συντελείται μέ όχι μόνο τό λόγο ή
καί χωρίς αύτόν καί κάποτε καί έναντίον
τού λόγου, έχοντας μέχρι ένός σημείου
σέ αύτό τό κύριο θέμα ώς σύνδρομον
όχι ώς πρόδρομο, τόν Πλωτίνο. Βάδισε
καί πρός τόν χώρον όπου ή πράξη δέν
χρειάζεται πιά τήν κατά δικαιοσύνην
ρυθμιστική λειτουργία τού λόγου, διότι
άπό τή σκοπιά τού χριστιανισμού προ
σδιορίζεται ή πράξη άπό μιάν άλλη δύ
ναμη, μιάν ύπέρτερη τού νόμου καί τού
λόγου άρχή, τήν άγάπη. Ή άγάπη περικλείνει όλες τις ήθικές έντολές, άλλά καί
έκτείνεται πέρα άπό αύτές. Τις άπορροφά
μέσα στήν άπεραντοούνη της.
Μέ τήν έπί τού Όρους 'Ομιλία μπαίνει
κάτι νέο μέσ’ στή ζωή τού άνθρώπου,
ένα νέα μήνυμα μάς έρχεται, πού δέν
άπαντά στόν κλασικό κόσμο, μιά νέα
ποιότητα, πού δέν μπορεί νά άναχθή σέ
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ό,τιδήποτε ύπήρξε πρίν. Άπό αύτό τό
νέο μήνυμα δέν μπορεί πιά κανείς νά
άποστή. Ό σο ύπάρχει άνθρωπος, θά
ίσχύη άρρηκτα συνδεδεμένο μέ τή ζωή
τού εύρωπαϊκοΰ πνεύματος.
Ό χριστιανισμός, χωρίς κατ’ άρχήν
νά άρνήται γενικά τό λόγο—(μερικές
άκραϊες περιπτώσεις δέν μπορεί νά άνατρέψουν αύτή τή θέση)—τοποθετεί έπάνω
άπό τό λόγο τήν πίστη στό Θεό, τήν
τεράστια αύτή δύναμη, πού φυσικά δέν
έχει καμμιά σχέση μέ δ,τι κινούμενοι σέ
χαμηλά έπίπεδα, όνομάζουν σήμερα πολ
λοί, εύπιστία. Ή χριστιανή πίστη συνδέ
εται μέ τήν πρώτη άνάγκη τού πνεύματος,
τήν άνάγκη τής άκλόνητης θεμελίωσής
του σέ κάτι άπόλυτο καί αύτοθεμελιούμενο.
Ό χριστιανισμός τούτο τό άπόλυτο τό
τοποθέτησε άπένα' ΐι στόν άνθρωπο έτσι
ώστε νά άποκτήση ό άνθρωπος τό δ ικ α ί ω μ α τής έ λ π ί δ ο ς. Τόν προί
κισε μέ έναν άμετακίνητον υπέρτατο σκο
πό, τήν συνένωσή του μέ αύτό τό άπό
λυτο. Δημιούργησε μεταξύ κάθε συνειδήσεως καί τού Απολύτου αύτόν τόν πανί
σχυρο σωστικό δεσμό.
Άλλά έκανε καί κάτι περισσότερο τόν
δεσμόν αύτόν δέν τόν άφησε νά κοίτεται
στήν ψυχρή περιοχή τού μεταφυσικού
στοχασμού. Τόν πλάτυνε στό άπειρο καί
τού-προσέδωσε μιά πρωτόφαντην αισθη
ματική χροιά, μιά συγκινησιακή σύσταση,
τόν μετοοσίωσε σέ δεσμό άγάπης.
Μέ τόν εύαγγελισμό τών νέων αυτών
πνευματικών μηνυμάτων ό Χριστιανι
σμός άπόθεσε πολύ βαθιά τήν σφραγίδα
του στήν Ιστορία είκοσι τώρα αιώνων.
Μέσα στή φυσική άγριότητα, έσπειρε
άείζωους σπόρους άνθρωπιάς καί καλο
σύνης. Πολλοί κοινωνικοί θεσμοί, γιά
τούς όποιους ύπερηφανεύετοι ό σύγχρο
νος άνθρωπος, είναι δικά του τέκνα. Α 
κόμα καί έκεϊνοι πού σήμερα είναι διώ
κτες τού χριστιανισμού, κηρύσσουν συ
χνά τά δικά του διδάγματα, είτε τό όμσλογούν, είτε όχι, είτε τό θέλουν, είτε
όχι. Ακόμη καί ό ύπαρξισμός, άπό τήν
πηγή του, τόν Kierkegaard ώς σή
μερα, παρ’ όλα τά άντιχριστιανικά άποφθέγματα τών θιασωτών του, δέν είναι
παρά μία έκφυλισμένη έκδήλωση χρι
στιανικού πνεύματος, άδιανόητη χωρίς
αύτόν.
ΤΑ ΝΑΜΑΤΑ τών τριών αύτών πη
γών, καθώς, στούς ύστερους χρόνους,
ξεχύθηκαν πολύ πιό πέρα άπό τό μεσο
γειακό χώρο, όπου καί είχαν άναβλύσει,
συναντήσανε λαούς νέους, πρωτόγονους,
πού μόλις ξεπροβάλανε άπό τό φόβο τού
υπερφυσικού καί άπό τήν όμίχλη τού
μύθου. Χρειάσθηκαν αιώνες γιά νά γονιμοποιηθή ό πολύτιμος σπόρος. Άπό τήν
γσνιμοποίησιν αύτή δέν φύτρωσε τό
ίδιο άκριβώς πνεύμα τού μεσογειακού
κόσμου, διότι τό πνεύμα είναι, σέ κάθε
του στιγμή, άνεπανάληπτο — άλλά ένα
νέο είδος τού ίδιου γένους, μιά διαλεκτικά
νέα βαθμίδα τής ίδιας αιώνιας πορείας—
ό σύγχρονος εύρωπαϊκός πολιτισμός.
Ό πολιτισμός αύτός, ένιαΐος στήν ποι
κιλία του, άποτελεί κατ’ άνάγκην τήν
σύνθεση όλων τών παλαιών αύτών να
μάτων. Γνώρισμά του είναι ό συνεχής
άγώνας γιά τήν κάθε φορά νέα διαφορε
τική σύνθεση τών ναμάτων αύτών.
Καθώς όμως περιέχουν έντόνως άντινομικά στοιχεία, κορυφώνονται τά νά
ματα αυτά, κατά τήν έξέλιξή τους, σέ

δύο π ό λ ο υ ς , στόν πόλο τού έ λ λ όγ ο υ καί στόν πόλο τού ά λ ο γ ο υ στοι
χείου καί φο.νερώνονται, έτσι π ο λ ω 
μ έ ν α , σέ όλες τις έκδηλώσεις τού
πνεύματος, στή φιλοσοφία, στήν τέχνη,
άκόμη κεί στήν πολιτική πράξη. Στήν
τέχνη συνηθίζομε τό πρώτο στοιχείο νά
τό όνομάζωμε κλασικό καί τό άλλο ρωμαντικό. Μπορούμε όμως καί σέ όλα τά
άλλα πεδία τής ζωής, όπου έπικρατεΐ,
τό άλογο, νά χρησιμοποιούμε τόν όρο
ρομαντικό καί τόν όρο κλασικό, όπου
έπικρατεΐ τό στοιχείο τού λόγου. Κύρια
πηγή τό κλασικό έχει τό άρχαϊο έλλη
νικό πνεύμα. Κύρια πηγή τό ρομαντικό
έχει τή χριστιανική άγάπη.
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ χρόνος νά άνιστορήσω τούς μοιάνδρους τών ρευμάτων
αυτών διά μέσου είκοσι αιώνων. Αρκεί
νά διαγράψω τήν είδικώτερη μορφή πού
προσλαμβάνουν τά ρεύματα αύτά στήν
έποχή μας.
Πανίσχυρος ό λόγος, ώς μαθηματικός
κυρίως λόγος, έπισωρεύει σήμερα θρι
άμβους στό χώρο όλο καί περισσότερο
έξΐΐδικευόμενης έπιστημονικής έρευνας,
καί τής όλο καί περισσότερο έκτεινομένης
τεχνικής του έφαρμογής. Τήν περιοχή
όμως τών καθολικών έποπτειών, τήν κατά
λόγον άναγωγή τών καθ’ έκαστον εις τό
Έ ν κοί Πάν, αύτή τήν άγνόησε, σχεδόν
τήν φοβήθηκε ή έποχή μας. Φοβήθηκε τό
λόγο πού προχωρούσε πέρα άπό τό πεί
ραμα, τήν έμπειρία καί τόν μαθηματικό
λογισμό. Αύτή τήν περιοχή, καθώς έμενε
άκάλυπτη, τήν κατέκλυσε τό άλλο μεγάλο
ποτάμι, ή δύναμη τού άλογου. Ένώ άκόμα
ώς τά μέσα τού περασμένου αιώνα ένα
άνιικειμενικό πνεύμα, άχώριστο άπό τό
έλλογο στοιχείο, κυριαρχούσε στή σκέ
ψη, μετακινήθηκε, στούς δικούς μας και
ρούς, τό έκκρεμές πρός τό άντίθετο, καί
τόν φιλοσοφικόν έτασμόν άρχισε νά χαρακτηρίζη ένας όλο καί πιό έντονος υπο
κειμενισμός. Πίσω άπό ένα πυκνό προ
πέτασμα έλλογων όρισμών, ή κυρίαρχη
δύναμη τής σκέψης μετακινήθηκε πρός
τήν άρνηση τού λόγου. Ό συγκροτη
μένος κόσμος τών άντικειμενικών άξιών,
ό κόσμος τών ιδεών, ό στηριγμένος στό
λόγο, κατέρρεοσε καί ό στοχασμός, δι
ατακτικός, στολισμένος μέ τήν γοητεία
τής πυγιρωνικής άμφιβολίας, άναλώθηκε
σέ ώραίους παραπλανητικούς έλιγμούς
καί σέ έφευρήματα άποχρώσεων πού έξικνούνται στό άπειρο, έτσι πού νά μήν
πρσχωρή πιά ό στοχασμός σταθερά πρός
ένα σταθερό σημείο, άλλά, συνεχώς τα
λαντευόμενος, νά ψηλαφή δεξιά καί άριστερά, τρέμοντας μήπως χαθή, μιά πού
έγκατέλειψε τό σταθερό του έρεισμα, τόν
συγκροτημένο κόσμο των άντικειμενικών
άξιών, τόν κόσμο τών ίδεών.
Ό έμπειρισμός πού περιορίζει τό λόγο
στήν έμπειρία, ό άγνωστικισμός πού
άρνεΐται τή νόηση τού άληθινυΰ, ώς καί
μέσα στήν έμπειρία, ό ύπαρξισμός πού
ώς άρχή τής νοήσεως θέτει κάτι έντελώς
ρευστό, τό ψυχολογικό καί τραγικό έγώ,
θεμελιώνοντας έτσι τόν καθολικό σχετι
κισμό κάθε άξιολογικής κρίσης, όλα
αύτά είναι φανερώματα τής έπικράτησης
άλογων δυνάμεων.
Αλλά δέν έκφυλίσθηκε μόνο στήν
έποχή μας τό κλασικό πνεύμα, ό άρχαΐος
έλληνικός Λόγος. Καί τό χριστιανικό
νόημα τής ζωής όμοίως δοκιμάσθηκε.
Τόν ίδιο καιρό πού τόν σωκρατικό λόγο,
αύτόν πού είχε άναγάγει κάθε ύποκειμε-

νική στόχαση σέ έναν κοινόν παρονο
μαστή, πάλιν ύποκαθιστοΟσε ό άκρατος
υποκειμενισμός τής σοφιστικής, τό ά
λογο χριστιανικό στοιχείο, ή ύψιπετέστερη νοσταλγία τού άπειρου, καϊ αυτό
προδίδονταν, παραμορφώνονταν, έχανε
καί αύτό τήν μεταφυσική ποιότητά του
καί γίνονταν άρχή άποσύνθεσης τών
μορφών, άμετρης έξαρσης τής ύποκειμενικότητος καί έπι βολής συχνά, στή
φιλοσοφία καί τήν πολιτική, ένός συγκεκαλυμμένου, Ιδιότυπου, ύλιστικοϋ μά
λιστα, μεσσιανισμού, έκεϊ όπου, ή μόνο
ό αυστηρός άντικειμενικός λόγος έχει
θέση, ή άλλους, ένας γνήσιος μεταφυσικός
μεσσιανισμός, δπως τών Προφητών καί
τών Πατέρων τής Εκκλησίας.
Στή σύγχρονη τέχνη άτόνησαν ή
αυστηρή μορφή, ή έλλογη τάξη τών νοη
μάτων, τό μέτρο μεταξύ διάνοιας καί
φαντασίας. Θρυμματίσθηκαν οί μορφές
στή ζωγραφική, θολώσανε στή γλυπτική
καί ή έλλογη άλληλουχία στήν ποίηση
έφθασε μέχρι τού μηδενισμού, διωγμένη
άπό τούς άνέμους τού ύποσυνειδήτου.
'Υποτιμήθηκε τό άρχιτεκτονικό στοιχείο
κάθε έργου τέχνης, ένώ ό άρχαϊος, είτε
συνέθετε ένα έπος, είτε ένα δράμα, είτε
ένα ιστόρημα, είτε ένα μουσικό ή γλυ
πτικό έργο, αισθανόταν ότι κατά πρώτον
λόγο άρχιτεκτονούσε. Τό μέτρο τών
κλειστών μορφών τό παραμέρισε οτήν
τέχνη μιά νοσταλγία πρός τό άμετροπρός τό υπερπέραν. Ένας έγκόσμιος ή
καί ύπερκόσμιος μεσσιανισμός άντικατέστησε τήν δεμένη μέ τή γή λατρεία
τού παρόντος. "Ετσι τό κλασικό στοι
χείο φυγαδεύθηκε καί ή άκρατη θεραπεία
τού άλογου καθιερώθηκε ώς ούσία τού
καλού.
’Αλλά καί άπό μίαν άντίστροφη τάση
πάσχουν ταυτόχρονα αί καιροί μας, στό
χώρο τής τέχνης.
Ένώ τοποθετούν άλογες δυνάμεις έκεϊ
όπου έπρεπε νά άρχη τό μέτρο καί ή
πειθαρχία τού λόγου άντιθέτως μέ τήν
έξειδικευτική τους ροπή, δμοιαν μέ τής
άλεξανδρινής έποχής, έπιτρέπουν μιαν
έντονα διανοητική διείσδυση στήν περι
οχή, πού δικαιωματικά άνήκει στήν αίσθη
τική νόηση, δηλαδή στις άλογες δυνάμεις
τής ψυχής. Έ τσι ώρισμένα έργα τέχνης
μεταβάλλονται σέ διανοητικά κατασκευά
σματα, σέ θεατρικά έργα καί σέ μυθιστο
ρήματα A these, πού σκοπόν έχουν νά
μάς προσφέρουν κοινωνιολογικά διδά
γματα, ένώ άποστολή τους δέν είναι νά
μάς διδάξουν, δ,τι καλύτερα πάντα διδά
σκει ή έπιστήμη, άλλά δ,τι μόνο ή τέχνη
μπορεί νά μάς προσφέρη, τήν αισθη
τική σύλληψη τών άνθρώπων καί τών
πραγμάτων.
Τέλος στό χώρο τής πολιτείας, τό άντικειμενικό άντίκρυσμα τών ιστορικών
γεγονότων, καί τήν έπακολουθοΰσα πο
λιτική πράξη, δπως τήν άνήγαγαν σέ
έργο σοφίας καί συνέσεως, ή ρωμαϊκή
Σύγκλητος, ή Congregatio de Propaga
nda Fide καί ή Βουλή τών Κοινοτήτων
άντικαθιστά ή έξαλλη άκρότητα καί ό
μεσσιανισμός τού έγκόσμιου παραδεί
σου πού εύαγγελίζεται ό κομμουνισμός,
ό κομμουνισμός πού, πιστεύω πώς είναι,
παρ’ δλη τήν λογικοφανή του έπιφάνεια
ή πιό έντονη σήμερα έκφραση τού ρα>μαντισμού, τής λατρείας τού άλογου στήν
περιοχή τής πολιτικής πράξης. Είναι
άλλωστε ό συνδυασμός αύτός μεθοδολο
γικού ρασιοναλισμού καί άλογου μεσσια
νισμού τό μυστικό τής δύναμής του.

ΤΑ ΠΟΙΚΙΛΑ αύτά, σύγχρονα καί
άντιφατικά φαινόμενα έχουν τούτο τό
κοινό γνώρισμα: όδηγοΰν στήν άρνηση
κάθε άπόλυτου σκοπού, κάθε σημείου
σταθερού προσανατολισμού, στήν κατά
λυση κάθε ύπερχρυνικής κλίμακας άξιών,
στήν άντιστροφή μάλιστα τών άξιών,
στήν ΰπερεκχείλιση τών άλογων στοι
χείων στούς χώρους πού κατά φύσιν άνήκοον στό λόγο καί άντίστροφα στήν έπιδρομή τού λόγου στις έκτάσεις τών άλο
γων συγκινήσεων.
'Οδηγούν στήν κατάλυση τής πραγμα
τικής έλευθερίας τής ήθικής καί τής πο
λιτικής, έν όνόματι τής τυχαίας αΰθαιρεσίας τής κάθε στιγμής, στήν καταστροφή
τής λογοκρατούμενης προσωπικότητας
έν όνόματι ένός νοσηρού έγωίσμοΰ στήν
έξαφάνιση τής άντικειμενικότητας, έν
όνόματι τού πρωταγορείου ύποκειμένου.
'Οδηγούν σέ μιά καθολικήν άκαταοτασία
σκέψεως καί ψυχής, έκδηλη πρός παντός
στις νεοφανείς ήθικές καί πνευματικές
παρεκτροπές, πού πρόσθεσε, στις παλαιότερες, ή έποχή μας, καί στή φιλοσοφία
καί στήν τέχνη καί στήν πολιτική πράξη.
ΣΕ ΑΥΤΗ τήν καμπή τής ιστορίας τού
πολιτισμού βρισκόμαστε σήμερα. Άλλά
δέν μπορεί νά σταθούμε σ’ αύτήν.
Πρέπει άπό τήν νοσηρήν άντικειμενικότητα νά άνεβοΰμε ξανά στό άληθινό
ύποκείμενο, πού είναι έλεύθερο καί άπό
τόν ίδιο τόν έαυτό του, γιατί στηρίζεται
στό Λόγο. Τό άτομο, γιά τό όποιο διαρ
κώς μιλούμε καί πού διαρκώς τό ουντρίβομε, πρέπει νά τό έπαναφέρωμε στήν
τροχιά του, νά τό ξανακάνωμε άτομο άληθινό- δχι άτομο αΰθαιρεσίας, άλλά άτομο
έλευθερίας, καί γιά τή σκέψη καί γιά τήν
πράξη.
Δέν μπορεί πιά οί ζωγραφικοί πίνακες
νά παρουσιάζουν δλο καί κατακερματι
σμένες μορφές, ούτε τά γλυπτά μπορεί νά
βυθίζωνται δλο κοί περισσότερο στήν
άσάφεια καί στήν άμορφία. Δέν μπορεί
ό λογοτεχνικός μας λόγος νά έξαντλήται
σέ λογικά κατασκευασμένους παραλογισμυύς, καί στήν άνεξέλεγκτη άνακοίνωση συγκεχυμένων προσωπικών συγκι
νήσεων χωρίς κάποιο μέτρο έλλογης
άλληλουχίας. Δέν μπορεί έπ’ άπειρον,
νά παραστρατή ή τέχνη τών ήχων, κι
νούμενη άπό μίσος σχεδόν πρός τόν
μελωδικό λόγο.
Πρέπει νά παύσωμε, νά παύσωμε νά
άναζητούμε τό άπίθανο πού έκπλήσσει
καί τό δήθεν πρωτότυπο, άπλώς άπό άντίδραση πρός τή συνέχεια καί τήν παρά
δοση καί νά έπιδιώξωμε πάλι, άπέριττα
καί σεμνά καί τίμια, τήν εϋμορφην έκ
φραση τού άληθινοΰ.
Πρέπει άντίστοιχα καί στόν κόσμο τής
πράξης, νά έπαναφέρωμε τις πολιτικές
κοινωνίες, μακριά άπό τούς άλογους
μεσσιανισμούς, στό χώρο τού λόγου,
μακριά άπό τις έπαναστατικές άρνήσεις,
στό κλίμα τής θετικής δημιουργίας, τής
ώργανωμένης καί σέ άδιάπτωτη συνέ
χεια έκδιπλούμενης έξελίξεως.
Μπορεί βέβαια δλα αύτά τά δεινά τού
πνεύματος, ή κατάπτωση τού φιλοσοφικού
τού αισθητικού καί τού πολιτικού λόγου
νά στάθηκαν άναγκαϊος σταθμός στή
διαλεκτική τής Ιστορίας, δπως ύπήρξε
άναγκαϊος σταθμός ή πρωτόγονη έκφρα
ση τού έλληνικού πνεύματος, πριν φθάση
ώς τήν κλασική κορύφωσή του. Τώρα
δμως ή άνάγκη αύτή έκπληρώθηκε.
Σήμανε ή ώρα πού τό διαλεκτικό έκ-

κρεμές πρέπει νά προχωρήση άπό τήν
καταλύουσα άντίθεση, άπό τις ψηλαφή
σεις καί τις άτέρμονες άναζητήσεις πρός
μία νέα δημιουργική σταθερή θέση καί
τελικά πρός μία νέα σύνθεση.
Σήμανε ή ώρα νά θυμηθούμε δτι τό
ρεύμα τού χρόνου δέν σομπαρασύρει τά
πάντα καί δτι έπάνω άπότήρ ο ή τών πάν
των, υπάρχουν ο ί μή ρ έ ο ν τ ε ς νόμοι
τής ροής καί οί άκατάλυτες άξιες, πού
διατηρούνται άλώβητες μέσα στά ρέοντα στοιχεία.
Μέσα στήν άναρχία τής ζωής καί τής
έκφρασης, σήμανε ή ώρα νά άναδυθή ή
τάξη καί τό μέτρο, ή ήρακλείτεια παλίντονος άρμυνία καί πάνω άπό τά έρείπεια
τών άναποδυγυρισμένων άξιών νά οΐκοδυμηθή ό νέος ναός.
Σήμανε ή ώρα τής έπανεγκαθιδρύσεως
τών πρωτείων τού Λόγου, άπάνω άπό
δλες τις άλλες άρχές τής ζωής.
Τούτο δμως τό μέγα βήμα δέν μπορεί
νάσυντελεσθήάλλοιώς παρά μέ τήν προ
σφυγή στις Ιδέες, πού δίδαξε, καί χρο
νικά καί άξισλογικά πρώτος, ό άρχαϊος
έλληνικός κόσμος καί μέ τήν άνασύνθεση, κάτω άπό τή σκέπη του, τού εύρωπαϊκού πολιτισμού. Καίθάσοντελεσθή τό
βήμα αύτό, κατ’ άνάγκη, στό πιό πρό
σφορο έδαφος, στή Δοτική καί τή Κεν
τρικήν Εύρώπη, στήν δέ ύπόλοιπη οίκουμένη κατά τό μέτρο πού άκολουθεΐ ή θά
άκολουθήση τις ίδιες παραδόσεις καί
θεραπεύει ή θά θεραπεύση τις Ιδιες άξιες
πολιτισμού.
Δέν είναι ή πρώτη φορά οτήν ιστορία
πού τά έπίκεντρα τής πολιτικής άφ’ ένός,
καί τής πνευματικής δύναμης άφ’ έτέρου,
βρίσκονται σέ διαφορετικούς τόπους.
"Οταν τό έπίκεντρο τής πολιτικής δύναμης
βρισκότανε στή Ρώμη, τά πνευματικά
έπίκεντρα ήταν είτε στήν ’Αθήνα, είτε
στήν ’Αλεξάνδρεια, είτε στήν 'Ιερου
σαλήμ.
Ή Εύρωπαϊκή κοινότητα μέσα στά πλαί
σια πού καθώρισα, καλείται νά προσφέρη
αύτή τήν τεράστια ΰπηρεσία. Μόνη αύτή
μπορεί νά ξυπνήση άπό τό λήθαργο καί
νά προσφέρη, μέσα σέ σύγχρονες μήτρες
καί μέ νέους ρυθμούς, τά αιώνια νοήματα
πού πρωτοαντίκρυσαν πριν 25.000 χρόνια
οί Έλληνες. Τά αΙώνια έχουν τούτο άκριβώς τό χάρισμα τής αιώνιας άνανέωσης.
Ό άγώνας γιά τήν μεθόδευση αύτή
τής Ιστορίας, άποτελεί τήν πνευματική
καί Ιστορική άποστολή τής Εΰρώπης στήν
έποχή μας καί καλούμεθα νά καθορίσωμε,
μέσα στό εύρύ μέτωπο, ποιά μ π ο ρ ε ί
καί ποιά π ρ έ π ε ι νά είναι ή άποστολή
τής σύγχρονης Ελλάδας.
Στήν Ευρωπαϊκή οικογένεια άνήκει
καί ή Ελλάς, ή μικρή καί ή ταλαίπωρη,
ή περασμένη άπό τά καυδιανά δίκρανα
τεσσάρων αιώνων δουλείας, καί άπό τις
άτελεύτητες δοκιμασίες, μέ τις όποιες
τή φόρτωσε ή άκριτική της θέση στόν
εύρωπαϊκό χώρο.
Παρ’ δλα έν τσύτοις τά μειονεκτήματά
της αύτά, παρ’ δλες τις άδυναμίες, πού
τις ξέρω καί τις ζώ, δπως δλοι, κατέχομαι
άπό τήν ά κ λ ό ν η τ η π ί σ τ η , δτι
αύτή πρώτη καλείται — άν θέλη ό Θεός
καί άν θελήση ή ίδια—νά συμβάλη, μέ
τό χάρισμα τής άτίμητης μοναδικότητάς
της, στήν πνευματικήν άνασυγκρότηση
τού εύρωπαϊκοΰ κόσμου, στήν άναμόρφωση τού μεταφυσικού της στερεώματος.
Άπό τή φύση πού τήν περιζώνει καί
άπό τήν ιστορία πού κλείνει μέσα της,
ή έλληνική ψυχή, στά πιό βαθιά της στρώ
ματα τά πρώτα, μένει κλασική ψοχή. Άπό
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δλα τά σημεία, τήν κλίμακα τών άποχρώσεων τής εΰρωπαϊκής διανόησης καί
τής τέχνης, Ισιος νά μήν είναι κανένα
σημείο πιό κοντά οτόν κλασικό πόλο,
άπό αύτό δπο^ έκείνη στέκει. Τό άμιγές,
βέβαια δέν ύπάρχει στην Ιστορία που
θενά. Κοί έδιδ θά προστεθούν τό κλ&σικό
καί άλλα μεταγενέστερα ή καί άλλότρια
στοιχεία καί πρώτα άπ’ όλα τά βυζαν
τινά χριστιανικά. Τά έπιτεύγματα τού
Βυζαντίου, τά τόσο σημαντικά γιά τήν
διάπλαση τοϋ Νέου Ελληνισμό®, καί
όσα πρόσθεσε ό νεώτερος Έλληνας στους
πέντε τελευταίους αιώνες πρέπει νά διαφυλάξωμε μέ άνυπόκριτην εΰλάβεια.
’Ακόμη καί τοϋ σύγχρονου εύρωπαϊκοΰ
πνεύματος τήν έπίδραση θά πρέπη νά
δεχθούμε σάν φυσικό άποτέλεσμα τής
πάντοτε αύξανομένης έπικυινωνίας τών
λαών. ’Αρκεί ό σύγχρονος έλληνικός
πολιτισμός νά μένη πάντα έκφραση τυϋ
δικοϋ του συγχρόνου πνεύματος καί όχι
τοϋ σύγχρονου πνεύματος άλλων.
Πολλά θά είναι έτσι τά ρυάκια καί οί
παραπόταμοι άρκετοί πού θά χυθούν
στην παλιά, τήν μεγάλη καί πρωταρχικήν
έλληνική κοίτη. ’Από παντού θά συρρεύση ή ύλη. Ή άποφασίζουσα όμως
μορφή πρέπει νά είναι δική μας.
Τό κλασικό πνεύμα πρέπει νά μείνη
ή βασική, ή κυρίαρχη δύναμη, πού όλες
τις μεταγενέστερες έπιρροές πάντα θά
τις έπικαλύπτη, ό άποφασιστικός λόγος,
πού θά δίνη νόημα στήν σύγχρονην έλληνικήν ζωή.
ΜΕ ΑΥΤΗ τήν τεράστια πνευματική
προίκα θά μπορούσε ή Ελλάς, παρ’ δλα
της τά προπατορικά αμαρτήματα καί τίς
προαιώνιες άδοναμίες της, νά έμπλουτίση, άλλά καί νά διαπλάση τό ευρωπαϊ
κό πνεύμα, έπανάγοντάς το στό μέτρο
καί στήν έσωτερικήν ισορροπία πού
υπαγορεύεται άπό τήν βαθύτερην ούσίαν
του. Θά μπορούσε νά γίνη τό π α ρ α 
δ ε ι γ μ α τ ι κ ό π ρ ό π λ α σ μ α τής
πνευματικής μορφής, πρός τήν όποια
πρέπει νά κατατείνη ή μεγάλη ευρωπαϊκή
όλότητα, ό π ρ ο π ο μ π ό ς στήν πο
ρεία τοϋ συγχρόνου ευρωπαϊκού κόσμου
πρός τό νέο πολιτιστικό του σταθμό.
Ό λοι οί λαοί πού διαπλάοθηκαν άπό
τό άρχαΐο έλληνικό καί τό χριστιανικό
πνεύμα έχουν χρέος νά άναβαπτισθούν
σ' αύτές τίς πηγές. Σ’ έμάς δμως π ρ ο 
π α ν τ ό ς , τούς μικρούς καί ταπεινούς,
άνήκει τό βάρος καί ή τιμή νά έπαναπατρίσωμε τό άρχαΐο πνεύμα, φωτισμένο
άπό τό φώς τής άγάπης καί νά τό στήσωμε
κυρίαρχο άπάνω στήν άκατεύθυντη καί
άποδιωργανωμένη σύγχρονη Εύρώπη. Σ’

έμάς πρό παντός άνήκει νά ύψώσωμε μίαν
όρθοτομόΰσα τόν Λόγον Ελλάδα άπάνω
άπό έναν άπιστο καί σοφιζόμενο κόσμο.
Γ ι’ αυτό πιστεύω πώς τό έρώτημα, άν
έχη κάποιαν ιστορικήν άποστολή ή
σύγχρονη μικρή πατρίδα μας, μπορούμε
χωρίς ύπερεκτιμήσεις, χωρίς ύπεροψία,
μέ άκλόνητη πίστη, άλλά καί μέ κρίσιν
άσφαλή νά άπαντήσωμε κ α τ α φ α τ ι 
κά. Γι’αύτό καί κάθε πολιτική, πού κινδυ
νεύει νά όδηγήση στή μείωση τής έθνικής έντασης τού έλληνικυΰ στοιχείου,
βρίσκεται έξω άπό τήν κοίτη τής έλληνικής Ιστορίας καί πρέπει νά βρίσκεται
καί έξω άπό τόν νόμο τής Ελληνικής
πολιτείας.
ΔΕΝ ΚΑΝΑΜΕ προβλέψεις. Δέν εί
παμε τί θά πράξη τό έλληνικό έθνος γιά
νά άνταποκριθή στήν άποστολή του.
Αύτό θά τό άποφασίζουν κάθε τόσο οί
έναλλασσόμενοι ταγοί τής πολιτικής
έξουσίας. Ά πό τή δική μας σκοπιά λέ
γομε μόνο τί μπορεί καί τί πρέπει νά
πράξη τό έθνος γιά νά άνταποκριθή στήν
άποοτολήν του.
Είπαμε γ ι α τ ί πιστεύομε δτι μπορεί,
άπό τή θέση πού βρίσκεται σήμερα νά
φθάση ώς τό τέρμα πού πρέπει νά άπστελή
τήν μονιμή του έπιδίωξη. Γςά νά διανύση
δμως νικηφόρα τό διάστημα πού χωρίζει
αύτά τά δύο σημεία πρέπει νά πληρωθούν
ώρισμένοι δροι. Ή πλήρωση τών δρων
τούτων έξαρτάται άπό τήν θέλησή του
καί άπό τόν θησαυρό τής ψυχής του.
Πρέπει πρώτα νά π ι σ τ έ ψ ο υ ν οί
Έλληνες σ’ αύτήν τήν άποστολή καί
στούς έσχατους στόχους της. Χωρίς
πίστη σέ κάτι άπόλυτο δέν διεξάγεται
κανένας μεγάλος άγώνας, δέν έπιτνγχάνεται καμμιά τελική νίκη.
Ά λλά γιά νά πιστέψουν πρέπει καί νά
καταλάβουν. Ο ί π ο λ λ ο ί πρέπει νά
καταλάβουν τό γενικώτερο τής άποστολής
αυτής διάγραμμα, ή, αν θέλετε, τόν μύθο
της, οίδέ λ ί γ ο ι πρέπει νά έμβαθύνυυν
στήν ούσία της καί στήν Ιστορική καί
τήν μεθιστορική της προέκταση.
Γιά τήν κατανόηση αύτή πρέπει ή
έλληνική παιδεία νά προσανατολισθή
πρός τά Ιδανικά πού ή άποστολή αύτή
περικλείνει.
Ά ν ή άποστολή τών συγχρόνων Ε λ 
λήνων είναι ή άντληση άπό τό κλασικό
πνεύμα τών μορφών καί τών άξιών πού
θά βγάλουν τόν σύγχρονον εύρωπαΐο
άπό τή σημερινή βαβυλωνία, τότε καί ή
παιδεία τού έλληνικοΰ έθνους πρέπει,
έντονώτερα άπό δ,τι γίνεται σέ κάθε άλλο
εύρωπαϊκό λαό, νά καλλιεργή τό άρχαΐο
πνεύμα. Πρέπει νά είναι ή έλληνική παι
δεία κατ’ έξυχήν άνθρωπιστική, δχι βέ
βαια γιά νά διδάσκωντο.ι τά παιδιά λέξεις
λεγάμενες μέ στόμφο, άλλά γιά νά διδάσκωνται τήν ούσίαν έκείνη πού έλειψε
άπό τήν έπυχή μας, καί πού μέ νέους τρό
πους καλείται νά έπαναφέρη στήν έπιφάνεια τό έθνος μας.
Γιά νά διδάσκωνται τό ήθος, τό άτ<_μικό καί τό πολιτικό, πού άπό αύτήν τήν
ουσία ύπαγορεύεται, καί χωρίς τό όποιο
μιά έλεύθερη πολιτεία είναι σαθρή άπό
τή βάση της.
Ή συλλογ ική καί συνεχής αύτή προ
σπάθεια στό χώρο τού π ν ε ύ μ α τ ο ς
πρέπει νά οίκοδομήται άπάνω σέ μιάν
άνάλογη συλλογική καί συνεχή προσπά
θεια στό χώρο τής ύ λ η ς .
Η σ κ λ η ρ ή ά σ κ η σ η καί πει
θαρχία δλων, γιά τήν διασφάλιση δχι

τού πλούτου, άλλά τής οίκονομικής 6γείας, πού δέν χωρίζεται καί άπό μιά
δίκαιη κατανομή τών δημιουργικών δυνα
τοτήτων σέ κάθε άτομο, είναι προϋπό
θεση κάθε πνευματικού έπιτεύγματος καί
άποτελεΐ τ ό ν χ ρ ο ν ι κ ώ ς π ρ ώ τ ο ν
δρο έπιτυχίας τής έθνικής μας άποστολής.
Στό έργο αύτό δέν θά είμαστε μόνοι.
Μία δμοια άποστολή βαρύνει καί τούς
άλλους εύρωπαϊκούς λαούς, δσο καί άν
έχωμε άποστολή τούς δικούς μας μονα
δικούς τόνους νά προσφέρωμε σ’ αύτή
τήν παλύτσνη συγχορδία. Μέ δλους
αύτούς τούς άλλους συγγενικούς λαούς
κατά βάσιν, πορευόμαστε στις ίδιες
άπάνω λεωφόρους. ’Ανήκομε στό Ιδιο
ρεύμα ζωής. Γι’ αύτό καί μέ αύτούς τούς
λαούς δέν μάς συνδέουν μόνον καιρικά
συμφέροντα, πού άργά ή γρήγορα μετα
βάλλονται, άλλά μονιμώτεροι ψυχολο
γικοί καί ιδεολογικοί δεσμοί, πού μετρι
ούνται μέ μέτρα αιώνων.
Κάθε προσπάθεια νά άποσπασθή τό
έλληνικό έθνος άπό τήν οικογένεια τών
λαών, πού πηγάζουν άπό τίς ίδιες πηγές
καί λατρεύουν, γύρω άπό τούς ίδιους
βωμούς, τίς ίδιες ίδέες, έν όνόματι, είτε
γεωπολιτικών παρατηρήσεων είτε κοινω
νικοοικονομικών καιρικών θεωριών, πρέ
πει νά καταπολεμηθή, άν θέλωμε νά
μείνωμε πιστοί στό λόγο τής ύπαρξής
μας. Κάθε π ο λ ι τ ι κ ή έπομένως πού
τείνει νά άπομακμύνη τήν έλληνική πο
λιτεία άπό τήν κοίτη αύτήν, δπου καί
μόνο βρίσκει τό λόγο τής ύπάρξεώς της,
είναι άντίθετη πρός τό πνεύμα τής έλληνικής ιστορίας, κοί πρέπει νά είναι καί
έξω άπό τό νόμο τής έλληνικής πολιτείας.
Αύτές οί σκέψεις δέν έρχονται σέ άντίθεση μέ τήν Ιδέα τής πολιτικής έλευθερίας. Γιά νά προαχθή ό πολιτισμός ένός
έθνους πρέπει νά ύπάρχη πολιτική έλευθερία έ ν τ ό ς τής πολιτείας, πέρα ώς
πέρα, καί νά διαφυλάσσεται έκεί σάν ιερή
παρακαταθήκη, ά λ λ ά δ χ ι έλευθερία
έ ν α ν τ ί ο ν αύτής. Πρέπει νά ύπάρχη
έλευθερία κατά λόγον, κ α ί δ χ ι έναντίον τού λόγου τής ιστορίας.
ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΞΕΠΕΣΩΜΕ στόν κακόζηλο
σωβινισμό, χωρίς νά καταφύγωμε στούς
κούφιους λιβανωτούς τής άγοραίας έθνικοφροσύνης, πού μόνο τούς άντιπάλους
τού Έθνους ύπηρετοϋν, θεμελιώσαμε
νομίζω τούς ειδικούς λόγους γιά τούς
όποιους ή προβολή καί έπιβολή τοϋ
κλασικού έλληνικοΰ πνεύματος—στή πιό
πλατειάν έννοιαν αύτοΰ τού δρου—άπο
τελεΐ τόν πρώτο, τόν μεγίστης Ιστορικής
σημασίας σκοπό τοϋ έθνους μας καί
σήμερα καί στό μέλλον.
Μπορούμε στήν καμπήν αύτήν τοϋ χρό
νου, βέβαιοι δτι δέν βαυκαλιζόμαστε άπό
φρούδες σκέψεις, νά προσατενίσωμε τό
μέλλον μέ πίστη, άρκεί νά ύπάρξη πίστη.
Ή Είμαρμένη πού πολλά άγαθά, πολλές
φορές, έπεδαψίλευσε στό έθνος μας, τού
παρέχει, καί πάλι στούς καιρούς μας, τ ή
δ υ ν α τ ό τ η τ α νά προσφέρη τήν νέαν
αύτήν ιστορικήν ύπηρεσίαν στόν πολι
τισμό τού άνθρώπου. Αύτή τή δ υ ν α τ ό 
τ η τ α , καί τίποτε περισσότερο, δικαιού
μαστε νά ζητούμε άπό τήν έξω ζωή, άπό
τήν εύνοια τής τύχης καί άπό τήν άγάπη
τού Θεού. Τά άλλα δλα, α ύ τ ά πού τήν
δ υ ν α τ ό τ η τ α αύτήν τήν μεταβάλλουν
σέ π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α , αύτά μέσα
μας καί μόνο μέσα μας καί μπορεί καί
πρέπει νά τά βρούμε.
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Γράφει ό Ταγματάρχης Χωροφυλακής
κ. Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ Κ Ο Υ Τ Ρ Ο Υ Μ Π Η Σ ,
Πτυχιοΰχος Σχολής Δημοσίου Δικαίου καί
Πολιτικών-Οίκονομικών Επιστημών τής Νομικής Σχολής
τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών

Στή Στοκχόλμη, τήν Πρωτεύουσα της Σουηδίας, λειτουρ
γεί ένα άπό τά πιο τέλεια Κέντρα ’Αστυνομικών ’Επιχειρήσεων,
έξοπλισμένο μέ τά πλέον σύγχρονα έπιτεύγματα τής τεχνολο
γίας, πού έλέγχει, κατευθύνει και συντονίζει δλη τήν δραστηριό
τητα των ’Αστυνομικών 'Υπηρεσιών τής Σουηδίας. 'Η όργάνωση τοΰ Κέντρου ’Επιχειρήσεων τής Σουηδικής ’Αστυνομίας,
αποτελεί πρότυπο για πολλές ’Αστυνομίες τοΰ κόσμου και τα
άποτελέσματα τών πρωτοτύπων μεθόδων του έχουν κριθεΐ περισ
σότερο άπό ικανοποιητικά καί άποδεικνύουν δτι ή έιραρμογή τών
έπιτευγμάτων τής έπιστήμης καί τής τεχνολογίας, στήν σημερι
νή έποχή, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση γιά τή σωστή λει
τουργία τής ’Αστυνομίας καί τήν καλύτερη άπόδοση τών άνδρών
της.

Τον περασμένο ’Ιούνιο, ή Ελλη
νική άντιττροσωττεία, στην όποια
συμμετείχα κι έγώ, ή οποία έλαβε
μέρος στό ετήσιο συνέδριο τής Δι
εθνούς Ένώσ. Ά στυν. (I.P.A.), που
έγινε στό ’Ελσίνκι τής Φιλανδίας
είχε τήν τύχη νά έπισκεφθεϊ καί
τήν πρωτεύουσα τής Σουηδίας,
τήν Στοκχόλμη. Έ τσ ι, έστω καί
γιά λίγο χρονικό διάστημα, μάς
δόθηκε ή εύκαιρία ν’ αποκτήσουμε
μιά εικόνα άπό τήν οργάνωση,
τή δομή, τή λειτουργία καί τά μέ
σα πού χρησιμοποιεί ή Σουηδική
’Αστυνομία γιά τήν εκτέλεση τής
αποστολής της.
Πολύτιμος βοηθός καί ξεναγός
μας σ’ αύτή τήν έπίσκεψη ήταν
ό αγαπητός φίλος καί συνάδελφος
κ. ROLF MALBY, ’Αξιωματικός
τής ’Ασφαλείας τής Στοκχόλμης
καί μέλος τοΰ Σουηδικού Τμήματος
τής Ι.Ρ.Α.
Στή Σουηδία κάθε τί πού έχει
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σχέση μέ την ’Αστυνομία καί τήν
εκτέλεση τοϋ αστυνομικού έργου,
ακολουθεί τον ρυθμό τής ζωής καί
είναι συνυφασμένο μέ την τεχνο
λογική πρόοδο τής Χώρας. Αυ
τή ακριβώς ή εφαρμογή τής προ
ηγμένης τεχνολογίας στήν ’Α
στυνομία, έξηγεϊ κατά κάποιο τρό
π ο τόν δυναμισμό καί τό κύρος
πού κατέχει σήμερα ή Σουηδική
’Αστυνομία στή κοινωνία τής χώ 
ρας της.
Τήν καρδιά καί τό νού τής Σου
ηδικής ’Αστυνομίας, όπως χ α 
ρακτηριστικά μας είπε ό κ. ROLF
MALBY, άποτελεϊ τό Κέντρο ’Ε
πιχειρήσεων τής Στοκχόλμης,τό
όποιο καί μας έντυπωσίασε μέ τά
μέσα καί τον υπερσύγχρονο τεχνι
κό εξοπλισμό που διαθέτει, για
ν’ άνταποκριθεϊ στις πολλαπλές
καί πολύ σημαντικές άποστολές
TOU.

Η ΣΟΥΗΔΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
α . ’Ε ξέλιξη .
Ή Σουηδία, είναι μιά χώρα μέ
έκταση 449,750 τ. χιλ. καί πλη 
θυσμό 8.500.000 περίπου, δηλαδή
τέσσερες φορές περίπου μεγαλύ
τερη άπό τήν Ελλάδα καί μέ
έλάχιστα λιγότερο πληθυσμό. Θε
ωρείται, λόγω τής μεγάλης οικο
νομικής καί τεχνικής άναπτύξεώς
της, μία άπό τις περισσότερο προ
ηγμένες χώρες τού κόσμου.
Τό ’Αστυνομικό της σύστημα
μέχρι τό 1964, τό άποτελούσαν
562 ’Αστυνομικά Σώματα, πού
ύπάγονταν στούς Δήμους καί εί
χαν άμεση εξάρτηση ά π ’ αύτούς.
"Ομως ή διάσπαση αύτή τών
άστυνομικών δυνάμεων προκαλούσε πληθώρα προβλημάτων καί
κυρίως, προβλήματα συντονισμού.
Ό συντονισμός καί ή άπό κοινού
άντιμετώπιση τών κρουσμάτων
έγκληματικότητος, καθώς καί ή
συγκέντρωση μεγάλων άστυνο
μικών δυνάμεων γιά τήν επίλυση
ενός προβλήματος καί τήν άντιμετώπιση μιας καταστάσεως, πολ
λές φορές ήταν όχι μόνο δυσχε
ρής άλλα καί άδύνατη.
’Ακόμα, δυσχέρειες παρουσιά
ζονταν στή βελτίωση καί στον
εκσυγχρονισμό τώ ν κατά τόπους
άστυνομικών συστημάτων, πού
οφείλονταν τόσο στήν έλλειψη
συντονισμού, όσο καί στήν άνυπαρξία προγραμματισμού.
Τό 1964 έγινε τό μεγάλο βήμα
γιά τήν έξέλιξη τού άστυνομικού
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συστήματος.Άποφασίστηκε ή συν
ένωση όλων τών Δημοτικών ’Ασ
τυνομιών σ’ ένα ’Αστυνομικό Σώ
μα, μέ άρμοδιότητα σ’ ολόκληρη
τή χώρα. Ό ’Αρχηγός τής Σουη
δικής ’Αστυνομίας διορίζεται άπό
τή Κυβέρνηση καί είναι πολιτικό
πρόσωπο. Αύτό οί Σουηδοί συνά
δελφοι τό θεωρούν μειονέκτημα
καί επιθυμούν ό ’Αρχηγός τους
να προέρχεται άπό τό ίδιο τό
Σώμα, γιά νά διαθέτει τήν άνάλογη πείρα καί νά είναι περισσό
τερο γνώστης τών άστυνομικών
προβλημάτων.
β . ’Οργάνωση .
Γιά νά ύλοποιηθεϊ ή άπόφαση
τής ένοποιήσεως τώ ν Δημοτικών
’Αστυνομιών χρειάστηκε νά μελετηθή ένα εύρύτατο σχέδιο γιά
τήν ύπερπήδηση τώ ν έμποδίων
καί τήν άντιμετώπιση τώ ν άδυναμιών. "Ενα άπό τά σοβαρότερα
προβλήματα πού χρειάστηκε νά
έπιλυθεΐ μέ οσο τό δυνατό περισ
σότερη προοπτική, ήταν ή μετα
ξύ τών νεοϊδρυθεισών ’Αστυνο
μικών Υπηρεσιών έπικοινωνία,
πού ήταν άπαραίτητη γιά τον
συντονισμό τών ένεργειών καί
τής αστυνομικής δραστηριότητας.
"Ετσι, άπό τή πρώ τη στιγμή,
άρχισε ή έφαρμογή ένός εκτετα
μένου προγράμματος όργανώσεως,
ένός νέου συστήματος τηλεπικοι
νωνιών, σέ έθνικό έπίπεδο, γιά
τήν σύνδεση όλων τώ ν Υπηρε
σιών τής χώρας. Μ’ αύτόν τόν
τρόπο έξασφαλίσθηκε ή ένιαία δι
οίκηση καί ή άποτελεσματική δι
εύθυνση τώ ν άστυνομικών έπιχειρήσεων σ’ ολόκληρη τή χώρα.
Τό σύστημα αύτό ολοκληρώθηκε
τό 1973 καί είναι έξοπλισμένο μέ
τά πλέον σύγχρονα ήλεκτρονικά
μέσα, πού έξασφαλίζουν έναν τέ
λειο συντονισμό δράσεως.
"Ενας κεντρικός σταθμός εξα
σφαλίζει τήν επικοινωνία μέ όλες
τίς ’Αστυνομικές Υπηρεσίες καί
τά χρησιμοποιούμενα μέσα περι
πολίας. Παράλληλα ύπάρχει ή
γενική σύνδεση μέ τό δημόσιο δί
κτυο τηλεπικοινωνιών γιά τήν
επαφή μέ ιδιώτες.
Πέρα ά π ’ αύτά, έχει ληφθεϊ ει
δική μέριμνα γιά τίς μεγαλουπόλεις, πού παρουσιάζουν πιό πολύ
πλοκα θέματα διοικήσεως καί άστυνομεύσεως, μέ τή δημιουργία
ειδικών συστημάτων.
Τό πλέον τέλειο καί σύγχρονο
είναι τό πρότυπο σύστημα διοικήσεως, έποπτείας καί ελέγχου πού

δημιουργήθηκε καί χρησιμοποιεί
ται σήμερα στήν πρωτεύουσα τής
Σουηδίας.

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ
Σ’ ένα επιβλητικό κτιριακό σ υγ
κρότημα, πού βρίσκεται στο κέν
τρο τής Στοκχόλμης, στεγάζεται
τό ’Αρχηγείο τής Σουηδικής ’Α
στυνομίας, ή Διεύθυνση ’Αστυνο
μίας Στοκχόλμης, ή Κεντρική ’Α
σφάλεια, Φυλακές γ ιά προσωρινή
κράτηση καί άλλες Ειδικές Υ π η 
ρεσίες τής ’Αστυνομίας.
Κάπου στή καρδιά τούτου τού
συγκροτήματος, σέ μιά πτέρυγα
άπρόσιτη στούς πολλούς καί ει
δικά στοάς άγνωστους, πού οί
πόρτες λειτουργούν μέ ειδικό μη
χανισμό, είναι έγκατεστημένο τό
Κέντρο διοικήσεως, έποπτείας καί
ελέγχου, τό Κέντρο ’Επιχειρή
σεων όπως θά λέγαμε έμεϊς, τό ό
ποιο επικοινωνεί μέ κάθε γω νιά
τής Σουηδικής γής καί άσκεΐ πλήρη
έποπτεία στή πόλη τής Στοκχόλ
μης.
Ό επισκέπτης τού Κέντρου εν
τυπωσιάζεται άπό τήν έπιβλητικότητα τού περιβάλλοντος καί
τά ήλεκτρονικά μέσα. Αίθουσες
εύρύχωρες μέ διαρρύθμιση μελε
τημένη σ’ όλες της τίς λεπτομέ
ρειες. Τά δάπεδα είναι καλυμμένα
μέ τάπητες καί ή έπίπλωση πολύ
προσεγμένη. Διαθέτει τέλειο σύ
στημα φωτισμού, καθώς καί σύ
στημα κλιματισμού. Γενικά τό πε
ριβάλλον έξασφαλίζει ιδανικές συν
θήκες, άνετης καί εύχάριστης έργασίας.
Ή διαρρύθμιση τώ ν χώ ρω ν καί
ό τεχνικός εξοπλισμός τού Κέντρου
έχει γίνει μέ προοπτική δεκαπέντε
έτών καί τούτο για τί έχει ύπολογισθεΐ ότι μέσα σ’ αύτό τό χρονικό
διάστημα θά έχουν έπέλθει εξε
λίξεις καί μεταβολές, τόσο στά
μέσα, όσο καί στις άνάγκες τής
’Αστυνομίας, ώστε νά επιβάλλεται
ό έκσυγχρονισμός τού Κέντρου.
Τό Κέντρο ’Επιχειρήσεων περι
λαμβάνει: Τήν Αίθουσα ’Επιχει
ρήσεων, τήν Αίθουσα Έ ποπτείας
Τροχαίας Κινήσεως, τό Γραφείο
’Επόπτου, τό Γραφείο Διοικήσεως, τήν Αίθουσα Τέλεξ καί τήν
Αίθουσα ’Επεξεργασίας πληροφο
ριών. Τά διάφορα Τμήματα έχουν
ειδική καί άνεξάρτητη άποστολή.
Παράλληλα συνεργάζονται καί άλληλοσυμπληρώνονται καί μάλιστα

σέ τέτοιο βαθμό, ώστε αποτελούν
ενα ένιαΐο σύνολο δραστηριοτή
των πού άνταποκρίνονται π λή 
ρως στίς απαιτήσεις τω ν περιστά
σεων και στή γενικώτερη απο
στολή τού Κέντρου.
Αίθουσα έπικοινω νιώ ν.
Οΐ άνθρωποι πού έκτελούν ύπηρεσία στήν Αίθουσα Επικοινωνιών
έχουν αποστολή τήν παρακολού
θηση τω ν γεγονότων πού συμ
βαίνουν στή πόλη, άλλα καί σ’
όλη τή χώρα γενικώτερα, τήν
παροχή οδηγιών, τήν αποστολή
ένισχύσεων καί τήν καθοδήγηση
τών αστυνομικών πού βρίσκονται
σέ Υπηρεσία. Γι’ αύτό τό λόγο,
έχουν στή διάθεσή τους ένα πλή 
ρες σύστημα έπικοινωνίας μέ τή
βοήθεια τών ραδιοτηλεφώνων καί
επικοινωνούν μέ όλα τά περιπο
λικά αύτοκίνητα, τούς πεζούς άστυνομικούς, καθώς καί μέ όλα τά
περιφερειακά κέντρα.
’Επίσης ύπάρχει τελειώτατο σύστη μα τηλεφωνικής συνδέσεως πολ
λαπλών γραμμών μέ τερματική
τηλεφωνική συσκευή σέ κάθε θέση
έκφωνητού. Τό σύστημα αύτό πε
ριλαμβάνει εσωτερικές καί εξωτε
ρικές γραμμές, άλλά καί ειδικές
γραμμές έπικοινωνίας μέ άλλους
’Οργανισμούς καί Υπηρεσίες, ό
πω ς είναι ή Υπηρεσία Πυρασφα
λείας καί άλλες.
Οί έκφωνητές είναι πολλοί. 'Έ
χουν τοποθετηθεί σέ δυό ήμικυκλικού σχήματος, σειρές. "Ολοι
έχουν πλήρη έπαφή μέ όλα τά μέ
σα έπικοινωνίας καί μπορούν νά
εργάζονται ταύτόχρονα όλοι μαζί,
γιά τή διεκπεραίωση περισσο
τέρων ύποθέσεων χωρίς καμμιά
καθυστέρηση.
"Ετσι ένώ ένας εκφωνητής μπο
ρεί νά στέλνει ένα περιπολικό αύτοκίνητο σέ κάποιο σημείο, ό άλ
λος μπορεί νά λαμβάνει συμπλη
ρωματικές πληροφορίες, ένας τρί
τος νά παρέχει τις δέουσες οδηγίες
καί άλλος νά πληροφορείται ότι
μιά ύπόθεση έχει διευθετηθεί.
*0 « ’Εγκέφαλος»'.
Τό σύστημα αύτό έξυπηρετεΐται άπό έναν ’Ηλεκτρονικό Υ π ο 
λογιστή, πού δέχεται όλες τις
κλήσεις πού φτάνουν στό Κέντρο—
είτε μέ τό τηλέφωνο, είτε μέ τά
ραδιοτηλέφωνα—καί συνδέει αύτόματα τον καλούντα μέ τον ελεύ
θερο, εκείνη τή στιγμή, έκφωνητή.
Είδικώτερα γιά ορισμένα γεγο
νότα πού συγκινούν τό εύρύτερο

κοινό, ή είναι μεγάλης άστυνομικής
σημασίας καί γιά τά όποια οί τη 
λεφωνικές ή ραδιοτηλεφωνικές κλή
σεις πού φτάνουν στό Κέντρο εί
ναι πολλές, ό Υ πολογιστής ελέγ
χει τίς πληροφορίες καί διοχετεύει
αύτές πού άφορούν τό ίδιο άντικείμενο στόν έκφωνητή πού χειρί
ζεται, άπό τήν άρχή, τό θέμα.
Κάθε έκφωνητής έχει μπροστά
του τερματικό σταθμό συνδεμένο
μέ τον Κεντρικό Υ πολογιστή άπό
τόν όποιο μπορεί νά ζητάει καί
νά λαμβάνει πολλές πληροφορίες
γιά προβλήματα πού άνακύπτουν.
’Εδώ πρέπει νά σημειωθή ότι
στή Σουηδία ή χρήση τού ’Ηλε
κτρονικού Υ πολογιστή γιά τή
παροχή καί λήψη πληροφοριών
άστυνομικής φύσεως είναι συνυφασμένη μέ τή καθημερινή άστυνομική εργασία. ’Αρκεί νά άναφερθεΐ ότι όχι μόνο κάθε Υπηρεσία,
άλλά καί κάθε Άνακριτικό Γρα
φείο, μαζί μέ όλα τ ’ άλλα τεχνικά
μέσα, διαθέτει καί τερματικό στα
θμό μέ τή βοήθεια τού οποίου
έπικοινωνεϊ μέ τόν Κεντρικό ’Ηλε
κτρονικό Υ πολογιστή καί μπορεί
μέσα σέ ελάχιστα δευτερόλεπτα νά
έχει όλες τίς ύπάρχουσες άπαραίτητες πληροφορίες, γιά τό άτο
μο πού άνακρίνεται ή γιά τή περί
πτω ση πού έξετάζεται.
*0 χάρτης τής Στοκχόλμης.
Ά ς έπανέλθουμε όμως στήν Αί
θουσα ’Επικοινωνιών. Στόν τοίχο,
απέναντι στούς έκφωνητές, ύπάρχει ένας τεράστιος χάρτης τής εύρύτερης περιοχής τής Στοκχόλ
μης μέ τά προάστιά της, πού κα
λύπτει 420 περίπου τετραγωνικά

Οί εκφωνητές, στην αίθουσα ελέγχου
τοϋ Κέντρου Επιχειρήσεων κατευθύνουν
τις αστυνομικές δυνάμεις, πεζές και μη
χανοκίνητες, σύμφωνα μέ τίς δημιουργούμενες ανάγκες. Κάθε στιγμή γνωρί
ζουν τι συμβαίνει σ’ ολόκληρη σχεδόν
τήν Στοκχόλμη, είτε άπό τά ραδιοτηλέ
φωνα, είτε άπό τά κλειστά κυκλώματα
τηλεοράαεως καί άνάλογα ένεργοϋν.

χιλιόμετρα. Ό χάρτης αύτός διαι
ρείται σέ 510 τετράγωνα. Σέ κάθε
τετράγωνο υπάρχει ένας ήλεκτρικός λαμπτήρας, πού άνάβει όταν
στήν περιοχή αύτή περιπολεϊ άστυνομικό αύτοκίνητο.
"Οταν ένα συμβάν άναφερθεϊ
στό Κέντρο, ό ήλεκτρικός λαμπτή
ρας τού τετραγώνου, πού αντι
στοιχεί στή περιοχή πού έγινε τό
συμβάν, άναβοσβύνει αύτόματα
έως ότου ληφθεΐ σήμα ότι τό περι
στατικό διευθετήθηκε.
’Επίσης πάνω στό χάρτη τοπο
θετούνται διάφορα σύμβολα μέ μαγνητική βάση, πού άνταποκρίνονται στις διάφορες καταστάσεις
πού έπικρατούν στήν περιφέρεια
έκείνη.
’Αλλά, έκτος άπό τό χάρτη,
στήν ίδια πλευρά τής αίθουσας,
ύπάρχει μία οθόνη στήν όποια
προβάλλονται χάρτες μέ μεγαλύ
τερη κλίμακα γιά τήν μελέτη μιας
σοβαρής καταστάσεως, άλλά καί
ειδικές έντολές πού δίνονται κατά
τήν διάρκεια εύρείας άντιμετωπίσεως μιας καταστάσεως.
"Ετσι μέ τόν τρόπο αύτό καί μέ
τή βοήθεια τών χρησιμοποιουμένων τεχνικών μέσων, μπορεί κα
νείς νά ένημερωθεΐ μέ μιά γρήγορη
ματιά, γιά τήν κατάσταση— άπό
άστυνομικής πλευράς—πού επικρα
τεί στήν πόλη.
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Αίθουσα έποπτείας της Τροχαίας
κινήσεως.
Μέ τον ίδιο περίπου τεχνικό εξο
πλισμό είναι εφοδιασμένη καί ή
Αίθουσα Έ ποπτείας τής Τροχαίας
Κινήσεως. Έκτος όμως άπό τό σύ
στημά επικοινωνίας που περιγράψαμε, υπάρχει καί κλειστό κύκλω
μα τηλεοράσεως, για τήν οπτική
παρακολούθηση τής οδικής καταστάσεως σε ορισμένα κεντρικά σηΤό Κέντρο ελέγχου τής κυκλοφορίας’
εφοδιασμένο μέ ένα τεράστιο χάρτη τής
Στοκχόλμης, μέ μεγάλο αριθμό άπό οθό
νες τηλεοράσεως κλειστού κυκλώματος
και άλλα εποπτικά μέσα γιά τον έλεγχο
τής τροχαίας κινήσεως, στην πρωτεύουσα
τής Σουηδίας,

μεϊα τής πόλεως, πού οί δρόμοι
παρουσιάζουν αύξημένη κυκλοφο
ρία, ιδίως τις πρωινές καί τις πρ ώ 
τες απογευματινές ώρες. Σήμερα τό
κλειστό κύκλωμα περιλαμβάνει 15
κάμερες, πού συνδέονται μέ άντίστοιχα Monitor (οθόνες) μέσα
στήν αίθουσα, άπό τά όποια παρακολουθεΐται ή κατάσταση.
Μέ ειδικούς χειρισμούς μέσα άπό
τήν αίθουσα, οί κάμερες μπορούν
εύκολα ν’ άλλάζουν οπτική γ ω 
νία, άλλά καί νά μεγενθύνουν τά
άντικείμενα (ZOOM) ώστε νά π α 
ρέχονται περισσότερες λεπτομέ
ρειες. Γιά τήν άντιμετώπιση μελ
λοντικών άναγκών έχει προβλεφθεϊ ή δυνατότητα καί ύπάρχει
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προοπτική αύξήσεως τών συσκευ
ών λήψεως σέ εξήντα.
Ε πίσης στήν Αίθουσα ύπάρχει
καί λειτουργεί σύστημα μαγνητοσκοπήσεως (VIDEO), τό όποιο
έχει τή δυνατότητα νά μαγνητο
σκοπεί, μέσω τώ ν Monitor, τις
διάφορες σκηνές καί στιγμιότυπα,
πού άργότερα χρειάζονται νά προ
βληθούν γιά μελέτες άλλά καί έκπαιδευτικούς σκοπούς.
Οί εικόνες πού λαμβάνονται
μέσω τού κλειστού κυκλώματος
τηλεοράσεως, μεταδίδονται σ’ ό
λους τούς χώρους μέσα στό κέν
τρο, όπου ύπάρχουν συσκευές
λήψεως.
"Οπως στήν Αίθουσα Έπικοι-

νωνιών, έτσι κοα στην Αίθουσα
Έ ποπτείας τής Τροχαίας Κινήσεως, υπάρχει ένας χάρτης ποΰ
καλύπτει τό κέντρο τής Στοκχόλ
μης καί παρέχει πληροφορίες σχε
τικά με τις κάμερες καί την κατά
σταση τής κυκλοφορίας, στίς κυριώτερες οδικές άρτηρίες τής ΤΤόλεως. Οΐ πληροφορίες πού λαμβάνονται μέσω των συσκευών τηλεοράσεως καί ή έπικρατοϋσα κα
τάσταση, άπεικονίζονται μέ ανά
λογα σύμβολα πού τοποθετούν
ται στο χάρτη καί χαρακτηρίζουν
τά σημεία πού παρουσιάζουν κά
ποιο πρόβλημα.
Σύμφωνα μέ τις άφηγήσεις των
άρμοδίων γιά τήν κυκλοφοριακή
έποπτεία, χάρη στά συστήματα
αυτά ή Τροχαία τής Στοκχόλμης,
είναι συνεχώς ένήμερη καί βρίσκε
ται σέ στενή έπαφή μέ τήν κυκλοφοριακή κατάσταση πού διαμορ
φώνεται στούς δρόμους καί έχει
τή δυνατότητα, όποιαδήποτε στι
γμή, νά επεμβαίνει έγκαίρως σέ
περιπτώσεις κυκλοφοριακής άνωμαλίας καί νά δίνει τίς άναγκαιούσες λύσεις.
’Επίσης, οί Σουηδοί συνάδελφοι
πιστεύουν ότι στον τομέα τής
παρακολουθήσεως καί τού ελέγ
χου τής τροχαίας κινήσεως μπο
ρούν νά γίνουν ακόμα πολλές βελ
τιώσεις. Γιά αύτό τό σκοπό σχε
διάζεται καί μελετάται ή μελλοντι
κή εγκατάσταση ήλεκτρονικού υ
πολογιστή, μέ τή βοήθεια τού
οποίου ή Αίθουσα Έ ποπτείας τής
Τροχαίας Κινήσεως θά λαμβάνει
σέ κάθε στιγμή πληροφορίες γιά
τήν κατάσταση τής οδικής κινήσεως καί άκόμα θά διαθέτει όλες
τίς πιθανές λύσεις γιά τήν άντιμετώπιση τών προβλημάτων πού
παρουσιάζονται. Στίς περιπτώ 
σεις αύτές τό κλειστό κύκλωμα τηλεοράσεως θά χρησιμεύει μόνο γιά
νά δίνει άπάντηση στο ερώτημα
«γιατί;», όταν ό Υ πολογιστής
θά πληροφορεί ότι υπάρχει κά
ποια (ανωμαλία.
Γραφείο επόπτου.
Τό Γραφείο τού ’Επόπτου βρί
σκεται σέ τέτοιο σημείο άπό τό
οποίο υπάρχει δυνατότητα έπο
πτείας όλων τών χώρων τού κέν
τρου. Διαθέτει όλα τά μέσα μέ τά
όποια μπορεί καί λαμβάνει γνώση
κάθε πληροφορίας, πού δέχεται
ή διαβιβάζεται άπό όποιοδήποτε
τμήμα.
Γιά τή μεταβίβαση γενικών π λ η 

ροφοριών στά διάφορα τμήματα ή
ειδικών έντολών χρησιμοποιείται
ειδικό μικροφωνικό σύστημα.
’Επίσης γιά τήν παρακολούθη
ση καί τον έλεγχο τών εγκατα
στάσεων τού τεχνικού έξοπλισμού
καί τού συστήματος ’Ασφαλείας,
διαθέτει ειδικές προς τούτο κάμερεξ·
Σέ ειδικές περιπτώσεις ό ’Επό
πτης χρησιμοποιεί πληροφορίες
πού λαμβάνει άπό τό ειδικό Γρα
φείο ’Επεξεργασίας Πληροφοριών,
γιά τήν ένημέρωση καί τή συμ
πλήρωση τών ελλείψεων πού π α 
ρουσιάζονται στά διάφορα Τμή
ματα τού Κέντρου καί παρέχει
οδηγίες γιά τήν άντιμετώπιση
δυσχερών προβλημάτων πού μπο
ρεί νά παρουσιασθούν.

τό όποιο άσχολεϊται μέ τή συλ
λογή, τήν επεξεργασία καί τήν
παροχή πληροφοριών σχετικών
μέ τήν άντιμετώπιση τών προ
βλημάτων πού παρουσιάζονται.
Οΐ πληροφορίες μετά τήν κριτική
επεξεργασία παρέχονται μέ ένα
σύστημα αύτόματης κινηματο
γραφικής προβολής στίς οθόνες
ένημερώσεως, πού ύπάρχουν στά
Γραφεία τού ’Επόπτου καί τού
Διοικητού τού Κέντρου, οί όποιοι,
στή συνέχεια, τίς διοχετεύουν, άνάλογα μέ κάθε περίπτωση στίς
οθόνες ειδικών έντολών πού βρί
σκονται στίς Αίθουσες ’Επικοινω
νίας καί Έ ποπτείας τής Τροχαίας
Κινήσεως.

ΤΑ ΝΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Γραφείο διοικήσεως τοϋ κέντρου
Στο Γραφείο τής Διοικήσεως τού
Κέντρου, ύπάρχουν όλα τά μέσα
επικοινωνίας καί έλέγχου πού ύ
πάρχουν στο Γραφείο τού ’Επό
πτου.
’Αποστολή τού Διοικητού τού
Κέντρου είναι ή άντιμετώπιση σο
βαρών περιστατικών, πού άπαιτούν λεπτό χειρισμό, παροχή ει
δικών πληροφοριών καί έντολών.
Ό Διοικητής τού Κέντρου δέν
υπεισέρχεται ούτε άσχολεϊται μέ
λεπτομέρειες. Τά συνηθισμένα θέ
ματα καί τά προβλήματα τής
καθημερινότητας άνήκουν σέ υφι
στάμενα κλιμάκια, τά όποια έχουν
τήν δυνατότητα καί τό καθήκον
νά τά άντιμετωπίζουν ύπεύθυνα
καί νά δίνουν τίς άναγκαιούσες λύ
σεις.
Αίθουσα «ΤΕΛΕΞ».
Στήν Αίθουσα «Τέλεξ» έχουν
έγκατασταθεϊ τηλέτυπα πού συν
δέονται μέ όλες τίς ’Αστυνομικές
Υπηρεσίες τής χώρας. ’Επίσης
ύπάρχει καί δίκτυο πού επικοινω
νεί μέ τό δημόσιο καί Ιδιωτικό «τέ
λεξ». ‘Ως συμπληρωματικά μέσα
γιά τήν τηλεπικοινωνία καί τήν
πλήρη ένημέρωση τού Τμήματος
αύτού, χρησιμοποιούνται τά ύπόλοιπα μέσα έπικοινωνίας.
Γραφείο πληροφοριών .
Τά θέματα διοικητικής φύσεως
άντιμετωπίζονται άπό τό Γραφείο
Πληροφοριών, τού οποίου όμως
οί άποστολές είναι ποικίλες κ αί
πολλές φορές έξειδικευμένες.
Σέ ειδικές περιπτώσεις Ινισχύεται μέ τό κατάλληλο προσωπικό,

’Από όσα έν συντομία άναφέρθηκαν άνωτέρω αντιλαμβάνεται
κανείς ότι ή Σουηδική ’Αστυνομία
έχει δώσει μεγάλη έμφαση στήν
οργάνωση συστημάτων ταχείας
έπικοινωνίας καί άκριβούς ένημε
ρώσεως. Τό πρώ το επιτυγχάνεται
μέ τήν δημιουργία ενιαίου άστυνομικού φορέως σέ έθνική κλίμακα
καί μέ τον έφοδιασμό τής ’Αστυ
νομίας μέ τελειότατα μέσα τηλε
πικοινωνίας. Τό δεύτερο εξασφα
λίζεται μέ τήν εύρύτατη χρησιμο
ποίηση τών δυνατοτήτων πού
παρέχουν οΐ ’Ηλεκτρονικοί Υ π ο 
λογιστές. Στήν εποχή μας κυριαρ
χεί ή ταχύτης. Ή άνάπτυξη τών
μέσων μεταφοράς καί έπικοινωνίας καί ή μεγάλη κινητικότης τών
ατόμων άλλαξαν τά δεδομένα καί
έδημιούργησαν εύρύτερες κοινω
νικές ενότητες. Γιά τον εντοπισμό
καί τήν σύλληψη τού ένοχου ένός
άδικήματος, δέν είναι νοητό νά
περιορίζεται κανείς σέ ένα περιορι
σμένο χώρο. Πολύ δέ περισσότερο
γιά τήν άνακάλυψη εύρύτερων
έγκληματικών
δραστηριοτήτων
καί έγκληματικών σχεδίων. Οί
Σουηδοί άντελήφθησαν τήν μεγά
λη αύτή άλήθεια καί έχουν όργανωνωθεΐ μέ βάση τά νέα δεδομένα.
'Ο ’Ηλεκτρονικός Υπολογιστής
έχει έξαφανίσει τήν γραφειοκρατία
καί έχει άποδεσμεύσει τεράστια
δύναμη ή οποία χρησιμοποιείται
σέ καθαρώς άστυνομική εργασία.
Ή οργάνωση καί ό έξοπλισμός
τού Κέντρου ’Επιχειρήσεων τής
Στοκχόλμης άποτελεΐ άπόδειξη τού
μεγέθους τής προόδου πού έχει
έπιτευχθεϊ στον τομέα τής ’Αστυ
νομίας στή Σουηδία.
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Διά τής διαλεκτικής ε
πιτυγχάνεται ή βαθύτε
ρη μελέτη,άνασκόπησις
και άνταλλαγή άπόψεων μεταξύ των ειδικών,
δχι δε μέσα στα αύστηρώς ύπηρεσιακά πλαί
σια, άλλα σε άτμόσφαιρα έλευθέρας υποβολής
προτάσεων και γνωμών.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΚΟΣ
'Υπουργός Δη μ. Τάξεως

Α* ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΤΗΣ ΧΟΡΟΦΥΑΑΚΗΣ
ΕΠΙ ΟΕΜΑΤΟΝ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
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Επιπτώσεις τής τουριστι
κής άναπτύξεως στο έργο
τής ’Αστυνομίας.
ΜΕ ΤΗ Ν εΰρεΐα συμμετοχή έκπροσώπων των Δικαστικών, Πολιτικών, Στρα
τιωτικών κ.λ.π. ’Αρχών καθώς καί πολ
λών άλλων έπαγγελματικών καί πολιτι
στικών Σωματείων, Συλλόγων καί ’Ορ
γανώσεων, διοργανώθηκε στή Θεσσαλο
νίκη, στις 8 καί 9 Δεκεμβρίου τοϋ 1978,
τό Α' ’Αστυνομικό Συνέδριο της Χωροφυ
λακής.
Το θέμα τοϋ πρώτου αύτοϋ Συνεδρίου
«Προβλήματα πού δημιουργοϋνται για
την ’Αστυνομία άπό τήν ένταση τής Του
ριστικής κινήσεως», προκάλεσε ζωηρή
αίσθηση καί μεγάλο ένδιαφέρον μεταξύ
τών αρμοδίων καί υπεύθυνων παραγόντων
τών Τουριστικών πραγμάτων τοϋ τόπου,
γιατί έξεταζόμενο πλατιά καί σέ βάθος
άποκάλυψε πτυχές πού πέρα άπό τή Χω
ροφυλακή καί τήν ’Αστυνομία Πόλεων,
ένδιαφέρουν καί άφοροΰν ένα μεγάλο μέρος
τοϋ κοινωνικοΰ συνόλου κι ένα μεγάλ.ο
μέρος τοϋ έπαγγελματικοΰ κόσμου τής
χώρας, δπως καί πολλούς αρμόδιους φο
ρείς τής πολιτείας.
Ή πραγματοποίηση τοϋ συνεδρίου,
άποτέλεσε μιά μεγάλη καινοτομία στά
αστυνομικά χρονικά τοϋ τόπου καί άπόδειξε τήν βαθειά έπιθυμία καί συνάμα
τήν άποφασιστική θέληση τοϋ Σώματος
τής Χωροφυλ.ακής γιά νά σχηματίσει σω
στή άντίληψη τών προβλημάτων πού άπασχολοΰν τις Υπηρεσίες της καί ν’ άντιμετωπίσει αποτελεσματικά τά προβλήματα
αύτά, πάντοτε μέ τήν βοήθεια τής διαλογικής συζητήσεως.
Ό τουρισμός έχει καταστεί διεθνές
κοινωνικοοικονομικό
φαινόμενο καί οί
έπιπτώσέις του πάνω στήν κοινωνική,
οικονομική καί πολιτιστική εξέλιξη τής
χώρας είναι σημαντικές καί ποικιλόμορ
φες. Γιά τοΰτον άκριβώς τόν λόγρ, ή
επιτυχία τοϋ συνεδρίου καί ή άναγκαιότητα
του θά έξαοτηθεΐ κατά πολύ, άπό τό αν
τά θέματα πού άπασχολοΰν τήν Χωρο
φυλακή θά τύχουν ιδιαίτερης προσοχής
καί σωστής άντιμετωπίσεως άπ’ τούς
αρμόδιους φορείς.
Τό πρώτο αύτό συνέδριο μέ θέμα τις
επιπτώσεις τής τουριστικής άναπτύξεως,
είχε σκοπό : Νά έκτεθοΰν καί νά συζη
τηθούν οί κίνδυνοι πού προκύπτουν άπό
την αύξηση τής τουριστικής κινήσεως
στή. χώρα μας, γιά τήν αστυνομική δρα
στηριότητα καί άποστολή. Νά προταθοΰν
μέτρα καί νά έκτεθοΰν τεκμηριωμένες
άπόψεις πού θά λύσουν τά προβλήματα
και θ’ άντιμετωπίσουν τούς έπαπειλούμενους κινδύνους. Νά προκαλέσει τήν
άνάλογη υποστήριξη τής Κρατικής Πο
λιτικής στήν όμόπνοη καί συντονισμένη
προσπάθεια καί άνησυχία τοϋ Σώματος
τής Χωροφυλακής γιά μία άποτελεσματική
αντιμετώπιση αύτών τών προβλημάτων.
_ πΡ°βάλει τό μέγεθος τής προσφοράς
τής Χωροφυλακής στήν ανάπτυξη τοϋ
τουρισμού τής χώρας μας. Νά διακηρύξει
Οτι τό Σώμα τής Ελληνικής Χωροφυλακόζ διακατέχεται άπό ανησυχίες καί υψη
λό αίσθημα εύθύνης γιά τή πορεία καί τις
επιπτώσεις τοϋ Τουρισμού στή χώρα μας.
Να διαβεβαιώσει τούς αρμόδιους φορείς
οτι από πλευράς Χωροφυλακής θά κατα
βληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια γιά τόν
άποτελεσματικό χειρισμό τών θεμάτων
που ανήκουν στήν άποστολή της καί έχουν
°χέση μέ τόν Τουρισμό.

Μήνυμα τού Υπουργού Δημοσίας Τάξεως
κ. Α ν α σ τ α σ ί ο υ Μ π ά λ κ ο υ
προς τό Α' ’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ό Συνέδρι ο.
Κύριοι,
Είμαι πολύ ευτυχής γιά τήν ευκαι
ρία πού μοΰ δίδεται νά σάς άπευθύνω
λίγα λόγια κατά τήν έναρξη τώ ν έργασιών τοϋ Α' . Άνστυνομικού Συνε
δρίου , πού όργανιύνεται μέ πρωτοβου
λία τής Χ ωροφυλακής.
*Η συζήτηση σέ συνέδρια, θεμάτων
μεγάλης σπουδαιότητος, είναι ιδιαί
τερης σημασίας καί φυσικά τήν έπικροτώ . Γιατί διά τής διαλεκτικής
έπιτυγχάνεται ή βαθύτερη μελέτη,
άνασκόπησις κοιί άνταλλαγή άπόψεων
μεταξύ τώ ν ειδικώ ν, δ χι δέ μέσα στά
αύστηρώς υπηρεσιακά πλαίσια, αλλά
σέ άτμόσφαιρα έλευθέρας ύποβολής
προτάσεων καί γ νω μ ώ ν.
Μέ τόν τρόπο αύτό, δίδεται ή ευκαι
ρία νά άκουοθοΰν γνώ μες καί από
ψεις πού μέσα σέ μιά καθαρώς ύπηοεσιακή σύσκεψη, δέν θά ήκούοντο
ίσως καί πού όθηγοΰν στήν έξεύρεση
τών καλυτέρων δυνατών λύσεων,
σέ δύσκολα προβλήματα.
Ό τουρισμός, σήμερα , είναι στοιχείο τής ζωής μας . Είναι ταύτόχρονα
φαινόμενο μ’ έπιπτώσέις στούς τομείς τής κοινωνικής καί οικονομικής μας
προαγω γής. "Αλλες καλές, άλλες τό άντίθετο. Σ ’ αύτό τό τελευταίο , στό
κακό μπορεί νά όδηγήσει μιά αλόγιστη , μιά ύπέρμετρη καί κακά μελετημένη
ανάπτυξη τού τουρισμού.
Ή Ε λ λ ά δ α , κατ’ έξοχή τουριστική χώ ρα, άναμένει άπό τόν τουρισμό
της, τόσο οικονομικά δσο καί πολιτιστικά ώφελήματα. Στά οικονομικά,
κατά τάς έκτιμήσεις τού Ε .Ο .Τ . , θά ΰπερβοΰμε έφέτος σέ έσοδα τό 8ν δι
σεκατομμύριο δολλάρια —οί δέ προοπτικές γιά τό μ.έλλον είναι καλύτερες.
Στόν τομέα λοιπόν αυτόν, ή ’Αστυνομία, έχει τή δυνατότητα καί τό χρέος
νά βοηθήσει. Γ ια τί, λόγω τώ ν πολλαπλών άρμοδωτήτων τη ς, έλέγχει έ
λους σχεδόν τούς τομείς οί όποιοι έξυπηρετοΰν καί έξυπηρετοΰνται άπό τόν
τουρισμό. Καί συνεπώς, άποτελεί βασικό παράγοντα βοηθείας τού Ε .Ο .Τ .
στό βαρύ έργο του .
’Από τήν καλή οργάνωση τώ ν "Υπηρεσιών τής ’Αστυνομίας καί άπό
τή βελτίωσή τους, έξαρταται σημαντικά ή έπιτυχής έφαρμογή τώ ν τουρι
στικών προγραμμάτων καί ή προστασία καί έξυπηρέτηση τού τουρισμού .
Είμαι βέβαιος π ώ ς ή Χωροφυλακή , άντιλαμβάνεται τήν εύθύνη της
άπέναντι τού τουρισμού καί δέν είναι δυνατόν παρά νά προβληματίζεται άπό
τις παρενέργειες τής αλματώδους άναπτύξεώς του στή Χώρα μας, σχεδόν
άπό τή μιά στιγμή στήν άλλη .
Τό Συνέδριο σας, έχει άκριβώς σάν σκοπό του , τήν πλήρη καί σέ βάθος
άνάλυση τώ ν σχετικών πρός τόν τουρισμό προβλημάτων , όσων έχουν σχέ
ση μέ τό έργο τής Χωροφυλακής.
Δέν έχω δέ τήν παραμικρή άμφιβολία πώ ς οί όμιληταί καί οί κ . κ .
Σύνεδροι, θά καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, γιά τήν άνάλυση δλων
τώ ν σχετικών θεμάτων μέ άντικειμενικότητα , αίσθηση εύθύνης καί έποικοδομητικές προτάσεις, γιά τήν άντιμετώπιση τής καταστάσεως άπό κάθε
πλευρά.
Τελειώνοντας , έκφράζω τήν ευαρέσκειά μου πρός τό ’Αρχηγείο Χω
ροφυλακής, γιά τήν ωραία προιτοβουλία πού ε ίχε, νά όργανώσει αυτή τήν
συζήτηση έπάνω σέ ένα τόσο σοβαρό γιά τήν χώρα μας θέμα. Καί είμαι
βέβαιος, πώ ς τά συμπεράσματα πού θά έξάχθοΰν, θά είναι χρησιμότατα
καί έποικοδομητικά τώ ν οκοπών τού Συνεδρίου. Εύχομαι καλή έπιτυχία
στις έργασίες σας.
Σάς εύχαριστώ
ΙΙΡ ΙΝ ΑΠΟ τήν έναρξη τών εργασιών
τοϋ συνεδρίου, ό ’Αρχηγός Χωροφυλακής
’Αντιστράτηγος κ. Μιλτ. Άργιάννης,
άπηύθυνε χαιρετισμό πρός τούς συνέδρους
καί τόνισε δτι τό Σώμα τής Χωροφυλακής,
πού είναι επιφορτισμένο μέ την άσκηση
τής αστυνομίας στό μεγαλύτερο μέρος
τής "Ελληνικής ’Επικράτειας «έχει άπό
μακροΰ συνειδητοποιήσει δτι άπό τήν
αλματώδη άνάπτυξη τοϋ τουρισμού στή
χώρα μας δημιουργοϋνται σοβαρά προ

βλήματα άστυνομικής φύσεως, τά όποια
πρέπει νά μελετοΰνται μέ προσοχή αλλά
καί έγκαίρως, ώστε άπό τήν έρευνα αυτή
νά έχουμε τά απαραίτητα θετικά συμπε
ράσματα γιά τήν αποτελεσματική αντι
μετώπισή τους. Μέ βάση αυτές τις σκέ
ψεις — συνέχισε ό κ. ’Αρχηγός — άποφασίστηκε ή σύγκληση τού παρόντος Συ
νεδρίου, στό όποιο ειδικοί εισηγητές θ’
αναλύσουν τις διάφορες επιπτώσεις στό
έργο τής αστυνομίας πού προέρχονται
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άπό τον Τουρισμό». Στή συνέχεια ό κ.
’Αρχηγός ανακοίνωσε πρός τούς συνέδρους
δτι «μετά άπό κάθε θέμα θά διεξάγεται
διαλογική συζήτηση στην οποία καθένας
άπό τούς συνέδρους θά μπορεί ελεύθερα
νά εκφράζει τις απόψεις του καί νά ζητεί
διευκρινήσεις». ’Ακολούθως, άνάγνωσε
τό μήνυμα τοϋ 'Υπουργού Δημοσίας Τάξεως κ. Άναστ. Μπάλκου καί κάλεσε τον
Γενικό Γραμματέα τοϋ 'Υπουργείου κ.
Κωνσταντίνο Σαψάλη νά κηρύξει την έναρ
ξη των έργασιών τοϋ Συνεδρίου. 'Ο κ.
Γενικός, κηρύσσοντας την έναρξη τοϋ
Συνεδρίου, εύχήθηκε τά άποτελέσματα
των συζητήσεων νά έχουν θετικές επι
πτώσεις στο καυτό θέμα της Τουριστικής
άναπτύξεως της χώρας μας καί νά βοη
θήσουν στην άντιμετώπιση των προβλημά
των.
ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ παρέστησαν, πλήν
τοϋ κ. Γενικού Γραμματέα τοϋ 'Υπουρ
γείου Δημοσίας Τάξεως καί τοϋ κ. Ά ρχηγοΰ Χωροφυλακής, ό Διοικητής τοϋ Γ '
Σώματος Στρατοΰ ’Αντιστράτηγος κ.
Μαρκόπουλος, ό Β' Ύπαοχηγός Χωρο
φυλακής, ' Γποστράτηγος κ. Γεώρ. Μανωλάκος, ό Β' ’Επιθεωρητής Χωροφυλα
κής 'Υποστράτηγος κ. Κων. Καλογερόπουλος, ό εκπρόσωπος τοϋ Μητροπολίτη
Θεσσαλονίκης, Πανοσιολογιώτατος Με
θόδιος, ό Πρόεδρος Έφετών κ. ’Ιωάν.
Σακελλαρίδης, ό Εισαγγελέας Έφετών
κ. Εύθ. Μαρκάκης, οί Έφέτες κ.κ. Παν.
Δημητρόπουλος, Άλεξ. Παπαδόπουλος,
’Ιωάννης Κιούσης, ό Άντισαγγελέας Έ φετών κ. Γεώργιος Λαμπίρης, ό Πρόεδρος
Πρωτοδικών κ. Άνέστης Νάνος, ό Ά ντισαγγελέας Πρωτοδικών κ. Χρ. Σιδέρης,
ό Διευθυντής Προγραμματισμοΰ τοϋ Ε.
Ο.Τ. κ. ’Ιωάν. Καραθάνος, ό Διευθυντής
Ε.Ο.Τ. Βορείου 'Ελλάδος κ. Μαδαμανιώτης, ό Διευθυντής τής Δ.Α. Θεσσαλονίκης
Ταξίαρχος κ. Χρ. Σακελλάρης, ο ί ’Ανώ
τεροι Διοικητές Χωροφυλακής ’Ηπείρου
Ταξίαρχος κ. ’Ιωάν. Γιαννουράκος, Θρά
κης Ταξίαρχος κ. Πιρπίλης, Δυτικής Μα
κεδονίας Ταξίαρχος κ. Γκότσης, Θεσσα
λίας Ταξίαρχος κ. Μαργαρίτης, Κεντρικής
Μακεδονίας Συνταγματάρχης κ. Φιλ.
Τερζής, ’Ανατολικής Μακεδονίας Συν
ταγματάρχης κ. Δαδώλης, ό Διευθυντής
τής Διευθύνσεως Όργανώσεως τοϋ ’Αρ
χηγείου Χωροφυλακής Συνταγματάρχης
κ. Ζαχαράκης, εκπρόσωποι τής ’Αστυνο
μίας Πόλεων, Λιμενικοΰ, Πυροσβεστικοΰ,
τής Νομαρχίας καί τών πολιτικών, Στρα

22

τιωτικών καί τοπικών άρχών, τών Συλ
λόγων, Σωματείων καί ’Οργανώσεων Βο
ρείου Ελλάδος Ξενοδόχων, Ξεναγών, Ξε
νοδοχειακών Υπαλλήλων, Ο.Σ.Ε., Κ.Τ.
Ε.Υ.Α. ’Αστικών λεωφορείων, ’Εμπορι
κού, Τεχνικού, Βιομηχανικού ’Επιμελητη
ρίου κλπ., καθώς καί αντιπροσωπείες
άνδρών τών διαφόρων Υπηρεσιών τής
Χωροφυλακής.
Τό συνέδριο καλύφθηκε τηλεοπτικά καί
ραδιοφωνικά άπό τά δίκτυα τής Ε.Ρ.Τ.
καί τής Υ.ΕΝ.Ε.Δ. καί δημοσιογραφι
κά άπό τον ήμερήσιο Τύπο τής Συμπρω
τεύουσας καί τής ’Αθήνας.

ΤΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Τά υπέρ και τά κατά.
ΜΕ ομιλία τοϋ Ταγματάρχου κ. Νικ.
Κουτρουμπή, τοϋ Τμήματος Δημοσίων
Σχέσεων τοϋ ’Αρχηγείου Χωροφυλακής
άρχισε τό πρώτο μέρος τοϋ Συνεδρίου. 'Ο
Ταγματάρχης κ. ΚουτρΟυμπής μιλώντας
γιά τις «προπτικές άναπτύξεως τοϋ Του
ρισμού καί τις επιπτώσεις στό έργο τής
’Αστυνομίας», άναφέρθηκε στήν αλματώδη
άνάπτυξη τοϋ τουρισμού σέ παγκόσμια
κλίμακα καί τις τεράστιες διαστάσεις πού
άπόκτησε έξ αιτίας τής ανάγκης γιά αλ
λαγή τρόπου ζωής καί επιμόρφωση, πού
πρόβαλε τά τελευταία χρόνια σάν κοινω
νικό φαινόμενο. Στή συνέχεια άναφέρθηκε
στά τουριστικά πράγματα τής χώρας μας
καί παρουσίασε τήν άνάπτυξη τοϋ τουρι
σμού, μέ συγκεντρωτικούς άριθμούς, τά
τελευταία χρόνια. Παράλληλα παρουσίασε
τήν έλληνική εικόνα πού έχει σχέση μέ τόν
τουρισμό, όπως έχει διαμορφωθεί μετά
άπό τις προσπάθειες τών αρμοδίων φο
ρέων.
Στή συνέχεια ό όμιλητής άναφέρθηκε
στούς τομείς πού έπηρεάζονται άπ’ τή
τουριστική άνάπτυξη, τόν οικονομικό πολι
τιστικό, πνευματικό, κοινωνικό τομέα κ.λ.π.
«Πίσω όμως — τόνισε ό Ταγματάρχης
κ. Κουτσουμπής — άπό τις τουριστικές
διαδικασίες καί άπό τήν ευχάριστη καί
όμορφη όψη τοϋ τουρισμού, υπάρχει ή
άλλη όψη, πού μπορεί νάναι άθέατη άλλά
είναι υπαρκτή. Μέσα σ’ αυτό τό χώρο πρέ
πει νά μπούμε γιά νά προστατεύσουμε τά
νώτα τής 'Ελληνικής κοινωνίας καί τήν
Ελληνική κληρονομιά. Οί πιέσεις πού
ασκεί ό τουρισμός είναι τρομακτικές σέ
έκταση καί ένταση. Οί χώρες πού δέχον
ται μεγάλα τουριστικά ρεύματα κινδυ

νεύουν μακροχρονίως νά χάσουν τήν ’Εθνι
κή τους φυσιογνωμία καί νά έξαφανισθοΰν
μέσα στή τουριστική δύνη. ’Άλλωστε
είναι φυσικό καί ό τουρισμός νά έχει τις
παρενέργειες καί τά έλαττώματά του. Ά πό
μάς έξαρτάται ή άντιμετώπιση τού κακού
καί ή καλλιέργεια τού καλού. Ά π ό μάς
έξαρτάται ή έξυγίανση τού τουρισμού μέ
τήν άπομάκρυνση τών έπιβλαβόίν στοι
χείων μέ τήν έγκαιρη έξουδετέρωση τών
έστιών πού ρυπαίνουν τόν υυριστικό χώ 
ρο». ’Ακολούθως μίλν^υε γιά τήν άνάγκη
προστασίας τών οικονομικών συμφερόν
των, τού περιβάλλοντος, τών παραδοσια
κών άξιών, τού ’Εθνικού χαρακτήρος
καί τού τρόπου ζωής τοϋ "Ελληνα καί τήν
προστασία τής Ελληνικής κοινωνίας καί
τής Ελληνικής νεότητος. Τέλος, άνάπτυξε
τήν ποικιλόμορφη προσφορά τής Χωρο
φυλακής στήν τουριστική άνάπτυξη τής
χώρας, πού ξεκινάει άπ’ τήν απλή πλη
ροφόρηση τού ξένου καί εγχώριου επισκέ
πτη, μέχρι τήν ξενάγηση σέ άρχαιολογικούς χώρους καί τήν προστασία τών δι
καιωμάτων τους.

’Ανάγκες αναπροσαρμογής
τών 'Υπηρεσιών Τουρισμού.
ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ μέρος τού Συνεδρίου
άποτελοΰσε ή έξέταση τού θέματος «Του
ρισμός καί Τουριστική ’Αστυνομία».
Πρόεδρος τής συζητήσεως ήταν ό Διευ
θυντής τής Διευθύνσεως Τουρισμού τού
’Αρχηγείου Χωροφυλακής Συνταγματάρ
χης κ. Βασ. Βασιλόπουλος καί εισηγητές
ό Άντισ]ρχης κ. Φώτης Πρίνος, Διευ
θυντής τής Ύποδιευθύνσεως Τουρισμού
Θεσσαλονίκης καί ό 'Υπομοίραρχος κ.
Έπαμειν. Βλάχος, Διοικητής τού Τμή
ματος τής Τουριστικής ’Αστυνομίας Προ
αστίων Κερκύρας.
'Ο κ. Βασιλόπουλος παρουσιάζοντας
τά θέματα τών εισηγητών, μίλησε γιά
θέματα γενικής φύσεως πού άπασχολοΰν
τήν Τουριστική ’Αστυνομία, τονίζοντας
τήν άνάγκη έπιλύσεως τών προβλημάτων
πού έχουν προκόψει άπό τήν αύξηση τής
τουριστικής κινήσεως. ’Επίσης τόνισε
τήν άνάγκη προσφοράς άπό μέρους τού
Ε.Ο.Τ., μεγαλυτέρων χρηματικών κονδυλίων γιά τήν κάλυψη τών άναγκαίων
δαπανών. Στή συνέχεια ζήτησε, 6 Διευ
θυντής Τουρισμού τού ’Αρχηγείου Χωρο
φυλακής νά έχει γνώμη σέ θέματα τοποθετήσεως, μεταθέσεως ή άποσπάσεως τού

προσωπικού κ.ά, πού άφοροϋν τις 'Υπηρε
σίες Τουρισμού. ’Ακολούθως πρότεινε τήν
πλαισίωση των 'Υπηρεσιών Τουρισμού
μέ καταλλήλους ανδρες και γυναίκες τού
Σώματος. Καί δ κ. Βασιλόπουλος τελείω
σε: «Καιρδς είναι να δούμε πώς είμαστε
έτοιμασμένοι ν’ αντιμετωπίσουμε τδ πρό
βλημα τής υποδοχής, διακινήσεως και
παραμονής τών Ξένων ή τί πρέπει να κά
νουμε ακόμη, δσο είναι καιρός, γιά ν’
άνταποκριθοΰμε άπολύτως στις προσδο
κίες τής πολιτείας καί νά μήν υστερήσουμε
σέ τίποτε».
'Ο πρώτος εισηγητής, Άντισ[ρχης
κ. Φ. Πρίνος, είσηγήθηκε καί παρουσίασε
τδ θέμα: « Ή συμβολή τής Τουριστικής
’Αστυνομίας, στην έξυπηρέτηση τής Του
ριστικής προσπάθειας. Άρμοδιότης Του
ριστικής ’Αστυνομίας». Μιλώντας προς
τούς συνέδρους, ό κ. Πρίνος άναφέρθηκε
στδ ίστορικδ τής ίδρύσεω.ς τής Τουριστι
κής ’Αστυνομίας καί ανάλυσε τις ποικι
λόμορφες προσφορές της στδν τουρισμό
τής χώρας μας. Ε πίσης παρουσίασε τή
συνέντευξη τού Γενικού Γραμματέα τού
Β.Ο.Τ. κ. Λαμπρία, προς τδ Περιοδικό
«’Επιθεώρηση Χωροφυλακής», πού άναφέρονταν στην θετική συμβολή τών άν
δρών Χωρ]κής γιά τήν άνάπτυξη τού Του
ρισμού καί τις έντυπούσεις'τών τουριστών
πού άπεκόμισαν φεύγοντας άπδ τήν χώρα
μας. Κατόπιν έδωσε μέ αριθμούς, μια
γενική εικόνα τής αύξήσεως τού τουρισμού
καί τής προσφοράς τών 'Υπηρεσιών Χω
ροφυλακής καθώς καί τήν παραστατική
παρουσίαση τών άδυναμιών τής τουριστι
κή; νομοθεσίας καί τών προβλημάτων πού
προκύπτουν κατά τήν εφαρμογή τους’
πρότεινε δέ, μία σειρά νομοθετημάτων
ικανών νά καλύψουν αυτά τά κενά καί νά
βοηθήσουν τήν ανάπτυξη τού Τουρισμού.
Ό 'Υπομοίραρχος κ. Έ παμ. Βλάχος,
είσηγούμενος τδ θέμα: «’Οργάνωση καί
επάνδρωση τών 'Υπηρεσιών Τουρισμού
τού Σώματος», άναφέρθηκε στις 'Υπη
ρεσίες Τουρισμού πού λειτουργούν σήμε
ρα καί τόνισε τήν άνάγκη ίδρύσεως καί
άλλων 'Υπηρεσιών, μέ τήν πλαισίωση ικα
νού άριθμοΰ ειδικευμένων άνδρών καί
ιδιαιτέρως γυναικών, μέ πλήρη έπαγγελματική τουριστική κατάρτιση. Ε πίσης
τόνισε τήν άνάγκη περισσοτέρων μετεκ
παιδεύσεων ιδιαιτέρως σέ ξενόγλωσσα
σχολεία καί τήν άποστολή γιά ένα μήνα
ικανού άριθμοΰ άνδρών στδ εξωτερικό,
γιά τήν παρακολούθηση καί την ενημέρω
σή τους σέ θέματα τουρισμού. Στή συνέ

χεια πρότεινε τήν άπόκτηση ειδικότητας
τών άνδρών πού υπηρετούν σέ 'Υπηρεσίες
Τουρισμού, γιά νά λυθεί τδ θέμα τής δια
δοχής, τήν παροχή έπιδόματος γλωσσο
μάθειάς, τήν έτήσια βράβευση τών καλυ
τέρων,
τήν στέγαση τών 'Υπηρεσιών
Τουρισμού καί κατάλληλα οικήματα μέ
ιδιαίτερο έξοπλισμδ καί έπίπλωση, τήν
πλαισίωση τών Υπηρεσιών μέ ικανό άριθμδ οχημάτων, πού θά δίνουν τήν δυνα
τότητα έλέγχου τής έκτεταμένης έδαφικής
δικαιοδοσίας κ. ά.
Μετά τις εισηγήσεις τών ομιλητών άκολούθησε συζήτηση μεταξύ δλων τών συνέ
δρων κατά τήν οποίαν ό ’Αρχηγός Χωρο
φυλακής ’Αντιστράτηγος κ. Άργιάννης,
’Ανώτατοι καί Ανώτεροι ’Αξιωματικοί τού
Σώματος ώς καί έκπρόσωποι τού EOT
καί τών επαγγελματικών Σωματείων πού
έχουν σχέση μέ τδν Τουρισμό, έδωσαν
σωστές κι’ εποικοδομητικές άπαντήσεις.

Τροχαία και Τουρισμός.
ΣΤΟ ΤΡΙΤΟ μέρος τού Συνεδρίου έξετάστηκε τδ θέμα: «Τροχαία καί Τουρι
σμός», μέ πρόεδρο τής συζητήσεως τδν
Διευθυντή τής Διευθύνσεως Τροχαίας
τού ’Αρχηγείου Χωροφυλακής Συνταγμα
τάρχη κ. Μιχ. Πιπλάκη καί εισηγητές τδν
Άντ]ρχη κ. Γεώργιο Ντούμα, Διευθυντή
τής Ύποδ]νσεως Τροχαίας Θεσσαλονί
κης καί τδν Ταγματάρχη κ. Μαρ. Δαβίλλα, έπίσης τής Ύποδ]νσεως Τροχαίας Θεσ
σαλονίκης.
'Ο κ. Πιπλάκης κατά τήν γενική πα
ρουσίαση τού θέματος είπε μεταξύ τών
άλλων δτι: «Τδ όξύ κυκλοφοριακό πρό
βλημα τής χώρας μας περιπλέκει καί κα
θιστά άκόμη όξύτερο ό τουρισμός μέ τά
έκατομμύρια τών διακινουμένων ήμεδαπών
καί άλλοδαπών τουριστών, τήν αύξηση
τού άριθμοΰ τών κυκλοφορυύντων στή
χώρα μας οχημάτων καί τέλος μέ τήν αύ
ξηση τής κινητικότητος τών πεζών καί
τών οχημάτων. 'Ο Τουρισμός, λοιπόν
δημιουργεί πρόσθετα καί σοβαρά προ
βλήματα καί ύποχρεώσεις στις 'Υπηρε
σίες Τροχαίας Χωροφυλακής γιά την επι
τυχέστερη άντιμετούπιση τών οποίων
έπιβάλλεται νά έπισημανθοΰν τά προ
βλήματα αυτά νά μελετηθούν καί νά άναζητηθεϊ ή λύση πού ταιριάζει σέ κάθε ένα
άπ’ αύτά».
Τδν λόγο πήρε στή συνέχεια ό Άντισ]
ρχης κ. Γεώργιος Ντούμας, πού άνάπτυξε τδ θέμα: «’Επίδραση τού Τουρισμού

στήν άποστολή τής Τροχαίας». Στήν
άρχή άναφέρθηκε στήν αύξημένη διακί
νηση τών τουριστών, τδ οδικό δίκτυο τής
χώρας, τήν συμμετοχή τού παράγοντα
άνθρωπος στήν κυκλοφορία, καί τ’ άτυχήματα καί τέλος στήν προσαρμογή τών
πραγμάτων τής Τροχαίας σέ Ευρωπαϊκά
δεδομένα.
'Ο β' εισηγητής Ταγματάρχης κ. Δαβίλλας, πού παρουσίασε τδ πρόβλημα
«Προσαρμογή τού Προσωπικού τής Τρο
χαίας στις άνάγκες τού Τουρισμού», άνα
φέρθηκε στά νομικά ελαττώματα γιά
τήν δίωξη τών άλλοδαπών παραβατών
καί τά προβλήματα πού άντιμετωπίζουν
οι άνδρες τής Τροχαίας κατά τήν έφαρμογή τού Νόμου σέ παραβάτες τουρίστες.
Έ πίσης άναφέρθηκε στδ σημερινό έμψυχο
υλικό τής Τροχαίας, τονίζοντας τήν άνάγκη
αύξήσεως τού άριθμοΰ τών άνδρών καί
βελτιώσεως τής έπαγγελματικής τους
καταρτίσεως καί στήν έπιτακτική άναγκαιότητα τού εξοπλισμού όλων τών 'Υπη
ρεσιών Τροχαίας μέ σύγχρονα επιστη
μονικά μέσα καί μέ οχήματα, όπως έπίσης
καί τήν άσφάλιση τών οχημάτων. Γίρότεινε τήν προμήθεια μικρών καί εύέλικτων
αυτοκινήτων γιά τις πόλεις καί ισχυρών
γιά τά ’Εθνικά δίκτυα, τήν προμήθεια
ελικοπτέρων, τήν έπιλογή τών άνδρών,
οί όποιοι θά έπιμορφώνονται πληρέ
στερα σεμινάρια καί τήν άνάγκη ύψηλοτέρας άμοιβής σάν άντιστάθμισμα καί άντιπαροχή τής προσφερομένης διαρκούς,
σκληρής, άνθυγιεινής, ΰπερωριακής καί
κάτω άπδ αντίξοες συνθήκες εργασίας.

Περισσότερος ελεγχος.
ΜΕ ΠΡΟΕΔΡΟ τον Β' Ύπαρχηγό
τού Σώματος 'Υποστράτηγο κ. Γεώργιο
Μανωλάκο καί εισηγητές τδν Συντ]ρχη
κ. -1ωάννη Τρύπη, Διευθυντή τού Κέντρου
’Αλλοδαπών. Θεσσαλονίκης jjai τδν Μοί
ραρχο κ. Παντ. Γκότση, έπίσης τού Κέν
τρου ’Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, άρχισε
ή συζήτηση τού τρίτου μέρους μέ θέμα
«'Υπηρεσία ’Αλλοδαπών».
'Ο 'Υποστράτηγος κ. Γεώργιος Μανωλάκος, άφοΰ άναφέρθηκε σέ γενικά
προβλήματα καί στά καθήκοντα τών
'Υπηρεσιών ’Αλλοδαπών, παρουσίασε
στούς συνέδρους τούς εισηγητές καί τά
ύπδ έξέταση θέματα.
Μιλώντας ό Συνταγματάρχης κ. ’Ιωάν
νης Τρύπης γιά τά «Προβλήματα πού
άνακύπτουν άπδ τήν ένταση τής Τουρι-
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στικής κινήσεως», παρουσίασε αριθμη
τικό πίνακα της εισόδου των άλλοδαπών
στή χώρα άπό τούς ’Ελέγχους Διαθατη-

ρίων.
Στή συνέχεια άναφέρθηκε στις ευνοϊκές
έπιπτώσεις τοϋ Τουρισμού για την αύξηση
του ’Εθνικού εισοδήματος, στην έξασφάλϊση άπασχολήσεως σημαντικού ποσο
στού τού εργατικού δυναμικού της χώρας,
την αύξηση τού ρεύματος τής παλιννοστήσεως των 'Ελλήνων τού ’Εξωτερικού,
την μείωση των εισοδηματικών διαφο
ρών μεταξύ τών κατοίκων τών διαφόρων
περιοχών τής χώρας και την ανάλογη
άνάπτυξη τών περιφερειακών χώρων της
Πατρίδας μας, άλλα καί στην άλλη πλευρά
τού θέματος μέ τις ανάλογες φθοροποιές
επιπτώσεις, πού συνοψίζονται στην δια
φοροποίηση τοϋ τρόπου ζωής μέ την ει
σαγωγή νέων ήθών καί έθίμων καθώς καί
ιδεολογικών προσανατολισμών, κοινωνι
κών τάσεων καί ρευμάτων, τήν αύξηση
τής εγκληματικότητας μέ τήν εισαγωγή
νέων μεθόδων εγκληματικής δραστηριό
τητας, τήν εισβολή κύματος βίας καί
τρομοκρατίας καί τήν έπιβολή τής ’Εθνι
κής μας άσφάλειας μέ τήν εισαγωγή νέων
ιδεών καί πολιτικών ρευμάτωτ πού ή
ευθύνη τής άντιμετωπίσεώς τους — τόνισε
χαρακτηριστικά ό κ. Τρύπης — δέν βα
ρύνει άποκλειστικά καί μόνο τήν ’Αστυ
νομία, άλλα έξ ίσου, ίσως δέ καί πολύ
περισσότερο πολλούς άλλους σχετιζόμενους
μέ αύτά παράγοντες τού Κρατικού Μη
χανισμού. Στή συνέχεια παρουσίασε τα
προβλήματα πού έχουν προκόψει άπό
τούς άλλοδαπούς φοιτητές καί εργάτες,
πού συνοψίζονται σέ προβλήματα διαβιώσεως, παρακολουθήσεώς τους γιά νομική
τακτοποίηση κ.λ.π. ’Επίσης ό κ. Τρύπης
πρότεινε : τήν επάνδρωση τών Υπηρε
σιών ’Ελέγχου Διαβατηρίων μέ πιο κα
τάλληλους άνδρες καί τήν πλαισίωση μέ
γυναικείο προσωπικό, πού θά είναι σέ θέ
ση ν’ άντιμετωπίζει τά προκύπτοντα
προβλήματα άπό τήν αύξηση τών εισερ
χομένων άλλοδαπών, καθώς καί τό άκανόνιστο καί βεβαρυμένο ωράριο εργασίας,
τίς αυξημένες υποχρεώσεις καί ευθύνες,
τον δελεαστικό άνταγωνισμό προσφοράς
εργασίας ύπό τών ιδιωτικών έπιχειοήσεων πού προσφέρουν ύψηλότερες άποδοχές, κανονικό καί μειωμένο ωράριο
εργασίας, άμοιβή ύπερωριακής άνθυγιεινής, δυσμενούς έργασίας καί τήν πλασμα
τική έλευθερία. Τέλος έπεσήμανε τήν
άνάγκη δημιουργίας κινήτρων πού θά

ικανοποιούν τίς βιολογοψυχολογικές άνάγκες τού συγχρόνου άνθρώπου καί τήν
άνάγκη τής ύψηλότεοης άποδόσεως τού
προσωπικού, μέ τήν συνεχή συστηματική
εκπαίδευση καί τήν εφαρμογή τού άξιώ—
ματος «ό κατάλληλος άνθρωπος στήν
κατάλληλη θέση».
«’Ασφαλώς — τόνισε τελειώνοντας ό
κ. Τρύπης ·— μπορούμε ν’ άγοράσωμεν
τον χρόνον ένός άνθρώπου εις έναν ώρισμένον τόπον. Μπορούμε άκόμη νά έξασφαλίσωμεν τήν παρουσίαν ένός άνθρώπου
εις Ινα ώρισμένον τόπον και χρόνον. Μπο
ρούμε έπίσης νά άγοράσωμεν τάς ικανό
τητας καί έπιδεξιότητας ένός άτόμου.
Εκείνο δμως τό όποιον δέν μπορούμε
δυστυχώς νά άγοράσωμεν είναι ή πίστις,
ή άφοσίωσις, ή άγάπη, ή πρωτοβουλία,
ό ένθουσιασμός, ή εύλάβεια τών καρδιών,
τών σκέψεων καί τών ώυχών. "Ολα αύτά
όμως μπορούμε μόνον νά τά κερδίσωμεν.
’Εδώ άκριβώς έγκειται ή μεγαλυτέρα
καί σοβαρωτέρα μας εύθύνη, τόσον έναντι
τού Σώματος τής Χοιροφυλακής, όσον,
δπερ καί σπουδαιότερον, έναντι τής φιλτάτης μας Πατρίδος».
Ό β’ εισηγητής Μοίραρχος κ. Γκότσης
άναφέρθηκε στόν Διαβατηριακό Έλεγχο
καί τά προβλήματα πού προκύπτουν, τον
συναλλαγματικό έλεγχο καί τά προβλήματά του καί πρότεινε : τήν οικονο
μική ενίσχυση τών άνδρών πού υπηρε
τούν σέ ελέγχους Διαβατηρίων γιά τήν
άντιμετώπιση τών ειδικών έξόδων τους
καί τήν παροχή ειδικών έπιδομάτων συ
νόρων ή δυσμενούς διαβιώσεως, τήν βελ
τίωση τών συνθηκών θερμάνσεως, τήν
διάθεση υπηρεσιακού όχήματος γιά τήν
μεταφορά τους, τήν βελτίωση τών συνθη
κών διαβιώσεως στά οικήματα καί τήν
νομοθετική ρύθμιση τού χρόνου υπηρε
σίας στό 2πλάσιο τής δετίας τού Ν.Δ.
142J74.
Μετά τίς εισηγήσεις, επακολούθησε
εύρεϊα συζήτηση τών συνέδρων, δπως
άλλωστε καί στό τρίτο μέρος, δπου εξε
τάστηκαν βαθειά τά προβλήματα καί
δόθηκαν ικανοποιητικές άπαντήσεις.

Νά προστατεύσουμε τά ήθη,
τά έθιμα και τούς νέους.
ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ καί τελευταίο μέρος
τού συνεδρίου, άσχολήθηκε μέ τό θέμα
«Τουρισμός καί έγκληματικότης». Πρό
εδρος τής συζητήσεως ήταν καί πάλι ό Β'

Ύπαρχηγός τού Σώματος 'Υποστράτη
γος κ. Γεώργιος Μανωλάκος, πού άνα
φέρθηκε γενικά στήν επίδραση τού του
ρισμού σέ θέματα εγκληματικότητας καί
παρουσίασε τούς εισηγητές.
Ό α' εισηγητής Συντ[ρχης κ. Χρ. Λί
γδας, Διευθυντής τής Γενικής ’Ασφαλείας
Θεσσαλονίκης, άναπτύσσοντας τό θέμα
τής «έπιδράσεως τού Τουρισμού στήν
αύξηση τής έγκληματικότητας», μίλησε
γιά τήν εισαγωγή νέων μεθόδων έγκληματικής δραστηριότητας καί τήν αύξηση
έγκλημάτων ναρκωτικών, ηθών, περιου
σίας καί ζωής. Έπεσήμανε τήν άλλοίωση
τής Ελληνικής φυσιογνωμίας καί τήν
εμφάνιση νέων τύποίν ροπών προς άτα
κτο βίο, πού θυμίζει ξένους τρόπους εγκλη
μάτων. ’Επίσης τόνισε τήν αύξηση τών
έγκλημάτων κατά τής ζωής μέ δράστες
άλλοδαπούς πού εισέρχονται στή χώρα
σάν τουρίστες, καί ιδιαίτερα τού έγκλήματος τών ναρκωτικών πού είναι σημαν
τικά εξαπλωμένο στόν διεθνή χώρο καί
τήν άνάγκη προστασίας τών ελληνικών
ηθών καί τής ελληνικής οικογένειας άπό
τίς διαβρωτικές έπιδράσεις τού τρόπου
ζωής μερικών ξένων έπισκεπτών.
Ό β' εισηγητής Ταγματάρχης κ. Θεό
δωρος Δακουράς, Διοικητής τοϋ Τμήματος
’Ασφαλείας Κομοτηνής, άναφέρθηκε στήν
«έπίδραση τού Τουρισμού στά ήθη καί
τά έθιμα καί τον έπηρεασμό τών νέων
τής Ελλάδος», δίνοντας πρώτα μιά χα
ρακτηριστική εικόνα τών ήθών καί τών
έθίμων τού τόπου. ’Ακολούθως μιλώντας
γιά τήν έπίδραση αυτή τών ήθών καί
έθίμων, τόνισε δτι αύτή έξαρτάται άπό
ποικίλους παράγοντες όπως, τήν πυκνό
τητα τού τουριστικού ρεύματος, τό δια
νοητικό έπίπεδο τών τουριστών, τον
χρόνο τής παραμονής τους στή χώρα, τον
κύριο σκοπό γιά τον όποιο έρχονται στή
χώρα καί στό ύψος τού πολιτισμού τής
χώρας άπ’ δπου προέρχονται καί τής
χώρας πού τούς φιλοξενεί, καθώς καί
δτι ό βαθμός έπιδράσεως στίς πόλεις καί
στήν ύπαιθρο είναι διάφορος.
Γιά τούς νέους, είπε ό κ. Δακουράς,
οΐ έπιδράσεις είναι περισσότερες καί πιο
έντονες καί τούτο γιατί ό νέος έχει πάν
τοτε υποσυνείδητα μιά έντονη τάση πρός
μίμηση καί άντιγραφή. Ή δεκτικότητα
δμως τής έπιδράσεως έξαρτάται άπό τόν
βαθμό τής μορφώσεως καί παιδείας τοϋ
νέου, τήν ποιότητα άγωγής πού πήρε
άπό τήν οικογένεια, τό σχολείο καί τήν
κοινωνία, άπό τόν ψυχολογικό τύπο πού

άνήκει, τήν ήλικία του, την οικονομική
του κατάσταση καί τήν ύπαρξη έλεύθερου
χρόνου για συναναστροφές μέ ξένους καί
ξένες. Στη συνέχεια άναφέρθηκε πάνω
στις ευμενείς επιδράσεις καί πρότεινε την
ποιοτική βελτίωση τοϋ Τουρισμού μέ: τήν
άπαγόρευση της εισόδου στή χώρα μας
των τουριστών πού έχουν καταδικασθεϊ
για εμπορία καί χρήση ναρκωτικών, λη
στείες, άπάτες, σωματεμπορία κ.ά. σοβα
ρά άδικήματα καί τήν απέλαση άπό τήν
χώρα τών τουριστών πού στερούνται τών
μέσων συντηρήσεώς τους καί τήν ένημέρο>ση τών νέων για τις συνέπειες άπό τις
δυσμενείς έπιδράσεις πολλών ξένων συν
θηκών μέ παράγοντες τήν οικογένεια, τό
σχολείο, τήν έκκλησία καί τούς διάφορους
κοινωνικούς φορείς. Τελειώνοντας ό κ.
Δακουρας είπε : «Κύριοι, αν ό Τουρισμός
έχει κάποιες δυσμενείς έπιδράσεις, ας
μή μεμψιμοιροΰμε. "Ας προσπαθήσουμε
να περιορίσουμε τις έπιδράσεις αύτές
όσο γίνεται. Καί άς μή ξεχνούμε ότι
ό Τουρισμός, ύπήρξε άνέκαθε σοβαρός
παράγων, ό όποιος διευκόλυνε τούς λαούς
ν’ άνταλλάσσουν τις ιδέες τους, τόν πολι
τισμό τους, να γνωρίζονται καί νά άλληλοκαταίοοΰνται καί δέν θά ήτο υπερβολή
νά λεχθεί ότι σήμερα άποτελεί τήν προσ
δοκία γιά τήν μεγάλη ιδέα συναδελφώσεως τού κόσμου, γιά νά οικοδομήσουν
οί λαοί, όταν έπέλθει ή πλήρης ήθίκή
των ώρίμανση, τήν μεγάλη, τήν ομονοούσα
καί ευτυχισμένη ανθρώπινη κοινωνία».

Πρωτοποριακό πρόβλημα.
ΜΕΤΑ τήν εισήγηση τού κ. Δακουρά
άκολούθησε συζήτηση τών συνέδρων στό
θέμα: «Τουρισμός καί έγκληματικότης»
καί μετά άπό όλιγόλεπτο διάλειμμα
άρχισε ή γενική συζήτηση πάνω στά έξετασθέντα θέματα τού συνεδρίου, πού
κράτησε μέχρι της πλήρους έξαντλήσεώς
τους, οπότε ό Β' Ύπαρχηγός Χωροφυλα
κής, Πρόεδρος καί τής τελευταίας συζητήσεως, κήρυξε τή λήξη τών εργασιών
τού Α' 'Αστυνομικού Συνεδρίου.
Τέλος, ό ’Αρχηγός Χωροφυλακής ’Αν
τιστράτηγος κ. Μιλτ. Άργιάννης ά.πηύθυνε αποχαιρετιστήριο μήνυμα προς τούς
συνέδρους, τούς οποίους καί συγχάρηκε
γιά τήν συμβολή τους στήν όργάνωση
τού ’Αστυνομικού Συνεδρίου, πού γιά
πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε στήν
’Ελλάδα.

«’Ιδιαίτερα — τόνισε ό κ. ’Αρχηγός —
έπιθυμώ νά συγχαρώ τούς ομιλητές, οί
όποιοι άνέλυσαν τά θέματά τους μέ πλη
ρότητα, άποκάλυψαν τις άντικειμενικές
τους πτυχές καί παρουσίασαν τά προβλή
ματα πού ύπάρχουν ή μπορεί νά άνακύψουν στό μέλλον μέ συνέπεια καί εύθύνη.
Τά άποτελέσματα τού Συνεδρίου θά κριθούν άπό τήν έπίδραση πού θά έχουν
στούς αρμοδίους φορείς, γιά τήν αντιμε
τώπιση τών προβλημάτων πού έπισημάνθηκαν καί συζητήθηκαν. Πιστεύω πώς ή
λήψη άποφάσεων γιά τήν έπίλυση διαφό
ρων τουριστικής φύσεως προβλημάτων
θά έπηρεάζεται, σέ κάποιο μέτρο, μελ
λοντικούς — συνέχισε ό κ. ’Αρχηγός —
άπό τά συμπεράσματα καί τις άπόψεις πού
διατυπώθηκαν σ’ αύτό τό συνέδριο. ’Οφεί
λω νά εύχαριστήσω όλους τούς εκπροσώ
πους τών δημοσίων Υπηρεσιών, ’Οργα
νισμών καί φορέων τής ιδιωτικής πρω
τοβουλίας οί όποιοι μέ τήν παρουσία
τους βοήθησαν στήν επιτυχία τού Συνε
δρίου, καθώς καί όλους τούς έκπροσώπους τών μέσων ένημερώσεως, οί όποιοι
διατήρησαν στή δημοσιότητα τις εργα
σίες του καί προέβαλαν μέ άντικειμενικότητα τις άπόψεις πού διατυπώθηκαν.
Τ|λος εύχαριστώ όλους τούς συνέδρους
γιά τήν προθυμία τής συμμετοχής τους,
τήν προσοχή πού έπέδειξαν καί τις έποικοδομητικές άπόψεις πού εξέθεσαν. ’Επί
σης εύχαριστώ τή Διεύθυνση τού Ξενο
δοχείου «Μακεδονία Παλλάς» γιά τήν
πολλαπλή συμβολή της στήν επιτυχία
τού Συνεδρίου».
Τήν λήξη τού συνεδρίου ακολούθησε
δεξίωση, στήν αίθουσα δεξιώσεων τού
Ξενοδοχείου «Μακεδονία Παλλάς», πρός
τιμήν τών συνέδρων, τών παρατηρητών
καί τών προσκεκλημένων τού Συνεδρίου.

Προοπτικές γιά τό μέλλον.
ΤΟ Α' ’Αστυνομικό Συνέδριο έχει πε
ράσει στήν ιστορία τής Χωροφυλακής
καί γενικώτερα τού τόπου. Τό πρώτο
αύτό βήμα ανοίγει νέες προοπτικές γιά
τήν καλύτερη άντιμετώπιση άπό τήν Χω
ροφυλακή καί τούς άλλους αρμόδιους
φορείς, τών προβλημάτων πού έχουν άμε
ση σχέση μέ τήν καθημερινή ζωή τού
"Ελληνα, μέ τήν πρόοδο καί τήν ειρηνική
συνύπαρξη τών κοινωνικών μελών.

Βεβαίως κατά τή διάρκεια τού Συνε
δρίου, παρατηρήθηκαν μερικές έλλείψεις
καί ατέλειες, πού όμως δέν μπορούν νά
μειώσουν τήν σημαντική επιτυχία του.
Οί ούσιαστικοί σκοποί πού είχαν έπιδιιοχθεΐ πέτυχαν απόλυτα καί τά θέματα τού
συνεδρίου έρευνήθηκαν, μελετήθηκαν καί
συζητήθηκαν εξαντλητικά. ’ Ακούστηκαν,
άπ’ όλες τις πλευρές, υπεύθυνες κι άντιπροσωπευτικές γνώμες καί προτάσεις, πού
ή μελλοντική τους εκμετάλλευση θάχει
τήν δύναμη νά λύσει τά προβλήματα πού
προκύπτουν άπό τήν αύξηση τής τουριστι
κής κινήσεως στή χώρα μας.
Οί νέες προοπτικές πού άνοιξε τό Α.'
’Αστυνομικό Συνέδριο στή Θεσσαλονίκη,
είναι σημαντικές. Δίνουν τή δυνατότητα
γιά τή λύση πολλών άλλων προβλημάτων
μέ τήν βοήθεια έποικοδομητικοΰ διαλόγου
μεταξύ τής Χωροφυλακής, τών εκπρο
σώπων τής Πολιτείας καί τών άντιπροσωπευτικών μελών, τής κοινωνίας "Αλ
λωστε τονίστηκε καί κατά τή διάρκεια
τού Συνεδρίου ότι μόνο μέ τον διάλογο —
διάλογο στηριζόμενο σέ προθέσεις καλό
βουλες — μπορούν νά έξετασθοΰν, άντικειμενικά καί σέ βάθος, τά σύγχρονα θέ
ματα.
Τό ’Αρχηγείο Χωροφυλακής πιστεύει
ότι θά μπορέσει νά συνεχίσει αύτή τήν
προσπάθεια καί στό προσεχές μέλλον;
μέ τήν διοργάνωση κι άλλων Συνεδρίων
πού θά εξετάσουν άλλα θέματα καί προ
βλήματα τής έποχής. Φιλοδοξεί δέ, σέ
μιά άκόμα πιο εύρύτερη συμμετοχή καί
άλλων παραγόντων καί μάλιστα στή συμ
μετοχή άστυνομικών άλλων χωρών, ιδιαι
τέρως τών χωρών τής Ε.Ο.Κ., γεγονός
πού θά έντάσσεται στά πλαίσια τής γενι
κής προσπάθειας τής χώρας γιά τήν έντα
ξή της στήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα.
Πιστεύουμε ότι όλες αύτές οί εύγενικές
φιλοδοξίες καί έπιδιώξεις θά πραγματο
ποιηθούν καί ότι θά δούμε σύντομα,
περισσότερη καρποφορία.
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ΕΜ Μ ΑΝΟΥΗ/V

Π ΑΠ ΑΣ

0 MohsOovos αρχιστράτηνοΒ ιού 1821
Τής κ. ΑΛΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΨΔΟΥ, Λογοτέχνιδος.

( ’Από την εκπομπή της «ΜΟΡΦΕΣ καί ΘΕΜΑΤΑ η πού
μεταδόθηκε στις 4-12-1978 από την τηλεόρασι^
Υ .Ε Ν .Ε .Δ .κ α ί στις 9-12-1978 από τον Ραδιοφ<υνικό
Σταθμό ’Ενόπλων Δυνάμεω ν, με την εύκαιρία τ ^-)ν
αποκαλυπτηρίων τής προτομής τοΰ ήρωα πού έYlVOtV
στήν ’Αθήνα, στις 12 Νοεμβρίου, 1978 στο Πεδίο ν του
’Ά ρεω ς, ανάμεσα στις προτομές των έπιφανέσι-ερων
,
'Ηρώων τοΰ 1 8 2 1 .'Η προτομή είναι έργο τοΰγ? ιυπτη
Στέλιου Τριάντη).
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0 ΕΜ Μ ΑΝΟΥΗΛ Π Α Π Α Σ γεν
νήθηκε, στα 1773, στήν Δοβίστα
τής ’Ανατολικής Μακεδονίας. VIφοϋ διδάχτηκε τα πρώτα γράμμα.ια ο ιu
ιutJ χωρίου cuo,
συνέχισε τις σπουδές τον στήν πέ
ρίψημη Σχολή των Σερρών. "Υστε
ρο.; γύρισε πίσω στήν Δοβίστα,
δπον νυμφεύθηκε την Φαίδρα ( Ά φέντρα με την τοπική διάλεκτο)
που τον χάρισε 9 γνιούς καί 3 θυ
γατέρες.
_
Σέ ηλικία 28 ετών, έγκατασταθηκε στις Σέρρες, που ήταν ένα
ακμαίο ελληνικό πνευματικό καί
εμπορικό κέντρο. ’Εκεί έπιδόθηκε
στις εμπορικές επιχειρήσεις, μέ τό
ση επιτυχία, ώστε, πολύ γρήγορα
έγινε ό σπουδαιότερος μεγαλέμπο
ρος καί τραπεζίτης τής περιοχής,

μέ μεγάλο ’Εμπορικό Οίκο και
στην Βιέννη.
Ευλαβής, γενναιόδωρος, φιλάν
θρωπος, με πλατεία μόρφωση και
ανεπίληπτο ήθος, άπέκτησε, πα
ράλληλα με την τεράστια περιου
σία του κι ένα μέγιστο κΰρος,
ακόμα και 7ΐρός τις ’Οθωμανικές
’Αρχές, ( τόσο που ή επέμβασή του
έσωζε καί την τελευταία στιγμή
από την αγχόνη "Ελληνες μά καί
Τούρκους καταδίκους).
Με δικές του ενέργειες, ό Διοι
κητής τών Σερρών ’Ισμαήλ Μπέης
(πού τον εκτιμούσε βαθύτατα), παρεχώρησε στον Μητροπολίτη Σερnorv το προνόμιο νά δικάζη τούς
”Ελληνες, που όις τότε δικάζονταν
από Τούρκο Καδή.
Με δικές του ενέργειες πάλι,
ιδρύθηκε στις Σέρρες 'Ελληνικό
Έ μ ποροδικειο.
Κι όμως, αυτός ό τόσο επιτυχη
μένος άνθρωπος, έλυωνε μέσα τον
από τον μεγάλο καημό: τον πό
νο για τή σκλαβιά τού Γένους.
Σάν πέθανε ό ’Ισμαήλ Μπέης,
Διοικητής τών Σερρών διορίστηκε
ό γιός του ό Γιουσούφ, άνθρωπος
χωρίς συνείδηση, φιλήδονος καί
σπάταλος τόσο πού, πολύ γρήγορα
βρέθηκε χρεωμένος ίσαμε τον λαιμό
στο Τραπεζικό Γραφείο τού Παπά:
1.000.000 γρόσια, πού ούτε καν
σκεπτότανε νά τά πληρώση. Τι
θαχανε ό Παπάς; Ραγιάς ήταν...
Ας τολμούσε νάχη κι αντίρρηση.
Μά ό ’Εμμανουήλ Παπάς δεν
ήταν από τούς ανθρώπους πού ακύβουνε τό κεφάλι. Πηγαίνει στήν
Κωνσταντινούπολη δπου κατα
φέρνει νά βγή φιρμάνι πού διατά
ζει τον Γιουσούφ νά πληρώση.
Ο Γιουσούφ συμμορφώνεται. Μά
βάζει φωτιά στο σπίτι τού Παπά καί
επιχειρεί νά τον δολοφονήση.
Ο ’Εμμανουήλ Παπάς ξέρει πιά
πως πρέπει νά φύγη από τις Σέρ
ρες. ’Αφήνει τήν οίκογένειά τον
ατή φύλαξη τού Μητροπολίτη Χρύ
σανθου καί φεύγει γιά τήν Κωνστα
ντινούπολη, δπου ανοίγει νέο Τρα
πεζικό Γραφείο. ’Εδώ ή περιουσία
τον πληθαίνει ακόμα περισσότερο.
Μά εδώ, ή ζωή του μπαίνει πιά
οτόν καινούργιο της δρόμο. Μυημέν ος στή Φιλική 'Εταιρεία ( πού
έχει μεταφέρει τήν έδρα της από
την ’Οδησσό στήν Κωνσταντινού
πολη) διορίζεται «Κεντρικός Τα
μίας» καί πλουτίζει τό πενιχρό της
βαλάντιο με γενναιότατες χρη
ματικές προσφορές. ’Εδώ μαθαί
νει καί τό μεγάλο μυστικό πώς ή

Ή

π ροτομή
του
ΕΜ. ΠΑΠΑ
στό πάνθεο
τών ηρώων
του 1821

EMMANOVHA
ΠΑΠΑΣ
1773-1821

Η ΠΡΟΤΟΜΗ τού ’Εμμανουήλ Παπά,
πήρε τή θέση της δίπλα στις προτομές
τών μεγάλων αγωνιστών του Έθνους, στό
πάνθεον τών μεγάλων ήρώων τοΰ 1821,
στό Πεδίο τοΰ Άρεως.
Τ* άποκαλυπτήρια τής προτομής τοΰ
μεγάλου τέκνου τήςΜακεδονίας, πού άφιέρωσε τή ζωή του στήν ’Εθνεγερσία καί
σύνδεσε τ’ όνομά του μέ τόν αγώνα γιά
τήν έλευθερία τής 'Ελληνικής γής, έγιναν
άπό τόν Υφυπουργό Προεδρίας κ.
Άχιλλέα Καραμανλή κατά τή διάρκεια
ειδικής τελετής πού άρχισε μέ έπιμνημόσυνη δέηση.
Μετά τ’ άποκαλυπτήρια καί τήν κατά
θεση στεφάνων μίλησε γιά τήν προσωπι
κότητα τοΰ ηρώα ό Πρόεδρος τοΰ Συλ
λόγου «’Εμμανουήλ Παπάς» Συμβολαιο
γράφος κ.’Αριστ. Δράγιος, τονίζοντας τήν
συμβολή καί τή σημασία τοΰ απελευθερω
τικού άγώνα τήςΜακεδονίας στήν ’Επα
νάσταση τοΰ 1821.
«Είναι άναμφισβήτητο τό γεγονός, είπε
ό κ. Δράγιος, ότι ό ήρωας τής γενέ
τειράς μας καί τοΰ Πανελληνίου καταλαμ
βάνει δικαιωματικά καί έπάξια περίο
πτο καί άξιοζήλευτη θέση στήν ιστοριο
γραφία τής ’Εθνεγερσίας. Ό ’Εμμανουήλ
Παππάς εί'·αι γιά τήν Μακεδονία καί τό
Έθνοςό,τιείναι ό Κολοκοτρώνης γιά τόν
Μωρηά, ό Καραίσκάκης γιά τήν Ρούμελη,
ό Μάρκος Μπότσαρης γιά τό Σούλι, ό
Κανάρης καίΜιαούλης γιά τό Αιγαίο. Καί
κάτι παραπάνω. Ό ’Εμμανουήλ Παπάς
δέν ύπήρξε μόνο ό πολεμικός ήγέτης τοΰ
Ελληνισμού τοΰ Βορρά, ήταν έπί πλέον
ό γενικά αναγνωριζόμενο,, πολιτικός άρχηγός του, ό Έθνικοκοινωνικός παράγον
τας, τό στέλεχος τής Φιλικής Εταιρείας,
ό πάμπλουτος άρχοντας καί υπερασπιστής
τών ύποδούλων, ό μεγάλος χρηματοδό
της τοΰ ’Αγώνα, τό χαρακτηριστικό πα
ράδειγμα τοΰ άναγεννημένου 'Ελληνισμού
ό άνθρωπος στόν όποιο στήριξαν τις
έλπίδες τους οίΜακεδόνες καί οί 'Υψηλάντες».
Καί ό κ. Δράγιος τελείωσε: «Σήμερα
στήν Πρωτεύουσα τοΰ Έλληνικοΰ Κρά
τους καί στό χώρο αύτό γίνονται τά άπο
καλυπτήρια τής Προτομής τοΰ ’Εμμανου
ήλ Παπά, σάν ένα έλάχιστο δείγμα άποδόσεως τής όφειλομένης τιμής άπό τό
Πανελλήνιο στόν άετό τής Μακεδονίας.
Ή συμβολική σημασία τοΰ γεγονότος αύτοΰ είναι πραγματικά μεγάλη καί όλοι μας
έλπίζουμε ότι 6’ άποτελέσει τήν άπαρχή
γιά τήν πλήρη άπόδοση τής τιμής καί
εύγνωμοσύνης πού έπιτάσσει ή 'Ιστορία
καί τό ’Εθνικό καθήκον άπέναντι στόν
’Εμμανουήλ Παπά!»
Στ’ άποκαλυπτήρια τής προτομής τοΰ
’Εμμανουήλ Παπά, παρέστησαν ό Υφυ
πουργός Προεδρίας κ. ’Αχιλ. Καραμανλής,
ό Β' ’Αντιπρόεδρος τής Βουλής κ. Λαυρεντίδης, ό Υφυπουργός Πολιτισμού κ.
Νιάνιας, Ό 'Υφυπουργός Συντονισμοΰ
κ. Δήμας, ό Διοικητής τής ΑΣΔΕΝ ’Αντι
στράτηγος κ. Βορριάς, ό Διευθυντής
Διευθύνσεως 'Ιστορίας Στρατού’Αντιστρά
τηγος κ. Μεταξάκης, ό Α' ’Επιθεωρητής
Χωροφυλακής Υποστράτηγος κ. Κων]
νος Τσίντζος, Βουλευτές, τά προεδρεία
καί τά μέλη τών Συλλόγων «’Εμμανουήλ
Παπάς» καί άλλων Σωματείων, άντιπροσωπείες τών ’Ενόπλων Δυνάμεων καί
Σωμάτων ’Ασφαλείας καί πλήθος κόσμου.
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τήν κολοσσιαία του περιουσία, στον
Ιερό ’Αγώνα.
Στις 22 Φεβρουάριου τοϋ ’21, δ
’Αλέξανδρος Ύψηλάντης υψώνει στο
’Ιάσιο τής Μολδαυίας, την Σ η
μαία τής 'Ελληνικής ’Επαναστάσεως ( των 'Ηγεμονιών). Ή μεγάλη
ώρα ήρθε. Ό ' Ιερός ’Αγώνας αρχί
ζει.
Στο λιμάνι τής Κωνσταντινου
πόλεως, βρίσκεται το μεγάλο πλοίο
«ΔΟΜΝΑ» τον φλογερού πατριώ
τη καί Φιλικού Χατζή—’Αντώνη
Βισβίζη. 'Ο ’Εμμανουήλ Παπάς,
με έξοδα δικά του, το γεμίζει όπλα
καί πυρομαχικά καί βάζει πλώρη
για τό "Αγιο "Ορος.
Οι μοναχοί τον δέχονται μέ με
γάλες τιμές καί τον ονομάζουν
«Προστάτη κι ’Αρχηγό τής Μα
κεδονίας». 'Ο ’Εμμανουήλ Παπάς
στήνει τό ’Αρχηγείο του στην Μο
νή Έσφιγμένου.
Σύσσωμοι οι "Ελληνες πρόκριτοι
τής ’Ανατολικής, τής Κεντρικής
Μακεδονίας καί τής Χαλκιδικής,
αναγνωρίζουν τον ’Εμμανουήλ Π α
πά για ’Αρχηγό τους, καί μέ τήν
εντολή του, αρχίζουν τήν μυστική
στρατ ολόγηση των Μακεδόνων
πολεμιστών. Παράλληλα, ό ’Εμ
μανουήλ Παπάς καλεϊ τούς ' Οπλαρ
χηγούς τοϋ Όλυμπου νά είναι
έτοιμοι.
Σύμφωνα μέ τά σχέδια, ό ’Εμμα
νουήλ Παπάς περιμένει νά κατέβει
ό Ύψηλάντης μέ τον στρατό του
νοτιώτερα, καί νά έπεκταθή βο
ρειότερα ή ’Επανάσταση πού έχει
αναμεταξύ ξεσπάση στον Μωρηά
καί στή Ρούμελη, γιά νά κηρύξη
τήν ’Επανάσταση καί στήν Μακε
δονία.

t

'O 'Υφυπουργός Προεδρίας της
Κυβερνήσεως χ. ’Αχ. Καραμανλής,
πού κατάγεται από τον τόπο που
γέννησε και έθρεψε τον ηρώα τής
έπαναστάσεως ■’Εμμανουήλ Παπά,
αποκαλύπτει τήν προτομή τον,
μετά από μια σεμνή καί συγκινη
τική τελετή, πού έγινε με πρωτο
βουλία τοϋ Συλλόγου πού φέρει
τό δνομα τοϋ ηρώα.

Ωρα τοϋ πανελλήνιου ςεσηκωμοϋ
ζυγώνει.
Ό ’Αλέξανδρος Ύψηλάντης τον
ονομάζει «’Αρχηγό των Μακεδό
νων», καί τοϋ αναθέτει νά έτοιμάση,
νά όργανώση καί—οάν έρθη ή στι
γμ ή —νά κηρύξη τήν ’Επανάσταση
στήν Μακεδονία.
’Από δώ κι ύστερα, ό ’Εμμανουήλ
Παπάς θά άφιερώση ολόκληρο τον
εαυτό του, τήν οίκογένειά τον καί

ΟΜΩΣ παρά τήν μυστικότητα
πού καλύπτει τις κινήσεις των Μα
κεδόνων, οί Τούρκοι, οσφραίνονται
τήν κατάσταση. "Ετσι, στις 8 Μαιου
οί Τούρκοι των Σερρών επιτίθενται
άγρια, ενάντια ατούς "Ελληνες τής
πολιτείας. Τό σπίτι τοϋ ’Εμμα
νουήλ Παπά καίγεται πρώτο. Ή
περιουσία του δημεύεται (μαζί καί
τά 13 βαρέλια πού ήταν γεμάτα
χρυσά φλουριά κι απ’ όπου αν
τλούσε τά έξοδα γιά τον άγώνα).
Ή γυναίκα του μαζί μέ τά τρία μ ι
κρότερα παιδιά του φυλακίζονται
καί βασανίζονται άπάνθρωπα.
Λίγες μέρες άργότερα, ό Γιουσούφ (Πασάς τώρα τής Θεσσαλο
νίκης) στέλνει 1.000 ένοπλους γιά
νά τρομοκρατήσουν τον Πολύγυρο
τής Χαλκιδικής. Οί Τοϋρκοι πυροβολάνε τούς "Ελληνες στήν αγορά.
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Μά οι Πολυγυρϊτες σκοτώνουν τον ναρθουν οι ενισχύσεις, πού ΰποοχύ
Τούρκο Υποδιοικητή, μαζί και 18 θηκαν οι ' Οπλαρχηγοί άπό τον
"Ολυμπο καί δ Δημήτριος 'ΥψηΤούρκους φρουρούς, βγαίνουν κι
αναγκάζουν τον στρατό τον Γιου- λάντης άπό τήν "Υδρα.
Μά, οί ' Οπλαρχηγοί τον Ό λύσονφ να φύγη. ' Ο Γιουσούφ αφρί
ζει. Για αντίποινα αποκεφαλίζει μπου δεν έχουν χρήματα γιά νά
τον Μητροπολίτη Κίτρους ’Ιωσήφ, κινηθούν. Μόνο τρεις, κι άνάμεσα
μαζ'ι με άλλους "Ελληνες προκρί σ’ αυτούς δ ηρωικός Διαμαντής
τους τής Θεσσαλονίκης και διατά Νικολάου, φτάνουν με τούς λιγο
στούς πολεμιστές τους.
ζει, εμπρησμούς και βιασμούς.
Καί, στο εναγώνιο γράμμα τού
Αυτή ή απρόοπτη τροπή των
πραγμάτων, αναγκάζει τον ’Ε μ Παπά — «το προσωπικό μου Τα
μανουήλ Παπά νά κηρύξη τήν ,Επα μείο έξηντλήθη, άλλους πόρους δεν
νάσταση νωρίτερα άπ δ,τι λογά έχω. χωρίς εφόδια δ στρατός εδώ
ριαζε. Ή Σημαία του Μακεδονικού θά διαλυθή» — ο Δημήτριος 'Υψηξεσηκωμού υψώνεται ατό Πρωτάτο λάντης άπαντά πώς δεν μπορεί νά
των Καρύων, στο "Αγιον "Ορος. βοηθήση γιατί τώρα όλες οί δυνά
Νϋν άρχεται και για τήν Μακεδονία μεις του είναι άπασχολημένες στήν
ό Υ π έ ρ πάντων ’Αγών. ΤΗταν "Αλωση τής Τριπολιτσάς.
17 Μαιου τον 1821.
Ό στρατός τού Γιουσούφ φτάνει
Τώρα, δ ’Εμμανουήλ Παπάς καλ στον ’Ισθμό. Μιά θεαματική νίκη
πάζει παντού: εμψυχώνει, οργανώ τών 'Ελλήνων φτερώνει τις ελπίδες.
νει, πολεμά. Είναι ό Μακεδόνας Μά ώς πότε;__ Χωρίς τρόφιμα,
’Αρχάγγελος πού ευαγγελίζεται τή χωρίς εφόδια, ή κατάσταση διαγρά
Λευτεριά στήν προαιώνια ελληνική φεται άπελπιστική. Μόνο δ ’Ε μ
μακεδονική γη.
μανουήλ Παπάς κρατάει.
Ή νίκη στεφανώνει τα ελληνικά
Τώρα δ Σουλτάνος στέλνει τον
όπλα. Πολλές περιοχές ελευθερώ θηριώδη Ά μ πού Λουμπούτ πασά
νονται. «Με θάμβος, γράφει ό 7s- τής Θεσσαλονίκης, με τήν εντολή
ρησσοϋ ’Ιγνάτιος, με θάμβος πα- νά καταστείλη τήν ’Επανάσταση
ρακαλοΰμεν τον Θεόν νά δυναμώνη τό γρηγορότερο καί νά έξοντώση
τον "Αρχοντα Μανωλάκην, τον εν- τον ’Εμμανουήλ Παπά. 14.000 πε
λογημένον ’Αρχιστράτηγόν μας, ζοί καί καβαλαρέοι φτάνουν στον
και νά τον διαφυλάττει θριαμβεύον- ’Ισθμό πού φυλάγεται — σάν άλλες
τα και νικώντα τούς εχθρούς ημών». Θερμοπύλες — άπό 430 μονάχα
Τόσος είναι δ ενθουσιασμός από Μακεδόνες πολεμιστές; Οί υπόλοι
τις πρώτες αυτές νίκες πού δ ’Ε μ ποι έχουν φύγει γιά νά ενωθούν με
μανουήλ Παπάς καταστρώνει το άλλα Σώματα. Δύο φορές δ Λου
τολμηρότερο σχέδιο: νά δρμήση μπούτ τούς στέλνει μήνυμα νά πακαι νά έλευθερώση τήν ίδια τήν ραδοθονν. Κι’ υπόσχεται άμνηοτεία.
Μά οί ψυχωμένοι αυτοί "Ελληνες,
Θεσσαλονίκη.
"Εντρομος δ Γιουσούφ Πασάς, ούτε καν άπαντάνε.
ζητάει από τον Σουλτάνο Μαχμούτ
Ή φοβερή επίθεση άρχισε τά με
ενισχύσεις . ’Ανήσυχος κι δ Σουλ σάνυχτα τής 29ης ’Οκτωβρίου.
τάνος, διατάζει τον Μπαϊράμ Πασά "Ισαμε τήν αυγή οί Μακεδόνες μέ
πού κατηφορίζει άπό τήν Κωνσταν επικεφαλής τον ’Εμμανουήλ Παπά
τινούπολη, μ’ έναν τεράστιο στρατό πολεμάνε σάν λιοντάρια. Μά τελικά
γιά τήν νότια ' Ελλάδα, νά σταμα- ή Κασσάνδρα πέφτει. Ή ’Επανά
τήση και νά απεύση, σε βοήθειά του. σταση τής Χαλκιδικής πνίγεται ατό
Ό ’Εμμανουήλ Παπάς αναγκά αίμα. ’Από τούς ελάχιστους έπιζεται νά εγκατάλειψη τό σχέδιό ζώντες τού ’Ισθμού, δ ’Εμμανουήλ
του καί νά άναδιπλώση τις δυνά Παπάς, επιστρέφει ατό "Αγιον
μεις του.
"Ορος γιά νά συνέχιση τον άγώνα.
"Υστερα άπό τις πολύνεκρες μά Μά τό "Αγιον "Ορος συνθηκολογεί.
χες τών Βασιλικών καί τής Γαλά- Πικραμένος δ ’Εμμανουήλ Παπάς
τιστας τά τουρκικά στίφη πέφτουν καταφεύγει στο Δόμνα τού πιστού
λυσσασμένα στους άμαχους πλη του Βισβίζη πού πλέει προς τήν
θυσμούς. Δεκάδες μακεδονικά χω "Υδρα. ’Εκεί θά καταατρώση τά
ριά (42), μαζί κι δ Πολύγυρος, νέα του σχέδια.
γίνονται στάχτη.
"Ομως, δ ’Εμμανουήλ Παπάς
Ό ’Εμμανουήλ Παπάς συμπτύσ δέν άντεξε στους τόσους καημούς.
σεται τώρα στήν Κασσάνδρα, πού Τήν ώρα πού τό Δόμνα πέρναγε τον
ο Ισθμός της κάνει εύκολώτερη τήν Καφηρέα, πέθανε άπό συγκοπή τής
άμυνά της. ’Εκεί θά περιμένει καρδιάς. ΤΗταν 5 Δεκεμβρίου τού

1821 καί κείνος 48 ετών. ’Εντα
φιάστηκε στήν "Υδρα μέ τιμές
’Αρχιστρατήγου. Ά π ό τον τάφο
του δέν άπομένει πιά, παρά ή πλάκα
μέ τήν επιτύμβια επιγραφή (πού
έχει μεταφερθή στις Σέρρες καί πού
θά έντειχισθή στο Μαυσωλείο του,
πού πρόκειται νά στηθή σ’ ένα ψή
λωμα τής γενέτειράς του τής Δ οβίστας, πού λέγεται σήμερα «Κοινότης ’Εμμανουήλ Παπά». ’Εκεί
θά άποτεθούν καί τά οστά του πού
βρίσκονται σήμερα στο βάθρο τού
ανδριάντα του, έργο τού γλύπτη
Νικολάου Περαντινοϋ, πού στήθη
κε, φροντίδι τού Βασιλείου Παπαστεφάνου, στήν κεντρική πλατεία
τών Σερρών).
ΤΗ Ν Π Τ Ω Σ Η τής Χαλκιδικής
ακολούθησε δ ξεσηκωμός τής Δυ
τικής Μακεδονίας, μέ κέντρο τήν
Νάουσα, πού μέ τό δλοκαύτωμα της
έγραψε μιά άπό τις τραγικώτερες
μά καί τις λαμπρότερες σελίδες
τής Ελληνικής μας 'Ιστορίας.
"Ομως ή ’Επανάσταση τής Μα
κεδονίας, μολονότι πνίγηκε ολό
κληρη στο αίμα, στάθηκε σημαντικώτατη γιά τήν εξέλιξη τού ενιαίου
'Ελληνικού Άγώ να. Δεκαπέντε ολό
κληρους μήνες οί Μακεδόνες δέχτη
καν δλο τό βάρος καί άναχαίτισαν
τήν δρμή τών τουρκικών στρατευ
μάτων πού κατηφόριζαν σάν λυσ
σασμένο κύμα, δίνωντας έτσι πο
λύτιμο χρόνο στήν κάτω άπό τον
"Ολυμπο άγωνιζόμενη 'Ελλάδα. Δε
καπέντε δλόκληρους μήνες ή Μα
κεδονική γή ποτίστηκε μέ αίμα.
"Υστερα, πλήθος Μακεδόνες πολε
μιστές κατέβηκαν, έσμιξαν μέ τούς
άλλους "Ελληνες καί συνέχισαν τον
Ά γώ να. Οί περισσότεροι «έως θα
νάτου». "Εως θανάτου καί οί επτά
γιοι τού ’Εμμανουήλ Παπά, πού
έπεσαν όλοι ήρωίκώς μαχόμενοι.
Ό μεγάλος Ξεσηκωμός δέν χά
ρισε σ’ δλόκληρη τήν Ελλάδα τον
περιπόθητο Λυτρωμό. Πολλές της
περιοχές έμειναν άκόμα σκλαβω
μένες. Κι ή Μακεδονία, γιά κάπου
άλλα 100 χρόνια περίμενε σταυρω
μένη στον Γολγοθά της νάρθη ή
ώρα καί τής δικής της Ανάστασης.
"Ωσπου, μέ τούς νέους Μακεδο
νικούς Α γώ νες τού 1903—1908
καί μέ τον νικηφόρο Πόλεμο τού
’12, ή Μάνα 'Ελλάδα έσφιξε στήν
άγκαλιά της, λεύτερη πιά κι αυτή
τήν βορεινή της θυγατέρα, τήν τρί
αεύγενη Μακεδονία της. Τό όνειρο
τού ’Εμμανουήλ Παπά, τό όνειρο
τής προαιώνιας ελληνικής μακεδο
νικής γής έγινε πραγματικότης!..
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Σταθμός στον κύκλο τής ζ ωής είναι ό γάμ ος. Κι ό γάμος φέρνει τά παιδιά. Κι δπως τά βλέπουμε νά μεγαλώ νουν, κάνουμε
όνειρα κα'ι σχέδια για τό αύριο. Θέλουμε, νάναι τά βήματά τους
υπερήφανα καί τίμια μέσα στήν κοινωνία μας. "Ομως τώρα, πού
παντού άκούγεται δτι τό 1979 είναι το ((Διεθνές Ετος Παιδιού»,
ας άναρωτηθοΰμε: Είναι ή κοινωνία μας έτοιμη για νά δεχτεί
τούς νέους ανθρώπους, πού λέγονται παιδιά ;
ΚΑΘΕ στιγμή σ’ ολόκληρη τή
γη, γεννιώνται έκατοντάδες παιδιά.
’Από κείνη τή στιγμή είναι, άνάμεσά μας, οί νέοι άνθρωποι. Αύτοί
πού θά μάς διαδεχτούν. Αύτοί πού
θά συνεχίσουν τή ζωή στον πλανήτη
Γη, είτε βαδίζοντας στά βήματά
μας, είτε γκρεμίζοντας δ,τι τούς
κληροδοτήσουμε καί δημιουργών
τας νέους κόσμους, νέες πορείες.
"Ολοι μας στηρίζουμε ελπίδες —
άλλοι πολλές κι άλλοι λίγες — γιά
έναν καλύτερο δρόμο. Γιά μιά δη
μιουργία δίκαιης κοινωνίας. ’Έ χου
με όμως χτίσει τις προϋποθέσεις
γιά τήν δικαίωση αυτή των ονείρων
μας; ’Ή μήπως στηρίζουμε τις
έλπίδες μας, άπό μιά ενδότερη από
γνωση, γιατί έχουμε άπογοητευθεΐ
άπό τά έργα μας καί τή δική μας
δημιουργία ;
’Ίσω ς δέν συμβαίνει τίποτα άπ’
δλα αύτά, στον άπόλυτο βαθμό.
’Ίσω ς βρισκόμαστε στήν περίοδο
ριζικής άνανέωσης καί ριζικής άνα-

θεώρησης τής σχέσης «άνθρωπος—
κόσμος». "Ισως ή εποχή μας ναναι
μιά μεταβατική >περίοδος, μιά μυστηριακή κοσμογονική νύχτα, πού
τήν περιμένει τό ξημέρωμα μιας
νέας μέρας. Καλής ή κακής, δέν τό
ξέρουμε.
’Εκείνο δμως πού πρέπει νά ξέ
ρουμε, είναι ή ταυτότητα τής επο
χής καί τής κοινωνίας, πού έμεΐς
δημιουργήσαμε γιά νά υποδεχτεί
τούς νέους άνθρώπους. Καί πρέπει
νά τό ξέρουμε γιατί ίσως νά χρειά
ζεται νά γιατρέψουμε, πριν φύγουμε
άπό τό προσκήνιο, τις πληγές της,
πού ύπάρχουν.
ΚΑΘΕ εποχή άντιμετωπίζει τά
παραπάνω ερωτήματα. Καί πρέπει
νά τ ’ άντιμετωπίζει γιά νά ξέρει
πού θά βαδίσει καί τί πρέπει νά
φτιάξει. Είναι αύτό πού λέμε αύτοέλεγχος. Τί προσφέραμε στούς
νέους άνθρώπους καί τί πρέπει νά
προσφέρουμε;
Οί σημερινοί νέοι πού έτοιμάζον-

ται νά μπουν τις μελλοντικές μέρες
στον στίβο της υπεύθυνης δημιουρ
γίας, άντιμετωπίζουν ένα κόσμο
διπλοπρόσωπο, μια κοινωνία διχα
σμένη, περισσότερο άπό ποτέ άλλο
τε. Ό κόσμος αυτός πού έχει νά πα
ρουσιάσει τις πιο μεγάλες κατακτή
σεις τοϋ άνθρώπου, μά καί τήν πιο
μεγάλη πτώση του, είναι δικός μας,
άνήκει σέ μάς, τούς μεγάλους. Σέ
μάς πού πήγαμε στο Φεγγάρι, σέ
μάς πού αυξήσαμε τον μέσο όρο
ζωής σέ ύψη πού παλιότερα ούτε
νά φανταστούν μπορούσαν, σέ μάς
πού νικήσαμε τη χολέρα, τήν έλονοσία, τήν άμάθεια, τήν δεισιδαιμονία,
τις άποστάσεις. Σέ μάς πού δη
μιουργήσαμε δυο παγκόσμιους πο
λέμους, τό αίσχος των άνθρώπων
χωρίς πατρίδα καί των εμφυλίων
πολέμων, σέ μάς πού στιγματίσαμε
τό πρόσωπό μας μέ τήν αισχύνη
των ναρκωτικών, τής πανσεξουα
λικής άποκτηνώσεως, τής ήρωποιήσεως τού έγκλήματος, τής ύλικής
διαφθοράς, τής άλλοτρίωσης. Αύτός είναι ό κόσμος μας, όμορφος
καί βρώμικος μαζί. Καί πάνω άπ’
όλα άγχώδης. 'Ο κόσμος τής άβεβαιότητας καί των εκπλήξεων.
’Αβεβαιότητα καί εκπλήξεις παν
τού. Στον πνευματικό στίβο, στις
έπιστήμες, στήν οικονομική ζωή,
στήν ήθική σφαίρα, στον τομέα τής
τεχνολογίας, σέ κάθε φάση τής ζωής
μας. Μιά κοινωνία πού βαδίζει γορ
γά στόύς δρόμους τής έπιστήμης
καί τής τεχνικής καί παράλληλα
παραπαίει στούς δρόμους τής αν
θρωπιάς καί τής ήθικής. Τό ένα
πόδι της σέ ύψη δυσθεόρατα, τό
άλλο πάνω άπό απέραντο χάσμα.
Θά μείνει ορθή ή θά γκρεμιστεί;
Έ τ σ ι μετέωρη πού βαδίζει όλα εί
ναι άβέβαια. “Ολα είναι άγνωστα.
Σ αύτόν τον ωκεανό των άντιφασεων βρίσκονται σήμερα πνιγμένοι
οι νέοι. 'Υποχρεώνονται, τις περισ
σότερες φορές, νά κατασκευάζουν
ενα ρόλο στή ζωή, τον δικό τους
ρολο, νά ταυτίζονται μ’ αύτόν,
συχνά δέ, χωρίς νά τον διαλέγουν
ελεύθερα καί — γιατί δχι ; — νά
τον κατανοούν. Δυσκολεύονται κι
αδυνατούν νά βροΰν άξια πρόσωπα,
που χαράζουν δρόμους ύψιπετεΐς,
και να τά άναπαράγουν, μιά καί ή
κοινωνία βρίσκεται σέ διαρκή κρίση
κι ολοι οί θεσμοί της βάλλονται
κάτω από διάφορες σκοπιμότητες
Χαι κινδυνεύουν νά διαλυθούν.
Μήπως ύπάρχει «κρίση ταυτό
τητας»; Μήπως τό περιβάλλον πού
κυκλώνει τούς νέους μας είναι άσφυ-

κτικά, κυριολεκτικά θανατογόνο;
“Η μήπως πέρα άπό τά άλλοπρόσαλλα σχήματα, ύπάρχει κι ένας
ιδανικός ύπέροχος κόσμος πού μά
χεται νά καταξιώση τήν δικαιοσύνη
καί ν’ άπελευθερώσει τον άνθρωπο
άπό τό Σισύφειο δράμα του ;
ΤΙ Π Ε ΡΙΜ ΕΝ ΕΙ τά βήματα
των νέων μας σήμερα ; "Ενας κύ
κλος άβεβαιότητας καί ένα έρωτηματικό γιά τούς δρόμους πού πρέπει
ν’ άκολουθήσουν. Τον κόσμο μέ τά
λιγοστά πρότυπα, τις άφανείς άγωνιστικές μορφές πού ματώνονται σέ
κάθε πέταγμα, τούς πνευματικούς
οδηγούς τούς καταφρονη μένους κι’
άδικημένους άπό τήν ευδαιμονική
ύπαρξική όρφάνια, τις ελάχιστες
βιβλιοθήκες, τούς άγνούς, μά αύστηρούς ποιμένες κι άλιείς των ψυχών
ή τον κόσμο μέ τά πορνεία, τις
χιλιάδες «ντισκοτέκς», μέ τά χλωμά
φώτα καί τήν άσφυκτική άτμόσφαιρα, τήν πληθώρα τών πορνοθεαμά
των, τά εκατοντάδες νόμιμα καί πα
ράνομα κίτρινα, χυδαία, φτηνά πε
ριοδικά καί βιβλία πού θεοποιούν τήν
λαγνεία καί τον παλιμβαρβαρισμό,
τά ναρκωτικά, τά «χαπάκια», τήν
«άπελευθέρωση» τού σέξ, τή φανταχτερή ζωή, τό ρισκάρισμα τής
τύχης στήν πράσινη τσόχα, τά
είδωλα τού κινηματογράφου, τής
«πόπ» μουσικής, τού ποδοσφαίρου,
τών άναρχικών συμμοριών, τών
«γκουροΰ», τών «νονών», τών «κολλητών», τών κύναιδων ; Ποιούς
άπό τούς δυο δρόμους ;
'Ο πρώτος είναι δύσκολος. Αύτό
τό ξέρουν όλοι οί νέοι. Νιώθουν
βαρειά τήν ευθύνη πού τούς επιφυ
λάσσει ό Σταυρός τής τιμιότητας.
Τούς τον διδάσκει αύτόν τον δρόμο
ή σωστή οικογένεια, τό σωστό
σχολείο, ή σωστή έκκλησιά, τό
σωστό περιβάλλον. Καί μένουν άτρω
τοι στις προκλήσεις. Παρασέρνονται
άπό τό σωστό άνθρώπινο είδωλο
καί πασχίζουν νά τό ξεπεράσουν.
Κι είναι πολλοί αυτοί οί νέοι πού
πασχίζουν. Οί περισσότεροι. Κι
έχουν τήν δύναμη νά κρίνουν. Νά
Νά κρίνουν δίχως συμφέροντα. Μέ
μόνο γνώμονα τήν άγνότητα καί
τον ιδανικό κόσμο πού πλάθει ή
ηλικία τους. Γι αύτό καί εύκολα
καταδικάζουν καί μάλιστα αύστηρά.
Γιατί δέν έχουν άκόμα διαβρωθεΐ.
Τό ζήτημα είναι τό πώς θ’ άγωνιστούν γιά νά φτιάξουν αύτά πού
έμείς πληγώσαμε. Μέ τί τρόπο καί
τί μέσα. Θά. μαζέψουν τά φτερά
τους μέχρι νά δυναμώσουν σέ γνώ

σεις, ιδέες καί κρίση; Μέχρι νά μά
θουν καλά τί χρειάζεται νά ζήσει
ή νά πεθάνει; ”Η θά σηκώσουν τήν
παντιέρα νωρίς «κι όποιον πάρει
ό χάρος;». Θά στηριχτούν στά θε
μέλια τής δικαιοσύνης, τής έλευθερίας καί τών ήθικοκοινωνικών άξιών
ή θά γκρεμίσουν καί τις ρίζες τους,
άνοίγοντας άθεράπευτα τό χάσμα
τών γενιών;
Πόσο τεράστια είναι ή εύθύνη
μας γιά τά παιδιά πού μεγαλώνουμε
καί τήν κοινωνία πού δημιουργή
σαμε γιά νά ζήσουν___
ΟΣΟ μιλάει κανείς γιά τήν κοι
νωνία πού χτίσαμε, γιά νά ύποδεχτεΐ τά παιδιά μας, γεμίζει θλίψη.
Κάθε πικρή άλήθεια πού παρουσιά
ζεται στά μάτια μας είναι κι ένα
κατηγορητήριο πού ψάχνει γιά ένο
χους. Δέν μπορούμε όμως καί νά
κρύψουμε μιά. πραγματικότητα πού
κραυγάζει, πού προβάλλει προκλη
τική στά μάτια μας. ’Αλλά καί δέν
μπορούμε νά μείνουμε μιά ζωή
δίπλα στήν στείρα διαπίστωση. Τήν
διαπίστωση τής άρρώστειας-πρέπει
νά τήν άκολουθήσει ή γιατριά. “Οσο
έπώδυνη καί νάναι. Γιατί, γιά τήν
ελληνική πραγματικότητα, άκό
μα δέν είναι άργά. Δέν έχει ξεσπά
σει ή κρίση, μόνο τά κρούσματα μάς
καλημερίζουν. “Οταν ξεσπάσει ή
κρίση, ίσως είναι κι άργά .
Νά φτιάξουμε λοιπόν τήν κοινω
νία μας. 'Υπάρχουν τά πρότυπα.
'Υπάρχουν κι οί ήθικές άξιες. Τό
έλληνικό πνεύμα διατηρεί τή λάμψη
του καί θρέφει μοναδικές πνευματι
κές κορυφές. Νά τις βγάλουμε άπό
τό περιθώριο. Νά τις ύψώσουμε
σέ οδηγούς, σέ φάρους. Νά σκύψου
με βαθειά στις ρίζες μας, στά γονικά
μας. Νά βρούμε αύτά πού μάς κρά
τησαν στή ζωή καί νά τά τιμήσουμε.
Ή κοινωνία πού περιμένει τούς
νέους μας, τά παιδιά μας, πάσχει.
Καί φταίμε έμείς γ ι’ αύτό. "Εχουμε
όμως τή δύναμη καί τις προϋπο
θέσεις νά τήν γιατρέψουμε. Καί
πρέπει. Πρέπει νά άντικρύσουμε
μέ θάρρος κι έλπίδα τις ευθύνες μας
καί κάτω άπό τό μάτι τού Θεού, νά
βάλουμε μπροστά τά νέα θεμέλια.
Μέ λάσπη τον άνθρωπο καί μυστρί
τήν άγάπη. Κι ας γίνει άφετηρία
τό 1979, τό «Διεθνές “Ετος τού
Παιδιού». Γιά τά παιδιά μας ό
άγώνας λοιπόν___
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Έτσι καθώς σέ βλέπω καθημερνά
ν ’ άπλώνης ρίζες καί κλωνιά
με τρόμο άναλογίζομαι, τι
ροΰχο νά σοΰ ετοιμάσω, γιέ
μου, γιέ μου στον κόσμο σάν
θά βγής νά μή κρυώνης.
ΤΙΝ Ο Σ

f

ΤΑ ΑΜΕΙΛΙΚΤΑ «ΓΙΑΤΙ»;

Α Λ Α ΣΑ ΚΗ Σ

'

Μιά ερευνά τοΰ περιοδικού «ΕΠΙΘΕΩΡΗ
ΣΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ» άπό τον συντάκτη
του Ένωμ)ρχη κ. ’ Αγγελο Πετρουλάκη για
τά αίτια τής παιδικής έγκληματικότητος
στήν χώρα μας, τό μέγεθος τοΰ προβλήμα
τος καί τον τρόπο τής άντιμετωπίσεως του,
με συνεντεύξεις γνωστών προσώπων τής
πνευματικής καί τής κοινωνικής ζωής τοΰ
τόπου.
ι

>

Τό 1979 έχει άφιερωθεϊ στό παιδί.
’Έτσι σ’ ολόκληρο τον κόσμο, δημόσιοι
λειτουργοί και ιδιωτικοί οργανισμοί έχουν
άρχίσει μιά εκστρατεία έκδηλώσεων μέ
επίκεντρο τήν παιδική ήλικία τοΰ ανθρώ
που, τό παιδί όλου τοΰ κόσμου. Παρ’ όλα
αυτά όμως, τό δράμα τής παιδικής ήλικίας θά ξετυλίγεται γύρω μας όπως πρώτα,
ίσως καί εντονότερα, αυξάνοντας τήν άγωνία τοΰ κόσμου καί τό άγχος τής έποχής
γιά τήν άντιμετώπιση τοΰ αύριο. Καί κάθε
μέρα πού περνάει, θάρχονται στό φως τής
έπικαιρότητας, δλο καί περισσότερα κρού
σματα παιδικής κι’ έφηβικής έγκληματικότητας, πού οί διαστάσεις τους θ’ απλώ
νονται ολοένα καί πιο άνησυχητικές.
Στά χρόνια πού πέρασαν, στά χρόνια
τής πρώτης χαραυγής τής ζωής πάνω
στόν πλανήτη μας, στήν αρχαιότητα, στούς
ιστορικούς χρόνους καί στόν Μεσαίωνα,
ακόμα καί στά επόμενα, μέχρι τά μέσα
τοΰ 19ου αιώνα, τό παιδί ήταν ό μεγάλος
άδικημένος τοΰ κόσμου. Ή παιδοκτονία,
ή έκθεσή του σέ χίλιους κινδύνους, ή
εκμετάλλευσή του, άπ’ τήν παιδεραστία
ώς τό παιδεμπόριο, ή άσιτία, οί βασανισμοί, τό μαστίγωμα, οί φυλακίσεις, οί
«Καιάδες», οί σφαγές των επώνυμων
άλλά κι’ άγνωστων Ήρώδων όλων των
εποχών, είχαν μεταβάλει τήν προσωπι
κότητα τοΰ παιδιού, άπό άνθρώπινη σέ
άντικείμενο σχετικής άξίας, άνάλογης
μέ τις προθέσεις τών μεγαλυτέρων του.
’Από τά μέσα τού 19ου αιώνα τά πρά
γματα άλλαξαν ριζικά. Βεβαίως καί στήν
σύγχρονη έποχή παρατηρούνται κρούσμα
τα βάναυσης συμπεριφοράς καί μάλιστα
κτηνωδών φρικαλεοτήτων σέ βάρος παι
διών, όπως πρόσφατα άποκάλυψαν καί
οί μαζικές δολοφονίες παιδιών στά διά—
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φορά κρατίδια τής ’Αφρικής. Καταδικά
ζονται δμως δλα καί Διεθνείς ’Οργανισμοί
σέ συνεργασία μέ ’Οργανώσεις ιδιωτικής
πρωτοβουλίας, σπεύδουν νά προστατεύ
σουν καί νά σώσουν δσα μπορούν.
’Ακόμα και τδ δράμα τής άσιτίας δέν
έλλειψε. Ή μνήμη τού κόσμου θυμάται
μέ πόνο τα παιδιά τής Μπιάφρας, μέ
τίς τουμπανιασμένες κοιλίτσες τους τό
δυσανάλογο κεφάλι, πού πέθαιναν κατά
έκατοντάδες, τά παιδιά τού Βιετνάμ, τού
Λάος, τής Καμπότζης...
Παρ’ δλα αύτά, πού δλοι τά καταδικά
ζουν, τό παιδί σήμερα ζεΐ σέ άσύγκριτα
καλύτερες έποχές καί δλοι θά· μπορού
σαν μ’ αισιοδοξία νά κοιτάξουν τό αύριο.
Δέν τό κοιτούν δμως. Γιατί;
Γιατί τό δράμα τής παιδικής ήλικίας
συνεχίζεται. Μέ άλλο χρώμα, άλλη
σύνθεση καί χαρακτηριστικά στοιχεία.
Μέ Ιδιους πρωταγωνιστές, άλλ’ άλλους
ρόλους. Κι αύτό τό δράμα είναι ή Ε Γ 
ΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙ
ΚΩΝ. Παιδιά κι’ έφηβοι παρουσιάζονται
καθημερινά ώς άντιήρωες τής ζωής καί
πρωταγωνιστές πράξεων βίας κι άντικοινωνικότητας. ’Ανήλικοι κλέφτες, ανήλι
κοι ληστές, άνήλικοι βιαστές, άνήλικες
πόρνες κι άνήλικοι κύναιδοι, άνήλικοι
άνθρωποκτόνοι, ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΕΓΚ ΛΗ 
ΜΑΤΙΕΣ μέ μιά λέξη.
"Ομως ΓΙΑ ΤΙ; Γιατί νά έγκληματοΰν άκόμα πριν δοκιμαστούν στό στίβο
τής ζωής; Είναι αύτοί οι δράστες ή μή
πως είναι άπλά καί μόνο θύματα; Κι
άν είναι θύματα, ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ
ΔΡΑ ΣΤΕΣ; Τ Ι ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΠΙΣΩ
ΑΓΙΟ ΤΟ ΠΡΟ ΣΩΠ Ο ΤΩΝ ΑΝΗΛΙ
ΚΩΝ· ΕΓΚΛΗΜ ΑΤΙΩΝ;
Είναι άμείλικτα έρωτηματικά, πού
καλούν τό κοινωνικό σύνολο καί τούς
ύπεύθυνους ταγούς κάθε κοινωνικής όμάδας σέ άπολογία. Τούς καλούν ν’ άνημετωπίσουν ύπεύθυνα τίς εύθΰνες τους
Τά «ΓΙΑ ΤΙ;» είναι μιά άτέλειωτη σειρά
κοινωνικών μαστιγωμάτων πού δσο μέ
νουν άναπάντητα, τόσο πληθαίνουν καί
δείχνουν τό μέγεθος τών πληγών πού μάς
μαστίζουν, £ημαίνοντας ταύτόχρονα ένα
συναγερμό κοινωνικής έγρήγορσης γιά
νά μή γίνουν τούτες οί πληγές άθεράπευτα
καρκινώματα, δείχνοντας στις έπόμενες
γενιές τό μέγεθος τής άδιαφορίας μας καί
μάλιστα σέ μιά έποχή πού θά θεωρείται
άπό τίς πιό προηγμένες.

ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ;
Πριν λίγο καιρό στη Θεσσαλονίκη,
μιά όμάδα 7 παιδιών ήλικίας 1 0 —12
χρονών,
μεταβλήθηκε σέ συμμορία.
0! μικροί φίλοι μέ ρόπαλα καί παλιομάχαιρα, παρακολουθούσαν στις γειτονιές,
τά σπίτια πού έμεναν άνθρωποι περασμέ
νης ήλικίας. ’Αφού βεβαιώνονταν δτι ήταν
μονάχοι, χτυπούσαν τό κουδούνι καί μόλις
τό γεροντάκι ή ή γριούλα άνοιγε τήν πόρ
τα, έπιτίθονταν. "Αρπαζαν δ,τι έβρισκαν
πρόχειρο κι’ εύμετακίνητο καί προπαντός
χρήματα κι’ έξαφανίζονταν. Στή Χωρολακή, δταν τούς άνάκριναν, άποκάλυψαν
δτι είχαν κάνει τέσσερες, συνολικά, λη
στείες.
Παρόμοια κρούσματα παρουσιάζονται
σ’ δλες τίς πόλεις, σ’ δλες τίς κοινωνίες.
Κ&ί στήν πρωτεύουσα καί στήν έπαρχία.
Καί στις μεγάλες κοινωνίες τών πόλεων
καί στις μικρές τών χωριών. Κάθε μέρα
καί περισσότερα. ’Αδιάψευστα ντοκου

μέντα γι’ αυτές τίς περιπτώσεις, είναι ή
είδησεογραφία τών εφημερίδων καί φυ
σικά τά Δελτία ’Αδικημάτων καί Συμ
βάντων τής Χωροφυλακής καί τής ’Αστυ
νομίας Πόλεων. Καί δέν είναι μόνο λη
στείες. Σήμερα έρχονται στό φώς διαρ
ρήξεις, χθές περιπτώσεις πορνείας, προ
χθές κρούσματα ομοφυλοφιλίας, αύριο
πλαστογραφίας καί κάπου — κάπου πα
ρουσιάζονται, μέ πηχαίους τίτλους στις
εφημερίδες, άνθρωποκτονίες μέ δράστες
άνηλίκους.
Οί στατιστικές πάνω σ’ αύτό τό θέμα
είναι άσαφεΐς καί δείχνουν μιά έντελώς
πλασματική εικόνα. Πολλά κρούσματα,
περισσότερα άπ’ αύτά πού μαθαίνονται,
μένουν κρυμμένα μές τή σιωπή τών γο
νιών. Καί πιό πολύ στά χωριά. Στις πιό
μικρές κοινωνίες, δπου δλοι γνωρίζουν
τά πάντα, αλλά κι δλοι σκοπούν. ’Από
λόγους σκανδάλου. Ά π ό ντροπή πολλές
φορές κι άπό λεπτότητα λιγότερες. Κι
όχι μόνο γιά νά μην ανοίξουν μεγαλύτερες
πληγές στήν παιδική ψυχή, άλλ’ άπ’ τό
φόβο μην ντροπιαστούν οί οικογένειες.
Γιά τήν τιμή τής οίκογενείας λοιπόν---Ρωτήσαμε τόν Διευθυντή τού Κέντρου
Έγκληματολογικών ’Ερευνών καί Πρόε
δρο τού ’Οργανισμού Προλήψεως τού
Εγκλήματος κ. Γεώργιο Θ. Νικοδότη,
άν οί διαστάσεις τής παιδικής έγκληματικότητας στό τόπο μας είναι τέτοιες
ώστε νά μάς άνησυχοΰν.
«Κατ’ άρχήν πρέπει νά διευκρινισθή, είπε
ό κ. Νικοδότης, δτι κανένας μας δέν γνωρί
ζει ποιά είναι ή πραγματική έκταση τής
νεανικής έγκληματικότητος στήν πα
τρίδα μας. Οί έπίσημες στατιστικές μάς
δίνουν άπλώς μιά ένδεικτική παρουσιάση τού προβλήματος, μιά μικρή μόνο
εικόνα άπ’ τήν πραγματικότητα. Αύτό
άλλωστε ισχύει διεθνώς, μέ τή διάκριση,
βασικά, σέ γνωστή καί λανθάνουσα έγκληματικότητα. Ανεξάρτητα, δμως, άπό
τήν έλλειψη αύτής τής πλήρους εικόνας,
πού δπως είπαμε άγνοοΰμε, άπαντώντας
στό δεύτερο σκέλος τού έρωτήματός σας,
άν δηλαδή ή νεανική έγκληματικότητα
στήν Ελλάδα είναι τέτοια ώστε πρέπει
νά μάς άνησυχή, άδίστακτα άπαντώ
ναί. Καί έξηγοΰμαι. Κάποτε θά πρέπει
ίσως ν’ άντιληφθοΰμε τήν άπεριόριστη
κι άνεπανάληπτη άξία τού κάθε ξεχωρι
στά άνθρώπου. Θά πρέπει νά καταλά
βομε έπί παραδείγματι πώς δσο άξίζει
ένας όποιοσδήποτε Έλληνας ή Έλληνίδα, δέν άξίζει ολόκληρη ή Εθνική οικο
νομία τού τόπου.
Σωστή
πρόληψη τού έγκλήματος
καί έπιβεβλημένη άνησυχία γιά τήν
έγκληματικότητα ένός τόπου πού θέλει
να είναι άληθινά πολιτισμένος, σημαίνει
δτι έστω καί ένας έγκληματίας άν
υπήρχε στήν Ελλάδα, κατ’ έξοχήν δέ,
ένας νεαρός έγκληματίας, θά έπρεπε ολό
κληρο τό "Εθνος νά άνησυχή, νά έρωτά
γιατί ό άνθρωπος αύτός έγινε έγκλημα
τίας, ποιά ήταν τά αίτια πού τόν οδήγη
σαν στό νά έγκληματίση καί τί πρέπει
νά γίνη ώστε νά μήν ύπάρξη δεύτερο
κρούσμα. Αύτό δέν είναι σχήμα λόγου
άλλά ή μόνη όρθή, κατά τή γνώμη μας,
έγκληματοπροληπτική πολιτική. Κοι
τάξτε τώρα τόν έγκληματολογικό χάρτη τής
'Ελλάδος, αύτόν πού γνωρίζομε καί τότε
μέ πολλή όδύνη θά δούμε δτι δέν είναι
ένας ή δύο οί "Ελληνες καί Έλληνίδες
πού έγκληματοΰν, άλλά δυστυχώς πολύ
μεγαλύτερος αριθμός καί τό άκόμα φοβερώτερο, δέν είναι ένας ή δύο άνήλικοι
έγκληματίες, άλλά πολλοί περισσότεροι.

Νά γιατί πρό πολλού θά έπρεπε νά έχωμε
άνησυχήση. Είναι γεγονός, τουλάχιστον
άπό δσα στοιχεία έχομε στό Κέντρο
Έγκληματολογικών Ερευνών, δτι ή νεα
νική έγκληματικότητα στήν πατρίδα μας,
σέ σχέση μέ άλλες χώρες καί μάλιστα
τεχνολογικά προηγμένες; είναι σέ μικρό
τερη έκταση καί ένταση, άλλά αύτό δέν
πρέπει καθόλου νά μάς καθησυχάζη διό
τι έάν δέν πάρωμε τά κατάλληλα' έγκληματοπροληπτικά μέτρα, δέν είναι καθό
λου άπίθανο νά βρεθούμε στό έγγύς μέλ
λον στήν ίδια ή σέ χειρότερη κατάσταση».
Στή χώρα μας, μέ τήν άναλογία τού
πληθυσμού άπέναντι σ’ άλλες χώρες,
οπωσδήποτε παρουσιάζεται μικρότερο πο
σοστό νεανικής έγκληματικότητας. Ά λ 
λά ποιά είναι ή θέση τής χώρας, μέσα
στήν παγκοσμιότητα, άπό τήν πλευρά
τών ηθικών καταβολών, τών παραδοσια
κών κληροδοτημάτων καί τής ιστορικής
κληρονομιάς; Ποιά είναι ή πολιτιστική
μας κληρονομιά; Ρίζες σάν αυτές τής
έλληνικής κοινωνίας, ποιά κοινωνία έχει;
Κι δταν μιλάμε γιά ρίζες τής φυλής,
δέν έννοοΰμε τά διάφορα «ταμπού»
πού ό ίδιος ό χρόνος έξαφανίζει, άλλά
τό σύνολο τών ιδανικών: Τήν άγάπη γιά
τούτον τόν τόπο καί τήν οικογένεια,
τό αίσθημα εύθύνης, τόν σεβασμό καί
τήν πίστη στις άναλλοίωτες άξίες τού
Χριστιανισμού καί τού Ανθρωπισμού.
‘Ολα αύτά δέν μετρούν δταν μιλάμε γιά
άναλογίες μεταξύ τής χώρας μας καί
τών άλλων χωρών; Αναμφίβολα μετρούν
καί μάλιστα μετρούν περισσότερο άπό
κάθε άλλο. Κι’ αύτό είναι πού με
γαλώνει τήν άνησυχία καί κρούει κώδωνες
κινδύνων....

ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ;
Είναι πικρό τό γεγονός, δτι άτομα άκατάλληλα, άπό πλευράς ύγείας, γιά γάμο
καί γιά δημιουργία οικογένειας, οδηγούν
ται άνεύθυνα, χωρίς νά λογαριάσουν τίς
συνέπειες, σ’ αύτό τό ίερό δέσιμο καί
άκόμα πιό ανεύθυνα προχωρούν στήν
τεκνοποιία. Έ χ ε ι άποδειχθεΐ κι άποδεικνύεται καθημερινά πώς οί κληρονο
μικές καταβολές μεταβιβάζονται- δπως
συνάμα έχει άποδειχθεΐ καί ή βλαβερή
έπίδραση τών άφροδισίων νοσημάτων, τού
άλκοολισμοΰ, τών ναρκωτικών καί άλλων
νοσογόνων καταστάσεων στό θέμα αύτό.
Παρ’ δλα αύτά ή άνευθυνότητα δέν στα
ματάει. Τά άτομα πού είναι φορείς πα
θογόνων καταστάσεων, χωρίς δισταγμό
συχνά, άποφασίζουν νά ενώσουν τή ζωήτους μέ κάποια άλλη. Καί συχνά ή συνέ
χεια είναι θλιβερή.
Τά παιδιά ποΰρχονται στή ζωή κληρο
νομούν τά προϋπάρχοντα στούς γονείς
ή στούς γονείς τών γονιών τους, μ’ άποτέλεσμα νά παρουσιάζουν παθολογικές
καταστάσεις, πολύ σοβαρές, πού συχνά
έκτείνονται σ’ άντικοινωνικές ένέργειες.
Καί δώ δέν ύπάρχει γιατρειά, έκτός άπό
ειδικές καί μεμονωμένες περιπτώσεις
κι αύτό χωρίς κανείς νάναι σίγουρος.
"Ομως γιά τή χώρα μας οί περιπτώσεις
αύτής τής έγκληματικότητας είναι ελά
χιστες καί άντιπροσωπεύουν μηδαμινά
ποσοστά, πού μπορούν νά μηδενιστούν
έντελώς, μέ λίγη περισσότερη εύθύνη
άπ’ τούς άνθρώπους πού μεταφέρουν μαζί
τους τή παθογόνα κατάσταση, δταν άπο
φασίζουν νά δεθούν μέ τά δεσμά τού γά
μου. Ποιός θά τούς πείσει νιαύτό;
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Μά ποιος άλλος; ’Εμείς, δλοι μας. Οί
συγγενείς κι οί φίλοι, τό Σχολείο κι ή
’Εκκλησία, οί γιατροί κι ή Πολιτεία μι
τούς έκπροσώπους- της. 'Όλοι ανεξαιρέ
τως, χωρίς άπαλλαγές άπ’ αύτό το κα
θήκον. Μιλώντας μέ Θάρρος κι υπεύθυνα.
Καί λέγοντας την αλήθεια. "Οχι χλευά
ζοντας, άλλα πείθοντας.
«Στις περιπτώσεις δπου τα αίτια
άνάγονται στην προσωπικότητα τοϋ παι
διού — μας είπε ή Δεσποινίς Λαλώ τη,
Κοινωνική Λειτουργός της Εταιρίας Προ
στασίας ’Ανηλίκων—έχουμε παιδιά με
παθολογικές καταστάσεις καί έκ γε
νετής μειονεξίες, δπως, π.χ. παιδιά
καθυστερημένα, έπιληπτικά, άπροσάομοστα, σωματικώς άνάπηρα. Στην καθυστέ
ρηση τό παιδί δέν αντιλαμβάνεται τον
κόσμο πού τό περιβάλλει καί ενεργεί
μέ τις ενστικτώδεις ροπές τής έπιθετικότητος, τής αρπαγής, τής απειθαρχίας.
Τό επιληπτικό παιδί έχει τάσεις φυγής,
πορειομανίας καί περιπλανήσεως' τό σω
ματικώς ανάπηρο χαμηλές ικανότητες
πού τό όδηγοϋν σέ άρνηση, επιθετικότητα
καί έκδικητικότητα. Αύτά βέβαια τά
συμπτώματα δέν παρουσιάζονται σέ δλα
τά παιδιά πού άνήκουν σ’ αύτή την κα
τηγορία, είναι δμως τό συνηθέστερον
νά παρουσιασθοϋν, δταν συγχρόνως λεί
πει ή ειδική προσοχή καί ή ειδική μεταχείρησή τους. Ή παθολογικότητα των
παιδιών δέν είναι ή σοβαρώτερη ή συχνό
τερη αιτία τής παιδικής έγκληματικότητας στήν Ελλάδα».

ΠΩΣ ΕΓΙΝΑΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ;

«Συμφωνούμε μαζί σας δτι τό περιβάλ
λον άσκεϊ τεράστια έπίδραση στήν έγ
κληματικότητα τών άνηλίκων. ’Εδώ έχει
κλασσική εφαρμογή ή γνώμη τού Ά λ φιέρι, γιά τήν τρομερή εύθύνη τής κοινω
νίας, δηλαδή δλων μας. Τό δραματικό
στοιχείο στήν πάλη τού εγκλήματος καί
ένας άπ’ τούς κυριώτερους λόγους πού
δέν πετυχαίνουμε στό νά δαμάσωμε τήν
έγκληματικότητα, είναι τό γεγονός δτι
νύχτα καί μέρα βομβαρδίζουμε τά νειάτα
μας μέ ένα άπαίσιο
έγκληματογόνο
περιβάλλον καί δταν, σάν άποτέλεσμα
αύτοΰ τού περιβάλλοντος, ό νέος έγκληματίσει, τότε λάβροι έπιτιθέμεθα έναντίον
του καί ζητούμε «τήν κεφαλήν του έπί
πίνακ»), τήν ίδια στιγμή, πού σέ τελευ
ταία ανάλυση είμαστε έμεϊς οί ήθικοί
αυτουργοί γιά τό έγκλημα πού έκανε.
Παράδειγμα. Δέχεται σήμερα ή νεολαία
ένα άνηλεές μαστίγωμα άπό ένα κτηνώ
δη πανσεξουαλισμό. Δημοσιεύματα καί
θεάματα, τελείοις άπαράδεκτα γιά μιά κοι
νωνία πού θέλει νά σέβεται τόν έαυτό της,
πού βάναυσα προσβάλλουν τή δημοσία
αιδώ, προξενούν τρομακτική ζημία, κυ
ρίως στον ψυχικό κόσμο τής νεολαίας,
πού μακροπρόθεσμα έχουν άπόλυτα βέ
βαιη έπίπτωση στή διαφθορά καί στήν
έγκληματικότητα. Αύτό είναι πίστη μας,
μετά άπό πολυετείς έρευνες στό Κέντρο
Έγκληματολογικών έρευνών. ’Ακόμα δέ,
έχομε διαπιστώσει δτι ένας άπό τούς
κυριώτερους λόγους τής τρομερής έξαπλοόσεως τών ναρκωτικών είναι τό γεγονός
δτι ή διαφθορά άποτελεϊ τόν προθάλαμο
τού λευκού θανάτου. Τι νά πούμε έπίσης
γιά τήν οικογένεια πού δέν δίδει στό παιδί
τήν κατάλληλη άγωγή καί πού γίνεται
ή ίδια περιβάλλον πού οδηγεί στό έγκλη
μα. Καί κάτι άλλο. Οί νέοι πρέπει νά
έχουν πρότυπα. Πρότυπα πού ν’ άποτελούν τά σωστά ινδάλματα έμπνεύσεως
καί παραδειγματισμού γιά τή ζωή τους.
Υπάρχουν σήμερα τέτοια πνευματικά
άναστήματα, πού νά είναι φωτεινά πα
ραδείγματα γιά τήν νεολαία; ’Αναμφι
σβήτητα υπάρχουν, άλλά δυστυχώς φοβό
μαστε δτι είναι τόσο μικρή μειοψηφία
ώστε δύσκολα ό νέος καί ή νέα μπορούν
νά τούς διακρίνουν, μέσα στή στρατιά
τών άορωστημένων ειδώλων, πού προσ
φέρουμε στά παιδιά μας γιά μίμηση. Εύνόητο, μετά άπό δλα αυτά είναι, σέ άπάντηση τού έρωτήματός σας, δτι δέν μπο
ρούμε νά περιμένωμε στά σοβαρά έπιτυχή
άντιμετώπιση τής νεανικής έγκληματικότητας, έάν δέν άλλάξωμε ριζικά τή δομή
τού σημερινού άρρωστημένου κοινωνικού
περιβάλλοντος. Αύτό δμως δέν γίνεται
άπό τή μιά μέρα στήν άλλη. Χρειάζονται
πολλές δεκαετίες καί μέ βασική προϋπό
θεση δτι θά κινητοποιηθούμε δλοι, γιά
νά πετύχωμε αυτή τήν άλλαγή. Θά γίνει
αύτό; «Ούαί καί άλλοίμονο» έάν δέν γίνει».

Κάποτε, στά χρόνια τής μυθολογίας,
υπήρχε γιά δλους τό μαγικό ραβδί
τής Κίρκης. 'Υπήρχε ένα τεράστιο, φο
βισμένο μυαλό, ποΰφτιαχνε θεούς, ημίθε
ους, γιά κάθε τι πού δύσκολα χωρούσε
στον ανθρώπινο νοϋ. Θεός γιά τον πόλεμο,
θεός γιά τήν ειρήνη, γιά τόν έρωτα, γιά
τόν θάνατο, τή θάλασσα, τόν άέρα,
τις τύψεις, τό έγκλημα, τή δικαιοσύνη.
Γιά δλα κι ένας θεός. "Ομως οί έποχές άλλαξαν. Τά κήρυγμα τών προχριστιανικών φιλοσόφων καί ό έρχομός τού
μεγάλου Δασκάλου, μέ τήν πανανθρώπι
νη διδασκαλία, άνοιξε άλλους δρόμους
γιά τ ’ άνθρώπινο μυαλό. "Αρχισε ή
έρευνα. Έρευνα γιά δλα. Κι δσο τά χρόνια
περνούσαν τόσο ή έπιστημονική βάση
διαδέχονταν τά λανθασμένα δόγματα καί
δλο κι έβρισκε καί βρίσκει 6 άνθρωπος τόν
πραγματικό του δρόμο. "Αλλο άν, με
ρικές φορές, δέν θέλει νά τ’ ομολογήσει
καί ν’ άκολουθήσει αύτόν τόν δρόμο
άπό φόβο μήν αύτοσαρώσει τά υστερό
βουλα συμφέροντά του. Κι ή έρευνα γύ
ρω άπό τό θέμα τών άνηλίκων εγκλημα
τιών έδειξε τήν φοβερή άλήθεια: 'Ό τι γιά
τις πιύ πολλές περιπτώσεις—αριθμητικά
καί ουσιαστικά συντριπτικά περισσό
ΚΑΤΗΓΟΡΟ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΜΟΥ!
τερες—οί δρόμοι τού εγκλήματος άνοίγονται άπό τό περιβάλλον. Πρώτα άπ’
υταν οι επτά ανήλικοι ληστές, πού
τό οικογενειακό. "Υστερα κι άπ- τό εύρύάναφέραμε παραπάνω, οδηγήθηκαν στήν
τερο. Ή θετική ή ή άρνητική έπίδραση
Γενική ’Ασφάλεια Θεσσαλονίκης, κλή
στή ψυχή τού παιδιού τών παραστάσεων
θηκαν οί γονείς τους. Οί άνήλικοι ήταν
πού έκπέμπονται άπό τό περιβάλλον επτά. Είχαν 14 γονείς. ’Απ’ αυτούς έμφαέχει άνάλογες Θετικές ή αρνητικές έπιπτώνίστηκαν οί δύο. Οί άλλοι 12 δέν άκουσαν.
σεις.
Έκλεισαν τ ’ αυτιά τους στά καλέσματα
’Απαντώντας ό κ. Γεώργιος Νικοδότής δικαιοσύνης κι έφησύχασαν. Κι άκόμα
της στήν έρώτησή μας, αν στις περι
έφησυχάζουν, δπως καί τόσοι άλλοι, άλ
πτώσεις, πού ή έγκληματικότητα τών λωστε, γονείς.
άνηλίκων έχει σάν αιτία τό περιβάλλον,
"Ομως δταν κάποτε θ’ άκουστεϊ άπό
υπάρχουν δυνατότητες νά προληφθοΰν,
τό στόμα τού άνήλικου έγκληματία—γιοΰ
είπε χαρακτηριστικά:
τους, τό «κατηγορώ τούς γονείς μου»!
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τότε θ’ άνατρομάξουν. Καί κάποτε, γιά
δλους αύτούς τούς γονείς, θ’ άκουστεϊ
καί κάποιο άμείλικτο «κατηγορώ».
«Κατηγορώ τούς γονείς μου γιατί
άνεύθυνα κι άπάνθρωπα έστησαν δίπλα
μου συνθήκες άποκτηνώσεως. Γιατί δέν
σκέφτηκαν ποτέ δτι ήμουν ένας νέος,
αγνός, άφτιαχτος άνθρωπος καί έπρεπε
μέ άγωνία καί ιδρώτα νά πασχίσουν νά
μείνω τό ίδιο αγνός καί νά μέ πλάσουν
μέ τά καλύτερα χρώματα τής άλήθειας.
»Κατηγορώ τούς γονείς μου γιατί
γι’ αύτούς δέν ήμουν τίποτα άλλο παρά
καρπός ενός χυδαίου έρωτικοΰ παροξυ
σμού τους, πού δταν έκεϊνος τελείωσε,
τελείωσα νά υπάρχω κι έγώ γι’ αύτούς.
«Κατηγορώ τούς γονείς μου γιατί δέν
έσκυψαν ποτέ μ’ άγάπη πάνω άπ’ τή
ψυχή μου, γιατί βιάστηκαν νά ξεπορτί
σουν, νά βροΰν πλαστούς καί ψεύτικους
παράδεισους, ν’ άρνηθοΰν νά σηκώσουν
τόν Σταυρό πού οί ίδιοι κατασκεύασαν.
»Κατηγορώ τούς γονείς μου γιατί στά
μάτια μου πάντα παρουσιάζονταν σάν
δύο ξένοι, πολλές φορές σάν δυό έχθροί,
έτοιμοι ν’ άρπάξουν τά μαχαίρια νά σφα
χτούν.
«Κατηγορώ τούς γονείς μου, γιατί στ’
άφτιά μου, άκούγονταν κάθε μέρα ό
ήχος τής φωνής τους υβριστικός.
»Κατηγορώ τούς γονείς μου γιατί
γκρέμισαν τά ιδανικά καί τά πρότυπα
πού έπρεπε νά είχαν στήσει.
»Κατηγορώ τούς γονείς μου γιατί γι,
αύτούς δέν ήμουν παρά ένα έμπόδιο
στις άπολαύσεις τους.
«Κατηγορώ τούς γονείς μου γιατί πρόδωσαν τήν άποστολή τους ΚΑΙ ΖΗΤΩ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΝΑ ΜΕ Κ ΡΙ
ΝΕΙ».

ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΚΡΙΝΕΙ ΤΟΥΣ ΕΝΟΧΟΥΣ;
« Ό άναμάρτητος πρώτος τόν λίθο
βαλέτω».
Ποιός είναι άναμάρτητος;
Κι άν υπάρχουν—καί υπάρχουν—άναμάοτητοι, ποιός θά είναι ό στόχος τού
λίθου: Ποιός θά είναι ό ΕΝΟΧΟΣ;
Οί γονείς είναι οί μεγάλοι ένοχοι. Οί
γονείς πού δέν μπόρεσαν νά σηκώσουν
τόν Σταυρό .τής οικογένειας. Πού δέν
πίστεψαν στά μεγάλα ιδανικά τού γά
μου. Αύτοί πού άγκάλιασαν τήν διαφθο
ρά καί τήν άδιαφορία. Αύτοί πού πριν
ενωσουν το σώμα τους, δέν ένωσαν τή
ψυχή τους καί μέ τόν καιρό άποσυνθέθηκαν.. Γκρέμισαν τις ηθικές άξίες καί
στή θέση τους έβαλαν τις υλικές άπολαύσεις. Κι’ άφησαν τά παιδιά, τούς μικρούς
άγνούς
θεούς,
νά
γίνουν
σατα
νάδες. Τά έσπρωξαν στον κατήφορο.
Γέμισαν άγχος καί
άβεβαιότητα τή
ψυχή τους, βρώμικες σκέψεις τό άδολο
μυαλό τους. "Ανοιξαν πελώρια χάσματα
στήν ψυχοπροσωπικότητα τών παιδιών,
χωρίς ντροπή, χωρίς περίσκεψη, χωρίς
λύπη. Αύτοί πού δέν έσκυψαν μ’ άγάπη
στα προβλήματά τους, πού έμειναν γιά
παντα ξένοι, πού δέν προσπάθησαν νά
καταλάβουν τήν παιδική περιέργεια καί
την αναζητηση στοργής. Αύτοί πού ξε
πόρτισαν χωρίς νά σεβαστούν τις ((ε
σ τ ί ε ς » καί νά άναλογιστοΰν τις εύθΰνες
τους.
«Μητέρα μέ μισείς;», κραυγάζουν τά
παιδιά τού κόσμου. «Μητέρα γιατί δέν
μέ ζεσταίνεις πιά;«, άγωνιοΰν οί παιδι
κές ψυχές. «Πατέρα κατάλαβέ με»,
εκλιπαρεί ο νέος. Μά εκείνοι άπομακρύνονται. Ψυχροί, άνάλγητοι. Μέ τις προ
σωπίδες τής ψευτιάς στό πρόσωπό τους,

πασχίζουν νά καλύψουν τήν ξεδιαντροπ'.ά τους. «Τούς δώσαμε ,τά πάντα»,
απαντούν. «Δέν τούς έλλειψε τίποτα»,
δικαιολογούνται.. « Ή άγάπη», σπαρά
ζουν τά παιδιά. « Ή υπεύθυνη ανατροφή
καί διαπαιδαγώγηση» διαπιστώνει ό είσαγγελεύς, ή κοινωνία.
«Έκτος άπό τήν διάλυση της οικογέ
νειας,—λέγει ή δ. Λαλώτη—τις συγκρού
σεις των γονέων καί το διαζύγιον άλλο
αίτιο παιδικών παραστρατημάτων είναι
ή έλλειψη κατανοήσεως των παιδιών.
Ή έλλειψη κατανοήσεως ώς αίτιον της
άντικοινωνικότητος τών νέων έχει αύξηθή κατά τά τελευταία χρόνια. Τό παιδί
στον σύγχρονο κόσμο έχει έντονους προσωπικάς έντυπώσεις, ώριμάζει γρηγορώτερα, δημιουργεί άνάγκες καί τού επιβάλ
λονται περισσότερες ύποχρεώσεις καί
καθήκοντα. Μόνο μέ τήν κατανόηση τών
άντιδράσεών του καί τής συμπεριφοράς
του θ’ άποφύγουμε τό παραστράτημά
του. Δυστυχώς πολλοί γονείς συμβου
λεύουν καί έπιβάλλουν τον δικό τους τρό
πο ζωής, τιμωρούν, καί τό χειρότερο,
προσβάλλουν καί δέν σέβονται τά παιδιά
τους. Τά θεωρούν κτήμα τους καί έξαρτήματά τους, χωρίς γνώμη καί πρωτο
βουλία».
Μιλ.αμε μέ τον ’Αρχιμανδρίτη π. Εύσέβιο Πιστολή—Προϊστάμενο τής Θρησκευ
τικής Υπηρεσίας τής Χωροφυλακής:
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς επιδρά τό οικο
γενειακό περιβάλλον στήν προσωπικό
τητα τού παιδιού καί τί μπορεί νά γίνει
γιά νά μήν έπιδρά άρνητικά;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τό οικογενειακό πε
ριβάλλον είναι τό άπαραίτητο πλαίσιο μέσα
στο όποιο αναπτύσσεται ό χαρακτήρας
τού παιδιού καί διαμορφώνεται ή προ
σωπικότητά του. ’Όταν λοιπόν αύτό τό
περιβάλλον είναι ήθικά έπιλήψιμο, όταν
οί γονείς δέν έχουν αρμονικές σχέσεις,
όταν διδάσκουν στά παιδιά άντικοινωνικές
άρχές, όταν μέ ένα λόγο έχουμε οικογέ
νειες χωρίς άρχές, κάτω άπό ουσιαστική
διάλυση, όταν λείπη άπό τό σπίτι ή τι
μιότητα καί ό Θεός, τότε μοιραία τό
παιδί θά προσανατολισθή πρός τις ανά
λογες κατευθύνσεις καί θά έξελιχθή σε
άρνητικό στοιχείο, έάν τελικά δέν έπενεργήση επάνω του κάποια άλλη δύναμη, πού νά
μπορέση ν’ άνατρέψη τις δυσμενείς
έπιδράσεις τού κακού οικογενειακού πε
ριβάλλοντος. Έ τσ ι, αν θέλουμε νά δια
μορφώσουμε καλό οικογενειακό περιβάλ
λον, πρέπει νά ένδιαφερθοΰμε καί σάν
Πολιτεία καί σάν ’Εκκλησία γιά τήν
κατάλληλη διαπαιδαγώγηση τών γονέων.

ΠΩΣ ΘΑ ΣΕ ΝΤΥΣΩ;
«Μέ τί ρούχα θά σέ ντύσω, μή καί κρυώ
σεις σάν βγής έξω, στον κόσμο»; άναορωτιέται ό ποιητής. «Τί εφόδια θά σοΰ
δώσω;» αναρωτιούνται οί γονείς. «Πώς
θά διαμορφώσω τόν χαρακτήρα σου»;
στοχάζεται ή μάνα. Μεγάλο τό πρόβλημα.
Βαρειά ή άποστολή. Κανείς δέν ξέρει άν
θά κερδίσει ή αν θά χάσει. Πάντως ένα
είναι σίγουρο. ’Ό χ ι ακρότητες. Έπιστή-

Ή οικογένεια είναι τό βασικό κύτταρο
κάθε κοινωνίας, μέσα στο όποιο τό παιδ'ι
ζεϊ, δρά καί καί διαμορφώνει τόν χαρα
κτήρα τον. Γι αυτό καί ό ρόλος τής
οικογένειας είναι βασικής σημασίας στήν
διαμόρφωση τής προσωπικότητας τοϋ
ανθρώπου.
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μονές, ψυχολόγοι, παιδοψυχία .ροι, καί παι
δαγωγοί καταδίκασαν κάθε άκραία περίπτωση καί ιδιαίτερα τόν απόλυτο περιο
ρισμό.
Πριν άπό πολλά χρόνια στήν ’Αμερική,
ό διάσημος παιδίατρος Μπέντζαμιν Σπόκ,
δημοσιεύει τό σύγγραμμα «Τό παιδί καί
ή φροντίδα του». Τό βιβλίο προκαλε”
θόρυβο. ’Αρχίζει μιά επανάσταση. Ή
επανάσταση τής άπόλυτα έλεύθερης δια
μόρφωσης τοϋ χαρακτήρα των παιδιών.
Σήμερα, στο κόσμο τής νεολαίας, αυτές
οι ιδέες άνεμίζουν ψηλά, σάν οδηγήτριες
σημαίες. Παράλληλα δμως, στον ίδιο
κόσμο απλώνονται μέρα μέ τή μέρα τά
σεξουαλικά έγκλήματα, τά ναρκωτικά,
ό άναρχισμός καί δλα τ ’ άλλα γνωρίσμα
τα τοϋ νεανικού κατήφορου.
Γιατί;
((Μήπως κρύβει κινδύνους ή άπόλυτα
έλεύθερη διαμόρφωση τοϋ χαρακτήρα τοϋ
παιδιοΰ, ποιους καί γιατί», ρωτήσαμε.
«'Η διαμόρφωση τής προσωπικότητος
τοϋ νέου—άπαντάει ό Είσαγγελεΰς Πρω
τοδικών κ. Βασίλειος Παπαδάκης, Πρόε
δρος τής Εταιρίας Προστασίας ’Ανη
λίκων—μπορεί νά γίνει είτε μέ τά καθη
μερινά στάνταρ, πού αγωνίζονται οί
μεγάλοι νά μεταγγίσουν δσο γίνεται πιό
αύτούσια καί αναλλοίωτα στη ζωή τοϋ
νέου, είτε ό ίδιος διαμορφώνει τό χαρα
κτήρα του καί την προσωπικότητά του
έλεύθερα. Πιστεύω πώς ή έλεύθερη δια
μόρφωση δεσπόζει σάν τάση στήν έποχή
μας, ύστερα άπό τήν χρεωκοπία τών
μοντέλων πού ώδήγησαν τήν άνθρωπότητα σέ δύο παγκόσμιους πολέμους,
στή Χιροσίμα, καίστή βόμβα νετρονίου.
"Ομως είναι βέβαιο πώς δέν έφταιγαν οί
άξιες πού πλήρωσαν τά σπασμένα, άλλά
οί άνθρωποι πού τις ποδοπάτησαν ή τις
διαφήμιζαν υστερόβουλα. Ά π ’ αυτή τή
κρίση βγαίνει τό πρώτο συμπέρασμα:
Σέ καμιά περίπτωση δέν έχουν δικαίωμα
οί ένοχοί νά μέμφονται τούς αθώους.
Οί μεγάλοι δέν έχουν πρόσωπο ήθους
γιά τούς νέους, ας τό παραδεχτούν.
Άλλά ή διαστροφή τής άλήθειας συνεχίζε
ται. Οί μεγάλοι, άμετανόητοι, χωμένοι
στήν αύτάρκεια τής υλικής ευημερίας
καί στό κυνήγι τοϋ πλούτου, πού έοημώνει ψυχικά τή Γή, θέλουν νά επιβάλουν
τά πρότυπα τής ζωής των στούς σημερι
νούς νέους. Δέν μπορούν καν νά δοΰν πώς
δταν καταγγέλλουν οί νέοι τή συμπεριφο
ρά τους καί άρνοΰνται νά τούς άκολουθήσουν, αυτό τό γεγονός άποτελει έλπίδα
πώς ή νιότη αντιστέκεται στή γενική σήψη.
Στήν άδράνεια τών πνευμάτων, άναζητά
ή ψυχή δρόμους γιά νά εκφραστεί
μέσα άπό τις ζωικές αισθήσεις. Κι δμως
οί μεγάλοι, έχοντας φράξει οριστικά κάθε
δυνατότητα γιά ψυχική μετοχή στό
άνεπανάληπτο καί θείο γεγονός τής ζωής,
καγχάζουν ειρωνικά, γιατί δέν θ’ αργή
σουν οί πιό πολλοί νέοι νά συνθλιβοΰν καί
νά ύποκύψουν, νά συγχωνευθοϋν στήν
άμορφη καταναλωτική μάζα. Λές κι
αύτή ή προσχώρηση σώζει τή ζωή ή
δικαιώνει τήν όρθότητα τής έπιλογής τών μεγάλων. Μέσα σ’ αύτή τή
σύγχυση, τό άγγελικό βλέμμα τών νέων
ίσως άποτελει τήν πιό καθαρή δοαση τής
ζωής γιά δλους, τήν πιό έλπιδοφόρα βάση
γιά έπιστροφή τοϋ άνθρώπου στις άξίες
πού διατηρούν, παρά τήν προδοσία τους,
άνέπαφη τήν ύφή τους, γιατί καμιά
νέα άξια πού νά άποκαθιστά τις παληές
δέν βρέθηκε ακόμη, έκτός άπό τόν
παλιμβαρβαρισμό τοϋ άνθρώπου, πού
παίρνει χίλιες μορφές γιά νά ξεγελά
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Ό νέος και ιδιαίτερα τό παιδί, εύκολα
επηρεάζεται και μιμείται. Δυστυχώς στη
σημερινή τεχνολογική κοινωνία τά παρα
δείγματα άπό τόν κινηματογράφο, την
τηλεόραση ακόμα και άπό τόν τύπο δέν
είναι καί τόσο παιδαγωγικά γιά τό παιδί,
που καλείται νά μιμηθεί άντικοινωνικά
πρότυπα.
μέ -ήν υποκρισία του, δταν δέν πείθει
μέ ήν ώμότητά του. Πίστη, Οικογέ
νεια, Πατρίδα κ.λ.π. χωρίς καπηλεία
καί ύποκρισία, χωρίς έμπορία καί δια
στροφή,
δικαιωμένες
μέ
προσω
πικό άγώνα καί
καλλιέργεια. Ε ί
ναι πιστεύω βέβαιο πώς οί κίνδυνοι πού
κρύβονται στάν έλεύθερη διαμόρφωση
τοϋ χαρακτήρα τών νέων είναι πολύ μι
κρότεροι άπό δ,τι κερδίζουν προσωπικά
καί αυτοδύναμα, προσέχοντας τόν ύπο
πτο έπηρεασμό, τή ρυμούλκηση στήν
αύλή συμφερόντων τρίτων, πού καπη
λεύονται τήν άγιότητα τής νιότης τους».
«’Απόλυτα έλεύθερη διαμόρφωση τοϋ
χαρακτήρα—άπαντάει ό Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Δημητριάδος κ.κ. Χριστό
δουλος—σημαίνει κατάργηση κάθε αυ
θεντίας καί μή επέμβαση κανενός πού
είναι έξω άπό τό είναι τοϋ νέου. Κάτι
τέτοιο συνιστά θανάσιμο σφάλμα, γιατί
τά παιδιά δέν διαθέτουν κρίσι καί δέν
είναι εις θέσιν νά έπιλέξουν τις άρχές
πού θά στηρίξουν τήν όλοκλήρωσί τους.
Παιδιά πού θά άφήνονταν νά διαμορφωθούν
στό χαρακτήρα μέ κάποιο άνεξέλεγκτο
τρόπο, δέν θά άργοΰσαν νά γίνουν άρνητικά στοιχεία, μιά καί είναι βέβαιο δτι
«έγκειται ή διάνοια τοϋ άνθρώπου έπιμελώς έπί τά πονηρά έκ νεότητος αύτοΰ».
Γι’ αύτό υπάρχουν οί γονείς, οί δάσκαλοι,
οί ιερείς, γιά νά δείχνουν τόν σιυστό
δρόμο, γιά νά προφυλάσσουν άπό κα
κοτοπιές, γιά νά δανείζουν τήν άγάπη
καί τήν πείρα τους. "Οταν οί νέοι ένηλικιωθοϋν, τότε θά έχουν καί τόν καιρό
καί τό δικαίωμα νά κρίνουν άν αυτά πού
έμαθαν άπό γονείς καί δασκάλους ήσαν
σωστά ή δχι».
Δίκοπο μαχαίρι ή διαμόρφωση τοϋ
χαρακτήρα τών νέων. Πώς νά τό πιάσει
κανείς; Διαμορφώνω θά πει καί καθοδη
γώ. Καί μιά σωστή καθοδήγηση στον
δρόμο τής σωστής ελευθερίας γιά τήν
διαμόρφωση τοϋ χαρακτήρα, άφοΰ πρώτα
σμιλευτεί ή κρίση τοϋ νέου στις έννοιες
τοϋ καλού καί τοϋ κακοΰ, μπορεί νά
προσφέρει πολλά. “Ισως τά πάντα. Αυτό
προϋποθέτει καί σωστούς τεχνίτες πού
ξέρουν νά σμιλεύουν μ’ άλήθεια τήν νεα
νική ψυχή. Υπάρχουν τέτοιοι; Βεβαίως
υπάρχουν. Στις περιπτώσεις πού δέν
ύπάρχουν, τότε τί γίνεται;

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΕΝΟΧΟ Ή ΑΘΩΟ;
Μιλάμε γιά τό Σχολειό. Καί έννοοΰμε
δχι μόνο τό κτίριο μέ τούς μαθητές,
τούς δασκάλους καί τούς καθηγητέςδχι μόνο τήν παιδεία πού προσφέρεται,
άλλά δ,τι έχει σχέση μ’ αύτό. Τούς συμ
μαθητές, τήν ψυχαγώγηση, τά έντυπα
πού κυκλοφορούν κρυφά καί φανερά στις
μαθητικές τσάντες καί άλλα πολλά,
άκόμα καί τις καθαρίστριες καί τούς μικροπωλητές πού πωλοΰν κουλούρια καί
σοκολάτες στούς μαθητές, γιατί κι αυτοί
έχουν εύθύνη, μιά, καί δχι σπάνια, αποκα
λύπτονται σάν ήρωες άποπλανήσεων τών
μικρών μαθητών.

Είναι ένοχο λοιπόν ή άθώο αυτί) τό
Σχολειό και τί μπορεί νά προσφέρει;
Πολλά, άκόμα και νά γιατρέψει πληγές
πού άνοιξε τό περιβάλλον της οικογέ
νειας. ’Αρκεί νάναι τέτοιο πού δλο,
ονειρευόμαστε. Μέ ήθικούς δασκάλους,
φωτεινούς όριοδεΐχτες ιδανικών κι 8χι
άναμεταδοτές γνώσεων. Έυχοπλάστες δα
σκάλους πού ξέρουν ν’ άνάβουν φωτιές
ιερής άλήΟειας στις καρδιές των μαθητών
καί νά τις συγκλονίζουν άνατέμνοντας
τις πανανθρώπινες άξιες. Αυτοί οί δάσκαλοι
μπορούν νά καλύψουν τά κενά, νά υψω
θούν σέ πρότυπα, νά γίνουν γιά τούς μα
θητές αξίες καί οδηγοί, έξομολογητές
καί σεβαστοί κριτές. Οί άλλοι, δάσκαλοι
άδιάφοροι κι έμποροι, θά γκρεμίσουν,
ό,τι έχει άπομείνει όρθιο θά πέσει
στά πόδια τους κι αύτοί θά τό καταπατή
σουν. "Αν πίσω του ό μαθητής έχει γερά
θεμέλια μέσα στο οικογενειακό περιβάλ
λον, τότε θ’ άντέξει. "Αν δέν τάχει άλοίμονο. Ό δάσκαλος θά γίνει ή πέτρα,
πού πάνω της θά κυλήσει τ’ αύγό—ό
μαθητής—καί μοιραία θά σπάσει.
Ό φωτισμένος δάσκαλος ξέρει νά
οδηγεί εκεί πού πρέπει τίς άγνές ψυχές
καί πάνω άπ’ δλα ξέρει νά στέκεται ό
ίδιος έμπόδιο στούς κινδύνους πού άπειλοΰνται είτε άπό τούς ίδιους τούς μαθη
τές, είτε άπό έξωσχολικά πρόσωπα.
Γι αύτόν, ή προσφορά δέν άρχίζει κι
ούτε σταματάει μέ τον χτύπο τού κου
δουνιού. Είναι πάντα παρούσα. Καί στό
μάθημα καί στό διάλειμμα. Γίνεται
φίλος καί θυσιάζει τίς προσωπικές
του άνέσεις. Έ τσ ι μεταλαμπαδεύει τήν
πίστη γιά αγώνα στις συνειδήσεις τών
μαθητών. Μ’ όμορφους άγώνες κερδί
ζεται ή ζωή καί μέ ενσυνείδητους περιο
ρισμούς τών παθών ή ελευθερία, διδάσκει
ό σωστός δάσκαλ.ος.
'Όμως σήμερα, στήν έποχή μας, τά
διδάσκει αύτά ό σύγχρονος δάσκαλος;
Είναι μιά έρώτηση πού πρέπει ν’
άπαντήσουν μόνοι τους οί δάσκαλοι, μετά
άπό υπεύθυνη άνατόμηση της προσφοράς
τους, 6χι πρός στή κοινωνία, άλλά
προς τούς μαθητές, πού λίγο—πολύ σήμερα
ξέρουν νά κρίνουν, νά χειροκροτούν καί
νά καταδικάζουν. "Ας σταθούν λοιπόν
μπροστά τους κι άς άπολογηθοΰν. Είναι
χρέος τους.
«Στό σχολείο, τά παιδιά—λέγει ό Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος κ.κ. Χριστόδουλος—έρχονται σέ πρώ
τη επαφή μέ τη μικρή κοινωνία τών
συμμαθητών τους, βλέπουν στό πρόσωπο
τού δασκάλου των τον ιδανικό τύπο τού
ολοκληρωμένου άνθρώπου καί διδάσκον
ται τίς άρχές της κοινωνικής συμβιούσεως,
γιά νά γίνουν αύριο υπεύθυνοι κοινωνικοί
άνθρωποι. "Αν λοιπόν τό σχολείο μπορού
σε νά άνταποκριθή άριστα σέ όλα αύτά
τά σημεία, τότε θά προσέφερε στούς μι
κρούς του μαθητές τήν εύκαιρία γιά μιά
ορθή σύλληψι τής ζωής καί γιά τήν έκρίζωσι κακών έξεων καί επιθυμιών. Καί
αύτά ώς πρός τό Δημοτικό σχολείο. Στις
άνώτερες βαθμίδες τά παιδιά, έχοντας άνεπτυγμένη τή κριτική δυνατότητα, μπο
ρούν νά λύσουν σωστά τίς εΰλογες Α π ο 
ρ ίε ς των καί νά άποβάλουν τίς άντικοινωνικές ρίζες, πού ενδεχομένως υπάρχουν
μέσα τους. Παράλληλα, ή πειθαρχημένη
ζωή τού σχολείου έθίζει τά παιδιά σ’
αύτόν τον τρόπο ζωής, πράγμα πού είναι
πολύ σπουδαίο γιά τήν συμβίωση μέσα
στήν κοινωνία. Είναι περιττό νά τονίσω
πώς τό σχολείο πού περιορίζεται απλώς
στή μετάδοσι γραμματικών γνώσεων,
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χωρίς παράλληλα νά φροντίζη γιά
ήθικοποίηση τών μαθητών, σύμφωνα
λιστα μέ τά ιδανικά τής θρησκείας
τής πατρίδος μας, πολύ άπέχει άπό
νά προετοιμάζη σωστούς άνθρώπους
πολίτες».

τήν
μά
καί
τού
καί

ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ;
’Ανήκει κι αύτή στούς δευτερεύοντες
παράγοντες, μαζί μέ τό Σχολείο, πού
μπορούν νά επηρεάσουν τον χαρακτήρα
τού άνηλίκου. Καί τούτο γιατί τό παιδί
έρχεται πρώτα σ’ έπαφή μέ τό οικογενεια
κό περιβάλλον κι ύστερα μέ τό περιβάλ
λον τής ’Εκκλησίας. "Αν τό παιδί άπό τά
πρώτα του βήματα, έμαθε νά βαδίζει
μακρυά άπό τούς δρόμους της, δύσκολα
θά τό επηρεάσει, δσο κι’ αν τό πλησιάσει.
"Ομως, άν ό ρόλος της έρχεται δεύτερος
στή διαμόρφωση τού παιδικού χαρα
κτήρα, έρχεται πρώτος στήν οικογενεια
κή άγωγή καί στή διαμόρφωση σωστών
γονιών. Κι έχει τή δύναμη ή ’Εκκλησία
νά πλησιάσει τούς γονείς. ’Αρκεί οί
λειτουργοί της, νά σκύψουν χαμηλά, έκεΐ
πού θεριεύει ό πόνος κι ή μιζέρια, έκεΐ
πού βουρκούνει ή αμαρτία, έκεΐ πού κλυ
δωνίζονται θεμέλια. Καί νά δώσουν τή
μάχη τους μέ πείσμα κι αύτοθυσία,
μέ κατανόηση καί συμπαράσταση, μέ
τό παράδειγμα. ’Αρκεί ν’ άφήσουν τούς
άμβωνες καί νά τρέξουν στό πεδίο τής
κοινωνικής μάχης, ή μάλλον στά πεδία
τής κοινωνικής ήττας, όπου νιλιέται ό
άνθρωπος άπό τό κτήνος, δπου καταραρακώνεται ή άνθρώπινη προσο>πικότητα
καί νά σηκώσουν άπ’ τίς λάσπες τόν τρεκλίζοντα άνθρωπο. Καί τότε θά έχει
σημάνει καί ή ούρα τής νίκης. Τήν ώρα
τής νίκης θά τήν σημάνουν οί σωστές
οικογένειες, πού τά μέλη τους θά νιώνιώθουν τό κήρυγμα τής άγάπης.
’Απαντώντας στήν έρώτηση άν τό
περιβάλλον τού Σχολείου καί τής ’Εκ
κλησίας μπορεί νά γιατρέψει τόν άρρωστημένο καί άντικοινωνικό χαρακτήρα,
πού τό οικογενειακό περιβάλλον έχει δη
μιουργήσει στούς άνηλίκους καί πώς, κα
θώς κι άν γίνεται τέτοια προσπάθεια στή
χώρα μας καί άπό ποιούς, ό κ. Γεώργιος
Νικοδότης μάς λέγει :
«Πράγματι ένδιαφέρον τό έρώτημά σας,
άλλά καί [άρκετά πολύπλοκο. "Οντως
μπορούν νά βοηθήσουν τήν κατηγορία τών
ανηλίκων, πού άναφέρετε, τό Σχολείο
καί ή Εκκλησία μέ μιά έντονη καί συστη
ματική προσπάθεια βοήθειας γιά τή
διόρθωση τού τραυματισμένου χαρακτήρος τών παιδιών αύτών. Τό πολύπλοκο
ύπάρχει στή μέθοδο πού θ’ άκολουθηθή
καί στήν ποιότητα καί τίς ικανότητες
τών προσώπων εκείνων πού θά άναλάβουν τό βαρύ αύτό έργο. ’Ακόμα δέ, πρέ
πει νά ύπογραμμισθή δτι είναι άναγκαία
ή βοήθεια ψυχολόγων, ψυχιάτρων, κοινω
νικών λειτουργών καί άλλων ειδικών,
γιατί δπως άντιλαμβάνεσθε ή διόρθωση
ενός άρρωστημένου καί άντικοινωνικοΰ
χαρακτήρος, είναι έξαιρετικά δυσχερές
έργο. Καί κάτι άλλο. Πολύτιμη μπορεί
νά είναι ή βοήθεια συγγενών τής οι
κογένειας τού άνηλίκου, μέ τήν προϋπόθέση δτι θά είναι άνθρωποι άρετής, ώστε
νά συμβάλλουν καί εκείνοι άπό τής
πλευράς τους στή βελτίωση, δσο αύτό
είναι κατορθωτό, τού οικογενειακού πε
ριβάλλοντος τού άνηλίκου. Δέν είναι
δμως ποτέ δυνατόν, νά είμαστε- βέβαιοι

άπό πριν δτι θά εΰωδοθούν τέτοιες
προσπάθειες, γιατί ύπάρχουν καί οί άλλοιωμένοι έκείνοι χαρακτήρες, πού παρά
τίς προσπάθειές μας, τελικά δέν διορθώ
νονται. Αύτές δμως είναι σπανιώτατες
έξαιρέσεις. Ώ ς πρός τό άν γίνεται τώρα
τέτοια προσπάθεια στή χώρα μας καί
άπό ποιοσς, ομολογούμε δτι δέν γνωρί
ζομε κάτι τέτοιο, έκτός άπό μεμονωμένες
έκδηλώσεις, πού φυσικά δέν καλύπτουν
τις άνάγκες ολόκληρης τής χώρας μας».

0 ΔΡΑΣΤΗΣ ΗΤΑΝ ΣΕΣΗΜΑΣΜΕΝΟΣ
Τούς ανήλικους έγκληματίε; τούς περι
μένουν τ* άναμορφωτήρια, τά σωφρονι
στικά καταστήματα άνηλίκων, οί φυλα
κές άνηλίκων. Ε κ ε ί θά έκτίσουν τά περιο
ριστικά μέτρα πού τούς έπέβαλε ή δικαιο
σύνη τής Πολιτείας. Καί μετά τί γίνεται;
Θά έπανέλθουν στό σωστό δρόμο; ’Ό χι,
οί πιό πολλοί θά ξαναγυρίσουν καί συνή
θως γιά σοβαρότερα εγκλήματα. Γιατί;
Φταίνε πολλά γι’ αύτήν τήν ένσυνείδητη
υποτροπή.
Αύτά πού προϋπήρχαν μέσα τους καλά
ριζωμένα, αύτά πού άκουσαν άπό άλλους
τροφίμους περισσότερο πορωμένους, αύτά
πού δέν άκουσαν άπό τά χείλη τών ύπεύθυνων, αύτά πού άκουσαν άπό τό κοινωνι
κό περιβάλλον μετά τήν έκτιση τής ποι
νής.
«Γιατί παρουσιάζουν υποτροπή οί άνήλικοι έγκληματίες; 'Τπάρχουν προϋπο
θέσεις νά γίνει κάποια σωστή θεραπευτική
άγωγή, άπό ποιούς, πώς καί πότε»; ρωτή
σαμε.
«Είναι πράγματι σοβαρό τό πρόβλημα
τής υποτροπής,—λέγει ό κ. Γεώργιος
Νικοδότης — γενικώτερα τών έγκληματιών καί είδικώτερα τών άνηλίκων. Νομί
ζουμε πώς ή κυριώτερη αιτία είναι ότι
δέν κατορθώσαμε νά τούς αλλάξω με
τόν χαρακτήρα κατά τό διάστημα πού ή
ταν στή φυλακή ή στό σωφρονιστικό κα
τάστημα. Ευνόητο είναι δτι, κάθε άλλο
παρά εύκολο είναι αύτή ή άλλαγή τού
χαρακτήρος καί μάλιστα σέ τόσο περιορι
σμένα πολλές φορές χρονικά δρια. Μιά
άκόμα σοβαρή δυσκολία είναι ή άρνητική
στάση πού δείχνει ή κοινωνία στό νά
άγκαλιάση έναν άνήλικο εγκληματία, γεγο
νός πού προξενεί ένα φοβερό ψυχικό τραύ
μα στό νέο παιδί. ’Ακόμα έχομε τό πρό
βλημα τού παληοΰ του περιβάλλοντος στό
όποιο καί πάλι θά βρεθή, περιβάλλον πού
είναι κάθε άλλο παρά εποικοδομητικό γιά
νά τόν βοηθήση. Δέν έχομε κερδίσει άκόμα
τή μάχη τής όργανώσεως πραγματικής
βοήθειας τού άνηλίκου δταν θά έξέλθει άπό
τό σωφρονιστικό κατάστημα (πράγμα
πού φυσικά ισχύει καί γιά τόν ένήλικο έγκληματία). Καί πάλι έδώ τόν λόγο θά
έπρεπε νά έχουν ή ’Εκκλησία, τό Κράτος
καί ή Κοινωνία, δημιουργώντας τίς κατάλ
ληλες προϋποθέσεις μέ άντικειμενικό στό
χο τή σοβαρή καί άξιόλογη συμπαράσταση
πρός τόν τραυματισμένο αύτό νέο άνθρω
πο, ώστε νά άποφευχθή ό μεγάλος κίν
δυνος υποτροπής, θέμα πού άποτελεΐ ένα
άπό τά σοβαρώτερα προβλήματα τής σύγ
χρονης σωφρονιστικής έπιστήμης».
« Ή ’Εκκλησία—μάς λέγει ό Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος
κ. κ. Χριστόδουλος —θά μπορούσε μέ ει
δικά στελέχη της νά παοακολουθή τά
παιδιά αύτά, νά τούς έξασφαλίζη συντρο
φιά, συμβουλές, προστασία. Μόνον έτσι

δέν θά ξαναγυρίσουν στις παληές παρέες καί
δέν θ ά ξαναεγκληματήσουν».
Ίσ ω ς τα πράγματα νά μην είναι άκριβώς έτσι. Σήμερα ή φυλακή, τό σωφρονι
στικό κατάστημα, τ ’ άναμορφωτήριο, γίνονται σχολειά εγκλήματος. ’Ελάχιστοι εί
ναι οί τρόφιμοι πού κατορθώνουν νά μεί
νουν άνεπηρέαστοι άπό τό περιβάλλον.
Οί πιό πολλοί έξελίσσονται σέ «έπαγγελματίες». Καί άπό κεΐ άρχίζουν καί κατα
στρώνουν τά σχέδιά τους γιά τό μέλλον.
Πόσοι άνήλικοι έγκληματίες δέν υποτρο
πίασαν; Πόσα κορίτσια τών αναμορφωτη
ρίων κατόρθωσαν νά ξαναβροΰν τόν ρυθμό
τής ζωής καί ν’ άποκτήσουν οικογένεια;
Είναι έλάχιστες οί περιπτώσεις αυτές καί
δέν άποτελοΰν παρά την τεκμηρίωση τοϋ
παραπάνω κανόνα καί τόν χαρακτηρισμό
τοϋ «σεσημασμένου». "Ας μήν Εύνουμε
όμως άλλο τις πληγές. ’Αρκετά αίμορροοΰν.

0 ΧΟΡΟΦΥΛΑΚΑΣ: ΜΠΑΜΠΟΥΛΑΣ
Ή ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ;
’Εδώ τό θέμα άρχίζει νά καίει πιό πολύ
καί τοϋτο γιατί άφορά έμάς τούς ίδιους.
Ποιά είναι ή εύθύνη μας γιά τούς άνήλικους έγκληματίες; 'Τπάρχει τέτοια εύθύ
νη ; Καί τί μπορεί νά προσφέρει ένας ’Αστυ
νομικός στή προστασία τών άνηλίκων;
Πολλά. Ίσ ω ς πιό πολλά άπ’ όλους.
Τοϋτο γιατί βρίσκεται πιό κοντά, δίπλα
σ’ όλους τούς άνθρώπους, μέσα σέ κάθε
κοινωνικό πρόβλημα. Γιά νάναι όμως
αυτή ή βοήθεια άποτελεσματική, χρειά
ζεται τήν συμπαράσταση τοϋ ίδιου τοϋ
κοινωνικοϋ συνόλου, τής Πολιτείας, τής
’Εκκλησίας καί τοϋ Σχολείου. Χρειά
ζεται τή βοήθεια καί τήν συνδρομή ό λ ω ν .
Μόνο, όταν όλοι όσοι βλέπουν άπό ψηλά
τά πράγματα καί περιορίζουν τόν ρόλο
τους στήν κριτική, στις συσκέψεις καί
στις διακηρύξεις, κατέβουν χαμηλά, δί
πλα στούς άνδρες τής Χωροφυλ.ακής
καί τής ’Αστυνομίας Πόλεων, αυτοί θά
μπορέσουν νά προσφέρουν αυτά πού επι
θυμούν καί πού μπορούν. Καί τοϋτο
γιατί τά άποτελέσματα όλων τών κοι
νωνικών άγώνων έχουν δείξει ότι οί ρι
ζικές κοινωνικές άλλαγές δέν οφείλον
ται σέ άμβωνικά κηρύγματα, σέ συνεστιά
σεις καί σέ διαλέξεις, άλλά στή κατά μέ
τωπο μάχη μέ τήν φθορά τοϋ χρόνου,
καί στό πλησίασμα γιά τό γιάτρεμα τών
κοινωνικών πληγών.
Γι’ αύτό τό θέμα μάς λέγει ό Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος κ.κ.
Χριστόδουλος: « Ή ’Αστυνομία ώς έκ
τής φύσεώς της έχει κατασταλτική αρμο
διότητα στό θέμα τών άνηλίκων έγκλ.ηματιών. Μπορεί όμως μέ τά όργανά της
να άσκήση καί μιά προληπτική άποστολη, πού θά έκφρασθή μέ τήν σχολαστική
έφαρμογή τών νόμων, πού προβλέπουν
τη λήψι μέτρων γιά τήν προστασία τών
νέων άπό τόν κατήφορο. Ό έλεγχος έπομένως άπό τήν ’Αστυνομία τών κινη
ματογραφικών έργων πού προβάλλονται, ή
των ντισκοτέκς πού λειτουργούν, είναι
ένας τρόπος γιά νά σωθή κάποιο παιδί
όσο είναι καιρός».
Προστασία τών νόμων λοιπόν, πού
μιλοΰν γιά προβολές κινηματογραφικών
ταινιών, κυκλοφορία περιοδικών, λειτουρ
γία τών «ντισκοτέκς». Καλά μέχρι έδώ.

"Ολοι τής Χωροφυλακής, χωρίς εξαίρεση βαθμού, ηλικίας ή θέσεως
που υπηρετούν προσφέρουν τό άμέριατο ενδιαφέρον τους καί την απεριόριστη αγάπη
τους στον νέο, φροντίζοντας με τό σωστό παράδειγμα, την κατάλληλη συμβουλή, την
επαγωγική συζήτηση, να επηρεάζουν την συμπεριφορά των νέων προς τον σωστό
κοινωνικό δρόμο.
Μέ τούς άλλους νόμους όμως τί γίνεται;
Τούς νόμους γιά τήν εισαγωγή στή χώρα
μας όλων αυτών ποιος θά τούς προστα
τεύσει; Πάλι ή ’Αστυνομία; ’Ό χι, τού
το τό δικαίωμα δέ τόχει. Πέρα άπ’ αύτό,
τούς άγραφους νόμους, τήν άγωγή τών
γονιών, τόν άρχικό κατήφορο κι όλα
τ ’ άλλα πού προηγούνται, ποιός θά τά
προστατεύσει; Νά γίνει ό Χωροφύλακας
μπαμπούλας; "Οχι. Ποτέ ό Χωροφύλακας
μπαμπούλας, πάντα φίλος καί προστά
της. Ό ρόλος τοϋ μπαμπούλα έχει πεθάνει άπό παλιά. Καιρός γι’ άγάπη.
Τό μόνο πού έχει τή δύναμη νά προσ
φέρει ό σύγχρονος άστυνομικός είναι ή
άγάπη κι ή κατανόηση. Τίποτε άλλο.
Άλλά κι α ν άκόμα προσφέρει τήν άγάπη
τί βγαίνει μιά καί τό κακό ξεκινάει άπό
τήν οικογένεια. "Ολα τ ’ άλλα είναι
άπλά καί μόνο, παρεπόμενα.
« Ή έπίσημη κάλυψη τού γεγονότος
τών άδυναμιών τών γονέων—λέγει ή
Κοινωνική Λειτουργός δ. Λαλώτη—μέ
τό πρόσχημα τής διατηρήσεως τής παρα
δοσιακής πατριαρχικής οικογένειας, εί
ναι κοινωνικό έγκλημα. Άντιθέτως ή
βοήθεια πρός τούς γονείς αποτελεί σήμερα
ΰψιστο καθήκον όλων καί, κυρίως, τής
Πολιτείας».

ΕΙΜΑΣΤΕ

ΑΘΩΟΙ!!!

Οί άνήλικοι έγκληματίες άπολογοΰνται
καί μάς ένοχοποιοΰν. Φωνάζουν πώς
όλοι, όσοι μέχρι τώρα τούς τριγύριζαν
ήταν ένοχοι. «Είμαστε άθώοι, σείς είστε
οί δράστες», άκούγεται ή κραυγή τους.
Κι’ είναι πράγματι μιά σπαρακτική
κραυγή μέσα στό πυκνό σκοτάδι τής
νύχτας πού τυλίγει τήν ευδαιμονία μας.
Καιρός νά ξυπνήσουμε. Νά δούμε κα
τάματα τήν άλήθεια, όσο at άν τρομά
ζει ή θεωρία της. Καί νά παλέψουμε.
Γιά τά δικά μας παιδιά, πού πρωτοβραίνουν στή ζωή, γιά ν’ άντιμετωπίσουν
τόν «άνθριοπο λύκο». Γιά τά δικά μας
τά παιδιά, πού καρτερούν τήν στοργή
καί τήν άγάπη. Γι’ αύτό άς μή κρύβουμε
πια τις άλήθειες, τις τόσο συγκλονιστι
κές πραγματικότητες. Ά ς πονέσουμε
τώρα γιά νά μήν κλαϊμε αύριο. Οί καιροί
είναι χαλεποί. Θέλει θυσίες ό άγώνας.
Θέλει κουράγιο καί δύναμη ψυχική.
Ά ς σταματήσει ή κοινωνία μας νά
παράγει άνήλικους έγκληματίες κι άς
πιστέψει βαθειά στόν προορισμό τού αν
θρώπινου γένους. Οί άνήλικοι δέν είναι
υπόθεση άτομική κανενός. Είναι υπόθεση
όλων μα ς......
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ΜΙΑ ΦΟΡΑ τό χρόνο ή στήλη αυτή μέ
στοιχεία πού προκύπτουν άπό τις ά-μονιστικές έπιδόσεις τών αθλητών καί άθλητριών καί άπό τά πολλά «γεγονότα καί
συμβάντα» πού πραγματοποιήθηκαν στον
άθλητικό χώρο στή χρονιά πού εφυγε προ
σπαθεί νά δώσει στούς άναγνώστες της
μέ μιά καλοπροαίρετη κριτική παρου
σίαση τήν άθλητική «εικόνα» τής προη
γούμενης άγωνιστικής περιόδου σέ όλα τά
άθλήματα.
Ξεκινώντας λοιπόν τήν έφετεινή μας
προσπάθεια μέ σκοπό τήν σκιαγράφηση
τού άθλητικοΰ ’78 θεωρήσαμε καθήκον
ότι πριν άπ’ όλα μιά καί οί ήμέρες τό άπαιτούν, νά έκφράσουμε τις πιό θερμές εύχές
γ.ά μιά καινούργια χρονιά γεμάτη έπιτυχίες·
’Ε π ι μ έ λ ε ι α :

Σπόρος Τζέτζιας
Πολ. ’Υπάλληλος Χωροφυλακής.

σουν νά άποτελματωθοϋν όρισμένα δυ
σμενή γεγονότα καί καταστάσεις.
Δυστυχώς έδώ καί άρκετά χρόνια τά
προβλήματα παραμένουν στά ίδια άκριβώς έπίπεδα πού ήταν όταν προέκυψαν.
Σχεδόν τίποτα δέν άλλαξε γιά τήν καλλιτέρευση τού Ε λληνικού’Αθλητισμού.
Δέν βρέθηκε ή φόρμουλα ή έστω ή χρυ
σή τομή πού θά τά λύσει. Οί μεταγραφές,
κυρίως στό χώρο τού ποδοσφαίρου, έχουν
γίνει ένας «χορός έκατομμυρίων».
Ξοδεύτηκαν τεράστια ποσά χωρίς άποτέλεσμα. Οί διάφοροι «περαστικοί» τεχνι
κοί άμείβονται πλουσιοπάροχα καί ή
προσφορά τους είναι τόσο μικρή πού
φθάσαμε στό σημείο νά μήν έχουμε σω
στό ποδόσφαιρο μέ όρισμένες έξαιρέσεις
ή άναλαμπές, όπως ή κατάκτηση τού τί
τλου άπό τήν ΑΕΚ μετά άπό κυνηγητό
τριών χρόνων καί οί έντυπωσιακές νίκες
τής ’Εθνικής έπί τών Φινλανδών (8—1)
καί τών Ούγγρων (4—1).
Τό Μπάσκετ πήρε πιά τή μορφή τού
έπαγγελματισμοΰ. Ή προχειρότητα ό
μως τών διοργανώσεων κυρίως τού πρω
ταθλήματος τής Α'. ’Εθνικής κατηγορίας
δέν καταξιώνουν άκόμα τή μορφή αυτή.
Ό τρόπος τών μεταγραφών πού έφαρμόζεται έδώ καί άρκετά χρόνια μειώνει τά
περιθώρια προόδου τής Ελληνικής κα
λαθόσφαιρας τόσο έδώ όσο καί στή διεκ
δίκηση μιας ζηλευτής θέσης στον Εύρω-

φθείρονται, πριν καλά - καλά ριζώσουν
καί άναπτυχθοΰν. Ή μεγάλη ευκαιρία πού
χάρισε τό Μόντρεαλ καί ή Νάντια Κομανέτσι γιά τήν άνάπτυξη τής ένόργανης
Γυμναστικής στή Χώρα μας δέν έτυχε
έκμεταλλεύσεως άπό τούς άρμόδιους
καί τό «πέρασμα» της άποδείχθηκε
«μόδα». Ή
έλλειψη ένδιαφέροντος
γιά τήν δημιουργία καταλλήλων χώρων
καί ή προμήθεια καταλλήλων όργάνων
ήταν οί αιτίες πού έφθειραν τό άθλημα
τής γυμναστικής καί σήμερα, κάθε άλλο
παρά άγωνιστική γυμναστική ύπάρχει..
Τό μοντέρνο πένταθλο άγώνισμα μέ
πολλές χάρες καί ένδιαφέροντα γνώρισε
τήν έγκατάλειψη καί αυτή τήν στιγμή
κινδυνεύει άκόμα καί ή ίδια του ή ύπαρξη.
Τό έφετεινό πρωτάθλημα ήταν γεμάτο
άπογοητεύσεις σέ σύγκριση μέ τό ’77.
’Από τά καινούργια άθλήματα μονάχα
τό Χάντ—Μπώλ στάθηκε δημιουργικά
καί έλπίζουμε πώς ή τύχη του θά είναι
διαφορετική άπό τών άλλων σπόρ μέ τήν
κατάλληλη προσοχή καί τό σωστό ένδιαφέρον .
Τά άθλήματα τών δυνατών (πάλη - άρση
βαρών—πυγμαχία) δημιούργησαν πολλές
καλές προϋποθέσεις άλλά ή έλλειψη άγωνιστικών χώρων δίνουν άνασταλτικό χα
ρακτήρα στήν πρόοδό τους.
Τά μικρότερα σέ δυναμικότητα άθλή
ματα ίσα - ίσα πού διατηρούνται. Ό σχο
λικός άθλητισμός τό άπεριόριστο αύτό

ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ
Παρ’ όλες τις προσπάθειες όλων τών
παραγόντων καί τήν φιλότιμη άγωνιστική διάθεση τών άθλητών καί άθλητριών
οί άντίξοες συνθήκες πού παρουσιάστη
καν μέτριασαν άποτελεσματικά τά άναμενόμενα έπιτυχή γεγονότα, στήν άθλη
τική χρονιά πού έφυγε.
Αυτό όμως δέν πρέπει νά άπογοητεύσει
όλους αυτούς πού μοχθούν γιά τήν άνοδο
τού Ελληνικού ’Αθλητισμού. ’Αντίθετα
πρέπει νά χαλυβδώσει τις προσπάθειες
καί όλοι μαζί νά "ξεκινήσουν μεθοδικά
ώστε νά κερδηθεϊ τό χαμένο έδαφος, για
τί παγκόσμια είναι γνωστό ποιές είναι οί
δυνατότητες τών Ελλήνω ν άθλητών.
Γνωστό είναι έπίσης ότι τό μεγάλο ξεκί
νημα τού παγκόσμιου άθλητισμού άνήκει στή Χώρα μας.
Ας δούμε όμως μέ σύντομες ματιές τί
έγινε τό 1978 σέ όλα τά σπόρ.
Οί διαστάσεις πού πήρε ή κρίση στήν
Ομοσπονδία Διαιτητών Ποδοσφαίρου,
ή άναστάτωση στό χώρο τού Μπάσκετ μέ
τά άμφίβολα άκόμα άποτελέσματα, τά
πολλά προβλήματα πού Παρουσιάστηκαν
στά άντιπροσωπευτικά έθνικά συγκροτή
ματα καί οί άπογοητεύσεις στό χώρο τών
μικρών Σωματείων καί Συλλόγων, είναι
τα κυριώτερα στοιχεία πού συνθέτουν τήν
άληθινή «είκόνα» τού 'Ελληνικού ’Αθλη
τισμού γιά τό 1978 τώρα μάλιστα πού ό
χρόνος έσυρε γιά πάντα τήν «αυλαία»
τής δωδεκάμηνης παρουσίας του καί μπο
ρούμε νά ίδοΰμε τά πράγματα πιό ξεκάθα
ρα. Ό λ α αύτά καί όρισμένα άλλα άκόμη προβλήματα δίνουν μεγαλύτερη έκτα
ση στις άμφιβολίες γιά τόν άθλητισμό στό
τόπο μας, γιά τό ποιά θά είναι ή τύχη του
στό καινούργιο χρόνο καί άν θά μπορέ-

παϊκό χώρο. Τά ’Εθνικά συγκροτήματα
παρέμειναν κάτω άπό τήν μετριότητα.
Ή μοναδική έπιτυχία ήταν ή συγκλονι
στική πορεία τού ’Ολυμπιακού Πειραιώς
στό κύπελλο πρωταθλητριών όμάδων
Εύρώπης πού συνεχίζεται άκόμα καί
εύχή όλων τών φιλάθλων είναι νά ύπάρξουν καί άλλες διακρίσεις.
Τά νερά τής πισίνας μπορεί νά ταράχ
τηκαν άπό τόν δυναμισμό καί τά νέα ρε
κόρ τών κολυμβητών καί τών κολυμβη
τριών άλλά ή άκτινοβολία τους ήταν μό
νο έσωτερικά. Στήν Εύρώπη δέν κατάφεραν νά διακριθούν. Μορφή καί πάλι
στόν ύγρό στίβο γιά τό 1978 είναι ή Σο
φία Δάρα.
Ό Στίβος γνώρισε καλές καί άσχημες
ήμέρες. Ή διαμάχη πού είχε ξεσπάσει
μέ τούς προπονητές τών ’Εθνικών όμά
δων μείωσε πολύ τόν ΣΕΓΑΣ καί τήν άγωνισιική του ύπαρξη. Ή μόνιμη ’Εθνική
πού ύπάρχει έδώ καί άρκετά χρόνια είναι
ή πιό βασική τροχοπέδη στό άθλημα καί
στήν έξέλιξή του.
Ά π ό άγωνιστικής πλευράς τό σημαντικώτερο γεγονός γιά τόν 'Ελληνικό στί
βο ήταν οί Βαλκανικοί άγώνες τής συμ
πρωτεύουσας όπου οί άθλητές καί οί
άθλήτριες διακρίθηκαν καί κατέκτησαν
τήν πρώτη θέση στήν όμαδική βαθμο
λογία μετά άπό άρκετά χρόνια.
Ή άδιαφορία τών άρμ, δίων γιά τό ά
θλημα τού Βόλλεϋ έφερε αύτό τό θαυμά
σιο όμαδικό άθλημα σέ κατάσταση σχε
δόν άπογοητευτική. Οί διακρίσεις στόν
άγωνιστικό στίβο σταμάτησαν καί ή 'Ο
μοσπονδία ψάχνει άκόμα... γιά τόν άντικαταστάτη τού όμοσπονδιακοΰ προπονη
τή κ. Άστάβιεφ.
‘Ορισμένα άλλα άθλήματα άρχισαν νά

«φυτώριο» τού 'Ελληνικού Αθλητισμού
παρέμεινε κάί πάλι στήν «βρεφική» μορ
φή του. Καμμιά σοβαρή προσπάθεια δέν
έγινε. Οί έπίσημες δηλώσεις γιά τήν πρό
οδο τού άθλητισμού μας έδώ καί πολά
χρόνια παραμένουν μόνο δηλώσεις, άντί
νά προχωρούμε έστω καί λίγα βήματα
μπροστά. ’Εχουμε μείνει στά ίδια έπίπεδα
μέ άβέβαιες προοπτικές. Κ ι’ όμως έχει
άποδειχθεϊ κατά καιρούς ότι οί δυνατό
τητες τών Ελλήνων άθλητών καί άθλη
τριών είναι τεράστιες γιά έπιδόσεις καί
διακρίσεις σέ διεθνείς άγώνες.
Έ τσ ι φθάνοντας στό τέλος τού σύντο
μου άπολογισμοΰ γιά τό άθλητικό 1978
στή χώρα μας κάνουμε διαπιστώσεις πού
κάθε άλλο παρά ένθαρρυντικές μπορεί
νά χαοακτηρισθοΰν. Διαπιστώσαμε τή
χαμηλή άθλητική ποιοτική στάθμη σέ
σχέση μέ άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.
Τήν έλλειψη τεχνικών μέσων άθλήσεως,
τόν άνύπαρκτο σχεδόν σχολικό άθλητισμό καί τό μικρό ποσοστό προσελεύσεως
νέων άθλητών. Έ να έρώτημα πού πλα
νιέται έδώ καί πολλά χρόνια πάνω άπό τό
οικοδόμημα τού Ελληνικού Αθλητισμού
στήν περίπτωση μάλιστα πού ή 'Ελλάδα
είναι ό φορέας τού παγκόσμιου ’Ολυμπι
σμού.
Τίποτα δέν είναι άκατόρθωτο όταν
ύπάρχει θέληση. Καί τό έμψυχο ύλικό ύπάρχει καί οί οικονομικές έπιδοτήσεις τής Γενικής Γραμματείας Α θλ η 
τισμού είναι ισχυρές. Χρειάζεται όμως
σωστή προσπάθεια, συντονισμένη ένέργεια σέ βάθος, άδιάκοπος μόχθος καί ή
συμπαράσταση όλων. Ό Ε λληνικός άθλη
τισμός πρέπει νά διακριθεϊ καί νά όδηγη.
θεϊ έκεϊ πού δικαιωματικά τού άνήκει_
Είναι μιά όλόθερμη εύχή γιά τό 1979.
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ καί Πρωτο
χρονιά στους έλληνικούς δρόμους
μέ άρκετό αίμα, καί άφθονο δά
κρυ. Κι όμως λίγες μέρες πιό μπρο
στά, οί άνδρες των 'Υπηρεσιών
Τροχαίας τής Χωροφυλακής, μοί
ραζαν φυλλάδια μέ εκκλήσεις γιά
προσεκτικότερη όδήγηση, γιά άναίμακτα Χριστούγεννα. Στις μεγά
λες όδικές άρτηρίες πού όδηγοΰν
άπ’ τήν ’Αθήνα στήν Πελοπόννησο
καί τήν Στερεά 'Ελλάδα, Θεσσα
λία, Μακεδονία, Θράκη κ.λ.π.,
περιπολοΰσε Ελικόπτερο μέ άν
δρες τής Τροχαίας Προαστίων
Πρωτευούσης καί σ’ όλόκληρο τό
εθνικό καί έπαρχιακό δίκτυο τής
χώρας τά περιπολικά αυτοκίνητα,
οί δίκυκλες μοτοσυκλέττες καί οί
πεζές περιπολίες των άνδρών τής
Τροχαίας, άλλά καί άλλων γενι
κών Υπηρεσιών, έδιναν τήν μάχη
τους, άκούραστοι, άποφασισμένοι
νά προσφέρουν όλες τους τις δυ
νάμεις, άγρυπνοι γιά νά προστα
τεύσουν τούς οδηγούς άπό μιά
κακή, άτυχη στιγμή.
"Ομως, παρ’ όλα αυτά οί κακές,
οί άτυχες στιγμές, ήταν πολλές.
292 ήταν τά άτυχή ματα —ό τρα
γικός άπολογισμός τών πέντε ήμερών τών Χριστουγέννων (23, 24,

25,26,27 Δεκεμβρίου) καί τών τριών κινήτων. Ούτε ό άπολογισμός τών
ήμερών τής Πρωτοχρονιάς (30, 31, άτυχημάτων εκείνων τών ήμερών,
Δεκεμβρίου καί Γ ’Ιανουάριου). είναι λιγότερο τραγικός, άπ’ αυτόν
’Απ’ αύτά, τά 26 θανατηφόρα, τά τών άτυχημάτων τών γιορτών. "Ε
50 μέ σοβαρούς τραυματισμούς καί νας θάνατος ή ένας τραυματισμός
τά υπόλοιπα 216 μέ ελαφρούς είναι πάντα σκληρός, όποτε κι
τραυματισμούς. Σύνολο νεκρών 27, άν συμβεϊ. Μόνο πού τις μέρες τών
σοβαρά τραυματισμένων 68, έλα- γιορτών, όλοι ένδόμυχα περιμέ
φρά 416.
νουμε μία γαλήνη, μία χαρά στε
Τά Χριστούγεννα τοϋ 1977 καί ρημένη άπό τό άγχος τής καθημε
ή Πρωτοχρονιά τοΰ 1978, στις ρινότητας. Τό ότι περιμένουμε
άντίστοιχες μέρες ήταν πιό αι κάποιο δικό μας πρόσωπο πού θάρσιόδοξα. Ό χ ι γιατί δέν είχαν άτυ- θει καί ή λαχτάρα αυτή τοϋ γυριχήματα, άλλά γιατί τά 19 θανατη σμοΰ, κάνουν όδυνηρότερο τόν
φόρα μέ τούς 20 νεκρούς, τά 45 πόνο.
σοβαρά μέ τούς 68 τραυματίες καί
τά 200, μέ τούς 478 ελαφρά τραυ
Ά λλος λόγος είναι ότι τις μέρες
ματίες ήταν συγκρινόμενα μέ άλ τών γιορτών, ό κίνδυνος πού τις
λες χρονιές καί άνάλογα μέ τήν άλλες φορές παραμονεύει άθέατος,
αύξηση τών κυκλοφορούντων αυ παρουσιάζεται μ’ όλη του τήν με
τοκινήτων, καθώς καί μέ τήν κα γαλοπρέπεια. Τόν άποκαλύπτει ή
τά 50 ο]ο αύξηση τών αύτοκινήτων μεγάλη κυκλοφοριακή κίνηση, οί
πού κινήθηκαν άπό τό κέντρο πρός φάλαγγες τών αυτοκινήτων πού
τήν επαρχία, αισθητά λιγότερα. κινούνται μαζικά πρός τό κέντρο ή
Βεβαίως τά άτυχήματα γιά τήν έλ- τήν ύπαιθρο, τά αύξημένα μέτρα τής
ληνική πραγματικότητα δέν γί Τροχαίας, οί συχνές εκκλήσεις τοΰ
νονται μόνο τις ήμέρες τών Χρι ραδιοφώνου, άλλά καί τά πρώτα
στουγέννων, τής Πρωτοχρονιάς, διάσπαρτα κατά μήκος τών δρό
τών Άπόκρεω ή τοϋ Πάσχα. Γίνον μων άτυχήματα.
ται πάντοτε. Συχνά δέ καί σέ με
Η ΑΥΛΑΙΑ γιά τόν χορό τών
γαλύτερους άριθμούς, χωρίς νά
παρατηρεΐται γενική έξοδος αυτο τροχαίων άτυχημάτων, άρχισε πρωί
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—πρωί στις 23 Δεκεμβρίου. Στις δρόμοι γίνονται ό μοιραίος τάφος
7 τό πρωί, στήν έθνική δδό ’Αγρί γιά δέκα ανθρώπους, θύματα τών
νιου —Μεσολογγίου ένα φορτηγό ισάριθμων ατυχημάτων. Τά πέντε
αυτοκίνητο γίνεται αιτία νά τραυ- θανατηφόρα έχουν θύματα πεζούς.
ματισθεΐ θανάσιμα ένας μοτοπο- Πικρή διαπίστωση : ’Απρόσεχτη
δηλάτης. Αιτία: Ή έλλειψη προσο- διάσχιση τού δρόμου. Τσως πρέπει
χής. Ή συνέχεια γιά τά 26 θανατη κάποτε νά μάθουμε όχι μόνο πώς
φόρα, γράφεται στις 11 τό πρωί θά οδηγούμε σωστά, αλλά καί πώς
στο 195 χιλ. τής Ε. Ο. ’Αθηνών— νά βαδίζουμε . Τά υπόλοιπα θανα
Λαρίσης, όταν ένα φορτηγό, μπαί τηφόρα, άλλά καί τά 5 σοβαρά
νει στό άντίθετο ρεΰμα κυκλοφο μέ τούς 8 τραυματίες, καθώς καί
ρίας καί πέφτει πάνω σέ ένα μικρό τά 35 έλαφρά μέ τούς 88 τραυμα
έπιβατηγό αυτοκίνητο, σκοτώνον τίες, μας δείχνουν σάν αιτίες : τό
τας τον όδηγό του καί μιά νεαρή αντικανονικό προσπέρασμα, τήν
κοπέλλα. Λίγες ώρες άργότερα στά υπερβολική ταχύτητα, τήν κίνηση
Χανιά, στις 2 τό μεσημέρι, ένας στό άντίθετο ρεΰμα καί τήν άδια18 χρονος δικυκλιστής χάνει τή φορία ώς πρός τήν ολισθηρότητα
ζωή του κάτω άπό τούς τροχούς τού δρόμου. Τέσσερες βασικές
ενός λεωφορείου, πέφτοντας πάνω αιτίες, τέσσεροι παράγοντες, πού
τους μέ υπερβολική ταχύτητα. Ή οφείλονται άποκλειστικά καί μόνο
τραγική αύλαία έχει άνοίξει. Ή στόν άνθρωπο, έγραψαν ένα μεγά
πρώτη μέρα κλείνει μέ τόν απολο λο θρήνο. Τόν θρήνο τών τροχαίων
γισμό: 7 θανατηφόρα μέ 8 νεκρούς, ατυχημάτων.
9 σοβαρά μέ 18 σοβαρά τραυματι
Στις 27 Δεκεμβρίου συμπληρώ
σμένους καί 39 ελαφρά μέ 87 έλα- νεται ή έπιστροφή άπό τήν ύπαιθρο
φρούς τραυματίες. Μεγάλοι οί αρι στά κέντρα. Οί καιρικές συνθήκες
θμοί, άλλά καί μεγάλη ή κίνηση ήταν καλές. Τά άτυχήματα πάλι
τών δρόμων. Οί άνδρες τής Τρο μειώνονται. Ό άπολογισμός τους
χαίας κάνουν μιά εύχή: Νάναι ή λέγει : θανατηφόρα 2, σοβαρά 8,
έπόμενη μέρα αναίμακτη. Μιά ευ έλαφρά 25. Κι έδώ οί αιτίες είναι
οί γνωστές τών άλλων άτυχη μάτων:
χή πού πιάνει τόπο...
Κυριακή, 24 Δεκεμβρίου καί πα αντικανονικό προσπέρασμα, υπερ
ραμονή Χριστουγέννων. Ή κί βολική ταχύτητα, κίνηση στό άντί
νηση έξακολουθεϊ νάναι μεγάλη. θετο ρεΰμα κ.ά. Δέν ύπάρχει καμμιά
Όμως τ’ ατυχήματα λιγοστεύουν περίπτωση άτυχήματος πού νά όαισθητά. Παρήγορο σημάδι. Ή φείλεται σέ μηχανική βλάβη, ή
μέρα κλείνει μέ μιά πολύ αισιό ή σέ παράγοντες άσχετους μέ τόν
δοξη σκέψη, πού τήν ένθαρρύνει ή άνθρωπο—όδηγό.
έλλειψη θανατηφόρων ατυχημάτων
καί ό περιορισμός τών σοβαρών σέ
Η ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ έχει γιά
5, μέ 6 τραυματίες καί τόν έλαφρών τούς έλληνικούς δρόμους ένα τριή
σέ 27 μέ 42 τραυματίες. Οί εύχές μερο αύξημένης κυκλοφορίας πού
έπαναλαμβάνονται, σάν ξημερώ άρχίζει άπό τό Σάββατο (30 Δε
νουν Χριστούγεννα.
κεμβρίου), μέχρι καί τήν πρώτη
Πριν ακόμα ξημερώσει 5.30' ή μέρα τού χρόνου (1 Ίανουαρίου).
τό πρωΐ, στό 8ο χιλιόμ. τής Ε.Ο. Τά αύτοκίνητα κινούνται πάλι μα
Τρικάλων — Λαρίσης, κι ένώ άπό ζικά πρός τήν ύπαιθρο, σέ λιγότά γύρω χωριά άκούγονται Χρι τερη όμως ένταση άπό τις άργίες
στουγεννιάτικες καμπάνες πού κα τών Χριστουγέννων. Οί τροχονό
λούν τούς πιστούς στήν υποδοχή μοι τής Χωροφυλακής δίνουν καί
τού Θείου βρέφους, ένα έπιβατηγό πάλι τήν μάχη τους τό ίδιο εύσυαυτοκίνητο μέ όδηγό έναν 20χρονο νείδητα, γιά νά κρατήσουν τά
νέο, τρέχοντας μέ υπερβολική τα τροχαία άτυχήματα, σέ χαμηλές
χύτητα παρασέρνει καί κόβει τήν κλίμακες. Τά άποτελέσματα τού
ζωή ενός πεζού. Στό άτύχημα τραυ Σαββάτου, πού σημειώνεται ή με
ματίζονται έλαφρά καί οί επιβάτες γαλύτερη κίνηση, ιδιαίτερα κατά
τού αύτοκινήτου. Είναι τό μονα τις απογευματινές καί βράδυνές
δικό θανατηφόρο τής ήμέρας. Μέ- ώρες δέν είναι καθόλου άπογοηΧρι τό βράδυ θά γίνουν 8 σοβαρά τευτικά. Κυμαίνονται στή στάθμη
ατυχήματα καί 21 μέ έλαφρούς τών ατυχημάτων τών άλλων ή με
ρών. Θανατηφόρα άτυχήματα 3,
τραυματισμούς.
’Εδώ σταματάει ή αισιοδοξία. μέ 3 νεκρούς, σοβαρά 9, μέ 9
Τό ξημέρωμα τής δεύτερης ήμέρας τραυματίες καί έλαφρά 26, μέ 39
τών Χριστουγέννων, τό άναγγέλει τραυματίες. Κι έδώ σάν αιτία κυ
ή γενική νεροποντή. Οί βρεγμένοι ριαρχεί ή ύπερβολική ταχύτητα

καί ή κίνηση στό άντίθετο ρεΰμα.
Ή τελευταία μέρα τού χρόνου
κλείνει μέ 2 θανατηφόρα άτυχή
ματα, 4 σοβαρά καί 25 έλαφρά.
Τήν ίδια μέρα πέρυσι είχαμε 2
θανατηφόρα, 6 σοβαρά καί 18
έλαφρά. Ή σύγκριση άνάλογα
μέ τήν αύξηση τών κυκλοφορούντων αύτοκινήτων, δείχνει ότι φέ
τος πήγαμε καλύτερα, έστω κι
αν είχαμε 7 έλαφρά άτυχήματα
περισσότερα.
’Ακόμα πιό αισιόδοξος είναι ό
απολογισμός τής πρώτης μέρας
τής καινούργιας χρονιάς, πού τά
θανατηφόρα άτυχήματα περιορί
ζονται σέ 1, τά σοβαρά σέ 2 καί
τά έλαφρά σέ 18. Έχουμε δηλαδή
1 λιγότερο άτύχημα θανατηφόρο,
άπό πέρυσι καί 2 σοβαρά.
ΜΠΟΡΟΥΜΕ νά πούμε δτι έφέτος σέ αναλογία μέ τά αύτοκίνητα
πού κυκλοφόρησαν καί τόν άριθμό
τών έπιβατών πού διακινήθηκε άπό
πέρισυ πήγαμε πολύ καλύτ)ρα.
Άλλά αύτό δέν σημαίνει δτι τά
όνειρά μας καί οί προσπάθειες
τών 'Υπηρεσιών τής Τροχαίας απο
βλέπουν στό νά διατηρήσουν στά
ίδια έπίπεδα τά άτυχήματα ενός
χρόνου μέ τού άλλου, ή κάπως νά
τά μειώσουν. Ό αγώνας δλων γί
νεται γιά νά περιορισθοΰν αισθητά
τά άτυχήματα καί βέβαια δχι μόνο
στις μέρες τής μαζικής έξόδου
τών αυτοκινήτων, άλλά πάντοτε.
Κι αυτές οί προσπάθειες, πού καταβάλονται γιά τήν διαφύλαξη
τής ζωής τών Ελλήνων οδηγών καί
πεζών, γίνονται κάθε μέρα καί
περισσότερες καί έχουν άποκτήσει άπό καιρό τό χρώμα τής προλήψεως. "Οταν ένα μεγάλο σύνολο
άνθρώπων, ορκισμένων νά διαφυλάξει τήν ζωή καί τά δικαιώματα
τού πολίτη, άγωνίζεται κάθε στιγμή
τής ήμέρας χωρίς άνάπαυση γι’
αύτά, έχει τό δικαίωμα νά έλπίζει
καί νά άπαιτεΐ νά βάφονται οί
έλληνικοί δρόμοι κάθε μέρα καί
μέ λιγότερο αίμα, μέχρι πού νά ξη
μερώνουν ήμέρες γιά τήν έλληνική
πραγματικότητα, πού ό δείκτης
τών τροχαίων άτυχημάτων θά βρί
σκεται μόνιμα στό μηδέν. Τότε
αύτοί οί άνθρωποι, οί Τροχονόμοι,
θά έχουν τήν ήθική ικανοποίηση,
δχι μόνο δτι έκπλήρωσαν συνει
δητά τά καθήκοντά τους, γιατί
αυτήν τήν έχουν, άλλά δτι οί έκκλήσεις τους έχουν πέσει σέ γό
νιμο καί πρόσφορο έδαφος.

Ό Τροχαίος
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ΜΕ Σ Υ Γ Κ ΙΝ Η Τ ΙΚ Ε Σ εκδηλώσεις ο’ δλες τις έδρες
των Διοικήσεων Χωροφυλακής, το Σώμα άποχαιρέτητησε τους αΛοστρατευθέντες άνδρες τον και τους ευχή
θηκε στη νέα τους ζωή να τους συνοδεύει ή ευτυχία,
άλλα και οι μεστές από κοινωνική προσφορά άναμνήσεις τους.
’Επίκεντρο των εκδηλώσεων ήταν ή Αθήνα, όπου
στις 30 Δεκεμβρίου τοϋ περασμένου χρόνον, στις
Σχολές Χωροφυλακής, έγινε ό άποχαιρετισμός των
άνδρών που καταλήφθηκαν άπό τό δριο ηλικίας, σέ
μια συγκινητική τελετή, στήν όποια παρέστησαν ό
Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Άναστάοιος Μπόλι
κος, ό Γενικός Γραμματέας τοϋ 'Υπουργείου Δημ.
Τάξεως κ. Κωνσταντίνος Σαψάλης, ό ’Αρχηγός Χω
ροφυλακής Αντιστράτηγος κ. Μιλτιάδης Αργιάννης,
οί Α ! και Β .’ ' Υπαρχηγοί, 'Υποστράτηγοι κ.κ. Σω
τήριος Πουλόπουλος και Γεωρ. Μανωλάκος, οι Α ’ καί
Γ ' ’Επιθεωρητές, 'Υποστράτηγοι κ.κ. Κωνσταντίνος
Τσίντζος καί Άθαν. Μελιντζής άλλοι ’Ανώτατοι καί
’Ανώτεροι ’Αξιωματικοί τοϋ Σώματος καί οί άποστρατευθέντες άνδρες τής Χωροφυλακής των 'Υπηρε
σιών τον Λεκανοπεδίου ’Αττικής.
Μέσα σέ μια συγκινητική άτμόσφαιρα. δπου παλιοί
συμμαθητές, συνάδελφοι καί φίλοι έδιναν τον τελευ
ταίο χαιρετισμό κατά τή διάρκεια τής υπηρεσιακής
τους σταδιοδρομίας, μίλησε ό ’Αρχηγός Χωροφυλακής
’Αντιστράτηγος κ. Μιλτιάδης ’Αργιάννης , ό όποιος
μεταξύ των άλλων είπε τά εξής :
«Είναι εύλογη ή συγκίνησή σας αυτή, αφού αύριο
κλείνει μια μεγάλη καί πολύ ενδιαφέρουσα παρένθεση
τής ζωής σας. ’Αποχωρίζεσθε μια ζωή τριάντα καί
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πλέον ετών. ’Αποχωρίζεσθε φίλους καί συναδέλφους,
μέ τούς οποίους σάς συνδέουν δεσμοί, πού σφυρηλατήθηκαν σέ κοινές προσπάθειες καί κοινούς άγώνες.
’Αφήνετε πίσω σας συνήθειες ετών καί είαέρχεσθε
οέ μια νέα φάση τής ζωής σας. Είναι δε δύσκολο νά
άλλάξει κανείς τρόπο ζωής σ’ αυτή τήν ηλικία. ”Ομως
εσείς έχετε αντιμετωπίσει πολύ πιο δύσκολες κατα
στάσεις, γεγονός πού μοϋ δίνει τή βεβαιότητα δτι θά
προσαρμοσθεϊτε πολύ εύκολα καί στις νέες συνθήκες
πού διαγράφονται.
Στο διάστημα τής υπηρεσίας σας διαθέσατε, μέ
αυναίσθηση ευθύνης καί άνθρωπισμό, δλες σας τις δυ
νάμεις, δλο τό σφρίγος καί τον ενθουσιασμό σας γιά
τήν εκπλήρωση τής αποστολής σας...'
τής Πολιτείας.
Είμαι βέβαιος δτι θά συνεχίσετε νά νοιώθετε δτι άνήκετε στή μεγάλη οικογένεια τής Χωροφυλακής καί
δτι δέν θά παύσετε ν’ άγωνίζεσθε γιά τήν επικράτηση
τοϋ δικαίου καί τής ηθικής. Πιστεύω άκόμα δτι τά
ιδανικά μέ τά όποια γαλουχηθήκατε, δηλαδή ή αυτο
πειθαρχία, ό σεβασμός τοϋ άνθρώπου καί ή συναίσθηση
τοϋ χρέους, θά σάς κατευθύνουν σ’ δλη σας τή ζωή
καί δτι δπως υπήρξατε συνειδητά όργανα τής Πολι
τείας, θά είσθε καί υπεύθυνοι πολίτες__
» ’Ακόμα νά θυμάστε δτι εμείς, οί εν υπηρεσία, θά
είμαστε πάντα κοντά σας, θά καταβάλουμε κάθε προ
σπάθεια γιά τή βελτίωση τής θέσεώς σας καί τήν εξύ
ψωση τοϋ αστυνομικού θεσμού καί δτι μέ ιδιαίτερη
χαρά θά παρακολουθούμε κάθε πρόοδο, δική σας
καί των τέκνων σας».
Στή συνέχεια, τον κ. ’Αρχηγό αντιφώνησε, έκ
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μέλους των άποστρατευομένων, ό Συνταγματάρχης
κ. ’Αναστασόπουλος, ό όποιος μεταξύ των άλλων είπε
τά έξης :
«'Η σημερινή ημέρα είναι κάτι τό ξεχωριστό οτή
ζωή μας. Γιατί είναι ημέρα άποχαιρετισμού μας από
την μεγάλη οικογένεια τής Χωροφυλακής, άφοϋ ζήσαμε
σ’ αυτή περισσότερο όσιό 30 χρόνια. Γ ’ αυτό και
ή συγκίνησή μας είναι μεγάλη. Βρισκόμαστε στο τέλος
τής σταδιοδρομίας μας, άφοϋ προσφέραμε τον εαυτό
μας καί τά καλύτερα χρόνια τής ζωής μας στην υπη
ρεσία τής πατρίδος καί στην εξυπηρέτηση τον Κοινω
νικού συνόλου. 'Η είσοδος μας οτό Σώμα τής Χωρο
φυλακής, συνέπεσε με μια δύσκολη περίοδο τής εθνικής
μας ζωής, μία περίοδο πού κρινόταν καί αυτή ή ίδια
ή επιβίωσή μας, ώς φυλής. Προσφέραμε δ,τι διαθέταμε
από τις δυνάμεις μας. Πολλοί από μας ■έμειναν στα
πεδία των μαχών, αιώνιοι θεματοφύλακες των 'Ελλη
νοχριστιανικών ιδεωδών. Στή νέα μας δμως ζωή, δεν
μπαίνουμε σαν απόμαχοι. Α ντίθετα διατηρούμε ακέ
ραιες τις πνευματικές καί ψυχικές μας δυνάμεις καί
είμαστε έτοιμοι καί πάλι, αν χρειασθεϊ, να προσφέ
ρουμε καί τη ζωή μας ακόμα για τήν πατρίδα, δπως
πράξαμε καί στις δύσκολες στιγμές τού παρελθόντος.
Υποσχόμαστε δτι θά σταθούμε πάντοτε ατό πλευρό
των εν ένεργεία συναδέλφων μας καί από τή νέα μας
ζωή θά παρακολουθούμε τήν πορεία τού Σώματος μέ
τον ίδιο ζήλο, δπως καί δταν υπηρετούσαμε σ' αυτό».
Τέλος προς τούς άποστρατευομένους άπηύθυνε
χαιρετισμό ό ' Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. ’Ανα
στάσιος Μπάλκος. Ό κ. ' Υπουργός τόνισε δτι : «τήν
συγκινητική αυτή στιγμή, κατά τήν οποία, μετά από
μιά ολόκληρη ζωή στο ένδοξο καί τιμημένο Σώμα τής

Χωροφυλακής, άποχωρεϊται, αισθάνομαι τήν ανάγκη
μιας επικοινωνίας μαζί σας. Ή στιγμή αυτή είναι
ένας μεγάλος σταθμός γιά σάς, άφοϋ συνδεθήκατε μέ
τήν υπηρεσία τού Σώματος καί άναλώσατε σ’ αυτό
τά πιο δημιουργικά χρόνια τής ζωής σας. Είμαι βέ
βαιος πώς τώρα στρέφετε τή σκέψη σας στά έτη τής
υπηρεσίας σας στο Σώμα, στούς μόχθους καί στις
ταλαιπωρίες, στις θυσίες, αλλά καί στις ωραίες στιγμές
τής υψηλής ικανοποιήσεως, ύστερα άπο μιά επιτυχία..
Θά πρέπει 'νά αίσθάνεσθε υπερήφανοι, γιατί μέ τούς
κόπους, τή συμπεριφορά σας καί τό παράδειγμαά σας
συμβάλατε στήν εξύψωση τού γοήτρου τού Σώματος
καί γιατί άφήνετε έργο πού θά άποτελεϊ οδηγό γιά
τούς νεωτέρους σας. Είμαι βέβαιος, τό εύχομαι καί τό
συνιστώ, μέ τήν αποχώρησή σας άπο τό Σώμα, ό δε
σμός σας μ’ αυτό νά μή διακοπεί, δχι μόνο γιατί σ’
αυτό άνήκει ένα κομμάτι άπο .τον εαυτό σας, άλλά
καί γιατί μέ τήν συνεχή επαφή σας θά βοηθήσετε, στο
δύσκολο έργο τους, τούς έν ένεργεία συναδέλφους σας.
Καί τούτο γιατί σείς είστε οι οδηγοί καί ή ζωντανή
πείρα». Στή συνέχεια ό κ. ' Υπουργός ευχήθηκε υγεία,
χαρά καί οικογενειακή ευτυχία, προς δλους τούς όποστράτους καί έξέφρασε τήν ευγνωμοσύνη τής Πολι
τείας γιά τήν προσφορά τους στήν Χωροφυλακή, άτόν
πολίτη καί τήν Πατρίδα.
’Ακολούθησε απονομή άναμνηστικών δώρων —
τής εικόνας τής ’Αγίας Ειρήνης — άπο τον κ. ' Υπουρ
γό, τον κ. Γεν. Γραμματέα, τον κ. ’Αρχηγό καί τούς
κ.κ. Α .’ καί Β .’ Ύπαρχηγούς τής Χωροφυλακής.
Τέλος, μετά τήν τελετή δόθηκε δεξίωση προς τιμή
τών άποστράτων, δπου Τμήμα τής Μουσικής τού Σώ
ματος, έκτέλεσε δημοτικούς χορούς καί τά κάλαντα.
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Συνταγματάρχης Χωροφυλακής.

01 ΛΑΟΙ κατά τήν αρχαιότητα, είχαν πλάσει,
την δική τους αξιόλογη, χωριστά, Μυθολογία.
Ό μω ς, ή 'Ελληνική Μυθολογία, υπήρξε πράγματι,
ή πιο πλούσια σέ φαντασία, σέ συμβολισμούς καί
νοήματα, αλλά καί ή πιο χαριτωμένη σέ έπεισόδια.
’Από τήν Μυθολογία, οι αρχαίοι "Ελληνες συγ
γραφείς, πήραν τις υποθέσεις των έργων τους καί
τά περισσότερα έργα, μεγάλης πνοής, στήν ποίηση,
στήν ζωγραφική, στήν γλυπτική καί στήν μαντική,
είχαν έμπνευστεϊ από αυτή. "Ετσι ή Μυθολογία
εκφράζει τίς κοσμογονικές παραδόσεις καί τους μύ
θους, τού Ελληνικού λαού καί αντιπροσωπεύει,
τήν πρώ τη προσπάθεια τού ανθρώπου, τής Α ρ 
χαίας 'Ελλάδος, γιά νά άπαντήσει στά ερωτήματα
τής εποχής εκείνης, ποιος δηλαδή, έφτιαξε τόν Κό
σμο καί πιά είναι ή σχέση του, με αύτόν καί αποτε
λεί, χωρίς άλλο, τά πρώ τα βήματά του, νά έλθει
σέ επαφή μέ τόν Θεό, τόν πλάστη τού Σύμπαντος
κόσμου. Καθώς όμως οί γνώσεις του αύξάνοντο,
οϊ ιδέες του περί τού Θεού, έδιαφοροποιοΰντοκαί έκφράζοντο μέ τούς διαφόρους Μύθους, πού καί γιά
τόν λόγο αύτό, δέν έχουν όλοι, τήν ίδια καταγω γή
καί ήλικία. Οί Μύθοι, είναι γεγονός ότι άποτέλεσαν
τά πρώ τα δημιουργήματα τής φαντασίας τού άρχέγονου ανθρώπου καί έδωσαν τήν έξήγηση τών
διαφόρων φαινομένων καί πού κάτω άπό αύτούς
τούς Μύθους, κρύπτεται πραγματικά, ή άρχή τής
άνθρώπινης σοφίας. Ό Ό λυμπος μάλιστα, ύπήρξε
ό ιερός χώρος, πού έσκίρτησε τό δαιμόνιο πνεύμα
τής φυλής καί άπέβη πασίγνω στος στήν ύφήλιο.
Οί ’Αρχαίοι "Ελληνες κατά ένα Μύθο, μέ τήν φαντα
σία τους, δημιούργησαν τούς δώδεκα Θεούς των,
τούς οποίους έγκατέστησαν έπί τού Όλύμπου,
αφού προηγουμένως έγκατέλειψαν εκείνοι, τήν αρ
χική των τερατώδη μορφή καί απέκτησαν ανθρώ
πινη όψη, κατ’ εικόνα καί ομοίωση, έπιλέκτων
άνδρών τής Ελληνικής φυλής. Ό Όμηρος,
δεχόμενος τίς δ'οξασίες τώ ν συγχρόνων του, έτοποθέτησε εις μία άπό τίς ύψηλότερες κορυφές τού
Ό λύμπου τόν «Μύτικα», τό χάλκινο ανάκτορο τού
νεφεληγερέτη καί ύψιβρεμέτη καί μεγίστου τών
Θεών Δία, ένώ ή ούρανία θολωτή σκέπη, πού άποτελεΐτο άπό χαλκό καί έστηρίζετο έπί τώ ν άλλων
κορυφών, έκάλυπτε όλη τήν Γή.
Ή μορφή τον Δία τοϋ πατέρα τών θεών καί τών άνθρωπον
δπως τόν φαντάσθηκαν και τόν απεικόνισαν οί "Ελληνες. Γύρω
άπό τήν ζωή καί τήν δράση του επάνω στον ”Ολυμπο ή Μυθο
λογία τών άρχαίων rΕλλήνων έπλασε μύθους άνεπανάληπτα
δοσμένους σέ χιούμορ και φιλοσοφική σκέψη.

’Επίσης, ή φαντασία τώ ν τότε ανθρώπων, δη
μιούργησε καί άλλα ύπέρτερα καί τερατώδη όντα,
τά όποια έκάλυπταν όλες τίς άλλες δραστηριότητες
τής ζωής. "Επλασαν τήν θρησκεία των, καθιέρωσαν
τήν λατρεία καί άφοσιώθηκαν στούς Θεούς των,
μέ φόβο καί εύλάβεια. Οί ’Αρχαίοι "Ελληνες, έφαντάζοντο τούς Θεούς νά συνεργάζονται μεταξύ των,
γ ιά νά καθοδηγούν τούς ανθρώπους, νά κατεβαί
νουν άπό τόν "Ολυμπο, ύπό μορφή ανθρώπων,
ένώ κατοικούσαν έκεΐ ψηλά καί νά έρχονται σέ επα
φή μέ τούς θνητούς, πράγμα πού ανάγκασε τού
τους, ν’ άναπτύξουν τήν φιλοξενία μεταξύ των,
διότι δέν έγνώριζαν, άν οί έπισκέπτες των, ήταν
θνητοί ή Θεοί, προς τούς οποίους ώφειλαν σεβασμό
καί εύλάβεια. Ό "Ομηρος τραγούδησε τήν ζωή τών
Θεών στον "Ολυμπο μέ τούτα τά λόγια : «Στόν
"Ολυμπο, τήν άσειστη έδρα τώ ν άθανάτων, δέν
τήν τινάζουν άνεμοι, μήτε βροχή τήν δέρνει, μήτε
χιονιά τή σιμώνει, έκεΐ μόνο άπειρη γαλήνη καί
λευκό φώς, άπό παντού χύνεται, έκεΐ μέσα καί οί
μάκαρες Θεοί, τέρπονται στόν αιώνα».
Κατά τήν φαντασία των, χάος έθεωρεΐτο ή
μορφή τού Σύμπαντος, πριν σχηματισθεΐ ό Κόσμος.
Κατά τόν Μύθο, τά δύο αύθύπαρκτα καί άρχέγονα
στοιχεία, ό Ούρανός καί ή Γή, ύπήρξαν έκεΐνα άπό
τά όποια προέκυψε ό Κόσμος, ένώ τό τρίτο στοι
χείο, ό "Ερωτας είχε σκοπό νά ενώνει τά άλλα στοι
χεία καί νά τά οδηγεί στήν δημιουργία, σάν συ
στατικό ζωογόνο μέ τήν δύναμη τής έλξεως. "Ετσι
ή φαντασία τών άνθρώπων, δέχεται τό Χάος, τό
όποιο γέννησε ό "Ερεβος καί τήν Νύκτα, άπό τήν
ένωση τών όποιων γεννήθηκε ή 'Ημέρα. 'Η Γή ήταν
ή μητέρα τών Θεών καί τώ ν άνθρώπων καί άπό
τήν ένωσή της μέ τόν Ούρανό άπέκτησαν παιδιά,
τόν ’Ωκεανό, τούς Τιτάνες, τίς Τιτανίδες, τόν Κρόνο,
τούς Γίγαντες, πολλές άλλες μικρότερες θεότητες
καί τά τερατώδη όντα, τούς λεγομένους Έκατόγχειρες. Ό "Υπνος καί ό Θάνατος, ήσαν άδελφοί τής
Νύκτας, ένώ οί Φόνοι καί οί Λιμοί, ήσαν παιδιά τής
Διχόνοιας.
Κατά τόν Μύθο, έπειδή ό Ούρανός δέν έβλεπε
μέ καλό μάτι νά αύξάνονται τά παιδιά του, φοβού
μενος μήπως τόν εξοντώσουν, γ ι ’ αύτό, κάθε ένα πού
έγεννάτο τό έρριπτε στόν Τάρταρο. Αύτό όμως τό
έγκλημά του, πού έπαναλαμβάνετο συνέχεια, ή Γή,
μητέρα τών παιδιών της, δέν μπορούσε νά ύποφέρει
καί άποφάσισε ν’ άντιδράσει, βοηθουμένη άπό τά
παιδιά της, τούς Τιτάνες, οί όποιοι ένώ κατ’ άρχήν
έδέχθηκαν τούτο, άργότερα άρνήθηκαν. Τούτο ό
μως, αποδέχθηκε ό Κρόνος, πού ήταν παιδί τους,
ό όποιος συνέλαβε τόν Ούρανό καί τόν άκρωτηρίασε διά τής άφαιρέσεως τών γεννητικών του οργά
νων, τά όποια έρριξε στήν θάλασσα. ’Αμέσως έπί
τής θάλασσας δημιουργήθηκε άφρός λευκός, άπό
τόν όποιο άνεδύθη ή ’Αφροδίτη, ένώ άπό τίς στα
γόνες αίματος, πού χύθηκαν στήν Γή, γεννήθηκαν
οί Έρινύες.
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Ή θεά ’Αθηνα, ή θεά τής σοφίας, άπό τις πιο προσφιλείς
θεότητες τών άρχαίων 'Ελλήνων, πού κατά την 'Ελληνική Μυ
θολογία γεννήθηκε από τό κεφάλι τοΰ Δία.

Έ τσ ι, κυρίαρχος άναδείχτηκε ό Κρόνος, ό όποιος
στην συνέχεια παντρεύτηκε τήν άδελφή του Ρέα,
Τιτανίδα καί μιά άπό τις μικρότερες θεότητες και
θυγατέρα τού Ουρανού καί τής Γης. Ό Κρόνος άπό
τήν ένωσή του μέ την Ρέα, άπέκτησε τους δώδεκα
Θεούς τών ’Αρχαίων Ελλήνων, πού κατοίκησαν
στον "Ολυμπο και πού ήσαν ό Δίας, ό Ποσειδών, ό
Ήφαιστος, ό "Αρης, ό Έρμης, ό Άπόλλωνας, ό
Διόνυσος, ή Άρτεμη, ή Ή ρα, ή Δήμητρα, ή ’Αφρο
δίτη καί ή Άθηνα καί πού κάθε ένας έκ τούτων,
ήταν προστάτης κάποιου στοιχείου τής φύσεως
ή κάποιας άνθρώπινης δραστηριότητας. Σάν Θεά
τού πολέμου ή ’Αθήνα, άναφέρει ή Μυθολογία,
διακρίθηκε κατά τήν Γιγαντομαχία καί έφόνευσε
τον ’Εγκέλαδο. Κατά δέ τήν φιλονικία της μέ τόν
Ποσειδώνα για τήν κατοχή τής ’Αττικής γής, έκτύπησε μέ τό δόρυ τήν γή καί έφύτρωσε ή έλιά. "Εχον
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τας καί ό Κρόνος τούς ίδιους φόβους, όπως καί ό
πατέρας του, μήπως άπό τούς άπογόνους του εξον
τωθεί, άρχισε νά καταβροχθίζει τά νεογέννητα π α ι
διά του. Ή Ρέα γυναίκα του, κατόπιν αύτών τών
άπαραδέκτων πράξεων τού Κρόνου, έφυγε καί
πή γε στήν Κρήτη, όπου έκεΐ γέννησε τον Δία.
Γιά νά γλυτώσει τό νεογέννητο άπό τόν πατέρα
του, ή Ρέα, έξαπάτησε τόν Κρόνο καί τού προσέφερε σπαργανωμένο λίθο, τόν όποιον ούτος καί
κατάπιε. Κατ’ αύτόν τόν τρόπο, ό Δίας διεσώθη
άπό τόν πατέρα του καί όταν μεγάλωσε, άφοϋ
τόν έξόντωσε, έγινε ό μέγιστος τών Θεών τού
Όλύμπου, ένώ ή Μήτις, θυγατέρα τοΰ ’Ωκεανού
καί τής Τηθύος, πού ύπήρξε ή προσωποποίηση
τής φρονήσεως, ή σοφώτερη Θεών καί άνθρώπων
καί ή πρώ τη γυναίκα τού Δία, είχε άναγκάσει τόν
Κρόνο, νά άποβάλει μέ εμετό τούς καταβροχθι
σμένους άδελφούς τού Δία, διά τής λήψεως φαρμά
κου πού τού έδωσε.
Οί ΤΙΤΑΝΕΣ καί ΤΙΤΑΝΙΔΕΣ, άδέλφια τού Κρό
νου, πού δέν μπορούσαν νά συγχωρέσουν τήν πρά
ξη τού Δία, άρχισαν έναντίον του, ένα τρομερό π ό 
λεμο, πού κράτησε έπί δέκα χρόνια. Παιδιά τού
Ούρανού καί τής Γής, οί άντίπαλοι τού Δία, ήσαν
ώς γνωστόν, πανίσχυρες, άλλά τερατώδεις θεό
τητες τού Χάους καί τών σκοτεινών δυνάμεων τής
φύσεως. Έκ τούτων ήσαν έξη άρρενα, ό ’Ωκεανός,
ό Κοϊος, ό Ίαπετός, ό Κρόνος, ό Κριός καί ό Ύπερίων καί έξη θήλεα, ή Ρέα, ή Φοίβη, ή Τηθύς, ή
Θέμις, ή Θεία καί ή Μνημοσύνη. Κατά τήν δια
μάχη αύτή, ό Δίας μετά τών άλλων Θεών, εύρίσκοντο στόν "Ολυμπο, ένώ οί άντίπαλοι του στήν "Οθρυν. Ό Δίας, κατώρθωσε έπίσης νά άποσπάσει
άπό τόν Τάρταρο τούς Έκατόγχειρες, οί όποιοι τόν
έβοήθησαν πολύ, κατά τώ ν άντιπάλων του. Ό
άγώνας ήταν έξοντωτικός καί είχε λάβει τρομερή
μορφή. ‘Ως όπλα χρησιμοποιούσε ό Δίας βράχους,
τούς όποιους έξακόντιζε άπό τόν "Ολυμπο καί συνταράσσετο ή Γή καί ή θάλασσα. Έπίσης οί βρον
τές, οί άστραπές καί οί κεραυνοί, πού έξαπέλυε
έξαγριωμένος άπό τό χάλκινο άνάκτορό του, όπου
διέμενε, διέσχιζαν τόν Ούρανό καί προκαλούσαν
φρίκη καί τρόμο, στούς άντιπάλους του, τών ό
ποιων, συνέτριψε τελικά, τήν δύναμη καί τούς
όποιους έβύθισε στά έγκατα τής Γής καί τούς ένέκλεισε στόν Τάρταρο.
Κατά τόν Μύθο, ό Τάρταρος ήταν μιά σκοτεινή
φυλακή τού "Αδη, πού έπροστατεύετο άπό χάλκινο
τείχος καί σιδερένιες πόρτες, ένώ έπί σιδερένιου
Πύργου έπαγρυπνούσε ή Έρινύα Τισιφόνη, μαζί
μέ τήν Μέγειρα, πού εύρίσκετο άγρυπνούσα, έμπρός
στήν πόρτα, μέ τούς Έκατόγχειρες. ’Αλλά άκόμη, ό Δίας, γ ιά νά γίνει άπόλυτα κυρίαρχος, κατετρόπωσε καί τούς Γίγαντες, έπειτα άπό μιά τρο
μερή Γιγαντομαχία κατά τήν οποία πολύ τόν έβοήθησε καί ό Ηρακλής, ό όποιος διεκρίθη καί έτυχε
τής τιμής νά κατοικήσει στόν "Ολυμπο καί νά γίνει
άθάνατος, καθώς έπίσης άνεφέρθη άνωτέρω καί ή
Άθηνα πού έφόνευσε τόν Εγκέλαδο. Οί ΓΙΓΑΝ
ΤΕΣ, κατά τήν Μυθολογία, ήσαν τερατώδη όντα,
τεραστίων διαστάσεων καί ήταν παιδιά τοΰ Ού
ρανού καί τής Γής πού έπεζήτησαν νά εξοντώσουν
τόν κυρίαρχο τότε, Θεών καί άνθρώπων, Δία. Α ρ 
χηγός τών Γιγάντων ήταν ό ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ, ό ό
ποιος έπαιξε σπουδαίο ρόλο κατά τήν Γιγαντομα-

χία καί έφονεύθη άπό τήν Άθηνά. Κατά ένα μύθο,
ή Άθηνά έρριξε εναντίον του τήν Σικελία καί τόν
κατεπλάκωσε. Έκεΐ στόν τάφο του όταν άνεκινείτο καί στέναζε προκαλοΰσε τούς σεισμούς.
Κατά άλλον Μύθο, ή Άθηνά ερριξε κατ’ έττάνω
του, τό Τέθρππτον άρμα της καί τόν φόνευσε. Μά
λιστα ό άθλος αύτός της Άθηνάς υπάρχει στά μέ
τω π α πολλών αρχαίων ναών, άλλά καί στόν Παρ
θενώνα. Ό ’Εγκέλαδος έπεσώρευσε καί πολλά άλ
λα κακά στους άνθρώπους. Σάν παιδιά του άναφέρονται οί Γοργόνες, ή Σφίγξ, ή Λερναία "Υδρα, ό
Κέρβερος, τά όποια άπέκτησε έκ τής Έχιδνας.
Παιδιά τοΰ Ουρανού καί τής Γης, ήταν καί οί
ΚΥΚΛΩΠΕΣ, γιγαντόσωμα όντα μονόφθαλμοι. Γνω
στότερα έκ τούτων ήσαν ό Πολύφημος πού τυφλώ
θηκε άπό τόν Όδυσσέα, ό Βροντής, ό Ά ρ γος καί
ό Στερόπης.
Καί οί ΕΚΑΤΟΓΧΕΙΡΕΣ, ήσαν παιδιά τής Γης
καί τοΰ πρωτότοκου γυιοΰ της καί ήσαν τερατώδη
όντα, μέ έκατό βραχίονες καί πενήντα κεφαλές.
Όμοίως οί ΕΡΙΝΥΕΣ, θυγατέρες τής Γής καί τοΰ
Σκότους, κατ’ άλλον Μύθο, ήταν ή Ά λητώ , ή Μέ
γαιρα καί ή Τισιφόνη καί ήσαν φύλακες τώ ν νό
μων τής φύσεως καί τής άρμονίας τοΰ κόσμου.
’Επίσης οί ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ, ήσαν νύμφες οί όποιες
έφύλασσαν μαζί μέ τόν δράκοντα Λάδωνα, πού ή
ταν ένα φίδι μέ έκατό κεφαλές, τά χρυσά μήλα, σ’
ένα εύωδιασμένο κήπο τών Θεών, όπου ή "Ηρα είχε
φυτεύσει τό δένδρο πού είχε τά μήλα.
Α λλά καί οί ΧΑΡΙΤΕΣ, θεότητες τής ’Ελληνικής
Μυθολογίας, Α γλαΐα, Εύφροσύνη καί Θάλεια,
Θυγατέρες τοΰ Δία καί τής Εύρυνόμης, συμβόλιζαν
τό ώραϊο καί Θελκτικό, τό δε άλληγορικό όνομά τους,
άποτελοϋσε τό σύμβολο τής ώραιότητας, διά τού
το, έργο αύτών ήταν, νά καθιστούν τόν βίο τών
άνθρώπων εύχάριστο καί ήσαν συνοδοί τής Αφρο
δίτης καί τού "Ερωτα καί φίλες τώ ν Μουσών, μετά
τών όποιων διέτριβαν, στά δώματα τών Θεών,
έπάνω στόν "Ολυμπο.
Έ ξ άλλου οί ΩΡΕΣ, παιδιά καί αύτές τού Δία
καί τής Θέμιδος, ήσαν τρεις, ή Ειρήνη, ή Εύνομία
καί ή Δίκη. "Ησαν παρθένες, έξοχου καλλονής, φο
ρούσαν ώραιότατα φορέματα, ήσαν στολισμένες
μέ χρυσά κοσμήματα καί είχαν σάν άποστολή νά
κλείνουν καί νά άνοίγουν τις πόρτες τού Όλύμπου.
Καί οί ΜΟΥΣΕΣ, Θεότητες καί θυγατέρες τού
Δία καί τής Μνημοσύνης, γεννήθηκαν στήν Πιερία
καί είχαν ώς δάσκαλο, τόν Α πόλλωνα, όπου διέπρεψαν κυρίως στήν μουσική. Συχνά άνέβαιναν στόν
"Θλυμπο καί διασκέδαζαν μέ τήν μουσική των,
τούς Θεούς. Οί Μούσες συνετέλεσαν, ώστε ό Α π ό λ 
λωνος νά άναδέιχθεϊ Θεός τής Μουσικής καί τής
ποιήσεως καί νά έγκατασταθεΐ έπί τού Όλύμπου.
Κατά τήν Μυθολογία ήταν έννέα. Ή Καλλιόπη
έπί τής έπικής ποιήσεως, ή Μελπομένη τής Τρα
γωδίας, ή Θάλεια τής χαράς, ή Κλειώ τής ’Ιστορίας
καί τής Ρητορικής, ή Εύτέρπη τής Λυρικής ποιήσεως
καί ή κυριοτέρα θεότης τής Μουσικής, ή Τερψιχόρη
τής Τέχνης, ή ’Ερατώ τής ’Ερωτικής ποιήσεως, ή
Ούρανία τού άστρονομικού έπους καί ή Πολύμνεια
τής Θρησκευτικής ποιήσεως.
Παιδιά τού Δία καί τής Θέμιδος ήσαν καί οί
ΜΟΙΡΕΣ. Στήν άρχή, ή φαντασία τών άρχεγό-

νων άνθρώπων, τις έδέχετο σάν μία θεότητα. Είχαν
τήν γνώμη, ότι ή Μοίρα ήταν μία κοινή Θεά τών
άνθρώπων καί τών Θεών καί ώφειλαν ύποταγή,
διότι τήν θεωρούσαν ένα είδος τυφλής δυνάμεως
καί όλοι, έπρεπε νά ύποτάσσονται στήν αναπό
δραστη άναγκαιότητα καί σέ άνίσχυρη γ ι ’ αύτούς
θέληση, όπως λ.χ. ήταν ό θάνατος καί ώριζε γ ιά
τόν καθέναν, τί τόν άνέμενε στήν ζωή. Α ργότερα
ή φαντασία των έπλασε τρεις, πού έσπευδαν κοντά
στόν άνθρωπο, όταν έγεννάτο καί τού έτοίμαζαν
τό νήμα τής ζωής. Καί ήταν ή Λάχεσις, πού άπένεμε τά άγαθά καί κακά στούς άνθρώπους, ή Κλωθώ, πού έκλωθε τό νήμα τής ζωής καί ή Ά τρω πος,
πού προσδιόριζε τά τής ζωής τού ανθρώπου, ά γα 
θά καί κακά, σάν αναπότρεπτα.
Α λλά καί οί ΠΛΕΙΑΔΕΣ κατώτερες θεότητες,
ήσαν θυγατέρες τού Ά τλα ντα καί ήσαν ή Κελανώ,
ή Αλκυόνη, ή Ήλέκτρα, ή Μερόπη καί ή Μαία, ή
ώραιότερη όλων καί μητέρα τού 'Ερμή.
’Ομοίως οί ΝΥΜΦΕΣ πανέμορφες, ήσαν δαί
μονες, κατώτερες θεότητες, κόρες τού Δία καί άγαπούσαν τούς χορούς. Ζούσαν στά όρη καί τις έλε
γαν Όρεστιάδες ή στις πηγές, στά ποτάμια καί τις
έλεγαν Νεράιδες ή στούς άγρούς καί τις ονόμαζαν
Αγρονόμους.
Θυγατέρες τού Νηρέως καί τής Ώκεανίδος ή
σαν καί οί ΝΗΡΗΊ'ΔΕΣ πού κατοικούσαν στά βάθη
τής θάλασσας καί ήσαν πενήντα. Οί πιό γνωστές
ήταν ή Αφροδίτη, σύζυγος τού Ποσειδώνα, ή Θέτις, εκτάκτου καλλονής, σύζυγος τού Πηλέα καί
μητέρα τού ηρώα Άχιλλέα, ή ’Ερατώ, ή Ίπποθέη
κ.λ.π.
’Επίσης οί ΑΜΑΔΡΥΔΕΣ, ήσαν νύμφες τώ ν δα
σών καί κατοικούσαν στις δρύς, ένώ οί ΑΡΠΥΊΈΣ,
ήσαν τέρατα, δαίμονες τής θύελλας.
’Εκ γενετής γριές οί ΓΟΡΓΟΝΕΣ, ήσαν δαίμο
νες τής θάλασσας καί παιδιά τού ’Εγκέλαδου, μέ
μορφή γυναίκας άπό τήν μέση καί έπάνω, ένώ άπό
τήν μέση καί κάτω είχαν την μορφή ψαριού, φο
βερά τέρατα, μέ ένα δόντι καί ένα μάτι, μέ χέρια
χάλκινα, χρυσές πτέρυγες καί ήσαν ή Γοργώ, ή
Σθενώ ή Μέδουσα καί ή Εύρυάλη, ένώ οί ΚΕΝ
ΤΑΥΡΟΙ, ήσαν τέρατα πού κατά τό μισό σώμα,
ήσαν άνθρωποι καί κατά τό άλλο μισό άλογα.
Άνθρωποφάγα όντα, πού κατοικούσαν σέ νη
σιά καί κυρίως στις ’Ιταλικές άκτές, ήσαν οί ΣΕΙ
ΡΗΝΕΣ. Οί ναυαγοί άπό τις γλυκές φωνές των,
κατεθέλγοντο σέ σημείο, πού λησμονούσαν τούς
οικείους των καί έγκαταλείποντο σέ αύτές, πού τούς
κατέτρωγαν. Ή Μυθολογία μάς πληροφορεί πώ ς ό
Όδυσσέας διερχόμενος άπό έκεϊ, κατά συμβουλή
τής Κίρκης, έφραξε τά αύτιά τών συντρόφων του
μέ κερί καί έτσι έσώθησαν, ό δέ Όρφέας διερχόμενος έπίσης άπό τό νησί τών Σειρήνων, μέ τήν
λύρα του, άπέτρεψε τήν προσοχή τώ ν συντρόφων
του, γιά νά περάσουν τελικά χωρίς κίνδυνο.
Οί ΣΑΤΥΡΟΙ έξ άλλου, έθεωρούντο έρωτιάριδες, έπετίθοντο κατά τών νυμφών καί αποτελού
σαν μαζί μέ τούς Σειληνούς, πάντοτε τή συνοδεία
τού Βάκχου, ένώ οί ΣΕΙΛΗΝΟΙ, ήσαν δαίμονες τών
ύδάτων καί φίλοι τού Διόνυσου. Γνωστότερος
ήταν ό Μαρσύας, πού όταν ένικήθη σάν μουσικός,
άπό τόν Α πόλλωνα, ύπέστη άπό τόν ίδιο, βασανι
στήρια, σύμφωνα μέ την συμφωνία.
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ΥΠΑΡΧΟΥΝ χίλιοι τρόποι γιά νά ευχηθεί ένας
άνθρωπος «Χρόνια Πολλά» στους συνανθρώπους
του. Μέ μιά κάρτα, ένα τηλεφώνημα, μιά άνακοίνωση στις εφημερίδες, ενα τηλεγράφημα, πρόσωπο
μέ πρόσωπο σφίγγοντας τό χέρι —
Κι’ όλες αυτές οί ευχές είναι ενα σύνολο άπό λέ
ξεις, πού άλλοτε κλείνουν τήν ζεστασιά της ψυχής κι
άλλοτε μιά άδιάφορη τυπικότητα.
'Υπάρχουν όμως κι ευχές πού άνήκουν σ’ έναν
άλλο κόσμο, τόν κόσμο τής προσφοράς. Κι αυτές οί
ευχές δεν λέγονται μέ λέξεις. ’Εκφράζονται μέ πρά
ξεις. Πράξεις πού γίνονται ή εγγύηση γιά «Χρόνια
Πολλά», πράξεις πού πασχίζουν νά δημιουργήσουν
συνθήκες τέτοιες πού αύτά τά χρόνια, νάναι κι
εύτυχισμένα.
Οί Τροχονόμοι τής Χωροφυλακής έκφράζονται
μέ τήν γλώσσα τής προσφοράς καί λένε μέ τόν δικό
τους τρόπο τά «Χρόνια Πολλά». Τά λένε ξενυχτώντας
όπως όλοι άλλωστε οί συνάδελφοί τους, μένοντας
στά σταυροδρόμια, προσπαθώντας νά διευκολύνουν
τήν κίνηση τών χιλιάδων αύτοκινήτων, περιπολώντας άγρυπνα στούς έθνικούς κι έπαρχιακούς δρόμους,
γιά νά προστατεύσουν τή ζωή τών ταξιδιωτών,
άπό άτυχες στιγμές κι άπερίσκεπτες ένέργειες
συνανθρώπων τους, γιά νά υποδείξουν ένα άπρό-
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βλεπτο κίνδυνο, νά προφυλάξουν τό μεγάλο άγαθό
τοΰ Θεοϋ, τή ζωή.
Έ τσι τά λένε τά «Χρόνια Πολλά» αύτοί οί ήρωες
τής άσφάλτου. Χωρίς νά λυγίσουν άπό τό κρύο, χω
ρίς νά πτοηθοϋν άπό τό χιόνι καί τή βροχή, χωρίς
ν’ άπογοητευτοϋν άπό τή μοναξιά τής νύχτας πού
τούς κυκλώνει στ’ άδιάβατα τρίωρα καί τετράωρα τής
υπηρεσίας τών αγίων ήμερών.
’Ακόμα καί τις πιο άπόλυτα άνθρώπινες στιγμές.
Τις στιγμές πού ήχοϋν οί χαρμόσυνες καμπάνες τών
Χριστουγέννων, τις στιγμές πού άλλάζει ό χρόνος
καί δείχνει τό ρολόγι 23.59 καί πού όλοι δίνουν έκείνη τήν ώρα τά χέρια καί στρώνονται γύρω άπ’ τό
τραπέζι μέ τά πρωτοχρονιάτικα φαγητά, τή βασιλόπιττα καί τήν τράπουλα.
Αύτοί, έκεΐνες τις ώρες, μένουν ψηλά στις επάλ
ξεις τού καθήκοντος. Χωρίς καμιά έπιπλέον άμοιβή.Μέ τήν μόνη ικανοποίηση ότι προσφέρουν στο
κοινωνικό σύνολο μιά υπηρεσία άξεπέραστη. Λέ
νε τά «Χρόνια Πολλά» στό πρώτο περαστικό οδη
γό ή στό συνάδελφο πού μαζί περιπολοϋν κι άφήνουν τήν σκέψη νά πλανηθεί γιά λίγα έστω δευτερό
λεπτα στό σπίτι τους. Καί μετά, πάλι στό δρόμο,
στό μεγάλο κι άτέλειωτο πεδίο τής μάχης τους,
πούναι κι όλάκερη ή ζωή τους.
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Αυτή τήν προσπάθεια των άνδρών τής Τροχαίας,
πού στό πρόσωπό τους ζωντανεύουν όλοι οί συνά
δελφοι όπου κι άν υπηρετούν, εκτίμα τό κοινωνικό
σύνολο καί μ’ εκδηλώσεις άγάπης, άποκαλύπτει
τά αισθήματα συμπαραστάσεως πού νιώθει γι’
αύτούς τούς άκούραστους κι άνώνυμους ήρωες.
’Ιδιαίτερα τις μέρες τής Πρωτοχρονιάς στις με
γάλες διασταυρώσεις καί στούς πολύβοους συγκοι
νωνιακούς κόμβους, οί οδηγοί προσφέρουν συμβο
λικά δώρα έκτιμίσεως, γιά τό έργο πού προσφέρει
ό "Ελληνας Τροχονόμος.
Στήν ’Αθήνα καί στήν Θεσσαλονίκη, έπισκέφθηκαν τούς Τροχονόμους πού έκτελοϋσαν υπηρεσία
στούς κόμβους τού Φάρου Ψυχικού, τού Πλάτανου
Κηφισίας, τού Δαφνιού καί τής Έγνατίας Όδοΰ,
ό 'Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. ’Αναστάσιος
Μπάλκος, ό Γενικός Γραμματέας τού Υπουργείου
Δημοσίας Τάξεως κ. Κων]νος Σαψάλης, ό Γενικός
Γραμματέας τού 'Υπουργείου Βορείου Ελλάδος κ.
Βαλταδώρος, ό ’Αρχηγός τής Χωροφυλακής κ.
Μιλτ. ’Αργιάννης, ό ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας
Πόλεων κ. Χαρ. Παπαγεωργίου, καθώς καί άλλοι
έπίσημοι καί τούς πρόσφεραν συμβολικά δώρα,
κάνοντας όλοι μιά εύχή γιά λιγότερα ατυχήματα
τό 1979.
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Ή σελίδα «ΕΜ ΕΙΣ Κ Α Ι ΟΙ
Α Ν Α Γ Ν Ω ΣΤΕ Σ Μ ΑΣ» ήταν κάτι
που έλλειπε. Κάτι που θά δώσει,
τώρα, την ευκαιρία για μια ζέστη
επικοινωνία τών 50.000 αναγνω
στών, σε θέματα πού τούς ενδια
φέρουν, κρίσεις και απόψεις και πού
μέχρι τώρα αποτελούσε το μόνιμο
όνειρο τού Περιοδικού.
Ή ζωή και ή ποιότητα, όμως,
αυτής τής στήλης έξαρτάται ολο
κληρωτικά από τούς αναγνώστες μας,
από τούς όποιους ζητάμε αυτήν
την επικοινωνία. Μπορούν ελεύθερα
νά εκφράζονται πιστεύοντας ότι θά
τύχουν δικής μας άπαντήσεονς. Τά
γράμματα τών αναγνωστών θά στέλ
νονται στή διεύθυνση : Περιοδικό
«’Επιθεώρηση Χωροφυλακής», (γιά
τήν στήλη «ΕΜΕΙΣ Κ Α Ι ΟΙ Α Ν Α 
ΓΝ Ω ΣΤΕΣ Μ ΑΣ»),Πατησίων 207,
’Αθέρα. Περιμένουμε λοιπόν ιά
γράμματα τών άναγνωστών μας.
Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

Η Α ΙΑ ΚΟ ΥΡΚΟΥΒΑΤΗ, Δι
κηγόρο, Αάρισα : Ευχαριστούμε
γιά τήν αποστολή τού άρθρου σας,
γιά τον «Θάνατο στα δημοτικά
μας τραγούδια». Θά δημοαιευθεί
στο επόμενο τεύχος τής «Ε.Χ.».
Σ Ω Τ Η Ρ Η Μ ΟΥΤΖΟΥΡΗ,
’Ενωμοτάρχη, Σταθμού Χωροφυ
λακής Καρυάς ’Ελασσόνας : Λάβαμε
καί σάς ευχαριστούμε γιά τήν απο
στολή τού πνευματικού σχολίου «Ο
ΘΕΟΣ Σ Τ Η ΓΗ». 'Έφτασε όμως
καθυστερημένα, όταν τό τεύχος τού
Δεκεμβρίου είχε εκτυπωθεί . Θά
δημοαιευθεί τον ερχόμενο Δεκέμβριο
ΕΛ. ΚΑΣ. ’Αλεξάνδρεια Η μ α 
θίας : Ευχαριστούμε γιά τήν συ
νεργασία σας. ”Ισως όμως χρειάζε
ται περισσότερη προσοχή στήν
σύνταξή της. Προσπαθεϊστε πάλι.
ΙΩΑΝ. ΤΖΩΡ., ’Αθήνα :
’Επίκαιρο τό σχόλιό σας καί καλά
τοποθετημένο. Θά χρειαστεί όμως
νά διορθώσετε τή σύνταξή του.
52

Μαζί με τις ευχαριστίες μας σάς
βεβαιώνουμε ότι περιμένουμε νέα
συνεργασία σας.
ΙΑΚΩ ΒΟΝ
ΕΣΦ ΙΓΜ ΕΝΙΤΗ,
Μοναχόν, ’Ιερά Μονή Έσφιγμένου
Ά γιο υ νΟρους : Τά ενυπόγραφα
άρθρα μεταφέρουν υπεύθυνες γνώ
μες, κρίσεις, απόψεις καί αντιπρο
σωπεύουν τούς συγγραφείς τους, χω
ρίς νάναι υποχρεωτικό νά συμπί
πτουν αυτές, με τις απόψεις τής
«Ε.Χ.». Περιμένουμε συνεργασία
σας καί τό περιοδικό τής Μονής σας.
Σάς ευχαριστούμε.
ΝΙΚΟ ΛΑΟ Ν Π Α Λ Α ΙΟ Π Ο Υ Λ Ο Ν
fPA LE O ) Ζωγράφο, Κ. ’Ηλιού
πολη — ’Αττικής : Ευχαριστούμε
γιά τά καλά σας λόγια. Είναι υπο
χρέωση τού Περιοδικού νά πλαι
σιώνει τά άρθρα πού δημοσιεύει με
ανάλογο φωτογραφικό υλικό.
Κ Α ΤΕΡΙΝ Α
ΤΖΩ ΡΤΖΟ ΓΛ Ο Υ, Θεσσαλονίκη : Μάς συγκί
νησε ή επιστολή σας. ’Αξίζουν πρα
γματικά συγχαρητήρια στον Άνθυπασπιστή τού Σταθμού Τουρισμού
Καμμένων Βούρλων γιά τήν δραστηριοποίησή του. ”Αλλωστε μό
νιμος αγώνας τών άνδρών τού Σώ
ματος είναι ή προσφορά υπηρεσιών
προς τον πολίτη.
ΑΘ ΑΝ ΑΣΙΟ Ν
ΣΑΜ ΑΡΑΝ,
Χωροφύλακα, Καβάλα : Λυπούμεθα γιατί τό Περιοδικό δεν άσχολείται με τόσο ειδικευμένα θέματα,
πού ενδιαφέρουν ίσως ελάχιστους
αναγνώστες του. Θά περιμένουμε
νέα συνεργασία σας σε θέματα γενι
κότερου ενδιαφέροντος.
ΕΑ. ΚΟΝ., ’Αθήνα: Ευχαριστούμε
γιά τό διήγημα πού μάς στείλατε.
”Ισως όμως θά χρειαστεί νά προσπα
θήσετε ξανά. Είστε αρκετά νέα καί θά
σάς δοθεί ή ευκαιρία στο μέλλον
νά καλλιεργήσετε νά έκφράσετε κα
λύτερα τον κόσμο σας. Είμαστε
πάντοτε στή διάθεσή σας.

J

Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ

ΓΙΑ ΤΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α

ΝΙΑΤΑ

A. Ν.
ΤΣΙ Ρ IΝΤΑΝ Η
Οι εκδόσεις «Συζήτησις» κυκλο
φόρησαν ποόσφατα τό βιβλίο Γ ΙΑ
ΤΑ Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Α Ν ΙΑ Τ Α τού αεί
μνηστου Καθηγητή A. Ν. ΤΣ1Ρ ΙΝ ΤΑ Ν Η , στο οποίο αντιμετωπί
ζονται με σπάνια διαύγεια καί αντι
κειμενικότητα βασικά
προβλή
ματα πού απασχολούν τον σύγχρονο
νέο με βάση τά ιδανικά, πού έχουν
κρατήσει στή ζωή τούτο τον τόπο.
Τό βιβλίο Γ ΙΑ ΤΑ Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Α
Ν ΙΑ Τ Α είναι πραγματικά μιά με
γάλη προσφορά στή νεολαία τού
τόπου μας, πού βασανίζεται από
τήν κρίση ταυτότητος καί από τούς
χειμάρρους τών αλλοπρόσαλλων
ιδεών πού τήν κατακλύζουν. Μέσα
του ζωντανεύει ή φωνή τού αείμνη
στου μεγάλου σύγχρονου δάσκαλου,
παιδαγωγού καί πνευματικού φά
ρου, τού Ά λ εξ. Ν. Τσιριντάνη πού
γιά πολλές δεκαετίες χάραξε μ ’
ευθύνη τον δύσκολο πνευματικό δρό
μο του καί δείχνει όπως πάντα στον
σύγχρονο νέο τήν ορθή γραμμή πο
ρείας μέσα στή ζωή. Είναι ένα βι
βλίο ευθύνης, ένα βιβλίο πού άνατέμνει μιά πικρή πραγματικότητα
μέ τήν σκληρή γλώσσα τής άλήθειας
καί τής αντικειμενικής κριτικής,
ένα βιβλίο πού δίνει απαντήσεις σέ
πολλά καυτά ερωτηματικά τού και
ρού μας. Κυριαρχείται από τό
γνωστό άγωνιστικό πνεύμα τού Α.
Ν. Τσιριντάνη καί καλύπτει ένα
μεγάλο κενό στον κόσμο τού σωστού
βιβλίου.

Π ΕΡΙΟ ΛΙΚΛ

ΠΟΥ

ΛΑΒΑΜΕ

1. Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Α ΔΙΠ Λ Ω Μ Α ΤΙ
ΚΑ Σ ΤΙΓΜ ΙΟ ΤΥ Π Α , μέ τήν έπικαιρότητα των τελευταίων πολιτι
κών γεγονότων σέ ελληνική και
διεθνή κλίμακα.
2. Ε Υ Ρ Ω Π Α ΪΚ Η
ΚΟΙΝΟΤΗΣ, μέ Άρθρα γιά τήν Κοινή
’Αγροτική Πολιτική σέ καιρούς
κρίσεως, τήν αναπτυξιακή βοήθεια
και Άλλα σχετικά μέ τήν Ευρωπαϊκή
Οικονομική Κοινότητα και τις σχέ
σεις της μέ Άλλες χώρες.
3. ΦΩΝΗ ΤΗ Σ ΠΡΟΟΔΟΥ,
μέ επιστημονικά Άρθρα γιά θέματα
άναπτΰξεως τής τεχνολογίας καί
των επιστημών.
4. ΠΡΟΒΟΛΕΥΣ, μέ ενδιαφέ
ροντα Άρθρα γιά τήν νέα οικονομική
καί κοινωνική στρατηγική τής Κοινότητος, τον Κρατικό Προϋπολογι
σμό έτους 1979.
5. Λ Υ Δ ΙΑ , μέ μαχητικά δημο
σιεύματα θρησκευτικού περιεχομέ
νου καί θεολογικά αναγνώσματα.
6. ΕΚ Κ ΛΗ ΣΙΑ, μέ τήν εύρετηρίαση τών τόμων Α .'—Ν.' τού
Περιοδικού.
7. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ, μηνιαίο Χρι
στιανικό Περιοδικό τής Χριστιανι
κής Στέγης Καλαμάτας, μέ σκίτοα
από τήν καθημερινή ζωή καί Άλλα
δημοσιεύματα χριστιανικού περιε
χομένου.
8. ΑΣΤΥΝΟ Μ ΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ,
μέ επίκαιρα Άρθρα καί έγκυρες με
λέτες.
9. Π ΥΡΟ Σ ΒΕΣ ΤΙΚ Η
Ε Π Ι
ΘΕΩΡΗΣΗ, μέ θέματα σχετικά
μέ τήν πυρασφάλεια καί τήν δρα
στηριότητα τών άνδρών τού Σώ
ματος, επιμορφωτικά, εγκυκλοπαι
δικά, λογοτεχνικά κ.λ.π.
10. ΕΠ ΙΘ ΕΩ ΡΗ ΣΗ ΑΓΡΟ 
Φ ΥΛΑΚ Η Σ, μέ τήν υπηρεσιακή
δραστηριότητα τής ' Υπηρεσίας, λαο
γραφία, λογοτεχνία καί θέματα γε
νικού ενδιαφέροντος.
11. Α Γ Ω Ν ΤΩΝ Α Ν Α Π Η 
ΡΩΝ
ΧΩΡΟΦ ΥΛΑΚΗΣ,
μέ
θέματα γενικού ενδιαφέροντος από
τήν σύγχρονη πραγματικότητα, τήν
παγκόσμια κι έλληνική έπικαιρότητα, αστυνομικά διηγήματα κ.Ά.
12. Η ΖΩ Η ΤΟ Υ Π Α ΙΔΙΟ Υ,
μέ παιδαγωγικά, χριστιανικά θέ
ματα, γιά τά Χριστούγεννα, τή σω
στή ψυχαγώγηση τού παιδιού, πνευ
ματικά παιδικά παιγνίδια καί μέ τις
«Εικόνες πού μιλάνε», τού Κλήμη.

Ή «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ», μέ τήν καθιέρωση
τής στήλης «ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ» γνωστοποιεί δτι τά «
«επ’ ανταλλαγή» ή «τιμής ένεκεν» Περιοδικά πρέπει νά στέλνον
ται στην διεύθυνση: Περιοδικό « ’Επιθεώρηση Χωροφυλακής,
Πατησίων 207, ’Αθήνα.
Ή Έ νω σις «Ε λληνικός Πολιτισμός» Σ .Α . ,Λυκαβηττού 1 1 ,
Ά θήναι—135, πού παρουσιάζει τις εκδόσεις «ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ»
γνωστοποιεί δτι προσφέρει στους άνδρες τού Σώματος τής Χ ω 
ροφυλακής, τά βιβλία τού αείμνηστου Καθηγητοϋ Α. Ν. Τσιριντάνη, «ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ» καί «ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΝΙΑΤΑ» μέ έκπτωση 25 ο]ο .Τά παραπάνω βιβλία άποτελοϋν
σταθμό στήν πνευματική ζωή τού τόπου, είναι έργα ευθύνης καί
μόχθου ενός μεγάλου άγωνιστή γιά τά Ιδανικά τής 'Ελλάδος καί
άναφέρονται στήν έθνική μας πορεία ώς Ε λλή νω ν καί βασικά
προβλήματα πού άπασχολοϋν τήν έλληνική νεολαία.
Π Α Ι Δ Ι Α Π Ο Υ Π Ε Τ Υ Χ Δ Ν ΖΕ
ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΖΧΟΛΕΖ

Δημοσιεύουμε, συμπληρωματικά,
ονόματα παιδιών πού πέτυχαν στά
’Ανώτατα κι ’Ανώτερα ’Εκπαιδευ
τικά ' Ιδρύματα, καί πού έφτασαν
καθυστερημένα στο Περιοδικό.
Κ Α Ρ Α ΔΗ Μ Η ΤΡ Η Σ Δημήτριος,
τού Γεωργίου, γιος ’Ανθυπασπιστοϋ,
2ος Πολυτεχνικής Σχολής Ξάνθης,
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών.
Μ ΑΚ ΡΥΔΗ Μ Η ΤΡΗ Δέσποινα
τού ’Αθανασίου, θυγατέρα Ταγμα
τάρχου, 32α ’Αγγλικής Φιλολογίας
Πανεπιστημίου ’Αθηνών.
Μ ΕΤΑΞ ΑΚ Η 'Ελένη τού Ίωάννου, θυγατέρα Χωροφύλακος, 39η
’Ανωτέρας Σχολής Μαιών Θεσσα
λονίκης.

Ν Ε Ο Σ ΥΦΗΓΗΤΗΣ
Τ Η Σ Ι ΑΤ ΡΙ ΚΗΣ Σ Χ Ο Λ ΗΣ

’Ιδιαίτερα ύπερήφανη αισθάνεται ή Χω
ροφυλακή yta τήν άνακήρυξη τοϋ ’Αρχία
τρου — ’Αντισυνταγματάρχη Χωροφυλακήςκ. ’Αλέξανδρου Άνδριανάκου, ώς'Υφηγητή της ’Ιατρικής Σχολής τοϋ Πανεπι
στημίου ’Αθηνών, στόν κλάδο τής Παθο
λογίας. 'Ο κ. Άνδριανάκος άνακηρύχθηκε
παμψηφεΐ Υφηγητής άπδ τήν ολομέλεια
τής ’Ιατρικής Σχολής, σέ πρόσφατη συ
νεδρία της.

'Ο εκλεκτός επιστήμονας τοϋ Σώματος,
γεννήθηκε τό 1940 στό Πικέρνι Α ρκα
δίας καί τό 1958 τελείωσε τό Α .' Γυμνά
σιο Άρρένων Τριπόλεως μέ τον γενικό
βαθμό άριστα. Τό 1964 πήρε τό πτυχίο
τοϋ Ίατροϋ άπό τήν ’Ιατρική Σχολή
τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης μέ
τόν γενικό βαθμό λίαν καλώς. Τό 1968 μέ
τήν διδακτορική διατριβή « Ή έξ ίοΰ ήπατΐτις έν Έλλάδι κατά τήν περίοδον
1960—1965.
Έπιδημιολογική μελέτη
6.891 περιπτώσεων έκ νοσοκομειακοϋ
ύλικοϋ 65 Νοσοκομείων», άνακηρύσσεται
διδάκτορας τής ’Ιατρικής τοϋ Πανεπιστη
μίου ’Αθηνών. Τό 1969 άποκτα τόν τίτλο
τής ειδικότητας Παθολογίας καί τό 1972,
τό Δίπλωμα E.C.F.M.G. Τό 1976 άποκτα
τόν τίτλο τής ειδικότητας Ρευματολογίας
καί πρόσφατα μέ τήν Διατριβή έπί Ύφηγεσία «Μελέτη τής κυτταρικής άνοσίας
άσθενών μέ ρευματοειδή άρθρίτιδα μέ
IN VIVO καί IN V ITRO μεθόδους»,
άνακηρύσσεται Υφηγητής τής Παθολο
γίας τής ’Ιατρικής Σχολής τοϋ Πανεπι
στημίου ’Αθηνών.
'Ο κ. Άνδριανάκος, μετά τή φοίτησή
του στήν ’Ιατρική Σχολή τοϋ Πανεπιστη
μίου Θεσσαλονίκης, φοίτησε στή Σχολή
’Εφαρμογής 'Υγειονομικού (401 Γ .Σ .Ν .).
Τό 1965 διετέλεσε έξωτερικός βοηθός
τής Παθολογικής Κλινικής τοϋ 401 Γ.Σ.Ν.
τό 1966 έξωτερικός βοηθός τής Β.’ Παθο
λογικής Κλινικής τοϋ Πανεπιστημίου
’Αθηνών, τό 1966—1967 έξωτερικός βοη
θός τής Δ.' Παθολογικής Κλινικής τοϋ
Θεραπευτηρίου « Ό Ευαγγελισμός» καί
τό 1967—1968 άμισθος έσωτερικός βοη
θός τής ίδιας Κλινικής. Τό 1970—1973
διετέλεσε ’Επιστημονικός συνεργάτης τής
Β.' Παθολογικής Κλινικής τοϋ Πανεπι
στημίου ’Αθηνών καί τρ 1973—1974 μετεκπαιδεύθηκε στό Ρευματολογικό Τμήμα
τοϋ BAYLOR COLLEQE OF M ED I
CINE, στό Χιοΰστον τοϋ Τέξας. Έ π ιστρέφοντας στήν Ελλάδα, εργάζεται ώς
έξωτερικός βοηθός τοϋ Ρευματολογικού
Ία,τρείου τοϋ Θεραπευτηρίου «'Ο Ευαγ
γελισμός» καί τό 1975 διατελεΐ ’Επιμελη
τής τοϋ Ρευματολογικού ’Ιατρείου τοϋ
ίδιου Θεραπευτηρίου. Ά π ό τό 1974—1977
άναλαμβάνει ’Επιστημονικός συνεργάτης
τής Β.' Παθολογικής Κλινικής τοϋ Πα
νεπιστημίου ’Αθηνών. Τό Σώμα τής Χω
ροφυλακής τοϋ εύχεται κάθε πρόοδο καί
γρήγορη εξέλιξη καί στις α ν ώ τ α τ ε ς έπιστημονικές βαθμίδες.
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TO NHSI
ΤΗΣ ΑΡΧΟΝΤΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΑΥΤΟΣΥΝΗΣ
Τού κ. Ν ί κ ο υ Πε ρ ρ ή , Δημοσιογράφου.
Χίος εισέρχεται εις τόν
χώρον τής Ελληνικής ι
στορίας άπό τά πανάρχαια
τά προομηρικά χρόνια, όπως μαρ
τυρούν τά άνευρεθέντα στήν περιο
χή «Εμπορίου» (ορμίσκος τής
Ν.Α. Χίου) αρχαιολογικά ευρή
ματα ύπό τής ’Αγγλικής ’Αρχαιο
λογικής Εταιρίας, πού διενήργησε
έκεΐ άνασκαφές τό 1955 καί έφερε
στό φως κατάλοιπα πολιτισμού
των Μινωϊκών χρόνων.
Κειμένη σέ άπόστασι 9—7 μι
λιών άπό τις Μικρασιατικές άκτές
τής Χερσονήσου τής ’Ερυθραίας,
άποτελεϊ σήμερα μίαν άπό τις
άκραΐες περιοχές τού άνατολικοϋ
Ελληνικού θαλασσίου χώρου καί
κατέχει νευραλγικήν θέσιν εις τό
κέντρον τού ’Ανατολικού Αιγαίου,
γεγονός τό όποιον έχει έπηρεάσει
τήν ιστορία καί τήν άνάπτυξίν της.
'Η Χίος έχει λάβει, κατά τό
παρελθόν, πολλά όνόματα, όπως
Όφιοΰσα (ένεκα τής υπάρξεως πολ
λών όφεων) Πιτυοΰσα (έκ τής πληθύος τών δασών έκ πεύκης) καί
άργότερον Χίος, είτε έκ τού όνόματος υιού τού Ποσειδώνος μετά
τίνος νύμφης, τού Χίου, ό όποιος
έλαβε τό όνομα διότι όταν έγεννήθη εις τήν Χίον ή νήσος ήτο
χιονοσκεπής, είτε έκ τής Χιόνης,
τής θυγατρός τού πρώτου οίκιστοΰ τής νήσου Οίνοπίωνος, ό
όποιος υπήρξε, κατά τήν μυθολο

Η

γίαν, καί ό πρώτος βασιλεύς τής
νήσου ώς καί ό πρώτος διδάξας τούς
Χίους τήν καλλιέργειαν τής άμπέλου (ό μύθος δέν είναι άσχετος μέ
τήν παραγωγή στήν Χίον οίνων
άρίστης ποιότητος, ώς Άριούσιος,
περιζήτητος τήν άρχαίαν έποχήν
καί μέχρι τού Μεσαίωνος εις όλον
τόν Κόσμον).
Ά λλοι ιστορικοί παράγουν τό
όνομα Χίος άπό τήν λέξιν Σίο πού
στήν συρικήν γλώσσαν σημαίνει
μαστίχη, οί Πέρσαι τήν ώνόμαζον
Σεζέξ, πάλιν άπό τήν μαστίχην,
άλλά καί μεταγενέστερα οί Γενο
βέζοι τήν άπεκάλουν ΣΚΙΟ, διαφθείραντες τήν βαρβαρικήν όνομασίαν.
Πρώτοι κάτοικοι τής Χίου ήσαν
οί Πελασγοί, άλλά καί οί Κάρες καί
άργότερον οί Κρήτες.
’Αργότερα κατωκήθη ύπό ’Αχαι
ών καί τελικά περιήλθεν εις τούς
Ηωνες οί όποιοι καί έκυριάρχησαν
τής νήσου άπό τής 8ης περίπου,
π.Χ. έκατονταετηρίδος.
Ή γειτνίασις τής Χίου μετά τής
Μ. ’Ασίας, ή ύπαρξις τού μοναδικού
προϊόντος τής μαστίχης καί ή έπίδοση τών Χίων πρός τήν θάλασσαν,
έπέτρεψαν εις αύτούς μίαν συνεχή
έπικοινωνίαν μετά τού έξω κόσμου
καί οότω άνέπτυξαν άξιόλογον
πολιτισμόν, ιδίως μετά τήν όριστικήν πλέον έγκατάστασιν τών
Ίώνων.
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Εις τήν Χίον ύπήρχεν έπίσης
μεγάλο πλήθος δούλων, τούς ό
ποιους οί Χϊοι έμπορεύοντο, άγοράζοντες τούτους άπό κατακτητι
κούς λαούς (Θράκας κ.λπ.)·
’Αλλά, ό κυρίως πλούτος των
Χίων, άπό των 'Ομηρικών ακόμη
χρόνων, όφείλετο εις τό έμπόριον
καί τήν ναυτιλίαν, δι’ δ καί όνομάζετο «λιπαρωτάτη». Άργότερον
άνέπτυξε τις τέχνες, ιδίως δέ τήν
γλυπτικήν, ήνθισε δέ εις τήν Χίον
ή περίφημος Σχολή των Μικιαδών,
ή όποια άνέδειξε διασήμους γλύπτας όπως τόν Άρχερμον, τόν
Βούπαλον κ.ά., ώς καί ή αγγειοπλα
στική, χάρις εις τήν θαυμασίαν
«Χίαν γην» τής περιοχής Άρμολίων.
Πρώτοι δέ οί Χϊοι γλϋπται έδω
σαν κίνησιν εις τά «ξόανα» καί ή
τέχνη των μετεφέρθη, άργότερον,
εις τήν ’Αττικήν, όπου άνεδείχθησαν οί γνωστοί μεγάλοι άγαλματοποιοί.
Οί Χϊοι ύπέστησαν, άπό τϊς
άρχές τής 6ης π.Χ. έκατονταετηρίδος έπιδρομάς άπό Λυδούς καί
άργότερον άπό τούς Πέρσας, κατά
δέ τούς Περσικούς πολέμους οί
Χϊοι άντέστησαν σθεναρώς. 'Οταν
οί Πέρσες έπεχείρησαν νά συντρί
ψουν τήν «Ίωνιακήν Συμπολιτείαν»
πού τήν άπετέλουν οί πόλεις τής
’Ιωνίας, ή Χίος, ή Σάμος κ.λπ. εις
τήν συγκροτηθεΐσαν διά τήν άνάσχεσίν των ναυτικήν δύναμιν ή
Χίος συμμετέσχε μέ 100 τριήρεις
καί ήκολούθησαν οί άλλες συμμα
χικές πόλεις μέ πολύ κατωτέρας
δυνάμεις καί εις τήν ναυμαχίαν
τής Λάδης, τελευταίοι άγωνιζόμενοι έμειναν οί Χϊοι.
Άργότερον καί κατά τούς Πελοπονησιακούς πολέμους ένετάχθησαν εις τήν ’Αθηναϊκήν Συμπολι
τείαν, άπεστάτησαν, όμως, αύτής
άργότερον καί έπεχείρησαν νά
παρασύρουν είς τήν άποστασίαν
καί άλλας Ίωανικάς πόλεις, διά
τούτο οί ’Αθηναίοι έξεστράτευσαν
έναντίον τής Χίου καί κατενίκησαν
τούς Χίους είς μάχας πού συνήφθησαν είς τήν περιοχήν Βολισσοΰ, Κάτω Φανά, Λευκώνιον κ.λπ.
(411 π.Χ.).
Μέ τήν συντριβήν τών ’Αθηναίων
οί Χϊοι περιήλθον ύπό τήν ήγεμονίαν τών Λακεδαιμονίων, έναντίον
τών όποιων έπανεστάτησαν άργό
τερον (394 π.Χ.) καί κατόπιν ύπό
τήν ήγεμονίαν τών Μακεδόνων,
διά νά περιέλθη τελικώς, είς τήν
κατοχήν τών Ρωμαίων καί σέ συνέ
χεια τών Βυζαντινών.
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’Εκτός τής Βυζαντινής Αύτοκρατορίας ή Χίος κατέλαβε σύν τώ
χρόνω σημαντικήν θέσιν καί διά
λόγους γεωγραφικούς, άναδειχθεΐσα τελικώς καί περί τόν 8ον μ.Χ.
ή καί ένωρίτερον είς Πρωτεύουσαν
τού «Θέματος τού Αιγαίου». (Διοι
κητική περιφέρεια πού περιελάμβανε τάς νήσους Λήμνον, Λέσβον,
τά Μικρασιατικά παράλια κ.λπ.).
Τήν έποχήν τής έξάρσεως τών
πειρατικών έπιδρομών είς τό Αΐγαΐον, οί Βυζαντινοί άνήγειραν είς
τήν Χίον ισχυρόν Φρούριον (αύτό
πού ύπάρχει καί σήμερον) καί εϊχον έγκάταστήσει ίσχυράς φρου
ράς είς τήν νήσον.
Ή Χίος, ύπέστη σειράν έπιδρο
μών κατά τόν ΙΟον, 11ον, 12ον καί
13ον αίώνα άπό Σαρακηνούς, Ά ρα 
βας, Βενετούς καί Γενοβέζους καί
τελικά, άφοΰ παρεχωρήθη έπί ένοικίω είς τούς Γενοβέζους τό έτος
1204 ύπό τών Βυζαντινών, άπηλευθερώθη άργότερον ύπό τών ί
διων, διά νά περιέλθη τελικώς, τό
έτος 1346 είς τήν κατοχήν τών Γενο
βέζων καί μέχρι τό 1566 ότε κατελήφθη ύπό τών Τούρκων.
Ή περίοδος τής Γενοβέζικης
κατοχής έπέτρεψεν είς τούς Χίους
μίαν συνεχή έπικοινωνίαν μετά τής
Δύσεως, γεγονός τό όποιον τούς
ώφέλησε πολιτιστικούς, ή δέ άπόφασις τής Δημοκρατίας τής Γένο
βας καί τών έκπροσώπων της είς
τήν Χίον νά σεβασθή τά προνόμια
τών Βυζαντινών Αρχόντων πού
κατέφευγαν διωκόμενοι ύπό τών
Τούρκων είς περιοχάς κατεχομένας
υπό τών Γενοβέζων, συνεκέντρωσεν είς τήν Χίον πολλούς Βυζαν
τινούς άρχοντες, οί όποιοι έδημιουργήθησαν είς μίαν Χιοβυζαντινήν
καί κατόπιν Χιογενοβέζικη Α ρι
στοκρατίαν, άπό αύτούς δέ πολλοί
μεταναστεύσαντες άργότερον είς
Κων]πολιν, κατέλαβον σημαντικός
θέσεις είς τήν 'Υψηλήν Πύλην καί
τις διάφορες έπαρχίες τής Τουρκι
κής Αύτοκρατορίας, όπως οίΜαυροκορδάτοι, οί Ψυχάρηδες κ.λπ. ή
καί άνεδείχθησαν σέ έπιφανεΐς
έμπορους καί έκυριάρχησαν είς τά
μεγάλα έμπορικά κέντρα τής Μεσο
γείου, καί τής Μαύρης Θαλάσσης.
Έκτοτε, καί μέ τά προνόμια τά
όποια παρεχώρησεν ό Σουλτάνος
είς τήν Χίον όταν κατελήφθη ύπό
τών Τουρκικών δυνάμεων, αύτοδιοικουμένη ύπό έκλεγομένου ύπό
τών Χίων Σώματος, (τής Δημογε
ροντίας) κατά τρόπον δημοκρατικώτατον, έθεμελίωσε τήν κατό
πιν λαμπράν έμποροναυτικήν της

έξέλιξιν, ένφ, είς τόν τομέα τών
Γραμμάτων, διατηρήσασα τάς άρχαίας παραδόσεις της, άνέδειξε
σπανίους πνευματικούς άνδρας.
Συγκεκριμένως, ή Χίος, πατρίς
κατά τήν άρχαιότητα τού περιω
νύμου μεταλλουργού Γλαύκου, τών
ποιητών 'Ομήρου καί Ίωνος, τού
Ιστορικού Θεοπόμπου, τών μου
σικών Δημοκρίτου καί Δίωνος, τών
σοφιστών Θέογνι, Θεόκριτου, Ά ναξιμένη, τού Μαθηματικού 'Ιπ
ποκράτη, τών Άγαλματοποιών Μικιάδου, Άρχέρμου, Βουπάλου, Μαλά, τού Αστρονόμου Οίνοπίδη τού
φιλοσόφου Βία κ.ά., άνέδειξεν άργότερα κατά τούς Βυζαντινούς
καί μεταβυζαντινούς χρόνους καί
άλλους άξιολόγους πνευματικούς
άνδρας, ώς τόν ιατροφιλόσοφον
Γεώργιον Κορέσιον, τόν φιλόσοφον
Μιχ. Σοφιανόν, τόν Μέγα Διερμη
νέα Αλέξανδρον Μαυρογορδάτον,
τόν έπίσης Μ. Διερμηνέα Νικόλαον
Μαυρογορδάτον, τόν Αστρονόμον
Κων]νον Γορδάτον, τούς μαθημα
τικούς Λέοντα Άλάτιον καί Ίωάννην Τσελεπήν, τούς Μεγάλους
Διδασκάλους τού Γένους Αδαμάν
τιον Κοραήν, Νεόφυτον Βάμβαν
καί Δωρόθεον Πρώϊον, τόν γλωσ
σολόγον Ίωάννην Ψυχάρην καί
πλείστους άλλους, ώστε νά κατέχη
σημαντικήν θέσιν είς τήν 'Ελλη
νικήν Γ ραμματείαν.
Ή Χίος άποπειραθεΐσα νά άπελευθερωθή τό 1822 άπό τούς Τούρ
κους, άντιμετώπισε τό μένος τού
Σουλτάνου, μέ άποτέλεσμα τήν
καθολικήν σφαγήν τού πληθυσμού
(Πάσχα τού 1822) καί τήν έρήμωσιν
τής νήσου, ή όποια, άπό πληθυσμόν
100.000 κατοίκων έμεινε μέ όλίγας
χιλιάδας, διά νά καλλιεργούν τά
μαστιχόδενδρα.
Άπό τού έτους 1830, ή Χίος ήρχισεν έποικιζομένη καί πάλιν τή
προτροπή τών Τούρκων οί όποιοι
καί έπέστρεφον τις δημευθεΐσες
περιουσίες, όσων δέ δέν έπανήλθαν, τά κτήματα τά έδωσαν σέ άλ
λους Χιώτες, άκτήμονες, πού γύρι
σαν στή Χίο άπό τή ξενητειά.
Ά πό τήν έποχή αύτή άρχίζει καί
κάποιο ένδιαφέρον τών Χίων γιά
τή ναυτιλία, γιατί, προηγουμένως,
οί Χιώτες έμποροι καί άλλοι είσοδηματίες, έντός καί έκτός τής νή
σου, ένδιαφέροντο περισσότερο γιά
τά θαλασσοδάνεια, παρά γιά τις
κυρίως θαλασσινές έπιχειρήσεις.
Ψαριανοί κυρίως, άλλά καί 'Υ
δραίοι καί Σπετσιώτες ναυτικοί,
κινούσαν τις ναυτιλιακές έπιχειρήσεις τους μέ Χιώτικο χρήμα,
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πληρώνοντας γιά τόκους σεβαστά
ποσά. ’Αργότερα, όμως, καί περί
τά μέσα τοΰ 19ου αιώνα, άρχισαν
νά δημιουργοϋνται καί Χιώτικες
ναυτιλιακές επιχειρήσεις, μέ πρω
τοπόρους τούς Βρονταδούσους καί
άργότερα τούς Καρδαμυλίτες, Αίγνουσιώτες κ.ά. καί οί συνθήκες
πού δημιουργοϋνται γιά τήν ναυσι
πλοΐα στήν ’Ανατολική Μεσόγειο
υστέρα άπό τόν Κριμαϊκό πόλεμο,
δίδουν νέαν ώθηση στή ναυτιλία
καί οί Χιώτες σπεύδουν άπό τούς
πρώτους νά τις έκμεταλλευθοΰν.
Ή περίοδος τοΰ άτμοΰ ευρίσκει
τούς Χιώτες μέ άρκετά ιστιοφόρα,
τά όποια σιγά—σιγά άντικαθίστανται μέ άτμοκίνητα καί έτσι, ιδιο
κτήτες πλέον άτμοπλοίων, έκμεταλλεύονται τήν περίοδο τοϋ Α'
Παγκοσμίου πολέμου, ή όποια
υπήρξε καί έποχή θεμελιώσεως τοϋ
σημερινού ναυτιλιακού μας μεγα
λείου, άφοϋ έπέτρεψε τήν δημιουρ
γίαν ισχυρών ναυτιλιακών μονά
δων, άπό τις όποιες, πολλές άνήκαν
σέ Χιώτες. Στό διάστημα τοΰ μεσο
πολέμου, ή έλεύθερη πλέον άπό
τοϋ 1912 Χίος, έχει νά έπιδείξη
έπιδόσεις της στό έμπόριο, άλλά
καί στή Ναυτιλία ιαύτόχρονα, ένώ
στό νησί άνθεϊ ή Βιομηχανία δέρ
ματος, οί βιοτεχνίες γλυκών, ή
καλλιέργεια τής μαστίχης, τών
έσπεριδοειδών, τών άμυγδάλων, τής
έληας καί τών δημητριακών.
Περίφημα ήσαν άπό τήν άρχαιότητα τά κρασιά τής Χίου, άλλά
ή άμπελουργία έχει έγκαταλειφθή
άπό τά χρόνια τής Τουρκοκρατίας.
Τό ίδιο συνέβη καί μέ τήν κτηνο
τροφία, ή όποια άνθοΰσε, κάποτε,
καί πριν μερικές δεκαετίες στά
όρεινά τής Β. Χίου.
Σημαντική ώθηση στήν καλλι
έργεια τής μαστίχης καί στήν έπιτυχή διάθεσιν τοΰ προϊόντος έδωσεν ή ίδρυθεϊσα πριν άπό σαράντα
χρόνια «"Ενωσις Μαστιχοπαραγωγών Χίου», μέ πρωτεργάτη τόν
άπό τότε καί μέχρι σήμερα συ
νεχώς Πρόεδρό της ιατρόν κ. Γ.
Σταγκούλην, άπό τήν Κοινότητα
Καλλιμασιά τής Χίου. Ή "Ενωση,
έσυστηματοποίησε τήν καλλιέρ
γεια, έμεθόδευσε τή διάθεση τοϋ
προϊόντος, άξιοποίησε τά υποπρο
ϊόντα, άπήλλαξε τόν μαστιχοπαραγωγό άπό τήν έκμετάλλευση καί
κατέστησε τή μαστίχη τή σοβαρό
τερη εισοδηματική πηγή γιά τόν
άγρότη τής Νοτίου Χίου.
Παράλληλα, υπάρχει καί ή "Ε

νωση Γεωργικών Συνεταιρισμών,
ίδρυθεϊσα πριν άπό τριάντα περί
που χρόνια, άσχολουμένη κυρίως
μέ τή διάθεση, τήν συγκέντρωση
καί τή βελτίωση τής καλλιέργειας
έσπεριδοειδών.
Ή σημερινή Χίος έχει ύποστεϊ πιό σοβαρή διαφοροποίηση
άπό τήν παληά. "Ενα μέρος τοϋ
πληθυσμού της έχει έγκαταλείψει
τό νησί, τό όποιον, φθίνει καθημε
ρινά, ένεκα αύτής τής έγκαταλείψεως. Πλέον τών 80.000 Χίων υπο
λογίζεται ότι διαβιοϋν έκτος τής
Χίου, ένώ ό πληθυσμός τοΰ νη
σιού σήμερα είναι άμφίβολο αν
έγγίζη τις 45.000 (Άπογραφή 1971:
51.000). Μία άπό τις άνθοϋσες Χιακές παροικίες είναι τής ’Αττικής.
Οί Χιώτες τής ’Αττικής υπολογί
ζονται σέ 30.000. Ζωντανό είναι
έπίσης τό Χιακό στοιχείο τής
’Αμερικής μέ ήγετικό ρόλο στόν
έκεΐ Ελληνισμό καί μέ άξιόλογες
προσφορές σέ κάθε ’Εθνική προ
σπάθεια.
*Η Χίος σήμερα, μέ οικονομικά
βάθρα τή ναυτιλία, τό έμπόριο καί
ώρισμένες καλλιέργειες (μαστίχη),
έσπεριδοειδή καί όπωρολαχανικά,
άγωνίζεται γιά νά άποκτήση κά
ποια τουριστική υποδομή. Σ’
αυτό βοήθησε πολύ ή βελτίωση
τών θαλασσίων συγκοινωνιών της
χάρις στά θαυμάσια πλοία τής
«Ναυτιλιακής Εταιρίας Λέσβου».
’Από δέ άέρος,ή συγκοινωνία έξυπηρετεΐται μέ έλικοφόρα τής ’Ολυ
μπιακής. Σοβαρή ώθηση στήν άνάπτυξη τοϋ τουρισμοΰ της έδωσεν
ή υπαρξις τής μεγάλης Ξενοδοχει
ακής μονάδας «Χανδρή», σύγχρο
νης καί πολυτελούς, ή όποια κα
λύπτει τό 1]3 περίπου τών κλινών
πού διαθέτει σήμερα ή νήσος.
(Σύνολον γύρω στις 800 κλίνες).
Παράλληλα υπάρχει τό πολυτελές
τουριστικόν Ξενοδοχεΐον «Ξενία»
ώς καί τό συγκρότημα Ξενοδοχείων
«Κΰμα»—«Πελιναΐον» άπό τά ό
ποια τό πρώτο είναι άξιολογώτερο.
Ή Χίος διαθέτει άξιόλογα ιστο
ρικά μνημεία, άνήκοντα σέ διά
φορες έποχές τά όποια προσελκύ
ουν τό ένδιαφέρον τών έπισκεπτών
της. Ή Νέα Μονή, μνημεϊον Βυ
ζαντινόν, μέ τά περιώνυμα ψηφιδω
τά στό έσωτερικό τοϋ Ναοϋ της,
έργον τοϋ 1 1 ου μ.Χ. αίώνος, θεω
ρείται άπό τά άξιολογώτερα διασωθέντα Βυζαντινά μνημεία τοΰ
Ελληνικού χώρου. Παράλληλα ύπάρχει ή Μονή Μουνδών (Άγιος

’Ιωάννης) άλλοτε τόπος άσκητισμοΰ τών Χίων άρχόντων, κοντά
στήν Κοινότητα Διευχά τής Χίου,
μέ τις διατηρούμενες σέ άρίστη
κατάσταση εικονογραφίες της.
Υπάρχει έπίσης ό θαυμασίας
τέχνης Ναΐσκος τών Αγίων Α πο
στόλων, στήν Κοινότητα Πυργίου,
Βυζαντινό κτΐσμα τοΰ Μου αιώνα,
ό Ναός τής Παναγίας «Κρίνας»
κοντά στήν Κοινότητα Βαβύλων,
τής ιδίας έποχής, ό παλαιός Ναός
τοΰ Ταξιάρχη στά Μεστά μέ τό
περίφημο τέμπλο του, ένα θαϋμα
γλυπτικής, ή παραλιακή περιοχή
τοϋ Έμποριοϋ στήν ΝΆ. Χίο μέ
τά άνακαλυφθέντα κατάλοιπα ένός
πολιτισμού τών Μινωϊκών Χρό
νων καί τό άνακαλυφθέν Βυζαν
τινόν βαπτιστήριον (4ος μ. X.),
τά μεσαιωνικά καστροχώρια Ό λύμποι, Μεστά καί τό νεώτερον
Πυργί, γραφικότατο μέ τό ιδιαίτερο
χρώμα στόν έξωτερικό διάκοσμο
τών οικοδομών του, τις γραφικές
παραλίες τής Δασκαλόπετρας όπου
ή «Πέτρα τοΰ Όμήρου» κατά τήν
παράδοση (μάλλον πρόκειται γιά
πανάρχαιο βωμό τής Κυβέλης ή
τής Ρέας) τοΰ Παντουκιός, τοϋ
Ναγοϋ καί τοϋ Γιόσωνα (περιοχή
Καρδαμύλων) τήν θαυμάσια περιο
χή τών «Σκλαβιών» κοντά στό
χωριό Βαβύλοι μέ τά έρείπια τών
παληών Γενοβέζικων πύργων, καί
τήν έξοχη περιοχή τοϋ Κάμπου
μέ τό δάσος τών πορτοκαλεώνων,
άνάμεσα στό όποιο βρίσκονται τά
έρείπια παληών πύργων πού άνή
καν σέ Χιώτικες άρχοντογενιές.
Ό έπισκέπτης μπορεί έπίσης νά
θαυμάση τό παληό Βυζαντινό Κά
στρο τής Χίου (κτίσμα τοϋ 9ου
αιώνα) τά έκθέματα τοϋ Αρχαιολο
γικού Μουσείου τής Χίου πολλά τών
όποιων παρουσιάζουν έξαιρετικό
ένδιαφέρον, τά έκθέματα τοϋΛαογράφικοϋ Μουσείου Άργέντη καί
τήν περιώνυμη Βιβλιοθήκη τής
Χίου πρώτη στή σειρά τών έπαρχιακών καί τρίτη στήν Ελλάδα,
μετά τις Βιβλιοθήκες τής Βουλής
καί τήν ’Εθνική Βιβλιοθήκη, μέ
130.000 περίπου Τόμους, καί σπάνια
χειρόγραφα, ίδρυθεϊσα τό έτος 1815
άπό τόν Αδαμάντιο Κοραή, πολλά
άνέκδοτα χειρόγραφα τοϋ όποιου
φυλάσσονται σ’ αύτήν, όπως καί ή
περίφημη ιστορία τής Αίγύπτου,
μιά όγκώδης έκδοση, δώρο τοϋ Μ.
Ναπολέοντα στό Χιώτη σοφό.
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΠΡΟΦΥΛΑΚΗ
ΕΤΗ ΛΑΪΚΗ ΜΟΥΣΑ THE ΝΙΑΝΗΕ
Τοϋ ' Υ π ο μ ο ι ρ ά ρ χ ο υ
κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ
Μ ΕΣΑ από τις σελίδες αυτές αναπτύξαμε, παλαιότερα, το πολύπλευρο ενδιαφέρον και την έκλεκτική
προτίμηση τής Λαϊκής Μούσας τής Μάνης στο βίο
και στην πολιτεία τών οργάνων τής Χωροφυλακής
έκεϊ, παραθέτοντας μάλιστα και ώρισμένες έμμετρες
αναφορές της. ’Επανερχόμενοι σήμερα, δημοσιεύουμε
συμπληρωματικά δύο ακόμη χαρακτηριστικά λαϊκά
συνθέματα—μυρολόγια τοϋ τόπου αύτοϋ, εμπνευσμένα
άπό ανδρες τής Χωροφυλακής, παιδιά τής Μάνης,
πού δ θάνατός τους είχε προκαλέσει τότε γενική
συγκίνηση στο λαό.
Τό πρώτο μυρολόγι άναφέρεται στον Άνθυπασπιστή Παναγιώτη Βουδικλάρη, ό όποιος, επιχειρών
τας νά διαφύγει στη Μέση ’Ανατολή αμέσως μετά τήν
κατάρρευση, συνελήφθη από τούς Τούρκους καί άφοϋ
παρεδόθη ατούς Γερμανούς έκτελέσθηκε στο νησί τής
Λήμνου, τό έτος 1942, λόγω τής εθνικής του δράσεως.
Ή σαφήνεια καί ή νοηματική πληρότητα τοϋ ανέκδο
του αύτοϋ μυρολογιοϋ, επιτρέπουν τήν παράθεσή του
αυτούσιου καί ασχολίαστου, όπως ακριβώς τοϋτο
υπαγορεύθηκε πριν άπό χρόνια στον υπογράφονται
1. Πάλι ηρωική γενιά γιά σένα αστράφτει καί βροντά,
πάλι σε βρήκε ή συμφορά καί βγήκε ή ήλιος δυτικά...
Έ κ ε ϊ στή Λήμνο στο νησί πιάστη λεβέντης με στολή,
τοϋ Βουδικλάρη τό παιδί, τό μάλαμα καί τό φλουρί.
5. Τό πιάσανε οι Γερμανοί καί τά σκυλιά οι ’Αγαρηνοί
και τόβαλαν σκοποβολή, γιατί ’χε δράση εθνική.
'Έπεσε δίχως βογγητό, τό κεπαρίσσι τ’ αψηλό,
με περηφάνεια καί ψυχή γιά τής Πατρίδας τή τιμή...
'Έ, Πότη, πρώτε τής γενιάς καί παλληκάρι τής φω]τιάς,
10. τής Μάνης 'Αξιωματικέ καί τής Ελλάδας διαλεχτέ.
Στη Κάτου—Γή σά κατεβεϊς κι άλλους λεβέντες θέ
,
,
ββΠς,
που λευτεριά ζητήσανε καί θάνατο κερδίσανε.
Εκεϊ δεξιά τους νά σταθείς, οπού σέ πρέπει νά
]βρεθείς...
Τό δεύτερο πού ακολουθεί, εντελώς άσχετο μέ τό
προηγούμενο, είναι εμπνευσμένο άπό τον τραγικό θά
νατο τοϋ Ενωμοτάρχου Βενιαμίν Μουσταφέλου, ό
όποιος, υπηρετώντας στήν Πάνιτσα τής Μάνης, αύτοκτόνησε άπό άπογοήτευση καί απελπισία, όταν ή
εκλεκτή τής καρδιάς του Ιουλία Κ... άρνήθηκε νά
γίνει γυναίκα του. ’Ανέκδοτο καί αυτό, αίαθαντικό καί
έντονα παραστατικό —νεκρολούλουδο λές πικρόχυμο—
αγγίζει ευαίσθητες χορδές τής ψυχής μας, εντυπωσιά
ζει μέ τό περιεχόμενό του καί συγκινεϊ βαθιά:

1. Στις είκοσι ’Ιουλίου, ή ώρα στις οχτώ,
σκοτώθη ό Νωματάρχης μέσα στο Σταθμό.
Πιάνει καί γράφει γράμμα καί στέρνει μιά γραφή,
'Ο Μοίραρχος νά έρθει νά πάρει τό κλειδί.
5. Γράφει καί άλλο γράμμα τό στέρνει στή Στροντζά (1)
Ή μάννα μου νά έρθει νά πάρει τά λεφτά.
Αέ σοϋ τό είπα, μάννα, άτι θά σκοτωθώ,
εάν τήν ’Ιουλία δέ τή στεφανωθώ:
Έ να θεριό μέ βάσταγε μεσ’ στής καρδιάς τά βάθη
10. καί μ’ έρεβε καί μ ’ έτρωγε τά σωθικά ή αγάπη.
Έ φτασ ή ώρα κι ή στιγμή ζωή βασανισμένη,
νά χωριστούμε σήμερα τύχη καταραμένη.
’Αφήνω γειά ατούς φίλους μου καί γειά ατούς ίδι]κούς μου,
ας δούνε κι ας ακούσουνε τήν τύχη τή κακή μου.
15. Τέσσεροι τοίχοι τοϋ Σταθμού έχετε καληνύχτα,
πέστε ατούς Χωροφύλακες, δέν ερχομό άλλη νύχτα.
Καί σύ, καϋμένη Πάνιτσα, γειά καί χαρά σου τώρα,
πάω ταξίδι αγύριστο στής Άρνησιάς τή χώρα...
Καί σύ, τριανταφυλλένια μου, πού πλάι οου μ’ άρ]νήθης.
20. κι άν τή καρδιά μου κρύανες, εύχομαι σύ νά ζήσεις..
'Οπωσδήποτε, οι αναφορές τής Μανιάτικης Μού
σας στή Χωροφυλακή καί ατούς άντρες της δέν περιο
ρίζονται αέ όσες εδώ παρουσιάσαμε. Ό ευαίσθητος
σεισμογράφος της έχει ακόμη πολλές—πολλές κατα
γράψει σέ τραγούδια, μυρολόγια καί σάτιρες, πού—
ευτυχώς—διασώθηκαν καί μέ τά όποια ίσως Ασχολη
θούμε μελλοντικά.
(1) Στροντζά: Χωριό τής Μάνης, τό χωριό του, τό
σημερινό Προσήλιο.

Βορειοελλαδίτης χρονικογράφος κάνει
λόγο γιά «καταθέσεις στο ταμείο του
δημοσίου συμφέροντος».
’Αλήθεια πόσοι άνθρωποι έχουν βιβλι
άριο τέτοιων καταθέσεων;
’Εμείς στο Σώμα τής Χωροφυλακής
πρέπει νάμαστε περήφανοι γι’ αύτό...
"Εχουν πολλοί, άν δχι δλοι. . . Καί γιά
τόκο; κάπου — κάπου ξέχειλα ποτήρια
φαρμάκι... Δέν πειράζει καί μακροθυμία ΰπάρχει. . .
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Ή Ε.Λ.Π.Α. βρά
βευσε τούς καλύ
τερους τροχονό
μους τιμώντας στο
πρόσωπό τους ό
λους τούς άνώνυμους ήρωες τής ασ
φάλτου πού μοχ
θούν καί άγωνίζονται συνεχώς γιά
καλύτερες κυκλοφοριακές συνθή
κες.
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Ή 'Ελληνική Λέσχη Περιηγήσεων καί
Αυτοκινήτου Ε.Λ.Π.Α., βράβευσε στις
21 Δεκεμβρίου τοϋ 1978, τούς καλύτερους
τροχονόμους της χρονιάς καί τούς καλύ
τερους έπαγγελματίες οδηγούς ταξί καί
λεωφορείων.
Στην τελετή παρέστησαν ό Γενικός
Γραμματέας τοϋ ‘Υπουργείου Δημοσίας
Τάξεως κ. Κων]νος Σαψάλης, 6 Γενικός
Γραμματέας τοϋ 'Υπουργείου Εσωτερι
κών κ. Άργύριος Μπότσης, οί ’Αρχηγοί
Χωροφυλακής ’Αντιστράτηγος κ. Μιλτιά
δης Άργιάννης, ’Αστυνομίας Πόλεων
κ. Χαρ. Παπαγεωργίου καί Πυροσβεστι
κού Σώματος κ. Παν. Ποτουρίδης, οί
Α.' Ύπαρχηγοί, Χωροφυλακής 'Υπο
στράτηγος κ. Σωτ. Πουλόπουλος, Άστυν.
Πόλεων κ. Γεώρ. Άγγελόπουλος, ό Γ.'
’Επιθεωρητής Χωροφυλακής 'Υποστρά
τηγος κ. Άθαν. Μελιντζής, ό Δ]ντής
Διευθύνσεως ’Αστυνομίας Προαστίων
Πρωτευούσης Ταξίαρχος κ. Ίωάν. Πα
παναστασίου, άλλοι ’Ανώτεροι ’Αξιωμα
τικοί τής Χωροφυλακής καί τής ’Αστυ
νομίας Πόλεων, ό Πρόεδρος τής Ε.Λ.Π.Α.
κ. Άλεξ. Δαρδούβας, τό Διοικητικό
Συμβούλιο τής Ε.Λ.Π.Α. καί άλλοι
προσκεκλημένοι.
Βραβεύθηκαν ό Χωροφύλαξ — Τροχο
νόμος Κωνσταντίνος Γιαζιτζής, 26 χρό
νων άπό τή Νέα Πέραμο Καβάλας, πού
υπηρετεί στήν 'Υποδιεύθυνση Τροχαίας
Κινήσεως Θεσσαλονίκης, ό Άστυφύλαξ—
Τροχονόμος Θεμιστοκλής Ρουβας, 26 χρό
νων, άπό τήν Κέρκυρα, πού υπηρετεί στο
Τμήμα Τροχαίας Κινήσεως Κερκύρας καί
οί οδηγοί ταξί κ. Κουτσοβασίλης καί λεω
φορείου κ. Κ. Πετρής.
Ή βράβευση των καλυτέρων Τροχονό
μων καί οδηγών τής χρονιάς πού έπαναλαμβάνεται κάθε χρόνο άπό τό προεδρείο
τής Ε.Λ.Π.Α., άντικατοπτρίζει τήν εκτί
μηση πού τρέφει 6 κόσμος τοϋ αύτοκινήτου
για τό πρόσωπο τοϋ Τροχονόμου. Γιατί
πέρα άπό τις στενές σχέσεις τοϋ έφαρμοστοϋ τοϋ νόμου μέ τον υποχρεωμένο για
τήν συμμόρφωση σύμφωνα μέ τον νόμο,
πού τοποθετούνται στο έπίπεδο έλέγχοντος καί έλεγχομένου, ύπάρχει ένα μεγάλο
πλέγμα ύπηρεσιών τών άνδρών τής Τρο
χαίας προς όλους τούς οδηγούς τής χώρας
μας. 'Ο Τροχονόμος ζεϊ καί κινείται στον
ίδιο χώρο πού ζεϊ καί κινείται ό οδηγός.
Κι αν ό οδηγός ζεϊ σ’ αυτόν τον χώρο έξυπηρετώντας μια άναγκαιότητα, ό Τροχο
νόμος ζεϊ, γιατί ύπάρχει καί έξυπηρετεΐ
τήν άναγκαιότητα αυτή ό οδηγός. Αύτή
ή σχέση ένώνει μέ τήν ίδια άγωνία καί τήν
ίδια ψυχολογία οδηγούς καί Τροχονόμους.
Οί δεύτεροι, έπιπλέον, στέκονται δίπλα
στούς πρώτους μέ μοναδική σκοπιμότητα
τήν προστασία τους καί τήν διευκόλυνση
τής οδικής κυκλοφορίας. 'Θ Τροχονόμος
μένει στο πεδίο τής άσφάλτου όχι σαν
διαιτητής, για νά ελέγξει καί νά τιμωρήσει
άποδίδοντας δικαιοσύνη, άλλά σάν υπη
ρέτης καί φύλακας άγγελος, για νά προ
στατεύσει, νά έξυπηρετήσει, νά προσφέρει
κοινωνικό έργο σάν άνθρωπος πού ζεϊ τον
πόνο τοϋ συνάνθρωπου καί κοπιάζει γιά
τήν γενική πρόοδο.
Γι’ αύτούς άλλωστε τούς λόγους γίνε
ται κάθε χρόνο ή βράβευση τοϋ καλύτερου
τής χρονιάς.
Μέ τήν έναρξη τής τελετής μίλησε ό
Πρόεδρος τής Ε.Λ.Π.Α. κ. ’Αλεξ. Δαρ
δούβας γιά τό έργο τών τροχονόμων καί
τις υπηρεσίες πού προσφέρουν τονίζοντας

ότι : «Σήμερα έχω τήν τιμή νά έκφράσω
ένα γενικό αίσθημα άναγνωρίσεως τοϋ
έργου τοϋ τροχονόμου καί νά διαμηνύσω
τις ευχαριστίες ενός εκατομμυρίου ή καί
παραπάνω 'Ελλήνων καί ξένων οδηγών
άύτοκινήτου κι ας μοϋ έπιτραπεϊ νά άπευθύνω λίγα μόνο λόγια σ’ όσους άπό μας,
τούς έλάχιστους εύτυχώς, πού δέν έχουν
άντιληφθεϊ σωστά τόν ρόλο πού παίζει ό
τροχονόμος στή ζωή μας καί πού διαμαρ
τύρονται γιά άποφάσεις καί πρόστιμα.
Καθένας άπό μάς έχει ένα καθήκον κι ό
τροχονόμος τό ίδιο. Τό'καθήκον του αυτό
τό έκτελεΐ άπρόσωπα, όσο είναι άνθρώπινα δυνατόν πιο άντικειμενικά, χωρίς ίχνος
προσωπικής έμπαθείας. Βλέπει τό στραβό
κι όχι τόν άνθρωπο πού τό έκανε. Δέν μάς
γνωρίζει, κι ούτε τόν γνωρίζουμε καί
συνεπώς δέν μάς έπέλεξε γιά νά μάς μειώ
σει__ "Αν πει κάτι, σημαίνει ότι έτσι
άντιλήφθηκε τά πράγματα. Μπορεί νά
έκανε λάθος ή άκόμα καί νά έχει άγνοια
καμιά φορά. 'Όμως κακία, μοχθηρότητα, προσωπική έμπάθεια ποτέ. Καί ή συ
νεργασία μας μαζί του, ή ήρεμη άντιμετώπιση τών καταστάσεων κι άπό τις δύο
πλευρές, είμαι βέβαιος ότι θά έχει πολύ
καλύτερα άποτελέσματα....» .
Στή συνέχεια ό Γενικός Γραμματέας
τοϋ 'Υπουργείου Δημ. Τάξεως κ. Κων.
Σαψάλης βράβευσε τόν καλύτερο Χωρο
φύλακα—Τροχονόμο τοϋ 1978. ’Ακολού
θησε ή βράβευση τοϋ ’Αστυφύλακα—Τρο
χονόμου άπό τόν Γεν. Γραμματέα τοϋ
'Υπουργείου ’Εσωτερικών κ. Ά ργ. Μπότση, τοϋ όδηγοΰ ταξί άπό τόν κ. ’Αρχηγό
Χωροφυλακής καί τοϋ όδηγοΰ λεωφο
ρείου άπό τόν κ. ’Αρχηγό τής ’Αστυνομίας
Πόλεων.
Μετά τήν άπονομή τών βραβείων μίλη
σε προς τούς παρισταμένους δ βραβευθείς
Χωροφύλαξ—Τροχονόμος κ. Κων]νος Γιαζιτζής, ό όποιος ευχαρίστησε τούς προϊ
σταμένους του καί τήν Ε.Λ.Π.Α. γιά τήν
τιμητική διάκριση καί είπε τά εξής: «Γνω
ρίζω άκόμη ότι πάρα πολλοί συνάδελφοί
μου δέν ύστεροΰν σέ ικανότητα καί προ
σφορά καί θά μπορούσαν νά είναι στή
θέση μου. Γιά λογαριασμό όλων αύτών
δέχομαι μέ χαρά αύτή τή διάκριση. Θά
ήθελα έπίσης γιά λογαριασμό όλων νά
σάς διαβεβαιώσω ότι έμεϊς οί τροχονόμοι
καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια,
πολλές φορές κάτω άπό δυσμενείς συν
θήκες, γιά τόν περιορισμό τής άσκοπης
άνθρωποθυσίας τής άσφάλτου, πού τόσες
σοβαρές έπιπτώσεις έχει στή σωματική
καί ψυχική υγεία τοϋ λαοΰ μας, άλλά καί
στήν κοινωνική καί οικονομική ζωή τοϋ
τόπου. "Ομως ή άντιμετώπιση τοϋ προ
βλήματος δέν έξαρτάται μόνο άπό μάς,
άλλά καί άπό πολλούς άλλους παράγοντες
πού σάς είναι γνωστοί. ’Ακόμα θά ήθελα
νά σάς πώ ότι ή άμεση και καθημερινή
σχεδόν επαφή μας μέ τόν άνθρώπινο πόνο
άποτελεΐ γιά μάς μεγάλη ψυχική δοκιμα
σία, ή οποία μεγαλώνει τά άποθέματα
τής άνθρωπιάς μας καί ένδυναμώνει την
πίστη στήν άποστολή μας, πού είναι ή
προστασία τών συνανθρώπων μ α ς ......
’Ακολούθησαν ομιλίες καί χαιρετισμοί
τών άλλων βραβευθέντων καί όλοι έκαναν
μιά ευχή, γιά λιγότερο αίμα καί δάκρυ τό
1979.
Τέλος ή Ε.Λ.Π.Α. άπένειμε τιμητικά
διπλώματα σέ μιά ομάδα οδηγών πού
όδηγοΰν άπό τό 1928, μισό αιώνα δηλαδή,
χωρίς νά έχουν προκαλέσει άτύχημα.
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ΚΑΙ τά Χριστούγεννα πού μας πέρασαν, δπως
και κάθε χρόνο άλλωστε, τό Σώμα τής Χωροφυλακής
βρέθηκε δίπλα στους πονεμένους συνανθρώπους, προσφέροντάς τους τήν ζεστασιά τής άνθρώπινης συμπα
ράστασης.
Ή συμπαράσταση αύτή τής Χωροφυλακής
προς τ,ούς συνανθρώπους, δεν επαναλαμβάνεται μόνο
κάθε Χριστούγεννα ή κάθε Πάσχα. 'Η Χωροφυλακή
βρίσκεται καθημερινά δίπλα σ’ όσους έχουν ανάγκη,
εκπληρώνοντας κάθε στιγμή τό μεγάλο χρέος τοϋ
άνθρώπου προς τό συνάνθρωπό του.
Γιά τούς άνδρες της, οί πονεμένοι τούτου τοϋ κό
σμου, δέν υπάρχουν μόνο τά Χριστούγεννα καί τις
άλλλες μεγάλες γιορτές. Ζοϋν, άγωνιοϋν καί συμπο
ρεύονται δίπλα τους στή ζωή καί προσπαθούν
νά τούς προσφέρουν τή στοργή όπως καί κάθε άλλη
βοήθεια, ώστε νά μή νιώσουν ποτέ μόνοι μέσα στον
κόσμο. Νά μήν πιστέψουν πώς είναι οί άγνοημένοι
καί οί παραπεταμένοι τής ζωής.
’Αλλά στις μέρες των μεγάλων γιορτών, πού απο
τελούν τούς σταθμούς τής Χριστιανοσύνης, τό καθήκον
αύτό προβάλλει ιερό περισσότερο άπό κάθε άλλη φορά
καί έπιτακτικώτερο γιά τούς άνδρες τοϋ Σώματος,
πού αύτή ή καθημερινή τους επαφή μέ τον άνθρώπινο
πόνο έχει εδραιώσει τήν πίστη τους στις ήθικές άξιες
καί στήν άξια τής ζωής τοϋ άνθρώπου.
"Αλλωστε καί ό υπηρεσιακός αγώνας τών άνδρών
της δέν είναι παρά συνεχείς προσπάθειες γιά τήν άπάλυνση τοϋ άνθρώπινου πόνου καί τήν έδραίωση τής
κοινωνικής ειρήνης καί τής δικαιοσύνης,
"Ετσι
τά
Χριστούγεννα πού
πέρασαν,
πόλεις, οί άνδρες τοϋ Σώματος πρόσφεραν κάτι
άπό τό υστέρημά τους στον άναξιοπαθοϋντα άνθρωπο.
Οί πιο πολλές άπ’ αύτές τις προσφορές έμειναν άγνω
στες, καλυμμένες άπό τήν άνωνυμία, όπως άλλωστε
άγνωστες μένουν οί καθημερινές προσφορές άγάπης
προς τον άνώνυμο συνάνθρωπο καί τό κοινωνικό
σύνολο.
Μέ ομαδικές ή μεμονωμένες έπισκέψεις έδειξαν
τήν στοργή καί τό ένδιαφέρον, καθώς καί τήν άμέριστη
συμπαράστασή τους στούς άνθρώπους πού πονοϋν,
έπιτελώντας ένα άκόμα κοινωνικό ήθικό χρέος.
Στήν ’Αθήνα εΐδικώτερα, μέ δαπάνες τοϋ Περιοδι
κού «’Επιθεώρηση Χωροφυλακής», άντιπροσωπεΐες
άνδρών καί γυναικών τοϋ Σώματος, έπισκέφθηκαν τις
παραμονές τών Χριστουγέννων τά ιδρύματα άπροσαρμόστων παιδιών «'Η Θεοτόκος», στά Νέα Λιόσια —
’Αττικής, «’Αδελφότης τής 'Αγίας "Αννης». στή Νέα
Κηφισιά καί «Δάμαρις» στή Δροσιά — ’Αττικής καί
πρόσφεραν, μέ έντολή τοϋ ’Αρχηγού Χωροφυλακής
’Αντιστράτηγου κ. Μιλτιάδη Άργιάννη, δώρα, γλυ
κίσματα καί τρόφιμα, στά φιλοξενούμενα άπό τά
ιδρύματα αύτά άγόρια καί κορίτσια, ήλικίας 5—18
χρονών.
Μαζί μέ τις αντιπροσωπείες πού πρόσφεραν δώρα,
έπισκέφθηκαν τά ιδρύματα καί άνδρες τοϋ Τμήματος
τής Μουσικής τοϋ Σώματος, πού παρουσίασαν γιορ
ταστικά μουσικά προγράμματα γιά τήν ψυχαγώγηση
τών φίλο ξενουμένων παιδιών. "Ετσι τά μικρά παιδιά,
πού δέν έχουν τήν τύχη νά χαίρονται τις χαρές τής
ζωής όπως παιδάκια τοϋ κόσμου, ένιωσαν τήν
στοργή καί τήν χαρά πού πρέπει τις άγιες μέρες τών
Χριστουγέννων. Στις φωτογραφίες στιγμιότυπα άπό
τις προσφορές τών δώρων.
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Ή ύπαρξή του, ό νοΰς του όλος, μένει
έκεΐ, στό ΚΑΘΗΚΟΝ. ’Ακλόνητη, αμε
τακίνητη. Κ ι άς κτυποϋν οί καμπάνες, κι
άς καλούν τούς πιστούς οί ψαλμωδίες
στήν ιερή μυσταγωγία τών ούρανών.
Αύτός κάνει τήν προσευχή του έκεΐ, στή
γωνιά τού δρόμου, τουρτουρίζοντας, τεν
τώνοντας τά βλέφαρα μή καί κλείσουν,
μή καί λυγίσουν τά γόνατα καί μείνει
μόνος, κατάμονος ό συνάνθρωπος, μόνος
κι άπροστάτευτος.
Δική του έκκλησιά τό πεζοδρόμιο, δι
κοί του ψαλμοί οί άγωνίες τών πονεμένων. Δικός του Χριστός τό όρφανό.
Δική του Παναγιά ή χήρα. Δική του Θρη
σκεία ό άνθρώπινος πόνος, ή άσύγκριτη
τού Θεού διδαχή τής αγάπης.
Σ’ αύτό τό πεζοδρόμιο—άπό τήν βο
ρεινή Φλώρινα καί τόν μακρινό 'Εβρο,
ώς τήν Κρήτη καί τό Καστελλόριζο, άπό
τή Μυτιλήνη μέχρι τήν Κέρκυρα, στήν
’Αθήνα, τή Θεσσαλονίκη, τήν έλληνική
ύπαιθρο, άλλά καί πιό ψηλά, τό Λιβάδι
Όλύμπου καί τή Σαμαρίνα τών Γρεβενών—συνθέτει τή μουσική τής νύχτας
του ό Έ λληνας Χωροφύλακας. Καί είναι
μιά μουσική γιά όλους...

ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΝΥΧΤΑ
01 ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΤΣΟΧΕΣ
Ή πιό πικρή μουσική είναι αυτή πού
συνθέτει ό ήχος των βημάτων πού διασχί
ζουν τό σκοτάδι, καρτερώντας τή στιγμή
πού θ’ άρχίσουν νά τρέχουν ή τή στιγμή
πού θ’ άκινητοποιηθσΰν. Αύτός ό ήχος
κλείνει μέσα του μιά παράδοξη άγωνία,
μΐά άγωνία όχι γιά τά ίδια τά βήματα, μά
γίά άλλα. "Αλλοτε είναι μονότονος κι άλ
λοτε έχει τό χρώμα τής ψιχάλας, πού δέρ
νει άλύπητα τό πρόσωπο τών κιτρινισμένων φύλλων, σκορπώντας μιά μελαγχο
λία κι ένα διάχυτο αίσθημα μοναξιάς.
J Είναι ή μουσική τής νύχτας, γραμμένη
βήμα μέ βήμα άπό τήν άγωνία τού Χωρο
φύλακα, πού άγρυπνά, γιά νάναι ύπνος
γαλήνης, ό ύπνος τών άλλων. Τού Χωρο
φύλακα πού στέκει άκίνητος, γιά νά κι
νείται τό πολύβουο πλήθος, όταν γυρί
ζει άπό τό μεταμεσονύχτιο ξεφάντωμα,
πού καρφώνει τή ματιά του στό σκοτάδι
γιά νά μήν προλάβει ό ληστής νά καρφώ
σει τό μαχαίρι του στό στήθος κάποιου
φιλήσυχου πολίτη.
Τού Χωροφύλακα πού περιμένει τό ξη
μέρωμα μέσα στήν παγωνιά τής χειμω
νιάτικης νύχτας, μέ μουδιασμένα μέλη κι
ένα παγωμένο χαμόγελο στά χείλη, έτοι
μος νά προσφέρει άκόμα καί τό αίμα του
γιά τήν περιχαράκωση τής κοινωνικής
ειρήνης καί τήν φύλαξη τών δικών του
Θερμοπυλών.
Κ ι αύτή ή μουσική άκούγεται κάθε νύ
χτα. ’Ακόμα καί τις νύχτες πού όρίστηκαν άπ’ τόν Θεό σάν νύχτες προσευχής
καί γαλήνης, νύχτες θεϊκές. Ό πω ς οί
Χριστουγεννιάτικες ή οί νύχτες τής Πρω
τοχρονιάς, τής Λαμπρής.
’Ακόμα καί τήν ώρα πού οί καμπάνες
ήχούν, καλώντας τούς άνθρώπους στήν
καθολική προσευχή τής Οικουμένης, ό
Χωροφύλακας συνεχίζει νά συνθέτει μέ
τόν ήχο τών βημάτων του τήν μουσική
τής ειρήνης αυτών πού ήσυχάζουν.
Καϋ λέει μόνος του, όλομόναχος, τά
«Χρόνια Πολλά». ’Αφήνει γιά λίγες στι
γμές τή φαντασία του λεύτερη νά τρέξει,
νά πλανηθεί, στό σπίτι του. στά γονικά
του, στά παιδιά του, στούς φίλους τους,
σέ τόπους καί γωνιές αγαπημένες, σέ
πρόσωπα πού λατρεύει σάν μοναδικά σέ
Χοϋτα τό κόσμο. Τή φαντασία του μόνο.
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Ό χορός τών έκατομμυρίων τούς δυό
περασμένους μήνες θέριεψε. Τελευταίοι
δυό μήνες άλλωστε τού χρόνου. Πάνω
στήν πράσινη τσόχα μαζεύτηκαν καί
παίχτηκαν στό τζόγο, στήν θεά τύχη, όλόκληρες περιουσίες, όνειρα, φιλοδοξίες.
Μέσα στούς καπνούς τών τσιγάρων καί
στό μονότονο ήχο τών χεριών πού χτυ
πούν στά τραπέζια, χιλιάδες δλόκληρες
άλλαζαν αφεντικό, ιδρώτας πολλών μη
νών έξανεμίζονταν, πορτοφόλια άδειαζαν,
πλέκοντας έτσι ένα θλιβερό σενάριο γιά
μιά άπό τις πιό βρώμικες πτυχές τής ζωής
μας. Ό λ α στήν τύχη. Στό χαμόγελο τής
«πόκας», τού «κούμ - κάν», τού «31», τού
«21» καί τών ζαριών. Μέχρι καί τού «παππά», άλλά κι άκόμα πιό πέρα, όπου ό νούς
τού άνθρώπου, τού σωστού ανθρώπου,
σταματάει.
Βέβαια οί χαρτοπαϊχτες δέν περιμένουν
τούς δυό τελευταίους μήνες τού χρόνου,
γιά νά παίξουν. Τό ίδιο τούς κάνει κι άν
παίζουν τό κατακαλόκαιρο. ’Αρκεί νά
παίζουν. ’Αρκεί νά βλέπουν τήν θεά τύχη
νά τούς ξεφεύγει, αρκεί νά χαϊδεύουν τήν
πράσινη τσόχα. Τό ίδιο καί οί «ζαράκηδες». Ζάρια νάναι κι όποτε νάναι.
Ό μω ς κάθε χρόνο, τούς δυό τελευταί
ους μήνες καί ιδιαίτερα τόν Δεκέμβριο,
τό παίζουν άκόμα πιό «χοντρό». Μέ τό
πρόσχημα τού έθιμου. Μέ τήν σφραγίδα
τής Πρωτοχρονιάς. Κλείνονται στις λέ
σχες ή στά σπίτια τους κι άρχίζουν τόν
χορό. Έ να χορό πού έξανεμίζει έκατομμύρια...
Ό μω ς δέν είναι μόνο έκείνοι. 'Υπάρ
χουν κι οί άλλοι. Οί έρασιτέχνες. Αύτοί πού τόν άλλο καιρό παίζουν
μικροποσά ή καί δέν παίζουν καθό
λου. Κρατούν... τις δυνάμεις γιά τόν Δε
κέμβριο. Έ τοιμοι νά ριχτούν στό πιό άπίθανο ρισκάρισμα. Νά χάσουν ή νά κερδί
σουν. Καί καλά έκείνοι πού χάνουν αύτά
πού έχουν χωρίς νά ιδρώσουν, αύτά πού
δέν τά πόνεσαν, αύτά πού τούς περίσσευ
αν. Οί άλλοι τί γίνεται; Αύτοί πού δέν
έχουν στόν ήλιο μοίρα, οί μεροκαματιάρηδες, οί μικροεπαγγελματίες, οί φτω
χοί. Αύτοί πού παίζουν τόν ιδρώτα τους,

τόν μόχθο όλης τής χρονιάς, τό ψωμί τών
παιδιών τους, τις λιγοστές οικονομίες.
Καί τό χαρτί, άλλά καί τό ζάρι, δέν
έχει πρόγραμμα. Δέν ισχύει τό «θά παί
ξω χίλιες καί θά σταματήσω». Τά παίζεις
όλα κι αύτά πού δέν έχεις. ’Εκτός κι άν
είσαι ό τυχερός. Μά καί τυχερός νάσαι,
θά ξαναπαίξεις. Καί τότε ίσως ή τύχη
δέν ξαναχαμογελάσει κι ίσως γίνει κακο
χρονιά, ή πρωτοχρονιά.
Φούντωσε λοιπόν ό χορός τών έκατομ
μυρίων. Χωρίς περίσκεψη, άνθρωποι πού
μόχθησαν καί στερήθηκαν τ’ άγαθά τής
καθημερινότητας, κλείστηκαν μέσα σέ
τέσσερους τοίχους καί ρίχτηκαν στήν
μάχη τού «"Ασσου». Ό λ α στόν «Άσσο».
Τό πρωί άλλοι έκλαιγαν κι άλλοι γελού
σαν. Ό λ ο ι όμως είχαν τό ξαλάφρωμα
ότι έπαιξαν. "Οτι διασκέδασαν, ότι ξέδωσαν. Καί πάντα μέ τήν σφραγίδα τού
έθιμου. Κ ι άς πεινούσαν δίπλα τους άλλοι
άνθρωποι ή καί τά παιδιά τους άκόμα.
Αύτοί θά τούς ταίσουν; Γιατί; Υ πάρχει
κι ή Πολιτεία... Μά ή Πολιτεία τί νά
πρωτοκάνει;
Οί άνδρες τής Χωροφυλακής ρίχτηκαν
κι αύτοί στήν δική τους μάχη. Νύχτα
καί μέρα χωρίς σταμοιτεμό. Χωρίς βαρυγγόμια. Νά προστατεύσουν αυτούς πού θά
πεινούσαν. Νά περιχαρακώσουν τό χρήμα
άπό τόν χυδαίο έξευτελισμό τής τσόχας.
Ά π ό έφοδο σέ έφοδο λοιπόν .Ά πό ξενύχτι σέ ξενύχτι. Κ ι όλο καί κάτι ψάρευαν.
’Εδώ «μπαρμπουτιέρα», έκεΐ «πόκα», όλο
καί κάτι...
Γέμιζαν τά Τμήματα ’Ασφαλείας άλλά
καί τ άλλα Τμήματα άπό τούς χαρτοπαΐκτες, τά γραφεία τών άξιωματικών υπη
ρεσίας φιλοξενούσαν μιά πελατεία δίχως
όνομα, ποικιλοπρόσωπη, μέ τήν σφραγί
δα τού χαρτοπαίκτη.
Σκυμμένοι στις δικογραφίες οί άνδρες
τών Τμημάτων έβλεπαν νά περνούν άπό
μπροστά τους πρόσωπα όλων τών ήλικιών, άντρες καί γυναίκες, μέ μάτια ξασπρισμένα καί πρισμένα, ξενυχτισμένα,
μ’ ένα μόνιμο έρώτημα: Τί τούς ένδιαφέρει τί θά κάνουν οί ίδιοι τά δικά τους χρή
ματα;
Τί τούς ένδιαφέρει λοιπόν τούς άντρες
τής Χωροφυλακής γιά ξένα χρήματα;
Τί τόν ένδιαφέρει, τόν Νόμο, τό πορτοφό
λι τού άλλου; Καί όμως τούς ένδιαφέρει,
γιατί παλεύουν νύχτα καί μέρα γιά τήν
καταξίωση τής δικαιοσύνης, γιά τήν
προστασία αύτού πού πεινά, αύτοΰ πού
ύ.τοφέρει, πού μπορεί νά ζήσει άπ’ αύτά
πού οί άλλοι περιφρονούν.
Τούς ένδιαφέρει νά προστατεύσουν τήν
έλληνική οικογένεια, νά προστατεύσουν
τούς ίδιους τούς χαρτοπαϊκτες άπό άλλα
χειρότερα, πού έρχονται σάν έπακόλουθα. ΓΓ αΰτούς τούς λόγους έδωσαν καί θά
δίνουν πάντα τή μάχη τους καί έπί πλέον
γιατί τά κοινωνικά προβλήματα είναι
εύθύνες όλων. Καί ή πράσινη τσόχα είναι
ένα άπό τά μεγάλα κοινωνικά προβλή
ματα.

«ΑΤΛΑΝΤΙΚ Μ 0Τ0ΡΣ» Α.Ε.
Ανώνυμη Εταιρεία «Άτλάντικ Μότορς». Έ δρα Α θήνα. Εισαγωγές—’Εξα
γωγές. Τιμές έπαναστατικές, άσυναγώνιστες.
Αύτή ήταν ή ταυτότητα μιάς έταιρείας
πού έγγυόταν πίστη καί ποιότητα. Ή
παράδοση τού έμπορεύματος αύθημερόν.
Πωλήσεις προνομιούχες, όπως έκείνα

τό διαβατήρια τής ’Αντίγκουα. Μιά έταιρεία, ένα φάντασμα δηλαδή.
Ή ύπόθεση ξεκινάει άπό παλιά. ’Από
τό καλοκαίρι πού πέρασε. Μά ή δραστη
ριότητα ή μεγάλη, άνήκει στό δίμηνο
’Οκτώβριος-Νοέμβριος. Σταμάτησε ξα
φνικά μιά νύχτα άπ’ αυτές πού οί ποιητές
κάποτε μιλούσαν μέ τό φεγγάρι. Κάποτε,
πριν πατήσει τό πόδι του ό άνθρωπος...
Στήν φεγγαρόφωτη νύχτα τής Νέας Μάκρης γράφτηκε ό έπίλογος τής έταιρείας
φάντασμα. Οΐ δυό της συνέταιροι στάθη
καν άτυχοι. Ή έπιχείρηση «προμήθεια»,
άπέτυχε.
Ό Άναστάσης Ριζόγλου, 29 χρονών,
άπ’ τήν ’Αθήνα κι ό Σπόρος Καρύδης, 19
χρονών άπό τόν Πειραιά, «μπήκαν» στήν
έξοχική κατοικία τού Γιώργου Τζιεράκη,
στή Νέα Μάκρη γιά τό συνηθισμένο
«έμπόρευμα»: Μιά τηλεόραση, δυό χα
λιά, ένα τραπεζάκι, ένα ώρολόγι τοίχου,
έναν πίνακα ζωγραφικής, ένα σερβίτσιο
πιάτων, ένα κυνηγετικό όπλο καί άλλα
διάφορα «είδη προικός», άπαραίτητα γιά
τήν ένίσχυση, τήν τροφοδότηση τής έταιρείας τους. Καί λίγο πριν ξεκινήσουν μέ
τό Β. Μ. 2444 Ι.Χ. Ε. αύτοκίνητο, πού
ήταν νοικιασμένο, γιά τήν ’Αθήνα, έγινε
τό κακό.
Έφτασε μέ τό δικό του αύτοκίνητο ό
ιδιοκτήτης τής βίλλας. Χωρίς νά χάσει
καιρό ό Ριζόγλου έβαλε μπροστά τή μη
χανή καί κάνοντας ένα τρελλό έλιγμό,
ξέφυγε μέσα στή νύχτα, άφήνοντας μόνο
του τόν Καρύδη, πού τρέχοντας μέσα στό
δάσος... σκόνταψε κ ι έπεσε. Πίσω του
άρχισε τό κυνηγητό ό Ιδιοκτήτης τής
βίλλας καί οί άντρες τού ’Αστυνομικού
Τμήματος Νέας Μάκρης, πού μετά άπό
μιά δραματική καταδίωξη τόν μπλόκαραν
καί τόν άκινητοποίησαν. Ό δράστης
στάθηκε γιά μιά στιγμή βουβός, κυττώντας τόν διώκτη του καί μέχρι πριν λίγο
θύμα του καί γιά μιά άκόμα φορά ψιθύρι
σε «καλώς σέ βρήκα φυλακή».
Στήν 'Υποδιεύθυνση ’Ασφαλείας Προ
αστίων Πρωτευούσης, μίλησε εύκολα γιά
τόν μέχρι τότε άγνωστο σ’ όλους, συνέ
ταιρό του. Ή ταν ό Άναστάσης Ριζόγλου, κακοποιός άπό τούς μεγαλύ
τερους τής ’Αθήνας, φόβος καί τρόμος
στόν ύπόκοσμο καί μόνιμο άγχος τών
ανθρώπων τού Νόμου. Μόνιμα καταζη
τούμενος καί διαρκώς ασύλληπτος. Τρία

χρόνια τόν έψαχναν οί διώκτες του, τρία
χρόνια τούς ξέφευγε σάν χέλι...
Τέσσερες άντρες τού Τμήματος Διαρ
ρηκτών τής 'Υποδιευθύνσεως ’Ασφα
λείας Προαστίων Πρωτευούσης κίνησαν
τό άλλο πρωί γιά τήν άναζήτηση τού Ριζόγλου. «Κάπου στήν ’Αργυρούπολη
συχνάζει», τούς είχε πει ό Καρύδης, πού
στό μεταξύ είχε άποκαλύψει καί τόν τρί
το συνέταιρο, τόν μεγάλο του άδελφό
’Ανάργυρο, 25 χρονών, ήδη τρόφιμο τών
φυλακών τού Κορυδαλλού, καλλιτέχνη
στό έπάγγελμα.
«Κάπου στήν ’Αργυρούπολη» λοιπόν.
Στενό μέ στενό, καφετερίες, ύπόγεια,
γκαρσοιιέρες, στέκια τού ύπόκοσμου,
όλα τά ύποπτα μέρη, τά πάντα ψάχτη
καν. Μέχρι πού στις 15 Νοεμβρίου τό
πρωί, ό Ριζόγλου ξεπορτίζει άπό τό καταφύγι του. Δίπλα του «τό σπλάχνο», ή
έπίσημη άγαπημένη του, σέ κατάσταση
έγκυμοσύνης.
Καινούργιο έμπόδιο γιά τις τέσσερες
σκιές του. ’Αποφασίζουν νά δράσουν
άστραπιαΐα. "Ενας σκοντάφτει, πέφτει
πάνω του, ζητά συγνώμην καί ό δαιμό
νιος διαρρήκτης νιώθει στά χέρια του τά
βραχιολάκια τής Δικαιοσύνης.
Γ ι’ αύτόν άρχίζει μιά νέα περιπέτεια.
Λίγο άργότερα θά δηλώσει: «Ή ταν ή
πιό ώραία σύλληψη πού μοΰχει γίνει
ποτέ..».
Στήν άνάκριση παρουσιάζεται πιό
σκληρός άπό πάντα. Ά ρνεϊται κάθε κατη
γορία. Θέλει νά μάθει όμως γιά τήν τύχη
τού Καρύδη. Λίγο άργότερα θά λυγίσει,
δηλφνοντας—γιά δεύτερη φορά τώρα—
πώς «ήταν ή πιό τέλεια άνάκριση πού
μοΰχουν κάνει..».
Καί ή ανάκριση έβγαλε πολλά. Συνο
λικά 56 διαρρήξεις, άπάτες, πλαστογρα
φίες. Σύνολο κέρδους: 13 τηλεοράσεις, 5
ραδιόφωνα, 8 ήλεκτρόφωνα, 7 έξωλέμβιες μηχανές, 9 πίνακες ζωγραφικής, 6
σερβίτσια πιάτων, 1 ήλεκτρική κουζίνα,
1 ψυγείο, 3 πλυντήρια, 7 κυνηγετικά
όπλα, 5 χαλιά, κεντήματα, πολλά σεντό
νια, κουβέρτες, φλοκάτες, κάρδα, ξένα
νομίσματα, 6 πλαστογραφημένες έπιταγές
268.000 δραχμών συνολικά, 5 άπάτες μέ
σύνολο 34.000 δραχμές, 8 τηλεφωνικές
συσκευές, ώρολόγια τοίχου, κοσμήματα,
μετρητά, διακοσμητικά καί άλλα πολλά,
πού άποτελούσαν τήν «άποθήκη» τής
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«Ά τλάντικ Μότορς». Πελάτες τής έταιρείας—φάντασμα οΐ παλαιοπώλες, πού
τ’ άγόραζαν σέ τιμές «κόστους».
Τώρα ή ύπόθεση πήρε τόν δρόμο τής
δικαιοσύνης. Καί στόν δρόμο α υ τ ό , δέν
μετράει τόσο τό κόστος, όσο τά κίνη
τρα, τό παρελθόν καί ή προσωπικότητα.

ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΛΙΑΕΙ
«Πριν έξακριβώσεις τά στοιχεία ταυτότητος, έξακρίβωσε πρώτα άν είναι γνή
σια ή ίδια ή ταυτότητα», έλεγε κάποτε
ένας απόμαχος Συνταγματάρχης τής Χω
ροφυλακής. Καί είχε δίκαιο. Μ’ αυτά πού
βλέπουμε κι άκοΰμε τί μπορεί κανείς
νά πιστέψει. Ούτε τήν ίδια τήν ταυτότη
τα μερικές φορές άκόμα κι άν είκονίζει ένα άξιοσέβαστο πρόσωπο μέ μεγά
λους τίτλους.
Ό κύριος μέ τά γυαλιά πού άνέβηκε
τις σκάλες τού Υπουργείου Συντονισμού,
κρατώντας στό χέρι τόν χαρτοφύλακα μέ
τήν έτικέττα «ΘΡΑΚΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑ
ΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ», συνοδευόμενος άπό γνωστά πρόσωπα τής οι
κονομικής ζωής τής ’Αθήνας, συστήθηκε
ώς Δημήτριος Μήτρης καί συζήτησε
τήν έγκριση δανείου 100 έκατομμορίων
γιά τήν ίδρυση βιομηχανικής μονάδας
έτοιμων ένδυμάτωνστήνάκριτική Θράκη.
Λίγες μέρες πιό μπροστά, συζητώντας
μέ τούς έμπορορράφτες τού Διδυμότε.χου
καί διάφορους οικοπεδούχους καί Πολι
τικούς Μηχανικούς, υπόγραψε συμβό
λαια, συμβολαιογραφικές πράξεις, κα
τάρτισε οικοδομικές καί οικονομοτεχνι
κές μελέτες, τοπογραφικά σχεδιαγράμ
ματα, γιά τήν ίδρυση τής παραπάνω βιο
μηχανίας, πού θά... τόνωνε τήν οίκονομική ζωή τής άκριτικής αυτής περιοχής
τής χώρας μας.
Παράλληλα έχει ζητήσει τήν έκπόνηση σχεδίων καί δομικών μελετών άπό
δυό μεγάλες έταιρεϊες, τήν «ΜΠΕΤΑΝ»
Ο.Ε. Βιομηχανία Δομικών Μηχανημάτων
καί τήν τεχνική έταιρεία«Ε.Π.Ε. MEDITECH HELLAS», τακτοποιώντας τούς
οικονομικούς λογαριασμούς του μέ συναλ
λαγματικές πολλών έκατοντάδων χιλιά
δων δραχμών.
Κάτι όμως δέν πάει καλά σ’ αύτήν τήν
ύπό ... ίδρυση βιομηχανία. Ό υπεύθυνος
τών έπιχειρήσεων «ΜΠΕΤΑΝ» ειδοποι
είται άπό τις Τράπεζες ότι οί δικές του
συναλλαγματικές μένουν άνεξώφλητες.
Ό Μήτρης τόν καθησυχάζει, όχι όμως
γιά πολύ, γιατί τό γεγονός καταγγέλεται
στή.Χωροφυλακή, πού δέν άργεΐ νά τόν
ξεγυμνώσει.
Ό υποψήφιος... μεγαλοβιομήχανος φα
νερά ένοχλημένος δίνει λιγόλογες έξηγήσεις στούς άντρες τού Σώματος, ζη
τώντας άπ’ αύτούς νά μήν τού στερούν
τόν πολύτιμο χρόνο. Ό μω ς ό ’Αξιωματι
κός 'Υπηρεσίας έχει άντίθετη γνώμη. Τά
μάτια του μένουν καρφωμένα στή φωτο
γραφία τής ταυτότητας τού Μήτρη, πού
έχει κάτι τό διαφορετικό άπ’ τις άλλες
φωτογραφίες καί ξεφεύγει άπ’ τά καθιε
ρωμένα. "Εχει έναν έλμφρό χρωματισμό...
Ό Μήτρης χάνει τήν ψυχραιμία του
καί... άπορεΐ γιά τήν άργοπορία τού ’Α
ξιωματικού 'Υπηρεσίας. ’Ακόμα περισ
σότερο όμως απορεί στό άκουσμα τής
λέξης «κρατούμενος». Δέν είναι δυνατόν
αύτός ό μεγαλοβιομήχανος, ό άνθρωπος
μέ τις Ισχυρές γνωριμίες καί τά μεγάλα
«μέσα», νά είναι κρατούμενος.
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Τήν υπόθεση αναλαμβάνει τό Τμήμα
Άπάτης-Πλαστογραφίας-Λαθρεμπορίου
τής Ύποδιευθύνσεως ’Ασφαλείας Προ
αστίων Πρωτευούσης πού χωρίς χρονο
τριβές πληροφορείται άπό τόν ίδιο—
ξαφνικά... μετανιωμένο μεγαλοβιομήχανο
—ότι πραγματικά ή ταυτότητά του είναι
πλαστή κι ότι ό Δημήτριος Μήτρης εί
ναι άλλο πρόσωπο, υπαρκτό. 'Ο ίδιος
λέγεται Θανάσης Γιάγκας.
Θανάσης Γιάγκας λοιπόν. Μέ μιά
άπλή άλλαγή τής φωτογραφίας τής ται>τότητας άλλαξε κι έπώνυμο. Οί άντρες
τής Υπηρεσίας δέν έκπλήσσονται. Τόν
γνωρίζουν άπό παλιότερα. Σέ βάρος του
έκκρεμοΰν έρήμην καταδικαστικές άποφάσεις καί τήν προσωπικότητά του κατά
καιρούς τήν γνώρισαν καί μ’ άλλα όνόματα: Κοκκινιώτης, Παντέλης, Σουλιώ
της, Γιάγκος, Χατζηγεωργίου καί Πατερδάκης.
Μένει όμως ένα σκοτεινό σημείο σ’
όλη τήν ύπόθεση. Ή τελευταία του κατοι
κία, τό κρυσφύγετο καί ή παρούσα οίκογένειά του. Έ τσ ι άποφασίζουν νά χτυ
πήσουν τήν πόρτα του σπιτιού πού δήλω
σε σάν διεύθυνση ό ψευτο—Μήτρης, ό
Γιάγκας δηλαδή.
’Εδώ τούς περιμένει ή έκπληξη. Ή οι
κοδέσποινα τούς βεβαιώνει ότι ό σύζυ
γός της όνομάζεται Βασιλικός, Τάσος
Βασιλικός καί είναι Καθηγητής Πανεπι
στημίου, ή ίδια δέ, φιλόλογος καθηγήτρια
Ή λύση δέν άργεί νά βρεθεί, όταν βλέ
πει τήν μικρή φωτογραφία τής ταυτότη
τας, στήν όποια άναγνωρίζει τό πρόσωπο
τού άντρα της. Γιά τό όνομα Μήτρης
γνωρίζει ότι είναι ένας μελλοντικός συνέ
ταιρος τού άντρα της σέ μελλοντική έπιχειρηματική συνεργασία, έπιμένοντας
στό όνομα Βασιλικός. Έ χ ε ι άλλωστε καί
άποδείξεις. Τήν ληξιαρχική πράξη γά
μου, τήν ταυτότητά της, πολλές έπιστολές καί έπίσημα έγγραφα, μιά συνεργασία
στήν έγκυκλοπαίδεια τού «ΗΛΙΟΥ», γιά
τήν Άχερουσία λίμνη καί δυό βιβλία—
μεταφράσεις τού ’Αγγλου έλληνιστή Χάμοντ, γιά τήν Ή πειρο. Τό όνομα Γιάγκας
τό γνωρίζει, σάν άραιά καί πού χρησιμο
ποιούμενο φιλολογικό ψευδώνυμο. Τί
συμβαίνει λοιπόν;
Μιά καί ή άκρη βρέθηκε άρχίζει νά
ξετυλίγεται όλο τό μυστήριο. Ά πό τό
1935 στήν «πιάτσα» τής πλαστογραφίας
καί τής άπάτης ό Γιάγκας, μ’ ένα πλήθος
ύπεξαιρέσεις καί παράνομους άκυρους
γάμους, έγινε συλλέκτης χαμένων ταυτο
τήτων πού τις πλαστογράφησε. Σέ τέ
τοιο βαθμό τελειότητας, μάλιστα, πού
ούτε οί κατά καιρούς... συμβίες του μπο
ρούσαν άντιληφθοΰν κάτι.
Τώρα... ό Καθηγητής τού Πανεπιστη
μίου καί έγκέφαλος μιάς παραλίγο άπά
της πλέον τών 100.000.000 δραχμών σέ
βάρος τού Δημοσίου καί ιδιωτών, έλπίζει νά πείσει τήν δικαιοσύνη γιά τ’ άντίθετα. Πολύ άργά ίσως. Ά λλωστε τά 66
του χρόνια, τού δείχνουν τήν λεωφόρο
τής... σύνταξης.

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Στό μπάρ «LOVE» τής Γλυφάδας, άνάμεσα στούς καπνούς τών τσιγάρων καί
τήν χαμηλόφωνη μουσική, ξεχώριζαν κά
θε βράδυ τά πρόσωπα τών ’Αμερικανών.
Ό μω ς τήν παράσταση κρατούσε ό μπάρμαν, ένας γεροδεμένος Αμερικανός ό
Ρίνγκγουντ Νιέχμιαν, 25-30 χρονών.
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Δίπλα του τριγύριζαν όμορφες ύπάρξεις
πεταλουδίτσες τής νύχτας, πού χαμογε
λούσαν σέ κάθε προσφερόμενο ποτήρι
ούίσκι. Οί Έλληνες πελάτες ήταν λιγο
στοί. Μέσα σ’ αύτούς κι ένας κομψοντυμένος νεαρός πού ξόδευε άπλόχερα τό
χρήμα. Μόνο πού δούλευε γιά λογαρια
σμό τρίτων...
Ό Ρίνγκγουντ κάθονταν συχνά στά
τραπέζια τών πελατών του, έπινε μαζί τους
διασκέδαζε όπως στήν μακρινή πατρίδα
του. Είχαν πολλά νά ποΰν. Κοινές παρα
στάσεις, κοινή ψυχολογία, κοινές ψυχα
γωγίες. Μέχρι πού μιά βραδυά συνάντησε
τόν Τζίμυ.
Ό Τζίμυ ήταν ναυτικός. Δούλευε σέ
κρουαζερόπλοιο μέ κυπριακή σημαία,
πού άναλαμβάνει κρουαζιέρες στις χώ
ρες τής Μέσης Ανατολής. Έ γιν ε τακτι
κός πελάτης τού «LOVE». Κάθε Παρα
σκευή πού τό κρουαζιερόπλοιο έπιανε
τόν Πειραιά, κατηφόριζε μέχρι τήν Γλυ
φάδα. Ή άτμόσφαιρα τού μπάρ τόν τρα
βούσε σάν μαγνήτης. ’Εκεί έπινε μέχρι
τά ξημερώματα τού Σαββάτου.
'Ενα ξημέρωμα Σαββάτο, τήν ώρα πού
όλοι οί πελάτες έφευγαν, ό Τζίμυ, καλά
ποτισμένος μέ ούΐσκυ καί τζίν, ήρθε στό
κέφι. Ή θελε νά κεράσει. Νά μοιράσει
δώρα. Γιά τ’ άφεντικό, τόν Ρίνγκγουντ,
κράτησε τό π ιό «σπέσιαλ» δώρο. Έ να
δώρο άπό τά πιό προσφιλή τής νεολαίας
τής πατρίδας του καί μάλιστα πρώτης
ποιότητας καί Μεσανατολίτικης προέ
λευσης. Τ’ άκούμπησε στό τραπέζι χαμο
γελώντας.
— Είναι γιά σένα Ρίνγκγουντ, είπε.
Τά μάτια τού άλλου έλαμψαν άπό χαρά.
Χούφτωσε ήδονικά τό δεματάκι κυττώντας τον στά μάτια.
—Νά σε πληρώσω...
—Ό χ ι φίλε, είναι δώρο. Ά λλ η φορά
πληρώνεις. Ά λλωστε δέν άξίζει τόν κόπο.
Είναι δέν είναι διακόσια πενήντα γραμ
μάρια.
—’Εντάξει, άρκεΐ νά μοΰ φέρνεις.
—Ό σ ο θέλεις καί πρώτης ποιότητας.
Καί ό Τζίμυ τήν άλλη Παρασκευή ξαναπήγε. Τώρα τό «LOVE» είχε γίνει τό
στέκι του. Κάθησε μέχρι άργά, ώσπου
έμεινε καί πάλι μόνος μέ τόν μπάρμαν.
—Έφερες;
—Ναι καί μάλιοτα διαλεχτότερο. Μ ι
σό κιλό.
—Πόσο;
—Είκοσι χιλιάρικα, έλληνικά. Στό κό
στος.
Χωρίς νά καθυστερήσει ό μπάρμαν μέ
τρησε τά είκοσι χιλιάρικα. Έ τριψ ε τά
χέρια του άναστενάζοντας. Είχε έξασφαλίσει καλή ποσότητα καί γιά τόν έαιτό
του καί γιά τούς άλλους. ’Εμπόριο δηλα
δή.
—Θά ξανάρθεις τήν Παρασκευή Τζίμυ;
—Θάρθω καί θά σοΰ φέρω κι άλλο.
Έ μεινε ήσυχος ό Αμερικανός. Ό σ ο
καί νά πουλήσει θάχε καί γιά τήν «πάρτυ» του, μέχρι νά ξανάρθει ό φίλος.
Καί ή Παρασκευή δέν άργησε νάρθε,.
Ό Χένρυ Μίλλς ήταν κι αύτός φιλαρά
κος. Έμενε άρκετό καιρό στήν Ελλάδα.
Κατέβαζε κι αυτός τό ούΐσκυ σάν τό νερό.
Τούτη όμως τή βραδυά είχε βάσανα.
Ό λ ο κι έβριζε κι όλο άδειαζε ένα πίσω
άπ’ άλλο τά μπουκάλια. Ό μπάρμαν τόν
πλησίασε.
—Τί έχεις Χένρυ. Τί συμβαίνει;
—Δέν έχω. Αύτό συμβαίνει.
—'Τί δέν έχεις;
—Χασίς, φίλε. Θέλω νά ταξιδεύσω.
Σκέφτηκε λίγο ό Ρίνγκγουντ. Είχε

άρκετό περισσευάμενο. Ά λλωστε όπου
νάταν θάρχονταν κι ό Τζίμυ. Μέ νέο έμπόρευμα. Α λλά άν δέν έρχονταν;
-—Περίμενε λίγο, Χένρυ. Κάτι θά γίνει.
Κ ι ό Χένρυ περίμενε. Μέχρι πού
φάνηκε ό Τζίμυ. Σταθερός όπως πάντα στό
ραντεβού. Έ κλεισε τό μάτι στόν μπάρ
μαν, πού τά μάτια του ξανάλαμψαν. Έ 
στειλε, έκείνος, τό κορίτσι στόν φίλο του
καί πλησίασε τόν Χένρυ.
—Πέρασε μέσα. Τί πληρώνεις;
—Ό σ α έχω. ’Οκτακόσια.
Τά δολλάρια φάνηκαν στό χέρι τού
νεαρού Αμερικανού. Μάτσο όλόκληρο.
’Οκτακόσια κολλαριστά δολλάρια.
—Αυτό γιά σένα, είπε ό μπάρμαν, βά
ζοντας στήν τσέπη του ένα δεματάκι.
Τρακόσια όλόκληρα γραμμάρια είναι.
—Ευχαριστώ Ρίνγκγουντ. Φύλαξέ μου
όποτε έχεις. Πληρώνω καλά.
Ή σκηνή πού Επαναλαμβάνονταν κάθε
ξημέρωμα Σαββάτο, έπαναλήφθηκε ξα
νά. Οί δυό φίλοι, καθισμένοι σέ μιά γω
νιά συζήτησαν γιά τις δουλειές τους καί
μετά ήρθε ή ώρα τής συναλλαγής.
—Έφερα δυό πλάκες. «Παντόφλες»
πρώτης ποιότητας. Χίλια διακόσια πενή
ντα δολλάρια.
Έ βγαλε τό πορτοφόλι ό μπάρμαν κι
άρχισε τό μέτρημα. Ή συναλλαγή ήταν
τίμια. Μοΰ δίνεις, σέ πληρώνω. Καλή
μαύρη, καλή καί ή τιμή.
—Πότε θά ξανάρθεις;
—Τήν Παρασκευή όπως πάντα. Θά
σοΰ φέρω πέντε «παντόφλες». Θά κάνω
καί καλή τιμή.
—Ε ντάξει, φίλε. Ό σ ο θέλεις.
Δέν πρόλαβε νά ρθεί ή Παρασκευή
καί Πέμπτη βράδυ ό Χένρυ ξαναπέραοε
άπό τό «LOVE». Πήρε τά ούϊσκάκια του,
κάπνισε τά «Μάλμπορο», κέρασε τά
κορίτσια. Είχε μαζί του κι ένα φίλο. Λί
γο πριν φύγει πλησίασε τόν μπάρμαν.
—Θέλω κι άλλο. Έ χεις;
—Έ χω . Έ λ α αύριο πρωί στό σπίτι.
Παναγούλη 18. ’Εδώ στήν Γλυφάδα.
—’Εντάξει. Θάρθω μέ τόν φίλο. Θέλει
κι αύτός. Γιά όκτακόσια πάλι.
Οϊ δυό φίλοι έφυγαν. Τήν άλλη μέρα
κατά τό μεσημεράκι, σταμάτησαν μέ ό
αύτοκίνητο στό σπίτι τής Α. Παναγούλη
18. Ά νοιξα ν τις πόρτες καί μ’ ένα φαρ
δύ—πλατύ χαμόγελο διέσχισαν τήν Εξώ
πορτα. Γιά μιά στιγμή ό Χένρυ κοντοστάθηκε. Κάτι σάν νά πήρε τό μάτι του.
Α λλά όχι. Έ νας ταξιτζής ήταν, πού κα
τέβαζε επιβάτες κι ό διανομέας τού «Σού
περ Μάρκετ», πού πήγαινε τά ψώνια
στό διπλανό σπίτι. Χτύπησε τό κουδούνι
καί αμέσως σχεδόν άνοιξε ή πόρτα.
Ό Ρίνγκγουντ ξεπρόβαλε στήν είσοδο.
-—’Εντάξει παιδιά. Τόχω έτοιμο. Πάμε
στόν κήπο.
Έ ρριξε μιά ματιά γύρω του. Οί δυό
έπιβάτες πλήρωναν τόν ταξιτζή καί ό
διανομέας τού «Σούπερ Μάρκετ» παιδεύ
ονταν νά κατεβάσει ένα κιβώτιο.
—Πάρε τά όκτακόσια δολλάρια φίλε
κι εύχαριστώ.
Ό μπάρμπαν έβαλε τά δολλάρια στή
τσέπη του κι έδωσε τό δεματάκι. Δέν πρό
λαβε όμως νά παραδώσει τό έμπόρευμα.
Τέσσερεις άντρες στέκονταν γύρω τους
καρφώνοντας μ’ έπιμονή τό βλέμμα τους
στά μάτια τους. Τέσσερα ζευγάρια χέρια
άπλώνονταν πρός τό μέρος τους. Τέσ
σερα ζευγάρια χέρια, πού δέν άργησαν νά
τούς άκινητοποιήσουν. Οί χειροπέδες ή
ταν ύπόθεση δευτερολέπτων...
Μετά τήν έρευνα άκολούθηοε ή άνάκριση. Ό Χένρυ Μίλλς άποκάλοψε ότι

τήν πρώτη ποσότητα τήν μοιράστηκε μέ
κάποιον Ρόμπερτ Χάρρις, στό σπίτι τοδ
όποιου Εχουν καπνίσει έπαναλημμένα
χασίς, μαζί μέ άλλους. Στό δικό του καί
στό σπίτι τοΟ μπάρμαν, βρέθηκαν οί πο
σότητες τοϋ ναρκωτικού πού είχαν άπομεί\ει.
Οί άντρες τοϋ Τμήματος Λαθρεμπο
ρίου —Ναρκωτικών τής Ύποδιευθύνσεως ’Ασφαλείας Προαστίων Πρωτευούσης, σκέφτηκαν πώς μετά άπό τόσους
κόπους καί τόση παρακολούθηση ήταν
σωστό νά συνεχίσουν τήν έρευνα, ρίχ
νοντας έστω καί στήν τύχη τις προσπάθειές τους. Έ τσ ι, χωρίς νά χάσουν καιρό
τράβηξαν γιά τό σπίτι τοϋ Ρόμπερτ Χάρρις. Μαζί τους αυτή τή φορά καί ό Δικα
στικός έκπρόσωπος.
Ή έφοδος ήταν άστραπιαία. Γύρω άπ’
τό μικρό τραπεζάκι τοϋ σαλονιού άκινιτοποιήθηκαν έπτά πρόσωπα, τυλιγμένα
άκόμα άπό τήν ζάλη τοϋ χασίς. "Ολα ήλικίας 18 ως 23 χρονών. Γιά λουλά είχαν
ένα μισάνοιχτο μεταλλικό κουτί τής
«Κόκα—Κόλα». Τό προτιμούσαν «ποτηράτο», δηλαδή, θεριακλίδικο.
Έ τ σ ι τό κλειστό κύκλωμα των ναρκωμανών ’Αμερικανών στήν Γλυφάδα, τέ
θηκε έκτος μάχης γιά ν’ άντιμετωπίσει
σέ λίγο τήν έλληνική Δικαιοσύνη. Τά
ήθη μιας πατρίδας είναι μερικές φορές
κακό νά μεταφέρονται σέ μιάν άλλη.

ΔΙΕΣΤΡΑΜΜΕΝΑ

ΓΟΥΣΤΑ

Στόν "Αγιο Δημήτριο τής ’Αθήνας
άκούγονταν τόν τελευταίο καιρό παρά
ξενα πράγματα. Οί φήμες έλεγαν πώς ένας
άγνωστος άριθμός νεαρών, μέ διεστραμ
μένα γοΰστα, παραφύλαγε τά βράδυα έξω
άπό τά παράθυρα σπιτιών πού είχαν κορί-

Ν Ε Λ Α Π Ο ΤΟ Χ Ω Ρ Ο
Τ ΗΣ

Ι.Ρ.Α.

—Μέ μεγάλη χαρά πληροφορηθήκαμε
ότι τά μέλη τής Ι.Ρ.Α. τοϋ ’Εθνικού Τμή
ματος Ελλάδος άπό 512 πού ήταν τό 1977,
αυξήθηκαν τόν χρόνο πού μάς πέρασε
σέ 750. "Οπως μάς πληροφόρησε ό Γενι
κός Γραμματέας τοϋ ’Εθνικού Τμήματος
τής Διεθνούς Ένώσεως ’Αστυνομικών
Ταγματάρχης κ. Κων]νος Βασιλάκης, τά
περισσότερα άπό τά νέα μέλη είναι Δόκι
μοι ’Αξιωματικοί καί Γυναίκες Δόκιμοι
Χωροφύλακες. Είθε τόν νέο χρόνο οί
θεσμοί καί οί ιδέες τής Ι.Ρ.Α. νά βροϋν
απήχηση σ’ όλους τούς συναδέλφους.
Υπενθυμίζουμε ότι γιά τήν έγγραφή νέου
μέλους άπαιτεΐται μιά άπλή αίτηση μέ
φωτογραφία τοϋ αίτοΰντος καί έτήσια

τσια καί νεαρές γυναίκες καί κρυφοκοιτσϋσαν άπό διάφορες τρύπες πού άνοιγαν
ή άπό τις γρίλλιες τών παραθύρων. Κα
νείς όμως δέν ήξερε πόσοι ήταν οί ήδονοβλεψίες. Ό σ ες φορές οί γονείς τούς
άντιλήφθηκαν, έκεΐνοι έξαφανίστηκαν
εύκολα μέσα στό σκοτάδι.
Ή κατάσταση δέν μπορούσε νά συνε
χιστεί άλλο. Οί καταγγελίες πού έφταναν
στό Παράρτημα ’Ασφαλείας τής Χωρο
φυλακής τοϋ Α γίου Δημητρίου, έπρεπε
νά βροϋν τήν άπάντησή τους. Έ τ σ ι κ ι
έγινε.
Ά ρ χισ ε τό χτένισμα τής περιοχής ή
Χωροφυλακή, χωρίς νά ύπολογίσει κό
πους. Δυό - δυό οί άντρες τοϋ Παραρτή
ματος ρίχτηκαν στό κυνήγι τών ήδονοβλεψιών, χωρίς όμως νά ξέρουν τίποτε
περισσότερο άπό τούς άλλους πού ψιθύ
ρίζαν τις φήμες. Ατέλειωτες νύχτες κρυμ
μένοι στούς θάμνους, καμουφλαρισμένοι
μέσα σέ παρκαρισμένα αύτοκίνητα, κολ
λημένοι στις σκοτεινές γωνιές τών πολυ
κατοικιών περίμεναν... Συχνά κρατούσαν
άκόμα καί τήν άνάσα τους γιά νά μή κ ι
νήσουν τήν προσοχή τών περίοικων.
Οί νύχτες πού περνούσαν όλο άγωνία,
δέν έφερναν γ ι’ αύτούς τήν λύρτωση.
Κάθε πού ξημέρωνε καί μαζεύονταν στό
Παράρτημα είχαν τήν σφραγίδα τής άτυχίας στό πρόσωπό τους. Ό μω ς έπρεπε
νά περιμένουν. Νά κάνουν ύπομονή. Πολ
λές φορές, οί άτυχίες έγιναν έπιτυχίες
άπό ένα συμπτωματικό άγνωστο παρά
γοντα, άγνοημένο. Άποφασίστηκε νά
συνεχιστούν οί ένέδρες.
Δυό άντρες τού Παραρτήματος, σκυμ
μένοι πίσω άπό τό μεγάλο φορτηγό στήν
άρχή τής όδοΰ Ά ρχιμήδους, τέντωσαν
τήν προσοχή τους. Ά π ό κάπου έρχόταν
ένας άνεπαίσθητος θόρυβος. Κράτησαν
τήν άναπνοή τους καί προσπάθησαν νά

καταλάβουν τήν κατεύθυνση. Ό θόρυ
βος έρχονταν άπό κάπου μπροστά άπό
τό φορτηγό, κάπου πού δέν πρέπει ν’
άπεϊχε περισσότερο άπό δέκα μέτρα.
Γλίστρησαν άπό τήν έξωτερική πλευρά,
τήν πλευρά τού δρόμου, άθόρυβα πρός
τήν κατεύθυνση τού θόρυβου. "Εσκυψαν
χαμηλά στό δρόμο καί κύτταξαν κάτω
άπό τούς τροχούς τού αύτοκινήτου. Πάνω
στό πεζοδρόμιο πέντε - έξη μέτρα μακρυά
τους φαίνονταν σκιές άπό δυό ζευγάρια
πόδια.
Κυττάχτηκαν γιά μιά στιγμή καί άποφάσισαν. Μ’ ένα τίναγμα βρέθηκαν πίσω
άπό τούς δυό νεαρούς, πού πατώντας στις
μύτες τών παπουτοιών τους κρυφοκυττούσαν άπ’ τό παράθυρο. ’Εκείνοι δέν
πρόλαβαν ν’ άντιδράσουν...
Ό μω ς ή υπόθεση έχει καί συνέχεια.
Στήν άνάκριση πού άκολούθησε άποκαλύφθηκαν πολλά. Πολλά άπό τήν πλευ
ρά τών «παράξενων γούστων», άλλά καί
άπό τήν άλλη πλευρά, πού έκρυβε μιά
έγκληματική δράση τριών χρόνων, μέ
κλοπές, διαρρήξεις. Οί δυό φίλοι, ό Γιάννης Τόοκας καί ό Μανόλης Τραϊφόρος,
είχαν μεγάλο παρελθόν καί άρκετή τύχη
μέχρι τότε. Ή πιό μεγάλη τους «δουλειά»
ήταν τά Χριστούγεννα τού 1975, πού μ’
ένα διαμάντι έκοψαν τήν βιτρίνα τού κα
ταστήματος ήλεκτρικών ειδών τοϋ Βασί
λη Όρφανίδη, στή Δάφνη—Αθηνών
καί άφαίρεσαν ήλεκτρικά είδη άξίας
200.000 δραχμών. Έ τ σ ι ή έπί τρία
χρόνια άνεξιχνίαστη διάρρηξη στό κα
τάστημα Όρφανίδη, συναντήθηκε μέ
τούς δράστες της, σ’ ένα άπό τά πιό άπίθανα ραντεβού. Ά ς όψονται τά «παρά
ξενα γοΰστα».

συνδρομή 150 δραχμών, πρός τόν Γεν.
Γραμματέα Ταγμ]ρχη κ. Κων. Βασιλάκη,
Δ]τήν A. Τ. ’Ηλιουπόλεως—Α ττικής.
-—Ιδρύονται, μέ άπόφαση τού Διοικη
τικού Συμβουλίου, τοπικές Διοικήσεις
τής Ένώσεως μέ έδαφική περιφέρεια, τήν
περιφέρεια τής Άνωτέρας Δ]σεως, στήν
Πρωτεύουσα, Μακεδονία, Στερεά Ε λλά 
δα, Δωδεκάνησο, Δοτική Ελλάδα, Ή 
πειρο, Πελοπόννησο καί Κρήτη. Ή θη
τεία τών Διοικητικών Συμβουλίων, πού
θά έκλεγοΰν τόν μήνα αύτό, θά είναι τριετής.
—Τόν χρόνο πού πέρασε, τό ’Εθνικό
Τμήμα Ελλάδος τής Ι.Ρ.Α. υποδέχθηκε
συνολικά έξη όμάδες ξένων συναδέλφων,
πού έπισκέφθηκαν τή χώρα μας, προερχό
μενοι άπό χώρες τής Δυτ. Εύρώπης (Γαλ
λία, Γερμανία καί Αΰστρία).Οί ξένοι συν
άδελφοι έμειναν ένθουσιασμένοι άπό τήν
ύποδοχή, τή φιλοξενία καί τις ξεναγή
σεις τών Ελλήνων Αστυνομικών—μελών
τής Ι.Ρ.Α. καί τήν άμέριστη συνδρομή τού
Α ρχηγείου Χωροφυλακής.
—Γιά τόν καινούργιο χρόνο άποφασί
στηκε ή έκπροσώπηση τού ’Εθνικού Τμή
ματος στό άνά τριετία Διεθνές Συνέδριο
τής Ένώσεως πού θά πραγματοποιηθή
στις 15-7-1979 στήν Περούτζια ’Ιτα
λίας. ’Επειδή κατά τή διάρκεια τού Συνε
δρίου θά γίνουν διάφορες πολιτιστικές καί
ψυχαγωγικές έκδηλώσεις, τό ’Εθνικό
Τμήμα προγραμματίζει καί έκδρομή τών
μελών του, πού θά έχουν τήν ευκαιρία,
πέρα άπό τήν παρακολούθηση τών έργασιών τού Συνεδρίου, νά έπισκεφθοΰν πολ
λές ’Ιταλικές πόλεις καί άλλα άξιοθέα-

τα. Οί λεπτομέρειες γιά τήν έκδρομή θά
άνακοινωθοΰν. σύντομα άπό τό Περιο
δικό «Ε.Χ.».
—Ό πω ς άνακοινώθηκε άπό ξένα ’Εθνι
κά Τμήματα γιά τόν τρέχοντα χρόνο.θά
πραγματοποιηθούν οί έξής έκδηλώσεις:
α) Στό Φουνενεμπλό τής Γαλλίας άπό 28
Μαρτίου ως 1 Α πριλίου, γιά τήν 15ετία
τής ίδρύσεως τού Γαλλικού ’Εθνικού Τμή
ματος. Τό πρόγραμμα τών έκδηλώσεων
είναι πλουσιώτατο καί περιλαμβάνει έκ
τος τών άλλων καί έπισκέψεις στά άξιοθέατα τοϋ Παρισιού, δεξιώσεις, χορούς
κ.λ.π. Τά έξοδα διαμονής καί συμμετοχής
στις έκδηλώσεις άνέρχονται στις 5.100
δρχ. β) Στούς καταρράκτες τού Νιαγάρα,
στό ’Οντάριο, άπό 8—16 Μαΐόυ, γιά τήν
συμπλήρωση 20ετίας άπό τήν ίδρυση
τού Καναδικού ’’Εθνικού Τμήματος, γ)
Στό Μεράνο τής ’Ιταλίας άπό 25 Φεβρου
άριου ώς 3 Μαρτίου, γιά τήν 9η Διεθνή
έβδομάδα χιονιού καί τούς άγώνες «σκί»,
μέ τήν διοργάνωση τού. ’Εθνικού Τμήμα
τος ’Ιταλίας, καί δ) Στήν ‘Ολλανδία μέ
τήν διοργάνωση τού ’Εθνικού Τμήματος,
γιά τις γιορταστικές έκδηλώσεις τής συμπληρώσεως 20ετίας άπό τήν ίδρυσή του,
άπό 23—27 Α πριλίου. Τό πρόγραμμα
περιλαμβάνει έπισκέψεις, δεξιώσεις, έκδρομές μέ πλοίο καί αύτοκίνητα κ.λ.π.
Έ ξοδα συμμετοχής 5.000 δραχμές.
Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές
μέχρι 10-2-1979.
Οί έπιθυμοϋντες νά συμμετάσχουν στις
παραπάνω έκδηλώσεις, θά πάρουν περισ
σότερες πληροφορίες άπό τόν Γεν. Γραμ
ματέα Ταγ]ρχη κ. Κων. Βασιλάκη.

Ό

Ρεπόρτερ

67

ΟΙ ΜΟΙΡΑΡΧΟΙ τής τελευταίας σειράς μετεκπαιδεύσεως έπισκέφθηκαν πρόσφατα τήν
Βουλή των ‘Ελλήνων, όπου ξεναγήθηκαν στούς
χώρους της καί παρακολούθησαν συνεδρίαση
κοινοβουλευτικού έλέγχου. Ή επίσκεψη των
Μοιράρχων στή Βουλή ήταν μέσα στα πλαίσια
τής έπιμορφώσεως των άνδρών τοϋ Σώματος πού
προγραμματίζει τό ’Αρχηγείο Χωροφυλακής, γιά
τήν πλήρη ψυχοπνευματική κατάρτιση των στε
λεχών του. Οί άνδρες τοϋ Σώματος είναι επιφορ
τισμένοι μέ τις εύθύνεςτοΰ κοινωνικού θεματοφύλακα καί ταγμένοι σέ σκοπιές παροχής κοινωνικών
υπηρεσιών προς τον πολίτη. Παράλληλα στέκον
ται ύπέρμαχοι τών ιδεωδών τοϋ τόπου, τών Νό
μων τής Πολιτείας καί τοϋ άγαθοΰ τής Δημο
κρατίας, πού κάτω άπό τήν προστασία της
υλοποιούνται τά άνθρώπινα δικαιώματα. Γιά
τούς λόγους αυτούς θεωρείται άναγκαία ή επι
κοινωνία τους μέ τις ’Αρχές τής λειτουργίας τοϋ
ΔημοκρατικοΰΠολιτεύματος πού είναικαίή Βουλή.
Στή φωτογραφία οΐ Μοίραρχοι κατά τήν πρό
σφατη επίσκεψή τους στό Κοινοβούλιο.
ΤΟ ΝΕΟ γυναικείο προσωπικό τοϋ Σώματος
έγκαινίασε τον περασμένο μήνα τήν κοινωνική
του δράση μέ μιά ομαδική προσφορά αίματος.
Περισσότερες άπό εκατό κοπέλλες πού έκπαιδεύονται στις Σχολές ’Αθηνών ώς Χωροφύλακες,
έπισκέφθηκαν, ομαδικά, διάφορα νοσηλευτικά
ιδρύματα τής πρωτεύουσας καί πρόσφεραν γιά
τις άνάγκες τών συνανθρώπων μας τό πιο πολύ
τιμο στοιχείο τής ζωής, τό αίμα τους. Μέ χαμό
γελο στά χείλη κι εύδιάθετες, οδηγήθηκαν στις
αίθουσες αιμοδοσίας, γνωρίζοντας οτι έπιτελοΰν
ένα καθήκον, πού θά χρειαστεί πολλές φορές κατά
τή διάρκεια τής υπηρεσιακής τους καρριέρας νά
εκπληρώσουν. «Αισθανόμαστε μιά απέραντη
ευτυχία τοΰτες τις στιγμές » δήλωσαν στήν
«’Επιθεώρηση Χωροφυλακής» τά νέα κορίτσια.
Καί μέσα στά μάτια τους καθρεφτίζονταν ό πό
θος γιά προσφορά καί ή έπιθυμία νά παλαίψουν
όπως οί άνδρες συνάδελφοί τους στις κοινωνικές
επάλξεις. Στή φωτογραφία στιγμιότυπο άπό
τήν προσφορά αίματος τών Γυναικών Δοκίμων
Χωροφυλάκων.

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ Χωροφυλακής
Πιερίας διοργάνωσε στο Πνευματικό Κέντρο
της Κατερίνης, διάλεξη μέ ομιλητή τον Καθηγητή
τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Σ. Σάκκο
καί θέμα « Ό ’Ιωάννης Χρυσόστομος ώς Παιδα
γωγός». Στήν διάλεξη πού παρέστησαν ό
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ.κ. Βαρνάβας,
ό Διευθυντής της Νομαρχίας κ. Ραδινός, ό Βου
λευτής κ. Έλευθεριάδης, ό ’Ανώτερος Διοικητής
Χωροφυλακής Κεντρικής Μακεδονίας Συνταγματ “ΡΧ7)ζ κ· Φιλ. Τερζής καί πλήθος κόσμου, ό
Καθηγητής κ. Σάκκος μίλησε για τό καυτό πρό
βλημα τής διαπαιδαγωγήσεως των παιδιών καί
τις ευθύνες τής οικογένειας καί τοϋ κοινωνικού συ
νόλου απέναντι στους νέους αύτούς ανθρώπους. Ή
κοινωνία τής Κατερίνης σχολίασε μέ τά ευμενέ
στερα λόγια τήν εκδήλωση αύτή τοϋ Συνδέσμου
Φίλων Χωροφυλακής, πού πέρασε στήν πνευμα
τική ζωή τοϋ τόπου, σαν ένα άπό τά σπουδαιό
τερα γεγονότα.
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φώτα - cniHDiporqg - φώτα - επίκαιροι^
«ΕΙΜΑΙ φίλος καί συνδρομητής τοϋ περιο
δικού σας. Σας συγχαίρω για την ωραία έμφάνιση καί για τον τρόπο μέ τον όποιο παρουσιά
ζετε τό έργο της Χωροφυλακής. Σας στέλνω ένα
άπόκομα έφημερίδος. Προσέξτε την φωτογραφία.
Τά λέει δλαΙΣτά μάτια των ορειβατών, που χά
θηκαν στο βουνό καί βρέθηκαν υστέρα άπό υπε
ράνθρωπες προσπάθειες των άνδρών της Χωρο
φυλακής, είναι ζωγραφισμένη ή εύγνωμοσύνη.
Τίποτε άλλο». Είναι ή επιστολή πού συνοδεύει
την φωτογραφία. Μιά επιστολή τοϋ Χρήστου
’Ίντου άπό τήν Γουμένισσα Κιλκίς. ’Εμείς δεν
μπορούμε να προσθέσουμε τίποτα. ’Άλλωστε τά
λέει όλα ή φωτογραφία. Τό λένε τά πρόσωπα, τό
λένε οί κινήσεις, τό τραγουδούν οί καρδιές. Ή
εύγνωμοσύνη δεν έκφράζεται μέ λέξεις. Ζεϊ καί
φουντώνει στήν καρδιά. Καί τό καθήκον δέν έκπληρώνεται μέ λέξεις. Μέ έργα μόνο. Καί έργα
πού λάμπουν σάν φάροι καί όδηγοϋν.

ΥΠΑΡΧΕΙ άμεση άνάγκη επικοινωνίας μετα
ξύ τοϋ προσωπικοΰ όλων των βαθμιδών τής
ιεραρχίας καί των πολιτών, τόνισε ό Γε
νικός Γραμματέας τοϋ 'Υπουργείου Δημοσίας
Τάξεως σέ συγκέντρωση ’Αξιωματικών τής Χω
ροφυλακής καί της ’Αστυνομίας Πόλεων πού
έγινε πρόσφατα στήν ’Αθήνα. Αυτή ή άνάγκη
γίνεται άκόμα πιο αισθητή σ ε καιρούς ειρήνης
καί σέ πολιτεύματα πού τά χαρακτηρίζει ή έλευθερία τοϋ λόγου καί ή σωστή λειτουργία τής Δη
μοκρατίας. Μέ τήν επικοινωνία τών συλλογισμών,
τών κρίσεων καί γενικά τών άντιλήψεων έπιτυγχάνεται ή ορθότερη τοποθέτηση τών θεμάτων πού
προκύπτουν κατά τήν άσκηση τών καθηκόντων
καί ή σωστότερη άντιμετώπιση τών προβλημά
των πού άπασχολοΰν τούς άνδρες τών Σωμάτων
’Ασφαλείας, στήν εκτέλεση τοϋ έργου τους. Αύτό
προάγει τις άντιλήψεις γιά τήν λειτουργικότη
τα τής Δημοκρατίας καί βοηθά τήν πρόοδο τής
χώρας. Στή φωτογραφία ό κ. Γενικός κατά τή
διάρκεια της ομιλίας του.
ΜΕ θέμα «’Όργανα έξουσίας καί πολίτες»
πραγματοποίησε τις πρωινές ώρες της 1ης Δε
κεμβρίου στήν Σχολή ’Αξιωματικών Χωροφυ
λακής, όμιλία προς τούς 382 Δόκιμους ’Αξιω
ματικούς τοϋ Σώματος, ό Γενικός Γραμματέας
τοϋ Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως κ. Κωνσταντί
νος Σαψάλης. Ό κ. Γενικός άναφέρθηκε στά δι
καιώματα τοϋ πολίτη καί τήν άνθρώπινη ελευθε
ρία, στις υποχρεώσεις τοϋ άτόμου καί τοϋ κοινωνικοΰ συνόλου, στις σχέσεις άλλήλοεξαρτήσεως
τών οργάνων έξουσίας καί τών πολιτών, στά δι
καιώματα, τά καθήκοντα καί τις εύθύνες τών εκ
προσώπων τοϋ Κράτους καί τών εφαρμοστών
τών Νόμων καί γενικά σέ κάθε τί πού άφορά τις
σχέσεις λειτουργικότητας μιας εύνομούμενης
πολιτείας. Ό κ. Γενικός τόνισε ότι υπέρτατο
καθήκον είναι ή προστασία τών δικαιωμάτων
τοϋ άνθρώπου άπό κάθε έκνομη ένέργεια, είτε
αύτή άποτελεϊ προϊόν ένός, είτε άποτελεΐ προϊόν
πολλών άτόμων. *0 χαρακτήρας της δέν άλλοιώνεται, έφ’ όσον πρόθεση καί άντικείμενο παρα
μένουν άμετάβλητα. Στή φωτογραφία ό κ. Γενι
κός κατά τή διάρκεια τής ομιλίας του.
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Έορταστική εκδήλωση τών Όμίλων Φίλων
Χωροφυλακής Θεσ)νίκηςκαι Καλαμαριάς με
τήν εύκαιρία τής διοργανώσεως τού Α 1 ’Α 
στυνομικού Συνεδρίου στή συμπρωτεύουσα.
Μέ τήν εύκαιρία τού Α' ’Αστυνομικού
Συνεδρίου πού έγινε στην συμπρωτεύου
σα, ό "Ομιλος Φίλων Χωροφυλακής Θεσ
σαλονίκης καί ό Σύνδεσμος Φίλων Χω
ροφυλακής Καλαμαριάς, έδωσαν δεξίωση
πρός τιμήν τού Γενικού Γραμματέα τού
Υπουργείου Δημοσίας Τάξεωςκ. Κων]νου
Σαψάλη, τού ’Αρχηγού Χωροφυλακής
Άντιστρατήγου κ. Μιλ. Άργιάννη, τού
Β' Ύπαρχηγοΰ Υποστρατήγου κ. Γεωργ.
Μανωλάκου καί τών Συνέδρων, κατά τήν
όποια ό κ. Γενικός Γραμματέας, ό κ.
’Αρχηγός καί ό κ. 'Υπαρχηγός Χωροφυ
λακής, άνακηρύχθηκαν έπίτιμα μέλη τών
Όμίλων Θεσσαλονίκης καί Καλαμαριάς.
Κατά τή διάρκεια τής δεξιώσεως μίλησε
ό Πρόεδρος Ο.Φ.Χ. Θεσσαλονίκης κ.
Σιωπής, ό όποιος άναφέρθηκε στή δραστηριοποίηση τού 'Ομίλου κατά τή διάρ
κεια τών τελευταίων σεισμών, τήν προ
σφορά υπηρεσιών καί τήν περίθαλψη τών
πληγέντων κατοίκων. Ε πίσης τόνισε ότι
φιλοδοξία καί σκοπός τού 'Ομίλου είναι
ό πολίτης νά βλέπει τόν Χωροφύλακα σάν
φίλο καί προστάτη του. «Γνωρίζουμε
όλοι μας-είπε ό κ. Σιώπης—τούς δύσκο
λους καιρούς πού περνάει ή άνθρωπότητα, τήν βία, τήν άναρχία. ΓΓ αύτό πρέ
πει ή έννομος κοινωνία, όλοι μας νά
όργανωθοΰμε άκόμη περισσότερο, ώστε
σέ μιά δύσκολη στιγμή νά δώσουμε τό
παρών».
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Στή συνέχεια χαιρέτησε τούς προσκε
κλημένους ό Πρόεδρος τού Συνδέσμου
Φίλων Χωροφυλακής Καλαμαριάς κ.
Χατζής, ό όποιος μίλησε γιά τήν δρα
στηριοποίησα τού Συνδέσμου μέ σκοπό
τή σύσφιξη τών φιλικών δεσμών καί σχέ
σεων τού Σώματος μετά τού κοινού καί
ύποσχέθηκε ότι ό Σύνδεσμος θά συνεχί
σει τό έργο του μέ όλες τους τις δυνάμεις
καί τόν ίδιο ζήλο καί δραστηριότητα.
«Πιστεύουμε άπόλυτα, τόνισε ό κ. Χα
τζής, στήν προσφορά τών άνδρών τής
Χωροφυλακής, πού ή ιστορία της έχει
δεθεί μέ τήν ιστορία τής πόλης μας.
Γνωρίζουμε τόν σκληρό τους άγώνα γιά
τήν προάσπιση τού άνθρώπου καί άγω
νιοΰμε μαζί τους γιά τήν διαφύλαξη τής
κοινωνικής ειρήνης».
’Ακολούθως άπηύθυνε χαιρετισμό πρός
τά μέλη τών Όμίλων ό Γενικός Γραμμα
τέας τού 'Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως
κ. Κων]νος Σαψάλης, ό όποιος άφοΰ
συνεχάρει τούς 'Ομίλους γιά τή δραστη
ριότητα καί τό έργο τους, τόνισε ότι
πρέπει νά αισθάνονται υπερηφάνεια γιατί
οί προσφορές τέτοιων ύπηρεσιών έχουν
άντικείμενο τόν δοκιμαζόμενο άνθρωπο
καί τις άνθρώπινες άξιες πού κινδυνεύουν
άπό άντικοινωνικές ένέργειες. Στή συνέ
χεια, ό κ. Γενικός , άναφέρθηκε στή ση
μασία τού άστυνομικοΰ έργου γιά τήν
κοινωνική ειρήνη τών λαών καί τήν εύγε-

νική φιλοδοξία τών άνδρών τής Χωροφυ
λακής νά διατηρήσουν αύτόν τόν τόπο,
παγκόσμια νησίδα γαλήνης καί τόπο ήρεμίας.
Μετά τόν κ. Γενικό, άπηύθυνε χαιρετι
σμό ό ’Αρχηγός Χωροφυλακής Άντιστράτηγοςκ.Μιλτ. Άργιάννηςκαίύποσχέθηκε
έκ μέρους τών άνδρών τού Σώματος,
ότι ή Χωροφυλακή θά στέκεται πάντα
στό πλευρό τών άνθρώπων, χωρίς νά
υπολογίζει θυσίες, εκπληρώνοντας έτσι
τό μεγάλο Χρέος της πρός τόν Ε λλ η νι
κό Λαό, τόν όποιο υπηρετεί. Τέλος ό κ.
Α ρχηγός εύχήθηκε στά μέλη τών Ό μ ί
λων Φίλων Χωροφυλακής Θεσσαλονίκης
καί Καλαμαριάς, νά συνεχίσουν μέ τόν
ίδιο ένθουσιασμό τό έργο τους, συμβάλ
λοντας έτσι στήν προσπάθεια τής Χωρο
φυλακής γιά τήν διατήρησή τής άσφαλείας καί τής γαλήνης τής χώρας.
Τέλος , χαιρετισμό πρός τά μέλη άπηύ
θυνε καί ό Β' 'Υπαρχηγός Υ ποστρά
τηγος κ. Γεώργ. Μανωλάκος, ό όποιος
εύχήθηκε οί προσπάθειες τών Όμίλων νά
βροΰν τήν άπήχηση πού πρέπει στό με
γάλο κοινωνικό σύνολο, γιά τήν έδραίωση μιας κοινωνίας δικαίου καί άνθρωπιάς.
Στή δεξίωση παρέστησαν ό Διοικητής
τού Γ' Σ.Σ. ’Αντιστράτηγος κ. Μαρκόπουλος, ό Β' ’Επιθεωρητής Χωροφυλα
κής Ύ ποστράτηγος κ. Κων]νος Καλογερόπουλος, ό Διευθυντής ’Αστυνομίας Θεσ
σαλονίκης Ταξίαρχος κ. Χρήστος Σακελλάρης, άλλοι ’Ανώτεροι κ ι’ ’Ανώτατοι
’Αξιωματικοί τού Σώματος, οί κ.κ. Χρι
στοδούλου, Καλαμπαλίκας, Μικρούλης,
Χαματζόγλου, Θωμαΐδης,Μακρίδης, Ρούβας καί πολλά άλλα μέλη τών Όμίλων.
Στή φωτογραφία ό κ. Γενικός Γραμ
ματέας τού Υ.Δ.Τ., ό κ. ’Αρχηγός Χω
ροφυλακής καί ό κ. Β' ‘Υπαρχηγός
άνάμεσα στά Προεδρεία τών Όμίλων
κατά τή διάρκεια τής συνεστιάσεως.

Επιτυχία
σημείωσε
ή έβδομόδα
καταπολεμήσεως
ναρκωτικών
ατό
Ιωάννινα
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ τών ναρκωτικών γί
νεται κάθε μέρα καί όξύτερο καί οί δια
στάσεις του ιδιαίτερα στις χώρες τής Εύρώπης καί τής’Αμερικής, άπειλοΰν νά διαβρώσουν σέ άρκετά μεγάλο βαθμό τά θε
μέλια τού κοινωνικού συνόλου.
Στή χώρα μας τό θέμα αυτό δέν έχει βέ
βαια τήν ίδια ένταση, άλλά οί διαστά
σεις του κάθε μέρα μεγαλώνουν καί
είναι ικανές νά σκορπίσουν τήν άνησυχία καί νά φέρουν άντιμέτωπο τόν κάθε
πολίτη καί τόν κάθε κρατικό λειτουργό,
μέ τεράστιες εΰθύνες.
Ή μάχη τών άνδρών τών Σωμάτων ’Α 
σφαλείας γίνεται όλο καί περισσότερο
σκληρή, πολλές φορές δέ, άγγίζει τά όρια
τού δραματικού. Οί έμποροι καί πρεσβευ
τές τού λευκού θανάτου χρησιμοποιούν
καί τις πλέον άπίθανες μεθόδους γιά νά
παρασύρουν στά δίχτυα τους όλο καί περιρισσότερους άνθρώπους καί ιδιαίτερα νέ
ους άνθρώπους, πού ή περιέργειά τους
καί ή άνήσυχη φύση τής νιότης, τούς κα
θιστά εύκολα θύματα.

Ή έφαρμογή τών σχετικών Νόμων
έχει άποδειχθεΐ ικανή ώς προς τήν κατα
στολή τών ναρκωτικών, άνίκανη όμως
γιά τήν πρόληψή τους. Καί σήμερα αύτό
πού πονάει σέ κάθε κοινωνική πληγή καί
είναι ικανό νά τήν γιατρέψει είναι ή
πρόληψη. Καί πρόληψη σωστή έχουμε
μόνο σέ περιπτώσεις σωστής διαφωτίσεως.
Οί προσπάθειες γιά τήν διαφώτιση
τού κοινωνικού συνόλου καί ιδιαίτερα
τών νέων, πού έχει άναλάβει τό ’Αρχη
γείο Χωροφυλακής, μέσα στά γενικά
πλαίσια γιά τήν πρόληψη τής διαδόσεως
τών ναρκωτικών στή χώρα μας καί τήν
άποτροπή τών καταστρεπτικών άποτελεσμάτων τής χρήσης τους, συνεχίζονται
σ’ όλόκληρη τή χώρα μ’ ένα πλέγμα όμιλιών, διαδοχικών έκθέσεων καί προβο
λών ειδικών κινηματογραφικών ταινιών.
Έ τσ ι πρόσφατα στά ’Ιωάννινα, μέ τήν
πρωτοβουλία τής Διοικήσεως Χωροφυ
λακής καί μέ τή συνεργασία τής Λέσχης
Προσωπικού τού Ο.Τ.Ε., όργανώθηκε

στήν αίθουσα τής 'Εταιρείας ’Ηπειρω
τικών Μελετών, έκθεση μέ θέμα: «Ναρ
κωτικά», στήν όποια έκτέθηκαν ναρκω
τικά, παραισθησιογόνα, βαρβιτουρικά
καί άλλες τοξικές ούσίες, πίνακες στατι
στικοί καί σχεδιαγράμματα σχετικά μέ
τόν δείκτη άνόδου τού έγκλήματος, παρα
στατικοί χάρτες καί συνθήματα γιά τις
παρενέργειες καί τά άποτελέσματα.
’Επίσης έγιναν ειδικές όμιλίες άπό
άντρες τής Χωροφυλακής, πού ζή
τησαν τήν συμπαράσταση τού κοινωνι
κού συνόλου στόν άγώνα τους αύτόν καί
τήν κατανόηση τών κινδύνων πού διατρέ
χουν οί νέοι, καθώς καί προβολές σχετι
κής κινηματογραφικής ταινίας.
Κατά τήν διάρκεια τής τελετής τών
έγκαινίων, πού έγιναν άπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κ. Θεόκλητο καί στά
όποια παρέστησαν ό Βουλευτής κ. Χρήστος Ίωάννου, ό Δ]ντής Νομαρχίας κ.
Παπαδόπουλος ώς έκπρόσωπος τού Νο
μάρχου, ό ’Ανώτερος Δ]τής Χωροφυλα
κής ’Ηπείρου Ταξίαρχος κ. Ίωάν. Γιαννουράκος, ό Άντιπρύτανις κ. Πολυδωρόπουλος, ό Καθηγητής Πανεπιστημίου
κ. Γάγγας, έκπρόσωποι τών Στρατιωτι
κών, Πολιτικών καί Δημοτικών ’Αρχών
καί πλήθος κόομου, μίλησε ό Άντ]ρχης
κ. Νικήτας Τζαμουράνης, τού ’Αρχη
γείου Χωροφυλακής, ό όποιος άναφέρθηκε
στόν τρόπο παρασκευής τών ναρκωτικών
ούσιών καί στή συνέχεια στά όλέθρια
άποτελέσματα πού παραμονεύουν τούς
ναρκομανείς. Ό κ. Τζαρουράνης τονί
ζοντας τήν άνάγκη μιας κοινωνικής έκστρατείας, μιας πραγματικής σταυροφο
ρίας γιά τήν καταπολέμησή τους, πριν
είναι άργά, έθιξε τό καυτό έρωτηματικό
«γιατί καταφεύγουν οί νέοι στά ναρκω
τικά» καί άνάλυσε τούς λόγους καί τις
αιτίες αΰτοΰ τού κατήφορου. ’Ακολού
θως σκιαγράφησε τόν τιτάνιο άγώνα τών
άνδρών τής Χωροφυλακής καί ζήτησε
άπό τό κοινωνικό σύνολο τήν έμπρακτη
συμπαράστασή του.
Ή έκθεση «Ναρκωτικά» πού διοργανώθηκε στά ’Ιωάννινα γιά μιά έβδομάδα,
έγινε άντικείμενο εύμενών κρίσεων άπό
τήν κοινων.ία τής ’Ηπειρώτικης πρωτεύ
ουσας καί τήν έπισκέφθηκε πλήθος κό
σμου καί πολλά Σχολεία, Γυμνάσια, ’Ανώ
τερες κ ι’ ’Ανώτατες Σχολές.
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επικαιροτητες
Ειδήσεις και σχόλια άπό την δραστηριότητα
τώ ν

Υπηρεσιών

Η ΞΑΦΝΙΚΗ κακοκαιρία πού ξέσπασε
στό τέλος τοΰ περασμένου ’Οκτωβρίου,
έπληξε κυρίως τήν Βόρειο 'Ελλάδα. Οί
πρωτοφανείς γιά τήν έποχή αύτή χιονο
πτώσεις καί χιονοθύελλες είχαν σάν άποτέλεσμα τόν άποκλε ισμό όλοκλή ρων πόλε
ων, κωμοπόλεων, χωριών, οικισμών καί
έκατοντάδων αύτοκινήτων, όρειβατών,
κυνηγών, βοσκών κ.λ.π. Σ’ αύτά προστέ
θηκαν οί βλάβες καί οί διακοπές στά
τηλεπικοινωνιακά μέσα καί ηλεκτρικά
δίκτυα, τό τρομερό ψύχος μέ όλες τις
άλλες έπιπτώσεις, τά δέ σχολεία έκλεισαν
στις περισσότερες περιοχές.
Ή Χωροφυλακή, τέθηκε σέ συναγερμό
άπ’ τήν πρώτη στιγμή καί έντυπωσίασε
γιά μία άκόμη φορά μέ τις προσπάθειες
πού κατέβαλε γιά τήν άντιμετώπιση τής
θεομηνίας.
Οί άνδρες της, μέ συντονισμένες καί
ύπεράνθρωπες προσπάθειες, άνέλαβαν
άμέσως πρωτοβουλίες, έκτιμώντας ανά
λογα τις έκάστοτε έμφανισθείσες περι
πτώσεις, έδειξαν αύταπάρνηση καί προέταξαν μέ τόλμη καί αποφασιστικότητα
τήν θέληση καί τό καθήκον, γιά τή βοή
θεια κάθε δοκιμαζόμενου συνανθρώπου.
Τήν βοήθεια πού πρόσφεραν άψηφοΰντες τήν μανία τών στοιχείων τής φύσεως
μαρτυρούν οί δεκάδες τών έπιστολών πού
έφθασαν στό 'Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως, στό ’Αρχηγείο καί άλλες Υ πηρε
σίες τοΰ Σώματος, άπό διάφορες ’Αρχές
'Ομίλους καί πολίτες. Οί έπιστολές αύτές
έκφράζουν τόν θαυμασμό, τά συγχα
ρητήρια καί τις εύχαριστίες τους καί προ
βάλλουν τό έργο τών άνδρών σάν ένα
φωτεινό σημείο στό ζοφερό πλαίσιο τοΰ
σκληρού καί πρώιμου έφετεινοΰ χειμώνα.
’Αντιπροσωπευτικότερες άπ’ αύτές είναι:
—Τοΰ Νομάρχου Κοζάνης κ. Γρ. Θεο
δοσίου, πρός τόν Διοικητή καί τούς άν
δρες τής Δ.Χ. Έορδαίας, γιά τήν συμπα
ράσταση στό έργο τών Νομαρχιακών
'Υπηρεσιών. Ά π ό τό έγγραφό του παρα
θέτουμε χαρακτηριστικό άπόσπασμα:«...
Ό συντονισμός τών ένεργειών σας καί ή
έπέμβασή σας γιά τήν διάσωση κινδυνευόντων προσώπων, ύλικών άγαθών καί
ζωικού κεφαλαίου, άπέδειξαν ότι τό Σώμα
τής Χωροφυλακής, κοσμείται άπό έντο
νες καί σεμνές προσωπικότητες, τών όποι
ων ό άνθρωπισμός ξεχειλίζει έντονος,

Χωροφυλακής.
άγκαλιάζοντας στοργικά τόν Έλληνα
πολίτη.».
Τοΰ προέδρου τής Ένώσεως Παλιών
Προσκόπων Κοζάνης κ. X. Χασάπη, πρός
τούς άνδρες τής Δ.Χ. Έορδαίας, γιά τήν
διάσωση 56 έκδρομέων τής Ένώσεως
πού παγιδεύτηκαν στά χιόνια, σέ τοπο
θεσία μεταξύ τών χωριών Φιλώτα καί
Πέρδικα:«.. Ή Ε.Π.Π. Κοζάνης, αισθά
νεται τήν άνάγκη νά σάς εύχαριστήσει
καί νά έκιρράσει τήν εΰγνωμοσύνη της
γιά τήν κατανόηση καί τήν διάθεση άλτρουϊσμοΰ πού δείξατε. Νά είστε βέβαιοι
ότι οί ένέργειές σας, αύξησαν τό ποσο
στό δημοτικότητας καί άγάπης τοΰ λαού
γιά σάς».
—Τού προέδρου τοΰ Βυζαντινοΰ 'Ομί
λου Θεσσαλονίκης κ. Γ. Κολιάκου, πρός
τούς άνδρες τοΰ Α.Τ. Γουμενίσσης Κιλκίς,
γιά τήν διάσωση τών 20 έκδρομέων -με
λών τοΰ 'Ομίλου, άνάμεσα στούς όποιους
βρίσκονταν καί 7 μικρά παιδιά, πού
άποκλείστηκαν στήν κορυφή τοΰ όρους
Πάϊκου: «...’Ιδιαίτερα ό Διοικητής τοΰ
Α.Τ. ΓουμενίσσηςΜοίραρχος κ. Α. Οικο
νόμου καί οί άνδρες του κ.κ. Γ. Χωραφάς,
Δ. Μυλωνάς Κ. Τζιράκης καί Κ.Μαλάτης,
μέ κίνδυνο τής ίδιας τους τής ζωής χωρίς
καμιά υπερβολή, έπί 36 συνεχείς ώρες,
άγρυπνοι καί νηστικοί μέσα στό δριμύτατο ψύχος, δούλεψαν1άγόγγυστα καί συγκι
νητικά γιά νά φέρουν σέ πέρας τήν δύσκο
λη άποστολή τους. Παρακαλοΰμε δεχθεί
τε τήν μεγάλη μας εΰγνωμοσύνη καί τό
όλόκαρδο εύχαριστώ τοΰ 'Ομίλου καί τών
έκδρομέων μας έσείς σάν πολιτεία καί
τάάξια όργανά σας σάν πιστοί έκτελεστές
τοΰ δύσκολου έργου σας».
Τοΰ Διοικητικοΰ Συμβουλίου τοΰ Χιονοδρομικοΰ 'Ομίλου Λαμίας πρός τό
’Αρχηγείο Χωροφυλακής, τήν Α.Δ.Χ.Στερεάς Ελλάδος καί τούς άνδρες τοΰ Σ.Χ.
Γαρδικίου Φθιώτιδος, γιά τήν άμέριστη
συμπαράσταση καί τις προσπάθειες πού
κατέβαλαν, προκειμένου νά διασώσουν
τά μέλη τοΰ 'Ομίλου πού άποκλείστηκαν
στό όρεινό καταφύγιο Γραμμένης Ό ξχάς:
«.. .’Ιδιαίτερα συγχαίρομεν τόν Χωροφύλα
κα τοΰ Σ.Χ. Γαρδικίου κ. Εύάγγελο Ά ποστολάκη, ό όποιος μέ άπαράμιλλο ζήλο,
πέραν τοΰ ΰπηρεσιακοΰ καθήκοντος συνέ
βαλε άποφασιστικά στή διάσωση τών
άποκλεισθέντα>ν. Τέτοιες ένέργειες τι

ΤΟΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ Μ ΗΝΑ, δ Πρόεδρος τής Δημοκρατίας κ . Κ ω ν)νο ς
Τ σ ά τσ ος, μέ έπιστολή του πού έ'στειλε στόν Υ π ο υ ρ γ ό Δημ οσίας Τ άξεω ς
κ . ’Α ναστάσιο Μ πάΧκο, έξέφ ρ ασ ε τις ευ χα ρισ τίες του πρός τούς άνδρες
τής Χ ω ροφ υλακ ή ς : « ’Ε πιθυμώ νά σάς καταστήσω κοινω νό τώ ν αρίστω ν
έ ν τ υ π ώ σ ε ω ν, π ού άπεκόμισα άπό τό έργο πού έπ ετέλεσ α ν οί Α ξιω μ α τ ικ ό ς
καί οί* Ο πλίτες τοΰ Σ ώ ματος τής Χ ω ροφ υλακ ή ς κατά τίς έορταστικές έκδη_
λώ σεις τής Θ εσσαλονίκης (2 6 -2 8 ’Ο κτω βρίου) καί κατά τή ν έπακ ολουθή σασα περιοδεία μου στό Νομό Έ β ρ ο υ . Π αρακαλώ νά διαβιβάσετε πρός αυ
τούς τήν πλήρη ευαρέσκειά μου γ ιά τήν άφ οσίω σή τους στό καθήκον καί
τή ν έπ ιμ έλεια πού έπέδειξαν γ ιά τή ν άριστη σχεδίαση , όργάνω ση καί έ φ α ρ μογή τώ ν μ έτρω ν τ ά ξ ε ω ς, τροχα ίας καί ά σ φ α λ εία ς , κάτω άπό έξαιρετικά
δυσμ ενείς σ υ νθ ή κ ες».
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μούν τό Σώμα τής Χωροφυλακής μας».
—Τοΰ κ. Γ. Τζημουρώτα, άπό δημοσίευμα
του στήν έφημερίδα «ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ», πρός τούς άνδρες τής Δ.Χ. Γρεβενών, γιά τήν βοήθεια πού τοΰ πρόσφεραν
όταν τό αύτοκίνητό του μέ άλλα 49 αύτοκίνητα, είχαν άποκλεισθεΐ οτή θέση
«’Ανθρακιά» τής Ε.Ο. Καλαμπάκας—
Γ ρεβενών.

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ τοΰ Σώματος, μέ συν
τονισμένες ένέργειες, προσφέρουν τά μέ
γιστα γιά τήν προστασία τής Δημοσίας
υγείας καί είδικώτερα τήν έξυγίανση τών
χώρων πού δύνανται νά γίνουν έστίες
μολύνσεως καί άναπτύξεως μολυσματι
κών νόσων, γιά τήν πρόληψη καί κατα
πολέμηση τών έπιδημικών νόσων κ.λ.π,
Γιά τή μεγάλη συνδρομή καί τήν προ
σφορά τών άνδρών τοΰ Σώματος θέμα
τα τής Δημοσίας ύγείας, ό Διευθυντής τής
Διευθύνσεως Δημ. 'Υγιεινής τοΰ Υ πουρ
γείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, κ. Δημ.
Γραμματικόπουλος, έστειλε εύχαριστήριο έγγραφο στόν ’Αρχηγό Χωρ]κής
Άντ]γο κ. Μιλτ. Ά ργιάννη, τονίζοντας
μεταξύ άλλων καί τά έξής: «...Παρακο
λούθησα προσωπικά τήν δραστηριότητα
καί τήν προσφορά τών άνδρών τής Χωρο
φυλακής στά θέματα τής Δημοσίας ύγείας
καί αισθάνομαι τήν άνάγκη νά σάς άπευθύνω τις εύχαριστίες τής Διευθύνσεως
πού έχει τήν άρμοδιότητα γιά τά θέματα
αύτά καί νά συγχαρώ όλους τούς άνδρες
τών Υπηρεσιών σας, διότι άπέδειξαν τό
πνεύμα συνεργασίας καί ΰψηλοΰ καθήκον
τος πού τούς διακρίνει. Άστυϊατρικός
έλεγχος, έξυγίανση τοΰ περιβάλλοντος,
νόμιμη καί σωστή λειτουργία έπιχειρήσεων καί καταστημάτων, καθαριότητα
άτόμων καί χώρων, άκόμη καί διαφώτιση
τών έπαγγελματιών καί γενικά τοΰ κοινοΰ
σέ θέματα ΰγιεινής, είναι μερικά δείγματα
άπό τήν συνδρομή τών Υπηρεσιών σας,
στά προγράμματα Δημοσίας Ύ γείας τοΰ
Υπουργείου μας. Ή προσφορά αύτή πα
ρατηρήθηκε καί στις πόλεις, άλλά πε
ρισσότερο στις ήμιαστικές καί άγροτικές
περιοχές, όπου ή παρουσία ύγειονομικών
ύπαλλήλων γίνεται μέ περιοδικές μετα
κινήσεις άπό τις έδρες τών Νομών».
Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΣ Μητροπολίτης
Θεσσαλονίκης κ. Παντελεήμων, πριν άπό
λίγες μέρες, μέ έγγραφό του πρός τόν
Α ρχηγό τοΰ Σώματος ’Αντιστράτηγο κ.
Μιλτ. Άργιάννη, έξέφρασε τά συγχαρη
τήρια καί τις ευχαριστίες του στούς
Άντισυνταγματάρχες τής Ύποδ]νσεως
Τροχαίας καί Υ.Ε.Α. Θεσ]νίκης κ.κ.Γ.
Ντούμαν καί Ν. Ρούτσην: «...Διά τοΰπαρόντος Άρχιερατικοΰ ήμών Γράμματος,
έπιθυμοΰμεν όπως ένθέρμως συγχαρώμεν
άμα δέ καί εΰχαριστήσωμεν 'Υμάς, διά
τούς ένταΰθ'α λαμπρούς έκπροσώπους
τοΰ ένδόξου Σώματος τής Ε λληνικής
Χωροφυλακής, τοΰ όποιου έπαξίως ήγεΐσθε. Οί έν λόγω Αξιωματικοί βοηθοΰσιν
ήμάς τά μέγιστα εις πάσαν θρησκευτικήν,
έθνικήν καί κοινωνικήν έκδήλωσιν καί
δή κατά τήν μεταφοράν τών 'Αγίων Λει
ψάνων τοΰ 'Οσίου Δαβίδ τοΰ έν Θεσσαλο
νίκη καί τής Τιμίας Κάρας τοΰ Α γίου
Δημητρίου. Δι’ δ έπιτρέψατε όπως άπονείμομεν δι’ Υμών πρός τούς ώς είρηται
Αξιωματικούς, τόν δίκαιον τής Άποστολικής Εκκλησίας τής Θεσσαλονίκης
έπαινον».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ καί ό Γεν. Γραμματέας
τής Ε θνικής Όργανώσεως ’Αναπήρων
καί θυμάτων Πολέμου Πρωτευούσης κ.κ.
Ή λίας Περσιάδης καί ’Αντώνιος Στολίδης, έστειλαν στον κ. ’Αρχηγό έγγραφο,
στό όποιο μεταξύ άλλων άναφέρουν καί τά
έξής:«.. .Θεωροΰμεν όποχρέωσίν μας, όπως
έκφράσωμεν τάς θερμός ευχαριστίας μας
πρός τό Σώμα τής 'Ελληνικής Χωροφυ
λακής καί ιδιαίτερα νά μνημονεύσωμεν
τόν ’Ανθυπομοίραρχον κ. ’Αθανάσιον Γ.
Φενέκον, ύπηρετούντα εις τήν Δ.Χ. Ξάν
θης, δστις κατά τήν πρόσφατη τέλεση
τού Πανελληνίου Συνεδρίου τής Άνωτάτης 'Ομοσπονδίας Τραυματιών, μας διευ
κόλυνε κατά τις μετακινήσεις καί μάς
παρέσχεν πάσαν δυνατήν έξυπηρέτησιν,
δΓ δ καί είμεθα εΰγνώμονες καί υπερή
φανοι ώς Έλληνες πολΐται, διά τούς
λαμπρούς ’Αξιωματικούς τού ήρωϊκοϋ
Σώματος -τής Ελληνικής Χωροφυλακής
μας...».
Μεγαλύτερη υπερηφάνεια ενοιωσε γι
αύτούς ό ’Ανθυπομοίραρχος καί τούς τί
μησε άπλά καί κάτω άπ’ τήν άνεξάντλητη
πηγή τών υποχρεώσεων πού τούς ώφειλε.
Τίμησε μέ τόν τρόπο του, αυτούς πού θυ
σίασαν τή ζωή τους καί καί πότισαν μέ
ποτάμια αίματος τά ιερά χώματα τής πατρίδος μας, γιά νά ξεφυτρώσει, νά άναζωογονηθεΐ άπ’ αύτό καί νά σταθεί άκμαϊο
κ α ί. γιγάντιο τό δένδρο τής έλευθερίας
της.
ΜΙΑ ΑΠΡΟΣΕΞΙΑ, ένα τροχαίο άτύχημα καί ένας ακόμα νεκρός στό θυσιαστή
ριο τής άσφάλτου, λίγα χιλιόμετρα έξω
άπ’ τήν "Αρτα. 'Η κ. Γλυκερία Τσαρσιώτου, σύζυγος τού φονευθέντος, μητέρα
δύο άνηλίκων κοριτσιών, έστειλε έπιστολή άπ’ τή Θεσσαλονίκη δπου μένει,
στόν Διοικητή τής Δ.Χ. Ά ρτης, στήν
όποια άναφέρει: «...Τόν νεκρό παρέλαβαν
άπό τό Νοσοκομείο Ά ρτη ς, ό κου
νιάδος μου καί ένας οικογενειακός μας
φίλος. Κατά τήν 15ωρον έκεϊ παραμονή
των καί εις δλας τάς ένεργείας των, διά
τήν παραλαβήν τού νεκρού κ.λ.π.,
έτυχαν τής πιό θερμής συνδρομής έκ μέ
ρους τού Δ]τοΰ καί τών άνδρών τού Τμή
ματος Τροχαίας Ά ρτης. 'Ως σύζυγος τού
θανόντος, αισθάνομαι τήν ύποχρέωσιν
νά άπευθύνω δι’ υμών πρός τούτους τάς
θερμάς μου εύχαριστίας, διά τό έπιδειχθέν άνθρώπινο ένδιαφέρον τους».
’Εκείνοι πού μέρα νύχτα ξαγρυπνοΰν
στήν άσφαλτο γιά τήν άποφυγή παρομοί
ων συμβάντων, είχαν ζήσει τις πιό τρα
γικές στιγμές τής άποστολής τους. Αύτές
τις στιγμές πού καταστρέφουν τις εύχές
καί τις προσδοκίες τους.
ΤΟΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΜΗΝΑ, ό Πολι
τικός Υπομηχανικός κ. Π. Πασγιανός
κάτοικος ’Αθηνών, έστειλε έπιστολή στήν
Δ.Χ. Βοιωτίας, άπευθύνόντας τις άπειρες
εύχαριστίες καί τά έγκάρδια συγχαρητή
ρια του καί τής οικογένειας του,
πρός τόν Άνθυπασπιστή τού Σ.Τ. Σχηματαρίου κ. Κ. Άθανασόπουλο, γιά τις
ύπηρεσίες πού τούς πρόσφερε δταν τραυ
ματίστηκαν σέ τροχαίο άτύχημα πού έγι
νε στήν Ε.Ο. ’ΑθηνώνΛαμίας:«...Άνδρες
μέ ήθος, εύγένεια καί πνεύμα έξυπηρετήσεως δπως είναι ό άνωτέρω Άνθυπασπιστής, τιμούν τό ένδοξο Σώμα τής Χωρο
φυλακής..».
«...ΠΙΣΤΕΥΩ δτι τροχονόμοι σάν τόν
Χωρ]κα κ. Ί . Σφυράκη, τού Τ.Τ. Κη-
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Άνθυπασπιστής

Έ νας συνεργάτης τοΰ Πε
ριοδικού «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ», άπό τά
πρώτα βήματα τής έκδόσεως του, εφυγε γιά πάντα
άπό τή ζωή.

Σ Τ ΙΣ 14 Δεκεμβρίου τό πρωί,
είπε τό μεγάλο ΑΝ ΤΙΟ στη ζωή ό
Άνθυπασπιστής Δ ημήτριος Τσάμης, πού υπηρετούσε στό Τμήμα
Δημοσίων Σχέσεων τού Αρχηγείου
Χωροφυλακής, στην διεκπεραίωση
τού Περιοδικού «’Επιθεώρηση Χω
ροφυλακής».
Ό αναπάντεχος χαμός του σκόρ
πισε τή λύπη μεταξύ τών συναδέλ
φων του πού για σειρά χρόνων
μοιράζονταν μαζί του τις αγωνίες
καί τις χαρές τής ζωής. Τό κενό
πού άφησε ό θάνατός του έγινε ιδιαί
τερα αισθητό στούς συνεργάτες τού
Περιοδικού, πού ή καθημερινή επα
φή είχε δημιουργήσει στενούς δε
σμούς φιλίας καί αγάπης.
*0 άτυχος συνάδελφος είχε γεν
νηθεί τό 1938, στήν Πτελέα Φθιώτιδος. ’Ονομάστηκε Χωροφύλακας

ΣΩΜΑΤΟΣ

στις 3-7-1959 καί Υπενωμοτάρχης
26-6-1968. Τό 1971 προήχθη οτό
βαθμό τού ’Ενωμοτάρχου καί τόν
’Οκτώβριο τού περασμένου χρόνου
στό βαθμό τού ’Ανθυπασπιστοϋ.
Ξεχώριζε γιά τή φιλοτιμία καί
τήν έργατικότητά του.
Ή κηδεία του έγινε στό χωριό
του μέσα σέ γενικό πένθος καί πα
ρέστησαν έκτος άπό τούς οικείους
καί τούς φίλους, οί συνάδελφοί του
τού Περιοδικού «’Επιθεώρηση Χω
ροφυλακής». Τόν επικήδειο εκφώ
νησε δ Άνθυπασπιστής κ. Κολοβός,
ό όποιος, αποχαιρετώντας τόν νεκρό
έκ μέρους τού Σώματος, είπε μετα
ξύ άλλων τά έξής :
«Τούτη τήν ώρα, τήν οτερνή, γύ
ρω σου δλοι μαζεμένοι, γονείς, γυ 
ναίκα, φίλοι καί συνάδελφοι, καρ
φώνουμε τά μάτια στό δικό σου
πρόσωπο, νά πάρουμε έτσι μαζί μας
τήν τελευταία εικόνα σου, εικόνα
άξεθώριαστη άπό τόν χρόνο, άφθαρ
τη άπό τό πέρασμα τής ζωής πού
τόσο γρήγορα σ’ άποχαιρέτησε. Θά
μείνεις γιά μάς ένας συνάδελφος
πού χάριζες τήν άγάπη σου απλό
χερα. "Ενας συνάδελφος πού στά
θηκε δίπλα μας μέ φιλότιμο, ένας
συνάδελφος πού άγαπήσαμε, ένας
άνθρωπος, ένας φίλος πού δέν θά
ξεχαστεϊ ποτέ. Τούτη τή στερνή
ώρα, πού ό βουβός πόνος ττνίγει τήν
ανάσα καί οί λέξεις γίνονται μαχαί
ρια άνοίγοντας πληγές, σοϋ δίνουμε
υπόσχεση τιμής, πώς δέν θά σέ
ξεχάαουμε. Θά είσαι πάντα δίπλα
μας, νά ενώνεις τήν παρουσία σου
μέ τόν κοινό άγώνα μας .... Τόν
στερνό άσπασμό ξέρουμε δλοι μας
δτι τόν δίνουμε σ’ έναν υπέροχο
άνθρωπο, σ’ έναν φιλότιμο άντρα,
σ’ έναν λεβέντη. ’Εδώ στή Ρουμε
λιώτικη γή, κάνουμε δλοι μιάπροσευχή, παρακαλώντας τόν Παντοδύ
ναμο, ν’ άναπαύσει τή ψυχή σου,
νάναι τό χώμα πού σέ σκεπάζει
έλαφρό καί γιά μιά άκόμα φορά
σοϋ υποσχόμαστε πώς θάναι ή μνή
μη σου ΑΙΩ Ν ΙΑ».
Στούς γονείς του ’Ιωάννη καί
’Ιφιγένεια καί στή σύζυγό του
Σμαράγδα, τό Σώμα τής Χωροφυ
λακής, εύχεται ό Θεός νά τούς χα
ρίζει δύναμη καί κουράγιο ν’ άντέξουν τό χαμό τού προσφιλούς τους
γιοϋ καί συζύγου.
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φισίας ,τιμοΟν τήν 'Ελληνική Χωροφυλα
κή. Είμαι σέ θέση νά έκφράσω τις ευχα
ριστίες μου στόν άνθρωπο αυτό, πού μέ
τόση προθυμία μοΟ συμπαραστάθηκε.
Τούτο γιά ένα πολίτη σημαίνει καλή έπένδυση τών φόρων του καί καλή προετοι
μασία καί έκπαίδευση τών φορέων τής
τάξεως. Ε ύγε......
Έ τσ ι τελειώνει τήν έπιστολή του πού
έστειλε πρόσφατα στήν Ύποδ]νση Τρο
χαίας Πρ. Πρωτευούσης, ό πρόεδρος τής
Α.Ε. ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ κ. Δ. Δοξιάδης,
κάτοικος Άθηνώ, νγιά τήν πράξη τού
άνωτέρω τροχονόμου, ό όποιος μέ εύγένεια, άψογη συμπεριφορά καί προθυμία
τού συμπαραστάθηκε καί τόν βοήθησε,
όταν τό αύτοκίνητό του άκινητοποιήθηκε
στήν Λεωφ. Κηφισίας, άπό μηχανική
βλάβη.
ΤΙΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ τους έξέφρασαν
στόν κ. ’Αρχηγό μέ έγγραφά τους:
—Ή Ε λληνική 'Ομοσπονδία Ά ρσεως
Βαρών γιά τήν άθλοθέτηση έπάθλου σ τ ο υ ς
άγώνες τού 9ου Βαλκανικού Πρωταθλή
ματος Ά ρσεως Βαρών.
Ή Ε λληνική 'Ομοσπονδία Φιλάθλων
Πάληςγιά τήν άθλοθέτηση έπάθλου στούς
Πανελληνίους άγώνες 'Ελληνορωμαϊκής
καί Έλευθέρας ’Ερασιτεχνικής Πάλης.
—Ό πρόεδρος τού Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
Ρεθύμνης, γιά τήν άθλοθέτηση έπάθλου
στούς άγώνες τών ΛΗ' Άρκαδίων.
Ή ταν τρεις άκόμη προσφορές τού Σώ
ματος, γιά τήν άνάπτυξη τού’Αθλητισμού
στή χώρα μας.
ΠΡΟΣΦΑΤΑ θεμελιώθηκε άπό τόν
Νομάρχη Φλωρίνης κ. Θ. Άσπασίδη, τό
κτίριο τού ’Αστυνομικού Τμήματος Βεύης
Φλωρίνης. Κατά τήν θεμελίωσή μίλησε ό
ό Δ]τής τής Δ.Χ. Φλωρίνης, Συνταγμα
τάρχης κ. N t K . Άγγελόπουλος, ό όποιος
εύχαρίστησε τούς έκπροσώπους τής Κοι
νότητας Βεύης γιά τήν δωρεάν παραχώ
ρηση τού οικοπέδου, καθώς καί τόν Νο
μάρχη γιά τήν άμέριστη καί άποφασιστική συμπαράσταση στις προσπάθειες
τής άνεγέρσεως καί τήν έγκριση τής εύγενικής προσφοράς τής Κοινότητας. ’Ακό
μη εύχαρίστησε τούς ύπαλλήλους τών
Τεχνικών Υπηρεσιών τής Νομαρχίας
πού έκπόνησαν τά σχέδια καί τούς κατοί
κους τής περιοχής οί όποιοι προσφέρθηκαν νά συνεισφέρουν χρήματα οικοδομι
κά υλικά καί προσωπική έργασία γιά τήν
άποπεράτωση τών έργων πού θά έκτελελεσθούν ύπό τήν έπίβλεψη υπαλλήλων
τής Νομαρχίας.
’Ακολούθως μίλησε ό κ. Νομάρχης,
έγκωμιάζοντας τό Σώμα τής Χωροφυλα
κής κατά έντυπωσιακό τρόπο καί τονί
ζοντας ότι ή θεμελίωσή τού κτιρίου,απο
τελεί έλάχιστη άπόδειξη τής άγάπης καί
τής έκτιμήσεως τών κατοίκων πρός τήν
Χωροφυλακή καί τής άναγνωρίσεως τών
υπηρεσιών πού πρόσφερε καί προσφέρει
στό Έθνος.
Στή θεμελίωσή παρέστησαν: Ό Β' Ε π ι
θεωρητής Χωρ]κής Υποστράτηγος κ. Κ.
Καλογερόπουλος, ό ’Ανώτερος Διοικητής
Χωρ]κής Δυτ. Μακεδονίας Ταξίαρχος κ.
Π.Γκότσης, ό Ύποδ]τής τής IX Μεραρχί
ας Ταξίαρχος κ. Κουτσουβέλης, άντιπροσωπείες ’Αξιωματικών τής Χωρ]κής
τού Στρατού καί τής Πυροσβ. Υ πηρε
σίας, οί μαθητές τού Γυμνασίου καί τού
Δημοτικού Σχολείου Βεύης καθώς καί
κάτοικοι τής περιοχής.
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ - ΤΣΟΛΗΣ
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΚΑΛΑΝΤΑ
Τό πατροπαράδοτο έθιμο, κάθε Χριστούγεννα καί Πρωτοχρονιά, νά άκούγονται τά Κάλαντα σ’ όλα τά σπίτια καί τούς έλληνικούς δρόμους, συνεχίστηκε
καί φέτος καί άπό τή Μουσική τού Σώματος, πού όπως καί τις άλλες χρονιές,
έπισκέφθηκε προσωπικότητες τής χώρας καί τήν ήγεσία τού Σώματος, χαρίζοντας
στιγμές χαράς στή φορτισμένη άπό ύπηρεσιακά καθήκοντα άτμόσφαιρα τών γρα
φείων τών Υπηρεσιών.
Τά Χριστούγεννα Τμήμα τής Μουσικής τού Σώματος έπεσκέφθηκε τό
Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως, τό ’Αρχηγείο Χωροφυλακής καί τις Σχολές Χωρο
φυλακής ’Αθηνών, καί «είπε» τά Κάλαντα στόν Υπουργό Δημοσίας Τάξεως κ.
’Αναστάσιο Μπάλκο, τόν ’Αρχηγό Χωροφυλακής Άντικαστράτηγο κ. Μιλτιάδη
Ά ργιάννη καί τήν λοιπή ήγεσία τού Σώματος.
Τήν παραμονή τής Πρωτοχρονιάς καί τελευταία μέρα τού χρόνου πού πέ
ρασε, ή Μουσική τού Σώματος, μαζί μέ τή Μουσική τής ’Αστυνομίας Πόλεων,
τού Πυροσβεστικού καί τού Λιμενικού καί ύπό τή διεύθυνση τού ’Αρχιμουσικού,
Ταγματάρχη κ. Ά ράπη, «είπε» τά Κάλαντα στό Προεδρικό Μέγαρο, ένώπιον
τού Προέδρου Δημοκρατίας καί τής κ. ’Ιωάννας Τσάτσου.
Έ ξ άλλου τήν προηγουμένη είχε έπισκεφθεϊ τό 'Υπουργείο Δημοσίας Τά
ξεως όπου μέ τή συμμετοχή τμήματος Μουσικής ’Αστυνομίας Πόλεων καί Πυρο
σβεστικού «είπε» τά Πρωτοχρονιάτικα Κάλαντα στόν κ. 'Υπουργό καί τόν Γενικό
Γραμματέα τού 'Υπουργείου κ. Κων]νο Σαψάλη.
Τό ίδιο πρωί, στό ’Αρχηγείο Χωροφυλακής, ένώπιον τού κ. ’Αρχηγού καί τής
λοιπής ήγεσίας «είπαν» τά Κάλαντα ή Μουσική τής Α.Σ.Δ.Ε.Ν., ή Μουσική τού
Σώματος τής Χωροφυλακής καί χορωδία Δοκ. ’Αξιωματικών τής Σχολής ’Αξιω
ματικών Χωροφυλακής.
Στις φωτογραφίες ή Μουσική τού Σώματος σέ στιγμιότυπα άπό τά Κάλαντα
στούς έπισήμους.
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